
Periscoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Vermaatschappelijking 
en het Zuid-Afrika
beleid 

Oat buitenlandse politiek een zaak is van 
overheden aileen, is een al lang achter
haalde stelling. Multinationale onderne
mingen bepalen voor een belangrijk deel 
water aan de hand is. Maar ook bewegin
gen in de publieke opinie, mensenrech
tenorganisaties en kerken geven vorm 
aan de internationale situatie. Oat hoort 
ook zo. Maatschappelijke verbanden heb
ben op dat gebied ook een roeping. Zo 
krijgt de verantwoordelijke samenleving 
gestalte, in de contacten tussen Oost en 
West, tussen Noord en Zuid. Dit geld! bij 
uitstek voor het beleid dat is gericht tegen 
het apartheidssysteem in Zuid-Afrika. Veel 
van het internationale verzet tegen de 
apartheid loopt buiten het overheidsbe
leid om. Een multinationale onderneming 
als Shell weet daar inmiddels alles van. 
Shell maakt zich bezorgd om de in kracht 
toenemende pleidooien voor een effectle
ver olie-embargo tegen Zuid-Afrika en 
voor het terugtrekken van de belangen 
van Shell uit datzelfde land. Het VPRO
programma 'Gouden Bergen' bracht in 
oktober jongstleden aan het Iicht dat de 
Amerikaanse dochtermaatschappij Shell 
Oil de hulp van het adviesbureau Pagan
International heeft ingeroepen, om dit tij te 
keren. Dit wekte nogal wat beroering, van
wege de methoden waarvan Pagan zich 
bedient. 
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Maar niet minder interessant is, dat er
mee word! aangetoond dat vermaatschap
pelijking ook een internationaal verschijn
sel is. 

Imago 
Een bedrijf dat een produkt als olie ver
koopt zal zeer ge'fnteresseerd zijn in de 
wijze waarop het op het brede publiek 
overkomt. De benzine van Shell is niet 
merkbaar anders dan die van andere olie
maatschappijen. Voor klantenbinding zijn 
dus bijzondere maatregelen nodig, zoals 
spaarpunten voor handdoeken, en: een 
goed imago. Dus ontwikkelingen in de pu
blieke opinie zijn voor oliemaatschappijen 
belangrijk. Oat is goed voelbaar als het be
drijf in opspraak dreigt te raken. 

Shell is daarom een voor de hand lig
gend doel van boycotacties. Anti-apart
heidsbewegingen zoals het Komitee Zui
delijk Afrika en de werkgroep Kairos pleiten 
al jaren voor een boycot van Shell-produk
ten en voor het verkopen van aandelen in 
de oliemaatschappij. Deze actiegroepen 
hopen op terugtrekking van de investerin
gen van Shell uit Zu1d-Afrika. Zij vinden de 
aanwezigheid van de dochteronderne
ming - Shell South Africa - in dat land op 
zichzelf al verwerpelijk: die word! gezien 
als een impliciete ondersteuning van het 
apartheidssysteem. Bovendien Ievert Shell 
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Pen scoop 

South Africa olie aan het Zuidafrikaanse Ie
ger en de politie. 1 De tegen Shell gerichte 
acties hebben een internationaal karakter 
gekregen. Behalve in Nederland, wordt de 
oliemaatschappij vooral ook in Groot-Brit
tannie en de Verenigde Staten met opposi
tie geconfronteerd 

Een bedrijf als Shell zal dit natuurlijk niet 
gelaten over zich heen Iaten komen. In de 
Verenigde Staten is in ieder geval het ad
viesbureau Pagan International zo vriende
lijk geweest zijn diensten aan Shell Oil aan 
te bieden. Pagan stelde een lijvig rapport 
aan de Amerikaanse dochteronderneming 
ter beschikking, daarbij uitgaande van het 
bestaan van een behoefte aan informatie 
over de maatschappelijke context waarbin
nen Shell opereert. Het rapport heel 'Shell 
US South Africa Strategy' en bevat een 
strategie om kritiek en boycotacties te be
strijden2 Gezien de ondertitel is het be
doeld voor gebruik in de V.S. en voor het 
ontwikkelen van een wereldwijde cobrdi
natie binnen de Koninklijke Shell Groep. 
Ovengens is het van belang te weten dat 
Shell Nederland zich officieel van het rap
port distancieert, maar dat Shell Oil een 
aantal conclusies en aanbevelingen van 
het stuk deels heeft overgenomen en op 
basis daarvan met Pagan in zee is gegaan. 

Neptunus 
Pagan International beveelt Shell Oil een 
geheime strategie aan onder de code
naam 'Neptune strategy'. Het wordt, al
dus Pagan, hoog tijd dat Shell iets aan het 
beeld van zijn Zuid-Afrika-beleid doet. Het 
voorstel komt erop neer dat het bedrijf 
moet proberen de aandacht in de pu
blieke opinie weg te leiden van de cam
pagnes voor boycotten en desinvesterin
gen (het terugtrekken van investeringen 
uit Zuid-Afrika). De aandacht zou veeleer 
moeten uitgaan naar de post-apartheid si
tuatie in Zuid-Afrika, en de positieve rol die 
Shell daarin speelt. Shell moet overkomen 
als een bedrijf dat zeer betrokken IS bij ver
anderingen ten goede in Zuid-Afrika3 

Het bewuste rapport beschrijft uitge-
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Het Pagan-rapport voor 
Shell staat aileen in dienst 
van de schijn. 

breid hoe de internationale campagne te
gen apartheid en tegen Shell eruit ziet. Het 
noemt vooral de kerken en de vakbewe
ging als hoofdrolspelers daarin. Degroot
ste vrees is dat kerkelijke instanties in de 
Verenigde Staten het pleidooi voor het 
boycotten van Shell en voor het verkopen 
van aandelen-Shell gaan overnemen. De 
volgende zinsnede uit het Neptunus-rap
port zal de kerken goed doen: 'Opvattin
gen in bepaalde streken zijn veranderd, 
wetten zijn aangenomen en de geschie
denis heeft een andere richting gekregen 
omdat het geweten en de energie van het 
geloof zijn toegepast op raciale en poli
tieke ongerechtigdheid'. 4 

De lezer moet niet denken dat Shell de 
opvattingen in de kerken over anti-apart
heidsmaatregelen, zoals desinvesterin
gen, een rol zallaten spelen in haar beleid. 
Pagan beveelt juist het tegenovergestelde 

1 Z1e. Handel tegen apartheid Kerkel11ke orgamsaties 
vragen om ekonomische druk op Zwd Afnka, B1Jeenpu
bl1kat1e 48 (Den Haag 1987) 49 e v. Maar oak het Pa
gan-rapport geeft een nauwkeur1ge beschri1v1ng van de 
betrokkenhe1d van Shell1n Zu1d Afnca. 1n Appendix XII. 

2 Shell US South Africa Strategy, Prepared for. Shell Oil 
Company For use in the VS. and for the development 
of global coordmation w1th1n the Royal Dutch Shell 
Group. Pagan International, Wash1ngton 1986 

3 Pagan-rapport. hoofdstuk Pol1t1cal Act1on/Government 
Relat1ons. 1 

4 Pagan-rapport, hoofdstuk Rel1g1ous Groups Strategy. 1 
'Reg1onal att1tudes have been changed, laws have been 
passed and h1story has been red1rected because rel1g1ous 
conscience and energy have been applied to matters of 
raCial and political InJustice· 

41 



aan: Voorkom dat de officiele kerkelijke or
ganen die opvattingen overnemen, en 
overtuig ze van het gelijk van Shell. 

Het onaangename van zo'n rapport is 
dat geen werkelijke dialoog wordt bevor
derd ten einde de eigen ondernemings
ethiek te toetsen aan die van andere groe
pen. Het gaat niet om het vinden van een 
moreel verantwoorde weg voor Shell ten 
aanzien van Zuid-Afrika. Het Pagan-rap
port gaat gewoon uit van het puur econo
mische ondernemingsbelang dat op geen 
wijze gerelativeerd wordt ten opzichte van 
andere overwegingen, bijvoorbeeld van 
sociale en morele aard. Nadat dit 'welbe
grepen eigenbelang' als dogma is aan
vaard, rest nog slechts de strijd om een 
goed imago. Aileen de schijn, de beeld
vorming, telt. Het Pagan-rapport staat in 
dienst van de schijn. De zogenaamde ge
heime Neptunus-strategie wil aileen maar 
mensen iets Iaten geloven. En dat iets 
heeft geen moreel niveau, maar is slechts 
een fraaie dekmantel voor puur financiele 
overwegingen. Deze werkwijze schijnt in 
brede kring in ondernemersland normaal 
te worden gevonden. Een verschraling 
die zeker niet bij christelijk ondernemer
schap past. De noodzaak om aan zo'n 
vorm van public-relationsbeleid enige 
overtuigingskracht te verschaffen brengt 
Pagan er toe om een mengsel van loze en 
reele maatregelen aan te bevelen. Het ge
lijk van Shell is dus uitgangspunt van de 
Neptunus-strategie. Deze omvat met name 
een 'Religious Groups Strategy'. Het doel 
daarvan is ten eerste om aan de kerken en 
religieuze instellingen voldoende argu
menten te geven om niet mee te doen aan 
de boycot van Shell. Ten tweede moet 
men proberen Zuidafrikanen, critici uit de 
kerken, activisten over te halen om samen 
met Shell mee te doen, 'om een aantal van 
de programma's en post-apartheid plan
nen voor Zuid-Afrika te ontwikkelen, die 
de continurteit en de groei van de Shell
bedrijven in de Verenigde Staten en in 
Zuid-Afrika zullen zeker stellen, en die te
gelijkertijd een aantal van de specifieke 
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behoeften en legitieme doelen van de 
meerderheid van de inwoners van Zuid
Afrika met betrekking tot het vestigen van 
een stabiele post-apartheid maatschappij 
erkennen en aanpakken'.s Hoe die post
apartheid samenleving eruit zou moeten 
zien blijft in het Pagan-rapport overigens 
onduidelijk. 

Oecumenische instellingen, kerken en kri
tische opinieleiders moeten, aldus de aan
bevelingen, hun aandacht niet meer rich
ten op boycotten en desinvesteringscam
pagnes, maar hun energie meer in pro
duktieve banen leiden 6 De tactiek be
staat uit het individueel benaderen van 
gezaghebbende figuren in de kerken, en 
hen in persoonlijke gesprekken overtui
gen van de juistheid van het beleid van 
Shell. Genoemd worden bijvoorbeeld 
Emilio Castro (secretaris-generaal van de 
Wereldraad van Kerken), rev. Joan Camp
bell (directeur Wereldraad van Kerken), 
kerkleiders in de katholieke kerk, maar 
ook Zuidafrikanen als aartsbisschop Des
mond Tutu, en dominee Alan Boesak. Zij 
'zouden moeten worden gebruikt bij het 
ontwikkelen van een strategie om de hui
dige realiteit en de vooruitzichten op post
apartheid aan te pakken' .7 

Pagan International biedt bovendien 
aan zelfstandig te willen werken aan het 
bevorderen van contacten tussen Shell en 
vertegenwoordigers van de gereformeer
de en de hervormde kerken in Nederland 
en met Pax Christi. De bestaande kloof 
moet worden overbrugd door een con-

5 lb1dem. 1 2 to develop some of the programs and 
post-apartheid plans for South Afnca that w1ll ensure the 
cont1nuat1on and growth of Shell compan1es 1n the Un1ted 
States and 1n South Afnca. wh1le aknowledg1ng and 
address1ng some of the spec1f1c needs and leg1t1mate 
goals of the ma1onty of South Afnca's residents 1n esta· 
bl1sh1ng a stable post-aparthe1d soc1ety' 

6. Ibidem. 2. 'To engage the ecumen1cal mst1tut1on 
churches and cnt1cal spokespersons 1n post-apartheid 
plann1ng should deflect thw attention away from boy
cott and disinvestment efforts and direct their VISIOn and 
energy 1nto productive channels' 

7 lb1dem. 12 · If it can be accomplished. they need to 
be util1zed 1n develop1ng a strategy to deal w1th present 
realit1es and post-apartheid prospects' 
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structieve dialoog over de rol van Shell in 
een post-apartheid maatschappij.8 Blij
kens de Observer van 11 oktober jongstle
den beschuldigt de Kerk van Engeland 
Shell ervan Pagan te hebben gebruikt in 
het misleiden van de aartsbisschop van 
Canterbury, ten einde diens steun te ver
krijgen.B 

Prive geheime dienst 
Wie het Pagan-rapport leest bekruipt het 
gevoel dat het adviesbureau Pagan Inter
national een soort particuliere geheime 
dienst is. Het schrijft in termen van strate
gie en tactiek, ziet kans op doorbraken, 
noemt organisaties als Kairos en het Komi
tee Zuidelijk Afrika 'since long opponents 
of Neptune', en heeft internationaal ver
spreide agenten - 'associates' - die in
formatie verzamelen over personen en or
ganisaties. Zo beschikt Pagan in Washing
ton over computerfiles, profielen van groe
pen en van personen, waaronder hun 
'personal characteristics'. 10 Oat is handig 
want dan weet je wie je moet benaderen 
en hoe. Little brother is watching you. 

Pagan hanteert ook zogenaamde 'tradi
tionele onderzoeksmethoden'. Oat wil 
zeggen Pagan houdt computerbestan
den bij van de ontwikkelingen in het 
nieuws, van publieke informatie en van in
formatie die prive is. Maar Pagan heeft 
ook een netwerk van correspondenten, 
die op velerlei manieren informatie moe
ten verwerven. Zoals door het leggen van 
persoonlijke contacten met vertegenwoor
digers van actiegroepen en andere men
sen die inside information hebben. Of 
door het gebruik maken van geaccep
teerde journalistieke ondervragingstech
nJeken. Dan moeten de associates zich 
uitgeven voor journalisten van de Interna
tional Barometer. 11 Voor de uitvoering 
van de strategie stelt Pagan voor om aller
eerst een Stuurgroep op te richten, waarin 
vertegenwoordigers van Shell en van Pa
gan de strategische beslissingen nemen 
en de internationale cobrdinatie in handen 
houden. Oaarnaast moet er een Actie-
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groep in het Ieven worden geroepen, die 
de strategie uitvoert en de tactische beslis
singen neemt. De Stuurgroep moet meer 
verborgen opereren, de Actiegroep zal 
meer in het openbaar optreden, en zal 
worden gevestigd in Washington, DC. Die 
totale strategie is niet aileen van toepas
sing op de kerken. Voor de benadering 
van de vakbeweging heeft Pagan een ver
gelijkbare methode in petto, evenals trou
wens voor universiteiten, de media, bur
gerrechtbewegingen, en dergelijke. 

Nogmaals dit alles is gericht op de situa
tie waarin Shell Oil verkeert; en Shell Ne
derland wil er naar eigen zeggen niets 
mee te maken hebben. Daar staat tegen
over dat het adviesbureau Pagan Interna
tional zelf de internationale verwevenheid 
van de hele problematiek sterk benadrukt. 

Gespreide verantwoordelijkheid 
De politiek, zo blijkt uit dit alles, is niet de 
enige bouwmeester van de internationale 
samenleving. Velen voelen zich solidair 
met het lot van de zwarten in Zuid-Afrika. 
Deze zorg wordt niet aileen uitgedrukt in 
de vorm van optreden van de ene over
heid tegenover de andere. Uiteraard 
speelt de internationale politiek een be
langrijke rol. De Verenigde Naties zijn een 
soort wereldoverheid in em bryonale vorm. 
Maar de effectiviteit van hun optreden is 
nog gering. Staten kunnen bilateraal af
spraken maken, pressie op elkaar uitoefe
nen, wanneer overleg niet helpt. Oat is het 
geval met Zuid-Afrika. 

Maar er zijn meer mogelijkheden. Zo 
steunen Nederlandse vakbonden de on
afhankelijke zwarte vakbonden in Zuid
Afrika. Kerken voelen zich sterk betrokken 
met de situatie waarin de gelovigen in dat 
land verkeren. Zwarte verzetsorganisa
ties, zoals het ANC of het UDF, hebben 
hun spreekbuizen in Nederland. De con-

8. lb1dem. 9 
9. Zie. Shell aga1nst 1nternat1onal compa1gn. Newsletter on 

the 011 Embargo aga1nst South Africa. (October 1987) 2. 
10 Pagan-rapport. Appendix VIII Intelligence Plan, 1 
11 lb1dem. 2. 
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tacten die op die manier onderhouden 
worden met de Zuidafrikaanse samenle
ving dragen bij aan de emancipatie van 
de zwarte meerderheid in dat land. Het 
bevorderen van die contacten, het zoge
naamde Tweede Spoor, is in het CDA-be
leid terecht een van de mogelijkheden. 

Ook Nederlandse bedrijven onderhou
den contacten met Zuid-Afrika, bijvoor
beeld doordat zij daar vestigingen heb
ben. Hoewel daar kritiek op is, worden 
deze in het CDA-program Uitzicht niet af
gewezen. De verantwoordelijkheid voor 
het blijven of weg gaan ligt primair bij de 
bedrijven zelf. Oat is een voortvloeisel van 
de gespreide verantwoordelijkheid. Ook 
ondernemers zullen een geweten heb
ben, en anders hun aandeelhoudersver
gadering wei. Oat neemt niet weg dat be
drijven die merken dat zij niet meer aan 
hun verantwoordelijkheden kunnen vol
doen, doordat zij gedwongen worden te
veel met het apartheidssysteem mee te 
werken, zich best uit eigen beweging zou
den kunnen terugtrekken. Daar kan af en 
toe wat externe druk nuttig zijn. Deze hoeft 
niet aileen van de regering te komen. 

Organisaties als kerken en vakbonden 
zijn door hun contacten namelijk uitste
kend op de hoogte van water in Zuid-Afri
ka gebeurt. Zij kennen de nood waarin 
zwarten verkeren en dringen aan op struc
turele veranderingen. Als zij aandringen 
op het terugtrekken van investeringen uit 
Zuid-Afrika verwoorden zij dan ook een 
geluid dat in dat land steun heeft. Daarbij 
komt een bedrijf als Shell om bovenge
noemde redenen al snel aan de orde. Oat 
leidt ertoe dat de discussies over boycot
ten en desinvesteringen deels gewoon 
buiten de overheid omgaan. Men voelt 
een eigen verantwoordelijkheid als het 
gaat om verbetering van het lot van de 
zwarten in Zuid-Afrika. Het CDA noemt dit 
verschijnsel in zijn notitie 'Naar een verant
woordelijke samenleving' 'vermaatschap
pelijking'. Het CDA juicht dit toe. 
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Verantwoordelijkheid voor 
blijven of weggaan ligt 
primair bij de bedrijven zelf. 

Soevereiniteit in eigen kring 
Het Neptunus-rapport van Pagan Interna
tional kan, als negatief voorbeeld, iets ver
helderen van het eigen mandaat van le
venskringen. Bij dat eigen mandaat gaat 
het niet aileen om organisaties die tegen 
inbreuken op elkaars bestaan beveiligd 
moeten worden. Het gaat ook over denk
wijzen die in hun eigen aard en waarde 
moeten worden gerespecteerd. Daaraan 
mankeert het nogal eens. Zo hebben we 
bijvoorbeeld in de politiek ervaring met de 
gevaren van overwoekering van het poli
tieke afwegingsproces door de methode 
van het geloofsgetuigenis (getuigenispoli
tiek). We kennen, als ander voorbeeld, de 
neiging om overwegingen van mensen
rechten te Iaten verdringen door machts
politieke belangen. Het Neptunus-rapport 
is een paging om financieel-economische 
argumenten te Iaten heersen over sociale 
en morele waarden. Oat wordt in onze filo
sofie categorisch afgewezen. Zeker als 
die overheersing in een sch1jnbaar ethisch 
gewaad gestoken wordt. Dan is immers 
zelfs van bedrog sprake! In marxistische 
en liberale stromingen (Rawls) wordt, op 
grand van ervaringen met zulke schijnar
gumenten, het bestaan van zelfstandige 
ethische overwegingen naast economi
sche en politieke ontkend. Aileen nuts
maximalisatie zou het Ieven en het gedrag 
van mensen en organisaties bepalen. Oat 
is een cynische opvatting die door het 
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Neptunus-rapport wordt ondersteund. Zo 
mag het in de (internationale) samenle
ving niet toegaan. Die zorg moet ons 
waakzaam maken. 

Conclusie 
Denken over wat voor situatie in Zuid
Afrika zou kunnen heersen als de apart
heid is afgeschaft, is zinvol. Oat kan hel
pen bij het bepalen van de middelen van 
het beleid van de regering ter zake. Daar
bij mag niet uit het oog worden verloren 
dat een toekomstige Zuidafrikaanse sa
menleving aan de basisvereisten van ge
rechtigheid zal moeten voldoen. CDA-po
iltici zullen er van nu af echter des te meer 
voor moeten waken niet 1n kuilen te vallen 
die Shell, of een club als Pagan Internatio
nal voor hen gegraven heeft. Zij mogen 
zich gewaarschuwd weten als zij bijvoor
beeld benaderd worden door een 'asso
ciate' of een journalist van de 'Internatio
nal Barometer'. 

Als na al die Jaren blijkt dat politieke 
maatregelen aileen niet helpen om een 
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fundamentele verandering teweeg te 
brengen in de politieke en sociale struc
tuur van Zuid-Afrika, hoeft men de moed 
toch niet te Iaten zakken. De samenleving 
kan ook haar eigen stenen bijdragen Er 
zijn in Nederland vele fatsoenlijke onder
nemers en ondernemingen Een goed be
drijf kan prima zonder misleiding. Ervaren 
ondernemers weten dat die op den duur 
helemaal niet loont. T och: 'wie meent te 
staan, zie toe dat hij niet valle'. Shell mag 
z1ch al jaren 'Koninklijk' noemen. Zo'n titel 
moet je in ere houden. 

Th.B., AM.O. 
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