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De Wageningse Shellaffaire begint op 2 februari 1989,
als in het Wagenings Universiteitsblad – een voorloper
van Resource – een paginagrote advertentie verschijnt.
‘Met Shell kun je laten zien wie je bent’, luidt de tekst.
Twee dagen later snijden actievoerders op de Van Uven-
weg de slangen van het Shellstation door. Het is het
startsein van een tumultueuze periode die een jaar zal
duren. 

‘SHELL MAG ZICH NIET PROFILEREN ALS EEN FATSOENLIJK BEDRIJF’ 

UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR

‘Onderhand hebben we al vrij veel dorpen
in Drenthe doorgelicht. De aanleiding is
doorgaans een gevoel van onbehagen
over vergrijzing, het verdwijnen van voor-
zieningen of verkeersproblemen’, vertelt
Marit de Vries, projectleider van het
dorpsbelevingsonderzoek in Frederiks-
oord en Wilhelminaoord. 
Ze werkt voor Training&Consultancy, de
zelfstandige afdeling binnen Van Hall La-
renstein die onderwijs en marktpartijen
bij elkaar brengt. ‘Ik word doorgaans be-
naderd door de Brede Overleggroep Klei-
ne Dorpen (BOKD) in Drenthe met het ver-
zoek om in een bepaald dorp een onder-
zoek te doen. De vraag is dan: kloppen de
vermoedens van de bewoners en zo ja,
zijn het ontwikkelingen waar ze zich ook
druk over moeten maken. Uit ervaring
weet ik inmiddels dat in elk dorp geklaagd
wordt over het openbaar vervoer, meer uit
gevoel dan uit werkelijk gemis. Want als je
doorvraagt, zegt iedereen: ach, we pak-
ken toch de auto wel.’
Voorheen schakelde Marit vooral studen-
ten Plattelandsvernieuwing in. ‘Die deden

de klus als module voor hun opleiding.
Maar omdat hun aantal terugloopt, kwam
ik terecht bij de deeltijdstudenten van
Mens en ruimte, een onderdeel van Mi-
lieukunde.’
Marit stimuleert de studenten om eerst
eens rond te wandelen door het dorp. ‘In
het geval van Wilhelminaoord en Frede-
riksoord kom je er dan achter dat de lan-
ge lintbebouwing wel eens van invloed
kan zijn op het gemis aan betrokkenheid.’
Daarna worden vijf sleutelfiguren geselec-
teerd die de studenten gaan interviewen.
‘Dat zijn bewoners met uiteenlopende
achtergronden: de verenigingsman, een
oudere bewoner, een nieuwkomer. Op ba-
sis van hun bevindingen stellen we een
enquête samen. De respons is meestal
hoog: zeventig tot tachtig procent.’
‘De uitkomsten verwerken we tot een ana-
lyse die we doorgaans in een uitpuilend
dorpshuis presenteren’, vertelt Marit.
‘Daaruit kan naar voren komen dat het
dorpsleven op een laag pitje staat omdat
veel inwoners zijn gesteld op rust: het
Drentenier-effect.’ / Wim Bras
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Wageningse actievoerders scheuren op 21 september 1989 pagina’s uit universi-
teitsblad WUB waarop advertenties staan van Shell. / foto Herman Stöver
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‘Met onze reisdonatie kun je wereldwijd
van je doen spreken’, zegt oliereus Shell
in paginagrote advertenties die in alle Ne-
derlandse universiteitsbladen verschijnen.
De advertenties zijn deel van een cam-
pagne waarin briljante studenten die op
een congres in het buitenland een lezing
willen geven kans maken op tienduizend
gulden financiële ondersteuning van Shell.
De campagne stuit binnen de universitei-
ten op verzet. Shell doet nog steeds zaken
met het omstreden Zuid-Afrikaanse apart-
heidsregime. In Wageningen willen de
Progressieve Studenten Fraktie en diver-
se actiegroepen dan ook dat de universi-
teit de banden met Shell verbreekt. 
Toch heeft Daan van Brakel, de hoofdre-
dacteur van het Wagenings Universiteits-
blad (WUB), besloten de advertenties te
plaatsen. De vrije pers is een platform
voor discussie, zegt Van Brakel in het
WUB van 9 februari. Als het WUB een be-
drijf de toegang tot dat podium ontzegt,
dan is wat hem betreft het einde zoek.
Binnen de redactie van het WUB bestaat
echter onenigheid over de advertenties.
Vier WUB-journalisten schrijven gezamen-

lijk een ingezonden stuk in hun eigen
krant, waarin ze zeggen dat wat hen be-
treft de Shellcampagne niet door de beu-
gel kan. Het weigeren van advertenties
van Shell heeft niets met censuur te ma-
ken, schrijven ze daarin. Ze willen alleen
een bedrijf dwingen om de steun aan een
kwalijk regime op te schorten. 
Ook binnen andere universiteitsbladen
rommelt het. Nadat de Shelladvertenties
in Ad Valvas, het blad van de VU, zijn ver-
schenen ‘gijzelen’ actievoerders de opla-
ge. Het Utrechtse U-Blad overkomt hetzelf-
de en in Groningen dreigt de studenten-
vakbond het universiteitsblad met een be-
zetting. 
Het is Shell om het even. Het olieconcern
besluit later in 1989 om de campagne
een vervolg te geven. Op 21 september
verschijnt er in het WUB, net als in de an-
dere Nederlandse universiteitsbladen,
weer een paginagrote advertentie – dit
keer eentje waarin het concern studenten
uitnodigt te solliciteren. ‘Bij Shell krijg je
volop mogelijkheden om jezelf te ontplooi-
en’, zegt de advertentie, die de loftrompet
steekt over het bruisende karakter van
een baan bij Shell. 
Onmiddellijk grijpen veertig Wageningse
actievoerders hun kans. Ze dringen bin-
nen in de postkamer, en verwijderen uit
achtduizend exemplaren van het WUB de
gewraakte advertentie omdat ze willen
‘voorkomen dat Shell zich profileert als
een fatsoenlijk bedrijf’. De lezers merken
er echter weinig van. WUB-hoofdredacteur

Van Brakel besluit stante pede tot een
herdruk. Binnen de Universiteit van Am-
sterdam lopen de gemoederen hoger op.
Daar verbranden actievoerder tweedui-
zend exemplaren van Folia met de Shell-
advertentie erin. 
In november organiseert Studium Genera-
le in Wageningen een discussie over de
Shelladvertenties. WUB-verslaggever Leo
Klep verwoordt het standpunt van de
meeste verslaggevers van de redactie als
hij zegt dat je ‘geen uitlatingen moet ver-
bieden, ook als ze je niet welgevallig zijn’.
De meeste bezoekers vinden echter dat
het WUB Shell moet boycotten. 

Ondertussen blijven de advertenties van
Shell gewoon verschijnen – en gaan de
acties tegen de campagne door. Lezers
van het WUB ontdekken op 30 november
dat er over de advertentie van Shell een
sticker is geplakt met de tekst: ‘Hoe car-
rièrebelust moet je zijn om Apartheid te
ondersteunen?’ Even later verschijnen in
het WUB personeelsadvertenties van
Shell. 
Enkele maanden later is de discussie ver-
leden tijd. Dan, op 11 februari 1990, laat
het Zuid-Afrikaanse regime Nelson Man-
dela vrij. Drie jaar later volgen vrije verkie-
zingen. / Willem Koert
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