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Cambodja,
de beul
als mens

Als in een land in vier jaar
tijd 1,7 miljoen mensen wor-
den gedood, dan hoef je
niet van de politie te zijn

om te vermoeden dat er een mis-
drijf in het spel is. En dan mag het
niet al te ingewikkeld zijn de da-
ders op te sporen en voor de rech-
ter te brengen.

Maar in Cambodja begon pas de-
ze week, dertig jaar na de val van
het genocidale regime van Pol Pot,
het eerste proces tegen een van de
daders, de 66-jarige Kaing Guek
Eav, beter bekend als ‘Duch’.

Als commandant van de Tuol
Sleng-gevangenis in Phnom Penh
was Duch verantwoordelijk voor
ten minste 12.380 doodvonnissen,
die veelal volgden op gruwelijke
martelingen.

De zitting van deze week had een
procedureel karakter: in maart be-
gint het proces pas echt.

Duch heeft onnoemelijk veel
bloed aan zijn handen, maar hij
behoorde niet tot de leiding van de
Rode Khmer die in 1975 het ‘Jaar
Nul’ afkondigde en een commu-
nistische utopie in het leven riep
waaraan een kwart van de bevol-
king moest worden opgeofferd.

Pol Pot, ‘Broeder nummer één’,
is dood, vier van zijn naaste mede-
werkers zijn de afgelopen jaren ge-
arresteerd en wachten op hun pro-
ces. Het gaat om zeer bejaarde lie-
den, en de gang van zaken bij het
Cambodja Tribunaal verloopt zo
traag dat moet worden betwijfeld
of het wel tot een vonnis zal ko-
men.

Wat de Cambodjaanse premier
Hun Sen betreft hoeft dat ook niet.
Hij heeft altijd alles gedaan om het
verleden dood te zwijgen – zijn ei-
gen Rode Khmergeschiedenis zal
daar niet vreemd aan zijn.

De oprichting van het tribunaal
was het gevolg van jarenlange bui-
tenlandse druk, en de samenstel-
ling – deels Cambodjaans, deels
VN – kwam pas tot stand na nog
meer getouwtrek. Vervolgens ver-
klaarde Hun Sen ‘vier of vijf ver-
dachten’ wel genoeg te vinden.

Regeringswoordvoerder Khieu
Kanharith zegt dat het tribunaal
de Cambodjanen is opgedron-
gen door de VS en Frankrijk.
“Ze proberen ons te leren dat
we een rechtbank nodig heb-
ben om het verleden te ver-
werken. Maar wij zijn een
boeddhistisch land. Wij
willen onze geschiedenis
met een blanco pagina
beginnen.”

Wat bedoelt hij? Op-
nieuw een jaar nul? En
is gerechtigheid inder-
daad een westerse uit-
vinding waar de Cam-
bodjanen geen behoefte
aan hebben? 

Er zijn slechts drie
overlevenden van de Tuol
Sleng-gevangenis. Eén van
hen, de 78-jarige Chum
Mey, zei dat ‘een droom van
jaren’ in vervulling is ge-
gaan nu Duch terechtstaat.
Volgens Chum is de interes-
se voor het proces groot, al
zijn sommige mensen bang

om daar openlijk blijk van te ge-
ven. “Dat kan gevaarlijk zijn.”

Toch bezochten al honderddui-
zend Cambodjanen het tribunaal
voor vraag- en antwoordsessies
over de rechtsgang. Jongeren wor-
den via het audiovisuele archief
Bophana ingelicht over de ge-
schiedenis van de Killing Fields,
die ze nauwelijks blijken te ken-
nen.

Ze zijn vaak bang na afloop, om-
dat voor het eerst tot ze doordringt
dat Pol Pot een gewoon mens was,
zei een Bophana-medewerker te-
gen de correspondent van NRC-
Handelsblad. Dat raakt aan wat de
Franse antropoloog François Bizet
schreef over de ‘menselijkheid’
van Duch.

Bizet was in 1971 op het platte-
land van Cambodja door de Rode
Khmer gevangengenomen. Duch
was zijn ondervrager en aankla-
ger. Aanvankelijk werd Bizet als
‘CIA-spion’ ter dood veroordeeld,
maar na drie maanden liet Duch
hem gaan.

Bizet verhaalt wat er gebeurde
toen Duch vorig jaar werd terugge-
bracht naar de plaats waar hij dui-
zenden mensen martelde en om

liet brengen. “De schreeuw van de
voormalige beul verraadde zoveel
leed, dat een overlevende riep:
‘Dit is waar ik dertig jaar op ge-
wacht heb’.”

Duch pleegde onmenselijk mis-
daden, maar hij was wel een
mens, geen dier. Dat verklaart de
pijn die de beul nu voelt, maar ook
de schrik van de Cambodjaanse
jongeren: dit is waar wij toe in
staat zijn.

STEVO AKKERMAN
s.akkerman@parool.nl

Na 30 jaar een proces
tegen de Rode Khmer

Bij het Forum du Vérité et
Justice (FVJ) in Casablanca,
dat de belangen behartigt
van slachtoffers uit Marok-

ko’s ‘jaren van lood’, is de sfeer ge-
laten. Aan de vergadertafel zitten
zes activisten, vijftigers en zesti-
gers, die met elkaar een geschiede-
nis delen van jaren opsluiting en
marteling als politieke gevangenen.
De één als linkse activist in de jaren
zeventig, de ander als islamist in de
jaren tachtig. 

Nu voelen ze zich gevangenen van
Marokko’s verzoeningsproces. Ja-
wad Skalli, vicevoorzitter van de
FVJ: “Als we er niet in slagen het
‘nooit meer’ te waarborgen, is het
verzoeningsproces zelfs contrapro-
ductief geweest.”

In 2005 vertelden voormalige
slachtoffers voor het oog van de
wereld hun verhaal, dat werd uitge-
zonden door de nationale en inter-
nationale televisie. Een sterk punt
in het proces, erkennen de acti-
visten. Tot alle lagen van de bevol-
king drong door tot welke verschrik-
kingen het veiligheidsapparaat in
staat was. Skalli: “Maar nu straffe-
loosheid hoogtij viert, zeggen Ma-
rokkanen sneller tegen elkaar: be-
moei je met je eigen zaken, je weet
wat je anders kan overkomen.’’

Drie jaar na de presentatie van het
eindrapport van Marokko’s alom
geprezen en voor de Arabische
wereld unieke verzoeningscommis-
sie, de Instance Equité et Reconcilia-
tion (IER), vragen mensenrechte-
nactivisten zich af wat het resultaat
ervan is geweest. Tussen 2004 en

2006 deed de door koning Moham-
med VI ingestelde commissie
onderzoek naar het zwarte verleden
onder het bewind van Mohammeds
vader Hassan II, die van 1961 tot zijn
dood in 1999 met harde hand re-
geerde. 

Onafhankelijke mensenrechten-

organisaties zijn unaniem in hun
oordeel: de aanbevelingen van de
commissie zijn nauwelijks opge-
volgd. Er zijn alleen wat schadever-
goedingen aan slachtoffers uitbe-
taald. Van een betere scheiding der
machten en een sterkere controle
op de veiligheidsdiensten is geen
sprake.

Maar de officiële nationale mensen-
rechtencommissie, de Conseil Con-
sultatif des Droits de l’Homme
(CCDH), die belast is met de toepas-
sing van de aanbevelingen, geeft
een volstrekt andere lezing. “Het
proces is bijna afgerond,” zei voor-
zitter Ahmed Herzenni onlangs in
diverse Marokkaanse media. 

Wat vindt hij er dan van dat in de
persoon van de koning de wette-
lijke, de uitvoerende en de wetge-
vende macht nog steeds samenko-
men, vroeg het kritische weekblad
Tel Quel. “Daar is brede steun voor
onder de bevolking,” luidde het
antwoord.

Voor Herzenni is de kous daarmee
af. “Hij is koningsgezinder gewor-
den dan de koning zelf,” fluisteren
zijn oude kameraden, net als hij
voormalige politieke gevangenen.

Over het hoe en waarom van de
willekeurige arrestaties, jarenlange

Kan Marokko zich  
Het verzoeningsproces dat
in Marokko onder koning
Mohammed VI op gang is
gekomen, verloopt niet
zoals sommigen hadden
gehoopt. Het onderzoek
naar ‘de jaren van lood’
onder Hassan II, de vader
van de huidige vorst, dreigt
te verzanden in twijfel en
moedeloosheid.

NADINE VAN LOON

Sommige beulen van
toen bekleden nu weer
belangrijke posities
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‘Tot je naar de martelkamers kon...’
Het had een willekeurig flatgebouw kunnen zijn, in een doorsnee volkswijk van 
Casablanca. De magere vijftiger Abdesslam Omalek (57), die tussen 1973 en 1987
gevangen zat als linkse studentenactivist, kijkt omhoog naar de balkons, waar hier
en daar een bewoner de was uithangt.
“Veel van onze beulen wonen nog hier,” zegt hij droogjes en loopt dan naar de afge-
grendelde entree. Hij tuurt naar binnen, naar de glasscherven, de op een hoop ge-
gooide tafels en stoelen. “Daar links lagen we met handboeien om hele dagen op
de stenen vloer. Totdat ze jouw nummer riepen en je naar de martelkamers kon
voor ondervraging...”
Nu wil de officiële mensenrechtenorganisatie CCDH van het voormalige martel-
centrum Derb Moulay Cherif een gedenkplaats maken. Omalek: “Moet je je voor-
stellen, dan krijgen de huidige bewoners alternatieve woonruimte! Zoveel van
ons, hun slachtoffers, hebben niet eens een fatsoenlijk dak boven het hoofd.”

Op de plek waar vroeger het martelcentrum Tazmamart stond, gedenken nabestaanden             
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opsluitingen, marteling en verdwij-
ningen van politieke tegenstanders
is nog veel onduidelijk. Skalli: “De
commissie zegt dat zij van 742 ver-
dwenen personen het lot heeft vast-
gesteld, maar de lijst is nog steeds
niet openbaar gemaakt.”

Een lange opsomming volgt van
zaken die duister zijn gebleven, zo-
als de verdwijning van Mehdi Ben
Barka, de voorman van de linkse
oppositie. De ‘waarheidsvinding’ is
op z’n minst gebrekkig geweest.
Alsof verdoezelen van het verleden
het adagium was. 

Zo zijn er aanwijzingen dat Ben
Barka begraven ligt onder een voor-
malig detentiecentrum in Rabat.
“Maar in plaats van de grond daar
om te spitten, is er nieuwbouw neer-
gezet.” 

Ook vermoeden de activisten dat
de autoriteiten het onderzoek naar
de identiteit van de botten en sche-
dels uit onlangs ontdekte massa-
graven traineren. En waarom is hét
symbool van de onderdrukking uit
de jaren van lood, de martelgevan-
genis Tazmamart in het Midden-At-
lasgebergte, door bulldozers platge-
walst?

In het Marokkaanse verzoenings-
proces bleven bovendien de daders
volledig buiten beeld. Het is een pu-
bliek geheim dat sommige beulen
van toen nu weer belangrijke posi-
ties bekleden. Skalli: “Geen van hen
heeft berouw getoond.” 

De FVJ pleit nog steeds voor be-
rechting van de beulen. De ‘straffe-
loze’ verzoening is bedoeld, zo luidt
de algemene indruk, om de koning

tegemoet te komen. Hij kon moeilijk
zijn vader publiekelijk aan de
schandpaal nagelen.

Voor advocaat Abdelaziz
Nouaydi stond tijdens het
proces één vraag centraal.
“Is de verzoeningscommis-

sie opgericht als cruciale stap in een
democratische overgang of om van
een pijnlijk dossier af te komen? Ik
vrees dat laatste.” 

Nouaydi is lid van de Organisation
Marocain des Droits de l’Homme,
destijds onder mensenrechtenorga-
nisaties de grootste pleitbezorger
van de verzoeningscommissie. Na-

mens deze organisaties moest Nou-
aydi het proces kritisch volgen. Was
de commissie vooral bedoeld om
een oude elite wit te wassen? 

In zekere zin wel, denkt Nouaydi.
Althans, deze dynamiek lijkt in de
loop van het proces te zijn ontstaan.
Want het blijft altijd gissen naar wat
zich werkelijk binnen de Makhzen,
de elite rondom de koning, afspeelt. 

Nouaydi: “Ik denk dat voormalige
gedetineerden als Driss Benzekri (de
in 2007 overleden voorzitter van de
verzoeningscommissie) Mohammed
VI en zijn adviseurs ervan wisten te
overtuigen dat dit proces hem niet
kon raken. De onderzochte periode
liep immers tot 1999, het jaar waarin
Mohammed VI de troon besteeg.”

Maar, zegt Nouaydi, ze hadden niet
voorzien dat mensen uit de veilig-
heidswereld de koning op hun beurt
konden voorspiegelen dat die waar-
heid hem wel degelijk kan schaden.

Mohammed VI’s positie stoelt deels
op de elite van toen, die hij niet te
veel van zich kan vervreemden.

In Nouaydi’s analyse zijn het uit-
eindelijk de terreuraanslagen van
mei 2003 in Casablanca geweest die
de verzoening de strop omdeden.
“Het veiligheidsapparaat greep ze
aan om in oude reflexen te kunnen
vervallen.” In het eindrapport van
de commissie staat letterlijk dat een
aantal veiligheidsdiensten ontoe-
reikend en onvolledig met de com-
missie samenwerkte. 

Ook in Marokko, zegt Nouaydi,
verschafte de strijd tegen het terro-
risme machthebbers een excuus om
de democratie op afstand te hou-
den. “De commissie was slechts een
geval van politieke marketing.”

En bij de VS en Europa gaan de
mooie woorden over mensenrech-
ten en democratisering er als zoete
koek in. Die zijn tevreden met hun
Arabische donordarling, en de rela-
tief open samenleving die Marokko
in deze regio is. 

Oneerlijke processen, beteugeling
van het vrije woord, marteling en
hardhandig optreden van de veilig-
heidsdiensten: Amnesty Internatio-
nal en Human Rights Watch wijzen
Marokko met regelmaat op deze
voortdurende misstanden. 

Steevast schieten de autoriteiten
dan op hoge toon in de ontkenning.
Nouaydi: “Wat betekent het als je
zegt: er waren geen schendingen, er
was geen geweld, er wordt niet ge-
marteld? Dat betekent dat de ver-
antwoordelijken opgelucht adem
kunnen halen.”
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 verzoenen?

‘Mohammed VI’s positie
stoelt deels op
de elite van toen’

M
oc

kb
a

Dr. Liza

Ze staat bij daklozen en ver-
waarloosde terminale pati-
enten in Moskou bekend
als Dr. Liza, maar haar

faam dankt ze vooral aan Live-
Journal, een populaire Russische
blog op internet. Daar doet de arts
en oprichtster van de organisatie
‘Eerlijke Hulp’, Yelizaveta Glinka,
dagelijks verslag van haar werk
aan de onderkant van de samenle-
ving. Het zijn heel open en hartver-
scheurende bijdragen die nooit de
officiële pers zouden halen.

Gisteravond was er een benefiet-
concert voor Dr. Liza en haar orga-
nisatie, met optredens van vele be-
kende Moskouse popmusici. Zon-
der Live-Journal zou het publiek
nooit zijn toegestroomd. In een me-
dialandschap dat zeer nadrukkelijk
door het Kremlin wordt gecontro-
leerd, is internet een wonderbaar-
lijke vrijplaats. Live-Journal, opge-
richt door een Amerikaan, wordt
nu geleid door de Nederlandse An-
nelies van den Belt – ooit in Mos-
kou begonnen als uitgever van
Playboy. Met tienduizenden blogs
biedt Live-Journal een rijk palet aan
meningen en opinies, en iedereen
kan reageren. Heilige huisjes zijn er
om omgekegeld te worden – en als
men alleen op Live-Journal zou af-
gaan, leven we hier in absolute vrij-
heid van meningsuiting.

Terwijl Dr. Liza bericht vanaf de
onderkant van de samenleving,
maakt een 24-jarige blondine fu-

rore met een onvervalst nationa-
listisch blog waarin Poetin wordt
bewierookt. Maria Sergeyeva, zo-
als de filosofiestudente heet,
scoort honderdduizenden hits
met haar filmpjes waarin ze met
enigszins vulgair taalgebruik
maar heel sexy de vloer aanveegt
met oppositieleiders. 

Bij gebrek aan enige openheid
op tv is het geen wonder dat
steeds meer Russen hun toe-
vlucht zoeken tot sites als Live-
Journal. Dat is de spindoctors in
het Kremlin natuurlijk niet ont-
gaan, en je ziet de eerste pogin-
gen om ru.net onder controle te
krijgen. Een deal tussen Rambler
– een andere populaire Russi-
sche site – en Google werd on-
langs getorpedeerd ter bescher-
ming van de ‘Russische nationale
veiligheid’.  Het Kremlin zag het
niet zitten dat een belangrijke
Russische zoekmachine in Ame-
rikaanse handen kwam.

Live-Journal, ook een Ameri-
kaanse bedrijf dat zijn servers in
Californië heeft staan, heeft bij
mijn weten nog geen last gehad
van het Kremlin. Maar het feit dat
de site onlangs is gekocht door
Alisher Usmanov, een zakenman
die nauw aan het Kremlin is geli-
eerd, is een teken aan de wand.
Ik hoop van harte dat Dr. Liza en
al die andere bloggers gewoon
door kunnen blijven schrijven. 

DERK SAUER

Live-Journal biedt een
rijk palet aan opinies

‘Ontsla ze ten minste uit hun functies’
Abdennaceur Bnouhachem ziet er jonger uit dat zijn 55 jaren. “Dat krijg je als je le-
ven bijna tien jaar stilstaat.” Op de achtergrond dartelt zijn dochter van zes. Na zijn
vrijlating vocht hij hard voor een nieuw leven. Hij studeerde economie, werd jour-
nalist en is nu in dienst bij de Media-autoriteit. Met vier andere linkse activisten
zat hij negen jaar vast in verschillende geheime gevangenissen. Nog steeds weten
ze niet waarom. Ze kregen een schadevergoeding, maar de ‘Groupe Bnouhachem’
strijdt voor meer. Ziektekosten, zoals beloofd door de verzoeningscommissie, een
aanvulling op hun pensioen.
Berechting van de beulen? Nee. Hij ziet het verzoeningsproces als een noodzake-
lijk compromis. Maar, zegt hij, en dan ontvlamt boosheid in zijn rustige voorko-
men, ontsla ze ten minste uit hun functies. Hoe kun je anders spreken van een
breuk met het verleden?

                        het lot van de 58 legerofficieren die hier in 1971 werden opgesloten, verdacht van een poging tot staatsgreep. Dertig kwamen er niet levend uit. FOTO AFP
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