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ONRECHT AAN DE 
KAAK GESTELD 
MAAR KAMER GEEFT NIET THUIS 

Tekst: Jan van Klinken Bezoekers die deze morgen denken dat 
de Tweede Kamer is uitgelopen voor het 
schrijnende verhaal van deze verdrukte 
mensen, komen van een koude kermis 
thuis. Vertegenwoordigers van de rege-
ringspartijen VVD en PvdA blinken uit 
door afwezigheid. Ook de SP, een partij 
die er doorgaans als de kippen bij is als 
een minderheid uit Verweggistan haar 
beklag komt doen, is in geen velden 
of wegen te bekennen. GroenLinks is 
evenmin van de partij. De enige par-
lementariërs die wel acte de presence 
geven, behoren tot de PVV en SGP. Zelfs 
de ChristenUnie, die alleen al verwacht 
werd om reden dat de delegatie uit 
geloofsgenoten van deze partij bestaat, 
laat het afweten. 

Blanke Afrikaners
Het zijn dan ook blanke Afrikaners 
die deze morgen in het Kamergebouw 
worden ontvangen. PVV’er Raymond de 
Roon, ooit officier van justitie, heeft 
hen uitgenodigd om hun verhaal te 
komen doen. De ene is Kallie Kriel 
van AfriForum, een organisatie voor 
burgerrechten, de ander is profes-
sor Koos Malan van de universiteit 
van Pretoria. Kriel komt uit Genève 
overgevlogen waar hij het woord voerde 

op een forum van de Verenigde Naties 
voor minderheden. Hij zat er tussen 
Koerden, Assyriërs en andere groepe-
ringen die het niet makkelijk hebben. 
Aan de andere zijde van de tafel zaten 
VN-lidstaten, waaronder vertegenwoor-
digers van het regime in Pretoria. Zij 
waren niet blij met de inbreng van 
Kriel, vertelt hij na afloop van de hoor-
zitting in het Kamergebouw. 

Dat de vertegenwoordigers van links 
deze morgen op het toneel ontbreken, 
laat zich vrij eenvoudig verklaren. 
Nadat het verfoeide apartheidsregime 
in 1994 had moeten plaatsmaken voor 
Mandela en zijn ANC, vatte ter linker-
zijde van het vaderlandse politieke 
spectrum de gedachte post dat nu het 
paradijs in Zuid-Afrika was aangebro-
ken. Over dat land hoefden we ons 
voortaan geen zorgen meer te maken.

Dat het land sindsdien in een vrije val 
is terechtgekomen, is een boodschap 
die dan ook niet erg welkom is. Dat 
de misdaad er vrij spel lijkt te heb-
ben, past evenmin in het beeld. En dat 
blanke boeren vogelvrij zijn verklaard, 
wordt domweg niet geloofd dan wel 
genegeerd. Alleen voor een kleine, 

Het is woensdag 5 december 2012. In het gebouw van de Tweede Kamer is 

een hoorzitting gaande waar vertegenwoordigers van een gediscrimineerde 

Afrikaanse minderheid een boekje open doen over het regime in hun land. 

Het onrecht dat hen wordt aangedaan, is stuitend. Bovendien duldt de over-

heid geen enkele tegenspraak. Ze regeert het land op een wijze waaraan 

sommige vroegere communistische machthebbers in Oost-Europa nog een 

puntje konden zuigen. De delegatie drukt zich in voorzichtige  termen uit 

maar duidelijk is dat deze minderheid in de hoek zit waar de klappen vallen.
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zwarte elite is het land in een paradijs 
veranderd. De rest wordt met een mar-
xistische knoet koest gehouden.

Bloedzusters
Zeker is ook dat onthullende publi-
caties van de laatste tijd niet tot de 
lievelingslectuur van genoemde politici 
behoren. PVV’er Martin Bosman putte 
er tijdens de hoorzitting rijkelijk uit. 
Hij maakte melding van groepsver-
krachtingen van blanke vrouwen door 
zwarte bendes, van martelpraktijken 
waarbij gesmolten plastic op blanke li-
chamen wordt uitgegoten en meer van 
dat soort gruwelijke uitspattingen. Het 
is zo onveilig in het land, vertelde Kal-
lie Kriel, dat je nog beter politieman 
kunt zijn dan burger. Het risico om het 
loodje te leggen is voor de gemiddelde 
inwoner van Zuid-Afrika maar liefst 
acht keer zo groot als voor Oom Agent.

Een andere reden waarom er zoveel 
Kamerleden ontbraken, zal ongetwij-
feld zijn geweest dat blanke Zuid-
Afrikaners nog steeds worden geas-
socieerd met apartheid. Eerst hebben 
zij zwarten gediscrimineerd, nu zijn 
ze zelf aan de beurt. Een tragisch 
misverstand, vindt Kriel. De achterstel-

ling en het verval treffen vooral de 
opgroeiende generatie, legt hij uit. En 
die heeft part noch deel gehad aan de 
apartheid. Als voorbeeld voert hij zijn 
oudste zoon op. Die is nu 14, dat wil 
zeggen dat hij vier jaar na de Wende in 
1994 is geboren. “Wat heeft hij met de 
apartheid te maken gehad? Helemaal 
niets. Maar hij moet het als blanke 
jongere nu wel ontgelden.” 

Zijn veel blanken in Zuid-Afrika 
wellicht extreemrechts en is dat dan 
de reden waarom we zo weinig over 
het aangedane onrecht horen? Kees 
van der Staaij van de SGP gaf tijdens 
de hoorzitting een voorzetje in die 
richting. Kallie Kriel reageerde: ‘Wij 
moeten niets van extreemrechts heb-
ben, 99 procent van de Afrikaners is 
gematigd.’

Dezelfde fi guren
Bij de koffi ecorner in het Kamer-
gebouw wordt er nog nagepraat. 
CDA-Kamerlid Omzigt meldt zich. Hij 
excuseert zich dat hij andere verplich-
tingen had en laat zich een kwartier 
lang bijpraten door Kallie Kriel. Ook 
ClearFacts-medewerker Peter Siebelt 
is er. Hij legt aan Koos Malan uit hoe 

linkse actvisten en politici uit Neder-
land met behulp van royale subsidies 
jarenlang hun expertise aan het ANC 
hebben kunnen overdragen. Dat die 
partij toen al door en door communis-
tisch was, vormde geen enkel belet-
sel. Nu de mensenrechten in het land 
opnieuw met voeten worden getreden, 
geven deze dames en heren niet thuis 
want thans zijn de daders niet blank 
maar zwart. “Ze hebben zich nu op de 
Palestijnse kwestie geworpen”, legt 
Siebelt uit. “Je ziet dezelfde fi guren 
opduiken.”  

Bij het afscheid zijn Kriel en Malan de 
Hollandse gastheer zeer erkentelijk 
dat hij naar hun stem heeft willen 
luisteren. “Baaie dankie”, heet dat op 
zijn Zuid-Afrikaans. Het is verleidelijk 
om hen op te beuren met de beroemde 
uitspraak van Paul Kruger dat “alles sal 
regkom” maar dat lijkt vooralsnog een 
vrome wens. 

Zuid-Afrika: Paradijs op 
aarde, zij het “slegs” voor 
zwarte elite 

Raymond de Roon

Kallie KrielKoos Malan
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