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bezittingen. Penningmeester Grace
Seksobela (51) en Biza Maake (68) ver-
tellen onderweg over de ‘sabotage’
die ze op veel plekken constateerden.
Blanke boeren die voor hun irrigatie-
systemen waren betaald, hadden die
tegen de afspraken in toch meegeno-
men, waarna de grond verdroogde
‘en onze nieuwe boerderij verpieter-
de’.

Eerste stop is het landhuis van
waaruit vier van de veertig plantages
worden beheerd. De plantages, met
avocado- en bananenbomen, vormen
hét grote succes van de Makgoba’s en
zijn hun hoop voor de toekomst: de
gemeenschap ging ervoor een joint
venture aan, op fiftyfifty basis, met
een agrarisch bedrijf uit Nelspruit
dat ook daar met ‘nieuwe’ boeren sa-
menwerkt. ‘We zijn in Nelspruit we-
zen kijken voordat we met ze in zee
gingen’, zegt Maake. ‘Ze werken hard
en behandelen hun partners met res-
pect.’

De blanke manager Ashleigh Ha-
milton-Fowle, in korte broek met een
ijzeren kunstbeen, een gevolg van een
auto-ongeluk, zegt dat hij over tien
jaar zijn kennis van het kweken van

‘We moeten deze

Landrestitutie: afhandelen laatste claims verloopt traag

ZWARTE HEREN VAN DE THEE WILLEN MISLUKKING VOORKOMEN

Bijna alle landbouwgrond rond speelstad
Polokwane is opgeëist door zwarte
‘gemeenschapp en’, die ooit door de
apartheidsregering van die grond zijn
verdreven. Zoals de Makgoba-gemeenschap.
Door Marnix de Bruyne

 ‘Het is belangrijk
dat we slagen.
Het hele land kijkt
naar ons’
Grace Seksobela
Penningmeester Makgoba’s

schandvlek uitwissen’
SPOREN 18 JUNI 2000

Vertrek uit Libanon
had averechts effect

D e Israëlische terugtrekking
uit Libanon in 2000 begon
met een helikopteronge-

luk. Aan de noordgrens van Israël
wachtten drie jaar eerder twee le-
gerhelikopters op groen licht om
de Libanese ‘veiligheidszone’ bin -
nen te vliegen. De CH-53 Sea Stalli-
ons kwamen met elkaar in botsing
en sleurden 73 Israëlische soldaten
mee de dood in. Het was voor het
thuisfront een schok van jewelste.

De grootste luchtramp uit de ge-
schiedenis van Israël leidde direct
tot de oprichting van de beweging
van de Vier Moeders. ‘Wa a r o m ’,
vroegen zij zich hardop af, ‘sterven
onze zonen nog steeds in Liba-
non?’

Het Israëlische leger had in 1982
zijn kamp opgeslagen in het zui-
den van Libanon, nadat het Yasser
Arafat en de top van de Palestijnse

Bevrijdingsorganisatie gewapen-
derhand had verdreven uit Bei-
roet. De veiligheidszone was be-
doeld om het noorden van Israël te
vrijwaren van (raket)aanvallen
van Palestijnse en andere Arabi-
sche strijders.

Jaarlijks sneuvelden er gemid-
deld 25 Israëlische soldaten in de
Libanese veiligheidszone. Daar
stond tegenover dat het leven in
de noordelijke Israëlische regio
Galilea ongestoord zijn gang ging.

Maar de sjiitische Hezbollah-mi-
litie raakte steeds bedrevener in
het plaatsen van bermbommen.
Het werd zo gevaarlijk op de weg
dat Israël besloot zijn troepen
voortaan alleen nog per helikop-
ter te verplaatsen – en toen gebeur-
de dat ene ongeluk, waarvan de
oorzaak overigens nooit is vastge-
steld.

Het pleidooi van de Vier Moe-
ders voor terugtrekking viel in
vruchtbare aarde. Israël was na de
Oslo-vredesakkoorden van 1993
voorzichtig in een postzionisti-
sche fase beland en veel Israëli’s

vonden het tijd dat hun militaristi-
sche staat zou veranderen in een
‘normaal land’. En daar passen
geen veiligheidszones bij die aan
de lopende band begrafenissen
opleveren.

Hierin zag generaal-politicus
Ehud Barak in 1999 een kans om
als Arbeidspartijleider de verkie-
zingen te winnen. Hij beloofde dat
alle troepen binnen een jaar uit Li-
banon verdwenen zouden zijn. In
gedachten koppelde hij dat aan
een vredesakkoord met Syrië over
de Golan-hoogvlakte. Maar de on-
derhandelingen met Damascus
liepen vast. Toch hield hij zich, te-
gen de wens van zijn chefstaf, aan
zijn belofte. Op 18 juni 2000 stel-
den de Verenigde Naties vast dat Is-
raël zijn leger achter de internatio-
naal erkende grens van Libanon
had teruggetrokken.

Het was een nieuwe aanpak: een
eenzijdige stap, waaraan geen ak-
koord met Libanon, Syrië of Hez-
bollah ten grondslag lag. Niet
wachten tot de ander klaar is voor
een compromis, zo was de Israëli-
sche gedachte, maar zelf een stap
zetten en met een verrassende,
sterke zet de spelregels verande-
ren. In 2005 volgde generaal-poli-
ticus Ariel Sharon min of meer de-
zelfde logica bij de terugtrekking
uit de Gazastrook.

Maar het scenario verliep in
2000 niet ideaal. Hezbollah voer-
de zijn aanvallen in de laatste
maanden op en het Israëlische le-
ger vocht niet meer terug. De sol-
daten vertrokken uiteindelijk ver-
sneld en wekten zo de indruk dat
ze op de vlucht waren.

Het is vooral het beeld van een
vertrek onder vuur dat Israël in de
afgelopen tien jaar heeft dwarsge-
zeten. Meteen na de terugtrekking
hield Hezbollah-leider Hassan
Nasrallah een overwinningstoe-
spraak waarin hij deze berucht ge-
worden zin sprak: ‘Dit Israël, dat
nucleaire wapens en de sterkste
luchtmacht van de regio heeft, is
zo kwetsbaar als een spinneweb.’

Zowel tijdens de Tweede Liba-
non-oorlog van 2006 als de Gaza-
oorlog van 2009 heeft Israël gepro-
beerd die indruk weg te nemen.
Maar het grootschalige geweld dat
Israël daarbij inzette heeft vooral
zijn aanzien in de wereld ge-
schaad. Ondertussen staan er, als
de geheime diensten gelijk heb-
ben, betere Hezbollah-raketten
dan ooit te voren gericht op Israël.

Alex Burghoorn

V K G E S C H I E D E N I S. N L
Alle artikelen uit de krant over ge-
schiedenis op één site. Plus: foto’s
en bijdragen van amateurhistorici.

W
ie het centrum van Po-
lokwane links laat lig-
gen, en de borden
Tzaneen volgt, komt
in een van de vrucht-

baarste streken van Zuid-Afrika. Eerst
voert de weg langs het nieuwe WK sta-
dion van Polokwane, dat op twee ma-
nieren het landelijke karakter van de
provincie eert: met op elk van de vier
hoeken een machtige baobabboom
van beton en staal waarin zich liftko-
kers en trappen bevinden; en – cyni -
scher – met de vernoeming naar Peter
Mokaba. Deze inmiddels overleden
jeugdleider van het ANC bedacht de
kreet ‘kill de boer, kill the farmer’
– doodt de boer – in de laatste jaren
van de apartheid.

Vijftig kilometer verderop, over een
weg die door groene heuvels voert,
ligt een lieflijke vallei, met rotspartij-
en en kloven. Het Magoebaskloof Ho-
tel, dat nog de oude spelling hand-
haaft, kijkt erop uit. Twee heren van
middelbare leeftijd met gladde sche-
dels zitten er op het terras. Het zijn
Thupane Makgoba en Thetele Malat-
jie, voorzitter en secretaris van de
Makgoba Trust, die de Makgoba-ge-
meenschap vertegenwoordigt. ‘Hoe
ver je ook kijkt,’ zegt Makgoba met
een breed armgebaar, ‘wat je ook ziet:
alles is van ons.’

De Makgoba-trust diende in 1998
papieren in bij de Zuid-Afrikaanse
Landclaimcommissie, die moest be -
wijzen dat alle landbouwgrond in en
om de vruchtbare Makgobaskloof
van hen was. Maar liefst 140 blanke
boeren moesten hun land aan de
staat verkopen, als de trust gelijk zou
krijgen. Na een jarenlange uitput-
tingsslag gaven 41 boeren de strijd op
en verkochten ze hun land. Daardoor
kon de staat vorig jaar ruim 5.000
hectare overdragen aan de gemeen-
schap. ‘We hadden veertig keer zo veel
geëist,’ zegt Makgoba, ‘maar dit is een
mooi begin.’

De heren praten over de dwarse
boeren en de plaatselijke historicus,
die vergeefs probeerde te bewijzen
dat de Makgoba’s de hele vorige eeuw
niet in het gebied woonden. En ze pra-
ten over thee.

De Makgobaskloof is vooral bekend
om zijn immense theeplantages die
toebehoorden aan staatsbedrijf Sape-
koe, waarin het theemerk Lipton par-
ticipeerde. Ooit gaven de keurig ge-
snoeide theestruiken de heuvelflan-
ken het aangezicht van een biljartla-
ken. In 2004 droeg de staat de planta-
ges over aan de Makgoba’s, als eerste
stap in de afwikkeling van hun land-
claim. Sindsdien worden de theebla-
deren niet meer geplukt en groeiden
de struiken uit tot verwilderde ‘thee -
bomen’.

‘Zie je wel, ze kunnen het niet’, was
de conclusie bij de blanken in de om-
geving, waar talloze landerijen waren
verpieterd en verloederd na de over-
dracht aan groepen zwarte boeren
zonder ervaring. Maar de waarheid is
ingewikkelder: door invoering van
het minimumloon in Zuid-Afrika en
afschaffing van de staatssteun waren

avocadobomen zal hebben overge-
dragen op de arbeiders. ‘De meesten
van hen willen echt leren, dat merk
je.’ Hamilton-Fowle roemt de grond
– ‘echte topkwaliteit’ – en het vele wa-
ter in de grond. Maar, rekent hij uit
zijn hoofd voor, de opbrengst van het
land zou acht keer zo hoog kunnen
zijn, als hij er de nieuwe variëteit avo-
cadobomen zou kunnen planten.
Geld daarvoor ontbreekt echter.

Israëlische soldaten pakken hun spullen voor vertrek uit Libanon.
Foto Reuters

De eenzijdige
terugtrekking van Israël
uit Libanon werd vertaald
als een vlucht.

BUITEN HET
S TA D I O N
P O L O K WA N E

St ra f h o f
kan leider
ver volgen
bij illegale
o orlog
Van onze buitenlandredactie

AMSTERDAM Het Internationaal
Strafhof (ICC) krijgt de bevoegd-
heid leiders te vervolgen van sta-
ten die een illegale aanvalsoorlog
beginnen. Na dagen moeizaam
onderhandelen is daarover zater-
dag in de Oegandese hoofdstad
Kampala een compromis bereikt.

In beginsel is het volgens het compro-
mis de Veiligheidsraad van de Vere-
nigde Naties die moet vaststellen of er
sprake is van het misdrijf ‘agressie’,
en of de aanklager van het strafhof
een onderzoek moet instellen. Ook in-
dividuele lidstaten kunnen echter
een zaak aanbrengen en ook de aan-
klager zelf kan een onderzoek ope-
nen, indien hij daarvoor toestem-
ming krijgt van de rechters.

De rol van de Veiligheidsraad was
de moeilijkste kwestie tijdens de
twaalf dagen durende vergadering
van de 111 lidstaten in Kampala. Vooral
landen in Afrika en Latijns-Amerika
vreesden dat een doorslaggevende
rol van de raad de onafhankelijkheid
van het ICC in gevaar zou brengen.
Mensenrechtenorganisaties als Am-
nesty International en Human Rights
Watch deelden die zorg.

Grote landen als de Verenigde Sta-
ten en Rusland staan echter op be-
trokkenheid van de Veiligheidsraad.
Zij zijn geen lid van het strafhof, maar
hadden als waarnemers in Kampala
een belangrijke stem. De Amerikaan-
se inval in Irak in 2003 is vaak ge-
noemd als voorbeeld van een illegale
a a nv a l s o o r l o g .

Ve i l i g h e i d s r a a d
Het compromis bevat veiligheids -
kleppen voor landen die niet willen
meewerken. Burgers van staten die
niet zijn aangesloten bij het strafhof,
kunnen niet worden vervolgd (tenzij
de Veiligheidsraad tot een strafrech-
telijk onderzoek heeft besloten). Sta-
ten die wel partij zijn bij het hof, kun-
nen een ‘opt out’ laten aantekenen
voor het misdrijf van agressie. Het hof
heeft daarin dan geen bevoegdheid
voor wat betreft hun onderdanen.

Verder kan de Veiligheidsraad een
onderzoek van de aanklager twaalf
maanden opschorten, een termijn
die elk jaar kan worden verlengd.
Hiervoor is een positief besluit van de
raad nodig. Een veto van een van de
vijf permanente leden kan dus alleen
opschorting tegenhouden, niet een
onderzoek. Deze bepaling stond al
sinds 1998 in het statuut van het hof.

De uitbreiding van de bevoegdhe-
den van het ICC gaat pas in per janua-
ri 2017. Voor die tijd wordt nog een
conferentie gehouden over eventuele
aanpassing van het statuut.

De Japanse delegatieleider Ichiro
Komatsu had ernstige kritiek op het
besluit van de vergadering van lidsta-
ten. De geloofwaardigheid van het
hof wordt volgens hem ernstig onder-
mijnd doordat sommige staten zich
nu aan de rechtsmacht kunnen ont-
trekken en kunnen profiteren van au-
tomatische straffeloosheid. ‘Een rege-
ring van een lidstaat die wordt om-
ringd door niet-lidstaten, zal dit
moeilijk aan zijn parlement kunnen
verkopen’, zei hij. Japan is een van de
grootste financiers van het ICC.

Voor de ‘deadline’ voor landrestitu-
tie eind 1998 verstreek, hebben bij-
na 80 duizend mensen, families of
gemeenschappen in Zuid-Afrika
grond teruggeëist waarvan ze tij-
dens de apartheid waren verdreven.
Het grootste deel betrof kleine lap-
jes grond in stedelijk gebied, die de
staat met geld heeft gecompen-
seerd.
Op 1 januari dit jaar waren nog altijd
4.220 claims niet afgehandeld, alleen
nog op het platteland. Het afhande-
len van de laatste claims verloopt

zeer traag, door de complexe aard
van deze claims, het gebrek aan des-
kundig personeel, maar ook omdat
het geld op is om blanke boeren ‘uit
te kopen’.
De regering-Zuma is er niet meer zo
happig op om grond eenvoudig aan
te kopen en ‘terug’ te geven. Te vaak
is de landrestitutie uitgedraaid op
een fiasco. Boomgaarden en maisvel-
den verpieterden, omdat de ge-
meenschappen met nieuwe boeren
ondeskundig waren, het werkkapi-
taal snel verdampte of omdat ruzie

ontstond over de inkomsten. In een
opvallend openhartige verklaring in
maart zei de minister van Landher-
vorming en Plattelandsontwikkeling,
Gugile Nkwinti, dat ‘meer dan
90 procent van de aangekochte
boerderijen’ niet goed functioneren.
‘Ze zijn niet productief, waardoor de
staat inkomsten derft.’ De regering-
Zuma wil nu de koers verleggen van
‘hectares teruggeven’ naar ‘k w a l i-
teit’, en is van plan tweehonderd al
eerder herverdeelde boerderijen
nieuw leven in te blazen.

eigenaar gezegd dat hij moet opkras-
sen, nu hij niet op onze voorwaarden
wil samenwerken. De zagerij komt
dan wel stil te liggen, want hij zal alle
vrachtwagens en machines meene-
men. Door een foutje staat in het con-
tract dat de regering alleen voor het
onroerend goed heeft betaald. Alles
wat los zit, mogen ze meenemen.’

Na vijftien kilometer rijden, als
Seksobela de auto parkeert in het
stadje Tzaneen, stopt een auto naast
de pick up waar een boze blanke uit-
stapt. Waarom foto’s werden geno-
men op de zagerij, vraagt hij bars. Hij
werkt voor de ‘oude’ eigenaar van
Diggersrest, zo blijkt, waar hij gaat
over de beveiliging.

Maake dient hem echter nog barser
van repliek. Wie denkt hij wel dat hij
is, om hem kilometers te volgen en
zulke vragen te stellen? Weet hij dan
niet dat Diggersrest eigendom is van
de Makgoba’s? En dat hij, Biza Maake,
daar zo vaak mag komen als hij wil?

De man druipt af en Maake kijkt vol-
daan. De sluiting van de zagerij mag
een streep zijn door de rekening van
de Makgoba’s, het is wel duidelijk wie
het nu voor het zeggen heeft.

‘Hadden we maar mensen als hij’,
verzucht penningmeester Seksobela,
als de tocht verder gaat. ‘Het is heel
belangrijk dat we slagen, dat de land-
restitutie bij ons wél succes heeft. Het
hele land kijkt naar ons.’

De volgende stop, houtzagerij Dig-
gersrest, vertelt een somberder ver-
haal. ‘We wilden met de eigenaar ook
een joint venture aangaan, op basis
van gelijkwaardigheid. Hij weigerde

echter, hij wil hier alleen blijven za-
gen als hij de baas blijft. Terwijl hij al
2 miljoen euro voor het land en de za-
gerij heeft ontvangen. Dat konden we
niet accepteren.’

Maake loopt over het uitgestrekte
terrein, waar stapels stammen liggen,
schoorstenen roken voor de teerba-
den, en de lintzaag snerpt. Binnen-
kort komt er een eind aan al de bedrij-
vigheid, aldus Maake. ‘We hebben de

Biza Maake, lid van het besturend comité van de Makgoba’s, bij zagerij Diggersrest. Foto Marnix de Bruyne
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de theeplantages al onrendabel ge-
worden. Landen als Malawi en Kenia
konden goedkoper produceren. Sape-
koe zou, kortom, de plantages opdoe-
ken.

Er leek geen toekomst meer te zijn
voor de thee, vertellen Makgoba en
Malatjie. Totdat een Duitse firma zich
meldde. Dit bedrijf zou meer thee-
blaadjes per struik kunnen oogsten
om daar, onder meer, anti-veroude-
ringscrème van te maken. In maart
zegde de provincie Limpopo 1,6 mil-
joen euro toe om de theeplantages op
orde te brengen, zodat de Duitsers er
kunnen instappen.

Malatjie: ‘Ik begrijp het wel: de ver-
wilderde theeplantages zijn een
schandvlek voor de provincie. Zij wil
ervan af en wij ook. Maar we geven de
Duitsers maar één kans. Als hun plan-
nen spaak dreigen te lopen, kappen
we alles en gaan we avocadobomen
planten.’

Sabotage
Een dag later melden twee andere le-
den van het bestuurscomité van de
Makgoba’s zich in een pick up-truck
voor een rondgang langs de nieuwe

 
‘Wa a r o m ’, vroegen
de Vier Moeders
zich af, ‘sterven
onze zonen nog
steeds in Libanon?’
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