
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 
Zitt ing 1979-1980 Aanhangsel van de Handelingen 

Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 83 van 
het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering schriftelijk 
gegeven antwoorden 

71 
Vragen van de heer Zoutendijk 
(V.V.D.) inzake een affiche van de Boy-
cot Outspan Aktie. (Ingezonden op 25 
juli 1980). 

1 
Heeft de Minister kennis genomen van 
een affiche van de Boycot Outspan Ak-
tie met de volgende tekst: 

«Stomme trut, klootzak, waarom 
doet u niks tegen apartheid tegen 
Zuid-Afrika?»? 

Is de Minister van mening, dat schel-
den de beste manier is om mensen 
aan te sporen iets tegen de apartheid 
te ondernemen? 

3 
Welk bedrag aan subsidie onvangt de 
BOA in 1980 en worden uit deze subsi-
die acties als de onderhavige (mede) 
gefinancierd? 

4 
Indien het antwoord op het tweede 
deel van de vorige vraag bevestigend 
luidt, acht de bewindsman het dan toe-
laatbaar, dat overheidsgelden gebruikt 
worden om mensen uit te schelden, 
die van mening zijn dat een rechtvaar-
dige samenleving in Zuid-Afrika op an-
dere manieren bereikt moet worden 
dan de BOA voor ogen staat? 

5 
Is de Minister bereid de BOA op het 
ongepaste van de tekst op de affiche te 
wijzen? 

Antwoord 

Antwoord van de heer De Koning, Mi-
nistervoor Ontwikkelingssamenwer-
king. (Ontvangen op 15 augustus 
1980). 

1 
Ja. 

Schelden is inderdaad niet de meest 
geëigende manier om de apartheid te 
bestrijden. 

3 
De Boycot Outspan Aktie ontvangt dit 
jaar van de NCO f 115994 aan subsi-
die. Hieruit wordt bekostigd de aan-
stelling van een full-time coördinator 
voor het vrijwilligerswerk van BOA en 
van 2 part-time veldwerkers, hun reis-
en verblijfkosten, huur van kantoor-
ruimten, aanschaf van documentatie, 
alsmede bureaukosten en de kosten 
van een Zuid-Afrika Aktie tournee door 
het land. De aanmaak van dit soort af-
fiches valt daarbuiten en mij is geble-
ken dat die ook niet uit subsidiefond-
sen is gefinancierd. 

4 
Zie het antwoord op vraag 3. 

5 
Ik onderhoud geen direkte relatie met 
organisaties, waarvan projekten via, de 
NCO worden gesubsidieerd. Een en 
ander is wél met de NCO besproken en 
men weet dat een dergelijk taalgebruik 
niet het mijne is. 
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