
De Holocaust en andere genociden





Maria van Haperen
Wichert ten Have
Ben Kiernan
Martin Mennecke
U ur Ümit Üngör
Ton Zwaan

Onder redactie van
Barbara Boender 
Wichert ten Have

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies
Amsterdam University Press

De Holocaust en andere genociden

Een inleiding



Deze publicatie is tot stand gekomen met financiële steun van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

www.holocaustengenocide.nl

Redactieraad:
Karen Polak (Anne Frank Stichting), Annemiek Gringold (Joods Historisch Museum), Dienke 
Hondius (Vrije Universiteit), Maurice Kramer (Gymnasium Haganum), Maria van Haperen (NIOD 
Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )

Ontwerp omslag en binnenwerk: Gijs Mathijs Ontwerpers, Amsterdam
Kaarten: Bert Heesen Producties

ISBN 978 90 8964 380 3
e-ISBN 978 90 4851 527 1
NUR 689

© NIOD / Amsterdam University Press, Amsterdam 2012

     

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 
351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde 
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze 
uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

De uitgeverij heeft ernaar gestreefd alle copyrights van in deze uitgave opgenomen illustraties te achterhalen. Aan hen die desondanks 
menen alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met Amsterdam University Press.



7

15

45

73

97

121

145

168
175

Inhoud

Inleiding
Wichert ten Have en Barbara Boender

De Holocaust, 1933-1941-1945
Wichert ten Have en Maria van Haperen

De Armeense genocide, 1915
U ur Ümit Üngör

De genocide in Cambodja, 1975-1979
Ben Kiernan

De genocide in Rwanda, 1994
Maria van Haperen

Crisis en genocide in Joegoslavië, 1985-1995
Ton Zwaan

Genocide en het internationaal recht
Martin Mennecke

Literatuur
Over de auteurs





De moord op een heel volk of een bevolkingsgroep wordt wel de grootste misdaad onder de 
misdaden genoemd. In het Engels: ‘the crime of all crimes’. Het grenzeloze massale geweld te-
genover een groep weerloze burgers met het doel die groep te vernietigen roept onze verbijste-
ring op. De realiteit is dat massaal geweld altijd deel heeft uitgemaakt van de geschiedenis. Ook 
in de 20e en 21e eeuw kwamen vele episodes van massaal geweld voor, ondanks alle pretenties 
van de moderne beschaving.
 De strijd tussen en tegen etnische groepen werd een belangrijk onderdeel van het sociale en 
politieke geweld in de twintigste eeuw. Steeds meer staten probeerden door etnische zuivering 
tot een nationale staat en eenheid te komen. In het verleden gold religie als een belangrijk 
motief bij het doden van burgers. Sinds de 19e eeuw kwamen er de factoren van natie en 
klasse bij. Ideologie bleek de drijvende kracht achter genocide in de moderne samenleving. De 
efficiëntie van bureaucratie en nieuwe technologische ontwikkelingen laten tenslotte zien dat 
geweld desastreuze, grootschalige en onherroepelijke gevolgen kan hebben.

1. De Holocaust als ijkpunt in onderzoek naar genocide

De moord op de Europese Joden, de Holocaust, is het afschrikwekkende voorbeeld van hoe 
massaal geweld kan worden gebruikt om een einde te maken aan het bestaan van een hele 
groep. Want dat was het doel van de Holocaust: het vermoorden van de Europese Joden en 
het vernietigen van het Joodse volk als zodanig. De Holocaust vormde de achtergrond voor 
het Genocideverdrag, dat op 9 december 1948 door lidstaten van de Verenigde Naties werd 
ondertekend. De van oorsprong Poolse jurist Raphael Lemkin formuleerde de term genocide, en 
verbond daar de definitie aan die nog altijd wordt gehanteerd.1

 Het onderzoek naar andere genociden neemt bewust of onbewust het Holocaustonderzoek 
als ijkpunt. Dat blijkt uit de vragen die gesteld worden, uit de methodologie en uit het gebruik 
van samenhangende termen als slachtoffers, daders en omstanders. Wanneer gevallen van 
massaal geweld en genocide worden onderzocht of besproken, wordt de Holocaust vaak als 
voorbeeld gebruikt. Dat wordt ook wel het Holocaustparadigma genoemd. 

Inleiding



8 2. Vergelijkend onderzoek

In dit handboek worden de Holocaust en een aantal andere genociden naast elkaar behandeld. 
Het doel hierbij is niet in de eerste plaats een vergelijking op zichzelf. Wel kan het analyseren 
van overeenkomsten en verschillen een beginpunt zijn voor het stellen van vragen over het 
ontstaan van de verschillende vormen van massaal geweld, over het lot van slachtoffers, de 
achtergrond van de daders en de betrokkenheid van getuigen van de massamoord. Daarbij zul-
len zich gemeenschappelijke eigenschappen voordoen. Te denken valt bijvoorbeeld aan facto-
ren als ideologieën, regimes met een revolutionaire, utopische ambitie, interne verdeeldheid en 
de omstandigheid van oorlog.2 Tegelijkertijd zullen bij vergelijking eigenschappen van genocide 
opvallen die juist wijzen op grote verschillen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de algemene context, 
de ideologie en de politieke consequenties, de internationale context en de aard van de oor-
logsomstandigheden. Het naast elkaar behandelen van de Holocaust en andere genociden kan 
vragen verhelderen en antwoorden suggereren. 
 Bestudering van de verschillende genociden laat zien dat elke genocide een eigen karakter 
en context heeft. Er zijn redenen om zorgvuldig te zijn met de vergelijking van de Holocaust 
en andere genociden. Het gaat bij deze processen van massaal geweld veelal om verschillende 
gebeurtenissen in een verschillende context. De massamoorden in Cambodja, Rwanda en de 
Holocaust spelen zich af in heel verschillende omstandigheden. Sommige onderzoekers hebben 
bezwaren tegen het begrip genocide als zodanig. De globale definitie van genocide omvat niet  alle 
complexiteiten en verschillen. De definitie is bovendien beperkt, omdat bijvoorbeeld de politieke 
moord op groepen buiten de definitie wordt gehouden. Het vergelijken van verschillende gevallen 
van genocide brengt zo het risico van simplificatie en irreële verwachtingen met zich mee.
 Andere onderzoekers  hebben bedenkingen tegen het op één lijn stellen van de Holocaust 
en andere genociden. Allereerst vanwege de al genoemde verschillende situaties waarin de 
gevallen van massaal geweld zich voordeden. Bovendien zijn er auteurs die de vergelijking  ac-
cepteren, maar specifieke problemen zien bij het op één lijn stellen van andere genociden met 
de Holocaust. Het Genocideverdrag van 1948 spreekt van gedeeltelijke of totale vernietiging 
van een groep. De historicus Yehuda Bauer ziet daar een wezenlijk verschil. Als het doel is om 
ieder individu van een groep zonder uitzondering te vermoorden, is er uiteindelijk geen kans 
meer op het overleven van die groep. Dat beschouwen velen als een van de verschillen tussen 
de Holocaust en andere genociden. De Holocaust was een vorm van genocide, aldus Bauer. 
Maar het was de bedoeling van het nationaalsocialistische Duitsland alle Joden te vermoorden, 
zonder uitzondering. Daarom was de Holocaust de meest extreme vorm van genocide en een 
paradigma voor elke dreiging van genocide, wanneer en waar ook.3

 De Holocaust kent ook elementen die in andere genociden niet voorkomen. Bauer noemt 
elementen die uniek waren. Naast het doel iedere individuele Jood te treffen en te vermoorden, 
zijn dat er kort samengevat vier. Op basis van deze elementen noemt Bauer de Holocaust een 
specifiek soort genocide, ‘zonder precedent’:



91. De Joden werden door de Duitsers vermoord waar zij hen aantroffen. Het was een univer-
seel opgezette genocide;

2.  De kern van de ideologie van het nationaalsocialisme was het antisemitisme, dat slechts als 
inhoud had dat de Joden moesten verdwijnen;

3.  Het nationaalsocialisme wilde een op een hiërarchie van rassen gebaseerde maatschappij, 
waar voor de Joden geen plaats was;

4.  De nationaalsocialisten wilden de wortels van de Europese beschaving vernietigen. De Joden 
werden beschouwd als overblijfselen daarvan en daarom moesten ze vermoord worden.

Onder meer op basis van deze elementen vinden sommige historici het onjuist de Holocaust op 
één lijn met andere genociden te plaatsen. Ook het behandelen van de Holocaust in een alge-
mene historische context van massaal geweld beschouwen zij als ‘het afleiden van de aandacht 
van wat uniek was aan de moord op de Joden’. Anderen wijzen vooral op het gevaar dat een niet 
exclusieve aandacht voor de Holocaust de deur openzet voor een trivialisering en gedeeltelijke 
ontkenning van het karakter van de Holocaust. Het politieke doel zou daarbij kunnen zijn dat 
in bepaalde landen niet langer verantwoording hoeft te worden afgelegd voor collaboratie en 
hulp bij de moord op de Joden.4

 Toch zijn er belangrijke redenen waarom een vergelijking van de Holocaust met andere 
genociden voor de hand ligt. Zo is de term genocide juist gevormd tegen de achtergrond van 
de moord op de Europese Joden. Studie van de Holocaust kan beschouwd worden als het 
beginpunt van het onderzoek naar andere genociden. Door vergelijking kunnen specifieke ka-
raktertrekken van de Holocaust en de verschillende andere genociden worden onderscheiden. 
Ook kan duidelijk worden hoe de studie naar de Holocaust kan bijdragen aan het inzicht in 
andere genocidale gebeurtenissen. De historicus Ian Kershaw ziet kennis over het Derde Rijk 
als de grote les van wat er in een zogenaamd beschaafde maatschappij kan gebeuren. Hoe 
er omstandigheden kunnen zijn waarin genocide kennelijk acceptabel wordt voor daders en 
omstanders.
 Op dezelfde wijze kan kennis over andere genociden bijdragen aan nieuwe inzichten in aspec-
ten van de Holocaust. De historicus Christopher Browning is bijvoorbeeld van mening dat kennis 
van de genocide in Rwanda inzicht kan geven in de drijfveren van daders in het algemeen.5

3. Lessen uit het verleden?

De Holocaust is het paradigma geworden voor genocidale processen in het algemeen. Vele 
karaktertrekken komen terug in elke genocide. De historicus Donald Bloxham betoogt dat er 
lessen getrokken kunnen worden uit de geschiedenis, wanneer de Holocaust en andere geno-
ciden worden vergeleken. Hij wil bovendien vermijden dat er een hiërarchie ontstaat, waarbij 
de ene genocide als ‘erger’ wordt beschouwd dan de andere.
 De miljoenen slachtoffers van genociden in de twintigste eeuw vormen een aanwijzing dat 



10 het gevaar van volkerenmoord, nu en in de toekomst, reëel is. Er is reden het gevaar van ge-
nocide en massaal geweld serieus te nemen. Velen spannen zich in om nieuwe genociden te 
voorkomen door het analyseren van de verschillende gevallen van genocide en gemeenschap-
pelijke kenmerken in kaart te brengen. Het gaat dan om omstandigheden of gebeurtenissen die 
in een voorafgaande fase een waarschuwing zouden kunnen vormen voor toekomstig massaal 
geweld. De onderzoeker Gregory Stanton onderscheidt acht fasen in het genocidaal proces: 
classificatie, symbolisatie, dehumanisatie, organisatie, polarisatie, voorbereiding, vernietiging 
en ontkenning. Er vindt vanuit deze vooronderstelling verder onderzoek plaats om bij te dragen 
aan de preventie van genocide in de toekomst, ondanks het besef dat de kans op succesvolle 
preventie gering is.6 

4. Onderwijs over de Holocaust en andere genociden

Over de Holocaust is een grote hoeveelheid kennis verworven. Over de slachtoffers, de daders 
en de omstanders. Over de organisatie van het Derde Rijk en de ideologie die aan de moord op 
de Joden ten grondslag lag. En ook over de omstandigheden van de oorlog waarin de genocide 
plaats kon vinden. Deze kennis is veelal wijdverbreid. Kennis over andere episodes van massaal 
geweld en genocide, toegesneden op het voortgezet onderwijs, ligt vaak minder onder hand-
bereik. Berichten in de media over etnisch geweld of ontkenning van genocide roepen vragen 
op bij leerlingen en docenten. Docenten die betrokken zijn bij educatie over de Holocaust zullen 
ook andere gevallen van volkerenmoord willen kunnen duiden.
 Bij het spreken over de Holocaust komen vele vragen naar voren. Wat wisten de slachtoffers 
van wat ging gebeuren? Hoe konden de daders komen tot hun moorddadig gedrag? Was er 
vanuit de omgeving of van buitenaf hulp mogelijk geweest? Hoe kon een systeem ontstaan 
dat dergelijke misdaden voortbracht? Kan een dergelijke catastrofe weer gebeuren? Wat zijn 
de implicaties van ontkenning van de genocide? In deze bundel worden deze vragen zoveel 
mogelijk aan de orde gesteld. 
 In een rapport dat werd samengesteld door een commissie van internationale specialisten 
op het gebied van Holocausteducatie worden argumenten genoemd voor de zin van een ver-
gelijking van de Holocaust met andere genociden. Ook wordt geconstateerd dat de kennis van 
moderne genociden vaak beperkt is.7 Het is de bedoeling dat dit boek in de eerste, fundamen-
tele behoefte aan kennis voorziet. De hoofdstukken verwijzen bovendien naar de bestaande, 
meer diepgaande literatuur. Docenten kunnen op basis van deze handzame hoofdstukken met 
hun leerlingen vragen behandelen, en zo een aanzet maken om episodes van genocide en mas-
saal geweld in heden en verleden te duiden.
 Alle auteurs is gevraagd bij het schrijven rekening te houden met een aantal vragen over 
onderwerpen die in het onderwijs over genocide in ieder geval behandeld zouden moeten 
worden. Het gaat hier om vragen die bij alle genociden zouden kunnen worden gesteld:



11•	 Wat zijn de oorzaken van genociden en hoe komen ze tot stand?
•	 Hoe ontwikkelt zich een genocidaal proces nadat het is begonnen? Welke factoren spelen 

daarbij een rol? Wat is de rol van macht en ideologie bij het organiseren van massaal geweld?
•	 Hoe komt er een einde aan genocide? Wat is daarbij de rol van externe machten en militair 

geweld?
•	 Wat gebeurt er in een maatschappij in de periode na de genocide? Wordt de genocide erkend? 

Is er sprake van bestraffing? Op welke wijze wordt getracht de samenleving van verschillende 
bevolkingsgroepen weer leefbaar te maken? Wat is daarbij de functie van herdenken?

•	 Op welke wijze zou genocide voorkomen kunnen worden?8

Voor de inhoud van dit boek is een keuze gemaakt uit gevallen van genocide en massaal ge-
weld. Het eerste hoofdstuk biedt een kort overzicht van de Holocaust, dat naast een eerste 
kennismaking met de stof de bedoeling heeft een basis te verschaffen voor de vergelijking 
met de andere genociden. Vervolgens wordt de massamoord op de Armeniërs behandeld, die 
invloed had op de latere formulering van het begrip genocide. Dan komt een aantal gevallen 
van moderne genociden aan de orde: voormalig Joegoslavië, Rwanda en Cambodja. Tenslotte 
is er een algemeen hoofdstuk over het begrip genocide en de ontwikkelingen in het interna-
tionaal recht; dit hoofdstuk legt een verband tussen de verschillende onderwerpen. Kennis 
en meningsvorming worden behalve door de inhoud van dit boek ook geprikkeld door een 
begeleidende website. Relevante rapporten en artikelen zullen daarop worden gepubliceerd. 
Het gebruikte beeldmateriaal wordt eveneens op de website www.holocaustengenocide.nl 
beschikbaar gesteld.

5. Taskforce voor Holocausteducatie

Dit boek over de Holocaust en andere genociden is tot stand gekomen tijdens het Nederlands 
voorzitterschap van de Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Re-
membrance and Research (ITF), een internationale organisatie die de herinnering aan de Holo-
caust in stand wil houden. Meer dan 30 landen zijn inmiddels lid van de ITF en Nederland was 
in het jaar 2011 voorzitter van deze organisatie. De basis van de ITF en van dit boek ligt in de 
zogenoemde Stockholm Declaration van het jaar 2000, met name in de volgende woorden: 
 ‘We moeten de morele betrokkenheid van onze volkeren, en de politieke betrokkenheid van 
onze regeringen versterken, om te verzekeren dat toekomstige generaties de oorzaken van de 
Holocaust kunnen begrijpen en kunnen nadenken over de gevolgen.’ De verklaring spreekt ook 
over de serieuze verantwoordelijkheid om ‘genocide, etnische zuivering, racisme, antisemitisme 
en xenofobie te bestrijden’.9

 In deze geest heeft Nederland als voorzitter hieraan toegevoegd, dat ‘de ITF zou moeten 
spreken over onderwerpen als de betekenis van de Holocaust en de verwantschap ervan met 
andere, meer recente genociden, als ook over verschillende historische interpretaties en over 



12 het mandaat van de ITF ten opzichte van andere slachtoffergroepen’.10

 Gedurende het Nederlandse voorzitterschap werden organisatorische ambities verwezen-
lijkt, maar ook meer inhoudelijke initiatieven werden ontwikkeld. Deze vielen niet onder de 
verantwoordelijkheid van de ITF zelf, maar werden uitgevoerd door leden van de Nederlandse 
delegatie. De Nederlandse delegatieleden, optredend namens de Anne Frank Stichting, het Her-
inneringscentrum Kamp Westerbork, de Hollandsche Schouwburg en het NIOD Instituut voor 
Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, organiseerden op 27 en 28 november 2011 de confe-
rentie The Holocaust and Other Genocides, Uses, abuses and Misuses of the Holocaust Paradigm 
in het Vredespaleis te Den Haag. Eerder dat jaar, van 10 tot 12 april, vond een expertmeeting 
Education on the Holocaust and Other Genocides plaats. De aanbevelingen die hieruit voortkwa-
men zijn gebruikt als basis voor dit handboek en de begeleidende website www.holocausten-
genocide.nl.11 
 Het boek heeft kunnen profiteren van de adviezen van de genoemde expertmeeting. Daar-
naast hebben de redactieraad en enkele andere adviseurs een belangrijke bijdrage geleverd. 
De redactieraad heeft alle artikelen van inhoudelijk commentaar voorzien en de richtlijnen 
geformuleerd op basis waarvan artikelen geschreven konden worden die docenten een bruik-
baar overzicht geven van complexe gebeurtenissen. Karen Polak van de Anne Frank Stichting, 
en Annemiek Gringold van het Joods Historisch Museum hebben zich hier voor ingezet. Ook de 
raadgevingen van Maurice Kramer (Gymnasium Haganum), Dienke Hondius (Vrije Universiteit) 
en Maria van Haperen (NIOD) waren van grote waarde. Er is dankbaar gebruikgemaakt van de 
wetenschappelijke adviezen van Johannes Houwink ten Cate, Vladimir Petrovic en Thijs Bouw-
knegt, allen van het NIOD. Tenslotte hebben Karin Dangermond (NIOD) en Inger Schaap (Anne 
Frank Stichting) een bijdrage geleverd aan de (beeld)redactie.
 Dit handboek wordt beschikbaar gesteld aan docenten in het voortgezet onderwijs in Ne-
derland en 30 andere ITF lidstaten. Wij hopen dat het zal aanzetten tot geïnspireerde lessen en 
gefundeerde discussies over de Holocaust en andere genociden.

Barbara Boender
Wichert ten Have

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
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‘Op 1 juni 1943, vroeg in de morgen, werden onder doodse stilte in de barakken de namen voor-

gelezen van hen die met de gereedstaande goederentrein oostwaarts zouden vertrekken.

 […] We spraken elkaar moed in. We gaan aanstonds naar het oosten, waarschijnlijk naar Po-

len. Daar treffen we misschien onze familieleden en kennissen die al eerder vertrokken waren. 

We zullen daar hard moeten werken en ontberingen lijden. Het zal er ’s zomers heet en ’s winters 

heel erg koud zijn. Maar we hebben goede moed. We zullen ons door niemand en niets laten 

ontmoedigen.

 Maar niemand van ons wist uiteraard wat ons precies te wachten stond. We moesten er maar 

het beste van zien te maken. We zouden trachten zoveel mogelijk bij elkaar te blijven en de oor-

log te overleven. Dat was het enige zinnige dat je onder die omstandigheden nog tegen elkaar 

kon zeggen.

 […] Nadat onze wagon met zoveel mogelijk mensen volgepropt was en de deur aan de bui-

tenkant met grote haken gesloten, hield De Vries een telling waaruit kwam vast te staan dat we 

met z’n tweeënzestigen waren plus een kinderwagen. We stonden met al onze bepakking als 

haringen in een ton. Van enige ruimte om je benen te strekken was nauwelijks sprake. 

 […] Het eerste probleem dat we probeerden op te lossen was in welke houding we de tocht 

zouden maken, staand of zittend. Een algemeen advies was niet te geven. Een aantal mensen 

kon zitten, als er dan maar anderen waren die gingen staan. De kinderwagen en de tonnen 

namen ook de nodige ruimte in beslag. Nog voor de trein vertrok werd al druk van de ton ge-

bruikgemaakt omdat velen hun zenuwen niet de baas konden. Er werd een afspraak gemaakt 

dat bij toerbeurt twee vrouwen een jas zouden ophouden wanneer er een seksegenote op de 

ton moest om haar behoefte te doen. Voor de mannen gold uiteraard hetzelfde. Het laat zich 

voorstellen dat zich al snel een ondraaglijke stank in de wagon verspreidde.’1

Jules Schelvis (1921), overlevende van de Holocaust uit Nederland

De Holocaust, 1933-1941-1945 
Wichert ten Have en Maria van Haperen
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn door toedoen van nationaalsocialistisch Duitsland onge-
veer 5,7 miljoen Joden vermoord. Dit waren geen slachtoffers van oorlogsgeweld. Ze werden 
gedood omdat ze joods waren.
 Deze volkerenmoord ontwikkelde zich in fasen, maar het doel stond in grote lijnen vast. In de 
eerste fase van de oorlog moesten ‘volksvreemde elementen’ – voornamelijk Joden, maar ook 
Roma en Sinti – uit Duitse gebieden worden gezuiverd. Vanaf de inval in Polen, op 1 september 
1939, maar vooral vanaf de aanval op de Sovjet-Unie op 22 juni 1941 vonden massa-executies 
plaats. In het najaar van 1941 kwam er een politiek tot stand die tot doel had de Joden te 
deporteren om ze uiteindelijk allemaal te vermoorden.
 Voor een belangrijk deel gebeurde dat door de slachtoffers op een industrieel georganiseerde 
wijze te laten stikken in speciaal daarvoor ontworpen kampen met gaskamers en crematoria. 
Hiervoor was een gigantische logistieke operatie nodig. Die werd zorgvuldig voorbereid en 
uitgevoerd, niet alleen door speciale functionarissen, maar ook door beambten uit reguliere 
diensten zoals de spoorwegen. Vanwege deze karakteristieken wordt de moord op de Joden 
beschouwd als genocide zonder precedent.

Het begrip Holocaust
In de loop van de jaren heeft de moord op de Europese Joden verschillende namen gekre-
gen. In het algemeen werd na de Tweede Wereldoorlog niet veel in het openbaar over de 
verschrikkingen gesproken. Raul Hilberg, pionier-historicus van de Holocaust, sprak over de 
‘destruction of the Jews’ (vernietiging van de Joden). Door de bekende tv-serie The Holo-

caust (1978) kregen de vervolging van en uiteindelijk de moord op de Europese Joden grote 
publieke aandacht.
Het begrip ‘Holocaust’ (Grieks voor ‘brandoffer’) kwam al eerder voor, maar werd vanaf nu 
internationaal gebruikt om de tragedie van de moord op de Joden aan te duiden. Dat blijkt 
ook uit de naam Holocaust Memorial Day voor 27 januari, de dag die door de Verenigde 
Naties is uitgeroepen als herdenkingsdag van de moord op de Joden. Verder komt de naam 
terug bij de vele Holocaustmusea en -centra. Anderen, met name Joden zelf, vinden deze 
naam minder geschikt en spreken liever van de ‘Sjoa’, het Hebreeuwse woord voor catas-
trofe. 
Sommige auteurs beschouwen de Jodenvervolging in de jaren dertig al als onlosmakelijk 
deel van de Holocaust. Anderen laten deze beginnen in de herfst van 1941, toen nazi-
Duitsland daadwerkelijk de massamoord op de Joden ging organiseren en uitvoeren. Vooral 
vanwege het antisemitisme gebruiken sommigen het begrip Holocaust specifiek voor de 
moord op de Joden. Anderen pleiten ervoor vervolgde groepen als de Roma ook als slacht-
offers van de Holocaust te beschouwen.
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1.  Historische achtergrond

Voor de beschrijving van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog is ook de historische 
context belangrijk. De Holocaust vond niet in een isolement plaats. Een karakterisering van de 
Holocaust is pas mogelijk door deze te plaatsen in de oorlogshandelingen met alle bijbehorend 
geweld, zoals de moord op miljoenen Polen en Russische krijgsgevangenen. Oost-Europa en het 
westen van de Sovjet-Unie waren het toneel van een veelsoortig massaal geweld.
 Zonder het antisemitisme, de diepgewortelde Jodenhaat, is de Holocaust niet denkbaar. Deze 
haat ontwikkelde zich vanaf het begin van het christendom. De mythe dat de Joden schul-
dig waren aan de dood van Christus was hardnekkig. Ook werden Joden verdacht van rituele 
moorden op christenen. In tijden van rampen zoals pestepidemieën fungeerden de Joden als 
zondebok, en vonden er pogroms plaats. Door negatieve stereotyperingen werden Joden van 
vele beroepen uitgesloten en zelfs uit landen verbannen. 
 Na de Franse Revolutie werden aan Joden in West- en Midden-Europa gelijke rechten toege-

‘Het Joodse complot’
Bron: Beeldbank WO2 – NIOD



18 kend. Maar na de negentiende eeuw werden de Joden ook verantwoordelijk gehouden voor de 
negatieve gevolgen van industrialisering en individualisering. De Joden werden gezien als de 
gangmakers en profiteurs van het kapitalisme, maar ook van het socialisme. Ontwikkelingen in 
de wetenschap leidden tot ideeën over rassen en de biologische evolutie, waardoor een nieuw 
raciaal antisemitisme kon ontstaan. Volgens deze rassentheorie waren Joden een ‘volksvreemd’ 
ras en een ‘probleem’. Het begrip ‘Joods probleem’ (Judenfrage) gaf aanvankelijk een discussie 
over de emancipatie van de Joden aan. Maar nu was het ‘minderwaardig ras’ tot een ‘probleem’ 
geworden, waarvoor volgens radicale antisemieten een oplossing gevonden moest worden.

Antisemitisme

Antisemitisme kwam in veel landen voor. In Duitsland werd het antisemitisme na de Eerste 
Wereldoorlog een vast element in de heersende onvrede. De gekrenkte nationale trots 
ging samen met een afkeer van de nieuwe, democratische Republiek van Weimar en het 
verlangen naar een sterke autoritaire staat. Het groeiende nationalisme was een voedings-
bodem voor de groei van het antisemitisme in Duitsland. Het nationaalsocialisme kwam 
op deze voedingsbodem tot bloei. Het ideale mensbeeld was ‘arisch’ en daarbij hoorden 
bij voorkeur blond haar, blauwe ogen en ‘Germaans’ bloed. Voor andere ‘rassen’, en voor 
bijvoorbeeld gehandicapten en ‘asocialen’ was geen plaats.

Sinds de nationaalsocialisten in 1933 aan de macht waren gekomen werden politieke tegen-
standers fel bestreden. Ook kregen discriminatie en vervolging van Joden en Roma voet aan de 
grond. Racistische wetgeving bevestigde deze politiek. Joden, die zichzelf tot dan toe vaak als 
volkomen Duits beschouwden, werden in een isolement gebracht en hun rechten werden hen 
ontnomen. De Neurenberger wetten van 1935 verboden onder meer relaties en huwelijken tus-
sen ‘raszuivere’ Duitsers en anderen. Het antisemitisme nam gewelddadige vormen aan tijdens 
de pogrom op 9 en 10 november 1938. Tijdens deze Kristallnacht werden niet alleen de ruiten 
van Joodse winkels vernield en Joods bezit geroofd. Er werden ook veel Joden mishandeld en 
zelfs vermoord. Arrestaties van Joden vonden plaats zodat zij zouden willen emigreren. Al vóór 
de oorlog was het voor nationaalsocialisten duidelijk dat in de toekomst voor Joden geen plaats 
meer zou zijn in Duitsland.

2.  De Tweede Wereldoorlog

In de loop van de jaren dertig emigreerden tienduizenden Joden uit Duitsland en Oostenrijk, 
met achterlating van de meeste van hun bezittingen. Er bestonden al langer ideeën over een 
gedwongen emigratie, bijvoorbeeld het plan de Joden naar Madagaskar te sturen. Nationaalsoci-
alisten in alle gelederen waren eraan gewend dat bij antisemitische acties geweld werd gebruikt. 
 Duitsland veroverde Polen in het najaar van 1939. De opmars van het Duitse leger naar het 
oosten bracht een golf van massamoorden op gang. Volgens plan waren ze gericht tegen de 



19Poolse elite: intellectuelen, priesters, officieren en politieke leiders. De Sovjet-Unie en nazi-
Duitsland hadden een verdrag gesloten, het zogenaamde Molotov-Ribbentrop-pact. In een ge-
heim deel van dat verdrag was Polen verdeeld in een Sovjet-Russische en een Duitse invloeds-
sfeer. Centraal- en West-Polen werden door het Duitse Rijk ingelijfd. Het centrale deel werd 
tot Wartheland herdoopt. Het resterende deel, met steden als Warschau, Lviv en Krakau, werd 
als een protectoraat bestuurd onder de naam Generalgouvernement. Polen moest volgens plan 
geschikt worden gemaakt voor bewoning en exploitatie door Duitsers. Slavische volken werden 
als minderwaardig beschouwd en waren hoogstens bruikbaar als dwangarbeiders. Gedwongen 
volksverhuizingen van honderdduizenden Polen van west naar oost moesten ruimte scheppen. 
Onder hen waren veel Joden. Twee miljoen Joden kwamen met de verovering van Polen onder 
de naziheerschappij. Na de militaire strijd werden speciale eenheden het land ingezonden om 
de ‘vijanden van het Rijk’ te bestrijden. Behalve de Poolse elite waren ook veel Joden het 
slachtoffer. Duizenden van hen kwamen eind 1939 om het leven. Intussen was er een plan 
opgesteld om alle Joden te deporteren naar een soort reservaat aan de oostgrens van het door 
de Duitsers bezette deel van Polen. Al in het najaar van 1939 werden Poolse en Oostenrijkse 
Joden gedeporteerd. Ook tijdens deze acties werden door SS en politie talloze Joden vermoord. 
In 1940 werden de deportaties tijdelijk gestaakt omdat het Generalgouvernement problemen 
had om alle Joden daar onder te brengen. 

Joden ontvluchten een stad in Litouwen, 1939. 
Bron: Beeldbank WO2 – NIOD



20 2.1 De Joden worden geïsoleerd

De Duitse autoriteiten waren begonnen met het inrichten van getto’s. Het samenbrengen van 
Joden kon later het transport vergemakkelijken. Tot die tijd zouden de Joden in de getto’s 
dwangarbeid kunnen verrichten. Bij de industriestad Lodz in Polen werd in februari 1940 een 
getto gevestigd, dat als voorbeeld diende voor de Duitsers. 
 De getto’s waren overbevolkt en er was gebrek aan veel voorzieningen. Dwangarbeid hoorde 
bij het leven in een getto. De Duitsers wezen vertegenwoordigers van de Joodse bevolking 
aan, die als Joodse raad (Judenrat) het interne bestuur moesten regelen, maar verder geheel 
afhankelijk waren van de Duitsers. De omstandigheden in getto’s als Lodz, Warschau, Lublin en 
vele andere waren verschillend, maar in de meeste gevallen erbarmelijk.
 Sinds het voorjaar van 1940 waren ook Noorwegen, Denemarken, Nederland, België en Frank-
rijk door Duitsland bezet. De Joden ondergingen er dezelfde behandeling van ontrechting en 
vervolging als de Joden in Duitsland. Overal in de bezette en veroverde gebieden werden Joden 
geconcentreerd in getto’s of gedeporteerd naar het gebied rond Lublin in Polen. Intussen waren 
verstandelijk gehandicapten uit Duitsland en elders overgebracht naar speciale inrichtingen, 
waar ze op bevel van Hitler slachtoffer werden van het zogeheten euthanasieprogramma. 

Aktion T4 – euthanasieprogramma

Vanaf eind jaren dertig werd op bevel van Hitler een euthanasieprogramma uitgevoerd 
voor mensen die volgens de normen in het Derde Rijk ‘niet geschikt’ waren om te leven. 
Het ging om mensen die gehandicapt waren, of ongeneeslijk ziek. Binnen dit programma 
werd vanaf 1940 geëxperimenteerd met vergassing. De artsen van Aktion T4 ontwikkelden 
een methode waarmee zo’n 20 patiënten tegelijk konden worden vergast. Het programma 
werd na protesten van de kerken gestopt, maar had al ruim 360.000 slachtoffers gemaakt. 
Van de ervaringen die bij Aktion T4 werden opgedaan werd bij de vernietiging van de Joodse 
bevolking veelvuldig gebruikgemaakt. Aktion T4 werd vernoemd naar het hoofdkwartier van 
het nazi-euthanasieprogramma, dat gehuisvest was in Tiergartenstrasse 4, in Berlijn.

Alle voorwaarden voor een volkerenmoord waren in het voorjaar van 1941 aanwezig. Duizenden 
Joden waren al gedeporteerd en de dood ingejaagd. De overigen waren geïsoleerd van de rest 
van de maatschappij, leefden in onhygiënische omstandigheden en hadden een wanhopig te-
kort aan voedsel.

3.  Na de inval in Rusland

Op 22 juni 1941 vielen Duitse troepen in de zogenoemde Operatie Barbarossa de Sovjet-Unie 
binnen. Zij verwachtten binnen enkele maanden het Rode Leger te verslaan. Onmiddellijk na 
het veroveren van de eerste gebieden vonden systematisch massamoorden op de Joden plaats. 
Het doden van gevangengenomen communisten was tevoren in een bevel vastgelegd. Speciale 
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eenheden, de zogenaamde Einsatzgruppen, trokken op achter het front om mogelijke vijanden 
te bestrijden. Zij werden ondersteund door politie en eenheden van het leger, de Wehrmacht. 
Partizanen werden geëxecuteerd. De moordbevelen werden al snel ook op honderdduizenden 
Joden toegepast.

3.1 Vernietigingsoorlog

In de maanden voorafgaand aan de aanval op de Sovjet-Unie had Hitler zijn belangrijkste gene-
raals persoonlijk van zijn oorlogsplannen op de hoogte gebracht. Zijn waarschuwing luidde dat 
het geen conventionele oorlog zou worden, maar een ‘vernietigingsoorlog’.2

 Volgens Hitler moest de aanval op Rusland de militaire overwinning brengen waarmee het 
Derde Rijk duizend jaar zou kunnen standhouden. Rusland bezat in zijn ogen onuitputtelijke 
economische reserves en de levensruimte die het Duitse volk nodig had. Een oorlog tegen 
bolsjewieken en Joden kon daarom weinig anders zijn dan een vernietigingsoorlog. Ze golden 
als de doodsvijand van het nationaalsocialisme. 

Joden in Krakau, Polen, 1940
Bron: Beeldbank WO2 – NIOD
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‘[…] We praten over het Joodse vraagstuk. De Führer ziet zijn profetie in de Rijksdag beves-
tigd: wanneer het de Joden zou lukken weer een wereldoorlog te provoceren, dan zou deze 
oorlog in hun eigen vernietiging eindigen. Met een bijna beangstigende nauwkeurigheid 
wordt deze profetie in deze weken en maanden bevestigd. In het oosten moeten de Joden 
nu het gelag betalen. […] Het Jodendom is een Fremdkörper onder de beschaafde volkeren 
en hun optreden was de laatste dertig jaar zo verwoestend dat de reactie van de volkeren 
absoluut begrijpelijk, noodzakelijk, ja zelfs volkomen natuurlijk is. In ieder geval zullen de 
Joden in de komende wereld niet veel te lachen hebben. In Europa is nu al sprake van een 
zeker eenheidsfront tegenover het Jodendom.’3

Dagboekaantekening van Joseph Goebbels

De Duitsers werden gesteund door anticommunistische milities uit onder meer Oekraïne en Litou-
wen. Een groot deel van de bevolking was anti-Russisch en anticommunistisch. Ook was er onder 
de bevolking vaak sprake van een diepgeworteld antisemitisme. Na twee decennia onafhanke-
lijkheid waren de Baltische landen in juni 1940 weer door de Russen bezet. Grote groepen uit 
de bevolking waren gedeporteerd. Vele Baltische nationalisten beschouwden de Joden hiervoor 
verantwoordelijk en verwelkomden net als veel Oekraïners de komst van de Duitse troepen. 
 Tot de herfst van 1941 breidden de moordpartijen op Joden zich uit. Voortaan werden niet 
alleen weerbare mannen, maar ook vrouwen en kinderen het slachtoffer. Deze radicalisering 
werd gestimuleerd door de Reichsführer van de SS, Heinrich Himmler, en door Reinhard Heydrich, 
chef van de Sicherheitspolizei en Sicherheitsdienst (SD). In Letland en Litouwen moesten mannen 
op bevel dwangarbeid verrichten. Vrouwen en kinderen werden stelselmatig vermoord. Op het 
platteland werden met steun van lokale anticommunistische milities vele Joden vermoord. In 
Riga vond op 7 en 8 december 1941 een beruchte moordpartij plaats, waarbij 20.000 Joden om-
kwamen. Buiten Vilnius in Litouwen, in het bos van Ponary, hebben tussen juli 1941 en juli 1944 
regelmatig massa-executies plaatsgevonden. Vaak werd de lokale bevolking door de Duitsers 
aangemoedigd aan de moordpartijen mee te doen.
 Ook in Oekraïne begonnen in de zomer van 1941 SS-eenheden en politie niet alleen man-
nen, maar ook Joodse vrouwen en kinderen te vermoorden. De Joden werden in de steden 
verzameld. De Joodse mannen werden gedwongen kuilen en greppels te graven, net buiten de 
steden. Alle slachtoffers werden dan te voet afgevoerd naar de executieplaats waar ze rij voor 
rij werden geëxecuteerd. Dit patroon herhaalde zich op vele plaatsen. 
 Na de verovering van de hoofdstad Kiev werd alle Joden van de stad bevolen zich te verzame-
len. Op 29 en 30 september 1941 werden 33.771 Joden buiten de stad, in Babi Jar, doodgeschoten 
aan de rand van een ravijn. Na afloop werden de randen ervan opgeblazen om de lichamen met 
aarde te bedekken. In Wit-Rusland volgde na enkele maanden een tweede reeks moordacties, 
die tienduizenden Joden het leven kostte. 



23Vele honderdduizenden Joden werden in de op de Sovjet-Unie veroverde gebieden vermoord. 
Het was bijna onmogelijk aan de dodelijke acties te ontkomen. Een klein aantal Joden over-
leefde door verder oostwaarts te vluchten, naar de gebieden die nog in handen van de Sovjets 
waren. De vervolging van de Joden bleef niet beperkt tot Polen en de voormalige gebieden 
van de Sovjet-Unie. In Servië bestond sinds het voorjaar van 1941 een Duits militair bestuur, 
gesteund door een regime van collaborateurs. Duizenden Joden, ook vrouwen en kinderen, 
werden er ‘terechtgesteld’. In Roemenië waren het de militaire en politie-eenheden van het 
land zelf, die Joden en Roma deporteerden. Soms vonden al executies plaats in Roemenië zelf. In 
Odessa vond op bevel van de Roemeense dictator Ion Antonescu een slachting plaats, waarbij 
ongeveer 25.000 Joden werden vermoord.

4.  De Endlösung

In augustus en september 1941 stagneerde de Duitse opmars in de Sovjet-Unie. Het Rode Leger 
bood felle tegenstand. In het najaar van 1941 begon Duitsland met de deportatie van Joden naar 
Polen. Het werd nu duidelijk dat de oorlogshandelingen niet toelieten dat Joden nog verder 
naar het oosten zouden worden verdreven.

‘[…] Nadat de Duitsers ons bezet hadden, wisten we niet wat we moesten doen, het was 
heel erg.
Op een gegeven moment hoorden we dat we zouden worden gedeporteerd. We mochten 
twintig kilo bagage meenemen, en vijftig zloty per persoon. Ze sloten de halve stad op. De 
andere helft stuurden ze naar Izbica en Wieprz. Onder de mensen van dat transport waren 
zowel arme als rijke Joden.
[…] Bij aankomst in Izbica kreeg iedereen een woning toegewezen. Meestal moesten drie 
families één woning delen. Wie geluk had, zat met slechts twee families in één woning. 
Sommigen moesten echter een woning met vier gezinnen delen, wat erg krap was.
[…] Het duurde niet lang of we hoorden dat er weer een transport kwam uit Kulice. Hier-
door werd het in het getto heel erg krap. Het was een heel klein stadje, waar voor de oor-
log misschien tweehonderd Joden woonden. De synagoge stond in het midden. Er was zo 
weinig ruimte dat er Joden op de galerij in de synagoge moesten wonen. En toen kwamen 
er transporten uit Tsjechië, en uit Berlijn. Mensen begonnen hun bezittingen te verkopen, 
want ze hadden geen inkomsten. Je mocht niet naar buiten, om vijf uur ging alles op slot.
Daarna zorgde de Joodse Raad ervoor dat de mensen gingen werken. Omdat ze hierbij wer-
den geslagen, wilden de mensen niet meer werken. Dus diegenen die niets meer hadden, 
die niet meer wisten wat ze moesten doen, stelden voor: ‘‘Als ik van jou vijf zloty krijg, ga 
ik voor jou werken.’’ Ik moest toch ergens van leven en had geen keus. Ik had mijn familie 
waarvoor ik moest zorgen.’4

Chaskiel Menche (1910-1984), overlevende van Sobibor

              



24 De getto’s in de door de Duitsers beheerste gebieden waren overbevolkt en niet in staat de 
uit het westen gedeporteerde Joden op te vangen. Er werd naar radicalere en meer defini-
tieve oplossingen gezocht. De lokale initiatieven liepen parallel aan de wensen van Berlijn. In 
Chelmno, West-Polen, werd begonnen met het inrichten van een vernietigingskamp: een kamp 
uitsluitend bedoeld voor het doden van mensen. Tot in 1943 zouden hier meer dan 150.000 
Joden – maar ook Roma – worden vermoord. Hier werd gebruikgemaakt van de ervaringen die 
met gehandicapten in het Aktion T4-programma waren opgedaan. Nu werden de slachtoffers 
in vrachtwagens gedreven. De uitlaatgassen van de motoren in de afgesloten vrachtwagens 
zorgden binnen 20 minuten voor dood door verstikking.
 Dit waren de eerste stappen van de ‘totale oplossing’, de Endlösung, zoals de nazileiders die 
voor ogen stond. Op 12 december 1941 sprak Hitler in een vergadering met partijbestuurders 
over de Judenfrage.5 Zoals Goebbels in zijn dagboek noteerde, betoogde Hitler dat hij het pro-
bleem definitief wilde oplossen. Hij had de Joden immers voorspeld dat als ze weer een we-
reldoorlog zouden veroorzaken, ze daarbij hun eigen vernietiging dichterbij zouden brengen. 
De wereldoorlog was er en de vernietiging van het Joodse volk zou het gevolg moeten zijn, zo 
redeneerde Hitler.

Hitler en de vernietiging van de Joden

Over de persoonlijke rol van Hitler bij de Holocaust is lang discussie geweest onder his-
torici. Was de uitroeiing van de Joden een al lange tijd door hem voorbereid plan? Of was 
de vernietiging in de veranderende omstandigheden geleidelijk door nationale en lokale 
nazifunctionarissen werkelijkheid geworden? Ongetwijfeld werd de uitwerking van Hitlers 
idee om de Joden te vernietigen beïnvloed door de omstandigheden. In het najaar van 1941 
moet het besluit alle Joden te vermoorden op het hoogste niveau genomen zijn, in over-
eenstemming met de opvattingen van Hitler. Het werd uitgevoerd door nazifunctionaris-
sen die actie ondernamen volgens de opvattingen van de Führer. En het was ondenkbaar 
zonder het wijdverbreide moorddadige antisemitisme.

Het algemene toezicht op de Endlösung had Heinrich Himmler op zich genomen. De leiding over 
de uitvoering was opgedragen aan Reinhard Heydrich. De SS-officier en Regierungsrat Adolph 
Eichmann, hoofd van de onderafdeling IV B 4 van het Reichssicherheitshauptamt (RSHA), was 
verantwoordelijk voor de organisatie van de deportatie van Joden buiten het gebied van het 
Duitse Rijk en de Sovjet-Unie.
 Op 20 januari 1942 vond aan de Wannsee bij Berlijn een conferentie plaats, waar Heydrich 
topfunctionarissen van ministeries en van bestuursorganen in het oosten inlichtte over de 
politiek tegenover de Joden. In de notulen was nog sprake van Endlösung en arbeid. In wer-
kelijkheid werden de aanwezigen ingelicht over de noodzaak mee te werken aan de moord op 
alle Europese Joden. Heydrich, geassisteerd door Eichmann, sprak over de noodzaak de Joden te 



25verwijderen. Ze zouden bijvoorbeeld in colonnes, terwijl ze in de wegenbouw werkten, verder 
naar het oosten worden gedreven. Velen zouden daarbij dan omkomen, en met de overlevenden 
zou korte metten worden gemaakt. In verband hiermee werden toen al ‘praktische ervaringen 
verzameld die met het oog op de komende oplossing van de Judenfrage van groot belang zijn’. 
Daarmee werden later te gebruiken moordmethoden bedoeld, zoals het doden met gas.

4.1  Aktion Reinhardt

Vanaf oktober 1941 werden in het Generalgouvernement de voorbereidingen getroffen voor een 
massale moord op de Joden. Op veel plaatsen vonden al executies plaats. Functionarissen die 
in het westen ervaring hadden opgedaan in het ‘euthanasieprogramma’, werden naar Lublin 
overgeplaatst. Van hun ervaring zou in Polen gebruik worden gemaakt. Duidelijk was dat de 
nieuwe acties om de Joden te vermoorden vooral in het Generalgouvernement georganiseerd 
zouden worden. Vanaf maart 1942 ontruimden SS en politie de getto’s.
 Op 27 mei 1942 werd Heydrich slachtoffer van een aanslag door het Tsjechische verzet. Sinds-
dien kreeg de actie tegen de Joden in het Generalgouvernement de naam Aktion Reinhardt. De 
centrale leiding van Aktion Reinhardt berustte bij de SS-officier Odilo Globocnik. In het hele 
gebied werd nu jacht gemaakt op Joden. Op bevel van Himmler werden arbeidsgeschikte man-
nen in verzamelkampen bijeengebracht. De overige Joden werden samengebracht en ter plekke 
vermoord of gedeporteerd. De deportaties hadden de vernietigingskampen van Aktion Rein-

hardt als eindbestemming. Daar wachtte alleen de dood.

‘In 1943 werden we weggevoerd. ’s Ochtends vroeg, rond een uur of vijf, werden we ge-
wekt door een geweerschot. Vervolgens drongen SS’ers onze woningen binnen en voerden 
alle Joden naar het marktplein. Aanvankelijk hoopten we nog dat ze ons naar een werk-
kamp zouden brengen.
We hadden over Sobibor gehoord. Na het transport bevonden we ons tegenover een grote 
poort. Ik herinner me nog dat daar alleen SS-Sonderkommando boven stond. Dit was Sobi-
bor.
Toen werd de poort geopend en gingen we naar binnen. Ik kon niet geloven dat het een 
vernietigingskamp was, omdat het er allemaal zo lieflijk uitzag. Het was 23 april 1943. De 
zon scheen en het leek een prachtige zomerdag. Ik wist dat we gingen sterven, maar tege-
lijkertijd kon ik het niet geloven. Het was gewoon zo mooi daar. Als iemand het over een 
vernietigingskamp had, stelde ik me een gevaarlijke plek voor, iets wat de Joden een gehen-

nen noemen, een soort hel. In dat soort oorden zijn de mensen smerig en dolen ze rond en 
zie je overal vuur. Maar hier zag ik een mooi dorpje, met een fraai stationnetje, hoewel ik 
tweehonderd meter verderop wel vuur zag. Ik besefte dat dit het einde was.
Plotseling hoorde ik een stem die zei: “Mannen naar rechts, vrouwen en kinderen naar 
links.” Ik stond naast mijn moeder, mijn jongere broer stond naast mijn vader. Ik was vijf-



26 tien. Ik ben nog steeds niet lang, maar toen was ik heel klein en mager. Ik dacht niet dat ik 
een kans had het te overleven.’6

Thomas Blatt (1927), overlevende van Sobibor

Behalve het al bestaande kamp in Chelmno werden er drie speciale vernietigingskampen in-
gericht: Belzec (maart 1942), in het oosten van Polen, voor de moord op Joden uit Lublin en 
Lviv en omgeving; Sobibor (mei 1942), ook in het oosten, voor de vergassing van Nederlandse, 
Franse en Poolse Joden; en Treblinka (juli 1942), ten noordoosten van Warschau, bestemd voor 
de moord op de Joden uit het getto van Warschau en van overal uit Polen. Nadat de gaskamers 
en crematoria waren voltooid kon daar de dood door verstikking uitgevoerd worden. Tussen 
juli en november 1942 bereikte het moorden een hoogtepunt. Vele honderdduizenden werden 
per trein naar de vernietigingskampen gestuurd. In deze periode werden meer dan twee miljoen 
Joden in de gaskamers gedood.

Aktion Reinhardt

Geschatte dodenaantallen:7

Belzec   435.000 doden
Sobibor  170.000 doden
Treblinka  850.000 doden

4.2 Auschwitz

Chelmno en het concentratiekamp Majdanek, tegen het Poolse Lublin aangebouwd, deden 
vanaf 1942 ook dienst als vernietigingskamp, net als het voormalige kazernecomplex Ausch-
witz. Vanaf mei 1940 werd Auschwitz geschikt gemaakt voor het gevangenhouden van Poolse 
tegenstanders van het naziregime. Later kwamen er ook mensen met andere nationaliteiten: 
krijgsgevangenen, politieke en ideologische tegenstanders van de nazi’s, opgepakte verzets-
mensen en invaliden. In maart 1941 werd begonnen met de bouw van het kamp Birkenau, op 
enkele kilometers van Auschwitz. In september 1941 werd in de crematoria voor het eerst geëx-
perimenteerd met het dodelijke gas Zyklon-B.
 In het voorjaar van 1942 werd Birkenau in gebruik genomen. Nu functioneerde Auschwitz ook 
als vernietigingskamp. Vanaf maart 1942 arriveerden de eerste treinwagons met Joden. Eind 
1942 werden de eerste Sinti en Roma naar Birkenau gedeporteerd. Anders dan in de kampen van 
Aktion Reinhardt vond hier na aankomst de zogenaamde ‘selectie’ plaats: voor arbeid geschikte 
gedeporteerden werden gescheiden van degenen die onmiddellijk naar de gaskamers werden 
gebracht. De gaskamers waren eerst geïmproviseerde bunkers, maar in 1944 werden in Birkenau 
grote, nieuwe gaskamers in gebruik gesteld. De spoorlijn werd tot in het kamp doorgetrokken, 
zodat duizenden mensen per dag konden worden vermoord. Met de komst van de Hongaarse 
Joden in mei 1944 bereikte de vernietiging van de Joden in Auschwitz-Birkenau een hoogte-
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punt. Deze massale, industriële moord op meer dan één miljoen mensen maakte van Auschwitz 
een symbool voor de moord op de Joden.8

Auschwitz als symbool voor de Holocaust

Auschwitz-Birkenau, het zeven kilometer verder gelegen Monowitz en de ongeveer veertig 
nevenkampen die er in de buurt kwamen, ontwikkelden zich tot het grootste complex van 
concentratie- en vernietigingskampen.
Op 27 januari 1945 bevrijdde een voorhoede van het Rode Leger de 7000 gevangenen die 
nog in het kamp waren. In Auschwitz zijn ongeveer 1,3 miljoen mensen vermoord. In de 
jaren negentig is 27 januari door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale Holo-
caust Memorial Day.

5.  Jodenvervolging in andere landen

Bondgenoten van nazi-Duitsland namen deel aan de Jodenvervolging, soms uit eigen beweging, 
soms onder druk van Duitsland. In Kroatië, Slowakije en Roemenië kwamen talloze Joden door 

Gaskamer in Auschwitz
Bron: Beeldbank WO2 – NIOD



28 vervolging om het leven. Bulgarije weigerde echter de eigen Joden uit te leveren. Ook Finland 
bood met succes weerstand tegen de vervolgingspolitiek van de Duitsers. In het niet-bezette 
deel van Frankrijk leverde het Vichy-regime alleen buitenlandse Joden uit.
 In de bezette gebieden werden de lokale autoriteiten ook geconfronteerd met de nazipolitiek 
van vervolging. De Duitse bezettingsautoriteiten ijverden voor deportatie van de Joden. Na de 
deportatie van buitenlandse Joden op 26 maart 1942 uit bezet Frankrijk werd de Jodenster als 
herkenningsteken ingevoerd en begon de systematische vervolging van alle Joden. Dat gold 
ook voor Nederland en België. Uit Nederland vertrokken, met behulp van de lokale autoriteiten, 
zonder onderbreking deportatietreinen. Niet alleen naar Auschwitz, maar ook naar Sobibor. Het 
percentage Joden in Nederland dat de oorlog overleefde was hierdoor relatief laag.
 Denemarken behield volgens een verdrag met Duitsland een semi-onafhankelijke status. Toen 
de Duitsers ook hier maatregelen namen om de Joodse bevolking te vervolgen, slaagde het ver-
zet erin 7000 (van de 8000) Joden veilig naar het neutrale Zweden te evacueren. Andere Deense 
Joden werden naar het kamp Theresienstadt gedeporteerd, een van de wachtkamers voor het 
transport naar de vernietigingskampen. In Griekenland vond een systematische vervolging van 
de Joden plaats. Vanaf maart 1943 werd de grote Joodse gemeenschap van Thessaloniki op 
transport naar Auschwitz gezet. 
 In Italië voerde het fascistische regime van Mussolini geleidelijk antisemitische wetgeving in. 
Na de bezetting door nazi-Duitsland was systematische vervolging van de Joden er aan de orde 
van de dag. In Hongarije was sprake van vervolging en opsluiting van de Joden door Hongaarse 
rechts-militante groepen. De Joden werden door het eigen regime echter niet uitgeleverd aan 
de Duitsers. Na de bezetting door nazi-Duitsland in maart 1944 werden alsnog 437.000 Hon-
gaarse Joden weggevoerd naar Auschwitz – de meesten van hen werden daar vermoord.

5.1 De Jodenvervolging in Nederland

Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen. Vijf dagen later volgde de capitulatie. 
Na een paar weken stelden de Duitsers een burgerlijk bestuur in onder leiding van rijkscom-
missaris Arthur Seyss-Inquart. Ondanks geruststellende beloftes werden al snel anti-Joodse 
maatregelen ingevoerd. In oktober 1940 moesten alle ambtenaren een verklaring ondertekenen 
waarin stond of ze wel of geen Jood waren, de zogenaamde ariërverklaring. Een maand later 
werden op Duits bevel alle Joodse ambtenaren op non-actief gesteld en daarna ontslagen. An-
tisemitische acties op straat en in openbare gelegenheden werden door de bezetter gesteund. 
Het werd de Joden steeds meer onmogelijk gemaakt aan het openbare leven deel te nemen. 
Vanaf augustus 1941 mochten Joodse leerlingen alleen deelnemen aan apart Joods onderwijs. 
De bezetter vormde in Amsterdam een Joodse Raad, met de notabelen Abraham Asscher en 
David Cohen als voorzitters. De raad leek ruimte te bieden voor zelfbestuur, maar de bezetter 
gebruikte de Joodse Raad in de praktijk als instrument bij de Jodenvervolging. Ook andere 
Nederlandse instanties verleenden direct of indirect medewerking aan het bezettingsregime.



29

Eind juni 1942 kreeg de Joodse Raad opdracht mee te werken aan het oproepen van de Jo-
den voor vertrek naar het oosten. Als doorgangskamp in Nederland fungeerde het voormalige 
vluchtelingenkamp Westerbork in Drenthe. Alle Joden in Nederland waren inmiddels geregis-
treerd. Vanaf juli 1942 moesten Joden zich melden voor vertrek. Zij werden beroofd van hun 
bezittingen, op wat reisbagage na. Ook werden Joden bij razzia’s op straat gearresteerd of thuis 
opgehaald, vaak door bijzondere eenheden van de Nederlandse politie. Enkele duizenden Joden 
konden bij landgenoten onderduiken.
 Op 16 juli 1942 vertrok de eerste trein met meer dan 2000 joden vanuit Westerbork naar 
Auschwitz. Een jaar later was de deportatie van de Joden uit Nederland vrijwel voltooid. Ook 
een deel van de Roma werd via Westerbork gedeporteerd. Een aantal treinen had het vernieti-
gingskamp Sobibor als eindbestemming. 

Deportatietrein Frankrijk
Bron: Beeldbank WO2 – NIOD
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Oproep voor Westerbork
Bron: Beeldbank WO2 – NIOD
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Na de oorlog was er van de Joodse gemeenschap in Nederland weinig meer over. De overleven-
den probeerden, soms tegen een stemming van opnieuw oplaaiend antisemitisme in, opnieuw 
een bestaan op te bouwen. Vaak waren hun bezittingen gestolen. Velen onder hen kozen voor 
emigratie naar Israël, naar de VS of naar elders.9

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog woonden er in Nederland ongeveer 141.000 
Joden. Onder hen zo’n 25.000 vluchtelingen uit Duitsland. Tijdens de oorlog werden on-
geveer 107.000 Joden uit Nederland gedeporteerd naar het door nazi-Duitsland veroverde 
Polen. Slechts een paar duizend van hen keerden terug. Het percentage Joden in Nederland 
dat werd vermoord was uitzonderlijk hoog: 75% van het totaal aantal Joodse inwoners. 
In België was dat 40%, in Frankrijk 25%. Er is niet één bepaalde verklaring voor dit hoge 
percentage voor Nederland. Er is gewezen op de mate van integratie van de Nederlandse 
Joden, op de geografische beperkingen voor verzet, maar ook op de medewerking van Ne-
derlandse instanties aan de bezetter en op de aard van het bezettingsregime. Ook waren 
er belangrijke regionale verschillen.

Deportatie vanuit Amsterdam, 20 juni 1943
Bron: Beeldbank WO2 – NIOD
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6.  De slachtoffers

 ‘De taal heeft geen woorden voor het beschrijven van de misdaad […].’10

 Primo Levi, auteur en overlevende van de kampen

Het schrijven over het lot van de slachtoffers doet nooit recht aan het leed dat ze hebben 
ondergaan. Getuigenissen van overlevenden vormen een belangrijke bron voor de weergave 
van de ervaringen van de slachtoffers van de Holocaust.
 Tegen 1942 leefden de meeste Joden in Polen en Oost-Europa in getto’s of geïsoleerd in delen 
van steden of dorpen. De levensomstandigheden waren schrikbarend slechter geworden: ve-
len, onder wie veel kinderen en ouderen, stierven door honger en uitputting. Tijdens de grote 
vervolgings- en vernietigingsacties van 1942 werd het nog ernstiger: SS en politie sleurden 
mensen uit hun huizen. Gehandicapten en kinderen werden vaak ter plaatse neergeschoten. 
Ook op pogingen om te vluchten of op ongehoorzaamheid volgde direct de kogel. Soms vond 
er een selectie plaats, waarna Joden die in staat waren voor de Duitsers te werken en hun 
families voorlopig konden blijven. Zij moesten aanzien dat de overigen werden meegenomen. 
In Oost-Polen werden de Joden veelal buiten de bebouwde kom doodgeschoten. In het wes-
ten werden zij verzameld op stations en onder erbarmelijke omstandigheden, zonder voor-
zieningen, in overvolle goederenwagons op transport gezet naar de vernietigingskampen. In 

‘Der Ewige Jude’
Bron: Beeldbank WO2 – NIOD



33die kampen werden ze uit de trein gehaald door Trawniki – hulpkrachten, vaak uit Oekraïne 
afkomstig. Deze hulpkrachten waren, soms als oud-krijgsgevangenen, opgeleid in het kamp 
Trawniki. Van de slachtoffers werd vervolgens alles afgenomen: bezittingen, sieraden, geld en 
kleding. Vervolgens werden hun haren afgeschoren. Vaak werd de Joden verteld dat zij zouden 
gaan douchen, ter ontsmetting. Zo werden zij de gaskamers binnengeleid. Enkele Joden werden 
geselecteerd om in Sonderkommandos te werken in de gaskamers. Zij werden gedwongen de 
lichamen uit de gaskamers te halen, het goud en zilver uit de gebitten te verwijderden en de 
lijken weg te brengen. Aanvankelijk werden de lijken in massagraven gestort, maar toen deze 
vol waren, werd overgegaan op verbranding van de lijken in crematoria. Ook hier moesten de 
Joodse Sonderkommandos het zware werk doen.

Roma en Sinti

Ook Roma en Sinti werden door het nationaalsocialistische Duitsland vervolgd en ver-
moord. Roma en Sinti, door anderen wel zigeuners genoemd, stonden al eeuwen bloot 
aan discriminatie en vervolging. Na het aan de macht komen van de nationaalsocialisten 
in Duitsland in 1933 werd deze vervolging geïntensiveerd. Net als de Joden werden ze als 
een bedreiging voor de maatschappij beschouwd. Roma en Sinti werden in kampen opge-
sloten, ook vond er sterilisatie plaats. Ook Roma en Sinti werden per trein naar kampen 
in Oost-Europa gedeporteerd. In Auschwitz-Birkenau werd een speciaal Zigeunerlager in-
gericht, waarvan in augustus 1944 alle inwoners werden vermoord. Over het totaal aantal 
slachtoffers bestaan verschillende schattingen. Deze lopen uiteen van 100.000 tot 300.000.

6.1 (Joods) verzet

Toen in het voorjaar van 1942 duidelijk werd dat de Duitsers de getto’s gingen ontruimen, kreeg 
de voorzitter van de Judenrat van het getto van Warschau, Adam Czerniakov, de opdracht elke 
dag 5000 Joden voor transport aan te wijzen. Omdat hij hun lot voorzag en de gebeurtenissen 
niet kon voorkomen, pleegde Czerniakov zelfmoord. Bijna dagelijks werden inwoners van het 
getto in treinen naar het vernietigingskamp Treblinka gebracht. Begin september 1942 verza-
melden de Duitsers alle Joden in het getto van Warschau die niet voor arbeid geschikt werden 
bevonden. In een paar weken werden meer dan 250.000 mensen, onder wie bijna alle kinderen, 
weggevoerd en vermoord.
 In 1943 werden de resterende Joden in het oosten verder in concentratiekampen bijeenge-
bracht. Toen ook de Joden die waren overgebleven in het getto van Warschau gedeporteerd 
zouden worden, brak daar een wanhopige, maar felle opstand uit. Bij de onderdrukking ervan 
verloren duizenden Joodse strijders het leven. Ook op andere plaatsen kwamen opstanden 
voor, bijvoorbeeld in het getto van Bialystok. Zelfs in de vernietigingskampen Treblinka en 
Sobibor braken opstanden uit. In Sobibor lukte het een aantal gevangen uit het kamp te ont-
snappen en zich bij het verzet aan te sluiten.
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 Ook op andere wijze kwamen Joden in verzet tegen de vervolging. Velen probeerden te vluch-
ten, zich te verbergen of onder te duiken, met steun uit de bevolking. Anderen namen deel 
aan verzetsactiviteiten of sloten zich aan bij partizanen. Verzet en opstanden hadden echter 
vaak represailles tot gevolg. Bij deze vergeldingsacties werden in de regel veel onschuldige 
mensen door de Duitsers gedood. Dat waren ‘gewone’ burgers, maar ook Joden. Bij de Aktion 

Erntefest in november 1943 werden door SS-eenheden en politie in een paar dagen 42.000 Joden 
uit verschillende kampen doodgeschoten. Een deel van de voor arbeid geschikte Joden werd 
samengebracht in resterende concentratiekampen.

6.2 Reacties

Hulp voor de Joden van buitenaf kwam er nauwelijks. In een aantal gevallen werd er op een in-
ventieve manier ingegrepen. Een bekend voorbeeld is de Zweedse diplomaat Raoul Wallenberg, 
die in Boedapest duizenden Joden redde door Zweedse paspoorten te verstrekken. Ondanks 
deze en andere individuele acties kon de volkerenmoord niet worden verhinderd. Spaarzame, 

Ontruiming van het getto van Warschau, 1943
Bron: Beeldbank WO2 – NIOD



35maar accurate berichten over de massale moorden kwamen wel bij de geallieerden terecht. 
Bijvoorbeeld via de SS-officier Kurt Gerstein, die het risico nam over de gang van zaken in Belzec 
naar het buitenland te berichten.

‘[…] Een paar minuten later arriveerde de trein uit Lemberg (Lviv), 45 wagons lang en met 
6000 mensen. Van hen waren er al 1450 dood bij aankomst. Achter de raampjes met prik-
keldraad doodsbange kinderen, jongeren, mannen en vrouwen. Nadat de trein was binnen-
gereden, openden 200 voor de taak uitgeruste Oekraïners de deuren en haalden de leren 
zweep over de mensen. Hierna kropen de joden uit de wagon. 
Instructies dreunden uit de luidspreker, gaf hun het bevel om zich uit te kleden en om 
protheses en brillen af te doen. Een joods jongetje deelde stukjes touw uit om schoenen 
bij elkaar te houden. Alle kostbaarheden en geld moesten worden afgegeven bij het loket 
Kostbaarheden, waarvoor geen bon of bewijs werd gegeven. Vrouwen en jonge meisjes 
moesten hun haar laten afknippen in de kappershut. 
[…] Ze kwamen steeds dichter bij de plek waar Wirth en ik stonden, voor de gaskamers. 
Mannen, vrouwen, jonge meisjes, kinderen, baby’s, kreupelen, allemaal poedelnaakt lie-
pen ze, achter elkaar in een rij, voorbij. Op de hoek stond een flinke SS’er, met een luide 
zalvende stem. “Niets zal jullie gebeuren,” zei hij tegen de arme zielepoten. “Alles wat je 
moet doen is diep inademen. Dat versterkt de longen. Inhaleren betekent voorkomen van 
infectieziekten. Het is een goede manier om te desinfecteren.” Ze vroegen wat er met hen 
ging gebeuren. Hij vertelde: “De mannen moeten huizen bouwen en wegen aanleggen. 
Maar vrouwen worden daartoe niet verplicht; zij doen het huishouden of helpen in de 
keuken.” Voor een paar van die arme stakkers was dit een laatste strohalm, genoeg om ze 
zonder verzet de gaskamers in te krijgen. De meesten wisten de waarheid. De stank maakte 
wel duidelijk wat hun lot was. Ze liepen een smalle trap op en de gaskamers in, de meeste 
zeiden geen woord, vooruit geduwd door degenen achter hen. Een Jodin van ongeveer 
veertig, met ogen als vuurkolen, vervloekte haar moordenaars. Aangespoord door kapitein 
Wirths zweepslagen verdween ook zij in de gaskamer. Velen baden, terwijl anderen vroe-
gen: “Wie geeft ons water om de doden te wassen?”’11

Kurt Gerstein, SS-officier, 1942

Zijn berichten en die van anderen hadden geen hulp voor de slachtoffers tot gevolg. De gru-
welverhalen werden soms niet geloofd. Onbegrip, ongeloof en onwil stonden hulp aan de 
vervolgde Joden in de weg. Ingrijpen paste niet in de geallieerde strategie, die de algemene 
overwinning boven alles stelde.

7.  Het einde van de oorlog, het einde van de vervolging

Bij de naderende nederlaag van het Derde Rijk en door het oprukken van het Rode Leger reali-



36 seerden de nazi’s zich dat de massagraven ontdekt zouden kunnen worden. Er werd opdracht 
gegeven de sporen van de misdaden van het naziregime uit te wissen. Lijken werden opgegra-
ven en verbrand. Resten van vernietigingskampen werden met de grond gelijk gemaakt. Maar 
het lukte bij lange na niet de bewijzen van de massamoord te laten verdwijnen. Auschwitz werd 
op 27 januari 1945 door het Rode Leger bevrijd. Het werd het symbool voor de Holocaust.
 In de laatste fase van de oorlog pleegden Duitse SS-eenheden en politie nog talrijke wreed-
heden. Gevangenen werden alsnog vermoord. In concentratiekampen werden overlevenden 
gedwongen in westelijke richting te trekken. Soms per trein, maar vaak te voet, onder erbarme-
lijke omstandigheden. Zelfs op de terugtocht schrokken de SS-bewakers er niet voor terug de 
zwakken of mensen die probeerden te vluchten te vermoorden. Velen stierven ook door ziekte. 
De tochten staan bekend als ‘dodenmarsen’. 
 Overlevenden kwamen in kampen in het westen terecht. Uiteindelijk werden ze daar door de 
geallieerden bevrijd. Velen stierven daarna nog door ziekte en uitputting. De anderen moesten 
leven met de herinnering aan het doorstane leed en met het besef dat velen van hun familie-
leden en vrienden de vervolgingen niet hadden overleefd. De levende Joodse cultuur in Europa 
was weggeslagen, maar het antisemitisme in de naoorlogse samenleving bleek niet verdwenen. 
Veel moed was voor de overlevenden nodig om in Europa, Israël of elders, een nieuw leven op te 
bouwen. Lang was het voor velen te ingrijpend om over hun ervaringen te vertellen. De laatste 
decennia is geprobeerd hun getuigenissen en herinneringen zoveel mogelijk vast te leggen.

8.  Nasleep en berechting

Het aantal daders van de volkerenmoord – organisatoren op afstand en voltrekkers van de mis-
daden ter plaatse – loopt in de honderdduizenden. Van 22 november 1945 tot 31 augustus 1946 
vonden in de Duitse stad Neurenberg processen plaats. Deze processen waren grootschalig op-
gezet met vier rechters en vier aanklagers, afkomstig uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, 
de Sovjet-Unie en Frankrijk. Het hof kwam bij elkaar in 403 zittingen, hoorde 166 getuigen en 
bestudeerde duizenden attesten en honderdduizenden documenten. Er stonden 24 mannen 
terecht, die werden beschouwd als de belangrijkste oorlogsmisdadigers. Twaalf van hen kregen 
de doodstraf. De termen genocide en Holocaust waren nog niet in gebruik. De verdachten wer-
den onder andere aangeklaagd voor misdaden tegen de mensheid en de menselijkheid. Sinds 
1946 zijn er veel processen gevoerd, tot 2011 aan toe, maar veel verdachten bleven ongestraft. 
 Van groot belang voor het internationale bewustzijn is het proces tegen Adolf Eichmann ge-
weest in Jeruzalem in 1961. Eichmann had na de oorlog weten te ontkomen naar Zuid-Amerika, 
waar hij uiteindelijk in Argentinië werd gekidnapt door de Israëlische geheime dienst. Hij werd 
veroordeeld tot de doodstraf. Zijn proces heeft de Holocaust internationaal in de belangstelling 
gebracht. De belangrijke vraag naar de individuele verantwoordelijkheid voor medeplichtigheid 
en daderschap werd voor ieder die het horen wilde luid en duidelijk gesteld.
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Ten slotte

In totaal werden ongeveer 5,7 miljoen Joden vermoord. Het doel alle Joden te vermoorden 
werd niet bereikt. Dat is een belangrijk gegeven voor de betekenis van de Holocaust. Het 
doel alle Joden te vermoorden bepaalt samen met het moorddadig antisemitisme, de mas-
sale executies, de rationele organisatorische operaties, de deportatietreinen en de als ‘in-
dustrie’ opgezette vernietigingskampen het specifieke karakter van de Holocaust.

Neurenberg processen. Voorste rij: Goering, Hess, Von Ribbentrop, Keitel, Rosenberg, Frank, Frick, 
Streicher, Funk, Schacht. Achterste rij: Donitz, Raeder, Von Schirach, Sauckel, Jodl, Von Papen, 
Seyss-Inquart, Speer, Von Neurath en Fritsche 
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Alle geografische kaarten in dit boek bevatten als regel plaatsnamen die in de tekst genoemd worden.
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Adolf Eichmann (1906-1962)
De SS-officier en Regierungsrat Eichmann, hoofd van de onder-
afdeling IV B 4 van het Reichssicherheitshauptamt (RSHA), was 
verantwoordelijk voor de organisatie van de deportatie van 
Joden buiten het gebied van het Duitse Rijk en de Sovjet-Unie. 
Eichmann wist na de oorlog te ontkomen naar Zuid-Amerika. 
Begin jaren zestig werd hij opgepakt en ter dood veroordeeld. 
Zijn proces heeft de Holocaust weer internationaal onder de 
aandacht gebracht.

Joseph Goebbels (1897-1945)
Goebbels was minister van Propaganda en na Hitler en Göring de 
machtigste man van nazi-Duitsland. Na de zelfmoord van Hitler 
weigerde Goebbels het Derde Rijk te regeren en pleegde, samen 
met zijn vrouw en kinderen, ook zelfmoord. 

Reinhard Heydrich (1904-1942)
Heydrich, chef van de Sicherheitspolizei en Sicherheitsdienst, had 
de leiding opgedragen gekregen over de uitvoering van de End-

lösung. Hij lichtte topfunctionarissen van ministeries en van be-
stuursorganen in het oosten in over de noodzaak mee te werken 
aan de moord op alle Europese Joden. Op 27 mei 1942 werd hij 
slachtoffer van een aanslag door het Tsjechische verzet.

Heinrich Himmler (1900-1945)
Himmler, Reichsführer van de SS, had zich het algemene toezicht 
op de Endlösung toegeëigend. Voordat hij berecht kon worden 
pleegde hij zelfmoord.

Adolf Hitler (1889-1945)
Hitler, geboren in Oostenrijk, was de leider van de Nationaal-
socialistische Duitse Arbeiderspartij. Als rijkskanselier en staats-
hoofd van nazi-Duitsland wordt hij verantwoordelijk gehouden 
voor de dood van miljoenen mensen, onder wie 5,7 miljoen Joden 
en naar schatting een half miljoen Roma en Sinti. Hitler pleegde 
zelfmoord in Berlijn.

Adolf Hitler
BRON: Beeldbank WO2 – NIOD



40 Verklarende woordenlijst

Aktion Reinhardt Codenaam voor de systematische moord op alle Europese Joden. 
Eenmaal gevangengenomen werden Joden ter plekke vermoord of 
gedeporteerd naar drie speciaal ingerichte vernietigingskampen. 

Antisemitisme Diepgewortelde Jodenhaat, die zich sinds het ontstaan van het 
christendom ontwikkelde. Steeds weer keerden beschuldigingen 
terug, dat de Joden schuldig waren aan de dood van Christus.

Bolsjewieken Aanhangers van de Communistische Partij in de Sovjet-Unie.

Concentratiekampen Kampen waar mensen gedwongen en onder slechte omstan-
digheden moesten verblijven, met als doel het isoleren van een 
bepaalde groep mensen uit de samenleving. 

Deportatie Gedwongen transport, onder erbarmelijke omstandigheden, veelal 
naar vernietigingskampen in Polen.

Derde Rijk Nazi-Duitsland, ook wel het Duizendjarige Rijk genoemd, tijdens 
het regime van Adolf Hitler.

Endlösung Volgens het naziregime waren Joden een ‘minderwaardig ras’, een 
‘probleem’. De verwijdering van Joden uit de samenleving door 
vernietiging werd als ‘oplossing’ voor het probleem gezien. 

Generalgouvernement Deel van Polen, met steden als Warschau, Lviv en Krakau, dat 
door nazi-Duitsland als een protectoraat bestuurd werd. Het 
Generalgouvernement werd bezet maar niet geannexeerd. 

Getto’s Gedwongen concentratie van Joden in afgesloten overbevolkte 
stadsdelen, zonder veel voorzieningen. Wachtend op deportatie 
moesten zij zich beschikbaar stellen voor dwangarbeid.

Joodse Raad Door de Duitsers aangewezen vertegenwoordigers van de Joodse 
bevolking die het interne bestuur moesten regelen, maar verder 
geheel afhankelijk waren van de Duitsers.



41Kristallnacht Pogrom waarbij in de nacht van 9 op 10 november 1938 leden 
van de Sturmabteilung en andere nazi-partijleden Joodse winkels 
vernielden en beroofden en Joden molesteerden en zelfs ver-
moordden.

Neurenberger wetten Rassenwetten, afgekondigd door de Nationalsozialistische Deut-

sche Arbeiterpartei (NSDAP) op 15 september 1935, waarbij het 
‘Joodse ras’ ondergeschikt werd aan het ‘arische ras’.

Partizanen Verzetsbeweging. In de Sovjet-Unie werden partizanen geëxecu-
teerd door speciale Duitse legereenheden, de Einsatzgruppen.

Pogrom Georganiseerde geweldsaanvallen tegen een minderheidsgroep, 
in dit geval tegen de Joden.

SS  Afkorting voor Schutzstaffel, oorspronkelijk een paramilitair on-
derdeel van de NSDAP, later als een elite-eenheid gezien.

Vernietigingskamp Een kamp uitsluitend bedoeld voor het grootschalig doden van 
mensen, onderdeel van Aktion Reinhardt.
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30 januari 1933 Duitse president Paul von Hindenburg benoemt Adolf Hit-
ler tot rijkskanselier. Vanaf dat moment krijgen discriminatie en vervolging 
van Joden vaste voet aan de grond.

2 augustus 1934 President Hindenbrug sterft, waarna Hitler zichzelf tot 
Führer uitroept. Het leger moet voortaan de eed van trouw aan Hitler zwe-
ren.

15 september 1935 Rassenwetten, afgekondigd door de Nationalsozialis-

tische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) op 15 september 1935, waarbij het 
‘Joodse ras’ ondergeschikt werd aan het ‘arische ras’.

9 en 10 november 1938 Kristallnacht (November Pogrom).

Najaar 1939 Na de verovering van Polen door nazi-Duitsland in het najaar 
van 1939 volgt een golf van massamoorden op de Poolse elite en de Poolse 
Joden.

22 juni 1941 De Duitse troepen vallen de Sovjet-Unie binnen, de zoge-
noemde Operatie Barbarossa. 

29 en 30 september 1941 Massamoord op de Joden van Kiev bij Babi Jar. 
33.771 Joden worden doodgeschoten.

21 december 1941 Hitler spreekt in een vergadering van Gauleiter (regio-
nale partijbestuurders in Duitsland) over de Judenfrage. Zoals Goebbels in 
zijn dagboek noteerde, betoogt Hitler dat hij het probleem definitief wil 
oplossen.

20 januari 1942 Wannseeconferentie, waar Heydrich topfunctionarissen 
van ministeries en bestuursorganen in het oosten inlicht over de politiek 
tegenover de Joden en de noodzaak mee te werken aan de moord op alle 
Europese Joden.
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15 juli 1942 Start van deportaties van Nederlandse joden vanuit door-
gangskamp Westerbork. 

Juli-november 1942 Tussen juli en november 1942 bereikt het moorden een 
hoogtepunt. In deze periode worden meer dan twee miljoen Joden gedood.

Begin 1945 Bij de naderende nederlaag van het Derde Rijk en het oprukken 
van het Rode Leger realiseren de nazi’s zich dat hun misdaden ontdekt 
kunnen worden. Er wordt opdracht gegeven de sporen van de moord op 
de Joden uit te wissen.

30 april 1945 Hitler pleegt zelfmoord.

7 mei 1945 De onvoorwaardelijke capitulatie van Duitsland wordt gete-
kend, waarmee de Tweede Wereldoorlog in Europa is beëindigd.

22 november 1945-31 augustus 1946 In de Duitse stad Neurenberg vinden 
bij het Internationale Militaire Tribunaal processen plaats tegen de belang-
rijkste oorlogsmisdadigers van nazi-Duitsland. Er staan 24 mannen terecht, 
die worden beschouwd als de belangrijkste oorlogsmisdadigers. 12 van hen 
krijgen de doodstraf.

1942

1943

1944

1945

1946

1947

Noten
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Een Armeense familie wordt gedeporteerd.
Bron: Armin T. Wegner Collectie, Armenian National Institute



‘Dat ik een dokter ben kon me mijn nationaliteit niet doen vergeten! Reshid is een arts, maar hij 

werd geboren als een Turk. Of de Armeniërs zouden de Turken elimineren, of de Turken zouden de 

Armeniërs elimineren. Ik aarzelde geen moment toen ik werd geconfronteerd met dit dilemma. 

Mijn Turkse identiteit nam de overhand over mijn beroep. Ik dacht: voordat zij ons uitroeien, 

roeien wij hen uit. Op de vraag hoe ik, als arts, heb kunnen moorden, kan ik als volgt antwoor-

den: de Armeniërs waren gevaarlijke microben in het lichaam van dit land geworden. Nou, is het 

niet de plicht van een arts om bacteriën te doden?’1

Dr. Mehmed Reshid (1873-1919), gouverneur van Diyarbekir tijdens de genocide

‘De Turkse regering begon de Armeense gemeenschap van Sivas in karavanen te deporteren. Elke 

wijk kreeg een bepaalde vertrekdatum. Op de eerste dag was ik benieuwd de massa’s mensen te 

zien die wachtten om te worden gedeporteerd. Een enorme karavaan strekte zich uit van het ene 

eind van de straat naar de andere. Het gedrang van muildieren en het gekraak van de karren 

maakte veel lawaai. Mannen droegen hoeden ter bescherming tegen de zon en liepen langs de 

karren. Vrouwen met een witte hoofddoek volgden. Iedereen was bezig met een taak. De een 

hield de wagen vast, de ander hield de teugels van een muilezel, weer een ander bewaakte de 

familiebezittingen. De kinderen liepen links en rechts langs hun ouders, alsof ze aan een aan-

gename reis begonnen. Aan beide uiteinden van de karavaan reden Turkse gendarmes te paard. 

Zij stuurden en beheersten het konvooi. De Turkse buurtbewoners bekeken het spektakel vanuit 

hun ramen. De straten waren vol met Turkse kinderen die spottend langs de karavaan liepen, nu 

en dan de muildieren porden of ons bekogelden met stenen.’2

Shahen Derderian (1907-1984), overlevende van de genocide uit Sivas

De Armeense genocide, 1915
U ur Ümit Üngör



46 Inleiding

Aan het begin van de twintigste eeuw lag het Osmaanse Rijk gespreid over drie continenten. 
Het was een grotendeels agrarische samenleving. Het gezag van de sultan was niet absoluut en 
in sommige randgebieden hadden lokale machthebbers relatief veel autonomie. Op het hoogte-
punt van zijn macht bevatte het rijk 29 provincies, onderverdeeld in steden, wijken en dorpen. 
De Osmaanse samenleving kende tevens een grote verscheidenheid aan etnische en religieuze 
groepen. Religieuze overtuiging vormde de basis van de identiteit van de inwoners: men werd 
in de eerste plaats gezien als moslim, jood of christen.
 De Osmaanse Armeniërs vormden een gemêleerde bevolkingsgroep. Een rijke Armeense han-
delaar in Istanbul sprak verschillende talen en reisde vaak naar het buitenland. Een arme Ar-
meense boer in een Oost-Anatolische dorp sprak vaak alleen Armeens en reisde nauwelijks. De 
meeste Armeniërs waren apostolische christenen, maar in sommige steden waren ze katholiek 
of protestant. De Armeniërs woonden vooral in de oostelijke provinciën. Dit enorme gebied 
strekte zich uit van Sivas in het westen tot Van in het oosten, en van Trabzon in het noorden 
tot Aleppo in het zuiden. Daar leefden ze samen met Koerden, Turken, Arabieren en anderen.
 Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog leefden er circa twee miljoen christelijke Arme-
niërs in het Osmaanse Rijk. In de lente van 1915 nam de Osmaanse regering maatregelen die de 
vervolging inzette van de Armeniërs in het Osmaanse Rijk. Aan het einde van de Eerste Wereld-
oorlog leefde hier nog maar een fractie van de vooroorlogse Armeense gemeenschap. Vandaag 
de dag wonen er vrijwel helemaal geen Armeniërs meer in het Anatolische binnenland. Deze 
ruwe feiten schetsen in een notendop de complexe geschiedenis van de Armeense genocide.

1.  Historische achtergrond

Het Osmaanse Rijk kende een hoogtepunt in de 16e en 17e eeuw, toen het groeide van een klein 
vorstendom tot de belangrijkste staat in het Middellandse Zeegebied en het Nabije Oosten. 
Maar de groei van het Rijk stagneerde als gevolg van de externe druk van het westerse impe-
rialisme en de interne druk van nationalistisch separatisme. Door technologische innovaties 
en economische ontwikkelingen streefden West-Europese staten het Osmaanse Rijk in econo-
misch en militair opzicht voorbij. Het belangrijkste westerse idee dat zijn weg vond naar het 
Osmaanse Rijk was ongetwijfeld het nationalisme. Het aantal nationalistische politieke partijen 
in het rijk nam aanzienlijk toe en het nationalisme groeide uit tot het belangrijkste probleem in 
de Osmaanse binnenlandse politiek.

Het verval van het Osmaanse Rijk

Het Osmaanse Rijk verliest in hoog tempo grondgebied. Griekenland verklaarde in 1821 
eenzijdig de onafhankelijkheid van het Rijk, in 1875 gevolgd door Servië, Montenegro, 
Bosnië en Moldavië. Na de Russisch-Osmaanse oorlog van 1877-1878 werden de Osmanen 
gedwongen om de onafhankelijkheid aan Servië, Roemenië en Montenegro te verlenen, 



47en een vorm van autonomie aan Bulgarije. Groot-Brittannië bezette Cyprus, en later ook 
Egypte in 1882. De rest van het Osmaanse Noord-Afrika ging verloren tussen 1830 en 1912: 
Frankrijk bezette Algerije in 1830 en Tunesië in 1881, en Italië viel Libië binnen in 1912.3

De Osmaanse Armeniërs maakten in de negentiende eeuw een economische ontwikkeling door. 
De Armeense financiële en industriële elites en de stedelijke middenklasse en ambachtslieden 
werden relatief gunstig behandeld door de Osmaanse overheid. De economische elites subsi-
dieerden maatschappelijke organisaties: scholen, ziekenhuizen en liefdadigheidsinstellingen. 
Armeniërs waren de keizerlijke architecten, wapensmeden, horlogemakers en meubelmakers, 
werden verantwoordelijk voor de keizerlijke munt, de kanonnen- en scheepsbouw, en domi-
neerden de handel. Armeense bedrijven gevestigd in Istanbul vertakten zich op succesvolle 
wijze naar Europese steden zoals Marseille en Manchester. Als gevolg van deze renaissance 
verwierven Armeense elites economische macht, maar geen politieke macht. 

Economisch overwicht van Armeniërs

Van de 166 Osmaanse importeurs waren er 141 Armeniër en 13 Turk.
Van de 9.800 winkeliers en ambachtslieden, waren er 6800 Armeens en 2550 Turks.
Van de 150 exporteurs waren 127 Armeens en 23 Turks.
Van de 153 industriëlen waren 130 Armeens en 20 Turks.
Van de 37 bankiers in het hele land waren er 32 Armeens.
Krikor Zohrab, Armeens parlementariër en schrijver, 1913

Deze ongelijke economische ontwikkeling en modernisering veroorzaakte afgunst onder de 
Osmaanse Turken. Vooral de Turkse politieke elites in Istanbul namen aanstoot aan het succes 
van de Armeense handelaren.4

 Het verval van het Osmaanse Rijk leidde tot grote politieke problemen. De autocratische 
sultan Abdulhamid II (1842-1918) voerde een krampachtige politiek van centralisering, die radi-
calisme en separatisme aanwakkerde. Dit radicalisme drong diep door in de samenleving en het 
onderwijs. Op militaire, politieke en medische opleidingen werden door Osmaanse intellectue-
len Europese nationalistische theorieën verkondigd. Deze generatie hoogopgeleide ambtenaren 
en militairen richtte in 1889 het Comité voor Eenheid en Vooruitgang (CEV, ttihad ve Terakki 

Cemiyeti) op. Het doel van dit geheime comité was het herstel van de grondwet van 1876. Deze 
Jonge Turken (Jeunes Turcs) woonden voor een groot deel in Parijs en voerden propaganda 
tegen de sultan. De belangrijkste mannen in het CEV waren de partijbaas Mehmed Talaat (1874-
1921), majoor smail Enver (1881-1922), en activist Dr. Bahaeddin Shakir (1874-1922).5

2.  Ideologie

De ideologie van het CEV kende drie belangrijke stromingen: Osmanisme, Islamisme, en Tur-
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kisme. Deze driedeling werd geformuleerd door Yusuf Akçura (1876-1935), een historicus die het 
invloedrijke manifest ‘Drie Soorten Politiek’ (1904) schreef. Akçura stelde in dit pamflet dat de 
Osmaanse politieke elite voor de keuze stond om het Osmanisme en Islamisme te verwerpen: 
het eerste vanwege religieuze verdeeldheid, het tweede door het vergevorderde nationalisme 
bij niet-Turkse moslims zoals Albaniërs. Akçura concludeerde dat men het Turks nationalisme 
diende te accepteren als de ideologische leidraad. Hij vond hierbij weerklank in het werk van 
Ziyâ Gökalp (1876-1924), een socioloog die in zijn carrière uitgebreid over het Turkse natio-
nalisme schreef. Zijn belangrijkste werken gaan over het turkificeren van het Osmaanse rijk, 
bijvoorbeeld op het gebied van taal, godsdienst, openbaar leven, ethiek en economie. Gökalp 
verheerlijkte in zijn artikelen en gedichten vooral de Turkse cultuur en geschiedenis, en uitte 
vijandige taal tegen niet-Turkse bevolkingsgroepen.
 Met het verval van de staat verhardde de interne politieke cultuur, en radicaliseerde de ideo-

Ismail Enver Pasha 
Bron: Armenian Genocide Museum-Institute
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logie van het CEV. Een van de radicaalste facties ontwikkelde een sterk etnisch Turks nationa-
lisme met een sterke collectieve haat tegen Armeniërs.6

3.  Aanleiding voor de genocide

De vernietiging van de Osmaanse Armeniërs kent een oorzaak in drie belangrijke factoren: het 
verlies van oorlog en grondgebied in de Balkan in 1912-1913, de Jong-Turkse staatsgreep van 23 
januari 1913, en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. 
 Op 17 oktober 1912 verklaarden Servië, Montenegro, Griekenland en Bulgarije de oorlog aan het 
Osmaanse Rijk. Het Osmaanse leger vocht onvoorbereid en slecht uitgerust. Na het Bulgaarse of-
fensief in november 1913 trok het Osmaanse leger zich terug tot de loopgraven 30 kilometer ten 
westen van Istanbul. Daar werd de aanval geweerd en de hoofdstad Istanbul bleef in Osmaanse 
handen. Verdere gevechten leidden tot het totale en permanente verlies van het Balkanschier-

Territoriale aanpassingen in de 
Balkan
Bron: The Other Balkan Wars: A 1913 
Carnegie Endowment Inquiry in Retro-
spect, George F. Kennan (Washing-
ton, DC; Carnegie Endowment for 
International Peace, 1993), p. 70



50 eiland. Het Vredesverdrag van Londen van 30 mei 1913 geldt als keerpunt voor het Osmaanse 
Rijk en bracht de samenleving een zwaar trauma toe. Het verlies van de belangrijkste Osmaanse 
steden, het persoonlijke bezit, de mensenlevens, en de ontzetting over de machteloosheid van 
het leger waren ondraaglijk voor de trotse Osmaanse elite. De Osmaanse samenleving, cultuur, 
en identiteit waren diep geschonden.
 Vanaf 1913 werd de overkoepelende ‘Osmaanse’ identiteit door de nationalisten als niet langer 
realistisch geacht. De oorlog staafde voor de nationalisten ook de mythe van de ‘steek in de 
rug’ door Osmaanse christenen. Ook onder politici heerste een gespannen sfeer. Het CEV uitte 
provocaties, beschuldigingen, verwensingen en bedreigingen tegen Osmaanse Bulgaren, Grieken 
en Armeniërs in het parlement

Revanchisme

Het verlies van de Balkanoorlogen bracht ook een cultuur van revanchisme. Zo schreef 
Enver in een brief aan zijn vrouw op 8 mei 1913:
‘Als ik je kon vertellen over de wreedheden die de vijand heeft aangericht… op een steen-
worp afstand van Istanbul, zou je begrijpen wat er leeft in de hoofden van moslims ver 
weg. Maar onze woede zwelt aan: wraak, wraak, wraak; er is geen ander woord!’7

Een tweede belangrijke gebeurtenis was de Jong-Turkse staatsgreep van 23 januari 1913. De 
Jong-Turken zijn nooit door verkiezingen aan de macht gekomen, maar hebben door een geweld-
dadige staatsgreep een dictatuur geïnstalleerd. Het parlement werd het zwijgen opgelegd, de 
oppositie werd geïntimideerd of vernietigd, en de Jong-Turken drongen zich op in de Osmaanse 
staatsbureaucratie. Het regime kende een basis in een brute oorlog. De staatsgreep leidde tot een 
machtsconcentratie waarbij de Jong-Turken de multi-etnische Osmaanse samenleving met geweld 
transformeerden in een homogene Turkse natiestaat. Het nieuwe regime kende geen brede steun 
onder de bevolking. Angst voor contra-revolutie werd afgeweerd door het gebruik van geweld.8

 Het Jong-Turkse regime dat van 1913 tot 1918 regeerde bestond uit een kring van ongeveer 
50 mannen, geleid door het ‘tweemanschap’ Talaat en Enver. Lokale partijbazen en Jong-Turkse 
provinciegouverneurs hadden relatief veel macht in het land. De Jong-Turkse dictatuur kende veel 
interne rivaliteit, met name tussen Enver als militaire machthebber en Talaat als civiel bestuurlijke 
chef. Deze onenigheden zouden later invloed hebben op het verloop van de Armeense genocide.
 De belangrijkste oorzaak was het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Dit was een onver-
wachte maar fatale ontwikkeling voor de Osmaanse Armeniërs. Op 2 augustus 1914, een dag 
na de Duitse oorlogsverklaring aan Rusland, werd een schriftelijke overeenkomst voor nauwe 
samenwerking en mobilisatie getekend tussen Duitsland en het Osmaanse Rijk. Op 29 oktober 
1914, zonder een formele oorlogsverklaring, beval Enver de Osmaanse marine de Russische kust te 
bombarderen, waarop geallieerde staten het Osmaanse Rijk de oorlog verklaarden. Vanaf 11 no-
vember 1914 was het Osmaanse Rijk officieel in oorlog met Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië.



51De Jong-Turken hebben zo bewust tot een gewapende confrontatie aangestuurd. Deze agressie-
oorlog was deel van hun strategie om op lange termijn duurzame veiligheid, economische ont-
wikkeling, en uiteindelijk nationaal herstel te bereiken. Met andere woorden, door deelname aan 
de oorlog hoopte het CEV de problemen van het Rijk radicaal op te lossen.9

 De oorlog leidde echter tot zware verliezen voor het Osmaanse leger. Gedreven door ambitie en 
expansionisme lanceerde Enver verschillende invasies, die uitmondden in monumentale catastrofes. 
Enver schreef de mislukkingen toe aan ‘Armeens verraad’. Armeniërs werden vanaf januari 1915 aan-
gewezen als zondebok. Turks-nationalistische propaganda richtte zich op Armeniërs als ‘landverra-
ders’, riep op tot boycot van hun bedrijven, en verspreidde gruwelverhalen over vermeende misda-
den door Armeense activisten. Armeense kranten werden opgeheven en vooraanstaande Armeniërs 
opgepakt. Naarmate de oorlog hopelozer werd, werd de vervolging van Armeniërs geradicaliseerd.10

4.  Aard en verloop van de genocide

De genocide op de Armeniërs vormde een samenhangend proces van vernietiging: massa-exe-
cuties, onteigening, deportaties, gedwongen assimilatie, kunstmatige hongersnood, en vernie-
tiging van de materiële cultuur.
 De massa-executies van economische, religieuze, politieke en intellectuele elites leidden tot 

Openbare executies 
Bron: Armenian National Institute



52 de ‘onthoofding’ van de Armeense gemeenschap. De grote razzia in Istanbul van 24 april 1915 
werd een richtsnoer voor arrestaties van de Armeense elites – mannen van middelbare of hoge 
leeftijd met invloed, rijkdom en status – die in de vele steden van het uitgestrekte land leefden. 
Zij werden opgepakt, gevangengezet, gemarteld en uiteindelijk vermoord. De vernietiging van 
de Armeense intelligentsia werd adembenemend snel voltooid: de complete bovenlaag van de 
gemeenschap was binnen enkele weken geëlimineerd.11

Moord op de Armeense Elite

Op zondag 30 mei 1915 werd in de zuidoostelijke stad Diyarbekir de Armeense elite, 636 no-
tabelen inclusief de bisschop, door militieleden geboeid en afgevoerd naar de Tigris. Aan de 
oever van de rivier werden de mannen geladen op grote vlotten onder het voorwendsel dat 
zij zouden worden verplaatst naar het zuiden. Militieleden voerden de notabelen stroomaf-
waarts naar een kloof, waar de vlotten werden afgemeerd. De slachtoffers werden beroofd 
van hun geld, meegenomen in groepjes van zes, ontdaan van hun kleren en kostbaarheden, 
en vermoord door mannen, gerekruteerd door de gouverneur. De daders moordden met 
bijlen, dolken en geweren, en dumpten de lijken in de rivier.

Armeniërs worden gedeporteerd via de Bagdad spoorweg. 
Bron: Armenian Genocide Museum-Institute



53De Armeense genocide was een van de grootste gevallen van kapitaaloverdracht – onteigening 
van bezit – in de moderne geschiedenis. Nieuwe wetten van de Jong-Turkse regering bepaalden 
dat Armeniërs hun bedrijven en ambachten werden afgenomen. Op 10 juni 1915 richtte de over-
heid door middel van een wet de ‘Commissies voor Verlaten Eigendom’ (CVE, Emval-ı Metruke 

Komisyonu) op. Deze moesten de dagelijkse tenuitvoerbrenging van de inbeslagnames regelen. 
Dit was een frontale aanval op de Armeense economie, omdat alle Armeense bezit nu officieel 
werd overgedragen aan de staat. Op 26 september 1915 volgde een wet die de uitvoering van 
de inbeslagnames delegeerde aan de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Finan-
ciën, die een gedetailleerd overzicht zouden bijhouden. Voor de Jong-Turken was het recht 
een machtsmiddel: met deze twee wetten hadden ze een enorme economie in handen: huizen, 
boerderijen, bedrijven, fabrieken, werkplaatsen, ateliers. Dit had massale verpaupering van de 
Armeense slachtoffers tot gevolg. 

Roof

‘Laat al uw eigendommen achter – uw huisraad, uw beddengoed, uw kunstvoorwerpen. 
Sluit winkels en bedrijven en laat alles binnen staan. De deuren zullen worden afgesloten 
met een speciaal zegel. Zodra u terugkomt, krijgt u alles wat u hebt achtergelaten weer 
terug. Verkoop uw huis of andere waardevolle zaken niet. Zowel kopers als verkopers 
zullen worden vervolgd. Zet uw geld op de bank, op naam van een familielid dat in het 
buitenland woont. Maak een lijst van al uw eigendommen, inclusief het vee dat u bezit, 
en overhandig deze aan de toegewezen beambte, zodat al uw spullen later aan u kunnen 
worden teruggegeven. U hebt tien dagen om aan dit ultimatum gehoor te geven.’12

Kennisgeving van de overheid, op 15 juni 1915 opgehangen op openbare plaatsen in Kayseri.

De integrale deportatie van de gehele Armeense bevolking werd officieel bevolen op 23 mei 
1915 door Talaat. In april waren sommige Armeniërs al ter isolatie gedeporteerd uit hun woon-
gebieden. Het bevel van Talaat bewerkstelligde de deportatie van bijna alle Armeniërs naar het 
onherbergzame Syrische woestijnstadje Der el-Zor. In een poging de deportaties als wettig te 
camoufleren vervaardigde Talaat op 26 mei de ‘Tijdelijke Deportatiewet’. Hoewel de deportaties 
toen al waren begonnen, werd de wet op 29 mei geratificeerd. Het dagelijkse beheer van de 
deportaties werd overgedragen aan het ‘Directoraat voor de Vestiging van Stammen en Immi-
granten’ (DVSI, skân-ı A âir ve Muhacirîn Müdüriyeti), onder het gezag van het leger. Talaat werd 
van de vorderingen op de hoogte gehouden door middel van telegrafische correspondentie en 
assistentie van lokale functionarissen.13

 De mobilisering van een enorme boerenbevolking die grotendeels op het Anatolische plat-
teland woonde volgde op deze maatregelen. De Armeniërs moesten zich soms binnen enkele 
uren, soms binnen enkele dagen klaarmaken voor vertrek. 
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Deportatie vanuit Erzurum

De 40.000 Armeniërs uit de stad Erzurum werden begin juni 1915 gedeporteerd naar Der 
el-Zor. De Duitse consul in Erzurum rapporteerde hierover onverbloemd dat de deportatie 
uit zou lopen op ‘een absolute uitroeiing’ (eine absolute Ausrottung). Inderdaad, vele Ar-
meniers waren al gestorven of zeer ernstig verzwakt nog voordat het konvooi uit Erzurum 
de provinciegrenzen had bereikt. Bij de stad Kemah werden de overlevenden van de tocht 
afgeslacht en in de Eufraat gegooid. Het aantal Armeniërs uit Erzurum dat daadwerkelijk 
Der el-Zor bereikte lag waarschijnlijk onder de 200, een vernietigingspercentage van 99,3 
procent.

In juli 1915 was de gehele Armeense bevolking ontworteld en onderweg naar de Syrische woes-
tijn. In sommige gevallen moesten afstanden van meer dan 1000 kilometer in de zomerhitte van 

Bericht van de Amerikaanse 
ambassadeur Morgenthau over 
de deportaties vanuit Ezurum, 
31 juli 1915 
Bron: Armenian National 
Institute
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het harde Oost-Anatolische klimaat worden afgelegd, wat voor velen een doodvonnis was. De 

Jong-Turkse machthebbers wisten bovendien dat de overlevingskansen in de woestenij van de 

regio Der el-Zor vrijwel nihil waren. De deportaties waren vooral voor kinderen, bejaarden en 

zwangere vrouwen doodsmarsen.14

 Bij aankomst in de Syrische woestijn was er geen enkele opvang geregeld. Begin 1916 brak in 

Der el-Zor een hongersnood uit, waar door de Jong-Turkse autoriteiten onverschillig op gerea-

geerd werd. In de zomer van 1916 bepaalde Talaat zelfs dat te veel Armeniers de tocht naar Der 

el-Zor overleefden, en beval zijn districtsgouverneur duizenden Armeniërs in grotten bijeen te 

drijven en te vermoorden.

 Een vierde belangrijk aspect van de vernietiging van de Osmaanse Armeniërs was het gedwon-

Armeense weeskinderen die uit Der el-Zor zijn opgehaald, 1919 
Bron: Armenian Genocide Museum-Institute



56 gen verlies van de eigen identiteit. Vrouwen en kinderen werden gedwongen het christendom 
af te zweren en zich te bekeren tot de islam, als deel van een bredere aanval op de Armeense 
cultuur. Grote aantallen vrouwen en kinderen werden tijdens de deportaties ontvoerd en ge-
dwongen zich te bekeren. In sommige steden als Konya en Beiroet werden Armeense kinderen in 
grote Islamitische weeshuizen geplaatst, waar zij Turkse namen kregen en alleen Turks mochten 
spreken. Velen vergaten zo hun Armeense identiteit. De ontvoeringen en bekeringen hadden 
tot doel de Armenen te marginaliseren en hun cultuur en collectieve identiteit uit te wissen.15

 Tenslotte werd de materiële cultuur van de Armeniërs vernietigd. De Jong-Turken vernielden 
en beschadigden Armeense kerken en verwijderden Armeense inscripties van gebouwen. Deze 
vernietiging was een poging het Armeense culturele en religieuze leven in het Osmaanse Rijk 
geheel uit te wissen. Vele middeleeuwse Armeense kloosters, zoals Narekavank, Varakavank, 
Arakelots Vank, Surp Garabed en Surp Khach werden vernietigd door het Jong-Turkse regime. De 
verwoestingen dienden twee doelen: het leek alsof de Armeniërs nooit hadden bestaan in het 
gebied, en het zorgde dat de overlevenden niets hadden om naar terug te keren.

Verwoesting

In 1914 bezat de Armeense gemeenschap 2600 kerken, 450 kloosters en 2000 scholen. Aan 
het einde van de oorlog waren de ongeveer 3000 Armeense nederzettingen (dorpen, ste-
den, wijken) ontvolkt en hun inwoners uitgemoord. Vandaag de dag wonen er, behalve in 
Istanbul, vrijwel geen Armeniërs meer in Turkije. De gemeenschap beschikt tegenwoordig 
over zes kerken, maar heeft geen scholen en geen kloosters meer.16

5.  Daders, slachtoffers, omstanders
5.1  Daders

Osmaanse Turken, Koerden en Kaukasiërs waren de belangrijkste daders in het genocidale pro-
ces. Onder de daders bevonden zich zowel hoogopgeleide intellectuelen als arbeiders en werk-
loze analfabeten. Talaat, de leider van de Jong-Turkse partij en minister van Binnenlandse Za-
ken, vormde het brein achter de genocide. Talaat rationaliseerde de genocide door de Osmaanse 
Armeniërs collectief te beschuldigen van hoogverraad, sabotage en gebrek aan loyaliteit. In 
1916 liet hij een viertalig boek publiceren, getiteld Armeense aspiraties en revolutionaire bewegin-

gen.17 Het boek bevat gemanipuleerde foto’s van vermeende Armeense ‘terroristen’ in elke stad 
van het Osmaanse Rijk. De foto’s schetsen steeds hetzelfde beeld: Osmaanse politiemannen en 
Jong-Turkse paramilitairen staan achter een groep Armeense mannen, die met gebogen hoofd 
voor bijeengeraapte wapens en bommen staan. Het onderschrift luidt telkens: ‘Armeense re-
volutionairen gearresteerd met hun wapens’. De Jong-Turkse onwaarheden, gesteund door de 
Duitse afdeling voor oorlogspropaganda, waren invloedrijk en worden nog steeds door velen 
verspreid en geloofd.
 Talaats ware motieven waren ideologisch en pragmatisch, en hij had zowel materiële als 



57immateriële belangen. In een vertrouwelijk gesprek met de Duitse consul gaf hij toe dat ‘de 
Osmaanse regering de Eerste Wereldoorlog wil gebruiken om met hun interne vijanden, de 
binnenlandse christenen van alle confessies, grondig af te rekenen, zonder door buitenlandse 
diplomatieke interventies gestoord te worden’. In zijn interne, geheime correspondentie laat 
Talaat er geen twijfel over bestaan dat de genocide was bedoeld om Anatolië te ‘turkificeren’ 
door het van Armeniërs te ontdoen.

Tegen de Amerikaanse ambassadeur Henry Morgenthau was Talaat duidelijk over zijn in-
tenties:

‘Ik heb u gevraagd om te komen vandaag, zodat ik u ons standpunt kan uitleggen met 
betrekking tot de Armeense kwestie. Wij baseren onze bezwaren tegen de Armeniërs op 
drie verschillende gronden. Ten eerste hebben zij zich verrijkt ten koste van de Turken. Ten 
tweede zijn ze vastbesloten om ons te domineren en om een aparte staat op te richten. 
Ten derde hebben ze openlijk met onze vijanden samengewerkt. Zij hebben de Russen 
in de Kaukasus geholpen en onze nederlaag is grotendeels door hun daden veroorzaakt. 
Wij zijn daarom tot de onherroepelijke beslissing gekomen om hen machteloos te maken 
voordat deze oorlog is afgelopen... Het heeft geen zin om bezwaren aan te voeren, wij 
hebben driekwart van de Armeniërs al verwijderd, er zijn er al geen over in Bitlis, Van en 
Erzurum. De haat tussen de Turken en de Armeniërs is nu zo intens dat we hen hebben 
moeten vernietigen. Als we dat niet doen, zullen ze hun wraak plannen... Wij maken ons 
geen enkele zorg om de economische schade. We hebben dat allemaal uitgerekend en 
we weten dat het de vijf miljoen Turkse Lira niet overschrijdt. We maken ons daar geen 
zorgen over. Ik heb u gevraagd om hier te komen om u te laten weten dat ons Armeense 
beleid absoluut vaststaat en dat er niets aan kan veranderen. We zullen de Armeniërs niet 
meer overal in Anatolië hebben... Geen Armeniër kan onze vriend meer zijn na wat we ze 
hebben aangedaan.’18

5.2 Slachtoffers  

De Armeense geschiedenis kent meerdere periodes van vervolging. Voor veel Armeniërs leek 
de genocide een ‘reguliere’ Osmaanse pogrom. De slachtoffers van de genocide kwamen uit 
verschillende klassen, gebieden en achtergronden, en kenden een grote politieke en etnische 
diversiteit. Interne eenheid heeft nooit bestaan in de Armeense gemeenschap. Mede hierom was 
de genocide onbegrijpelijk voor velen: veel intellectuelen die op 24 april 1915 gearresteerd waren 
vroegen zich af wat zij overeenkomstig hadden met hun mede-arrestanten. Een van de weinige 
Armeniërs die de catastrofe zag aankomen was de journalist Aram Andonian (1875-1952). In 1913 
schreef hij dat het etnische nationalisme zoals in de praktijk gebracht op de Balkan, in Anatolië 
niets dan ellende zou brengen.19

 De omschrijving en definitie van de doelgroep van de genocide was steeds aan verandering 



58 en aanpassing onderhevig. Talaat stuurde allereerst aan op de deportatie van apostolische Ar-
meniërs. In de loop van de zomer van 1915 ontstond er onduidelijkheid over wie nu precies een 
Armeniër was. Vervolgens werden ook protestantse en katholieke Armeniërs, en later zelfs tot 
de islam bekeerde Armeniërs tot de te vervolgen doelgroep gerekend. De Armeense identiteit 
racialiseerde. De vernietiging richtte zich op de abstracte identiteit van de groep: uiteindelijk 
waren alle Armeniërs, trouw of ontrouw, politiek of a-politiek, doelwit en potentieel slachtoffer. 
Dit maakte de vernietiging van de Armeense bevolking tot een genocide.

5.3 Omstanders

De belangrijkste binnenlandse omstanders waren Turken en Koerden die niet werden vervolgd. Zij 
waren betrokken bij zowel collaboratie als verzet. De participatie van de Koerden kende nauwe-
lijks een ideologische achtergrond. De Armeniërs waren zelfs bondgenoot van de Koerden in de 
strijd tegen het Turks nationalisme. Opportunisme, ophitsing en dwang lagen ten grondslag aan 
hun deelname aan het genocidale proces. Tegen betaling verschaften Koerden informatie over 
(ondergedoken) Armeniërs aan de Jong-Turkse elites. Koerdische sjeiks keurden het bloedvergieten 
echter expliciet af. Ook door de regering aangestelde imams stookten moslims op om de Armeniërs 
te vermoorden. De propaganda bestond uit de quasi-islamitische retoriek dat iedereen die Arme-
niërs doodde zou worden beloond in het hiernamaals. Veel ongeschoolde dorpelingen en naïeve 
gelovigen hebben zich laten beïnvloeden door deze religieus geïnspireerde ‘hate speech’.20

 Er waren ook buitenlandse ooggetuigen van de genocide. De internationale gemeenschap 
reageerde aanvankelijk vol schok en ongeloof en protesteerde hevig tegen de gebeurtenissen 
De golf aan vervolgingen in de lente van 1915 zette de geallieerden ertoe op 24 mei 1915 een 
gemeenschappelijke verklaring af te leggen waarin de vervolgingen werden veroordeeld. De 
verklaring bekritiseerde de ‘misdaden van Turkije tegen de menselijkheid en de beschaving’ en 
beloofde ‘alle leden van de Osmaanse regering en al hun vertegenwoordigers die betrokken 
waren bij dergelijke slachtingen persoonlijk verantwoordelijk te houden’.21

 Tijdens de oorlog publiceerde Engeland het Blue Book, een verzameling van ooggetuigenver-
slagen. In verband met bescherming van de genoemde personen was het boek geanonimiseerd. 
Het Blue Book is daarom beticht van anti-Turkse propaganda tot het origineel werd gevonden 
in de Britse archieven met een lange lijst authentieke namen zonder weglatingen. In 2005 is de 
hele bundel zorgvuldig opnieuw gepubliceerd.22

 De Duitsers en Oostenrijkers genoten bewegingsvrijheid en geprivilegieerde toegang tot mili-
taire zones waar normale burgers zich niet mochten begeven. Hun geheime, interne consulaire 
berichten over de Osmanen zijn daarom wellicht de meest waarheidsgetrouwe weergave van de 
dagelijkse gebeurtenissen. De Duitse respons tegenover de Armeense genocide was tweeslach-
tig. Binnen de Duitse politiek heerste een spanning tussen de elite, die grote militaire belangen 
moest dienen, en de lager geplaatste militairen en ambtenaren, die direct zicht hadden op de 
misère. Duitse militairen en consuls spraken met regelmaat van ‘Ausrottung’, ‘Vernichtungspo-
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Wekelijks Journaal, Moskou, 27 
november 1916. ‘Slachtoffers van 
Turkse wreedheden’

litik’, en ‘Rassenmord’. De Oostenrijkse officier Pomiankowski noemde de genocide ‘der Ausrot-
tung einer ganzen Nation’. De Oostenrijk-Hongaarse ambassadeur Johann von Pallavicini (1848-
1941) noemde de genocide ‘eine gänzlichen Ausrottung’ en een ‘Politik der Exterminierung’.
 In het najaar van 1915 reageerden circa 50 bekende Duitsers op de genocide door een geza-
menlijke petitie te tekenen om druk uit te oefenen op de Duitse regering. De petitie voerde aan 
dat de genocide enorme schade had toegebracht en verzocht de Duitse regering de deportaties 
te stoppen en voorkomen. De petitie deed een beroep op economische argumenten, huma-
nitaire beginselen, en de reputatie van Duitsland. Echter, de Duitse politieke en militaire top 
achtte het bondgenootschap met Turkije te belangrijk en ging niet verder dan enkele zwakke 
interne protesten tegen Talaat en Enver.23

 De Verenigde Staten hadden tot 1917 een neutrale positie en hadden in belangrijke steden 
consuls die de deportaties van begin tot eind hebben aanschouwd. De Amerikaanse consul van 
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Harput schreef bijvoorbeeld na veldonderzoek een lijvig en vernietigend rapport, en ambassadeur 
Henry Morgenthau schreef in zijn dagboeken en memoires over de genocide. Op 16 juli 1915 rap-
porteerde Morgenthau aan Washington dat ‘from harrowing reports of eye witnesses it appears 
that a campaign of race extermination is in progress under a pretext of reprisal against rebellion’.
De Amerikaanse belangen in het Osmaanse Rijk waren gerelateerd aan diplomatie, het bedrijfs-
leven, liefdadigheid, christelijke missies, en onderwijs. De genocide vernietigde deze infrastruc-
tuur: Armeense bedrijven en instellingen werden onteigend, consulaten raakten bekwaam 
personeel kwijt, bedrijven verloren hun investeerders en commissarissen, banken verloren hun 
debiteuren en stafleden, en onderwijsinstellingen verloren hun docenten. In 1917 trokken de 
Verenigde Staten zich terug uit het Osmaanse Rijk en knoopten pas jaren later weer diplomatieke 
betrekkingen aan met Turkije.24

 In principe was het in het belang van de grote mogendheden om hun zakelijke banden met 
Armeniërs te bestendigen. De genocide had echter een overweldigende uitwerking. De Duitsers 
realiseerden dit als eerste, en besloten uiteindelijk dat op zijn minst hun eigen belangen niet 
mochten worden beschadigd. Na de oorlog vergaten de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-
Brittannië hun Armeense zakenpartners en haastten zich naar het nieuwe Turkije om hun eco-
nomische belangen veilig te stellen. De positie van deze staten was er over het algemeen dus 
een van eigenbelang: zij eisten compensatie voor hun financiële verliezen veroorzaakt door de 
genocide. De grootschalige vernietiging van Armeniërs werd hierbij spijtig bevonden.

Armeen kijkt naar menselijke resten in Der el-Zor, 1916. 
Bron: Armenian Genocide Museum-Institute



616. De overlevenden

Sommige Armeniërs wisten te ontkomen aan de massamoord. Naast toeval was een aantal 
factoren bepalend voor de kans om de genocide te overleven: omkoping, bekering, onderduik 
en vlucht.
 Allereerst was het betalen van smeergeld aan daders een manier om deportatie uit te stellen, 
of te ontkomen aan mishandeling of moord. Vahram Dadrian (1900-1948) was een jongen van 14 
toen hij uit de regio Ankara werd gedeporteerd. In zijn dagboeken beschrijft hij hoe steekpen-
ningen keer op keer zijn familie in leven hielden op de lange tocht. Bij aankomst in Syrië was de 
bodem bereikt en was de welvarende familie Dadrian totaal berooid.25

 In de lente van 1915 was het nog mogelijk om door bekering tot de islam aan de deportatie te 
ontkomen. Zo vertelde de uit Sivas afkomstige Armeniër Henry Vartanian, wiens vader was ver-
moord, dat een Turkse kennis zijn familie tijdens de oorlog onderdak bood en van hen eiste bij 
een imam het christendom af te zweren en de islamitische eed ‘Er is geen andere God dan Allah 
en Mohammed is zijn profeet’ uit te spreken. De ceremonie werd uitgevoerd, waarbij de jonge 
Henry  ritueel werd besneden, en voortaan door het leven ging als Abdurrahmano lu Esad.26

 Veel Armeniërs probeerden onder te duiken en op deze manier te wachten tot de periode van 
vervolging achter de rug zou zijn. De onderduik kende veel risico’s. Armeniërs die op deze manier 
de genocide overleefden hebben dit vaak onder extreme omstandigheden gedaan. Velen werden 
opgespoord of verraden, en alsnog vermoord. Onderduiken was zeer riskant voor mensen die 
hulp boden. De regering had een landelijke instructie voorgeschreven dat ‘elke moslim die een 
Armeniër beschermt voor zijn huis zal worden geëxecuteerd en zijn huis zal worden verbrand (bir 

Ermeniyi tesahüp edecek bir Müslümanın hanesi önünde idam ve hanesi ihrak)’.27

 Eind 1914 kwam een vluchtelingenstroom op gang, waarbij circa 130.000 Armeniërs naar Rus-
land en Perzië (nu Iran) uitweken. Onder hen bevond zich de expressionistische schilder Arshile 
Gorky (1904-1948), die het redde met zijn moeder te vluchten, eerst naar Rusland, en later naar 
de Verenigde Staten. Na maart 1915 werd vluchten onmogelijk gemaakt.
 Maar de factor die in de meeste verhalen van overlevenden de grootste rol speelt is toeval, of 
geluk. Sommige belangrijke Armeense intellectuelen als Aram Andonian, en Michael Shamtanjian 
(1874-1926) overleefden de massa-executies vooral door een toevallige samenloop van omstan-
digheden waar zij geen controle over hadden. De redacteur van de liberale krant Zhamanag, 
Yervant Odian (1869-1926), bijvoorbeeld, ontkwam aan de genocide omdat een Turkse officier in 
Der el-Zor zijn deportatiedocument niet begreep en hem terugstuurde naar Anatolië.28

7. Nasleep van de genocide

De aanhoudende nederlagen van het Osmaanse Rijk resulteerden in een onvoorwaardelijke 
capitulatie op 31 oktober 1918. Dezelfde nacht vluchtten de leiders van het CEV in een Duitse 
onderzeeër naar Odessa uit vrees te worden gevangengenomen en berecht. Dit waren Enver, 
Talaat, Cemal, de doktoren Bahaeddin Shakir en Nâzım, en twee anderen. Het hierdoor ontstane 



62 machtsvacuüm werd gevuld door de nieuwe sultan Mehmet V en de liberalen. Deze nieuwe 
regering maakte direct een eind aan de anti-Armeense maatregelen. Gedeporteerde Armeniërs 
mochten terugkeren naar hun woningen, en hun verliezen werden gecompenseerd.
 In deze periode werd de genocide breed uitgemeten in de pers en besproken in het parlement. 
Twee schattingen van slachtofferaantallen dateren uit deze periode: 800.000 en 1,5 miljoen. De 
liberale regering erkende eind 1918 dat 800.000 Armeniërs waren vermoord. Armeense organisa-
ties noemden het aantal van 1 miljoen en 1,5 miljoen slachtoffers. Op basis van latere studies kan 
gesteld worden dat het aantal doden circa 1,2 miljoen bedraagt.
 De liberale regering stelde in 1919 een militair tribunaal in. Dit tribunaal werd belast met het on-
derzoeken van oorlogsmisdaden. De onderzoeksresultaten van deze krijgsraad bevatten cruciale 
informatie die voor historisch onderzoek van onschatbare waarde zijn gebleken: bekentenissen, 
getuigenissen en telegrammen. Op 5 februari 1919 begon de eerste reeks zittingen en op 9 fe-
bruari 1920 was de laatste zitting van het tribunaal. Militairen, ooggetuigen, politici en islamiti-
sche geestelijken werden verhoord en 42 officiële en gewaarmerkte documenten (telegrammen, 
memoranda, verklaringen, brieven en kruisverhoren) werden opgediept en als bewijsmateriaal 
aangevoerd. De hoofdaanklacht was ‘deportatie en moord’ (tehcir ve taktil) en stelde het kabinet 
inclusief ministers, het leger, en het CEV als politieke partij in beschuldiging. De rechter sprak 
uiteindelijk op 5 juli 1919 het vonnis uit dat de Jong-Turkse regering een systematische poging tot 
algehele vernietiging van de Armeniërs had nagestreefd. De complete top van het CEV werd in 
absentia ter dood veroordeeld. De daders ontkwamen echter aan berechting omdat zij gevlucht 
waren en omdat de Jong-Turken na 1923 onder Mustafa Kemal Atatürk wederom de macht grepen 
en Armeense overlevenden uit Turkije verdreven.29

 Hoewel de genocide bijna honderd jaar geleden plaatsvond en alle betrokken personen over-
leden zijn, speelt de Armeense genocide in de huidige (internationale) politiek een grote rol. 
De Armeense genocide liet een lastige erfenis na. Vanaf de jaren zestig begonnen Armeniërs 
in de diaspora wereldwijd om erkenning en aandacht te vragen voor de genocide. Hierop ant-
woordden opeenvolgende Turkse regeringen met ontkenning en trivialisering van de genocide. 
Deze ontkenningspolitiek is grotendeels terug te voeren op het pamflet dat Talaat in 1916 liet 
publiceren. Volgens de aanhangers van deze theorie zouden ‘slechts’ 300.000 Armeniërs zijn 
omgekomen, zouden de Armeniërs collectief hoogverraad tegen de staat hebben gepleegd, 
zou het deportatiebeleid een preventieve geste van de regering zijn geweest om Armeniërs 
uit oorlogszones te verwijderen en zou er zeker geen sprake zijn geweest van stelselmatig en 
opzettelijk doden, of zelfs überhaupt een anti-Armeens vervolgingsproces.
 Deze ontkenningspolitiek werd door nabestaanden van de slachtoffers als zeer beledigend er-
varen. Dit leidde in de jaren zeventig tot een gewelddadige reactie van Armeense nationalisten. 
Twee terroristische organisaties schoten tientallen Turkse diplomaten dood, waarop de Turkse 
ontkenningspositie verhardde.
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Na de val van de Sovjet-Unie had de Armeense Republiek geen diplomatiek contact met Turkije. 
Amerikaanse en Zwitserse pogingen om toenadering te bewerkstelligen strandden op weder-
zijds wantrouwen en haat. De Turks-Armeense grens is nog steeds gesloten, wat zeer negatieve 
gevolgen heeft voor de economie van de regio. Verder hangt de Turkse toetreding tot de Euro-
pese Unie deels af van het heropenen van deze grens, die op haar beurt weer deels afhangt van 
erkenning van de genocide. Tijd heelt niet: de Armeense genocide is nog steeds een centraal 
probleem in Armeens-Turkse betrekkingen.

Genocidemonument, Yerevan
Bron: Wikimedia
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65Belangrijke personen

Sultan Abdulhamid II (1842-1918)
Abdulhamid voerde een krampachtige politiek van centralisering, 
die radicalisme en separatisme aanwakkerde. Dit radicalisme 
drong diep door in de samenleving en het onderwijs. 

Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938)
Atatürk was sinds 1908 lid van het CEV. Na de Turkse onafhanke-
lijkheidsoorlog (tegen de geallieerde troepen en de sultan) werd 
Atatürk de eerste president van de seculiere republiek Turkije. Hij 
stond bekend om zijn nationalistische politiek en vele hervor-
mingen.

ükrü Kaya (1883-1959)
Kaya was een sleutelverantwoordelijke voor de vernietiging van 
de Armeniërs. Als directeur van het bureaucratische apparaat was 
hij verantwoordelijk voor het deportatieproces, het Directoraat 
voor de Vestiging van Stammen en Immigranten, en bood hij toe-
zicht op de constructie van concentratiekampen langs de Eufraat. 
Onder Atatürk bekleedde Kaya jarenlang belangrijke posities in de 
Turkse Republiek.

Ismail Enver Pasha (1881-1922)
In 1914 werd Enver minister van Oorlog. In datzelfde jaar zuiverde 
hij het Osmaanse officierskorps en voerde hij geheime onder-
handelingen met Duitsland voor een militaire alliantie. Aan zijn 
politieke fantasie om de Turkse volkeren te verenigen in een pan-
Turkse staat kwam een einde toen hij op 4 augustus 1922 werd 
gedood in een anti-Russische opstand. 
 
Dr. Bahaeddin Shakir (1877-1922)
Shakir was een van de meest invloedrijke leden van het Centraal 
Comité van de CEV. Zijn rol in de genocide was cruciaal. Zijn nabij-
heid tot Talaat stond hem een snelle stijging in rang toe, geïllus-
treerd door het feit dat hij was belast met de organisatie van de 
Speciale Organisatie in 1914. Op 17 april 1922 werd Shakir in Berlijn 
doodgeschoten.



66 Mehmed Talaat Pasha (1874-1921)
Als minister van Binnenlandse Zaken was hij verantwoordelijk 
voor de deportatie en vernietiging van de Armeniërs. Op 14 okto-
ber 1918, twee weken voor de capitulatie,  nam hij ontslag. Na zijn 
vlucht met andere belangrijke Jong-Turken, werd hij op 15 maart 
1921 in Berlijn vermoord.

Krikor Zohrab (1861-1915)
Zohrab ontpopte zich tot een begenadigde en invloedrijke schrij-
ver, politicus, advocaat en filantroop, en een van de bekendste 
Armeniërs in Istanbul en ter wereld. Onder hevige politieke druk 
vluchtte hij naar het buitenland, om pas na de revolutie van 1908 
terug te keren. In juni 1915 werd hij op bevel van Dr. Mehmed 
Reshid vermoord. 



67Verklarende woordenlijst

CEV Comité voor Eenheid en Vooruitgang ( ttihad ve Terakki Cemiyeti). 

CVE Commissie voor Verlaten Eigendom (Emval-ı Metruke Komisyonu).

DVSI Directoraat voor de Vestiging van Stammen en Immigranten 
   ( skân-ı A âir ve Muhacirîn Müdüriyeti).
 
Jong-Turken (Jeunes Turcs) Leden van de CEV, Osmaanse intellectuelen met Europese 

nationalistische theorieën. 

Osmaanse Armeniër Een gemêleerde bevolkingsgroep binnen het Osmaanse Rijk, 
voornamelijk woonachtig in de oostelijke provinciën. 

Osmaanse Rijk Wereldrijk, rond 1300 in West-Anatolië gesticht.

Revanchisme Het streven naar vergelding, revanche. 

SO   Speciale Organisatie (Te kilât-ı Mahsusa).



68 Tijdlijn

23 januari 1913 Het Comité van Eenheid en Vooruitgang (CEV) 
bestormt het Osmaanse parlementsgebouw, pleegt een bloedige 
staatsgreep, en installeert een dictatuur. Vanaf de zomer van 1913 
lanceert het uitgebreide campagnes van Turkificatie tegen niet-
Turkse elementen in de samenleving.

September-oktober 1914 Het CEV intensiveert de vervolgingen 
van de Armeense gemeenschap door willekeurige oorlogsvorde-
ringen, arrestaties, het sluiten van scholen en partijen, en poli-
tieke moorden.

11 november 1914 Enver Pasha beveelt bombardementen van 
de Russische kust, waarop olietankers worden vernietigd en 14 
schepen zinken. Het Osmaanse rijk is nu officieel in oorlog met 
Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

26 december 1914 Talaat beveelt officieel het ontslag van alle 
Armeense regeringsambtenaren en de arrestatie en deportatie 
van iedereen die zich tegen deze maatregelen keert.

17 april 1915 Begin van de belegering van Van, een belangrijk 
keerpunt in de Turks-Armeense verhoudingen.

24 april 1915 Beginnend in de hoofdstad Istanbul worden dui-
zenden Armeense notabelen over het hele land gearresteerd en 
opgesloten. De meeste van hen worden gemarteld en uiteindelijk 
geëxecuteerd. 

29 mei 1915 Tijdelijke deportatiewet van Talaat. Deze juridische 
dekmantel is het officiële begin van de deportatie van Armeniërs 
naar de Syrische woestijn.

1913

1914

1915

1916



69Augustus 1915 Tienduizenden Armeense gedeporteerden zijn 
geconcentreerd in een reeks van kampen aan de oevers van de 
Eufraat in de Syrische woestijn, rond Aleppo, en in Der el-Zor. 
Velen van hen sterven van honger, ontbering, uitputting en mas-
samoorden.

26 september 1915 De ‘Wet op de Verlaten Goederen’ wordt 
geratificeerd door de Osmaanse senaat. Het Armeense eigendom 
wordt geliquideerd en verdeeld onder Turken.

Oktober-december 1915 Internationale hulp wordt georgani-
seerd voor de Armeense gedeporteerden. Missionarissen, het 
Rode Kruis, het Near East Relief, en andere organisaties en indivi-
duen proberen zo veel mogelijk mensen in leven te houden.

Maart-augustus 1916 De tweede fase van de Armeense genocide 
wordt gelanceerd: de vernietiging van de Armeense gedepor-
teerden in de Syrische woestijn. Grootschalige massamoorden 
worden uitgevoerd in en rond Der el-Zor.

31 oktober 1918 Het uitgeputte Osmaanse leger stort op alle 
fronten ineen. De overheid heeft geen andere keuze dan te capi-
tuleren op 30 oktober 1918.

2 november 1918 De harde kern van het CEV verbrandt koffers 
vol documenten, ontbindt de CEV als politieke partij, en vlucht in 
een Duitse onderzeeër naar Odessa.
 
5 februari 1919 In Istanbul wordt een tribunaal opgericht, dat de 
Jong-Turkse partij beschuldigt van ‘deportatie en massamoord’. 
Het CEV-kabinet wordt ter dood veroordeeld, maar door nalatig-
heid en obstructie wordt het tribunaal afgeschaft.

17 april 1922 Shakir wordt in Berlijn doodgeschoten.

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923
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Jongeren werken in de rijstvelden. 
Bron: Documentation Center of Cambodia



De genocide in Cambodja, 1975-1979
Ben Kiernan

‘In 1975 en 1976 werden er elke dag mensen vermoord. Dit gebeurde buiten het dorp. Ik hoorde 

dat ze de mensen vastbonden en dan doodsloegen. Dat waren meestal mensen die gevist had-

den, terwijl dat niet was toegestaan, of die de Rode Khmer niet alles hadden verteld wat ze 

deden. In 1975 en 1976 was er weinig eten in het dorp. We aten meestal rijstepap met bananen-

stengels.’ 1

Een boerenjongen van 12 jaar die van zijn ouders is gescheiden, in een latere herinnering aan de Rode 
Khmer



74 Inleiding

Op 17 april 1975 grepen de Rode Khmer de macht in Cambodja. Ze evacueerden de steden, haal-
den ziekenhuizen en boeddhistische kloosters leeg, sloten scholen en fabrieken, schaften geld 
en lonen af en vernielden bibliotheekcollecties. Belangrijke grondrechten verdwenen: pers- en 
godsdienstvrijheid en vrijheid van vestiging, vereniging en meningsuiting. Het begrip ‘familie’ 
werd afgeschaft. Cambodjanen moesten eten in collectieve eetzalen. Ouders aten in ploegen. 
Als ze geluk hadden, kwamen hun kinderen later aan de beurt. Van 1975 tot 1979 was de staat 
Democratisch Kampuchea (DK) de facto een gevangeniskamp. De acht miljoen gevangenen za-
ten een groot deel van hun straf uit in eenzame opsluiting. 1,7 Miljoen gevangenen stierven van 
uitputting of honger, of werden vermoord.

1. De opkomst van de Rode Khmer

Vóór de revolutie ging het op het platteland in Cambodja beter dan in buurlanden als Vietnam 
of Thailand. Het land was er eerlijker verdeeld; de meeste boerenfamilies bezaten wel wat land. 
Er waren echter veel schulden en het aantal pachters zonder land steeg van 4% van de boeren-
bevolking in 1950 tot 20% in 1970.2 Naast een middenklasse van landeigenaren ontstond er een 
nieuwe klasse van ontwortelde, straatarme plattelandsbewoners. Zij waren er zo ellendig aan 
toe dat ze weinig te verliezen hadden in een sociale revolutie. 
  De kloof tussen stad en platteland is wel een belangrijke aanleiding voor de machtsgreep 
van de Rode Khmer genoemd. Terwijl op het platteland vooral Khmers woonden, waren er in 
de steden ook grote groepen etnische Chinezen en Vietnamezen. De productiesector leverde 
weinig consumentengoederen aan het platteland. Veel boeren zagen de steden als zetel van 
een willekeurige politieke en economische macht, bijna als buitenland. Maar dit alles verklaart 
niet waarom het regime van Pol Pot zich ook zo sterk tegen de boeren richtte. 
  Een andere factor was de snelle uitbreiding van het onderwijs in Cambodja in de jaren zestig. 
Eerder, onder de Franse koloniale overheersing was hier weinig aan gedaan. Door het onderwijs 
ontstond er een generatiekloof tussen de boeren en hun kinderen, die vaak na het behalen van 
hun schooldiploma geen werk vonden en in de politieke oppositie belandden. De Rode Khmer 
ronselde in de jaren zestig relatief veel mensen onder onderwijzers en leerlingen.
  Pol Pot, de toekomstige leider van de Rode Khmer, had met een beurs in Frankrijk gestudeerd 
en keerde in 1953 terug naar Cambodja. In de jaren zestig namen hij en andere jonge Cam-
bodjaanse communisten de leiding over van de orthodoxe (pro-Vietnamese) Arbeiderspartij 
van Kampuchea, die tijdens hun studie in Parijs de onafhankelijkheidsstrijd tegen het Franse 
kolonialisme had geleid. In 1966 veranderden de nieuwe partijleiders de naam in ‘Communisti-
sche Partij van Kampuchea’ (CPK). Als eerste stap op weg naar de macht organiseerden ze een 
opstand tegen het neutralistische bewind van prins Norodom Sihanouk. 
  Diens regime werd steeds repressiever, wat ten koste ging van de communisten van het eerste 
uur. De door de Fransen opgeleide elite-Khmers onder leiding van Pol Pot wisten daardoor in 1967-



751968 deze veteranen van de onafhankelijkheidsstrijd voor zich te winnen voor hun rebellie. In het 
conflict tussen de Vietnamese en Chinese communisten om Cambodja steunde China de factie van 
Pol Pot, die daardoor sterker stond tegenover de orthodoxe pro-Vietnamese Khmer-communisten.
  Het regime van Pol Pot was weliswaar ontstaan op binnenlandse bodem, maar het had nooit 
aan de macht kunnen komen als de Verenigde Staten niet vanaf 1966 voor enorme economische 
en militaire destabilisatie hadden gezorgd. Op 18 maart 1969 bombardeerden de Amerikanen in 
het geheim met B-52s Vietnamese heilige plaatsen op het platteland van Cambodja.3 Precies een 
jaar later werd prins Sihanouk verdreven door generaal Lon Nol, met steun van de VS. Zo werd 
Cambodja bij de Vietnam-oorlog betrokken. Sihanouk zwoer wraak en een nieuwe burgeroor-
log verscheurde Cambodja. 
  Vanaf 1970 werden de Amerikaanse bombardementen steeds heviger, tot het Amerikaanse 
Congres er op 15 augustus 1973 een einde aan maakte. Bij de bombardementen zijn mogelijk 
150.000 Cambodjanen omgekomen. Van de 540.000 ton aan bommen viel bijna de helft in het 
laatste halfjaar. Honderdduizenden boeren vluchtten naar de steden, eerst voor de bommen en 
later voor de Rode Khmer.
  Pol Pot profiteerde van de Amerikaanse bombardementen door met de CPK de macht te 
grijpen. Zoals blijkt uit Amerikaanse overheidsdocumenten en getuigenissen van boeren greep 
de Rode Khmer het geweld tegen de burgers aan om mensen te werven en om een excuus te 
hebben voor het brute, radicale beleid en de zuiveringen van gematigde en pro-Vietnamese 
Khmer-communisten en aanhangers van Sihanouk. In 1975 verdreef de CPK het regime van 
maarschalk Lon Nol, de opvolger van Sihanouk. 

2. De organisatie van de genocide

Angkar Loeu (‘hoge organisatie’), het Centrum van de CPK, begon in de jaren zestig met het 
vermoorden van partijfunctionarissen die men te dicht bij de Vietnamese communisten vond 
staan. Voordat het Centrum op nationaal niveau de macht greep, rekende het af met bijna 900 
in Hanoi opgeleide Khmer-communisten die waren teruggekeerd om mee te doen met de op-
stand tegen Lon Nol, door hen te arresteren of te laten verdwijnen. In 1970 vormde deze groep 
bijna de helft van de partijleden. 
  Democratisch Kampuchea werd eerst in zes grote zones en 32 regio’s verdeeld, die elk weer 
uit districten, subdistricten en dorpen bestonden. Het Centrum wilde op lokaal niveau steeds 
grotere eenheden opbouwen en het dorpsleven plaats laten maken voor ‘coöperaties op hoog 
niveau’ ter grootte van een subdistrict. Verder werden de zones onder de directe macht van het 
Centrum geplaatst.

‘Vanaf januari 1977 werden alle kinderen ouder dan ongeveer acht jaar, inclusief mensen van 
mijn leeftijd [20 jaar], gescheiden van hun ouders. We bleven in het dorp wonen, maar moch-
ten onze ouders niet meer zien. We werden verdeeld in groepen van jonge mannen, jonge 
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vrouwen en jonge kinderen, 300 per groep. Eten, voornamelijk rijst en zout, werd bij elkaar 
gelegd en collectief uitgedeeld. [...] Begin 1977 werden er voor het eerst collectieve huwelij-
ken gesloten. Honderden stellen en de meesten wilden niet. Alle persoonlijke eigendommen 
werden in beslag genomen. Er begon een nieuwe serie executies, uitgebreider dan in 1975 en 
gericht op mensen die het opgedragen werk niet konden of wilden uitvoeren. De voedsel-
rantsoenen en kledingtoelagen werden kleiner. Velen stierven van de honger. Drie kledingsets 
per jaar werd de norm. Samenscholingen van meer dan twee personen waren verboden.’
Thoun Cheng (1957), die in 1977 vluchtte voor het regime van Pol Pot

Het Centrum ging geleidelijk een totalitair regime uitoefenen. Autonome of dissidente zonebe-
sturen en partijcomités werden vervangen door functionarissen van het Centrum, die de beve-
len opvolgden van de loyalistische zoneleiders Mok en Ke Pauk. In 1978 hadden de zuiveringen 
meer dan de helft van het centrale Comité van de Partij het leven gekost. Er is overigens geen 
bewijs dat dit orgaan ooit officieel bij elkaar is gekomen. 
  Vaak pakten de troepen van Mok of Pauk een zone van onderaf aan: eerst zuiverden ze de 
districts- en dorpscomités, vervolgens die van de regio en ten slotte rekenden ze af met de ver-
zwakte partijleiding in de zone. In 1973 had Mok met steun van het Centrum de macht gegrepen 

Kinderen werken tijdens het regime van Pol Pot. 
Bron: Documentation Center of Cambodia



77in het partijcomité van de Zuidwestelijke Zone. Hij liet zijn baas Prasith executeren, die in 1963 
nog de nummer 7 was in de partijhiërarchie. Na de overwinning in 1975 zuiverden de troepen 
van Pauk in de Noordelijke Zone (hernoemd tot ‘Centrale Zone’) de kaders die trouw bleven aan 
zijn geëxecuteerde voorganger Koy Thuon. In 1977 voerden de troepen en bestuurders van Moks 
Zuidwestelijke Zone een soortgelijke zuivering uit in de Noordwestelijke Zone.
  De gearresteerden werden naar het zenuwcentrum van het systeem gebracht, de gevangenis 
van de nationale veiligheidsdienst (santebal) in Phnom Penh met de codenaam Kantoor S-21, 
tegenwoordig het Tuol Sleng-genocidemuseum. Tussen 1976 en 1979 werden mogelijk 20.000 
mensen, vooral CPK-dissidenten en regionale functionarissen, in de santebal gemarteld en 
vermoord. Directeur Kaing Khek Iev, alias Duch, rapporteerde aan Son Sen, de veiligheidsfunc-
tionaris van het Centrum. 

3. De ideologie van de genocide 

Behalve op stalinistische en maoïstische modellen was de politieke wereldbeschouwing van Pol 
Pot en de zijnen gebaseerd op een nationaal en raciaal superioriteitsgevoel. Begin jaren vijftig 
hadden ze in Parijs onenigheid met de Vietnamese communisten over de symbolische groots-
heid van de middeleeuwse Khmer-tempel Angkor Wat en de geringe omvang van de bevolking 
van Cambodja. Zij vonden dat Cambodja niets hoefde te leren of importeren van zijn buren. 
Ze zouden hun pre-boeddhistische glorie herwinnen door het machtige Angkor-koninkrijk te 
herbouwen en ‘hun’ gebieden terug te veroveren op Vietnam en Thailand. Democratisch Kam-
puchea koesterde het Cambodjaanse ‘ras’, niet het individu. Het land was besmet door mensen 
die in het buitenland hadden gestudeerd (behalve de groep van Pol Pot) en ‘erfvijanden’, met 
name Vietnamezen. Pol Pot vond oorlog gerechtvaardigd om de Cambodjanen terug te bren-
gen bij hun veronderstelde wortels en hij zag geheimhouding als basis voor de revolutie.4 Hij 
vertrouwde de uitvoering van deze plannen nauwelijks toe aan de meer pragmatische Cambod-
jaanse communisten en hield ze voor hen geheim. 
  Cambodja werd hermetisch van de rest van de wereld afgesloten. De grenzen gingen dicht, 
buurlanden werden aangevallen en vreemde talen werden verboden. Ambassades, persbureaus, 
lokale kranten en televisiestations werden gesloten, radio’s en fietsen in beslag genomen, en 
communicatie per post en telefoon werd onmogelijk gemaakt. Cambodjanen kwamen er snel 
achter dat het gevaarlijk was kennis of vaardigheden te tonen die ‘besmet’ waren met buiten-
landse invloeden. Communicatie werd beperkt tot dagelijkse instructies en bevelen. 
  De mensen van het Partijcentrum, met hun elitaire, stedelijke achtergrond, Franse opleiding 
en raciaal chauvinisme dat leek op dat van het regime van Lon Nol, hanteerden een andere ideo-
logie dan de meer gematigde, door Vietnamezen opgeleide boerenkaders met boeddhistische 
achtergrond, die de meerderheid hadden gevormd in de Partij. Het Centrum wist dat het een 
politieke basis miste voor zijn programma en vond daarom geheimhouding en geweld noodza-
kelijk. De eerste slachtoffers waren veronderstelde dissidenten binnen de Partij, daarna volgde 



78 de rest van de inwoners van Cambodja (en vooral etnische minderheden zoals de Vietnamezen). 
De nationalistische ‘revival’ vereiste offers van de bevolking. Daartegen ontstond verzet, maar 
het regime wilde tot elke prijs zijn plannen verwezenlijken. Het gevolg was massamoord en 
genocide.

‘Vanaf 1975 was het geld afgeschaft. Grote gebouwen werden gesloopt, waarna met het 
materiaal kleinere werden gebouwd, of ze werden gebruikt om bestuurders of soldaten te 
huisvesten. De bananenbomen in de chamcar werden op bevel van de Rode Khmer uit de 
grond gerukt, om plaats te maken voor rijst. De productie lag hoog, al bleef er ook land 
braak liggen. De rantsoenen bestonden meestal uit rijstepap met een klein beetje vlees. Elk 
jaar kwamen er na de oogst ’s nachts vrachtwagens die de rijst naar een onbekende plek 
brachten. In 1975 begon de Rode Khmer rijke mensen te executeren, maar ze spaarden de 
oude man die 800 hectare bezat. Ook executeerden ze studenten en vroegere bestuurders, 
soldaten en politieagenten. Ik zag de lijken liggen, niet ver van het dorp.’
Thoun Cheng (1957), die in 1977 vluchtte voor het regime van Pol Pot

4.  Daders

Het bestuursorgaan van DK was de Permanente Commissie van het Centraal Comité van de 
CPK. De grootste macht en verantwoordelijkheid voor de massamoorden en genocide lag in de 
hoofdstad Phnom Penh, bij de mensen die samen het ‘Partijcentrum’ werden genoemd: een 
kleine groep van partijleiders van na 1960.

Leiders van de Rode Khmer

• Nr. 1 – Saloth Sar (Pol Pot), secretaris-generaal van de CPK vanaf 1962 en premier van DK;
• Nr. 2 – Nuon Chea, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Partij vanaf 1960;
• Nr. 3 – Ieng Sary, nummer 3 in de Partijleiding vanaf 1963 en een van de vicepremiers van 

DK (voor Buitenlandse Zaken);
• Nr. 11 – Son Sen, vicepremier van DK (voor Defensie en Veiligheid);
• Khieu Samphan, lid van de Partij sinds de jaren vijftig, president van DK;
• Ieng Thirith, vrouw van Ieng Sary en minister van Sociale Zaken;
• Yun Yat, vrouw van Son Sen en minister van Cultuur. 
Twee mannen op regionale posten namen in 1975 steeds meer verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering van het genocidebeleid in het hele land: Chit Choeun, alias Mok, in 1963 num-
mer 9 in the Partij, CPK-secretaris in de belangrijke Zuidwestelijke Zone en later hoofd van 
de generale staf van de strijdmacht van de Rode Khmer, en Ke Pauk, Partijsecretaris in de 
Centrale Zone, later plaatsvervangend secretaris-generaal van de strijdmacht. 
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De leiders lieten weinig zien van hun persoonlijk leven. In 1978 werden voor het eerst journa-
listen tot DK toegelaten. Zij moesten de premier vragen: ‘Wie bent u, kameraad Pol Pot?’5 Hij 
heeft nooit toegegeven dat zijn echte naam Saloth Sar was. Als Cambodjaanse activist-student 
in Parijs in 1952 had hij een opvallend pseudoniem gekozen: de ‘Authentieke Cambodjaan’ 
(khmaer da’em). Zijn medestudenten verkozen minder raciaal getinte, modernere codenamen, 
zoals ‘Vrije Khmer’ of ‘Khmer-arbeider’.

5.  Slachtoffers 
5.1 Genocide tegen een religieuze groep 

De regering van Pol Pot probeerde het boeddhisme in Cambodja uit te roeien. Ooggetuigen 
beschrijven hoe de Rode Khmer monniken afslachtte en overlevenden opjaagde en van hun 
gewaden beroofde. Van de in totaal 2680 boeddhistische monniken uit acht van Cambodja’s 
3000 kloosters bleken in 1979 er maar 70 het te hebben overleefd.6 Er is geen reden om aan te 
nemen dat deze acht kloosters uitzonderlijk waren. Als hetzelfde percentage van toepassing 
is op monniken uit andere kloosters, hebben minder dan 2000 van de 70.000 Cambodjaanse 
monniken het overleefd. 

Leiders van Democratisch Kampuchea en leden van de Permanente Commissie van het Central Comité van het CPK
Bron: Documentation Center of Cambodia
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90 tot 95% van de monniken is verdwenen […] Kloosters […] zijn grotendeels verlaten. De 
steunpilaren van het boeddhisme […] zijn ingestort. Dit proces zal worden voortgezet. De 
politieke, economische en culturele basis moet worden uitgeroeid.7 
Document van het Centrum van de CPK, september 1975

Het boeddhisme werd in Cambodja in slechts één jaar uitgeroeid. Begin 1977 werd geen enkel 
klooster nog gebruikt en waren er geen monniken meer te zien.

5.2  Genocide tegen etnische groepen 

Voor 1970 waren de grootste etnische minderheden in Cambodja de Vietnamezen, de Chinezen 
en de islamitische Cham. Anders dan andere communistische regimes ontkende Pol Pot feitelijk 
het bestaan van deze en twintig andere nationale minderheden, die lange tijd meer dan 15% van 
de Cambodjaanse bevolking hadden uitgemaakt. Het regime verklaarde officieel dat ze in totaal 
1% van de bevolking vormden. Statistisch gezien werden ze afgeschreven. 
  Hun fysieke lot was erger. De Vietnamese gemeenschap werd bijvoorbeeld compleet uitge-
roeid. Ongeveer de helft van de 450.000 Vietnamezen was in 1970 uitgewezen door het door 

Pol Pot, 1978
Bron: Documentation Center of Cambodia. Foto: Elizabeth Becker
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de VS gesteunde regime van Lon Nol. Duizenden werden hierbij vermoord. Nog eens 100.000 
werden door het regime van Pol Pot verdreven in het eerste jaar na de overwinning in 1975. Wie 
in Cambodja was achtergebleven, werd vermoord. 
  Bij onderzoek in Cambodja na 1979 is men er niet in geslaagd een Vietnamese inwoner te vin-
den die het regime van Pol Pot had overleefd. Ooggetuigen uit andere etnische groepen, onder 
wie Khmers die met Vietnamezen waren getrouwd, vertelden over het lot van hun Vietnamese 
echtgenoten of buren. Zij zagen een campagne van systematische raciale uitroeiing.8 
  Geen enkele etnische Chinese gemeenschap in Zuidoost-Azië heeft het ooit zo zwaar gehad 
als de Chinezen onder Pol Pot. In 1975 waren er 425.000 Chinezen, van wie slechts 200.000 de 
volgende vier jaar overleefden. Etnische Chinezen woonden bijna allemaal in de stad. De Rode 
Khmer zag hen als archetypische stedelingen en als krijgsgevangenen. De Chinezen werden 
niet geëxecuteerd vanwege hun ras, maar net als andere geëvacueerde stedelingen moesten 
zij harder en onder veel slechtere omstandigheden werken dan plattelanders. Overtreding van 
onbelangrijke regels werd vaak met de dood bestraft. Dit kwam neer op systematische discri-
minatie op basis van geografische of sociale afkomst. 
  De Chinezen stierven vooral op grote schaal aan honger en aan ziektes als malaria. Het per-

Mensen van etnische minderheidsgroepen verkopen stoffen op de markt. 
Bron: Documentation Center of Cambodia



82 centage omgekomen Chinezen (50%) is nog groter dan de schatting voor Cambodjaanse stede-
lingen in totaal (ongeveer eenderde). 
  Het Chinees werd net als andere vreemde en minderheidstalen verboden en de Chinese 
gemeenschap mocht zich niet meer cultureel en etnisch onderscheiden. In feite werd deze 
gemeenschap hiermee ‘als zodanig’ vernietigd. 
  In 1975 waren er minstens 250.000 islamitische Cham. Hun afwijkende religie, taal en cultuur, 
grote dorpen en autonome netwerken vormden een bedreiging voor de geplande geatomiseer-
de samenleving onder streng toezicht van Pol Pot. In een document uit begin 1974 van Pol Pot 
staat het besluit om het Cham-volk te ‘breken’. Ook staat er: ‘Laat geen te grote concentratie 
in één gebied toe.’ Cham-vrouwen moesten tegen hun traditie in hun haar kort knippen in de 
Khmer-stijl. De traditionele Cham-sarong werd verboden en Cham mochten net als andere boe-
ren alleen zwarte pyjama’s dragen. En ten slotte werden hun religieuze activiteiten ingeperkt.

‘Onze Cham-leiders werden in 1976 weggestuurd en vervangen door Khmers. We mochten 
geen Cham spreken, alleen Khmer. Vanaf 1977 zeiden ze: “Er zijn geen Vietnamezen, Chi-
nezen, Javanen [Cham en Maleisiërs] – alleen het Khmer-ras bestaat. Iedereen is gelijk.”’
Nao Gha, een islamitische Cham-vrouw

In 1975 pakte de nieuwe regering van Pol Pot de Cham hard aan. Er braken felle opstanden uit. 
Op een eiland in de Mekong-rivier probeerden de autoriteiten alle daar aanwezige exemplaren 
van de Koran te verzamelen. De dorpelingen organiseerden een protestdemonstratie en de 
Rode Khmer opende het vuur op de menigte. De Cham grepen zwaarden en messen en doodden 
een half dozijn soldaten. Als represaille vermoordden de soldaten vele Cham en plunderden 
hun huizen. Ze ontruimden het eiland en maakten het dorp met de grond gelijk. Vervolgens 
vermoordden ze 70% van de inwoners van een buurdorp. 
  Korte tijd later haalde het leger alle 113 Cham-dorpen in het land leeg. Ongeveer 100.000 Cham 
werden afgeslacht en de overlevenden werden uiteengeslagen in kleine groepen van een paar 
families. Islamitische scholen en religieuze activiteiten werden verboden, net als de Cham-
taal. Duizenden moslims werden gedwongen om varkensvlees te eten. Velen werden vermoord 
omdat ze weigerden. Van de 113 Cham hakkem (gemeenschapsleiders), waren er in 1979 nog 20 
over. Slechts 25 van hun 226 assistenten overleefden het. Van de 300 leraren aan Cambodjaanse 
Koranscholen hebben 38 het overleefd en van de ruim 1000 mensen die de pelgrimstocht naar 
Mekka ondernamen maar ongeveer 30.9

  En dat was nog niet alles. De Thaise minderheid van 20.000 mensen werd gereduceerd tot 
ongeveer 8000. Van de 1800 families uit de etnische Lao-minderheid hebben maar 800 families het 
overleefd. En van de 2000 leden van de Kola-minderheid ‘is geen spoor […] meer aangetroffen’.10
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5.3 Genocide tegen een deel van de nationale meerderheidsgroep 

Bij de Khmers, die de meerderheid vormden, kwam tussen 1975 en 1979 15% van de platte-
landsbevolking om en van de stedelijke bevolking 25% (zie tabel 1). In het begin verdeelde 
Democratisch Kampuchea de bevolking in ‘oude burgers’ (die voor 1975 in de Rode Khmer-zones 
woonden) en ‘nieuwe burgers’ (die in de steden woonden, de laatste bastions van het regime 
van Lon Nol). Alle steden werden in april 1975 geëvacueerd.

‘Na de overwinning van de Rode Khmer in april 1975 en de evacuatie van Phnom Penh kwa-
men er nog 600 mensen in Banteay Chey terecht. De nieuwkomers werden bij dorpsfamilies 
ondergebracht. In het huis van mijn vader logeerden familieleden van ons, een stel met 
drie kinderen en een man alleen. Zij waren vijftien dagen eerder uit Phnom Penh vertrokken 
en kwamen moe en hongerig aan. Zij hadden onderweg geen familieleden verloren, wat 
sommige anderen wel was overkomen. [...] In ruil voor eten en onderdak hielpen de vluch-
telingen met werk op het land. In april 1975 kwamen ook troepen van de Rode Khmer in 
het dorp wonen. Al snel legden ze de dorpelingen een heel harde levenswijze op. Iedereen 
moest van 3 of 4 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds op het land werken of putten graven.’
Thoun Cheng (1957), die in 1977 vluchtte voor het regime van Pol Pot

Foto’s van slachtoffers in S-21
Bron: Documentation Center of Cambodia



84 In 1976 werden de ‘nieuwe burgers’ hernoemd tot ‘gedeporteerden’. De meesten kwamen niet 
in aanmerking voor de volgende status, ‘aspiranten’, en al helemaal niet voor die van ‘volledig 
gerechtigden’. Daartoe behoorden alleen bevoorrechte boerenfamilies. Maar ook zij ontsnapten 
niet aan de massamoorden die in het hele land in 1977-1978 werden gepleegd. 
  De gruwelijkste slachtingen vonden plaats in het laatste halfjaar van het regime, in de politiek 
verdachte Oostelijke Zone bij de grens met Vietnam. De Rode Khmer doodden honderden dor-
pelingen en tienduizenden anderen werden naar het noordwesten van het land gedeporteerd. 
Toen ze onderweg door Phnom Penh kwamen, werden ze als oosterlingen gemarkeerd: ze 
moesten een blauwe das dragen, als een Jodenster.11 Later werden ze massaal vermoord. In 1978 
werden zeker 100.000 mensen vermoord (meer dan eenzevende van de oostelijke bevolking).12 
Waarschijnlijk waren het er nog veel meer (tabel 1). 

TABEL 1 Geschatte dodencijfers onder Pol Pot, 1975-1979 

Sociale groep  Bevolking 1975  Omgekomen  % 

‘Nieuwe burgers’    

Khmers stad  2.000.000  500.000  25 
Khmers platteland  600.000  150.000  25 
Chinezen (allen stad)  430.000  215.000  50 
Vietnamezen (stad)  10.000 10.000  100 
Lao (platteland)  10.000  4.000  40 
TOT. nieuwe burgers  3.050.000  879.000  29 

‘Oude burgers’    

Khmers platteland  4.500.000  675.000  15 
Khmers Krom  5.000  2.000  40 
Cham (allen platteland)  250.000  90.000  36 
Vietnamezen (platteland)  10.000  10.000  100 
Thai (platteland)  20.000  8.000  40 
Minderheden hoogland  60.000  9.000  15 
TOT. oude burgers  4.840.000  792.000  16 
Cambodja  7.890.000  1.671.000  21 

6.  Langetermijngevolgen voor de slachtoffergroepen 

In 1979 telde de bevolking van Cambodja ongeveer 6,5 miljoen mensen. Daarmee bleven er 
na het tijdperk van Pol Pot ongeveer 3,5 miljoen minder mensen over dan in 1970 voor 1980 
was voorzien.13 Dit is niet alleen de schuld van het regime van Pol Pot, het kwam ook door 
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De Cambodjanen vieren de bevrijding, 17 januari 1979. 
Bron: Documentation Center of Cambodia



86 de Amerikaanse oorlog en de bombardementen van bevolkte gebieden tussen 1969 en 1973. 
Bovendien werd door instabiliteit, ontheemding en slechte leefomstandigheden de voorspelde 
bevolkingsgroei niet gerealiseerd. Toch kunnen 1,7 miljoen doden direct aan het regime van de 
Rode Khmer worden toegeschreven. 
  De bevolking leed zwaar onder psychologische trauma’s. Het post traumatisch stresssyndroom 
werd een algemeen probleem, ook in de vorm van ziekten als psychosomatische blindheid, een 
diagnose die is gesteld bij naar de VS verhuisde overlevenden. 

7.  Reacties van de internationale gemeenschap

In januari 1979 viel het Vietnamese leger Cambodja binnen en werd de Rode Khmer verdreven. 
Er kwam een veel minder repressief regime met Hun Sen, eerst als minister van Buitenlandse 
Zaken en vanaf 1985 als premier. De Vietnamese troepen trokken zich in 1989 terug, nadat 
ze een nieuw Cambodjaans leger hadden opgeleid. Het grootste deel van de internationale 
gemeenschap erkende echter niet de nieuwe regering, maar nog steeds het verdreven regime 
van Pol Pot dat nog 12 jaar de zetel in de VN mocht bezetten. Tot 1989 wapperde daarom de vlag 
van de Rode Khmer bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Geen enkel westers 
land stemde tegen het recht van de door de Rode Khmer gedomineerde regering in ballingschap 
om in internationale forums haar voormalige slachtoffers te vertegenwoordigen.16 De meeste 
westerse landen zagen de Vietnamese invasie juist als oorzaak van het ‘probleem Cambodja’. 

Internationale steun aan de Rode Khmer

Op 26 november 1975 sprak Kissinger tegen zijn collega:
‘Zeg tegen de Cambodjanen dat we hun vrienden zullen zijn. Het zijn moordenaars en 
schurken, maar dat is geen belemmering. We zijn bereid de betrekkingen met hen te ver-
beteren.’14

Minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger tegen zijn collega in Thailand.

Twee weken later bezochten Kissinger en de Amerikaanse president Gerald Ford Zuidoost-
Azië. Ford zei tegen president Suharto van Indonesië: ‘De eenwording van Vietnam is eer-
der gekomen dan verwacht. In Cambodja heerst echter weerstand tegen de invloed van 
Hanoi. Wij willen behoedzaam opereren in onze betrekkingen met Cambodja om de Noord-
Vietnamese invloed af te remmen, hoewel we moeite hebben met het regime in Cambodja.’ 
Hij verklaarde vervolgens de strategie van Beijing, die vergelijkbaar was: ‘De Chinezen willen 
Cambodja gebruiken als tegenwicht tegen Vietnam. We vinden de regering van Cambodja 
in veel opzichten erger dan die van Vietnam, maar Cambodjaanse onafhankelijkheid komt 
ons goed uit. We ontmoedigen toenadering tussen Cambodja en Thailand of China niet.’15



87In de eerste tien jaar na de verdrijving van Pol Pot wezen veel gerenommeerde juridische orga-
nisaties voorstellen af om in Cambodja de misdaden van het DK-regime te laten onderzoeken. 
Geen van alle wilden ze rapporteren over wat Benjamin Whitaker, speciale VN-rapporteur over 
genocide, in 1985 beschreef als genocide, ‘zelf in de meest beperkte definitie’.
  Enkele internationale vrijwilligersorganisaties bleven aandringen, zonder de hulp van grote 
mensenrechtenorganisaties: het Amerikaanse Cambodia Genocide Project, dat in 1980 voor-
stelde er een zaak voor het Internationaal Gerechtshof van te maken; de Australische afdeling 
van de International Commission of Jurists, die in januari 1990 opriep tot ‘internationale berech-
ting’ van het regime van Pol Pot wegens genocide; het Minnesota Lawyers International Human 
Rights Committee, dat in juni 1990 een eendaagse proefrechtszaak tegen de Rode Khmer or-
ganiseerde, volgens de procedures van het Internationaal Gerechtshof, met getuigenissen van 
een tiental slachtoffers van de genocide; de Campaign to Oppose the Return of the Khmer 
Rouge (Washington), met steun van 45 Amerikaanse organisaties, een voormalige premier van 
Cambodja en overlevenden van het tijdperk van de Rode Khmer; het Cambodian Genocide Pro-
gramme van de Yale-Universiteit; en het NGO Forum, een internationaal orgaan met particuliere 
vrijwilligersorganisaties in Cambodja. 
  Begin jaren negentig nam in de westerse landen de druk op de regeringen toe. De VN-sub-
commissie ter bevordering en bescherming van de mensenrechten, die een jaar eerder zonder 
ophef een ontwerpresolutie waarin de genocide werd veroordeeld had verworpen, nam nu 
een resolutie aan die sprak van ‘de plicht van de internationale gemeenschap om herhaling 
van de genocide in Cambodja te voorkomen’ en ‘om alle benodigde maatregelen te treffen ter 
voorkoming van omstandigheden die voor het Cambodjaanse volk tot nieuwe misdaden tegen 
de menselijkheid zouden kunnen leiden.’ Voor het eerst werd de genocide officieel op interna-
tionaal niveau erkend. The New York Times (1991) riep Washington op de ‘lijst met oorlogsmisda-
digers van de Rode Khmer [te publiceren] en erop aan te dringen dat ze van de Cambodjaanse 
politiek worden uitgesloten’ en riep op tot berechting voor ‘een internationaal tribunaal voor 
misdaden tegen de menselijkheid’.
  Toen op 23 oktober 1991 het Vredesakkoord van Parijs werd ondertekend, zei de Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken James Baker: ‘Cambodja en de VS hebben allebei het Genoci-
deverdrag ondertekend en wij ondersteunen inspanningen om de verantwoordelijken van de 
massamoorden van de jaren zeventig voor het gerecht te brengen, als de nieuwe regering van 
Cambodja daarvoor kiest.’17 
  In oktober 1991 zei assistent-minister van Buitenlandse Zaken Richard Solomon dat Washing-
ton ‘blij zou zijn als Pol Pot en de anderen voor het gerecht zouden komen voor het afschuwe-
lijke geweld in de jaren zeventig’. Hij gaf Hun Sen de schuld dat in het Akkoord van Parijs van 
1991 niet in zo’n proces werd voorzien: ‘Hun Sen had in de zomer gepleit voor een tribunaal. Om 
voor mij onbegrijpelijke redenen liet hij het idee aan het eind van de onderhandelingen varen.’ 
Maar toen minister van Buitenlandse Zaken Bill Hayden van Australië in juni 1986 voor het eerst 



88 een proces voorstelde, waren het juist de VS die samen met China Hun Sen dwongen om deze 
eis te laten vallen.18 
  Bij de verkiezingen in 1993, die door de VN werden ondersteund, doodde de Rode Khmer 
blauwhelmen uit Bangladesh, Bulgarije, Japan en China. Hierdoor kwam berechting van de lei-
ders van de Rode Khmer dichterbij. Nadat de VN zich in 1994 hadden teruggetrokken, verklaarde 
de nieuwe coalitieregering de opstandelingen van de Rode Khmer vogelvrij, waarna die uiteen 
begon te vallen. Uiteindelijk ging de Rode Khmer ten onder aan verraad en paranoia. In juni 
1997 vermoordde Pol Pot Son Sen, uit angst voor nog meer verraad. In de jungle van Noord-
Cambodja reden de laatste loyale soldaten van Pol Pot bij het verlaten van hun basis over 
de lichamen van hun laatste slachtoffers heen: Son Sen, zijn vrouw Yun Yat (DK-minister van 
Cultuur) en een tiental familieleden. Mok arresteerde Pol Pot en onderwierp hem in de jungle 
aan een schijnproces voor de moord op Son Sen. Maar in maart 1998 leidde voormalig vicecom-
mandant Ke Pauk een nieuwe opstand tegen Mok en liep over naar de regering. Een maand later 
overleed Pol Pot in zijn slaap, terwijl de diverse facties onderling strijd leverden. 
  In december 1998 gaven de resterende leiders van de Rode Khmer – Nuon Chea, voormalig 
vicesecretaris van de Partij, en Khieu Samphan, voormalig staatshoofd van DK – zich over. 
Cambodjaanse troepen arresteerden Mok in maart 1999. Een maand later werd de voormalige 
commandant van de Tuol Sleng-gevangenis Kang Khek Iev, alias Duch, door een Britse journalist 
ontdekt. Ook hij werd snel gearresteerd. Aanklagers in Phnom Penh kondigden aan dat Duch en 
Mok van genocide zouden worden beschuldigd, met de eveneens aan te klagen Nuon Chea en 
Khieu Samphan als getuigen. Ondanks de dood van Son Sen, Pol Pot, Ke Pauk (die in 2002 stierf) 
en Mok (in 2006), konden minstens vijf andere DK-leiders worden berecht.

7.1 Het Cambodja-tribunaal

Twee premiers van Cambodja, Hun Sen en Norodom Ranariddh, zoon van koning Sihanouk, had-
den in 1997 de VN opgeroepen een internationaal tribunaal op te richten voor berechting van de 
Rode Khmer. De VN lieten deskundigen het bewijs onderzoeken, waaronder de documenten die 
waren verzameld door het Cambodian Genocide Programme van Yale en het Documentatiecen-
trum van Cambodja (DCCAM). De deskundigen concludeerden in 1999 dat de Rode Khmer zou 
moeten worden berecht voor misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Ze rapporteerden 
dat de gebeurtenissen van 1975-1979 onder de definitie van het VN-Genocideverdrag van 1948 
vielen. In hun ogen had de Rode Khmer ‘tegen het volk van Cambodja bijna alle daden begaan 
die in het Verdrag werden opgesomd. Moeilijker is het om te bepalen of de Rode Khmer dit met 
de vereiste intentie deed en tegen de groepen die door het Verdrag worden beschermd.’ Ook 
deze laatste vraag beantwoordden de deskundigen bevestigend.
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INTENTIE – Kan ‘genocidale intentie’ worden bewezen in het geval Cambodja?

VN-deskundigen:
‘In de ogen van de deskundigen rechtvaardigt historisch onderzoek opname van genocide 
binnen de jurisdictie van een tribunaal voor de vervolging van leiders van de Rode Khmer. 
Uit bewijs blijkt dat aanklagers met name de beschuldiging moeten onderzoeken van ge-
nocide tegen de Cham, Vietnamezen en andere minderheden, en tegen de boeddhistische 
monniken. De Rode Khmer trad op grote schaal zeer hard op tegen deze groepen, met ge-
bruikmaking van in het Verdrag genoemde handelingen. Wat de intentie betreft, is er direct 
en indirect bewijs: verklaringen van de Rode Khmer, ooggetuigenverslagen en het soort en 
aantal slachtoffers in de groepen, zowel absoluut als in verhouding tot de totale omvang 
van de groep. Deze groepen vallen onder de definities in het Verdrag: de islamitische Cham 
als etnische en religieuze groep, de Vietnamezen als etnische en mogelijk raciale groep en 
de boeddhistische monniken als religieuze groep.
Wat de boeddhistische monniken betreft, wordt opzet bewezen door de felle vijandelijke 
beweringen van de Rode Khmer tegen religie en monniken, het beleid van de Rode Khmer 
om de materiële en rituele aspecten van het boeddhisme te vernietigen, monniken van hun 

Rode Khmer-leider Duch wordt veroordeeld bij het Cambodja-tribunaal, 26 juli 2010. 
Bron: Verenigde Naties



90 gewaden te beroven en het kloosterleven af te schaffen, het aantal slachtoffers en de 
executies van boeddhistische leiders en ongehoorzame monniken. Behalve door het aantal 
slachtoffers blijkt de intentie om Cham en andere etnische minderheden te vernietigen ook 
te worden bewezen door het Rode Khmer-beleid van homogenisering, het algehele verbod 
op onderscheidende culturele uitingen, de gedwongen verspreiding onder de bevolking en 
het executeren van hun leiders.’

Van 1999 tot 2006 onderhandelden de VN met de Cambodjaanse regering en richtte men een 
tribunaal in Phnom Penh op voor de juridische bestraffing van de misdaden van de Rode Khmer. 
In 2007 verklaarden de gezamenlijke Cambodjaanse en internationale aanklagers van het Cam-
bodja-tribunaal (ECCC) dat het CPK-regime ‘misdaden tegen de menselijkheid [en] genocide’ had 
begaan. Het tribunaal nam de verantwoordelijkheid over voor de opgesloten S-21-commandant 
Duch en zette nog vier leiders van het ‘Partijcentrum’ van de CPK gevangen: Nuon Chea, Khieu 
Samphan, Ieng Sary en Ieng Thirith. In 2009 werd Duch berecht voor misdaden tegen de mense-
lijkheid. Daarna kondigde het tribunaal aan dat de andere beklaagden ook nog terecht zouden 
staan wegens genocide tegen de Cham en Vietnamezen in Cambodja. Dat proces begon halver-
wege 2011.

Dit hoofdstuk is een bewerking van een eerder gepubliceerd artikel in de bundel Century of Genocide 
van Samuel Totten (red.); met toestemming van de uitgever en de auteur.



91Belangrijke personen19

Chhit Choeun, alias Mok (1925-2006)
Lid van het CC van de CPK vanaf 1963 en een van de twee be-
langrijkste militaire steunpilaren van Pol Pot. In 1997 kwam hij in 
opstand tegen het leiderschap van Pol Pot.

Duch, alias Kaing Khek Iev, Duch (1942)
Van 1975 tot 1979 directeur van S-21, de gevangenis van de na-
tionale veiligheidsdienst (santebal) in Phnom Penh, tegenwoor-
dig het Tuol Sleng-museum van Volkerenmoord. Na de val van 
Democratisch Kampuchea werkte hij in Beijing voor Radio China 
International. 

Lon Nol (1913-1985)
Onder Sihanouk was Nol minister van Defensie en hoofd van de 
Generale Staf. In maart 1970 wierp hij het bewind van Sihanouk 
in een staatsgreep omver. Zes maanden later werd hij president 
van de republiek Cambodja. In april 1975 vluchtte hij naar Hawaï.

Saloth Sar, alias Pol Pot (1928-1998)
Leider van de Rode Khmer. Pot wordt vaak gezien als personifi-
catie van het regime en als degene met de grootste verantwoor-
delijkheid. Na de Vietnamese invasie vluchtte hij naar de jungle, 
waar hij in 1998 stierf.

Hun Sen (1952)
Plaatsvervangend regimentscommandant bij de Rode Khmer. Na 
de Vietnamese invasie werd hij minister van Buitenlandse Zaken 
in de door de Vietnam benoemde regering van Cambodja (1979-
1986). Op dit moment is hij premier van Cambodja.

Son Sen, alias Khieu, Khamm, Aum (1927-1997)
Hoofd van de Generale Staf van het leger van de Rode Khmer en 
minister van Defensie vanaf augustus 1975. Hij was verantwoor-
delijk voor de ondervragingen in Tuol Sleng. In juni 1997 liet Pol 
Pot, die verraad vreesde, hem vermoorden.



92 Norodom Sihanouk (1922)
Koning van Cambodja van 1941 tot 1955 en staatshoofd van 1960 
tot 1970. Verjaagd door Lon Nol in een staatsgreep in maart 1970. 
Hij maakte het Vredesakkoord van Parijs van 1991 mogelijk door 
in 1982 opnieuw banden met de Rode Khmer aan te gaan. In 1993 
werd hij voor de tweede keer koning van Cambodja.

Ke Vin, alias Ke Pauk (1933-2002)
Secretaris van de CPK in de Noordelijke Zone en een van de twee 
belangrijkste militaire steunpilaren van Pol Pot.



93Verklarende woordenlijst

Angkar De ‘Organisatie’ (Communistische Partij van Kampuchea).

Angkar Loeu De ‘Hogere Organisatie’ (Centrum van de Communistische Partij 
van Kampuchea).

CPK  Communistische Partij van Kampuchea.

DK  Democratisch Kampuchea, een staat die van 1975 tot 1979 de 
facto een gevangeniskamp was.

ECCC ‘Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia’ (Cambodja-
tribunaal).

Volledig gerechtigden Groep waartoe alleen bevoorrechte boerenfamilies werden toe-
gelaten.

Khmaer da’em Authentieke Khmer of Cambodjaan.

Rode Khmer Regime van Pol Pot dat de macht greep in Cambodja op 17 april 
1975.

Nieuwe burgers Mensen die in de steden hadden gewoond, de laatste bastions 
van het regime van Lon Nol. In 1976 werden de ‘nieuwe burgers’ 
hernoemd tot ‘gedeporteerden’.

S-21  De gevangenis van de nationale veiligheidsdienst (santebal) in 
Phnom Penh, tegenwoordig het Tuol Sleng-museum van geno-
cide.

Oude burgers Mensen die voor 1975 in de Zones van de Rode Khmer hadden 
gewoond.

Santebal Ministerie van Veiligheid in DK, de nationale veiligheidsdienst.



94 Tijdlijn

Augustus 1952 Een Cambodjaanse student in Parijs met de naam 
Saloth Sar noemt zich Khmaer da’em (‘Authentieke Khmer’), een 
naam met een revolutionaire klank.

1953-1954 Cambodja wordt onder prins Norodom Sihanouk onaf-
hankelijk van Frankrijk.

Juli 1962 Tou Samouth, ondergrondse leider van WPK (Arbeiders-
partij Kampuchea), wordt gedood. Saloth Sar neemt de leiding 
over met Nuon Chea als plaatsvervangend secretaris-generaal.

1966 Secretaris-generaal Saloth Sar verandert de naam van de 
Partij in ‘Communistische Partij van Kampuchea’.

18 maart 1970 Prins Sihanouk wordt verjaagd door generaal Lon 
Nol.

17 april 1975 Het regime Lon Nol wordt aan de kant gezet door de 
legers van Rode Khmer. Phnom Penh wordt geëvacueerd.

1976 Cambodja heet voortaan Democratisch Kampuchea. Saloth 
Sar wordt officieel premier van DK onder de naam Pol Pot.

1977 DK valt Thailand, Laos en Vietnam aan.

31 december 1977 DK verklaart de oorlog aan Vietnam.

Mei 1978 Centrum van CPK onderdrukt de Oostelijke Zone van DK.

7 januari 1979 DK valt na een Vietnamese invasie. De Volksrepu-
bliek Kampuchea wordt uitgeroepen. 

20 november 2007 Eerste openbare hoorzitting van het Cam-
bodja-tribunaal in de zaak tegen Duch, voormalig directeur van 
S-21-gevangenis.

1952
1953
1954

1962

1970

1975

1976

1977

1978

1979

1979

2007

1966
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‘Windows of Hope’, Kigali Genocide Memorial Centre
Foto: Thijs B. Bouwknegt



‘Toen het vliegtuig was neergestort, vroegen we ons niet meer af wie de partij van de president 

steunde en wie de oppositie. We dachten maar aan één ding. Er werden geen vragen meer gesteld 

over wie met geweren kon omgaan, wie ervaring had met een bepaalde militie, wie er nog nooit een 

machete uit zijn handen had laten vallen. Er was werk aan de winkel en dat deed je zo goed als je 

kon. Het kon niemand wat schelen als iemand zei dat hij liever naar de opdrachten van de burge-

meester had geluisterd, of naar die van de Interahamwe, of liever de bevelen had opgevolgd van ons 

eigen gemeenteraadslid. Je gehoorzaamde iedereen, punt.

Ineens waren alle Hutu’s patriotten, broeders, en bestonden er geen politieke verschillen meer. 

We verzamelden ons op het voetbalveld in een groep met mensen die we vertrouwden en gingen 

samen op jacht.’ 1

Pancrace Hakizamungili, een van de vele Hutu’s die hebben deelgenomen aan de genocide

‘Toen Habyarimana’s vliegtuig op 6 april 1994 neerstortte, waren we allemaal thuis. We zagen 

een heleboel mensen in het rond rennen. Toen ze huizen in brand begonnen te steken, renden we 

naar de parochiekerk. Op vrijdag 15 april werd deze door de Interahamwe omsingeld. Burgemees-

ter Gacumbitsi was bij de soldaten. Hij zei tegen hen: “Pak je gereedschap en ga aan het werk. 

Om slangen af te maken, moet je ze op hun kop slaan.” Ze begonnen te moorden.. Ik lag tussen 

de lijken en probeerde mijn adem in te houden. Ze gooiden stenen naar binnen of pakten kinderen 

op en gooiden ze in de lucht. Ze gooiden een steen op mij en ik smeekte om genade, maar onze 

buurman Pascal zei: “Ik herken dat kreng. Zij is toch van de familie Bikoramuki? De rest van haar 

familie is dood. Is zij zo taai dat we haar niet aankunnen?” Hij trapte me, spuugde en zei dat hij 

geen bloedspetters van mij op zich wilde hebben. Toen gaf hij met zijn machete een klap op mijn 

hoofd. Wat er daarna gebeurde weet ik niet meer.’ 2

Valentine Iribagiza, overlevende van genocide in Rwanda

De genocide in Rwanda, 1994
Maria van Haperen



98 Inleiding

De genocide van 1994 was onder meer het gevolg van economische crisis, burgeroorlog, bevol-
kingsgroei en strijd om de macht in het land. Juvénal Habyarimana, de toenmalige president, 
had na langdurig tegenstribbelen besloten de Arusha-akkoorden uit te voeren om een eind te 
maken aan de crisis en de burgeroorlog, die was begonnen toen de gewapende vleugel van het 
Rwandees Patriottisch Front (RPF) in de herfst van 1990 vanuit Oeganda was binnengevallen. 
Het RPF bestond vooral uit vroegere Tutsi-vluchtelingen, een groep waarmee de partij van Ha-
byarimana (de MRND) noodgedwongen compromissen had gesloten. Op 6 april was hij met het 
vliegtuig op weg naar Rwanda na onderhandelingen in Dar es Salaam, in Tanzania. Zijn vliegtuig 
werd tijdens de landing neergeschoten en de president en enkele andere hoge officials kwamen 
om. Nadat de dood van de president was bekendgemaakt, brak de hel los in Rwanda. Een groep 
hoge militaire leiders greep de macht. Vrijwel meteen begonnen er georganiseerde slachtpar-
tijen van Tutsi’s en gematigde Hutu’s, onder leiding van het leger en twee jeugdmilities, de 
Interahamwe en de Impuzamugambi.
 Het was voor de buitenwereld niet meteen duidelijk wat er precies gaande was. De nieuws-
beelden toonden lange rijen mensen die met al hun huisraad het land ontvluchtten. Sjofel 
geklede jongemannen riepen ‘Macht aan de Hutu’s!’, zwaaiden met machetes of schoten met 
grote vuurwapens in de lucht. Stapels lijken lagen langs de wegen en in greppels, maar de waar-
nemingen en analyses van de media waren niet erg helder. Ze hadden het over de Hutu’s en de 
Tutsi’s; de Amerikaanse president Bill Clinton noemde het een stammenconflict en bevestigde 
zo de vooroordelen over Afrika. 

1.  Historische achtergrond

Rwanda ligt in het Grotemerengebied in Centraal-Afrika, dicht bij de evenaar, en is ongeveer 
tien procent kleiner dan België. Het land is rijk begroeid en heuvelachtig. Voor Afrikaanse be-
grippen is het heel vruchtbaar en er zijn veel moerassen, meren en rivieren. 
 Eeuwen geleden vestigden drie volkeren zich in het gebied van het huidige Rwanda en Bu-
rundi: de baTwa in de 6e eeuw, de baHutu in de 7e eeuw en de baTutsi3 in de loop van de 8e en 
9e eeuw. De meeste bewoners leefden van de landbouw. De Hutu’s kwamen uit het noordwes-
ten en waren vooral akkerbouwers. Zij woonden op vaste plekken. De Tutsi’s kwamen uit de 
gebieden ten zuiden en oosten van het Victoriameer in Tanzania en leefden van de veeteelt. Zij 
trokken veelal met grote kuddes door het gebied. De Twa waren een pygmeeënvolk van jagers, 
verzamelaars en pottenbakkers. Zij woonden in de beboste bergen en hadden geen contact 
met Hutu’s en Tutsi’s.

1.1 Vroege machtsstructuren

Zowel Hutu’s als Tutsi’s leefden in clans die hun eigen leiders hadden. De machtsstructuren bin-



99nen deze clans waren hiërarchisch en de mensen gehoorzaamden hun clanleiders. Wie veel vee 
had, had veel status. In de 19e eeuw werden ook landbezit en legers steeds belangrijker voor 
de macht van een clanleider. Clanleiders betoonden trouw aan de koning, de mwami, die uit 
de Tutsi-gemeenschap kwam. Rwanda ontwikkelde zich niet tot een absolute monarchie, maar 
tot een gecentraliseerde samenleving met gemeenschappen die elk hun eigen sociale karakter 
hadden. Clanleiders behielden binnen het systeem echter een zekere autonomie.
 Aan het eind van de 19e eeuw werd sociale status het belangrijkste criterium voor de vraag 
of je ‘Hutu’ of ‘Tutsi’ was. Hutu’s waren het ‘gewone volk’, omdat maar weinig mensen vee 
bezaten. Een Hutu die vee verwierf werd op den duur als een Tutsi gezien. Als een Tutsi zijn vee 
kwijtraakte, werd hij tot Hutu gedegradeerd. Gemengde huwelijken tussen Hutu’s en Tutsi’s 
kwamen veel voor. 

1.2 Invloed van het kolonialisme – definitie van ‘ras’

Bij de Koloniale Conferentie van Berlijn in 1884-1885 werd het grondgebied van Rwanda aan 
Duitsland toegekend. De Duitsers oefenden geen directe macht uit, maar probeerden via lo-
kale leiders een koloniaal bewind te vestigen. De mwami moest zijn autoriteit versterken en 
centraliseren. Het koloniale beleid was gebaseerd op racistische opvattingen. Op grond van 
de theorie dat de hamieten (een aan de blanken verwante groep volkeren) de beschaving naar 
Afrika hadden gebracht, stelden de Duitsers de Tutsi’s – veronderstelde afstammelingen van 
de hamieten – boven de Hutu’s. Zo werd de overheersende positie van de Tutsi’s versterkt.

Hamitische mythe

Volgens de hamitische hypothese is ‘alles van waarde in Afrika afkomstig van de hamieten’. 
De hamieten zouden een tak van het Kaukasische ras zijn.4 Deze 19e-eeuwse racistische 
theorie is genoemd naar Noachs zoon Cham uit het Oude Testament. De hamieten zouden 
in het Stenen Tijdperk naar Noord-Afrika zijn gekomen en zich van daaruit naar de rest van 
Afrika hebben verspreid. Daarbij zouden ze zich hebben vermengd met de inheemse zwarte 
volkeren. Deze rassentheorie werd in de ideeën van de Franse diplomaat en politicus Arthur 
de Gobineau (1816-1882) als rechtvaardiging voor Europees imperialisme gebruikt. De Gobi-
neau verdeelde de mensheid in een hiërarchie van drie rassen. Het Kaukasische, europide 
ras was volgens zijn theorie superieur. Op de tweede plaats kwam het mongoloïde ras en 
het negroïde zwarte ras gold als inferieur.

Na de Eerste Wereldoorlog werd Duitsland door het Verdrag van Versailles (1919) gedwongen zijn 
koloniën af te staan. De Volkenbond stelde Rwanda en Burundi onder Belgische bescherming. 
Onder de Belgische heerschappij werd het statusverschil tussen de Hutu’s en de Tutsi’s sociaal 
verankerd. Door de schedel en de neus te meten werd bepaald of iemand een Hutu of een Tutsi 
was. Deze pseudowetenschappelijke racistische methode was destijds populair. Op basis van 



100 uiterlijke kenmerken werd van alle burgers de etniciteit – Hutu, Tutsi of Twa – vastgelegd op 
identiteitskaarten. De onderverdeling had consequenties voor elk aspect van het leven, zoals 
bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten. Deze Hutu- en Tutsi-stereotypen zouden verstrekkende 
gevolgen hebben. 
 De Belgische regering benoemde alleen leden van de Tutsi-elite tot hoge ambtenaar of burge-
meester. Alleen de Tutsi’s kregen onderwijs, mochten belasting innen en zich vrij bewegen. Hun 
loyaliteit aan het koloniale regime was hiermee gegarandeerd. De Hutu’s waren de arme massa 
en hun frustratie werd in de loop der jaren steeds groter.

2.  Onafhankelijkheid

Halverwege de jaren ’50 begon in bijna heel Azië en Afrika de dekolonisatie. Vooral voor België 
was dit een tumultueus proces. Hoogopgeleide Tutsi’s streefden naar onafhankelijkheid, waar-
door de relatie met de Belgen bekoelde. De Belgische regering wilde een onafhankelijkheids-
oorlog voorkomen en stopte nogal onverwacht met het bevoordelen van de Tutsi’s. Hutu’s 
werden toegelaten tot functies en organisaties die eerder aan de Tutsi’s waren voorbehouden. 
Met toestemming van de Belgen werd in 1957 de MDR-Parmehutu opgericht, de Partij van de 
Beweging voor de Emancipatie van de Hutu’s.
 Dit alles leidde tot gespannen maatschappelijke verhoudingen, vooral toen duidelijk werd dat 
de Hutu’s naar onafhankelijkheid streefden. De hamitische mythe, die lang in het voordeel van 
de Tutsi’s had gewerkt, werd nu tegen hen uitgespeeld. Leiders van de MDR-Parmehutu riepen 
dat een volk uit Noord-Afrika niet in Rwanda thuishoorde. De Tutsi’s voelden zich bedreigd. 
Toen in 1959 de mwami, de oude Tutsi-koning, stierf, kwamen de Hutu’s in opstand tegen de 
Tutsi’s en werd de Hutu-revolutie afgekondigd. De opstand liep uit op een bloedbad. Duizenden 
Tutsi’s kwamen om. Voor de Belgen was het duidelijk dat hun koloniale macht ten einde was. Er 
moesten verkiezingen komen. De Belgische regering gaf haar mandaat terug aan de Verenigde 
Naties, de opvolger van de Volkenbond.
 Bij de verkiezingen van 1960 kwam de MDR-Parmehutu als winnaar uit de bus. Dit betekende 
het einde van de monarchie. Tutsi-leiders werden door Hutu’s vervangen en tienduizenden 
Tutsi’s ontvluchtten het land.
 In juli 1962 vierden Rwanda en Burundi hun onafhankelijkheid. Toen de Verenigde Naties de twee 
landen scheidden, braken er rellen uit. In 1963 probeerden Tutsi-gevechtseenheden het nieuwe 
regime van president Grégoire Kayibanda van de MDR omver te werpen. Deze slaagde er echter 
in de bevolking – die vooral uit Hutu’s bestond – te mobiliseren door angst voor een nieuwe 
Tutsi-tirannie aan te wakkeren. Kayibanda noemde de Tutsi’s ‘kakkerlakken’, ongedierte dat moest 
worden uitgeroeid. De Hutu’s reageerden door de Tutsi’s uit hun huizen en dorpen te verdrijven. 
In een ware exodus vluchtten ongeveer 300.000 Tutsi’s naar Oeganda, Tanzania en Burundi. De ge-
beurtenissen van eind jaren ’50 herhaalden zich: tienduizenden Rwandese Tutsi’s werden gedood 
en hun bezittingen werden geconfisqueerd door Hutu’s en de Rwandese regering.
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2.1 Rwanda onder Habyarimana

Juvénal Habyarimana, Kayibanda’s opvolger, kwam in 1973 door een staatsgreep aan de macht. 
Ook hij baseerde zijn bewind op een etnisch verdeel-en-heersbeleid. Hij hield het koloniale 
systeem met de etnische identiteitskaarten aan, maar nu andersom: Hutu’s werden bevooroor-
deeld ten opzichte van Tutsi’s. Tutsi’s hadden beperkt toegang tot onderwijs en in 1976 werden 
gemengde huwelijken verboden. Daarnaast confisqueerde Habyarimana bezittingen. Sommige 
Tutsi’s werden ‘overgeplaatst’ naar dicht beboste provincies die moesten worden gecultiveerd. 
In de jaren zeventig vonden ook etnische moordpartijen plaats. Vergeleken met de jaren ’50 en 
’60 kon de Tutsi-minderheid zich echter tamelijk veilig voelen. Habyarimana begunstigde zelfs 
een kleine groep Tutsi’s, vooral zakenmannen.
 In de jaren tachtig ontwikkelde de economie van Rwanda zich tot een van de stabielste van 
Afrika, hoewel vier van de vijf families toen op het platteland woonden en negen van de tien 
families van de landbouw leefden. Volgens cijfers uit 1991 woonden er toen in Rwanda onge-
veer acht miljoen mensen: 89,9% Hutu’s, 9,8% Tutsi’s en 0,4% Twa.

3.  Wat voorafging aan de genocide

Eind jaren ’80 raakte de economie in een vrije val. Slechte oogsten leidden tot voedselgebrek. 
Honger en grote bevolkingsdichtheid, een groeiend handelstekort en toenemende corruptie 

Mwami Mutara III, Tutsikoning van 1931 tot 1959
Bron: Kigali Genocide Memorial Centre



102 en zelfverrijking bij de elite leidden tot sociale onrust. Habyarimana werd openlijk bekritiseerd, 
wat opvallend was omdat er in Rwanda geen vrije meningsuiting bestond. De Franse regering 
voelde zich deels verantwoordelijk voor politieke relaties in Afrika en zette Habyarimana onder 
druk om een meerpartijenstelsel in te voeren. Vanaf 1991 streden nieuwe radicale Hutu-partijen 
met de Nationaal-Revolutionaire Beweging voor Ontwikkeling (MRND) van Habyarimana om de 
steun van het volk. Habyarimana reageerde door zijn beleid te verscherpen.
 In 1990 leefden ongeveer een miljoen Rwandese Tutsi’s in ballingschap. Militante ballingen 
als Paul Kagame, de huidige president van Rwanda, richtten een bevrijdingsbeweging op, het 
Rwandees Patriottisch Front (RPF). Zij stelden zich ten doel Habyarimana en zijn Hutu-regering 
omver te werpen en ervoor te zorgen dat Tutsi-bannelingen uit het buitenland konden terug-
keren.
 Vanaf oktober 1990 keerden RPF-militanten uit Oeganda terug naar Rwandees grondgebied 
en mengden zich onder de Tutsi-bevolking. Zij noemden zich Inkotanyi. In 1992 bezetten ze 
enkele Rwandese provincies, tot ontzetting van zowel Hutu’s als Tutsi’s, die vergeldingsacties 
van het Rwandese leger en het RPF vreesden. Terecht, zo bleek. Het leger sloeg hard toe. Hon-
derden Tutsi’s werden gedood en de daders bleven ongestraft. Radicale Hutu’s richtten zelf ook 
milities op om af te rekenen met wat zij ‘onpatriottische elementen’ noemden. Habyarimana’s 
partij stichtte een eigen paramilitaire organisatie, de Interahamwe.
 In 1992 wist het steeds groter wordende Rwandese leger met steun van Franse ‘adviseurs’ 
de opmars van het RPF tot staan te brengen. Centraal-Afrika werd in die periode door sociale 
onrust geteisterd. De VN dwongen Habyarimana om met de leiders van het RPF in de Tanzani-
aanse stad Arusha aan de onderhandelingstafel te gaan zitten en hielden daarbij zelf toezicht. 
Habyarimana bevond zich in een moeilijke positie. De internationale gemeenschap wilde dat 
hij zich gematigd opstelde, terwijl zijn binnenlandse politieke retoriek steeds extremistischer 
werd. Met de Tutsi’s als zondebok.

Arusha-akkoorden

De Arusha-akkoorden over het delen van de macht in Rwanda zijn in 1993 in Tanzania onder 
internationale druk tot stand gekomen. Het doel van de overeenkomst was om een vreed-
zaam einde te maken aan de crisis en de burgeroorlog in Rwanda. Hiervoor moest eerst een 
overgangsregering van bijna alle betrokken partijen worden gevormd. 

4.  Ideologie, propaganda en haatcampagnes

Met Habyarimana’s goedkeuring begon er een propagandacampagne om de Hutu’s en de Tutsi’s 
uit elkaar te drijven. De Tutsi’s werden als misdadigers afgeschilderd: een beproefde methode 
die ook al door Lenin en Hitler was toegepast. Het invloedrijke Rwandese dagblad Kangura 

(‘Word wakker’) publiceerde de ‘Tien Hutu-Geboden’, met regels voor contacten met Tutsi’s. 
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Interahamwe, 1993
Bron: Kigali Genocide Memorial Centre

De Arusha-akkoorden, 4 september 1993, Arusha, Tanzania. Op de voorgrond links Habyarimana 
Bron: Kigali Genocide Memorial Centre
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De Tien Hutu-Geboden, Kangura, nr 6, 1990
Bron: Kigali Genocide Memorial Centre
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1. Iedere Hutu moet weten dat een Tutsi-vrouw altijd en overal in het belang van haar 
etnische Tutsi-groep werkt. Daarom moeten we iedere Hutu als verrader beschouwen die:

a. trouwt met een Tutsi-vrouw;
b. vriendschap sluit met een Tutsi-vrouw;
c. een Tutsi-vrouw als secretaresse of concubine heeft.

2. Iedere Hutu moet weten dat onze Hutu-dochters gehoorzamer zijn en geschikter als 
vrouw, echtgenote en moeder. Zijn zij niet mooier, betere secretaresses en eerlijker?
3. Hutu-vrouwen, wees waakzaam en probeer je man, broers en zonen tot rede te brengen.
4. Iedere Hutu moet weten dat iedere Tutsi oneerlijk is in zakelijke aangelegenheden. Hun 
enige doel is macht voor hun etnische groep. Daarom is iedere Hutu een verrader die:

a. een zakelijke relatie met een Tutsi aangaat;
b. zijn geld of dat van de regering in een Tutsi-bedrijf investeert;
c. geld leent aan of van een Tutsi;
d. een Tutsi een zakelijke gunst verleent (importvergunning, banklening, bouwloca-
tie, publieke markt, etc.). 

5. Alle strategische functies – politiek, bestuurlijk, economisch, militair en beveiliging – 
moeten door Hutu’s worden vervuld.
6. Het grootste deel van de onderwijssector – leerlingen, studenten, docenten – moet 
Hutu zijn.
7. Het Rwandese leger moet uitsluitend uit Hutu’s bestaan. We hebben geleerd van de 
Oktoberoorlog [hiermee wordt de aanval van het RPF bedoeld]. Militairen mogen niet met 
Tutsi’s trouwen.
8. Hutu’s moeten geen medelijden meer hebben met Tutsi’s.
9. Hutu’s moeten eenheid en solidariteit bewaren en zich het lot van hun Hutu-broeders 
aantrekken:

a. Hutu’s in en buiten Rwanda moeten voortdurend op zoek zijn naar vrienden en 
bondgenoten voor de Hutu-zaak, te beginnen met hun Bantu-broeders;
b. ze moeten Tutsi-propaganda bestrijden;
c. Hutu’s moeten sterk en waakzaam zijn tegenover de gemeenschappelijke Tutsi-
vijand.

10. De Sociale Revolutie van 1959, het Referendum van 1961 en de Hutu-ideologie moeten 
op elk niveau aan iedere Hutu worden bijgebracht. Iedere Hutu moet deze ideologie ver-
spreiden. Iedere Hutu die zijn Hutu-broeder bestraft omdat deze de ideologie heeft ver-
kondigd, verspreid of onderwezen, is een verrader.



106 De Tien Hutu-Geboden moesten de Hutu-bevolking ervan overtuigen dat de Tutsi’s hun aartsvij-
anden waren. In de propaganda werden beelden van oorlog, slavernij, onderdrukking, onrecht-
vaardigheid, dood en wreedheid geschetst. Nagemaakte foto’s van niet-bestaande munitiede-
pots van het RPF en verdachte Tutsi’s maakten de Hutu’s bang, zodat ze zich bewapenden tegen 
de Tutsi-vijand.
 Ondanks moeizame distributie bereikte de Kangura een breed publiek. Andere kranten en 
tijdschriften namen reportages uit de Kangura over. Hoewel maar 66% van de Rwandezen kon 
lezen, was de propaganda zeer effectief: de artikelen werden rijk geïllustreerd met cartoons 
die een ondubbelzinnig vijandige boodschap overbrachten. Bovendien werden in de Rwandese 
orale cultuur de Tien Hutu-Geboden ook aan ongeletterden doorgegeven.
 Door het wijdverbreide analfabetisme was de radio het succesvolste propagandamiddel. In 
1991 bezat maar 29% van alle huishoudens een radio, maar Rwandezen zonder radio luisterden 
elders, bijvoorbeeld in cafés. Tot 1992 zond Radio Rwanda (NNR), de enige zender van het 
land, vooral toespraken van de president, officiële regeringsmededelingen, examenresultaten 
en gecensureerde nieuwsbulletins uit. Er bestond geen onafhankelijke radiozender. Toen het 
RPF in 1991 met een eigen zender de ether inging (Radio Muhabura), werd die al snel populair. In 
reactie hierop introduceerde de regering de Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), met 
onder anderen de immens populaire musicus Simon Bikindi, die net als de aandeelhouders af-
komstig was uit de elite rondom Habyarimana. De RTLM trok al snel een grote schare luisteraars 
met haar levendige muziek en informele presentatiestijl. De nieuwsbulletins en plaatselijke 
nieuwsberichten zaten vol roddel en schandaal. Luisteraars konden opbellen en kwamen live in 
de uitzending.
 De Rwandese intelligentsia stond ook onder invloed van de propaganda. Omdat het onderwijs-
systeem door de regering werd gefinancierd, durfden de meeste docenten geen onafhankelijke 
of kritische houding in te nemen. Léon Mugesera, een van de meest invloedrijke professoren en 
een fanatieke Hutu-propagandist, hield de beruchte toespraak ‘Laat je niet overmeesteren’. 

Fragmenten van de toespraak van Léon Mugesera op 22 november 1992

‘Ik weet dat jullie mannen zijn [...] die zich niet laten overmeesteren, die zich niet laten 
minachten. […] Waarom arresteren ze niet de ouders die hun kinderen hebben wegge-
stuurd en waarom roeien ze hen niet uit? Waarom arresteren ze de mensen die hen mee-
nemen niet en waarom roeien ze hen niet allemaal uit? Wachten we tot ze óns komen 
uitroeien? […] We moeten eindelijk opstaan. Als iemand je op de wang slaat, moet je twee 
keer terugslaan. [...] Weet dat degene van wie je niet de keel doorsnijdt, straks degene is 
die jóuw keel doorsnijdt. […] Als iemand je op een dag met een geweer aanvalt, kom dan 
niet bij ons klagen dat we [...] niet gewaarschuwd hebben!’
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Mugesera riep op tot zelfverdediging, omdat de vijand eropuit zou zijn alle Hutu’s te vernietigen. 
Met zijn verwijzing naar de Bijbel gaf Mugesera een ongewone draai aan het principe van ‘andere 
wang toekeren’. Dit werd: ‘Als iemand je op de wang slaat, moet je twee keer terugslaan.’ Delen van 
deze toespraak werden op 22 november 1992 uitgezonden, achttien maanden voor de genocide.

5.  Verenigde Naties en UNAMIR

Terwijl de propagandamachine op volle kracht draaide en Hutu-extremisten ‘Macht aan de 
Hutu’s!’ riepen, richtte de internationale gemeenschap haar aandacht op Rwanda. In een 
geheim CIA-rapport (januari 1993) werd gesproken van grootschalige wapenaankopen – ge-
weren, handgranaten en machetes. Gealarmeerd stuurden de Verenigde Naties waarnemers 
naar het land. De United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) werd in het leven 
geroepen om te helpen met het vormen van een overgangsregering, zoals overeengekomen in 
de Arusha-akkoorden. Het UNAMIR-mandaat bestond uit vredeshandhaving, ontwapening, de 
wapenstilstand bewaken en incidenten rapporteren. Een andere taak was hulp bij de repatri-

Het Rwandese dagblad Kangura 
Foto: Thijs B. Bouwknegt
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ering van vluchtelingen en het coördineren van hulpverlening. Interventie in conflicten werd 
expliciet uitgesloten. 
 Aan het hoofd van UNAMIR stond de Canadese generaal Roméo Dallaire. Hij had 2548 man-
schappen uit 26 verschillende nationaliteiten onder zijn commando. België, de voormalige kolo-
nisator, stuurde ook troepen, al stonden de VN-regels dat eigenlijk niet toe. België leverde een 
bataljon van 450 soldaten en een paramilitair commando. UNAMIR was onvoldoende uitgerust 
en had een lage status.
 Vlak voor de genocide in Rwanda betwistten vier groepen elkaar de macht in de politieke en 
maatschappelijke arena. Ten eerste de gematigde Hutu’s onder leiding van premier Uwilingiyi-
mana en gesteund door UNAMIR. Dan Hutu-extremisten, gesteund door het leger, de Intera-
hamwe en andere jeugdmilities, en de media (zoals Kangura, RTLM en NNR). Ten derde de RPF en 
ten slotte UNAMIR. Uwilingiyimana’s overgangsregering, de kleine gematigde Hutu-partijen en 
UNAMIR volgden dezelfde lijnen. De Hutu-extremisten en het RPF stonden lijnrecht tegenover 
elkaar. Terwijl de Hutu-extremisten ‘Macht aan de Hutu’s!’ riepen, lagen in de hoofdstad Kigali 
al lijsten klaar met de namen van politieke tegenstanders van de president. Habyarimana wilde 
zijn macht tot elke prijs behouden.

6.  Genocide

Op woensdagavond 6 april 1994 vloog het presidentiele vliegtuig naar Kigali. Aan boord van 
het vliegtuig waren de Rwandese president Juvénal Habyarimana, de stafchef van het Rwan-
dese leger generaal Deogratias Nsabimana, andere Rwandese politieke en militaire kopstukken 
en president Cyprien Ntayamira van Burundi. Ze keerden terug uit Dar es Salaam, in buurland 
Tanzania. Ze hadden vergaderd met staatshoofden uit de regio en Habyarimana had uiteindelijk 
toegezegd de Arusha-akkoorden te implementeren. Toen de Franse bemanning de lange landing 
inzette, werden er twee raketten afgevuurd van ergens vlak bij het vliegveld. De eerste raakte 

Hutu-propaganda. ‘Ik ben ziek, 
dokter’, ‘Weet je waar je ziek van 
bent?’, ‘Van de Tutsi’s, de Tutsi’s!!!’
Foto: Thijs B. Bouwknegt
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Pagina uit het Rwanda-tribunaal stripboek
Bron: ICTR



110 een vleugel, de tweede de staart. Volgens ooggetuigen vatte het vliegtuig meteen vlam. Na een 
enorme explosie stortte het vlak bij het presidentiële paleis neer. Er waren geen overlevenden. 
 Meteen na de dood van Habyarimana ging generaal Roméo Dallaire van UNAMIR naar het 
hoofdkwartier van het Rwandese leger, waar hij sprak met kolonel Théoneste Bagosora, een 
Hutu-hardliner. Volgens Dallaire betekende de dood van Habyarimana dat premier Agathe Uwi-
lingiyimana automatisch staatshoofd was geworden.

6.1 Het moorden begint in Kigali

In de uren na de moord op Habyarimana trokken Rwandese legereenheden door Kigali. Binnen 
12 uur werden vele Tutsi’s en alle gematigde Hutu’s op belangrijke posten in Kigali vermoord. Tot 
de eerste slachtoffers behoorden premier Agathe Uwilingiyimana en haar man en de ministers 
van Landbouw en Arbeid. De 15 VN-soldaten die de premier bewaakten, werden gevangengezet. 
Binnen een paar uur hadden gewapende Hutu’s de macht gegrepen in de straten van Kigali. Met 
wegversperringen verhinderden ze dat mensen de stad ontvluchtten. Kigali werd systematisch 
uitgekamd en iedereen die als Tutsi of gematigde Hutu werd beschouwd, werd gedood.
 Radiozender RTLM gaf naam, adres en kentekennummer van Tutsi’s en gematigde Hutu’s. Als 
je naam op de radio werd genoemd, wist iedereen dat je werd gezocht en door de Interahamwe 

zou worden gedood. Vanaf het begin van de genocide hielp de RTLM de Interahamwe door 
tijdens uitzendingen informatie door te geven over ontsnappingsroutes van beoogde slachtof-
fers. Een paar dagen later lagen er stapels rottende lijken in de straten van Kigali.

6.2  Genocide op het platteland

Ongeveer een week na het uitbreken van het massale geweld in de hoofdstad begonnen de 
slachtpartijen in de provincie. Hieruit blijkt hoe zorgvuldig alles was gepland. Bevelen wer-
den doorgegeven via de bestuurlijke machinerie. Prefecten informeerden burgemeesters en 
subprefecten, die op hun beurt hun naaste medewerkers de bevelen lieten doorgeven aan de 
eigenlijke moordenaars. In de meeste gevallen waren school- en ziekenhuisdirecteuren, ge-
meenteraadsleden en zakenmannen bij de moordplannen betrokken. Door hun autoriteit en 
invloed konden zij gewone mensen ertoe brengen tot moorden over te gaan.

‘Ze zeiden waar we moesten gaan moorden en hoe we bij de moeraslanden kwamen. […] 
Toen werden we in kleine groepjes van vrienden en bekenden verdeeld. Dit verliep pro-
bleemloos. Behalve wanneer er op drukke dagen vanuit de omliggende gebieden Intera-
hamwes op motoren kwamen om te helpen met een grote operatie. Die mannen waren 
zo opgefokt dat ze ons werk lastig maakten. Het raadslid zei dat we alleen maar Tutsi’s 
hoefden te doden. We begrepen heel goed dat er plannen waren uitgedacht. […] Dus we 
vroegen alleen naar details over de organisatie, bijvoorbeeld hoe, wanneer en waar we 
moesten beginnen, omdat we dit soort operaties niet gewend waren en de Tutsi’s alle 
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kanten op gevlucht waren. Iemand vroeg of ze bepaalde voorkeuren hadden. Het raadslid 
zei streng: “De vraag is niet waar je moet beginnen, de enige goede manier is vlakbij, in de 
jungle, en nu meteen, zonder vragen te stellen.”’5

Genocidaire

In Kigali waren de moordenaars goed uitgeruste regeringstroepen en milities, met automatische 
geweren en handgranaten. Op het platteland waren het simpele boeren met machetes, messen, 
speren, houten knuppels met spijkers en schroevendraaiers. In het begin waren de moorde-
naars nog onhandig en onervaren, en de primitieve moordwapens van de boeren leidden tot 
bloedige taferelen.

Slachtoffers, Kigali Genocide Memorial Centre
Foto: Thijs B. Bouwknegt



112 ‘In het begin waren we te opgefokt om na te denken. Later was het te veel gewoonte gewor-
den. Het betekende niks meer voor ons dat we de hoofden van onze buren eraf sloegen. Het 
was dagelijkse kost geworden. Het waren niet meer de goede buren van vroeger waarmee 
we samen in de kroeg hadden gezeten, want daar mochten ze niet meer komen. Het waren 
nu mensen die uit de weg moesten worden geruimd. Ze waren niet meer dezelfden van 
vroeger en wij ook niet. De vroegere verhoudingen met deze mensen konden ons niets sche-
len, omdat niets ons nog iets kon schelen. […] Alle gevoelens van vriendschap moesten we 
aan de rand van het moeras achterlaten, totdat we hoorden dat het werk erop zat. Goede 
manieren waren in het moeras ook niet toegestaan. Uitzonderingen konden er niet bestaan. 
We waren zo meedogenloos en hard dat we gewoon doorgingen met doden en onze twijfel 
vergaten. […] Sommige mannen waren na afloop van de jacht nog net zo goedgehumeurd als 
bij het begin. Anderen hadden er van begin af aan geen zin in, maar ze moesten wel. […] Hoe 
meer je moordde, hoe meer de drang tot moorden vat op je kreeg. […] Door voortdurend te 
doden, raak je eraan gewend. Je wordt bijna ongemerkt een wild beest. Sommige mannen 
begonnen elkaar te bedreigen toen er geen Tutsi’s meer over waren op wie ze hun machetes 
konden gebruiken. Je zag aan hun gezicht dat ze het moorden nodig hadden.’6 
Genocidaire

De RTLM speelde op het platteland een andere rol bij de genocide dan in Kigali. In Kigali kre-
gen de Interahamwe en Impuzamugambi via de radio informatie over Tutsi’s die probeerden te 
ontsnappen door zich voor te doen als Hutu’s, maar in het landelijke heuvelgebied kende men 
elkaars etniciteit. De daders kenden hun slachtoffers, ze woonden naast elkaar, hielpen elkaar 
en hadden in cafés samen naar de radio geluisterd. Ze waren buren, kenden elkaars kinderen en 
kleinkinderen en waren soms naar dezelfde school gegaan.
 Dagen, weken achter elkaar verborgen de slachtoffers zich in de moerassen, in de modder, tus-
sen eucalyptusbomen en bananenbladeren. Wanneer de daders naar huis waren gegaan, kwamen 
de Tutsi’s uit hun schuilplaatsen tevoorschijn om de doden te tellen. ’s Avonds deelden ze elkaars 
voedsel en zochten ze water om de volgende dag door te komen. Sommigen stierven van uitput-
ting, anderen gaven zich over om door de moordenaars uit hun lijden te worden verlost.

‘De ochtend nadat het vliegtuig van de president was neergeschoten, was ik met vijf 
nichtjes in het huis van mijn oom. De Interahamwe kwamen en zeiden dat ze de meisjes 
gingen verkrachten. Oom Gashugi smeekte hun dit niet te doen, maar ze hakten op hem in 
met een machete. Ik rende met de anderen de achterdeur uit. De andere meisjes werden 
gedood voordat ze het hek konden bereiken. Ik ben de enige overlevende van de familie. Ik 
rende als een opgejaagd dier van huis tot huis. Soms verstopte ik me in een greppel tussen 
de lijken en hield me dood.’7

Béatha Uwazaninka, overlevende van genocide in Rwanda



113Op het platteland kon je je makkelijker verbergen dan in Kigali. Door de vele wegversperringen 
kon je de stad praktisch niet ontvluchten. Op het platteland waren de slachtoffers ’s nachts 
relatief veilig. Jonge vrouwen overleefden soms na door de Hutu’s te zijn misbruikt, maar vaak 
werd verkrachting gevolgd door moord.
 In de 100 dagen tussen 6 april en half juli 1994 werd ongeveer driekwart van de totale Tutsi-
bevolking van Rwanda gedood. Schattingen van het aantal slachtoffers variëren van 507.000 
(Alison Des Forges, historica van Human Rights Watch en getuige-deskundige voor het Rwanda-
tribunaal) tot 1,2 miljoen (Rwandese regering). Dit laatste cijfer is inclusief de latere moordpar-
tijen in de vluchtelingenkampen in Congo.
 In de maanden erna werden er opnieuw grootschalige misdaden begaan, maar nu waren 
Hutu’s het slachtoffer van de gevechtseenheden van het RPF. In juli 1994 vluchtten meer dan 
twee miljoen Hutu’s en kwamen er honderdduizenden Tutsi’s uit de buurlanden naar Rwanda. 

7.  Nasleep

Op 8 november 1994 besloot de Veiligheidsraad van de VN een tribunaal te organiseren voor het 
berechten van de daders van de genocide en andere ernstige schendingen van internationaal 
humanitair recht in Rwanda en daarbuiten tussen 1 januari en 31 december 1994. Rwanda, dat 
in 1994 tijdelijk lid van de raad was, stemde als enige tegen het tribunaal. Het Rwanda-tribunaal 
(ICTR) werd gehouden in Arusha in Tanzania, in het gebouw waar ook de Arusha-akkoorden 
waren ondertekend. In 2013 moet het werk klaar zijn.

Gacaca

Na de genocide werden meer dan 100.000 Hutu’s gevangengezet op verdenking van deel-
name aan de genocide van 1994. Het zou tientallen jaren hebben gekost om elke verdachte 
afzonderlijk te berechten. Bovendien waren deze mannen nodig om het land weer op te 
bouwen. Rwanda gebruikte de traditionele gacaca-rechtbanken om met de wreedheden in 
het reine te komen. Doel was erachter te komen wat er was gebeurd, de genocidezaken te 
bespoedigen, de cultuur van straffeloosheid te elimineren en de Rwandezen te verzoenen 
en hun eenheid te versterken. Ongeveer 12.000 gacaca-rechtbanken behandelden meer dan 
een miljoen zaken.

‘Er zijn nog steeds mensen met het hart van een beest, mensen die hebben gedood. Ze 
zouden het zo weer doen. Verzoening is het probleem niet. Het probleem is dat de mensen 
die hebben gedood, ons vee hebben opgegeten en onze spullen hebben gestolen, zijn ge-
vlucht. Hoe kunnen we vergeven als er geen communicatie is? Veel van dat soort mensen 
kijken naar je en wensen je dood.’8

Emmanuel Mugenzira, overlevende van genocide in Rwanda
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Gacaca-rechtbank 
Bron: Kigali Genocide Memorial Centre
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Gacaca-rechters
Foto: Thijs B. Bouwknegt

Paul Kagame, de huidige president van Rwanda, ontkent met kracht de aantijging dat de misda-
den van het RPF tegen de Hutu’s ook genocide waren. De academische en politieke discussies 
zijn nog in volle gang. 

7.1 Internationale reacties, interventie en preventie

De internationale gemeenschap was niet in staat om de wreedheden te voorkomen. Zij kon 
niet op tijd de juiste conclusies trekken. In de eerste dagen van april 1994 werd in plaats van 
‘genocide’ de term ‘etnische zuivering’ gebruikt. VN-generaal Roméo Dallaire, waarschijnlijk 
de bekendste getuige van de genocide, zei dat hij de moorden wel meteen vreselijk had ge-
vonden, maar dat hij dacht dat het Rwandese leger en de Interahamwe politieke vijanden van 
Habyarimana aanviel. Pas na enkele dagen drong tot hem door dat het om misdaden tegen de 
menselijkheid ging en dat alle Tutsi’s doelwit waren. Hij besefte dit pas toen hij met eigen ogen 
zag dat de Interahamwe bij wegversperringen mensen met Tutsi-identiteitskaarten uit hun 
auto’s trokken en ter plekke vermoordden.

‘Het was de klap in mijn gezicht die ik nodig had om te beseffen dat het genocide was, niet 
alleen etnische zuivering. […] Ik vond het moeilijk om de moorden “genocide” te noemen, 
omdat die term gelijkstond aan de Holocaust of de Killing Fields van Cambodja – miljoe-
nen mensen dus. […] “Etnische zuivering” leek over duizenden te gaan. Genocide was het 
meest vergaande stadium van misdaad tegen de menselijkheid. Zo duizelingwekkend en 
ondenkbaar dat ik moeilijk onder ogen wilde zien dat wij ons in zo’n situatie bevonden.’
Generaal Roméo Dallaire
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117Belangrijke personen

Théoneste Bagosora (1941)
Militair officier, naar men zegt het meesterbrein achter de 
genocide. Hij was verantwoordelijk voor de oprichting van de 
Interahamwe en de distributie van wapens en machetes in heel 
Rwanda. Bagosora is veroordeeld wegens genocide, misdaden 
tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

Roméo Dallaire (1946)
Commandant van UNAMIR, de tot mislukken gedoemde VN-
vredesmacht voor Rwanda van 1993 tot 1994.

Juvénal Habyarimana (1937-1994)
President van Rwanda van 1973 tot 1994. Naar algemeen wordt 
aangenomen was zijn dood het startsein voor de genocide.

Paul Kagame (1957)
Leider van het Rwandees Patriottisch Front (RPF). De overwin-
ning van het RPF op de zittende regering in juli 1994 betekende 
het einde van de genocide. Kagame is de huidige president van 
Rwanda.

Léon Mugesera 
Mugesera was lid van de MRND-partij en professor in de politi-
cologie. Hij was een Hutu-propagandist en zijn opruiende anti-
Tutsi-toespraak is berucht. Hij is gevlucht naar Canada, waar hij 
nog steeds woont.

Agathe Uwilingiyimana (1953-1994)
Premier van Rwanda van 18 juli 1993 tot haar dood op 7 april 1994. 
Zij was een van de eerste slachtoffers van de genocide.

Bagosora bij het Rwanda-
tribunaal 
Bron: Kigali Genocide Memorial 
Centre 

Generaal Roméo Dallaire
Bron: Kigali Genocide Memorial 
Centre



118 Verklarende woordenlijst

CDR  Hutu Coalitie voor de Verdediging van de Republiek.

ICTR Rwanda-tribunaal (International Criminal Tribunal for Rwanda).

Interahamwe  Aan de MRND verbonden Hutu-milities.

Impuzamugamabi Aan de extremistische CDR verbonden Hutu-militie.

Inkotanyi RPF-militanten uit Uganda, die terugkeerden op Rwandees 
grondgebied en zich onder de Tutsi-bevolking mengden.

Kangura Invloedrijke Rwandese krant (letterlijk: ‘Word wakker’).

Machete Kapmes, een landbouwwerktuig dat tijdens de genocide in 
Rwanda als wapen werd gebruikt.

MDR-Parmehutu  Partij voor de Beweging van de Emancipatie van de Hutu’s. 

MRND Nationaal-Revolutionaire Beweging voor Ontwikkeling, de partij 
van Habyarimana.

Mwami  De koning, afkomstig uit de Tutsi-gemeenschap.

NNR Radio Rwanda, tot 1992 de enige radiozender in het land.

RPF  Rwandees Patriottisch Front. 

RTLM Radio Télévision Libre des Mille Collines; hielp de Interahamwe 
met informatie over de genocide.

UNAMIR Hulpmissie van de VN voor Rwanda.
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Tijdlijn

Oktober 1990 RPF valt Rwanda binnen. Militante Hutu-jongeren 
vormen Interahamwe, duizenden Tutsi’s sterven tijdens de bur-
geroorlog.

Augustus 1993 De Arusha-vredesakkoorden verplichten de re-
gering tot het delen van de macht. 2500 VN-soldaten houden in 
Rwanda toezicht op de implementatie.

6 april 1994 Het vliegtuig van president Habyarimana stort neer.

7 april 1994 Systematische moorden op Tutsi’s en gematigde 
Hutu-politici.

9 april 1994 De interim-regering wordt geïnstalleerd, maar kan 
het bloedbad niet stoppen.

14 april 1994 Een week na de moord op tien Belgische blauwhel-
men worden de resterende Belgische troepen uit UNAMIR terug-
getrokken. De slachtingen breiden zich uit tot het platteland.

Juli 1994 RPF neemt Kigali in.

8 november 1994 De Veiligheidsraad richt het Rwanda-tribunaal 
(ICTR) op.

Noten

1990

1993

1994

1995
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Overlevenden van ‘Srebrenica’ arriveren bij een 
vluchtelingenkamp van de Verenigde Naties.
Foto: Ron Havi



‘Lieve Mimmy, 

Er zijn weer journalisten, verslaggevers en cameramensen. Ze schrijven, maken foto’s en films 

en dat gaat allemaal naar Frankrijk, Italië, Canada, Japan, Spanje en Amerika. Maar jij en ik, 

Mimmy, wij gaan nergens heen. Wij blijven hier, wachten af en houden elkaar gezelschap. Som-

mige mensen vergelijken me met Anne Frank. Dat maakt me bang, Mimmy. Ik weet hoe het met 

haar is afgelopen en dat wil ik niet.’ 1

Zlata, 12 jaar

Deze vergelijking met Anne Frank is misschien niet terecht, maar maakte Zlata wel in één klap 
beroemd. Zelfs toen Sarajevo nog onder vuur lag, werd ze opgezocht door journalisten en ver-
slaggevers, en werden delen van haar dagboek gepubliceerd. Dankzij haar succes als schrijfster 
werden Zlata en haar familie ‘gered’ door haar uitgever en veilig naar Parijs gebracht.

Crisis en genocide in Joegoslavië, 1985-1995
Ton Zwaan
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Inleiding

De oorlog in Joegoslavië voltrok zich voor het oog van de wereld en de beelden werden overal 
uitgezonden. Iedereen kon op televisie zien welke wreedheden er plaatsvonden, maar niemand 
greep in. Dat lag ook aan de complexe achtergronden van de burgeroorlog. Men zag Serviërs 
vechten tegen Bosnische en Kroatische moslims, Kroaten tegen Serviërs en Bosnische moslims 
en Bosnische moslims tegen Kroaten en Serviërs. En dat op het grondgebied van de voormalige 
Socialistische Federale Volksrepubliek Joegoslavië, een smeltkroes van – op het oog tenminste 
– vreedzaam samenlevende etnische bevolkingsgroepen. 

1.  Historische achtergrond

Om het conflict te kunnen begrijpen, moeten we eerst iets weten over de geschiedenis van Joe-
goslavië. De zes republieken van de federale staat – Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, 
Servië, Montenegro en Macedonië – deelden een gecompliceerd en vaak gewelddadig verleden. 
Factoren die bijdroegen aan het einde van Joegoslavië waren het machtsvacuüm dat ontstond 
na 1980, de ernstige politieke en economische problemen (zoals de kwestie van meervoudige 
nationaliteiten), de ineenstorting van het communisme in de buurlanden en in Joegoslavië zelf 
en de daaropvolgende opkomst van het extreem nationalisme, de polarisatie en het uiteenval-
len van het geweldsmonopolie. 
 Joegoslavië, een land met zo’n 24 miljoen inwoners dat ongeveer zeven keer zo groot was als 
Nederland en half zo groot als Frankrijk, bestaat niet meer. Nadat het zich in minder dan 75 jaar 
op een moeizame, tragische en turbulente manier had ontwikkeld tot een unie van min of meer 
autonome staten, stortte het binnen een decennium ineen. De beslissende fase speelde zich af 
tussen 1985, toen steeds duidelijker werd dat het land uiteen dreigde te vallen, en 21 november 
1995, de datum waarop het Verdrag van Dayton een einde maakte aan drieënhalf jaar geweld in 
Bosnië en Herzegovina. 

De ondertekening van het Genocideverdrag 
door Joegoslavië, 1948 
Bron: Verenigde Naties



1231.1  Tussen het Osmaanse Rijk en Oostenrijk-Hongarije

Het gebied dat na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) Joegoslavië ging heten, was in de eeuwen 
daarvoor een klassiek voorbeeld van een betwist grensterritorium. Naast de oorspronkelijke 
etnische bevolkingsgroepen, ieder met hun eigen cultuur, leefden er zowel christenen als 
moslims. Bovendien verdeelden het westelijke rooms-katholieke christendom en het oostelijke 
orthodoxe christendom de twee grootste bevolkingsgroepen, de Kroaten en de Serviërs. In 
deze regio ging ‘Europa’ geleidelijk over in ‘het Oosten’, waar het Osmaanse Rijk en Oostenrijk-
Hongarije regelmatig in oorlogen verwikkeld waren. Tussen het einde van de veertiende eeuw 
en het einde van de vijftiende eeuw veroverde het Osmaanse Rijk een groot deel van de Balkan, 
waaronder Macedonië, Servië, delen van Montenegro en Bosnië en Herzegovina, maar niet Kro-
atië en Slovenië. Deze laatste twee behoorden tot het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije. 
 De legers van het Habsburgse Rijk en het Osmaanse Rijk ronselden beide hun rekruten onder 
de plaatselijke boerenbevolking. In de 19e eeuw werd het Osmaanse Rijk uit de Balkan verdre-
ven, waarbij menige bloedige strijd werd geleverd. Dit mondde uit in de oorlogen van 1912 en 
1913. Er vielen talloze doden aan beide kanten, en ook de burgerbevolking werd zwaar getrof-
fen.
 Zonder de bescherming van een betrouwbare overheid was de boerenbevolking op zich-
zelf aangewezen voor het verdedigen van hun leven, bezittingen en eer. Dat leidde tot talloze 
bloedveten, vendetta’s en berovingen. Generaties lang leefde de bevolking, die voornamelijk 
op het platteland woonde, in zware en gewelddadige omstandigheden. Een blik op de geschie-
denis leert dat de regio in een periode van 150 jaar nauwelijks vrede kende. De geweldscultuur 
uitte zich in agressieve mannelijke idealen, waarbij een krijgscultuur werd gecombineerd met 
een voorliefde voor wapens. Het vaardig hanteren van wapens werd hoog gewaardeerd. De 
bevolking kon en wilde geweld gebruiken, en wraak werd met wraak vergolden. Daardoor was 
men vaak min of meer ongevoelig voor geweld geworden. 

1.2  De staat van Slovenen, Kroaten en Serven

Na de Eerste Wereldoorlog ontstond de staat Joegoslavië, destijds aangeduid als de Staat van 
Slovenen, Kroaten en Serven. Het land bestond uit gebieden en bevolkingsgroepen met een 
veelheid van etnisch-culturele en politieke tradities. Grote delen van het nieuwe koninkrijk 
hadden tot de twee uiteengevallen rijken behoord en waren tussen 1914 en 1918 in oorlog 
met elkaar geweest. Daarom twijfelden diverse deskundigen destijds aan de levensvatbaar-
heid van de nieuwe staat van Slovenen, Kroaten en Serven. Het voormalige koninkrijk Servië 
verwierf  een dominante positie binnen de nieuwe staat. De Servische elite werd de elite van 
het nieuwe koninkrijk en de hoofdstad van Servië – Belgrado – werd bovendien de hoofdstad 
van de nieuwe staat. Servische troepen bezetten in 1918 en 1919 het volledige grondgebied 
van het nieuwe Joegoslavische koninkrijk, met een ondergeschikte bijdrage van Kroatische en 
Sloveense militairen.



124 Daardoor heerste bij een aanzienlijk deel van de niet-Servische bevolking, met name in Slovenië 
en Kroatië, het gevoel dat ze door Servië waren geannexeerd. Het harde Servische beleid zorgde 
voor nog meer wrevel onder Kroaten en Slovenen, die zichzelf cultureel superieur achtten aan de 
Serviërs. De Serviërs hadden in de oorlog echter heldhaftig gevochten en daarbij zware verliezen 
geleden. Die opofferingen werden door de Kroaten en Slovenen niet altijd op waarde geschat. 
De Serviërs stoorden zich aan deze ‘ondankbaarheid’, wat tot nog meer spanningen leidde.
 De nieuwe staat ontwikkelde zich al snel van een zwakke democratie tot een autoritaire 
monarchistisch-militaristische dictatuur. Het grootste deel van de bevolking had nauwelijks 
enige invloed op de bestuursvorm en de politieke autonomie van de staat in het interbellum 
was aanzienlijk.2 Daardoor had de elite veel macht en vrijheid van handelen, zonder dat men 
verantwoordelijkheid hoefde af te leggen aan het volk. De heersende macht tolereerde een-
voudigweg geen politieke oppositie. Dat leidde tot politiek geweld, terroristische aanslagen 
en een aantal opstanden onder de boerenbevolking. Duizenden mensen werden om politieke 
redenen opgesloten. Een ander belangrijk kenmerk van deze nieuw gevormde staat was dat het 
volk zichzelf er nauwelijks mee kon identificeren. Hoewel het Joegoslavische nationalisme en 
patriottisme van staatswege werden opgelegd, bleef de verdeeldheid onder de diverse etnische 
groepen bestaan.

1.3  Tweede Wereldoorlog

De gewelddadige Duitse invasie in april 1941 zorgde voor nog meer interne conflicten en strijd. 
Daarbij kwam naar schatting een miljoen mensen om, van wie mogelijk 300.000 alleen al in 
Bosnië en Herzegovina. Individuele en collectieve herinneringen aan die tijd speelden een be-
langrijke rol tijdens de crisis in de jaren ’90.
 Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten bewapende groepen met uiteenlopende ideologieën 
en etnische achtergronden zowel tegen elkaar als tegen de Duitse bezetter. Kroatische fascis-
ten (de Ustaše) voerden daden van genocide op Serviërs en Joden uit, en begingen wreedheden 
tegen zigeuners, communisten en politieke tegenstanders. De nationalistische en royalistische 
Servische etniks maakten zich eveneens schuldig aan talloze massamoorden. Intussen voch-
ten de communistische partizanen tegen beide partijen. Dankzij de steun van de geallieerden 
kwamen ze na de oorlog als overwinnaar uit de strijd. De partizanen slachtten vervolgens op 
grote schaal Ustaše en etniks af, en in de eerste jaren na de oorlog werden tienduizenden 
politieke tegenstanders uit de weg geruimd. Vanaf 1945 leidde de partizanenleider Josip Broz 
Tito het land als socialistische eenheidsstaat.3

1.4  Maarschalk Tito

De federale en communistische ‘volksrepubliek’ hield de vooroorlogse machtsstructuren gro-
tendeels in stand. Joegoslavië werd geen pluralistische democratie of rechtsstaat, maar een 
communistisch-militaristische dictatuur. Tegenstanders of vermeende tegenstanders werden 



125door de partij – die later de Communistenbond werd genoemd – op grondige en meedogen-
loze wijze aangepakt. 
 De nieuwe communistische staat bouwde een omvangrijk onderdrukkingsapparaat op met 
een machtige geheime dienst (naar het voorbeeld van de Sovjet-Russische NKVD), een grote po-
litiemacht en een enorm leger. De suprematie van de partij en het monopolie op het machtsap-
paraat van de partijstaat werden door deze instellingen in stand gehouden. Het oude konings-
huis werd vervangen door een meer gecentraliseerde overheid waarin Tito de alleenheerser 
was. De inmiddels communistische politieke elite bepaalde wat er gebeurde. Oppositie werd 
nauwelijks geduld en de politieke invloed van de bevolking werd tot een minimum beperkt.

2.  Nationalisme en de toenemende polarisatie
2.1  De kwestie van de nationaliteiten

Tito en de andere centrale en republikeinse leiders in de nieuwe Joegoslavische federatie waren 
zich terdege bewust van de precaire ‘nationaliteitenkwestie’. Aanvankelijk werden ‘collabo-
rateurs’, ‘fascisten’, ‘royalisten’, ‘nationalisten’ en ‘antirevolutionairen’ nog vervolgd. Aan de 
ene kant werd rekening gehouden met de ‘nationale’ gevoelens van de belangrijkste etnische 
groepen onder de bevolking. Zo moesten in overheidsorganisaties en bestuurlijke en culture 
instellingen de verschillende etnische groepen zijn vertegenwoordigd. Dit concept van ‘dub-
bele soevereiniteit’ werd zowel voor de diverse republieken als voor de afzonderlijke ‘naties’ 
gehanteerd. Daar staat tegenover dat politieke en culturele manifestaties met een nationalis-
tisch tintje verboden waren, behalve als ze officieel waren toegestaan (traditionele kostuums, 
muziek, liederen, etc.). Politiek-nationalistische activiteiten waren absoluut taboe. Het officiële 
motto was ‘Broederschap en eenheid’, maar ‘Verdeel en heers’ zou passender zijn geweest.
 Een overweldigende meerderheid noemde zichzelf nog steeds Sloveen, Serviër, Kroaat of 
moslim. Het proces van nationale eenwording verliep dan ook uiterst moeizaam en de bevol-
king kon zich nauwelijks met het land identificeren, ook al omdat de onderlinge verschillen 
tussen de etnische groepen te groot waren. De nationaliteitenkwestie was nooit onderwerp 
van publieke discussie, omdat daarvoor de politieke, culturele en intellectuele vrijheid ont-
brak. Bovendien slaagde de bevolking er nooit echt in de collectieve en individuele trauma’s als 
gevolg van de recente oorlogen te boven te komen. Uiteindelijk zou dit eind jaren ’80 tot een 
politiek van meedogenloze onderdrukking leiden.
 In 1980 overleed maarschalk Tito op 87-jarige leeftijd, de Joegoslavische ‘president voor het 
leven’. Hij had geen opvolger aangewezen en liet het land in grote problemen achter. Niet alleen 
ontstond er een machtsvacuüm, was er discussie over de mate van centralisatie en was de na-
tionaliteitenkwestie nog niet opgelost, ook waren er grote economische problemen. Deze vier 
kwesties, die in diverse opzichten met elkaar samenhingen, stelden de Joegoslavische leiders 
voor schier onoplosbare problemen. Bovendien werd de situatie in de loop van de jaren ’80 in 
twee opzichten nog slechter. Het eerste betrof een interne kwestie, namelijk de steeds sterker 



126 wordende roep van diverse groepen en partijen om meer politieke en economische autonomie. 
Het tweede probleem was extern: de snel veranderende internationale verhoudingen, voor-
namelijk als gevolg van de ineenstorting van het communisme in Europa en het einde van de 
Koude Oorlog.

2.2 Tekenen van crisis

Een van de eerste voortekenen van de crisis in Joegoslavië na 1980 was de groeiende drang naar 
autonomie onder de Albanezen in de zuidelijke provincie Kosovo. In de praktijk werd Kosovo al 
bestuurd door een overwegend Albanese communistische elite – de bevolking van de provincie 
bestond voor zo’n 90% uit Albanezen – maar nu eiste men ook onafhankelijkheid van Servië 
en dezelfde status als de zes republieken. Veel Serviërs beschouwden Kosovo echter als een 
integraal en onlosmakelijk deel van Servië. 
 In het najaar van 1981 werd de Albanese onafhankelijkheidsbeweging, die de steun genoot 
van grote delen van de Albanese bevolking in de provincie, hardhandig de kop ingedrukt door 
de politie en het federale leger van het nationalistische Servische bestuur. In 1989 was er van 
de autonome status van Kosovo niets meer over. Daaruit bleek dat het de heersende Joego-
slavische en Servische leiders begin jaren ’80 aan capaciteiten, durf en verbeeldingskracht 
ontbrak om anders dan met harde hand te reageren op de sterker wordende roep om meer 
vrijheid.
 Als reactie op het onafhankelijkheidsstreven ontstond er in Kosovo een Servische etnisch-
nationalistische beweging onder de Servische en Montenegrijnse minderheid. In propaganda-
materiaal werden de Albanezen afgeschilderd als primitieve barbaren die expres veel kinderen 
namen om andere rassen in aantal te overtreffen. Ze zouden hardwerkende Servische en Mon-
tenegrijnse boeren willen doden, hun land afpakken en hun vrouwen verkrachten. Albanezen 
zouden zich willen afscheiden van Servië en zich bij Albanië willen aansluiten. Hoewel er nau-
welijks bewijs bestond voor deze aantijgingen, voedden ze de heersende gevoelens van angst 
en onveiligheid onder de lokale Servische bevolking.
 Dit mechanisme van polarisatie zou zich in de decennia die volgden nog vaak herhalen in 
Joegoslavië. Als gevolg van de toenemende instabiliteit en onveiligheid begonnen bevolkings-
groepen elkaar als bedreigend en zichzelf als slachtoffers te beschouwen. Dergelijke angstge-
voelens leiden doorgaans tot een bekrompen en beeldbevestigend beeld van de werkelijkheid, 
waarin de ‘vijand’ alleen met geweld kan worden bestreden.

3.  Het Servisch Memorandum

In 1986 stelde een groep Servische intellectuelen en schrijvers van de Servische Academie van 
Wetenschappen en Kunsten (SANU) in Belgrado het zogeheten SANU-Memorandum, ook wel 
Servisch Memorandum, op. Dit document schetste een radicale etnisch-nationalistische visie 
op de positie van Servië binnen Joegoslavië. Onder het bewind van Tito waren de Serviërs altijd 



127slecht behandeld, zo vonden de opstellers. De Serviërs waren van mening dat ze de grootste 
militaire bijdrage hadden geleverd aan beide wereldoorlogen en zwaarder dan andere bevol-
kingsgroepen hadden geleden. Hoewel ze de oorlog hadden gewonnen, hadden ze de vrede 
verloren: Servië werd gezien als het slachtoffer van een voortdurende politieke en economische 
discriminatie door Slovenen en Kroaten binnen de federatie. Serviërs die buiten Servië zelf leef-
den, met name in Kroatië en Kosovo, waren straatarm. Deze Serviërs zouden in groot gevaar zijn 
en met uitroeiing worden bedreigd. Het oplossen van de Servische ‘nationale kwestie’ moest 
onmiddellijk de hoogste politieke prioriteit krijgen, anders waren de gevolgen niet te overzien.
 Volgens het memorandum was het ideaal van een onafhankelijk Groot-Servië nog steeds 
een verdedigbaar streven. Er stond in dat ‘het voortbestaan en de ontwikkeling’ en de ‘ter-
ritoriale eenheid’ van de Serviërs alleen kon worden gegarandeerd als alle Serviërs binnen één 
Servische nationale staat werden verenigd. ‘Het is het historische en democratische recht van 
het Servische volk om haar nationale integriteit volledig tot zijn recht te laten komen, ongeacht 
de republiek of provincie waarin ze wonen.’ Dit betekende een rechtstreekse aanslag op de 
fundamenten van de Joegoslavische staat en op het principe van ‘Joegoslavisme’.

Fragmenten uit het Servisch Memorandum:

‘De houding van de machthebbers en de autoriteiten in Kosovo ten aanzien van het geweld 
tegen de Servische bevolking is veelzeggend. Het verzwijgen of goedpraten van deze mis-
daden, het achterhouden van de volledige waarheid en de vertragingstactiek bij onderzoek 
en vervolging werken grote en kleine terreurdaden in de hand en schetsen tegelijkertijd 
een onjuist en te rooskleurig beeld van de gebeurtenissen in Kosovo. Bovendien worden 
er voortdurend politieke excuses bedacht voor het geweld tegen de Serviërs en de veron-
derstelde wederzijdse haat, intolerantie en wraakgevoelens, terwijl we ook steeds vaker 
horen over de zogenaamde activiteiten van een “externe” vijand van buiten de provincie, 
namelijk het Servisch nationalisme uit Belgrado.’ [...]
‘De economische ondergeschiktheid van Servië kan alleen volledig worden verklaard door 
ook te wijzen op de politieke tweederangs status waar alle andere relaties uit voortkomen. 
Voor de Communistische Partij van Joegoslavië (CPJ) stond de economische hegemonie van 
de Servische natie tussen de twee wereldoorlogen niet ter discussie, hoewel de industria-
lisatie in Servië langzamer verliep dan gemiddeld in Joegoslavië. Deze ideologie voedde de 
overtuigingen en handelingen die een cruciale invloed hadden op latere politieke gebeurte-
nissen en op de relaties tussen de diverse gemeenschappen.’ [...]
‘De Servische Academie van Wetenschappen en Kunsten wil nogmaals benadrukken dat 
zij bereid is alles te doen wat in haar vermogen ligt om te helpen bij het uitvoeren van de 
cruciale taken en het nakomen van de historische plichten die onze generatie te wachten 
staan.’



128 Het Memorandum sprak veel Serviërs aan, uit alle lagen van de bevolking en zowel binnen als 
buiten de partij. De Servische partijleider Slobodan Miloševi  was zich hier terdege van bewust 
en nam de ideologie van het Memorandum grotendeels over in zijn eigen programma. Vervolgens 
wist hij andere communistische leiders in Servië ten val te brengen en zijn eigen machtspositie 
en die van zijn naaste medewerkers en bondgenoten te verstevigen. Daarnaast bracht hij een 
proces op gang dat leidde tot een etnisch-nationalistische heroriëntatie, het streven naar een-
heid en een hernieuwde centralisatie in Servië. Daarbij werden weinig middelen geschuwd. Zijn 
beleid werd gekenmerkt door politieke intriges en zuiveringen binnen de partij, hij organiseerde 
perscampagnes, manipuleerde tv-programma’s en ensceneerde massademonstraties. Voor dat 
doel werd ‘de massa’ met bussen door heel Servië vervoerd en op dezelfde wijze ingezet voor 
manifestaties in andere republieken.

Kosovo Polje, april 1987

De communistische leider Slobodan Miloševi  had zich nog nauwelijks uitgesproken over 
het Servisch nationalisme. Tot het moment dat hij afreisde naar het historische Kosovo 
Polje, waar ooit de Slag op het Merelveld had plaatsgevonden. Hier sprak hij de Serviërs toe 
tijdens een geënsceneerde demonstratie:
‘Kameraden, kameraden.’
Iemand in het publiek riep: ‘De Albanezen vallen ons lastig. We worden in elkaar geslagen. 
Luister nou! Ze slaan ons in elkaar!’
Miloševi  sprak daarop de dreigende woorden die het keerpunt in zijn carrière als Servische 
leider zouden markeren: ‘Niemand mag nog het lef hebben om jullie ooit in elkaar te slaan!’
Later zei hij tegen het publiek:
‘Dit is jullie land. Het zijn jullie akkers, jullie tuinen, hier liggen jullie herinneringen. Je ver-
laat je land toch niet omdat je het hier moeilijk hebt en wordt onderdrukt? Je moet hier 
blijven, al was het maar voor je voorouders en nakomelingen. Als je gaat, beschaam je je 
voorouders en stel je je nakomelingen teleur. Kameraden, ik zeg niet dat jullie moeten lijden 
en een voor jullie onbevredigende situatie moeten accepteren. Integendeel: jullie moeten 
er zelf iets aan doen.’4

Etnisch-nationalisme werd niet langer ontmoedigd, maar was nu een uitgesproken politieke prio-
riteit. De communistische ideologie had plaatsgemaakt voor de radicale ideologie van het Servisch 
nationalisme. De massa werd nu op pseudo-democratische, populistische wijze gemobiliseerd. 
Dit proces van polarisatie ondermijnde de Joegoslavische federale staat nog verder. En hoewel er 
in Servië ook gematigden en liberalen waren die protesteerden tegen de nationalistische koers, 
was hun stem te zwak om het oprukkende nationalisme een halt toe te kunnen roepen.
Het Servische nationalisme leidde tot reacties in de andere republieken. Kort na de publicatie van 
het Memorandum verscheen ‘Bijdragen aan het Sloveense nationale programma’ in Slovenië. Het 
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document riep op tot het sluiten van de Sloveense gelederen, bekritiseerde het communisme, 
sprak schande van de grote economische en financiële bijdrage van Slovenië aan de federatie en 
stelde dat het misschien beter was als Slovenië zich zou afscheiden van Joegoslavië. Deels onder 
de zware druk van Belgrado en het nationale leger JNA (Jugoslovenska Narodna Armija) verwier-
pen de Sloveense communistische leiders de ideeën aanvankelijk. Onder invloed van het groei-
ende Servische nationalisme ontstond er echter een toenadering tussen het communistische 
establishment en de dissidente elite in Slovenië. De ontwikkelingen volgden elkaar snel op. Eerst 
besloten de leiders tot de invoering van een meerpartijenstelsel en vrije verkiezingen, daarna 
volgde een grondige en grotendeels geheime voorbereiding van nationale onafhankelijkheid en 
de afkondiging van soevereiniteit in september 1989. Ten slotte, na vele politieke verwikkelingen 
die tot verdere radicalisering leidden, verklaarde Slovenië zich in juni 1991 onafhankelijk.
 Ook Kroatië reageerde op de opkomst van de nationalistische beweging in Servië. In 1970 was 
een eerdere oprisping van Kroatisch nationalisme binnen de partij en bij culturele instellingen 
met geweld onderdrukt. Diverse politieke en intellectuele partijleiders waren vervangen of ge-
vlucht, terwijl andere in de gevangenis terechtkwamen, onder wie de voormalige partizanenlei-

Koppen in de Servische pers: ‘Wetenschappelijke 
conferentie “Genocide op de Serven tijdens de 
Tweede Wereldoorlog” is gisteren afgerond in de 
Servische Academie voor Kunst en Wetenschap’, 
‘Het Kwaad moet ons waarschuwen’ 
Bron: Politika Ekspres, 26 oktober 1991, p.15



130 der, JNA-generaal en militair historicus Franjo Tu man. Kroatië grensde aan Servië en er leefde 
een vrij grote Servische minderheid van meer dan een half miljoen mensen, die ruim waren 
vertegenwoordigd in de regering, de overheid en de republikeinse politiemacht. Naarmate de 
Servische nationalisten radicaler werden, begon de Kroatische elite zich steeds ongemakkelijk te 
voelen. Dit proces van radicalisering ging vergezeld van harde campagnes in Servische massame-
dia tegen moslims en Kroaten, waarbij het schrikbeeld van het fascistische Ustaša-regime uit de 
oorlogsjaren werd opgeroepen. In 1989 werd de nationalistische Kroatische Democratische Unie 
HDZ (Hrvatska Demokratska Zajednica) opgericht, waarvan Franjo Tu man de leider werd. Onder 
zijn populistische leiderschap kon het etnisch-nationalisme zich ongehinderd ontwikkelen en 
werd de Kroatische bevolking politiek gemobiliseerd, net als in Servië.

De opkomst van het ‘Kroatische fascisme’

Nadat eind 1989 was besloten tot invoering van een meerpartijenstelsel en verkiezingen, 
begon de HDZ een nationalistische campagne in Kroatië. In deze campagne werd bewust 
verwezen naar oude Kroatische symbolen, de droom van een Groot-Kroatisch Rijk en de 
Ustaša-beweging van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De campagne richtte zich 
ook op de mogelijke Servische dreiging en de ‘barbaarse’ inborst van de Serviërs. Tijdens 
massabijeenkomsten maakte Tu man opmerkingen als: ‘Goddank is mijn vrouw niet joods 
of Servisch’ en ‘Bosnië en Herzegovina behoort tot de Kroatische natie’. Hij werd luid toe-
gejuicht. Buiten Kroatië vond mobilisatie plaats van Kroatische gemeenschappen, die deels 
bestonden uit Kroaten die in 1945 en 1970 waren gevlucht.

De polarisatie binnen Joegoslavië was niet meer te stoppen. In april 1990 won de HDZ de verkie-
zingen met grote overmacht en in mei werd Tu man president van Kroatië. De onafhankelijk-
heidsverklaring volgde in juni 1991.

4.  Van politieke polarisatie tot massaal geweld

Joegoslavië was geen democratie en ook geen rechtsstaat. De instituten die het monopolie 
op geweld bezaten – de politie, het leger en de diverse geheime diensten – waren maar tot 
op zekere hoogte neutraal. Toch waren individuele en collectieve uitingen van geweld in het 
dagelijks leven betrekkelijk zeldzaam.
 Het Joegoslavische volksleger JNA telde zo’n 70.000 officieren, van wie ongeveer 70% Servisch 
of Montenegrijns was. De overgrote meerderheid van het officierskorps beschouwde de JNA 
hoofdzakelijk als de nationale hoeder van de Joegoslavische federatie en het partijcommu-
nisme. In de nationale strategische doctrine was rekening gehouden met vijandelijke aanvallen. 
Vanwege de centrale ligging van Bosnië en Herzegovina waren grote militaire installaties en 
voorraden hier geconcentreerd.
 Parallel aan het nationale leger werd een paramilitaire organisatie opgericht, de zogehe-
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ten Territoriale Defensie (TO, Teritorijalna Odbrana). Deze strijdmachten waren per republiek 
georganiseerd en bestonden uit tienduizenden arbeiders, boeren en burgers. Ze waren goed 
getraind en uitgerust, zodat ze in het geval van een vijandelijke aanval snel konden worden 
gemobiliseerd en als guerrillatroepen worden ingezet. De TO had zijn eigen commandostructuur 
en zijn eigen (voornamelijk lichte) wapens en voorraden. In de TO hadden veel Joegoslavische 
mannen militaire training en ervaring opgedaan. Grote hoeveelheden wapens en munitie waren 
overal en voor vrijwel iedereen verkrijgbaar.
 Er ontstonden gewapende groepen paramilitairen, milities en benden, en ook lokale krijgs-
heren lieten zich gelden. Soms werkten ze nauw samen met de JNA, het Kroatische en later 
het Bosnisch-Servische leger en soms werkten ze zelfstandig. In ieder geval speelden ze een 
belangrijke rol in de toename van het geweld. Zodra duidelijk werd dat de politieke elites in 
Belgrado, Zagreb en later ook in Sarajevo aanstuurden op een burgeroorlog in Kroatië en later 
in Bosnië, werden de paramilitaire groepen actief. Ze waren verantwoordelijk voor veel van de 
meest extreme wreedheden die in de eerste helft van de jaren negentig werden begaan tegen 
weerloze burgers  in Joegoslavië. 

Servische paramilitairen verbranden de Kroatische vlag tijdens de inname van een dorp, najaar 1991. 
Foto: Ron Haviv
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4.1  Conflict en oorlog in Bosnië en Herzegovina

‘Jullie willen Bosnië en Herzegovina meeslepen in dezelfde ellende waarin Slovenië en Kro-
atië al zijn meegesleept. Geloof me, jullie helpen Bosnië en Herzegovina naar de verdoeme-
nis, net zoals jullie verantwoordelijk zijn voor de mogelijke vernietiging van de moslimbe-
volking. Want de moslims kunnen zichzelf niet verdedigen als het oorlog wordt. Hoe willen 
jullie voorkomen dat iedereen wordt gedood in Bosnië en Herzegovina?’
Radovan Karadži , 14 oktober 1991

In maart/april 1992 breidde de oorlog zich uit naar Bosnië en Herzegovina, de centrale repu-
bliek van Joegoslavië. De JNA en Servische strijdkrachten vielen diverse steden aan bij de grens 
met Servië in het noorden van de republiek. Begin maart 1992 verklaarde de regering van de 
Bosnische president Izetbegovi  Bosnië en Herzegovina onafhankelijk. Kort daarna braken er 
gevechten uit in en rond Sarajevo, de hoofdstad van de voormalige Joegoslavische republiek. 
Deze oorlog zou drieënhalf jaar duren, tot november 1995.
 Het verloop van de oorlog maakte duidelijk hoe gecompliceerd de etnische en ideologische 
samenstelling van de bevolking in het voormalige Joegoslavië was. Dat gold met name voor 

Leden van een Servische paramilitairistische eenheid schoppen tegen de lichamen 
van de eerste moslimdoden in de oorlog in Bosnië, voorjaar 1992.



133Bosnië en Herzegovina. Bij de gevechten waren zeker tien partijen betrokken, die soms samen-
werkten en soms tegen elkaar streden. Het betrof voornamelijk Serviërs, Kroaten en Bosnische 
moslims.
 De oorlog eiste tal van slachtoffers. Sommige burgerslachtoffers kwamen om tijdens gevech-
ten, maar de meeste stierven als gevolg van grootschalige ‘etnische zuiveringen’, wat in de 
praktijk vaak neerkwam op regelrechte volkerenmoord. De etnische zuiveringen resulteerden in 
een grote stroom vluchtelingen en veroorzaakten een enorme materiële schade.

Etnische zuivering

‘Etnische zuivering’ is een eufemisme dat door de daders wordt gebruikt om hun ware 
intenties en praktijken te verdoezelen. Deze praktijken komen neer op langdurige, vij-
andige en gewelddadige activiteiten van een georganiseerde partij tegen een vrijwel 
weerloze bevolkingsgroep, waarvan de leden uitsluitend doelwit zijn omdat ze tot die 
bevolkingsgroep behoren. Het is niet eenvoudig om dit concreter te formuleren, een 
regelmatig voorkomend probleem bij (burger)oorlogen, massaslachtingen en genocide.

5.  Slachtoffers

Een VN-commissie schatte dat eind 1994 zo’n 200.000 mensen waren gedood, terwijl ongeveer 
50.000 mensen zouden zijn gemarteld in 800 Bosnische gevangenkampen en detentiecentra. 
Inmiddels is de schatting van het aantal dodelijke slachtoffers naar beneden bijgesteld tot 
150.000 in de oorlog als geheel. Voor Bosnië gaat men uit van 100.000 doden.
 Volgens het meest recente onderzoek van het Onderzoeks- en Documentatiecentrum in Sara-
jevo, en de demografische gegevens van het bureau van de Aanklager van het ICTY, zijn er van 
de 1,89 miljoen Bosnische moslims zo’n 60.000 vermoord. Van de 1,36 miljoen Serven in Bosnië 
zijn er ongeveer 25.000 vermoord, en aan de Kroatische kant waren er bijna 8.000 slachtoffers. 
Aan de kant van de Bosnische moslims vielen er dus de meeste slachtoffers, meer dan twee keer 
zoveel als aan Servische zijde, en bijna acht keer meer dan aan Kroatische zijde.
 In totaal kwamen er bijna evenveel burgers als soldaten om het leven. Hoewel mannen van 
alle drie de strijdende partijen zich schuldig maakten aan verkrachtingen van vrouwen uit 
‘vijandelijke groepen’, kan alleen de systematische verkrachting van moslimvrouwen worden 
beschouwd als doelbewuste oorlogsstrategie en ‘etnische zuivering’ van Servische kant.

5.1  Vluchtelingen

De helft van de totale vooroorlogse bevolking van Bosnië en Herzegovina werd op een of 
andere manier uit haar vertrouwde omgeving verdreven. Bij de Bosnische moslims gaat het 
zelfs om 60%. Het is onmogelijk te zeggen hoeveel mensen al waren gevlucht voordat hun 
gemeenschap werd aangevallen, hoeveel er direct na een aanval vluchtten of moesten vluchten 
en hoeveel er later werden verjaagd. Vluchten voordat een gemeenschap daadwerkelijk wordt 
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aangevallen, wordt ‘etnische zelfzuivering’ genoemd. Het is echter wel zo dat vrijwel geen 
enkele Joegoslavische vluchteling zijn of haar woning vrijwillig verliet.
 We kunnen diverse conclusies trekken. In de eerste plaats vielen er vele doden onder alle 
strijdende partijen en gingen er veel gebouwen en bezittingen verloren. Ten tweede droegen 
alle partijen bij aan de ontwikkelingen die tot de oorlog leidden, zij het op verschillende manie-
ren. Bovendien hebben alle partijen zich tijdens de oorlog in diverse gevallen schuldig gemaakt 
aan tegen bevolkingsgroepen gerichte gruweldaden en massaslachtingen. Hieruit volgt, en dat 
is het derde punt, dat er geen partij, etnische groep of bevolkingsgroep is die kan worden 
beschouwd als enige dader, zoals er ook niet één slachtoffergroep is. Sterker nog: binnen elke 
betrokken etnische categorie waren er zowel daders als slachtoffers. Dat betekent overigens 
niet dat alle partijen in gelijke mate aansprakelijk en schuldig zijn. De Bosnische Serviërs be-
gonnen de eigenlijke oorlog, met doorslaggevende militaire steun uit Servië zelf. Bovendien 
pleegden Servische troepen veel meer oorlogsmisdaden dan de andere betrokken partijen. 

5.2  Srebrenica

Een van de grootste oorlogsmisdaden vond plaats tussen 6 en 16 juli 1995, toen het Bosnisch-
Servische leger onder het commando van Ratko Mladi  en het politieke leiderschap van Radovan 

Politieke gevangenen in het Manja a-kamp in Bosnië en Herzegovina 
Bron: ICTY



135Karadži  de ‘veilige’ enclave in het stadje Srebrenica innam. Tienduizenden Bosnische moslims 
hadden er hun toevlucht gezocht om te ontsnappen aan de etnische zuiveringen elders in de 
regio. De formele beveiliging was in handen van een slecht bewapend Nederlands VN-bataljon 
(ongeveer 370 vredessoldaten). De Nederlandse VN-militairen konden niet voorkomen dat de 
Serviërs het gebied bezetten. Ze kregen niet de beloofde luchtsteun waar ze herhaaldelijk 
om hadden gevraagd, anders hadden ze de Servische aanval misschien nog kunnen afslaan. 
Nadat de stad was ingenomen, werden de moslimmannen door het Bosnisch-Servische leger 
gescheiden van de vrouwen en de kinderen. Deze werden in vrachtwagens en bussen afgevoerd 
naar een gebied dat in handen was van de Bosniërs. De mannen werden naar een andere plek 
gebracht en vervolgens geëxecuteerd, de meeste tussen 13 en 15 juli. Meer dan 7000 moslim-
mannen werden tijdens deze massa-executies gedood.
 Het duurde even voordat dit nieuws doordrong tot de rest van de wereld  en nog langer tot de 
wereld begreep dat dit een onmiskenbare daad van genocide was van het Bosnisch-Servische 
leger. In augustus 1995 besloot de internationale gemeenschap uiteindelijk dat de Verenigde 
Staten, de NAVO en de VN harder moesten optreden tegen de Serviërs. De gruwelijke moord-
partijen bij Srebrenica hebben zeker een rol gespeeld bij deze beslissing. Vanaf eind augustus 
werden Servische doelen rond Sarajevo en elders in Bosnië stelselmatig gebombardeerd door 
NAVO-vliegtuigen. Hierdoor werden de Bosnische Serviërs en de leiders in Servië zelf gedwon-
gen om zich terug te trekken, vredesbesprekingen aan te gaan en overeenstemming te bereiken 
over beëindiging van de oorlog.

6.  Het Joegoslavië-tribunaal en het Verdrag van Dayton

Bijna drie jaar lang had de door de VN vertegenwoordigde internationale gemeenschap geen 
oog voor de oorlog en de wreedheden in Bosnië en Herzegovina. De VN beperkten zich tot 
halfslachtige maatregelen: eindeloze onderhandelingen, een wapenembargo en beperkte hu-
manitaire hulp. De grondtroepen van de VN-vredesmacht hadden een zeer beperkt mandaat.
 Journalisten ondernamen ondertussen moedige pogingen om de wereld te informeren over 
de massamoorden in Joegoslavië. Ze bezochten door de Serviërs geleide concentratiekampen, 
deden verslag van de mensonterende leefomstandigheden en behandeling van Kroatische ge-
vangenen en gedetineerde moslims, en deden onderzoek naar andere oorlogsmisdaden. Onder 
druk van de publieke opinie namen de VN uiteindelijk hun verantwoordelijkheid en startten ze 
een onderzoek naar de oorlogsmisdaden, de misdaden tegen de menselijkheid en de genocide 
in Joegoslavië. In februari 1993 richtte de Veiligheidsraad het Joegoslavië-tribunaal (‘Internati-
onal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia of ICTY’) op, dat werd gevestigd in Den Haag. 
Het Joegoslavië-tribunaal was het eerste internationale strafhof sinds de processen van Neu-
renberg na de Tweede Wereldoorlog. De aanklagers stelden meer dan 160 verdachten in staat 
van beschuldiging, onder wie de belangrijkste verantwoordelijken voor de rampzalige oorlog 
in Joegoslavië. Slobodan Miloševi  was het eerste staatshoofd dat werd vervolgd voor oorlogs-
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misdaden en genocide. Hij stierf voordat het vonnis was uitgesproken. Nu er een strafzaak 
loopt tegen de inmiddels gearresteerde Karadži  en Mladi  worden de opdrachtgevers voor de 
massamoord in Srebrenica wellicht alsnog bestraft. 
 De oorlog zelf eindigde in november 1995, toen alle betrokken partijen onder druk van de 
VS en de internationale gemeenschap het Verdrag van Dayton ondertekenden. Het Verdrag 
van Dayton vormt de basis van de huidige indeling van Bosnië en Herzegovina, dat bestaat uit 
twee entiteiten: de Servische Republiek met 49% van het grondgebied en de Moslim-Kroatische 
Federatie met de resterende 51% van het grondgebied.
 Het drama in Joegoslavië resulteerde in povere leefomstandigheden voor het grootste deel 
van de bevolking, en veel mensen hebben het nu veel slechter dan in 1985. De ondergang van 
de oude federatie leidde tot de vorming van zeven nieuwe staten: Slovenië, Kroatië, Servië, 
Montenegro, Macedonië, Kosovo en de sterk verdeelde staat Bosnië en Herzegovina. Aan het 
geweld is dan wel een einde gemaakt, maar de vrede is onder druk getekend en beide enti-
teiten staan onder leiding van nationalistische politici die voortdurend met elkaar overhoop 
liggen. Na zestien jaar vrede ziet de toekomst van Bosnië en Herzegovina er nog steeds weinig 
rooskleurig uit.

Karadži  voor het Joegoslavië-tribunaal 
Bron: ICTY
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Onherstelbare schade

Na de tweede Kroatische legeraanval op Servische enclaves in Kroatië, in augustus 1995, 
werden tv-beelden getoond van vluchtende Servische burgers. Hierbij was te zien hoe een 
Servische boerenfamilie op de vlucht sloeg. De vader zat met een grimmige blik achter het 
stuur van zijn tractor, met daarachter een kar met huisraad en zichtbaar angstige vrouwen 
en kinderen. Ze reden in volle vaart over een smalle weg langs een bos. Langs de kant van 
de weg stond een krijsende Kroatische vrouw van middelbare leeftijd voor haar huis. Ze 
schold de passerende vluchtelingen uit en bekogelde ze met grote stenen. Deze beelden 
symboliseren waar misschien wel de grootste schade zit. Het voormalige Joegoslavië was 
een multi-etnisch en multicultureel land waarin men zich min of meer vrijelijk kon bewegen. 
Nu zit het grootste deel van de bevolking op een klein grondgebied opgesloten binnen hun 
eigen etno-nationale groep. Ze zijn aan alle kanten ingesloten door grenzen en zitten vol 
bittere herinneringen, terwijl angst en haat nog steeds regeren. Het zal nog vele generaties 
duren voordat deze schade is hersteld.

‘Wanted’ poster. ‘Beloning 
5 miljoen dollar’
Bron: ICTY
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139Belangrijkste personen

Alija Izetbegovi  (1925-2003)
President van Bosnië en Herzegovina. Bosnië en Herzegovina 
werd begin maart 1992 uitgeroepen tot onafhankelijke staat 
door de regering van president Izetbegovi . Kort daarna braken 
gevechten uit in en rond de hoofdstad Sarajevo. Deze oorlog 
duurde drieënhalf jaar, tot november 1995.

Radovan Karadži  (1945)
Leider van de Bosnische Serviërs. Onder zijn politieke leiding 
en het opperbevel van legerleider Ratko Mladi  veroverde het 
Bosnisch-Servische leger de ‘veilige’ enclave in het stadje Sre-
brenica. 

Slobodan Miloševi  (1941-2006)
President van Servië (1989-1997) en de Federale Republiek Joe-
goslavië (1997-2000). Aangeklaagd door het Joegoslavië-tribunaal 
voor misdaden tegen de menselijkheid in Kroatië, Bosnië en Her-
zegovina en Kosovo. Hij werd voor het gerecht gedaagd na zijn 
getuigenis in 2000. Hij overleed in Den Haag in 2006. 

Ratko Mladi  (1942)
Opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger. Staat even-
als Radovan Karadži  terecht voor het Joegoslavië-tribunaal.

Josip Broz Tito (1892-1980)
Na de Tweede Wereldoorlog werd de federale staat Joegoslavië 
gesticht, met partizanenleider Josip Broz Tito als president. Na 
de dood van Tito in 1980 ontstond een machtsvacuüm.

Franjo Tu man (1922-1999)
Militair historicus, en oprichter en leider van de nationalistische 
Kroatische Democratische Unie (Hrvatska Demokratska Zajed-
nica). President van Kroatië in de jaren negentig.
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etniks Servische nationalisten, schuldig aan talloze massamoorden.

Etnische zuivering Doelbewust beleid van een etnische of godsdienstige groep om 
de burgerbevolking van een andere etnische of godsdienstige 
groep met geweld en door het inboezemen van angst uit een be-
paald gebied te verjagen. Etnische zuiveringen worden meestal 
ingegeven door misplaatst nationalisme, historische rancune en 
diepe wraakgevoelens.5

Etno-nationalisme Etnisch-nationalisme is een poging om bij de dreiging van cul-
turele assimilatie of vernietiging een gevoel van identiteit en 
gemeenschappelijkheid te creëren of in stand te houden.6 Onder 
het leiderschap van Tu man kende het etnisch-nationalisme 
geen beperkingen meer.

ICTY Het Joegoslavië-tribunaal, ‘International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia’.

JNA  Het volksleger (Jugoslovenska Narodna Armija). De JNA telde 
zo’n 70.000 officieren, van wie ongeveer 70% Servisch of Mon-
tenegrijns was. De overgrote meerderheid van het officierskorps 
beschouwde de JNA hoofdzakelijk als de nationale hoeder van de 
Joegoslavische federatie en het partijcommunisme.

TO  Parallel aan het volksleger werd een paramilitaire organisatie 
opgericht, de zogeheten Territoriale Defensie, ‘Teritorijalna Od-
brana’. Deze strijdmachten waren per republiek georganiseerd 
en bestonden uit tienduizenden arbeiders, boeren en burgers. 
Ze waren goed getraind en uitgerust, zodat ze in het geval van 
een vijandelijke aanval snel konden worden gemobiliseerd en als 
guerrillatroepen worden ingezet.

Ustaše  Kroatische fascisten die genocidecampagnes tegen Serviërs en 
Joden voerden en wreedheden begingen tegen zigeuners, com-
munisten en politieke tegenstanders.



141Joegoslavië Zes republieken – Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Ser-
vië, Montenegro en Macedonië – die in de twintigste eeuw een 
federale staat vormden in het westen van de Balkan.



142 Tijdlijn

Vijftiende eeuw Het Osmaanse Rijk verovert een groot deel van 
de Balkan, waaronder Macedonië, Servië, delen van Montenegro 
en Bosnië en Herzegovina, maar niet Kroatië en Slovenië. Deze 
laatste twee behoorden later tot het keizerrijk Oostenrijk-Hon-
garije.

1918 Na de Eerste Wereldoorlog wordt de Staat van Slovenen, 
Kroaten en Serven gesticht (later het Koninkrijk Joegoslavië ge-
noemd). 

1941-1945 Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het land bezet, 
voornamelijk door Duitsland en Italië. Er is ook sprake van sterke 
verdeeldheid, waardoor de herinneringen aan deze periode nogal 
verschillen. Kroatische fascisten (de Ustaše), Servische etniks en 
communistische partizanen bestrijden elkaar en plegen talloze 
massamoorden.

1980 Het etnisch-nationalisme begint de kop op te steken onder 
verschillende volkeren in diverse regio’s. 

25 juni 1991 De Republiek Slovenië roept de onafhankelijkheid 
uit. Dit leidt tot de Tiendaagse Oorlog met Joegoslavië.

1991-1995 De Kroatische onafhankelijkheidsoorlog.

1992-1995 Oorlog in Bosnië en Herzegovina. 

Februari 1993 De Veiligheidsraad richt het Joegoslavië-tribunaal, 
‘International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia’ op, 
dat wordt gevestigd in Den Haag.

11 juli 1995 Tussen 6 en 16 juli 1995 verovert het Bosnisch-
Servische leger onder het commando van Ratko Mladi  en het 
politieke leiderschap van Radovan Karadži  de ‘veilige’ enclave 
in het stadje Srebrenica. Meer dan 7000 moslimmannen worden 
tijdens massa-executies gedood.
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Noten

21 november 1995 De oorlog in Bosnië en Herzegovina eindigt 
in november 1995, als alle betrokken partijen onder druk van de 
VS en de internationale gemeenschap het Verdrag van Dayton 
ondertekenen. 

1995-2012 De plegers van de misdaden worden berecht door het 
ICTY. 

1998 Kosovo onafhankelijk. 
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‘Das Urteil in Nürnberg’
Bron: Museen der stadt Nürnberg Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände



Inleiding

Oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid... het internationaal recht kent vele soorten 
misdaden. Meer dan bij andere misdaden spitst de wereld haar oren wanneer de term genocide 
wordt gebruikt. Het gebruik van de term kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben.

1.  Historische achtergrond

Genocide is geen nieuw fenomeen. Al in de klassieke oudheid schreef men over massamoord 
en in het koloniale tijdperk kwam volkerenmoord veelvuldig voor in Noord-Amerika, Latijns-
Amerika en Afrika. De Holocaust was niet de eerste en ook niet de laatste genocide.
 Toch was de Holocaust, de uitroeiing van Europese Joden, aanleiding tot het opstellen van 
internationale wetten voor het definiëren en voorkomen van genocide. In 1944 bedacht de 
Poolse advocaat Raphael Lemkin de term ‘genocide’, een samentrekking van het Griekse woord 
‘genos’ (ras, volk of stam) en het Latijnse achtervoegsel ‘cide’ (van ‘caedere’ (doden)). Lemkin 
was via Zweden aan de Holocaust ontsnapt en ging daarna naar de Verenigde Staten. Daar 
publiceerde hij Axis Rule in Occupied Europe, een gedetailleerd verslag van de bezetting door 
nazi-Duitsland.

Genocide volgens Lemkin

In het boek Axis Rule in Occupied Europe definieerde Lemkin genocide als ‘de vernietiging 
van een volk of een etnische groep […] een gecoördineerd plan met diverse acties die 
zijn gericht op de vernietiging van de essentiële fundamenten van het leven van nationale 
groepen, met als doel het uitroeien van deze groepen. Zo’n plan beoogt het doen verdwij-
nen van de politieke en sociale instituten, cultuur, taal, nationale gevoelens, godsdienst en 
het economische bestaansrecht van bevolkingsgroepen en de verwoesting van persoon-
lijke veiligheid, vrijheid, gezondheid, waardigheid en zelfs de levens van de individuen die 
tot de groep behoren. Genocide richt zich tegen bevolkingsgroepen als geheel en de be-
treffende acties richten zich tegen individuen; niet in hun individuele hoedanigheid, maar 
als lid van de bevolkingsgroep.’

Genocide en het internationaal recht
Martin Mennecke



146

Het werk van Lemkin was duidelijk ingegeven door zijn eigen ervaringen tijdens de oorlog en 
de Holocaust, waarbij hij tientallen familieleden verloor. Toch bouwde Lemkin ook voort op zijn 
eerdere werk over de wreedheden tegen de Armeniërs en in diverse Europese koloniën.

Neurenberger processen

Nadat de geallieerden de Tweede Wereldoorlog hadden gewonnen, richtten ze in 1945 en 
1946 het Internationale Militaire Tribunaal op in het Duitse Neurenberg. Hier werden enkele 
belangrijke nazi’s berecht en in vrijwel alle gevallen veroordeeld. Onder hen waren Her-
mann Goering, Arthur Seyss-Inquart, Albert Speer en Joachim von Ribbentrop. Adolf Hitler, 
Joseph Goebbels en Heinrich Himmler hadden toen al zelfmoord gepleegd.

Tijdens de processen van Neurenberg kwam genocide nauwelijks aan de orde. Het was zelfs niet 
eens opgenomen in de regels van het tribunaal dat de aanklachten tegen de politieke en militaire 
leiders van nazi-Duitsland moest behandelen. Deels kwam dit doordat de door Lemkin uitgevon-
den term ‘genocide’ volgens het internationaal recht nog niet bestond. Direct na de oorlog was er 
veel minder aandacht voor het uitroeiingsbeleid van nazi-Duitsland dan voor zijn aanvalsoorlogen, 
die ‘de grootste misdaad’ werden genoemd. Lemkin was het daar niet mee eens. Hij was speciaal 
naar Neurenberg afgereisd om te pleiten voor het opnemen van genocide in de aanklachten, maar 
dat leverde niets op. Lemkin besloot daarop te gaan lobbyen bij de net opgerichte Verenigde 
Naties voor het aannemen van een juridisch instrument ter voorkoming van genocide. Dat kwam 

Dr. Raphael Lemkin, 12 sep-
tember 1948 
Bron: Verenigde Naties
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er in 1948, slechts vier jaar nadat hij voor het eerst over genocide had gepubliceerd.
 Destijds werd het Genocideverdrag van de VN beschouwd als een mijlpaal. Niet iedereen was 
echter even enthousiast over het verdrag. Georg Schwarzenberger, professor internationaal 
recht, zei dat ‘het hele verdrag is gebaseerd op de aanname dat overheden deugdzaam zijn en 
dat de misdaden worden gepleegd door individuen, terwijl het in werkelijkheid net andersom is 
(…) [Het] verdrag is onnodig waar het kan worden toegepast en niet toepasbaar waar het nodig 
is. Het is dom en gevaarlijk (…) [en] nader onderzoek zal uitwijzen dat het nauwelijks resultaat 
oplevert.’
 Nu weten we dat de critici niet helemaal ongelijk hadden. In de inleiding van het Genocidever-
drag staat dat genocide ‘de mensheid grote verliezen heeft toegebracht’, maar dat zij nu wordt 
verlost van ‘deze afschuwelijke gesel’. Die belofte is niet ingelost. Integendeel: ook na 1948 zijn 

Neurenberg processen. Voorste rij: Goering, Hess, Von Ribbentrop, Keiter, Rosen-
berg, Frank, Frick, Streicher, Funk, Schacht. Achterste rij: Donitz, Raeder, Von Schi-
rach, Sauckel, Jodl, Von Papen, Seyss-Inquart, Speer, Von Neurath en Fritsche 
Bron: National Archives and Records Administration



148 er talloze gevallen van volkerenmoord geweest. Sommigen noemen de twintigste eeuw zelfs 
‘de eeuw van de genocide’. De schrijver David Rieff schimpte ooit dat de belofte van ‘dit nooit 
meer’ blijkbaar alleen betekent dat ‘de Duitsers nooit meer Joden in Europa zullen doden’.

2.  Het VN-verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide

Het Genocideverdrag werd op 9 december 1948 aangenomen door de Algemene Vergadering 
van de VN, een dag na het aannemen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 
Zoals bij alle internationale verdragen was het Genocideverdrag pas een bindend juridisch in-
strument nadat een voldoende aantal landen had verklaard zich eraan te houden. Dat gebeurde 
op 12 januari 1951 en sindsdien is het Genocideverdrag van kracht en van toepassing voor alle 
lidstaten. Daardoor kunnen misdaden die voor 1951 zijn gepleegd niet wettelijk worden ver-
volgd volgens het Genocideverdrag. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Armeense massamoorden, 
de moorddadige vervolging van de Sinti en de Roma, en de Holocaust. Uiteraard is het nog wel 
mogelijk om deze en andere misdaden buiten de rechtbank te bestempelen als genocide.
 Tegenwoordig hebben 142 lidstaten het Genocideverdrag bekrachtigd. Meer dan vijftig staten 
hebben het dus nog niet geratificeerd, waaronder Somalië en Japan. Dit betekent echter niet dat 
deze landen genocide kunnen plegen zonder het internationaal recht te schenden. Ook deze 
staten zijn gebonden aan het internationale gewoonterecht, dat is gebaseerd op de algemene 
praktijk en de juridische visie van de internationale statengemeenschap. Daarom is genocide 
ook volgens het internationaal recht een misdaad. Dit is bevestigd door talloze vonnissen. Men 
zegt wel dat het verbod op genocide een jus cogens-status heeft.

Jus cogens

Deze Latijnse term betekent ‘dwingend recht’. Dit zijn speciale internationale rechtsnor-
men die als dwingend worden beschouwd, waardoor geen enkele staat er volgens de wet 
van mag afwijken. Andere normen met een jus cogens-status zijn onder meer het verbod 
op slavernij en het verbod op marteling. Het internationaal recht omschrijft echter niet 
concreet wat de gevolgen van de schending van een jus cogens-norm zijn.

2.1 Bepalingen

Het Genocideverdrag van de VN bestaat uit 19 bepalingen. Het verdrag omschrijft hoe de 
lidstaten moeten omgaan met genocide en legt de nadruk op de bestraffing ervan. Diverse 
bepalingen verwijzen naar het strafrecht en de aansprakelijkheid van individuen. Tegelijkertijd 
kan het Genocideverdrag worden gezien als een instrument voor de bewaking van mensen-
rechten, omdat het ook het bestaansrecht van bepaalde bevolkingsgroepen beschermt. Ten 
slotte behandelt het Genocideverdrag de verantwoordelijkheid van staten en omschrijft het 
wat hun mogelijkheden en plichten zijn met betrekking tot de voorkoming en bestraffing van 
genocide. Het Genocideverdrag is dus een internationaal verdrag dat kwesties op het gebied 



149van mensenrechten, strafrecht en de verantwoordelijkheid van staten behandelt.
 Als we kijken naar de specifieke bepalingen in het Genocideverdrag, lezen we in Artikel 1 dat 
genocide een misdrijf is dat lidstaten ‘op zich nemen te voorkomen en te bestraffen’. In Artikel 
2 wordt de misdaad genocide gedefinieerd. Opvallend genoeg voorziet het Genocideverdrag 
niet in de oprichting van speciale instellingen, zoals een rechtbank of een commissie, die moet 
toezien op het nakomen van de verplichtingen. Artikel 6 verwijst wel naar een internationale 
strafrechter, maar het verdrag stelt geen tribunaal in. Hiervoor ontbrak de politieke wil toen het 
verdrag werd opgesteld. In Artikel 9 verwijst het Genocideverdrag naar een concreet middel om 
genocide aan te pakken: verdragsluitende partijen kunnen onderlinge geschillen met betrek-
king tot het verdrag voorleggen aan het Internationaal Gerechtshof. Dit gerechtshof berecht 
geen individuele misdadigers, maar behandelt geschillen tussen landen. In de praktijk is er tot 
op heden echter nauwelijks gebruikgemaakt van deze mogelijkheid.

3.  De definitie van genocide volgens internationaal recht

In de wetenschappelijke literatuur zijn talloze definities van genocide te vinden. Veel weten-
schappers hebben hun eigen definitie van genocide, waardoor veel verschillende zaken bij de 
discussie worden betrokken. Volgens het internationaal recht is het in zekere zin een stuk 
eenvoudiger: er is maar één definitie en die bestaat al sinds het Genocideverdrag in 1948 werd 
aangenomen. Regeringen hebben talloze malen de mogelijkheid gehad om de oorspronkelijke 
definitie aan te passen om tekortkomingen te verhelpen of om het verdrag te actualiseren, maar 
deden dit nooit. In 1998, toen het Genocideverdrag vijftig jaar bestond, besloten de staten de 
oorspronkelijke definitie woord voor woord over te nemen bij de oprichting van het Internati-
onaal Strafhof. Dit is vooral interessant omdat wetenschappers voortdurend nieuwe definities 
bedenken, juist omdat de wettelijke definitie van begin af aan op grote schaal is bekritiseerd.

Definitie Artikel 2 van het Genocideverdrag 

In dit Verdrag wordt onder genocide verstaan een van de volgende handelingen, ge-
pleegd met de bedoeling om een nationale, etnische, godsdienstige groep, dan wel een 
groep, behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen: 
(a) het doden van leden van de groep; 
(b) het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep; 
(c) het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op 
haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging; 
(d) het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen; 
(e) het gewelddadig overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep.



150 3.1  ‘Intent’, met voorbedachte rade

Al op het eerste gezicht bevat de definitie een aantal opvallende elementen. Zo bestaat de 
definitie uit twee even belangrijke delen: het eerste beschrijft de intentie van de pleger en het 
tweede (de letters a. t/m e.) de acties die onder genocide worden verstaan. De definitie vereist 
een zeer specifieke intentie van de pleger: de intentie om een van de beschermde groepen te 
vernietigen en niet alleen de intentie om een genocidehandeling te plegen. De vraag is dus niet 
alleen of de pleger een individu wilde doden, maar of hij of zij daarbij de bedoeling had om de 
groep waartoe het slachtoffer behoorde uit te roeien.
 Deze vorm van ‘intent’ is moeilijk te bewijzen. Tijdens gerechtelijke procedures leiden rech-
ters de intentie vaak af van de feitelijke gebeurtenissen, zoals uitspraken of geschriften van de 
pleger. Alleen als aan beide voorwaarden is voldaan (dus ook aan de specifieke intentie), kan 
volgens het internationaal recht worden geconcludeerd dat er genocide is gepleegd.
 In de tweede plaats is het misschien verrassend dat de wettelijke definitie van genocide 
niet alleen ‘doden’ als relevante handeling benoemt, maar ook bijvoorbeeld ‘het gewelddadig 
overbrengen van kinderen’. Het is dus belangrijk dat genocide wettelijk gezien niet alleen mas-
samoord en gaskamers betreft, maar ook op andere manieren kan worden gepleegd. Het hangt 
volledig af van de intentie van de pleger.
 Ten derde beschermt de wettelijke definitie van genocide alleen bepaalde groepen tegen 
vernietiging, namelijk nationale, godsdienstige, raciale en etnische groepen. Ze worden niet 
genoemd als voorbeelden, maar het betreft echt alleen deze groepen.
 In de vierde plaats heeft de wettelijke definitie van genocide het niet over de totale ver-
nietiging van een groep. Het gaat om de intentie om deze groepen als geheel of gedeeltelijk te 
vernietigen. Het is dus duidelijk dat er een groot verschil bestaat tussen wat genocide volgens 
het internationaal recht is en hoe de meeste leken het definiëren.

4.  Het Genocideverdrag in de praktijk

Twee internationale tribunalen pasten met betrekking tot de oorlog in voormalig Joegoslavië 
en de massamoorden in Rwanda de wettelijke definitie van genocide toe. Daardoor weten we 
nu meer over de reikwijdte en betekenis daarvan. Twee aspecten zijn hierbij vooral van belang. 
Zoals gezegd beschermt het Genocideverdrag slechts vier specifieke groepen. Dit is al talloze 
malen te beperkt en arbitrair genoemd, maar het kan alleen worden veranderd door degenen 
die de internationale wetten maken. De staten dus. Het werk van de tribunalen bracht nog een 
probleem aan het licht: wie behoren er precies tot een bepaalde ‘nationale, etnische, raciale 
en godsdienstige groep’? Tijdens het Rwanda-proces werd duidelijk dat de twee belangrijkste 
partijen – de Tutsi’s en de Hutu’s – hun taal, gewoonten en christelijke geloof deelden. Hoe 
konden de slachtoffers dan een te onderscheiden ‘etnische’ groep zijn? Het kostte de rechters 
van het Rwanda-tribunaal enkele jaren om tot een overtuigend antwoord te komen. Nu is het 
algemeen geaccepteerd dat het niet de vraag is of een slachtoffergroep beantwoordt aan een 



151abstracte en theoretische definitie voor etnische groepen, maar of de plegers de slachtoffers 
beschouwen als leden van een afzonderlijke groep (etnisch, raciaal, etc.).
 Een andere belangrijk probleem voor de internationale tribunalen was de passage in de de-
finitie over het ‘geheel of gedeeltelijk’ vernietigen van groepen. De wettelijke definitie van 
genocide gaat uit van de intentie van de pleger, niet van het welslagen van zijn of haar ac-
ties. Met andere woorden: voor het vaststellen van genocide is het niet nodig dat de hele 
bevolkingsgroep is uitgeroeid. Wat betreft de term ‘gedeeltelijk’ blijkt uit de internationale 
rechtspraak dat er geen minimumaantal slachtoffers is. Wel brengt de term ‘gedeeltelijk’ twee 
overwegingen met zich mee: een kwalitatieve en een kwantitatieve. Wat het laatste betreft 
hielden de tribunalen aan dat de pleger een ‘substantieel’ deel van de slachtoffergroep (dus 
een aanzienlijk aantal mensen) wilde treffen. Het kwalitatieve aspect draait om de vraag of de 
pleger een ‘belangrijk deel’ van de groep wilde treffen, bijvoorbeeld de leiders of alle vrouwen. 
Deze intentie kan ook betrekking hebben op een afgebakend geografisch gebied. Niettemin 
blijft de uitleg van de term ‘gedeeltelijk’ een punt van discussie.
 Er zijn meer van dit soort lastige vraagstukken. Zo vonden de rechters in een van de eerste 
vonnissen over de genocide in Rwanda dat verkrachting een vorm is van genocide. Dat was een 
opmerkelijk standpunt, omdat seksueel geweld tot die tijd weinig aandacht kreeg in het inter-
nationale strafrecht. Daardoor werd het vonnis door velen beschouwd als een late erkenning 
voor het leed van vrouwen tijdens genocides. Op het eerste gezicht is het ook een logisch von-
nis, omdat verkrachting zowel psychische als fysieke schade veroorzaakt. Nader beschouwd 
dringt zich echter de vraag op of een pleger de verkrachting wel uitvoert vanuit de intentie 
om de betreffende groep uit te roeien, zoals gesteld in de wettelijke definitie. Het is opmer-
kelijk dat er sindsdien erg weinig andere vonnissen werden uitgesproken die verkrachting als 
genocide beoordeelden. Veel wetenschappers bespreken seksueel geweld wel in het kader van 
genocide, maar de wettelijke definitie laat nog steeds veel aan duidelijkheid te wensen over.

Zaak nr. ICTR-96-4-T, de aanklager versus Jean-Paul Akayesu, vonnis op 2 september 1998

Met betrekking tot de handelingen beschreven in de paragrafen 12(A) en 12(B) van de aan-
klacht – over verkrachting en seksueel geweld – wil de Kamer onderstrepen dat ze volgens 
haar net als alle andere handelingen onder genocide vallen als ze zijn gepleegd met de 
intentie om een bepaalde groep geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen. Verkrach-
ting en seksueel geweld veroorzaken zonder twijfel ernstige psychische en fysieke schade 
bij de slachtoffers en behoren volgens de Kamer zelfs tot de meest ernstige manieren om 
leed te berokkenen, juist omdat slachtoffers zowel psychische als fysieke schade oplopen. 
Gelet op alle voorliggende feiten is de Kamer ervan overtuigd dat de hierboven beschre-
ven verkrachtingen en seksuele geweldplegingen uitsluitend tegen Tutsi-vrouwen waren 
gericht. Vele van hen werden publiekelijk vernederd, verminkt en vaak in het openbaar 
meerdere malen verkracht op het terrein van het Bureau Communal of op andere openbare 



152 locaties, vaak door meerdere aanvallers. Deze verkrachtingen resulteerden in de fysieke en 
psychologische vernietiging van Tutsi-vrouwen, hun gezinnen en hun omgeving. Seksueel 
geweld was een integraal onderdeel van het vernietigingsproces, specifiek gericht tegen 
Tutsi-vrouwen, en op hun vernietiging en de vernietiging van de Tutsi-groep als geheel.

4.1  Culturele genocide en het internationaal recht

In de niet-juridische literatuur over genocide is veelvuldig beschreven hoe de gewelddadige on-
derdrukking van traditionele talen en gebruiken kan leiden tot de uitroeiing van een bepaalde 
cultuur. Dit wordt ook vaak zo ervaren door autochtone bevolkingsgroepen. Het internationaal 
recht vindt echter dat culturele genocide niet valt onder de wettelijke definitie van genocide, 
omdat de passage ‘met de bedoeling om [...] te vernietigen’ is gericht op de fysieke vernietiging 
van een groep en niet op zijn cultuur. Handelingen die kunnen worden beschouwd als ‘culturele 
genocide’ worden dus alleen vervolgd als ze nodig zijn om te kunnen vaststellen dat de pleger 
de intentie had om een groep fysiek te vernietigen.

5.  Wetenschappers en de juridische definitie van genocide

De juridische definitie is veel flexibeler en open voor nieuwe interpretaties dan veel critici 
dachten. Desondanks staan veel wetenschappers nog steeds kritisch tegenover de juridische 
definitie van genocide. Hoewel een aantal punten van kritiek is opgelost door de jurispruden-
tie, zijn andere problemen niet los te zien van de huidige definitie.
 Zo vinden veel wetenschappers dat de vereiste intentie een te hoge drempel opwerpt, omdat 
het moeilijk is te bewijzen dat een pleger door leden van een bepaalde groep te doden en op te 
jagen ook de intentie had om de groep als zodanig te vernietigen. Deze kwestie komt vaak ter 
sprake in discussies over de zogenoemde ‘etnische zuiveringen’. Deze term wordt gebruikt wan-
neer de pleger een etnische groep met geweld uit hun woongebied verjaagt door wreed op te 
treden tegen leden van de groep, zonder de groep als zodanig te vernietigen. Een voorbeeld is 
de oorlog in voormalig Joegoslavië in de jaren negentig, toen de Bosnische moslims slachtoffer 
werden van grootschalige ‘etnische zuiveringen’. Veel slachtoffers en niet-juridische weten-
schappers noemden het genocide, terwijl de meeste juristen en uiteindelijk ook de internatio-
nale tribunalen stelden dat de vereiste intentie om de Bosnische moslims uit te roeien ontbrak. 
Deze discussie raakt de essentie van de vraag wat genocide precies is. De huidige wettelijke 
definitie is wellicht te strikt voor slachtoffers en wetenschappers, maar juristen moeten er wel 
van uitgaan.
 Een ander twistpunt is het aantal groepen dat wordt beschermd door het Genocideverdrag. 
De wettelijke definitie beschermt niet meer dan vier specifieke groepen. Dit heeft een his-
torische reden. Toen het verdrag werd opgesteld, werden ook andere definities overwogen, 
waaronder een die sociale en politieke groepen beschermde. De Sovjet-Unie en andere staten 
wilden de politieke groepen uit de definitie halen. Andere regeringen stemden hiermee in, 



153om ervoor te zorgen dat de definitieve tekst door zoveel mogelijk landen werd geaccepteerd. 
Daardoor kan een regime nu elk lid van een politieke oppositiegroepering uitschakelen zonder 
genocide te plegen. Een concreet voorbeeld hiervan is Cambodja, waar de misdaden van de 
Rode Khmer maar gedeeltelijk voldoen aan de wettelijke definitie: slechts weinig slachtoffers 
werden gedood omdat ze lid waren van een bepaalde etnische of godsdienstige groep. Veruit 
het grootste deel van de slachtoffers behoorde tot een sociale laag van de maatschappij, maar 
sociale groepen worden niet beschermd door het Genocideverdrag. Natuurlijk is vervolging 
nog steeds mogelijk volgens het internationaal recht, bijvoorbeeld wegens misdaden tegen de 
menselijkheid. Toch bestaat er volgens veel deskundigen geen overtuigend argument om de 
moedwillige vernietiging van dergelijke groepen geen genocide te noemen. De staten hebben 
deze kritiek naast zich neergelegd: volgens het internationaal recht worden nog steeds alleen 
de vier genoemde groepen beschermd tegen genocide.

6.  Het bestraffen van genocide

Ondanks alle discussies over het exacte bereik en de betekenis maakt de wettelijke definitie 
van genocide toch vooral één ding mogelijk: het definieert een misdaad en stelt individuen 
aansprakelijk die het verbod op genocide schenden. Artikel 1 van het Genocideverdrag stelt 
bovendien dat genocide een misdrijf is dat de deelnemende lidstaten ‘op zich nemen te voor-
komen en te bestraffen’. Alle staten die het verdrag hebben geratificeerd, zijn dus verplicht om 
genocide te bestraffen. Het Genocideverdrag stelt geen internationaal tribunaal in om deze 
verplichting uit te voeren en verwijst alleen naar de toekomstige oprichting van een dergelijk 
orgaan.
 De uitvoering van het verdrag berust dus bij de lidstaten en hun nationale rechtssystemen. 
Het verdrag stelt in Artikel 6 dat ‘zij, die worden beschuldigd van genocide (...) worden berecht 
door een daartoe bevoegde rechtbank van de Staat, binnen welks gebied het feit is gepleegd’. 
Het verdrag beperkt bovengenoemde verplichting tot bestraffen dus tot de thuisstaat van de 
plegers. Dit betekent dat Rwanda als deelnemende lidstaat aan het Genocideverdrag de plicht 
heeft om de plegers van de genocide in Rwanda te bestraffen, maar bijvoorbeeld Nederland en 
Frankrijk niet. Deze beperking vermindert tot op zekere hoogte het belang van de verplichting 
om genocide te bestraffen, omdat de thuisstaat meestal juist verantwoordelijk is voor de mas-
samoorden. Een feitelijk onderzoek is daardoor minder waarschijnlijk. Pas na een machtsver-
schuiving kan men binnenlandse genocideprocessen verwachten, zoals in Bosnië en Rwanda.

6.1 Universele jurisdictie

Over een meer verreikende verplichting om genocide te bestraffen (ongeacht de nationaliteit 
van de pleger en de locatie van de misdaad) werd in 1948 geen overeenstemming bereikt en 
dit is dus niet opgenomen in het verdrag. Tegenwoordig is het volgens het internationale ge-
woonterecht wel mogelijk om genocidaires uit andere landen te vervolgen, ook als de misdaad 
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elders is gepleegd. Hoewel ze er nog niet toe verplicht zijn, vervolgen landen als Nederland 
en Duitsland genocide in hun eigen rechtbanken, ongeacht de locatie van de misdaad. Deze 
vorm van vervolging wordt universele jurisdictie genoemd, omdat de bevoegdheid van de 
staat om een zaak te onderzoeken niet is gebaseerd op de nationaliteit van de pleger (nati-
onaliteitsprincipe) of de locatie van de misdaad (territoriumprincipe), maar op de specifieke 
universele veroordeling van misdaden die voor de hele mensheid schokkend zijn (univer-
saliteitsprincipe). Universele jurisdictie wordt soms bekritiseerd, omdat het een toonbeeld 
zou zijn van westerse bemoeienis met binnenlandse aangelegenheden van andere landen. 
Bovendien brengt universele jurisdictie praktische problemen met zich mee. Zo moet een 
Nederlandse aanklager van de genocide in Rwanda misdaden onderzoeken die in een ver land 
zijn gepleegd, getuigen beschermen die zich niet in Nederland bevinden en vertalingen laten 
maken vanuit de lokale taal Kinyarwanda naar het Nederlands. Voorstanders van universele 
jurisdictie onderkennen de problemen, maar stellen dat het onder bepaalde omstandigheden 
de enige mogelijkheid is om de daders te straffen en de slachtoffers te helpen. Dit is vooral 
het geval als het misdadige regime nog aan de macht is of door amnestie in de betreffende 
staat niet mag worden vervolgd.

6.2 Staatsaansprakelijkheid – het Internationaal Gerechtshof

Op internationaal niveau zijn twee systemen te onderscheiden: een dat individuen verantwoor-
delijk houdt en een dat is gericht op de aansprakelijkheid van staten. Staatsaansprakelijkheid 
is van belang als een staat een norm van het internationaal recht schendt, zoals het verbod op 
genocide. Het Genocideverdrag biedt de mogelijkheid om dergelijke zaken voor het Internatio-
naal Gerechtshof (International Court of Justice, ICJ) te brengen. Dit gerechtshof is het hoogste 
juridische orgaan van de Verenigde Naties en is gevestigd in Den Haag. Het mag geen individuele 

De Grote Rechtszaal van het 
Internationaal Gerechtshof, 
5 december 2011 
Bron: Verenigde Naties



155mensenrechtenkwesties of klachten behandelen, maar is slechts een forum voor het oplos-
sen van conflicten tussen staten. Het ICJ bestraft geen staten, maar bepaalt of een staat een 
bepaalde regel van het internationaal recht heeft geschonden en of deze de ‘slachtofferstaat’ 
hiervoor moet compenseren. Pas eenmaal kwam het ICJ met een vonnis over een genocidezaak. 
Dat was op 26 februari 2007, in een zaak die was aangespannen door Bosnië en Herzegovina 
tegen Servië. Bosnië won de zaak, omdat Servië volgens het ICJ had nagelaten om genocide 
te bestraffen en te voorkomen. Het Gerechtshof oordeelde wel dat Servië niet zelf genocide 
had gepleegd in Bosnië en dat het Bosnië niet schadeloos hoefde te stellen. Hierdoor werd de 
veroordeling niet al te enthousiast ontvangen in Bosnië, ook al was Servië de eerste staat die 
schuldig werd bevonden aan het schenden van het Genocideverdrag.

6.3  Individuele aansprakelijkheid – internationale tribunalen

Er is inmiddels een groot aantal internationale en semi-internationale tribunalen waar individuen 
kunnen worden vervolgd voor het schenden van het verbod op genocide. Daarbij moet worden 
bedacht dat het de internationale gemeenschap na het aannemen van het Genocideverdrag 
bijna een halve eeuw heeft gekost om de politiek zover te krijgen dat individuen mogen wor-
den vervolgd voor genocide. De eerste keer gebeurde dit in 1993, toen de Veiligheidsraad het 
Joegoslavië-tribunaal (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) oprichtte 
voor de berechting van hen die verantwoordelijk waren voor de grootschalige mensenrechten-
schendingen tijdens het destijds nog steeds voortdurende conflict in voormalig Joegoslavië. 
Een jaar later richtte de Veiligheidsraad nog een tribunaal op. Het Rwanda-tribunaal (Interna-
tional Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR) moest de belangrijkste verantwoordelijken voor de 
genocide in Rwanda vervolgen.

De Secretaris-Generaal 
van de VN richt zich 
tot de staf van het 
Rwanda-tribunaal, 27 
februari 2009. 
Bron: Verenigde Naties 



156 Beide tribunalen waren dus opgericht door de Veiligheidsraad, waren bedoeld voor één be-
paald conflict en zouden slechts tijdelijk mogen functioneren. Het ICTR was in 1998 met de 
veroordeling van de Rwandese majoor Jean Paul Akayesu de eerste internationale rechtbank 
die iemand veroordeelde wegens genocide. Sindsdien behandelde het ICTR zo’n zestig andere 
genocidezaken. In 2013-2014 wordt het tribunaal door de Veiligheidsraad opgeheven. Het ICTY 
daarentegen kwam pas tot een handvol genocideveroordelingen. Deze hebben allemaal betrek-
king op de massa-executies in juli 1995 in Srebrenica, waar 8.000 mannelijke Bosnische moslims 
door Bosnische Serviërs werden gedood. Ook het ICTY wordt binnenkort opgeheven.

6.4  Het Internationaal Strafhof

Het ICTY en het ICTR waren baanbrekend, normbepalend en maakten de weg vrij voor de 
totstandkoming van een historisch project: de oprichting van een permanente en universele 
instelling voor de vervolging van internationale misdaden. Na langdurige en controversiële 
onderhandelingen werd in 1998 het conceptverdrag voor het Internationaal Strafhof (Internati-
onal Criminal Court, ICC) opgesteld. Slechts vier jaar later werd het verdrag al ondersteund door 
zestig staten, die een einde wilden maken aan de straffeloosheid van genocide en andere inter-
nationale misdaden. Daardoor kon het Strafhof op 1 juli 2002 actief aan de slag. Tegenwoordig 
heeft het Strafhof 119 lidstaten, waaronder alle EU-landen, de meeste Latijns-Amerikaanse lan-
den en meer dan dertig Afrikaanse landen. De Verenigde Staten, Rusland, China, India en Israël 
doen echter niet mee. Het is eveneens gevestigd in Den Haag. Aangezien het een afzonderlijk 
verdrag betreft, is het geen VN-orgaan maar een onafhankelijke internationale organisatie. Het 
ICC heeft geen politiemacht en is dus afhankelijk van de politieke steun van zijn leden. Het 
kan ook alleen zaken tegen van genocide of andere internationale misdaden verdachte indivi-
duen behandelen als de betreffende thuisstaat het onderzoek en de vervolging niet kan of wil 
uitvoeren (principe van complementariteit). Het ICC sprak haar eerste vonnis uit op 14 maart 
2012. Thomas Lubanga, een rebellenleider van de Democratische Republiek Congo werd schuldig 
bevonden aan het in dienst nemen en gebruiken van kindsoldaten. Verder vaardigde het hof 
een aantal arrestatiebevelen uit, waaronder een bevel tegen de zittende president van Soedan, 
Omar al-Bashir. De aanklager van het ICC beschouwt het voortdurende geweld in de provincie 
Darfur als genocide en vindt dat Al-Bashir hier schuldig aan is. Tot dusver heeft Soedan elke 
medewerking aan het Strafhof geweigerd, maar in tegenstelling tot andere internationale in-
stellingen die zich bezighouden met internationale misdaden is het ICC permanent. Het kan dus 
wachten. De slachtoffers van de genocide hebben daar natuurlijk niet veel aan, maar het houdt 
genocide en de internationale belofte om het te bestraffen wel op de agenda.

6.5  Het hybride tribunaal – het ECCC
Er is nog een laatste mechanisme van de internationale rechtspraak: de zogenaamde semi-
internationale of hybride tribunalen. Een van deze tribunalen is het Cambodja-tribunaal (Extra-
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ordinary Chambers in the Courts of Cambodia, ECCC), dat de misdaden van de Rode Khmer in 
Cambodja tussen 1975 en 1979 onderzoekt. In tegenstelling tot het ICC is het ECCC geen puur 
internationale en onafhankelijke organisatie, maar maakt het deel uit van het binnenlandse 
systeem. Zo werken er ook inwoners van de betreffende staat. Een voordeel van deze con-
structie is wellicht dat een dergelijk tribunaal dichter bij de slachtoffers en de locaties van de 
misdaad staat dan het ICC. Dit zou zowel goedkoper als effectiever moeten zijn. Bovendien 
zorgt de betrokkenheid van binnenlands personeel voor kennisoverdracht en meer capaciteit. 
In de praktijk is het hybride tribunaal in Cambodja echter zeer gevoelig voor politieke druk en 
de bemoeienis van de lokale regering. Dit ondermijnt de poging om genocidaires ter verant-
woording te roepen.

7.  Het bestraffen van genocidaires

Het Genocideverdrag is gericht op het bestraffen van genocide, maar het is de vraag of het 
straffen van de daders altijd mogelijk is en zelfs of het wel altijd het meest passende en beste 
antwoord is. In verband met de Holocaust lijkt zo’n vraag nogal onzinnig. Natuurlijk moeten 
genocidaires worden veroordeeld door een rechtbank. Maar het is veeleer de vraag of er wel een 
straf te bedenken is die in verhouding staat tot de gruweldaden van een genocide.
 In Rwanda bijvoorbeeld, werden in iets meer dan honderd dagen in een land met zo’n 8 
miljoen inwoners meer dan 800.000 Tutsi’s afgeslacht. Dat is bijna driekwart van de totale Tutsi-
populatie. De genocide werd niet gepleegd door middel van gaskamers of massa-executies, 
maar met wapens als knuppels en messen. Men denkt dat honderdduizenden mensen mee-
deden aan het moorden. Na de genocide waren er nog zo’n veertig juristen over om de zaken 
te behandelen. De rest was dood of gevlucht. Het zou onmogelijk zijn om alle plegers van de 
genocide in normale Rwandese rechtbanken te berechten, want dat zou letterlijk honderden 
jaren vergen. Tegelijkertijd vroegen veel Rwandezen zich af of de eenzijdige benadering van al-

De Secretaris-Generaal van de VN richt zich tot het Cambodja-tribunaal, 27 oktober 2010.
Bron: Verenigde Naties



158 leen bestraffen wel zou bijdragen aan een serieuze verzoening in het land. Per slot van rekening 
kwam de genocide voort uit een interne machtsstrijd tussen de Tutsi’s en de Hutu’s, die voor 
en na de genocide samen deel uitmaakten van dezelfde gemeenschappen.
 De complexe situatie in het Rwanda van na de genocide resulteerde in allerlei andere mecha-
nismen die werden gebruikt om met de misdaden om te gaan. Zo waren er het al genoemde 
Rwanda-tribunaal voor de vervolging van de belangrijkste plegers van de genocide, lokale 
rechtbanken die de plegers een niveau daaronder berechtten en de traditionele rechtbanken, 
de gacaca, die de daders op plaatselijk niveau ter verantwoording riepen. Hier hoorde een groep 
dorpelingen zonder juridische opleiding zowel de verdachte als andere leden van de gemeen-
schap aan, waarna vrijspraak, een werkstraf of een gevangenisstraf volgde. In totaal werden meer 
dan een miljoen Rwandezen middels het gacaca-systeem berecht. Sommige deskundigen vinden 
dit een waardevol en betekenisvol traditioneel rechtsmechanisme. Anderen, zoals de internatio-
nale mensenrechtenorganisaties, zijn kritischer. Volgens hen voldoet gacaca niet aan de huidige 
standaard van universele mensenrechten, bijvoorbeeld omdat verdachten geen advocaat krijgen 
toegewezen. Ook de overlevende slachtoffers van de genocide waren verdeeld. Sommigen van 
hen gaven de voorkeur aan echte rechtszaken die resulteren in langdurige gevangenisstraffen.

8.  Transitional justice

Door alle gevallen van genocide en grootschalige geweldplegingen dringt zich de vraag op hoe 
we moeten omgaan met vroegere misdaden. Hoe bewerkstelligen we iets van gerechtigheid 
en schadeloosstelling voor de slachtoffers en kunnen we tegelijkertijd zorgen voor een betere 
toekomst? Deze inspanningen – via rechtszaken, traditionele rechtspraak of waarheids- en 
verzoeningscommissies – worden ‘transitional justice’ genoemd. We weten sinds Rwanda dat 
er geen uniform antwoord is voor ‘transitional justice’-situaties. Voor elke genocidezaak en 
andere schendingen van de mensenrechten moeten de lokale samenleving en de internationale 
gemeenschap op basis van diverse factoren een specifieke oplossing ontwikkelen. Het Genoci-
deverdrag eist bestraffing, iets waar ook de slachtoffers op hopen. Toch is er vaak meer nodig 
om de waarheid te achterhalen en tot gerechtigheid en verzoening te komen.

9.  Het voorkomen van genocide

Behalve de plicht tot bestraffen bevat het Genocideverdrag nog een verplichting voor de 
deelnemende lidstaten: ze moeten genocide voorkomen. Deze dubbele focus blijkt al uit de 
officiële benaming: ‘Het VN-verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide’. Er 
is bovendien een substantieel verband tussen de twee verplichtingen. Onderzoekers toonden 
aan dat straffeloosheid – het niet afleggen van verantwoordelijkheid voor grove schendingen 
van de mensenrechten – in belangrijke mate bijdraagt aan een genocidementaliteit. Is er echter 
sprake van een reële strafdreiging, dan zal de potentiële pleger wellicht afzien van het mee-
werken aan een genocidecampagne. In de wetenschappelijke literatuur lopen de meningen over 



159de afschrikkende werking van straffen uiteen. Sommige auteurs denken dat lager geplaatste 
plegers tijdens een oorlog niet erg gevoelig zijn voor de vage dreiging van een eventuele vervol-
ging, maar gewoon hun bevelen uitvoeren. Ook voor hoger geplaatste plegers zetten sceptici 
vraagtekens bij het verband tussen straffen en vervolging. Bij hen is het niet zozeer de vraag 
of de strafdreiging enig effect heeft op de pleger, maar veel meer of dit effect niet schadelijk 
is voor de oplossing van het conflict of het beëindigen van de genocide. Volgens sommige 
wetenschappers gaan hooggeplaatste plegers gewoon door met hun misdaden, omdat ze geen 
been zien in serieuze vredesonderhandelingen. Ze worden toch meteen op het vliegtuig naar 
het Strafhof in Den Haag gezet. Daardoor kan de strafdreiging dus onbedoeld leiden tot nog 
meer leed onder de slachtoffers. Andere auteurs stellen daar tegenover dat deze constructie 
uiteindelijk preventief zal werken, zodra hooggeplaatste plegers daadwerkelijk in de gevange-
nis terechtkomen. Politieke en militaire leiders zullen de strafdreiging dan in overweging nemen 
voordat ze het bevel geven tot grootschalige schendingen van de mensenrechten. Dit effect 
wordt tenietgedaan als plegers amnestie krijgen aangeboden. Bovendien kunnen slachtoffers 
dit ervaren als het uitblijven van gerechtigheid.

9.1  De plicht om genocide te voorkomen

De plicht om genocide te voorkomen is niet met zoveel woorden opgenomen in het Genocide-
verdrag. Artikel 8 stelt voorzichtig dat verdragsluitende partijen een beroep kunnen doen op de 
bevoegde organen van de Verenigde Naties ter voorkoming van genocide, maar dit is natuurlijk 
ook mogelijk voor VN-lidstaten die het verdrag niet hebben ondertekend. De belangrijkste 
bepaling met betrekking tot preventie is Artikel 1, waarin staat dat deelnemende lidstaten ‘op 
zich nemen genocide te voorkomen’. Sinds het eerdergenoemde vonnis van het Internationaal 
Gerechtshof in de zaak tussen Bosnië en Servië in 2007 is het duidelijk dat deze korte verklaring 
uitsluitend een juridische plicht inhoudt om genocide te voorkomen en geen morele of politieke. 
De rechters lichtten toe hoe deze plicht moest worden uitgevoerd. Allereerst was het volgens 
hen niet van belang of een crisis al dan niet genocide wordt genoemd. Dit is een belangrijk 
discussiepunt, zoals onlangs nog bleek met betrekking tot Darfur. De plicht om genocide te 
voorkomen houdt immers in dat er moet worden gehandeld voordat genocide heeft plaatsge-
vonden. Deze plicht ontstaat dus bij de eerste serieuze dreiging van genocide. Alle lidstaten 
van het VN-verdrag moeten in overeenstemming met het internationaal recht alle beschikbare 
middelen inzetten om te voorkomen dat situaties escaleren tot genocide. Hoe dichter een staat 
geografisch, politiek en economisch ligt bij een staat waar genocide dreigt, des te groter de 
plicht om dit te voorkomen. Vandaar ook dat het Hof met betrekking tot Servië wees op de 
nauwe banden die Servië had met de Bosnische Serviërs in Bosnië en Herzegovina. Het Hof zei 
niets over de zeer controversiële vraag of staten binnen het internationaal recht ook zonder 
toestemming van de Veiligheidsraad (het VN-orgaan dat verantwoordelijk is voor internationale 
vrede en veiligheid) troepen naar een derde staat mogen sturen om genocide te voorkomen of 



160 te beëindigen. Aangezien het Hof niet aan dergelijke humanitaire interventies refereerde, zal de 
discussie over de vraag of bijvoorbeeld de Verenigde Staten en NAVO-lidstaten het recht of zelfs 
de plicht hebben om nieuwe gevallen van genocide te voorkomen nog wel even aanhouden. 
Wel stelde het Hof heel duidelijk dat alle staten die het Genocideverdrag hebben ondertekend, 
wettelijk verplicht zijn om genocide te voorkomen. Dit kan door het uitvoeren van een gewa-
pende interventie, maar ook door politieke of economische druk uit te oefenen.
 Een probleem hierbij is echter dat het verdrag niet voorziet in een orgaan dat staten kan 
aanspreken op deze plicht of sancties kan opleggen als ze op dit gebied nalatig zijn. Pas als een 
staat de politieke wil en moed heeft om een andere staat aan te klagen bij het Internationaal 
Gerechtshof, kan de plicht om genocide te voorkomen juridisch worden bekrachtigd. Een ander 
probleem bij het effectief voorkomen van genocide is de langdurige procedure: pas veertien 
jaar nadat Bosnië en Herzegovina Servië hadden aangeklaagd, kwam het Hof tot zijn definitieve 
oordeel over de plicht tot het voorkomen van genocide.

9.2  ‘Responsibility to protect’

Door deze problemen hebben veel deskundigen hun hoop gevestigd op een andere ontwikke-
ling binnen de VN. Het nieuwe toverwoord met betrekking tot het voorkomen van genocide 
is ‘responsibility to protect’ (R2P). In 2005, op de zestigste verjaardag van de VN, stelden de 
leiders van alle landen in een resolutie dat elke staat de verantwoordelijkheid heeft om zijn 
bevolking te beschermen tegen oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, etnische 
zuivering en genocide. Daarnaast heeft de internationale gemeenschap de verantwoordelijk-
heid om staten te ondersteunen bij het uitvoeren van R2P, onder meer door voor voldoende 
capaciteit te zorgen. Als een staat aantoonbaar nalaat om zijn bevolking te beschermen, gaat 
deze verantwoordelijkheid over naar de internationale gemeenschap, die via de VN (meer spe-
cifiek via de Veiligheidsraad) moet reageren op de crisis. In wezen voegde R2P niet veel toe aan 
de al bestaande mogelijkheden om genocide te voorkomen. Ook is het – net als alle andere 
VN-resoluties – juridisch niet bindend. Niettemin kan de invoering van R2P wel degelijk leiden 
tot een betere preventie van genocide.
 Allereerst is er bij alle VN-lidstaten een nieuw elan ontstaan om grootschalige misdaden 
te voorkomen en om in actie te komen tegen alle misdaden die zijn opgesomd in de R2P-
definitie, waaronder genocide. Ook is er sprake van een conceptuele verbetering, omdat 
soevereiniteit niet langer een struikelblok is bij de preventie van genocide. Soevereiniteit 
werd vaak opgevat als een verbod op de bemoeienis met de interne zaken van een bepaalde 
staat. De definitie van R2P bouwt een voorbehoud in: de staat wordt nog steeds beschermd 
tegen externe bemoeienis, maar mag de soevereiniteit niet misbruiken om een internationaal 
onderzoek te weigeren na grootschalige schendingen van mensenrechten. Net als bij genoci-
depreventie is het erg belangrijk om te weten dat de verantwoordelijkheid om te beschermen 
veel meer inhoudt dan alleen een gewapende interventie.



161 Sinds de VN het in 2005 invoerde, heeft R2P tot wisselende resultaten geleid. Positief is dat 
het is opgenomen in een aantal resoluties van de Veiligheidsraad en ook zichtbaar wordt in de 
mandaten van de VN-vredesoperaties. Bovendien staat het op de agenda van belangrijke jaar-
lijkse debatten van de Algemene Vergadering, waarbij wordt besproken hoe R2P moet worden 
geïmplementeerd. Daartoe heeft de VN een kantoor ingericht onder leiding van twee hoge 
ambtenaren, dat de Secretaris-Generaal van de VN adviseert over genocidepreventie en R2P. 
Tegenover deze positieve ontwikkelingen staat dat R2P – niet geheel verrassend – gevoe-
lig is voor misbruik. Er werd bijvoorbeeld buiten de VN om eenzijdig een beroep op gedaan 
door Rusland ten tijde van het conflict met Georgië in 2008. Het is ook afhankelijk van de 
politieke goodwill van de staten, omdat het voor het voorkomen of beëindigen van genocide 
niet genoeg is om er alleen maar op te wijzen (zoals bij de Darfur-crisis). De door de VN goed-
gekeurde NAVO-interventie in Libië in het voorjaar van 2011 leek aanvankelijk een succesvolle 
R2P-operatie te worden, omdat het een einde zou maken aan de grootschalige misdaden in de 
stad Benghazi. Uiteindelijk bleek de NAVO-operatie ook te zijn opgezet om de Libische rebellen 
te ondersteunen, hetgeen leidde tot een storm van internationale kritiek. De tijd zal ons leren 
of Libië de eerste van een reeks succesvolle R2P-operaties was of dat de sceptici gelijk krijgen 
en R2P steeds wordt gezien als een westers middel om politieke doelstellingen te bereiken.

Belangrijke vonnissen inzake genocide 
Zaak betreffende de toepassing van het Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraf-
fing van Genocide, Bosnië en Herzegovina tegen Servië en Montenegro, Internationaal Ge-
rechtshof, 26 februari 2007

Dit was de eerste grote veroordeling voor genocide door het hoogste gerechtelijke orgaan 
van de VN, het Internationaal Gerechtshof (IG). Het IG kijkt niet naar de aansprakelijkheid 
van personen bij misdaden, maar naar de verantwoordelijkheid van staten voor schendingen 
van het internationaal recht. Het Gerechtshof stelde dat Servië geen genocide had gepleegd, 
maar wel had nagelaten de door Bosnische Serviërs gepleegde genocide in juli 1995 in Srebr-
enica te voorkomen en de daders van deze genocide te bestraffen. 

Aanklager versus Akayesu, Rwanda-tribunaal, 2 september 1998

Dit was de eerste veroordeling voor genocide door een internationaal tribunaal sinds het 
bestaan van het Genocideverdrag. Los van het historisch belang van dit vonnis bevat het 
ook een diepgaand onderzoek naar de misdaden ten tijde van de Rwandese genocide. Vanuit 
juridisch oogpunt is het van zeer groot belang om seksueel geweld, met name verkrachting, 
op te nemen in de opsomming van daden die deel kunnen uitmaken van genocide. 



162 Aanklager versus Jelisic, Joegoslavië-tribunaal, 14 december 1999 (Kamer van berechting) 
en 5 juli 2001 (Kamer van beroep)

In deze zaak is de Kamer van berechting van het Joegoslavië-tribunaal begonnen de juridi-
sche definitie van genocide nader te onderzoeken. Hierbij komen kwesties aan de orde als 
de vraag of een enkele dader in een lokale gemeenschap genocide kan plegen. Daarnaast 
zijn de Kamer van berechting en de Kamer van beroep het erover eens dat genocide een 
zeer specifieke vorm van opzet vereist die het onderscheidt van andere delicten zoals 
misdaden tegen de menselijkheid. 

Aanklager versus Krstic, Joegoslavië-tribunaal, 2 augustus 2001 en 19 april 2004 

Deze zaak resulteerde in de eerste veroordeling voor genocide door een internationaal 
tribunaal in Europa. De Kamer van berechting achtte generaal Krstic schuldig aan genocide 
vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de moord op meer dan 7000 mannelijke inwoners 
van het Bosnische stadje Srebrenica. Het vonnis levert een uitgebreid overzicht van de 
gebeurtenissen en bespreekt een aantal zaken aangaande de juridische definitie van ge-
nocide, waaronder de vraag wat er wordt verstaan onder het ‘gedeeltelijk’ vernietigen van 
een beschermde groep.

Hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York met vlaggen van deelnemende naties
Bron: Verenigde Naties



163Belangrijke personen

Raphael Lemkin (1900-1959)
In 1944 bedacht de Poolse advocaat Raphael Lemkin de term ‘ge-
nocide’, een samentrekking van het Griekse woord ‘genos’ (ras, 
volk of stam) en het Latijnse achtervoegsel ‘cide’ (van ‘caedere’ 
(doden)). Hij introduceerde het concept in zijn boek Axis Rule in 

Occupied Europe.



164 Verklarende woordenlijst

Het Proces van Neurenberg Nadat de geallieerden de oorlog hadden gewonnen, richtten ze 
in 1945 en 1946 het Internationale Militaire Tribunaal op in het 
Duitse Neurenberg. Hier werden enkele belangrijke nazi’s be-
recht en in vrijwel alle gevallen veroordeeld.

Verenigde Naties Internationale organisatie. Op 26 juni 1945 ondertekenden verte-
genwoordigers van vijftig landen het Handvest van de Verenigde 
Naties. Officieel werden de Verenigde Naties op 24 oktober 1945 
opgericht.

ICJ  Het Internationaal Gerechtshof (International Court of Justice). 
Dit gerechtshof is het hoogste juridische orgaan van de Ver-
enigde Naties en is gevestigd in Den Haag.

ICC  Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court). Een 
permanente en universele instelling voor de vervolging van in-
ternationale misdaden. 

ICTR Het Rwanda-tribunaal (International Criminal Tribunal for Rwan-
da), dat de belangrijkste verantwoordelijken voor de Rwanda-
genocide vervolgt.

ICTY Het Joegoslavië-tribunaal (International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia), voor de berechting van hen die verantwoor-
delijk worden gehouden voor de grootschalige mensenrechten-
schendingen tijdens het conflict in voormalig Joegoslavië.

VN-Veiligheidsraad Orgaan van de VN dat is belast met het handhaven van de inter-
nationale vrede en veiligheid. Richtte het ICTR en het ICTY op.

ECCC Het Cambodja-tribunaal (Extraordinary Chambers in the Courts 
of Cambodia), geen puur internationale en onafhankelijke or-
ganisatie, maar onderdeel van het binnenlandse systeem. Zo 
werken er ook inwoners van de betreffende staat.



165Genocidaires Frans voor hen die genocide plegen, een verwijzing naar de 
schuldigen aan de massamoorden tijdens de genocide in Rwanda 
in 1994.

   Behalve de plicht tot bestraffen bevat het Genocideverdrag nog 
een verplichting voor de deelnemende lidstaten: ze moeten ge-
nocide voorkomen.

R2P  Na haar falen in Rwanda en Srebrenica kwam de internationale 
gemeenschap in 2005 overeen dat er een ‘verantwoordelijkheid 
om te beschermen’ (responsibility to protect, R2P) bestaat. R2P 
is een politieke toezegging, geen juridisch bindende norm. Vol-
gens R2P moet elke staat zijn bevolking ten eerste beschermen 
tegen genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmis-
daden en etnische zuivering. Ten tweede moet de internationale 
gemeenschap staten bijstaan in deze taak. Ten derde moeten 
andere staten, wanneer een bepaalde staat duidelijk nalaat zijn 
verantwoordelijkheid na te komen, die verantwoordelijkheid via 
de Verenigde Naties uitoefenen. Dit kan met geweldloze midde-
len, maar in het uiterste geval ook met de inzet van gewapende 
troepen, zoals bij de NAVO-operatie in Libië in 2011.  

Het VN-verdrag inzake 
de voorkoming en de 
bestraffing van genocide



166 Tijdlijn

1944 De Poolse advocaat Raphael Lemkin bedenkt de term ‘ge-
nocide’, een samentrekking van het Griekse woord ‘genos’ (ras, 
volk of stam) en het Latijnse achtervoegsel ‘cide’ (van ‘caedere’ 
[doden]).

9 december 1948 Het ‘VN-verdrag inzake de voorkoming en de 
bestraffing van genocide’ wordt aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties.

12 januari 1951 Het ‘VN-verdrag inzake de voorkoming en de 
bestraffing van genocide’ wordt van kracht.

25 mei 1993 De VN-Veiligheidsraad richt het Joegoslavië-tribunaal 
(International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY) 
op.

8 november 1994 De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
neemt resolutie 955 (1994) aan voor de oprichting van ‘een 
internationaal tribunaal voor de vervolging van personen aan-
sprakelijk voor genocide en andere ernstige schendingen van het 
internationale humanitaire recht, begaan op het grondgebied 
van Rwanda of buurlanden van Rwanda op tijdstippen gelegen 
tussen 1 januari 1994 en 31 december 1994’.

17 juli 1998 Het Internationaal Strafhof wordt ingesteld door het 
Statuut van Rome. Dit werd in deze stad aangenomen door de 
‘United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on 
the Establishment of an International Criminal Court’.

2 september 1998 Eerste genocidevonnis door een internatio-
naal tribunaal (tegen Jean Paul Akayesu).

2 augustus 2001 Vonnis tegen Krstic, het eerste genocidevonnis 
van het ICTY en het eerste geval van genocide in Europa sinds 
de Holocaust.
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1671 juli 2002 Het ICC-statuut wordt van kracht. Het Internationaal 
Strafhof, ingesteld door het Statuut van Rome, is het eerste per-
manente en op basis van een verdrag opgerichte internationale 
hof dat een einde moet maken aan de straffeloosheid van de 
plegers van de voor de internationale gemeenschap meest ingrij-
pende misdaden.

12 juli 2004 Secretaris-generaal Kofi Annan informeert de Veilig-
heidsraad dat hij mensenrechtenadvocaat Juan E. Méndez heeft 
aangesteld als speciaal adviseur voor de preventie van genocide. 
De jurist Méndez is een voormalige politieke gevangene uit Ar-
gentinië.

September 2005 Tijdens de wereldtop van de VN accepteren alle 
lidstaten formeel dat ze verantwoordelijk zijn voor de bescher-
ming van hun eigen bevolking tegen genocide, oorlogsmisdaden, 
etnische zuiveringen en misdaden tegen de menselijkheid.

26 februari 2007 Het Internationaal Gerechtshof komt met een 
vonnis in de zaak ‘de toepassing van het verdrag inzake de voor-
koming en de bestraffing van genocide (Bosnië en Herzegovina 
versus Servië en Montenegro)’. Het bevestigt het vonnis van het 
Joegoslavië-tribunaal dat de slachting in Srebrenica genocide 
was.

12 juli 2010 Het Internationaal Strafhof vaardigt een arresta-
tiebevel uit voor president Omar al-Bashir van Soedan wegens 
het plegen van genocide in Darfur. In maart 2009 vaardigde het 
Internationaal Strafhof al een arrestatiebevel uit voor Al-Bashir 
wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid 
in Darfur.
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