
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 HET PAROOLgeschiedenis
RaRa Audiowerk ‘observatie contra observatie’ in Stedelijk  

Strijd tegen apartheid
op fietsafstand
Actiegroep RaRa pleegde 35 jaar geleden
een aanslag op de Makro in Duivendrecht.
Kunstenaar Pieter Paul Pothoven heeft er
een audiowerk over gemaakt.

Tahrim Ramdjan
AMSTERDAM

Terwijl in het Noord-
Ierse Belfast in de
jaren tachtig regel-
matig een bom van
de IRA, de Irish Re-
publican Army, af-
gaat en de links-ter-
roristische Rote
Armee Fraktion
(RAF) onze ooster-

buren opschrikt, moet ook Nederland er in 
1985 aan geloven – nota bene in het anders zo
rustige Duivendrecht. In de nacht van 16 op 17
september 1985 stijgen woeste vlammen  boven
de keurige huisjes uit in het dorpje naast Am-
sterdam. De Makro aan de  Flinesstraat brandt
af.

Revolutie in Zuid-Afrika
Er wordt eerst nog gedacht aan kortsluiting of
een ongeluk, totdat bij persbureau ANP een
pagina lange verklaring binnenkomt die op-
roept tot het ‘steunen van de revolutie in Zuid-
Afrika en het vormen van een front in West-
Europa’. Afzender: de Revolutionaire Anti Ra-
cistiese Aktie, afgekort RaRa. 

Het was niet het enige Makrofiliaal dat de
groep in brand zou steken: er volgden nog vier
vestigingen, onder meer in Duiven (Gelderland)

en Nuth (Limburg). Het leidde niet tot doden of
gewonden, maar wel tot een schade van omge-
rekend 150 miljoen euro.

De Makro was in handen van de Steenkolen
Handels Vereniging (SHV), die weer in het bezit
was van de steenrijke Nederlandse familie Fen-
tener van Vlissingen. Die familie was actief in
Zuid-Afrika, waar toentertijd nog het apart-
heidsregime heerste. De RaRa had het overigens
niet alleen gemunt op Makro: ook Shell moest
het regelmatig ontgelden.

De actiegroep heeft uiteindelijk weten te be-
reiken dat de familie Fentener van Vlissingen
zich terugtrok uit Zuid-Afrika. Als nog één aan-
slag op een vestiging gepleegd zou worden, zou-

den ze door het hele land gesloten worden. De
verzekering wilde namelijk niet meer de schade
dekken. En Paul Fentener van Vlissingen? Die
werd continu beveiligd.

RaRa is nooit officieel opgeheven: tot in de ja-
ren negentig voerde de groep nog fel actie tegen

wat ze de ‘verrechtsing’ van Nederland noemde.
De focus verschoof van aanslagen op bedrijven
naar aanslagen op de overheid, zoals die op de
woning van staatssecretaris van Justitie Aad
Kosto in 1991 en het ministerie van Sociale Za-
ken in 1993.

→ De brandweer kon de Makro in Duivendrecht niet redden.  FOTO’S SJAKKELIEN  VOLLEBREGT/ANEFO

‘Mijn obsessie met verzet
is verschoven van verzet in
de oorlog naar verzet in
meer recente tijden’


