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TERE ZIELTJES 
Het waren me de weekjes wel weer. 
Kranten puilenden uit van moord, dood-
slag, terrorisme, verkrachting en marte-
ling. De wereld is een wrede plaats, iets 
dat iedere historicus kan beamen. Wie 
onderzoek doet naar de menselijke ge-
schiedenis wordt constant geconfron-
teerd met gruwelijkheden en zieke ideo-
logieën die regelmatig het voorstellings-
vermogen te boven gaan. Uit zelfbe-
scherming of angst voor besmetting 
houden historici de dingen daarom 
graag abstract. Geen classicus die zich 
waagt aan een waarheidsgetrouwe weer-
gave van de plundering van Carthago, 
mediëvisten doen lacherig over met 
mede doordronken, bloeddorstige Vi-
kingen. Slavenhandel en kolonialisme 
worden het liefst gepresenteerd in de 
vorm van kale cijfertjes. 

Je verplaatsen in personen is niet 
nodig. En dat is lekker makkelijk, de 
historicus voelt zich vanachter zijn bu-
reau ver verheven boven al het moord-
dadig tuig dat het voorwerp van zijn 
interesse is. Echter het kan niet ontkent 
worden dat juist de vreselijke periodes 
uit onze geschiedenis het meest bestu-
deerd worden. Historici zijn gefasci-
neerd door de slechtheid van de mens. 
Zij vergapen zich aan wreedheden, maar 
maken er liever geen geestelijk contact 
mee. 

Op zich heel begrijpelijk natuurlijk, 
wie dagelijks de krant doorneemt kan er 
niet ook nog eens drieduizend jaar aan 
bloedvergieten en ander leed bij gebrui-
ken. Menigeen heeft immers zo al ge-
noeg moeite zich staande te houden.  

Aan deze tere zielen zou ik willen 
zeggen: houdt u stevig vast, want EINDE-
LOOS doet deze keer een extra bloedduit 
in het zakje. Tien dichtbedrukte 
pagina’s vol doem en destructie. Hier en 
daar zijn overigens ook wat sprankjes 
hoop verstopt, wie kan ze vinden? 

Errik Buursink 

GRAND TOUR GAAT NAAR DE OEKRAÏNE 
Geruchtenmachine halt toegeroepen 

 
Wordt het Marokko, Spanje, New York of misschien zelfs Cuba? 
Aan maanden van onzekerheid en geroezemoes in de wandelgan-
gen van het PC Hoofthuis is een definitief einde gekomen. Bij alle 
Geschiedenisstudenten, behalve bij de eerstejaars, viel er een in-
schrijfformulier voor de volgende Grand Tourreis op de deurmat. 
Die gaat in mei 2004 naar de Oekraïne. 

Al jaren stond deze bestemming hoog op 
het verlanglijstje van de Grand Tourorga-
nisatie, maar tot nu toe werd er gekozen 
voor andere reisdoelen. Zo ging Grand 
Tour de afgelopen jaren onder meer naar 
Israël, Rusland en het voormalig Joego-
slavië en altijd met groot succes. Vol 
enthousiasme is de commissie, bestaande 
uit Madelon Burgerhout, Victor Butze-
laar, Sanne Fase, Daan Heijbroek, Merel 
Klein en Anne-Will Fisser dit collegejaar 
begonnen met het organiseren van deze 
bij voorbaat bijzon-
dere reis. 
 De verwachtin-
gen voor de reis 
naar de Oekraïne 
zijn hooggespannen. 
Anders dan voor-
gaande jaren, zal de 
reis volgend jaar 
maarliefst twee vol-
le weken duren, in 
plaats van tien da-
gen. Om die reden 
is de reis ook wat duurder dan in vorige 
jaren. En er wordt een enorme afstand 
afgelegd. De steden Kiev, Lviv en Odes-
sa zullen worden aangedaan en ook de 
Krim, met haar beeldschone natuur en 
talrijke datsja’s van de partijtop van de 
Sovjetunie, zullen worden bezocht.  
 Eén vertrouwd aspect van de voor-
gaande reizen zal ook dit jaar weer terug-
keren. De organisatie heeft Dirk 
Damsma wederom bereid gevonden de 

studenten tijdens de reis van het nodige 
commentaar te voorzien. Hij wordt ver-
gezeld door Bert Wiskie, een free-lance 
journalist, die de Oekraïne vaak bezocht 
heeft en er alles over kan vertellen. Vorig 
jaar heeft hij de ploeg van Feyenoord 
begeleid bij hun uitwedstrijd tegen Dyna-
mo Kiev.  
Om niet geheel onbeslagen ten ijs te ko-
men, vindt er in het tweede semester een 
collegereeks plaats, die door alle studen-
ten die meegaan moet worden gevolgd. 

In de colleges 
wordt uiteraard 
de geschiedenis 
van de Oekraïne 
behandeld. Te-
vens zal er wor-
den ingegaan op 
de huidige situa-
tie van het land: 
naast het dage-
lijks leven van de 
doorsnee Oekraï-
ner zullen ook de 

wapen- en vrouwenhandel aan de orde 
komen. 
 De inschrijving duurt tot 12 december. 
Aangezien er maar 27 mensen meekun-
nen zal er bij grote animo geloot worden. 
Mocht je om welke reden dan ook geen 
inschrijfformulier hebben ontvangen (en 
je bent geen eerstejaars) mail dan je 
naam, collegekaartnummer, e-mailadres 
en telefoonnummer naar grand-
tour0304@hotmail.com.   



Ineens is terreur niet langer ver weg. 
Ineens woon ik in een stad waarin straten 
rondom ambassades zijn afgesloten voor 
verkeer, en waarin auto’s worden nage-
keken op bommen als je ze parkeert voor 
winkelcentra of restaurants. Toen de 
tweede reeks bomaanslagen plaats vond, 
zat ik in de klas voor een college buiten-
landse politiek. De ramen 
trilden en iedereen keek el-
kaar geschrokken aan. De 
leraar onderbrak zijn les over 
het Lausanne vredesakkoord 
en nam een slok water, om 
vervolgens weer verder te 
gaan! Na vijf minuten was hij 
klaar met zijn betoog en ver-
telde ons dat hij er zeker van 
was dat iets zeer ernstig 
moest zijn gebeurd en maan-
de ons rustig te blijven. We 
pakten onze spullen en ston-
den net een minuut buiten, 
toen de tweede explosie de 
grondvesten deed trillen. Je-
zus, toen schrok ik echt en vloekte van 
woede. Ineens komt alles wel erg dicht-
bij. Mijn god, waar gaat deze wereld 
naar toe? Ze polariseert in twee kampen, 
die beide een doof oor jegens elkaar heb-
ben. De eerste verklaringen van Bush, 

Blair en Gul (minister van Buitenlandse 
Zaken van Turkije) waren immers dat ze 
deze oorlog tegen terrorisme onder geen 
beding zouden staken; In tegendeel, het 
gebeuren lijkt hen nog vastberadener te 
hebben gemaakt. Ze sluiten samen met 
Israël de handen ineen om de onzichtba-
re andere een (hard) lesje te leren, wat 

alleen maar averechts zal werken. Zou-
den ze niet een kritische blik naar zich-
zelf moeten werpen? Lijken ze dan blind 
te zijn voor de redenen voor deze aanval-
len? An endless war, een guerrilla, die 
alleen maar tot het bitterste einde uitge-

vochten kan worden. Destroy and survi-
ve. Willen we dat? Mijn god, nee. Stop, 
voor het te laat is! Maar hier lijkt ieder-
een eerder verbouwereerd. Verslagen. 
Wachtend op de volgende aanslag. En 
ondertussen maar een beschuldigende 
vinger naar elkaar uitsteken, zoals het 
leger nu naar de pers doet. Hello, wake 

up, this is real! Het begint nu tot 
me door te dringen dat dit niet 
langer een ver van mijn bed 
show is. Bali, New York, Nairo-
bi, Istanbul, Tel Aviv; what's 
next? Parijs, Londen? Amster-
dam?  

Het is een trieste dag. Ik kan 
even niet meer lachen en het 
spelletje hoog houden dat we 
allemaal zo gelukkig zijn met 
z'n allen. Morgen misschien. 
Morgen  steek ik mijn haar weer 
op en speel met make-up en ben 
ik weer de sterke vrouw die de 
hele wereld aan kan. Kom maar 
op, mij krijg je er niet onder. 

Het is allemaal maar een grote grap, en 
ik zal er om lachen. Maar op dit moment 
even niet. Ik duik m'n bedje in om de 
wereld te laten voor wat ze is en weg te 
dromen naar betere plekken. 

DOUTJE IN DE ORIËNT  

 
 



‘HEROES ACRE’, WIE IS DE HELD? 
De verborgen geschiedenis van de ex-gedetineerde SWAPO strijders 

 
DOOR ANNE-LOT HOEK - Op 26 augustus jl. werd het het kolonialisme van het Zuid-Afrikaanse Apart-
heidsregime en de onafhankelijkheidsstrijd herdacht in Namibië. Op Heroes Day brengen verschillen-
de mensen een bezoek aan de Heroes Acre, een in 2002 opgericht monument ter ere van de helden die 
gestreden hebben voor de onafhankelijkheid van het land. Hoog in de bergen kijkt het beeld van de 
‘unknown soldier’ neer op de hoofdstad Windhoek. 

De Heroes Acre is opgericht voor het 
postkoloniale collectieve geheugen, 
maar staat eigenlijk symbool voor de 
bevrijding van het land door de regeren-
de SWAPO-partij. Dat blijkt alleen al uit 
het feit dat het beeld van de ‘unknown 
soldier’ verdacht veel op de president 
lijkt en uit het feit dat de architectuur 
van het monument in de dominante en 
communistische stijl van de Noord-
Koreaanse bondgenoten van SWAPO 
tijdens de oorlog is gebouwd. 

De president zelf zal te zijner tijd ook 
als een held op deze plek begraven wor-
den, net zoals vele anderen uit de nu 
dertien jaar oude regering. De vraag voor 
de Namibische samenleving is echter 
wie de held is en wie de schurk. De ge-
schiedenis van de Namibische onafhan-
kelijkheidsstrijd blijft dertien jaar na de 
onafhankelijkheid door een sluier van 
geheimzinnigheid bedekt. 

Op dit moment wordt er in de Namibi-
sche samenleving veel discussie gevoerd 
onder NGO’s over de nationale hereni-
ging van het land. Maar ook door de 
overheid is onlangs een congres georga-
niseerd om te discussiëren over het 
‘beleid van de nationale hereniging’, wat 
volgens de NGO’s nooit officieel is in-
gevoerd. Nationale hereniging wordt in 
Namibië bemoeilijkt door verschillende 
factoren. Ten eerste voelen veel blanken 
die groot zijn gebracht in de Apartheids-
politiek zich niet betrokken bij deze pro-
blematiek. Tegelijkertijd voelen veel 
zwarten zich niet geroepen om zich te 
herenigen met hun onwillige voormalige 
onderdrukkers. Een van de grootste 
struikelblokken wordt gevormd door de 
grote etnische verdeeldheid onder de 
zwarte bevolking. De verschillende 
stammen, die in wezen door politieke 
grenzen onder het Duitse kolonialisme 
bijeen zijn gebracht, koesteren veelal een 
groot wantrouwen ten opzichte van el-
kaar en leven vrijwel gescheiden. De 
intolerante situatie wordt nog eens extra 

aangemoedigd door de President, die 
regelmatig racistische en discrimineren-
de uitspraken doet. 

Deze etnische verdeeldheid is mis-
schien wel de grote verklaring voor het 
feit dat een ‘truth and reconciliation 
commission’ zoals die in Zuid-Afrika na 
de Apartheid tot stand kwam, in Namibië 
nooit is ingesteld. Deze commissie heeft 

zowel het gedrag van het Apartheidsregi-
me als dat van de ANC tijdens de onaf-
hankelijkheidsstrijd onderzocht. Politici 
in Namibië zijn bang dat, als het geweld-
dadige verleden van het land wordt op-
gerakeld, er een conflictsituatie in het 
land ontstaat die de stabiliteit van de 
prille democratie ernstig in gevaar zou 
kunnen brengen. 

Een reden voor de angst voor het ver-
leden en het uitblijven van een groot-
schalig onderzoek naar de onafhankelijk-
heidsstrijd wordt gevormd door de 
‘verborgen geschiedenis’ van de ex-
gedetineerden van SWAPO. Een onder-

zoek waaruit zou blijken dat SWAPO 
ongeveer 3000 van zijn eigen strijders in 
concentratiekampen in Zambia en in 
martelkerkers onder de grond in Angola 
heeft gehouden, zou niet echt goed zijn 
voor het ‘vlekkeloze imago’ dat de partij 
al jaren met succes in stand weet te hou-
den. 

De kwestie van de ex-gedetineerden is 
een zeer delicaat onderwerp in Namibië 
waar eigenlijk niet over gepraat wordt. 
Niet alleen op politiek niveau, maar ook 
in de huiskamer is het ongepast hier een 
discussie over te ontketenen. Het groot-
ste gedeelte van de bevolking heeft ver-
trouwen in de verklaring van SWAPO 
over de verdwenen Namibiërs, namelijk 
dat het Zuid-Afrikaanse spionnen waren. 
Het dubieuze aan deze verklaring is dat 
SWAPO destijds verklaarde een spion-
nennetwerk van ruim honderd man te 
hebben ontmanteld, terwijl er uiteinde-
lijk ongeveer 3000 mensen zijn verdwe-
nen. Mensenrechten organisaties in Na-
mibië schatten het aantal zelfs op 4000. 

Namibiërs zelf lijken ook niet geïnte-
resseerd in de waarheid over hun ver-
dwenen en vermoedelijk gemartelde en 
vermoorde landgenoten. Het leven voor 
de overlevenden van deze martelkampen 
wordt er door de houding van de bevol-
king en de regering niet makkelijker op 
gemaakt. Na terugkomst in hun land 
werden zij als spionnen aangemerkt en 
vaak zelfs door hun eigen familie met de 
nek aangekeken. Met de status van spion 
en daarmee van ‘landverrader’ lag een 
goede baan buiten hun bereik, tenzij zij 
hun excuses aan de SWAPO regering 
aanboden voor hun vermeende spionnen-
activiteiten. Vanwege het stigma dat op 
deze mensen rust, besloten de meesten te 
zwijgen over hun verleden. Sommigen 
werken nu voor NGO’s die proberen de 
kwestie onder de aandacht te brengen; 
anderen hebben een baan bij de over-
heid.  

 
Lees verder op de volgende pagina 



Vervolg van de vorige pagina 
 
De NGO ‘Breaking the Wall of Silence’ 
is zo’n organisatie waar ex-
gedetineerden samen komen om hun 
ervaringen te delen. Maar dertien jaar na 
de onafhankelijkheid zijn ze nog niet 
veel dichter bij de erkenning van hun 
waarheid gekomen. Tot op de dag van 
vandaag zwijgt SWAPO over haar gru-
weldaden en houdt ze haar archieven in 
het noorden van het land onder zware 
militaire bewaking geheim. 
 
Ooggetuigen van Mboroma 
Waarom SWAPO haar eigen mensen 
heeft vermoord is nog steeds niet opge-
helderd. Het kan om etnische motieven 
gegaan zijn maar ook om het feit dat de 
SWAPO top bang was voor intellectue-
len, zoals uit veel ooggetuigen verslagen 
blijkt. Iemand die net een vraag teveel 
stelde werd als een intellectueel bestem-
peld. Er hebben verschillende machts-
conflicten plaatsgevonden binnen 
SWAPO. Kritische mensen werden door 
de partijtop als een gevaar gezien en dus 
opgeruimd. In de jaren zeventig uitte 
zich dit in de gevangenneming van een 
paar duizend SWAPO-strijders in het 
kamp Mboroma in Zambia.   Volgens 
Jackson Mwalundangwe, een oud 
SWAPO-strijder en overlevende, was de  
gevangenneming het gevolg van protest-
acties van hun eenheid wegens extreem 
schaarse bewapening. De eenheid kwam 
in opstand en heeft dat met gevangenne-
ming moeten bekopen. In het kamp 
Mboroma werden de soldaten onder toe-
zicht van het Zambiaanse leger bijna een 
jaar vastgehouden en uitgehongerd. 
Mensen stierven dagelijks aan de gevol-
gen van uithongering. Tijdens een po-
ging tot uitbraak heeft het Zambiaanse 
leger het vuur geopend op de soldaten, 
met verschillende doden en gewonden 
tot gevolg. In het kamp bevonden zich 
ook zwangere vrouwen. De baby’s van 
deze vrouwen stierven vrijwel onmiddel-
lijk na de geboorte. Op  de lijkjes werden 
brieven geplakt, waarna ze naar de 
hoofdstad werden gesmokkeld. Op deze 
wijze is Mboroma internationaal bekend 
geraakt. Tweehonderd van de tweedui-
zend gevangenen, waaronder Jackson, 
hebben de VN geschreven weg te willen 
van SWAPO. De rest van de gevangenen 
bleef SWAPO trouw en bleef dus in het 
kamp. Jackson dacht vermoord te wor-
den toen hij met de groep van 200 solda-
ten in een truck werd geladen. Zij be-
landden echter in een kamp van de VN 

en hij heeft uiteindelijk een beurs weten 
te krijgen om in de Verenigde Staten te 
kunnen studeren. Pas na de onafhanke-
lijkheid is hij naar Namibië terugge-
keerd. Met de achterblijvers in Mboroma 
liep het minder goed af. Zij werden door 
het Zambiaanse leger teruggeplaatst naar 
SWAPO die hen door middel van een 
val door het Zuid-Afrikaanse leger heeft 
laten ombrengen, aldus Jackson. 
 
Martelkelders 
Naast Mboroma beweren vele oud 
SWAPO-strijders zonder vorm van pro-
ces in gevangenissen door SWAPO te 
zijn vastgehouden en gemarteld. 

In de jaren tachtig vond de grote 
‘spionnenaffaire’ plaats. Wederom door 
vermoedelijke machtsconflicten binnen 
SWAPO werden grote aantallen mensen 
opgepakt en in kerkers onder de grond in 
Lubango, het hoofdkwartier van 
SWAPO in Angola, gevangen gehouden. 
SWAPO beweerde dat er sprake was van 
een spionnennetwerk dat voor Zuid-
Afrika werkte. Deze verklaring voor het 
grote aantal verdwenen mensen werd 
algemeen geaccepteerd. De internationa-
le steun voor SWAPO was erg groot, 
ook in Nederland. Men wilde zowel nati-
onaal als internationaal geloven dat de 
verhalen over Angolese martelkerkers 
Zuid-Afrikaanse propaganda was. Uit 
brieven en getuigenissen van slachtoffers 
blijkt echter dat de situatie in deze jaren 
zeer angstig was en er constant mensen 
verdwenen. SWAPO-strijders die in het 
buitenland studeerden of militaire trai-
ning kregen werden zelfs door SWAPO 
teruggehaald om bij aankomst in Angola 
onmiddellijk in de kerkers te worden 
opgesloten. 

Kala Gertze, een overlevende van 
Lubango, vertelde hoe hij opgepakt werd 
en ondervraagd  in het hoofdkwartier. 
Een ondervraging hield zware martelin-
gen in waarbij de gevangene gedwongen 
werd te bekennen dat hij of zij een spion 
van Zuid-Afrika was. Vervolgens werd 
het slachtoffer in een kerker opgeborgen 
waar veertig man in een piepkleine ruim-
te vastzaten. Eten was er nauwelijks en 
martelingen waren aan de orde van de 
dag. Soms werd er een dode hond of een 
aap door de bewakers naar binnen ge-
gooid. Kala vertelde hoe deze van kop 
tot staart werd opgegeten. Honger, uit-
putting, ziektes en verwondingen waren 
de voornaamste doodsoorzaken. Martel-
methodes varieerden van het levend be-
graven van mensen tot ze bijna stikten 
tot zweepslagen en het openrijten van 

lichaamsdelen om vermoedelijke Zuid-
Afrikaanse afluisterapparatuur te ont-
maskeren.  

Volgens Kala en vele anderen is presi-
dent Nujoma hoogst persoonlijk langs 
geweest in Lubango en heeft hij op de 
kerkers gestaan en geschreeuwd: ‘Als 
Namibië is bevrijd zullen jullie op het 
vrijheidsplein gezet worden en zal het 
volk beslissen wat er met jullie moet 
gebeuren’. Tot op de dag van vandaag 
wachten de overlevenden op dit proces, 
zodat via de juridische weg rechtvaardig-
heid kan worden behaald. Een interes-
sant detail is dat de vrouw van de presi-
dent een van de gevangenen van Luban-
go was, die volgens intimi daar geplaatst 
was omdat Nujoma eigenlijk van haar af 
wilde. Ze heeft de martelingen overleefd 
en is nog steeds getrouwd met de presi-
dent. Ze delen echter niet de slaapkamer 
omdat de first lady immers een dubieus 
spionnenverleden heeft, waar de presi-
dent zich niet mee in kan laten. 

Kala was een van de 152 mensen die 
na de oorlog op het vliegtuig werden 
gezet naar Windhoek als gevolg van de 
vredesovereenkomst waarin de VN eiste 
dat SWAPO de ‘honderd vermeende 
spionnen’ vrijliet. Zij kregen de bood-
schap van SWAPO hun ervaringen strikt 
geheim te houden. Bij aankomst op het 
vliegveld rukte iedereen echter de kleren 
van het lijf om de wonden en de littekens 
te tonen. Zowel nationaal als internatio-
naal werd geschokt gereageerd. De ove-
rige duizenden gevangenen zijn nooit 
naar Namibië teruggekeerd.  
  
De mythe van het verleden en de stilte 
in het land 
Kala is medeoprichter van de NGO 
‘Breaking the Wall of Silence’ en vecht 
nog steeds voor opheldering van de ge-
detineerdenkwestie. De NGO heeft zijn 
naam te danken aan de Duitse pastoor 
Siegfried Groth, die in 1996 al zijn erva-
ringen met slachtoffers tijdens de onaf-
hankelijkheidsstrijd tot een boek heeft 
verwerkt: ‘Namibia, the wall of silence’. 
De publicatie van dit boek leidde tot 
grote ophef in de Namibische samenle-
ving. SWAPO heeft bij de uitgave ervan 
alle exemplaren opgekocht en vernietigd. 
Het boek is slechts bij enkele NGO’s en 
in het nationale archief te vinden. In het 
boek beschrijft Groth, die pastoor was in 
Zambia bij de Namibische vluchtelingen, 
de ontmoetingen die hij heeft gehad met 
slachtoffers en familieleden van slacht-
offers die melding deden van martelin-
gen door SWAPO of die hem smeekten 



hun dierbaren terug te vinden. Hij vertelt 
in het boek hoe hij onder de immens 
zware druk van het menselijke leed dat 
hij in Zambia dagelijks onder ogen 
kreeg, bijna is bezweken. Groth is na de 
onafhankelijkheid teruggekeerd naar 
Duitsland waar hij nog steeds verblijft. 
SWAPO heeft als antwoord op dit boek 
een eigen publicatie uitgegeven: ‘Their 
blood waters our freedom’, waarin zij de 
aantijgingen weerlegt door lijsten te pu-
bliceren met de vermiste Namibiërs en 
de doodszaak te vermelden. Volgens 
SWAPO zijn al deze mensen gestorven 
aan ziektes en ongelukken. De lijsten 
zijn volgens critici verre van compleet 
en niet naar waarheid opgemaakt. De 
uitgave van het boek van Groth heeft tot 
een parlementaire discussie geleid door 
vragen van de oppositie. SWAPO blijft 
volharden in de volstrekte leu-
genachtigheid van de inhoud 
van het boek van Groth. 
 
Onderzoek 
Er is in Namibië een groot te-
kort aan wetenschappelijk on-
derzoek naar de historische 
feiten van de onafhankelijk-
heidsstrijd. Slechts enkele, 
vooral Europese academici 
hebben gepubliceerd over de 
kwestie. Voor het Mboroma 
concentratiekamp en de periode 
van de jaren zeventig ligt een 
grote taak te wachten voor een 
geïnteresseerde academicus. Momenteel 
werkt een Duitse politicologe aan een 
proefschrift over de nationale hereniging 
van Namibië met betrekking tot de gede-
tineerdenkwestie in vergelijking met 
deze situatie in Zuid-Afrika. 

President Sam Nujoma, die waar-
schijnlijk voor een vierde ambtsperiode 
in aanmerking wil komen, heeft onlangs 
een biografie laten schrijven waarin hij 

volgens critici een volledig onwerkelijk 
beeld schetst van de gevoerde onafhan-
kelijkheidsstrijd. Over de duizenden 
verdwenen landgenoten rept hij met geen 
woord. 

Een vorm van mythologisering is zo-
doende het gevolg van de door SWAPO 
opgelegde versie van de geschiedenis 
van de onafhankelijkheid, die zij voor 
politieke doeleinden uitbuit. In de Nami-
bische samenleving is door het misbruik 
van historische feiten een wantrouwige 
en geheimzinnige sfeer ontstaan waarin 
niemand weet wie te vertrouwen is en 
wie niet. 

De samenleving is getraumatiseerd 
door het al het leed. Veel families zijn 
meerdere kinderen kwijtgeraakt tijdens 
de oorlog. Sommigen zijn gesneuveld 
door geweld van Zuid-Afrikaanse zijde, 

andere zijn doodgemarteld door hun 
eigen vrijheidsbeweging. Binnen een 
familie kon een familielid met Zuid-
Afrika collaboreren en een ander voor 
SWAPO vechten. De bevolking zwijgt 
echter al dertien jaar over al het leed. 
Door de regering wordt dagelijks de 
schijn opgehouden van een goed functio-
nerende staat en de onoverwinnelijkheid 
en de vlekkeloosheid van de bevrijdings-

partij SWAPO. Wie niet voor SWAPO 
is, is voor Apartheid en dus een landver-
rader. Zodoende zijn veel mensen bang 
om oppositie te voeren tegen de SWAPO 
partij. De laatste ontwikkelingen op het 
gebied van de gedetineerdenkwestie zijn 
de brieven van pastoor Ailonga, die hij 
recent aan het archief heeft overgedra-
gen. Ailonga werkte net als Groth in de 
vluchtelingenkampen in Zambia en An-
gola.  Deze brieven van slachtoffers en 
bezorgde familieleden van SWAPO-
gedetineerden heeft de pastoor dertig 
jaar in een oude koffer op zijn zolder 
laten staan. 

 
Toekomst 
De eerder genoemde Duitse politicologe 
heeft een interview afgelegd met de vi-
ce-president van SWAPO en tevens Mi-

nister van Landbouw die, toen 
de bandrecorder was afgezet 
verklaarde: ‘SWAPO heeft tot 
op zekere hoogte dezelfde gru-
welijkheden begaan als Zuid-
Afrika. Over dertig jaar zal 
SWAPO hiermee naar buiten 
komen en dan zullen noch oud-
Apartheidsfunctionarissen noch 
SWAPO-leden hiervoor verant-
woordelijk kunnen worden 
gehouden om het simpele feit 
dat de verantwoordelijken er 
dan niet meer zijn.’ Met deze 
voor SWAPO zeer vergaande 
verklaring, die bij publicatie 

onmiddellijk zal worden ontkend, moe-
ten de ex-gedetineerden het voorlopig 
doen. Hun geschiedenis smeekt om ge-
schreven te worden, des te meer daar de 
overlevenden in aantal steeds kleiner 
worden. 

Het jaar snelt voort met een duizelwek-
kende snelheid. De nieuwe baas van de 
faculteit is ingewerkt, de nieuwe bache-
lors en masters zijn van start en er wordt 
al druk gewerkt aan de plannen voor de 
nieuwe bibliotheek Geesteswetenschap-
pen. Wel is het belangrijk in deze dagen 
om, zoals historici gewend zijn, achter-
om te blikken. De Facultaire Studenten-
raad maakte vorig jaar een afspraak met 
de decaan over de 50-puntsregeling. Die 

regeling houdt in dat studenten 50 pun-
ten in hun propedeuse moeten halen al-
vorens door te stromen naar het tweede 
jaar. In ruil daarvoor beloofde de decaan 
het onderwijs te verbeteren. Van de be-
loftes is weinig terecht gekomen. De 
FSR voelt zich bedrogen. We laten nu 
door een advocaat uitzoeken hoe we het 
hard kunnen spelen. Voorop staat dat de 
studenten niet de dupe mogen worden 
van onduidelijke regels en gebroken 

beloftes. Hopelijk zullen we winnen. We 
houden jullie op de hoogte.  
 
Sander Versteeg lid FSR en Vice-
voorzitter CSR  

BERICHT VAN DE FSR 



WATERSTOF ALS ALTERNATIEF 
 
DOOR JOCHEM SOLLARD - In de loop van de negentiende eeuw 
werd de stoommachine op grote schaal toegepast. Aan het 
einde van die eeuw deden ook verbrandingsmotoren hun in-
trede welke niet waren gebaseerd op verbranding van kolen 
maar van vloeibare brandstoffen als benzine. Deze ontwik-
keling had tal van voordelen. Ten eerste konden processen 
worden gemechaniseerd. Ook werd het makkelijker en goed-
koper om van de ene locatie naar de andere te komen. Zoals 
we nu weten zijn er ook een flink aantal nadelen.  

Het broeikaseffect, waarvan tot op 
de dag van vandaag nog niet bewe-
zen is of het daadwerkelijk bestaat,  
maar wel dat het verstrekkende ge-
volgen zou kunnen hebben, is veel in 
het nieuws. Bovendien raken de 
brandstoffen die we op dit moment 
gebruiken op. Bij de ene brandstof is 
dit probleem urgenter dan bij de an-
dere. De steenkoolreserves zijn op 
dit moment nog zo groot dat we er 
voorlopig wel mee toe kunnen. Op 
de voorraden van ruwe olie kunnen 
we echter een stuk minder lang ver-
trouwen, om nog maar te zwijgen 
over aardgas. Het derde nadeel is 
voor ons niet zo opvallend, het be-
treft hier de Derde Wereld. Veel 
technologische vooruitgang manifes-
teert zich het eerst en het hevigst in 
het westen, met als gevolg dat de 
landen die reeds achter lagen een 
nog grotere inhaal-
slag moeten maken. 
Ten slotte bevinden 
de meeste grote re-
serves van fossiele 
brandstoffen zich in 
politiek instabiele 
gebieden en met na-
me ruwe olie is daar-
door een (mogelijke) 
bron van conflict. Iets 
wat mij op dit mo-
ment zeer actueel 
lijkt.  
 De grote proble-
men die aan fossiele 
brandstoffen verbon-
den zijn maken het noodzakelijk om 
met een alternatief te komen. Het 
eerste alternatief, kernsplitsing, 
wordt al gebruikt sinds de jaren vijf-
tig van de twintigste eeuw. Aan deze 
vorm van energie zitten voor- en 
nadelen. Voordeel is dat er voorlopig 
nog genoeg uranium is om op deze 

manier energie te produceren. Ver-
der hebben kerncentrales een zeer 
grote capaciteit in vergelijking met 
andere energiecentrales. Dit blijkt 
alleen al uit het feit dat Frankrijk, dat 
als het gaat om de opwekking van 
elektriciteit voor bijna honderd pro-
cent draait op kernenergie, tot op de 
dag van vandaag een elektriciteits-
overschot heeft. Daar plukken ande-
re landen, waaronder Nederland ove-
rigens de vruchten van. 
 De nadelen die kleven aan kern-
energie zijn zoals algemeen bekend 
veel groter dan de voordelen. Ten 
eerste zijn de kosten voor de bouw 
van een kerncentrale zeer hoog en 
dus kunnen alleen rijke of centraal 
gestuurde landen gebruik maken van 
kernenergie. Ten tweede neemt het 
gebruik van kernenergie, zoals we in 
1986 hebben kunnen zien, nogal wat 

risico’s met zich mee. 
De grootste proble-
men liggen echter bij 
de generaties die na 
ons komen. Zij wor-
den opgezadeld met 
een gigantisch afval-
probleem. 
Het tweede alternatief 
heeft ook een nucleair 
karakter maar is voor-
lopig nog toekomst-
muziek. Het heet 
kernfusie en is de ma-
nier waarop de zon 
haar energie produ-
ceert. Jammer genoeg 

wordt er al decennia lang over ge-
praat en mee geëxperimenteerd, 
maar voorlopig ziet het er niet naar 
uit dat kernfusie (op grote schaal) 
kan worden toegepast. De reden 
hiervoor is niet alleen een gebrek aan 
technologie, zoals we de afgelopen 
weken in de krant hebben kunnen 

Vroeger was alles beter. SMS’en deed 
men nog gewoon met een telex, mond- en 
klauwzeer stond synoniem voor enge 
geslachtsziektes en de treinen reden nog 
op tijd. Bovendien was de jeugd een stuk 
beter opgevoed en toonden zij meer res-
pect voor de oudere medemens, als wij 
diezelfde oudere medemens tenminste 
mogen geloven. Nu geef ik gaarne toe dat 
het lastigvallen van bejaarden tot míjn 
dagelijkse sleur behoort, niettemin ben ik 
ervan overtuigd dat dergelijke verdorven-
heden niet tot ieders misselijke geest toe-
gang hebben gevonden. De Evangelische 
Omroep weet immers ieder jaar weer een 
stadion te vullen met schijnbaar onbe-
vlekte kinderen van God, die nog steeds 
denken dat de in Amsterdam gevonden 
injectienaalden behoren aan een wat slor-
dige suikerpatiënt.  

Misschien is het probleem van losge-
slagen tieners wel terug te voeren op de  
opvoeding die zij genieten van hun ou-
ders, die zelf de ketenen in de jaren zestig 
van zich hadden afgeschud. Die jaren 
hebben zij blijkbaar volledig onder in-
vloed beleefd, want de Nederlandse 
markt wordt tegenwoordig overspoeld 
met boekjes waarin precies uit de doeken 
wordt gedaan hoe met tieners moet wor-
den omgesprongen. Dat zijn dus volwas-
senen, veelal psychologen, die een boek 
schrijven over de leefwereld van de stere-
otype puber en hoe dit vreemde organis-
me door ouders benaderd zou moeten 
worden.  

Enkele dagen geleden werd ik in de 
trein geconfronteerd met een mevrouw 
die zo’n vreselijk pretentieus stuk Oprah 
Winfrey-lectuur zat te lezen. De titel deed 
het ergste vermoeden: “Omgaan met tie-
ners......een kunst apart.” Ik kreeg op slag 
medelijden met haar zoon of dochter bij 
het zien van de hoofdstukken: “Train uw 
tiener” en “Omgaan met boosheid”. De 
zin “probeer rustig te luisteren naar de 
argumenten van uw kind en tracht zijn of 
haar standpunt te begrijpen” schalt nog 
immer door mijn hoofd. ’s Nachts wordt 
ik zwetend wakker van een nachtmerrie. 
Begrijpende ouders die mij achterna ren-
nen met de woorden dat ook zij zich ooit 
tegen hun ouders hebben afgezet door 
bijvoorbeeld te weigeren naar de kerk te 
gaan op zondag. Wéér een toekomstvisie 
in duigen. Wat blijft er nog van je jeugd 
over wanneer je ouders je begrijpen? Ou-
ders mógen je niet begrijpen, dat staat 
geschreven in elke puberbijbel 

GERBEN SPREEKT 



lezen, maar ook een gebrek aan samen-
werking. Men staat op het punt een ex-
perimentele reactor te bouwen, maar 
binnen Europa wordt er nog steeds geru-
zied tussen Frankrijk en Spanje wie de 
meest geschikte kandidaat is. 
 Het derde en, zoals het er nu voor 
staat, laatste alternatief is duurzame 
energie. Hiermee wordt bijvoorbeeld 
wind- en zonne-energie bedoelt. Nadeel 
hiervan is de onbetrouwbaarheid. Waait 
het niet, dan kan de televisie niet aan en 
als de zon niet schijnt doet de verwar-
ming het niet. Maar er gloort hoop, zoals 
we bijvoorbeeld kunnen lezen in het 
boek van Jeremy Rifkin, the hydrogen 
economy. Er bestaat een andere manier 
om energie op te slaan, namelijk in wa-
terstof. Op het moment dat er elektrici-
teit door water gevoerd wordt, vindt er 
elektrolyse plaats. Water scheidt zich 
dan in de elementen waaruit het is opge-
bouwd, waterstof en zuurstof. Dit kost 
weliswaar energie, maar het omgekeerde 
proces, feitelijk dus de verbranding van 
waterstof, kan weer dezelfde hoeveel-

heid energie opleveren. 
 Het voordeel van waterstof is tevens 
het grootste nadeel. Waterstof is name-
lijk zeer explosief en daardoor eigenlijk 
ongeschikt om als brandstof te gebruiken 
in bijvoorbeeld voertuigen. Maar ook 
voor dit probleem bestaat een oplossing, 
namelijk de brandstofcel. De brandstof-
cel is een relatief klein apparaat dat door 
middel van membramen waterstof en 
zuurstof weer aan elkaar bindt. Hierbij is 
het voornaamste product niet warmte, 
maar elektriciteit. Zoals hierboven ge-
zegd zijn deze apparaten relatief klein. 
Een brandstofcel ter grootte van een 
kleine televisie is in staat een heel huis 
van energie te voorzien. Ondanks dat 
deze apparaten zich nog in een experi-
menteel stadium bevinden ziet het er 
naar uit dat ze op relatief korte termijn 
kunnen worden toegepast. Het Ameri-
kaanse bedrijf General Motors verwacht 
binnen vijf jaar de eerste serie elektri-
sche auto’s op de markt te brengen die 
deze techniek gebruiken.  
 Het invoeren van dit nieuwe energie-

systeem, zoals Rifkin het noemt, heeft 
als bijkomend voordeel dat iedereen met 
een schone lei begint. NUON heeft de 
mogelijkheid om te investeren in wind-
molens, maar ook burgers kunnen bij-
voorbeeld zonnecellen op het dak plaat-
sen om energie te produceren. Daarnaast 
kan ook de Derde Wereld zich gaan rich-
ten op het produceren in plaats van ex-
porteren van energie. Rifkin spreekt van 
‘power to the people’ en een nieuwe 
kans tot daadwerkelijke globalisering. 
 Maar er is één groot obstakel en dat is 
geld. Tot nu toe is aardolie, ondanks de 
prijsstijgingen van de afgelopen decen-
nia, goedkoper dan duurzame energie en 
zal dat voorlopig ook blijven. Overheden 
zijn hopelijk in staat om in de komende 
tijd de balans door te laten slaan door 
middel van belastingen en subsidies. Tot 
die tijd zullen we het moeten doen met 
de ruim een eeuw oude verbrandingsmo-
tor. 

 

advertentie: 



HET SPROOKJE WILLY BRANDT 
 
DOOR GERBEN SEGBOER - Het einde van een eeuw is een goed moment voor historici om de balans op te 
maken en hun licht te doen schijnen op de politieke, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. 
De Engelse uitgeverij Cardinal besloot deze toenemende interesse in de geschiedenis van de twintigste 
eeuw aan te grijpen voor een serie portretten van de belangrijkste politieke figuren. Onder de titel 
Makers of the twentieth century werden verschillende specialisten bereid gevonden om een kort levens-
overzicht te schrijven van figuren als de Gaulle, Roosevelt en Lenin.  

Gezien de turbulente eeuw die Duitsland 
heeft doorgemaakt, mochten ook Duitse 
politici niet ontbreken op het lijstje. Be-
halve Adenauer, wiens beleid de na-
oorlogse West-Duitse staat heeft vormge-
geven, werd ook het leven van Willy 
Brandt onder de loep genomen en wel 
door de Duits/Engelse historica Barbara 
Marshall.  
 Als kind van de West-Duitse staat, 
geboren in Braunschweig, interesseerde 
Marshall zich al vroeg voor het Duitse 
politieke verleden. In 1966 vetrok zij 
naar Londen om aldaar een proefschrift 
te schrijven over de politieke ontwikke-
ling van universiteitssteden in de Weimar 
Republiek. De opzet van haar boek wordt 
in het voorwoord duidelijk. De gehele 
serie van politieke portretten wordt 
weliswaar verkocht als ware het een bio-
grafie, maar is eerder bedoeld als alge-
mene inleiding tot de invloed van bepaal-
de prominente personen op de geschiede-
nis van de twintigste eeuw. Zowel qua 
inhoud als qua schrijfstijl moeten de stu-
dies toegankelijk zijn voor studenten en 
algemeen geïnteresseerden. Dat een der-
gelijke aanpak ten koste kan gaan van de 
diepgang blijkt duidelijk uit Marshall’s 
studie naar Willy Brandt. 
 Brandt is de politieke belichaming van 
de Duitse twintigste eeuw. Hij werd ge-
boren in 1913 in de kustplaats Lübeck 
onder de naam Herbert Ernst Karl Frahm. 
Zijn familie behoorde tot het arbeiders-
milieu en stond zodoende positief tegen-
over de linkse politieke realiteit in de 
Weimar Republiek. Die linkse sympa-
thieën zou hij de rest van zijn leven blij-
ven behouden. De komst van het natio-
naal-socialisme ervoer hij dan ook als 
een grote schok. Toen in 1933 het anti-
semitische geweld in zijn geboorteplaats 
Lübeck losbarstte, koos hij ervoor om het 
land te verlaten ten gunste van Noorwe-
gen. Daar zette hij zijn werkzaamheden 
voor de Duitse SAP (Socialistische Ar-
beiters Partei) voort en verbleef hij onder 
de schuilnaam Willy Brandt. Die naam 
had hij zichzelf datzelfde jaar bij een 

verboden SAP bijeenkomst aangemeten 
om vervolging door nationaal-
socialistische sympathisanten te voorko-
men.  
 Behalve de voortzetting van zijn poli-
tieke carrière in Noorwegen, stortte hij 
zich ook op een baan in de politieke jour-
nalistiek. Via deze weg slaagde hij er ook 
in om als genaturaliseerd Noors staats-
burger terug te keren naar het naoorlogse 
Duitsland. Het begon met een voortzet-
ting van zijn journalistieke werk in Duits-
land, waarbij hij onder andere verslag 
deed van de processen tegen nazi’s in 
Neurenberg, maar al spoedig keerde hij 
terug naar de politiek, dit maal voor de 
SPD in West-Berlijn. Hij begon als ver-
bindingsman tussen de landelijke SPD en 
haar Berlijnse tak, maar verwierf al snel 
enige faam binnen Berlijn door zijn anti-
communistische standpunten en zijn ora-
torisch talent. Brandt’s rijzende ster le-
verde hem in 1957 het burgemeester-
schap van Berlijn op.  
 Als burgemeester van Berlijn in de 
vroege jaren zestig ontwikkelde hij zijn 
later beroemd geworden Ostpolitik. De 
harde lijn die kanselier Adenauer trok 
jegens Oost-Duitsland en de Sovjetunie 
kon Brandt’s goedkeuring niet wegdra-
gen. De deling van Berlijn, met al zijn 
gevolgen voor zowel de infrastructuur als 
de inwoners, maakte hem duidelijk dat 
een pragmatische aanpak de beste manier 
was om een toekomstige vereniging te 
realiseren. De kans om zijn ideeën op 
landelijk niveau ten uitvoer te brengen 
kwam met de komst van de Grote Coali-
tie in 1966. De regering onder kanselier 
Erhard kwam ten val nadat al zijn FDP 
ministers opstapten. Dit opende de weg 
voor het CDU om met de nieuwe kanse-
lierskandidaat Kurt Georg Kiesinger een 
coalitie te vormen met de SDP. Deze 
coalitie van de twee grootste Duitse poli-
tieke partijen betekende voor Brandt een 
ministerspost, namelijk die van Buiten-
landse Zaken. Zijn eerdere ideeën over 
een détente tussen oost en west kon hij 
op deze post in de praktijk brengen. De 

banden met de leden van de Sovjetunie 
werden aangehaald en onder zijn leiding 
was er ook sprake van een voorzichtige 
toenadering tot de DDR.  
 Toen de Grote Coalitie in 1969 uit 
elkaar viel, vormde de SDP samen met 
de FDP een nieuwe regering waarbij 
Brandt gekozen werd als nieuwe kanse-
lier. Dit was het eigenlijke begin van de 
Ostpolitik. Het doel van Brandt was een 
grotere politieke vrijheid voor de BRD. 
Weliswaar wenste hij nauw verbonden te 
blijven met de westerse staten, maar te-
vens vond hij het noodzakelijk om de 
banden met het oosten aan te halen. De 
politieke ontdooiing tussen oost en west 
die hiervan het gevolg was, wordt wel 
beschouwd als de opstap naar de pe-
restrojka en glasnost van de latere Sovjet-
leider Gorbatsjov. Ondanks deze positie-
ve ontwikkelingen op internationaal ge-
bied, werd het interne verzet tegen 
Brandt in de loop van de jaren zeventig 
groter. Diverse schandalen leidden uit-
eindelijk tot zijn aftreden in 1974. 
 Willy Brandt is de belichaming van de 
Duitse twintigste-eeuwse geschiedenis. 
Zijn jeugd in de Weimar Republiek, zijn 
vlucht naar Noorwegen en zijn carrière 
binnen de SPD is interessant genoeg om  
een biografie aan te wijden. Het is dan 
ook jammer dat Barbara Marshall niet 
meer heeft gedaan met haar onderwerp. 
Alle fases van Brandt’s leven worden in 
vogelvlucht behandeld, waardoor het 
resultaat oppervlakkig blijft. Marshall 
baseert haar onderzoek voornamelijk op 
andere biografieën en interviews met of 
krantenartikelen over Brandt. Deze aan-
pak leidt ertoe dat de mens Brandt en zijn 
persoonlijke drijfveren ondergesneeuwd 
raken. Zij die zich slechts interesseren in 
de politieke carrière van Brandt worden 
op hun wenken bediend, maar voor een 
onderzoek naar het persoonlijke leven 
van Brandt in relatie tot zijn politieke 
ideeën is het wellicht beter om een ande-
re biografie te zoeken.      
 
Barbara Marshall, Willy Brandt (Cardinal 



DE ANDERE INTELLECTUEEL: ‘GENOCIDAAL DENKEN’ 
 
DOOR UĞUR Ü. ÜNGÖR - Onlangs verscheen het boek Niets is minder waar: woordenboek voor de aanko-
mende intellectueel van de bekende Nederlandse antropoloog Anton Blok. Hierin schrijft Blok over 
uitspraken en clichés die als onbetwistbare waarheden overal en altijd verkondigd worden. Volgens 
hem vormen clichés een vast en uitgebreid repertoire in ons dagelijks leven. Blok claimt dat veel cli-
chés in trek zijn bij mensen met weinig verbeelding en weinig gevoel voor humor. Immers: nadenken 
is passé.  

We weten nu dankzij Blok wat intellec-
tuelen niet zeggen. Maar wat zeggen ze 
dan wel? Bij het lezen van dit boeiende 
en humoristische werk dacht ik bij me-
zelf namelijk aan minder grappige za-
ken: is er ook een schaduwzijde aan de 
intellectueel? Bijvoorbeeld, hoe geweld-
dadig zijn intellectuelen? Een korte duik 
in de twilight zone van de menselijke 
geschiedenis kan al veel verhelderen.  
 
Dr. Bahaettin Şakir 
De Armeense genocide, in 1915 uitge-
voerd door het ‘Comité voor Eenheid en 
Vooruitgang’ (İttihat ve Terakki Cemiye-
ti), was geen spontane uitbarsting van 
volkswoede of resultaat van oorlogshan-
delingen. De deportatie en massamoord 
waren nauwkeurig gepland en gecoördi-
neerd vanuit Istanbul, waar de Turkse 
elite resideerde. Eén van de leden van 
deze obscure club was dokter Bahaettin 
Şakir, een medicus die de politiek was 
ingegaan om het Ottomaanse Rijk van de 
ondergang te redden. Toen dit niet lukte 
organiseerden nationalistische officieren 
een demografisch homogeniseringsplan, 
dat erin voorzag de christelijke minder-
heden (Armeniërs, Assyriërs, Grieken) te 
vernietigen. Dr. Şakir was verantwoor-
delijk voor de samenstelling van een 
paramilitaire groep, de ‘Speciale 
Organisatie’ (Teşkilât-ı Mahsusa), die de 
moorden moest uitvoeren. In de zomer 
van 1915, toen Europa in vuur en vlam 
stond, werden deze groepen losgelaten 
op de Armeense konvooien. Onder lei-
ding van dr. Şakir richtten deze groepen 
massale slachtpartijen en groepsver-
krachtingen aan, waardoor de christelijke 
minderheden van het Ottomaanse Rijk 
integraal werden vernietigd. Şakir spoor-
de tijdens de genocide aan tot meer 
wreedheid en benoemde bloeddorstige 
gouverneurs en commandanten om de 
vernietiging sneller te laten verlopen. Hij 
werd in 1921 in Berlijn door een Arme-
niër uit wraak doodgeschoten. 

Dr. Otto Ohlendorf 
De Holocaust werd in feite logistiek ge-
organiseerd door het Reichssicherheits-
hauptamt, de bureaucratische moloch 
waar Nazi’s als Adolf Eichmann en 
Reinhard Heydrich werkten. Toen Nazi-
Duitsland op 20 juni 1941 de Sovjetunie 
binnenviel, volgden achter het front de 
zogenaamde Einsatzgruppen. De vier 
eenheden (A, B, C, en D) waren belast 
met het doodschieten van joden, zigeu-
ners, communisten, en anderen onge-
wenste groepen. Alle commandanten van 
de Einsatzgruppen waren academisch 
geschoold; één van de commandanten 
was zelfs professor. Het betrof hier de 
met een IQ van 118 gezegende Otto 
Ohlendorf, doctor in de rechten en de 
economie. Ohlendorf had gedoceerd aan 
verscheidene universiteiten en was com-
mandant van Einsatzgruppe D, die in de 
tweede helft van 1941 circa 90.000 men-
sen heeft doodgeschoten. Met een stoï-
cijnse blik in de ogen hield Ohlendorf op 
de rand van het massagraf toezicht op de 
genocidale bloedbaden die zijn mannen 
aanrichtten. Hij stond bekend om de 
precisie waarmee hij het aantal slachtof-
fers aangaf. Zo staan er voor 19 augustus 
1941 op de lijst van doodgeschoten men-
sen: “298 Juden, 255 Judinnen, 88 Ju-
denkinder.” In 1945 werd professor 
Ohlendorf gearresteerd en in Nürnberg 
berecht. Tijdens zijn rechtszaak, waar hij 
de rechters overtrof qua eloquentie, luis-
terde hij ijskoud naar het doodsvonnis en 
knikte slechts kort. Ohlendorf werd op 8 
juni 1951 geëxecuteerd in de gevangenis 
van Landsberg. 
 
Dr. Khieu Samphan 
Op 17 april 1975 werd de Cambodjaanse 
hoofdstad Phnom Penh veroverd door 
een legertje jongemannen onder leiding 
van de flegmatieke communist Saloth 
Sar, beter bekend als Pol Pot. De Khmer 
Rouge had de macht in het land overge-
nomen. Onmiddellijk na de overwinning 
begonnen de nieuwe machthebbers alle 

steden te ‘evacueren’. De complete 
Cambodjaanse stadsbevolking moest 
zich in allerijl op het platteland vestigen 
om daar landarbeid te verrichten. Dui-
zenden van hen werden standrechtelijk 
geëxecuteerd omdat ze weigerden aan de 
bevelen te gehoorzamen. Later vielen 
nog eens honderdduizenden mensen ten 
prooi aan honger, ziektes en moordpar-
tijen waarmee de gedwongen agrarise-
ring gepaard ging. De Cambodjaanse 
genocide heeft het leven gekost aan zo’n 
1,8 miljoen mensen. Wat ging er schuil 
achter deze krankzinnige vernietiging 
van menselijke levens? De ideologie die 
deze gebeurtenissen rechtvaardigde werd 
geformuleerd door Khieu Samphan, de 
in 1931 geboren zoon van een rechter. 
Hij had economie gestudeerd aan de 
Universiteit van Parijs, waar hij marxist 
werd om vervolgens terug te keren naar 
het roerige Cambodja. Toen de Khmer 
Rouge aan de macht kwam werd hij pre-
sident van de nieuwe staat en rechtvaar-
digde de massamoorden met maoïstische 
retoriek en fatalisme. Zo verklaarde hij 
aangaande de maatregel dat seks werd 
bestraft met de dood: ‘Woman is the 
cold water that can make a man die, or 
the water deep enough to make a man 
drown’. Op kerstavond 1998 gaf hij zich 
over aan de huidige regering van Cam-
bodja, waar hij nu nog steeds leeft. 
 
Dr. Radovan Karadžić 
De Serviër Karadžić is net na het einde 
van de Tweede Wereldoorlog geboren in 
een stal in Montenegro. Volgens zijn 
moeder was hij een betrouwbare jongen, 
een harde werker die haar vaak hielp in 
het huishouden en zijn schoolvrienden 
assisteerde bij hun huiswerk. De jonge 
Radovan speelde de guslen, een Servisch 
snaarinstrument, en schreef kinderboe-
ken en gedichten, waarvan een aantal in 
de jaren ’70 zijn gepubliceerd.  
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Na zijn studie medicijnen aan de Univer-
siteit van Sarajevo en de Columbia Uni-
versity (New York) ging hij werken als 
psychiater in het Kosovo-hospitaal in 
dezelfde stad. In 1990 richt hij de Servi-
sche Democratische Partij op, een xeno-
foob-nationalistische partij. In juni 1992 
roept hij de Republika Srpska uit. Hierna 
begint de belegering van Sarajevo, die 
Karadžić in 1971 al had voorspeld in zijn 
gedicht ‘Sarajevo,’ waarin hij misselijk-
makende vernietigingsfantasieën ver-
woordde. Ook zijn er met enthousiaste 
medewerking van Karadžić in juli 1995 
in Srebrenica 6000 moslims vermoord. 
Zijn dagvaarding voor het Joegoslavië-
tribunaal bevat een indrukwekkende lijst 
van 16 aanklachten, waaronder genocide, 
misdaden tegen de menselijkheid en het 
organiseren van verkrachtingskampen. 
Vermomd als orthodoxe priester en om-
ringd door paramilitairen houdt Radovan 
Karadžić zich sinds de zomer van 1996 
schuil in de bergen van Zuidoost-Bosnië. 
Nog een wetenswaardig detail is dat er 
een prijs van 5 miljoen dollar op zijn 
hoofd staat. 
 
Dr. Léon Mugesera 
Op 6 april 1994 stort een klein vliegtuig-
je, met aan boord de Rwandese president 
en zijn entourage, neer in de Rwandese 
hoofdstad Kigali. Hierna vermoordt een 
racistische Hutu-elite in een tijdsbestek 
van slechts honderd dagen 800.000 
Tutsi’s; de snelste en efficiëntste genoci-
de uit de geschiedenis. De wereld kijkt 
passief toe terwijl het begrip ‘wreedheid’ 
in Rwanda op afgrijselijke wijze vér 
voorbij ons bevattingsvermogen wordt 
geherdefinieerd. Het land verandert in 
een hel: vrouwen vermoorden hun echt-
genoten, leraren verkrachten hun studen-
ten, winkeliers doden hun klanten, pries-
ters verminken hun kerkgangers. Van de 
academici onder de verantwoordelijken 
is dr. Léon Mugesera het interessantst. 
Mugesera is een Hutu-intellectueel, ge-

promoveerd in Linguïstiek aan de Uni-
versiteit van Laval (Montreal). In Rwan-
da wordt hij in de onrustige en geweldda-
dige jaren ’90 racistisch ideoloog bij een 
maffiose en extremistische politieke par-
tij. Hij schrijft anti-Tutsi propaganda en, 
overtuigd van het waanidee dat de 
Tutsi’s niet thuishoren in Rwanda daar 
ze volgens hem essentieel verschillend 
zijn van Hutu’s, steekt zijn fantasmago-
rieën niet onder tafels of stoelen. Op 22 
november 1992, tijdens een partijbijeen-
komst, spreekt hij boekdelen tegen een 
groot publiek: ‘De Tutsi’s horen in Ethi-
opië thuis en we gaan ze daarheen terug-
sturen via de Nyabarongo rivier.’ In de 
lente van 1994 voert de bloedrode Nya-
barongo tienduizenden gruwelijk ver-
minkte lijken af richting het Victoria-
meer. Mugesera, die ondertussen in Ca-
nada is, wordt daar vrijgesproken omdat 
er juridisch geen causaal verband is ge-
legd tussen zijn uitspraken en de feiten. 
Nu leeft Mugesera in Québec City met 
zijn vrouw en 5 kinderen. 
 
Conclusie 
Terug naar Anton Blok en zijn these. 
Wat hebben deze intellectuelen nu met 
elkaar gemeen? Is het een uitzonderlijke 
trivialiteit dat deze intelligente en elo-
quente academici verantwoordelijk zijn 
voor onbeschrijfelijke wreedheden? Ik 
denk het niet. Intelligentie kan een aan-
geboren eigenschap zijn, genocidaal den-
ken is zeker geen aangeboren defectie. 
Al deze mannen kozen ervoor om be-
paalde groepen te attaqueren, stigmatise-
ren, en zelfs gelasten te vermoorden. De 
lijst kan overigens met gemak worden 
vertienvoudigd. Kortom: we kunnen na 
deze korte exercitie nóg een axiomatisch 
cliché toevoegen aan Bloks lijst, name-
lijk dat intellectuelen ‘beschaafd’ zijn en 
geen geweld gebruiken. Terwijl uit dit 
summiere artikel blijkt dat intellectuali-
teit geen garantie biedt voor moreel cor-
rect gedrag, kan één feit met zekerheid 
duidelijk worden gemaakt: de geschiede-
nis van de ‘andere intellectueel’ moet 
nog geschreven worden. 

Colofon 
 
 
EINDELOOS is een onafhankelijke perio-
diek van voor de studierichting Ge-
schiedenis aan de Universiteit van Am-
sterdam en is gelieerd aan de studiever-
eniging Kleio. EINDELOOS verschijnt 
eens per twee weken en is beschikbaar 
voor alle geschiedenisstudenten en –
docenten. 
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GESCHIEDENIS IN DISCUSSIE 
 
Op 9 december is het weer tijd voor Geschiedenis in Discussie. In zaal 301 van het  
Universiteitstheater zal gesproken worden over de manier waarop men in films en 
documentaires met geschiedenis om mag gaan. Sprekers zijn: Jeroen Neus & Peter 
Dictus ( makers van de documentaire het blik van Wallsteijn ), Martina Roepke, do-
cente media en cultuur aan de UVA, en Gerard Nijssen beeldredacteur van Andere 
Tijden. De discussie zal geleid worden door Dirk Damsma. 

De discussie begint om 16.00. Na afloop gratis borrel. 


