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klachten in bij de Senegalese aan-
k l a g e r.

‘Alles is klaar voor een proces te-
gen Hissène Habré’, zegt Brody, die
al tien jaar met grote gedreven-
heid werkt aan de zaak-Habré. De
Europese Unie is bereid een groot
deel van de kosten (volgens Se-
negal 28 miljoen euro) te dragen;
een eerste bedrag van 2,3 miljoen
ligt al klaar. Tsjaad zelf draagt
3 miljoen bij.

Dus wat belet Senegal om een
dagvaarding te deponeren in de
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A F R I K A

C ynische katholieken zien de
rel rond de opheffing van
de ex-communicatie van

Holocaustontkenners als bis-
schop Williamson slechts als een
opwarmertje voor een nog neteli-
ger besluit. Moet oorlogspaus
Pius XII zalig worden verklaard?

De huidige Duitse paus, Bene-
dictus XVI, heeft de beslissing ze-
ven jaar voor zich uit kunnen
schuiven – tot alle archieven over
Pius XII openbaar zijn. Maar de
druk van voorstanders van de za-
ligverklaring – juist de leden van
de traditionele Pius X-broederge-
meenschap, onder wie William-
son – is groot. Zij hadden vorig
jaar, op de vijftigste sterfdag van
Pius XII, al duidelijkheid gewild.

Maar zelfs de archieven zullen
het blazoen van Pius XII nooit he-
lemaal kunnen schoonpoetsen.
Daarvoor is zijn pontificaat, dat
op 2 maart zeventig jaar geleden
begon en samenviel met het fas-
cistische bewind van Mussolini,

de oorlog en de Holocaust, te con-
troversieel. Of hij stilzwijgend ver-
zet tegen de nazi’s heeft geboden,
is omstreden. Dat hij het niet luid-
keels heeft gedaan, is overduide-
lijk.

Pius XII, geboren als Eugenio Pa-
celli, was voorbestemd voor het
pausschap. Hij was al in Rome ge-
boren en begon na zijn priester-
wijding een carrière bij de diplo-
matieke dienst van het Vaticaan.
Tussen 1920 en 1930 was hij pause-
lijke nuntius in Duitsland, waarna
hij werd benoemd tot kardinaal
en de tweede man werd achter
zijn voorganger Pius XI.

In 1933 sloot hij een concordaat
met Hitler dat garandeerde dat de
katholieke geloofsbeleving onder
diens regering ongemoeid zou
blijven, in ruil voor erkenning van
Hitlers dictatoriale volmachten.
Toen de ware aard van de dicta-
tuur zich ontpopte, schreef Pacelli
mee aan de in 1937 uitgebrachte
pauselijke encycliek Mit brennen-
der Sorge, waarin stelling werd ge-
nomen tegen Hitler.

Na de dood van Pius XI werd Pa-
celli in een conclaaf van een dag
tot nieuwe paus verkozen. Zes
maanden later brak de Tweede
Wereldoorlog uit en begon de
Jodenvervolging in Europa.

Paus Pius XII stelde dat het Vati-
caan racisme in zijn algemeen-
heid veroordeelde, maar niet kon
ingaan op specifieke wetgeving,

zoals de verplichting tot het dra-
gen van de Jodenster. In zijn kerst-
rede van 1942 veroordeelde hij ‘de
vervolging van mensen zonder
enige schuld, alleen om redenen
van nationaliteit of ras’.

SS’er Reinhard Heydrich, archi -
tect van de Endlösung, was woe-
dend en noemde de paus ‘spreek -
buis van de Joodse oorlogsmisda-
digers’. Pius XII deed er daarna
vooral het zwijgen toe, in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld de Neder-
landse kardinaal De Jong.

De paus probeerde achter de
schermen in individuele gevallen
een helpende hand toe te steken.
Zo verstrekte hij visa aan driedui-
zend bekeerde Joden, zodat zij
naar Brazilië konden emigreren.

Maar tweeduizend ervan werden
weer ingetrokken toen bleek dat
het om schijnbekeringen ging.

Na de oorlog werd de rol van
Pius XII in talrijke boeken en pu-
blicaties belicht. Sommige schrij-
vers stellen dat de paus op de
hoogte was van wat er in de con-
centratiekampen gebeurde en er
weinig tegen had gedaan. Ande-
ren betogen juist dat de paus hon-
derdduizenden Joden heeft gered.

De latere Israëlische premier
Golda Meir noemde Pius XII ‘een
vriend van de Joden die op het
cruciale moment in de geschiede-
nis zijn stem verhief tegen het ver-
schrikkelijke onrecht’.

Na de oorlog zou Pius XII nog
dertien jaar paus blijven. Theolo-
gisch was hij zeer behoudend. In
zijn encycliek Humani generis uit
1950 pleitte hij voor het handha-
ven van de traditionele theologi-
sche taal. Een van zijn belangrijk-
ste daden was het afkondigen van
de tenhemelopneming van Maria
als dogma.

Hiermee onderstreepte Pius XII
de sterke Mariaverering binnen
de katholieke kerk. Hij stierf op
9 oktober 1958 en werd opgevolgd
door Johannes XXIII, die begon
met een hervormingsproces in de
kerk. Pius XII werd in 2000 door
Johannes Paulus II eerbiedwaar-
dig verklaard – een eerste stap
naar zaligverklaring.
Peter de Waard

Het onuitwisbare oorlogsblazoen van Pius XII
Sp oren

Achter de
schermen
probeerde de
paus te helpen
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Terug naar 2 maart
1939, het begin van het
pontificaat van Pius XII.
Zal deze oorlogspaus,
die hooguit stilzwijgend
verzet heeft geboden
tegen de nazi’s, zalig
worden verklaard?

De winkel als weldoener

C arolina loopt voor mij de Ci-
tibank uit en staart naar de
rij mensen die in de zon

staat te wachten aan de overkant
van de parkeerplaats. Het is half
tien ’s ochtends, een nu al warme
februariochtend in een buiten-
wijk van Los Angeles. Veel kinde-
ren met ouders, veel ouderen in
hun eentje: allemaal wachten ze
op een gratis ontbijt. Dat heeft
Denny’s, een restaurantketen met
een tikje meer klasse en kwaliteit
dan McDonald’s, immers beloofd.

‘Mensen worden gek zodra iets
gratis is’, zegt Carolina, een ver-
pleegkundige op weg naar huis
na haar nachtdienst. Ze maakt
een schatting van het aantal
wachtenden – tegen de honderd –
en lacht. ‘Weet je, ik wil ook geld
besparen. Daar gaan we.’

Denny’s is een van de vele on-
dernemingen in de VS die klanten
willen binden door iets ‘goeds’ te
doen in zware tijden. Als consu-
menten niet consumeren, ver-
dient niemand iets. Denny’s ver-
dient deze dinsdag geen cent,
maar verwacht beloond te wor-
den voor dit gebaar van vriend-
schap tegenover de natie.

Hyundai: ook zo’n weldoener.
Laatst kreeg ik thuis in New York
een brief van de automaker. In de
envelop zat een groen biljet dat
verdacht veel op een cheque leek.
28.500 dollar, stond er op. Dat
noem ik een holy shit-bedrag; het
equivalent is 22.500 euro.

Hyundai vertelt dat mijn ‘kre -
dietscore’ gezien is. (Vraag niet

hoe; privacy is fictie, zoals ieder-
een weet die wel eens naar de fij-
ne tv-serie 24 kijkt.) Op basis van
mijn krediet ben ik ‘vooraf goed-
gekeurd’ om dat bedrag te lenen
voor een nieuwe auto. Dank u.

Lief is ook dat ze een ‘terug -
neemgarantie’ bieden, voor zover
ik weet als enige autofabrikant.
‘Als u in het jaar na aankoop uw

inkomen
kwijtraakt,
is Hyundai
bereid uw
auto terug
te kopen.’
Dat klinkt
wel aardig,
maar stel
dat je werk-
loos raakt
en dan ook
nog je boli-

de moet inleveren. In de VS bete-
kent dit doorgaans dat je ook niet
meer naar sollicitaties of je moe-
der kunt. Hebben ze daarover bij
Hyundai nagedacht?

Het voordeel van New York is
dat je geen auto nodig hebt. Alles
kan met de metro, voor 2 dollar
per rit. Bovendien zijn er overal
bioscopen, en film is goedkoop
vermaak.

Dat weten de Amerikanen. De
recessie blijkt een goudmijn voor
Hollywood. In de eerste zeven we-
ken van 2009 steeg de kaartver-
koop voor bioscoopfilms met bij-
na een kwart, vergeleken met die
periode in 2008. Daarbij valt
vluchtgedrag waar te nemen. De

populairste films zijn Friday the
13th (horror), He’s Just Not That Into
Yo u (romantisch) en tot voor kort
Gran Torino (waarin Clint East-
wood zijn slechte buurt op-
schoont als een incarnatie van
Dirty Harry).

Een andere, zeldzame groei-
markt – even los van de aanne-
mers die verdienen aan het dicht-
spijkeren van ontruimde huizen –
is deodorant. Het blad Supermar -
ket News meldde dat de makers
van ‘klinische formules’ – extra
sterke deodorant – het in 2008
heel goed deden. Misschien zwe-
ten mensen meer in zware tijden,
terwijl persoonlijke hygiëne
zwaar blijft wegen.

Elders in de economie schiet
het niet op. Als het licht snobisti-
sche weekblad New York modetips
voor onder de 100 dollar gaat ge-
ven, is er iets aan de hand.

Daarom doet de film Confessions
of A Shopaholic het waarschijnlijk
zo goed. Hou op met winkelen,
luidt de boodschap. In de komedie
is een jongedame verslaafd aan
shoppen. Ik zag de film in Brook-
lyn. Achter mij zat een horde tie-
nermeisjes. Ze riepen ‘oe’ en ‘ah’
bij alle dure schoenen en jurkjes.
Maar toen hoofdpersoon Rebecca
Bloomwood eerlijk over haar ver-
slaving sprak, klonk gekreun. ‘Ik
ook’, mompelde iemand.

Later zag ik de meisjes bij het
fastfoodstalletje op straat. Er was
een speciale ‘crisisaanbieding’:
twee hotdogs voor 1 dollar.
Diederik van Hoogstraten

In Amerika
blijkt
de recessie
een goudmijn
te zijn voor
Hollywood
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De kleine wereld

Paus Pius XII in zijn werkkamer in het Vaticaan. Foto EPA
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Afrika berecht een Afrikaan – of niet?

Senegal heeft beloofd
oud-dictator van Tsjaad
Hissène Habré te
berechten. Slachtoffers
vrezen echter dat de
politieke wil ontbreekt.
België schakelde
donderdag het
Internationale
Gerechtshof in om de
druk te vergroten.
Door Rob Vreeken

H
et is maar 10 minuten
rijden naar de villa van
Hissène Habré, in deze
noordelijke buitenwijk
van de Senegalese

hoofdstad Dakar, maar voor geen
goud zou Clement Abaifouta er-
heen willen. Een confrontatie met
de vroegere dictator van zijn land
durft de 50-jarige Tsjadiër niet aan.
‘Het zou me te veel emotioneren’,
zegt hij.

Abaifouta zat midden jaren
tachtig in Tsjaad gevangen en
werd gemarteld, zoals zovelen tij-
dens de acht jaar (1982-1990) van
brute dictatuur. Tienduizenden
werden vermoord. Nu is de voor-
zitter van de Associatie van Slacht-
offers van de Politieke Misdrijven
en Repressie in Tsjaad (AVCRP) in

Dakar om met internationale en
lokale mensenrechtenorganisa-
ties te praten over de vervolging
van Habré voor zijn misdaden. Die
laat namelijk op zich wachten.

Dit in weerwil van de belofte die
de Senegale regering in juni 2006
deed. De Afrikaanse Unie (AU) gaf
toen zijn lidstaat opdracht ‘uit
naam van Afrika’ de ex-dictator te
berechten. Een unieke beslissing:
het eerste geval van ‘universele
rechtsmacht’ in de praktijk waar-
bij niet een westers land de aankla-
gende partij is. Afrikanen berech-
ten een mede-Afrikaan.

Maar zo eenvoudig blijkt dat
niet te gaan.

Op papier staat niets een proces
tegen Habré (66) in de weg. De Se-
negalese president Abdoulaye
Wade heeft meermalen toegezegd
dat dat zal gebeuren. Twee jaar ge-
leden heeft Senegal zelfs zijn wet-
geving aangepast met het oog op
een proces-Habré. De nieuwe Sene-
galese wet op internationale mis-
drijven is een juweeltje, zegt Reed
Brody van Human Rights Watch
(HRW). ‘Misschien wel de beste wet
over universele rechtsmacht ter
wereld.’

Afgelopen zomer werd het juri-
disch instrumentarium van Se-
negal verder geperfectioneerd
met een wet die bepaalt dat mis-
drijven tegen de menselijkheid
ook met terugwerkende kracht
kunnen worden vervolgd. In sep-
tember dienden veertien slachtof-
fers nog maar eens nieuwe aan-

brievenbus van de riante villa in
Dakar waar Habré al negen jaar
huisarrest geniet met zijn gezin?
‘Politieke onwil’, luidt het op de
bijeenkomst in Dakar. Slachtoffers
en activisten vrezen dat president
Wade liever niet zijn vingers
brandt. Ook menen ze dat de Afri-
kaanse Unie niet bepaald druk uit-
oefent op Senegal om spijkers met
koppen te slaan.

‘De Afrikaanse Unie en Senegal
lopen het risico beschouwd te wor-
den als medeplichtigen aan de po-
gingen van Habré zijn straf te ont-
lopen’, zegt de Tsjadische advocaat
Jacqueline Moudeina. ‘Dit is een
schande voor Afrika. We staan nog
steeds op punt nul.’

Geld is, afgaande op de uitspra-
ken van Wade, het voornaamste
probleem. De president eist van de
EU boter bij de vis. ‘Wade heeft ge-
zegd: eerst geld, dan pas vervol-
ging’, zegt de Senegalese mensen-
rechtenadvocaat Alioune Tine. ‘Dat
is schandalig! Het is onze natio-
nale plicht Habré te vervolgen.’

Aan onderzoek is intussen al
veel gebeurd. België probeerde de
oud-dictator te vervolgen, op
grond van de (inmiddels uitgekle-
de) Belgische genocidewet. Het
dossier van de Belgen, tussen 2000
en 2005 samengesteld, staat ter
beschikking van justitie in Se-
negal.

Ook de slachtoffers en hun advo-
caten hebben het nodige voor-
werk gedaan. In 1992 al stelden zij
een eerste dossier samen. Een

doorbraak in de zaak-Habré kwam
toen Reed Brody en vertegenwoor-
digers van de slachtoffers in mei
2001 een kijkje namen in het voor-
malige hoofdkwartier van de be-
ruchte veiligheidsdienst van His-
sène Habré, de DDS. Het gebouw
was al jaren niet meer in gebruik.

Tot hun verbijstering troffen de
activisten het gehele archief van
de dienst aan: een chaos van tien-
duizenden folianten en losse pa-
pieren, verspreid over de vloeren
van het gebouw. Op een videofilm
is te zien hoe Brody, met grote
ogen en ‘Dit is een schat!’ stame -
lend, door een 15 cm hoge papier-
zee waadt. ‘We dachten: mijn God,
dit is het!’, zegt Brody. ‘De slachtof-
fers hebben er zeven maanden
over gedaan om alles uit te zoeken,
te ordenen en te kopiëren.’

Alles zat erin. Namen van slacht-
offers, verslagen van verhoren,
doodsverklaringen. Uit de papie-
ren blijkt dat president Habré di-
rect bevel voerde over de DDS en
nauwgezet controle had over de
operaties van de dienst. Van veel
martelsessies was hij, via een wal-
kietalkie, getuige.

De bewijzen zijn zo overvloedig,
dat de nabestaanden zich afvra-
gen: waar wachten de Senegalezen
op? ‘Ik denk dat Senegal een spel-
letje speelt’, zegt Abaifouta, voor-
zitter van de organisatie van
slachtoffers. ‘Ze hopen dat van uit-
stel afstel komt.’

De activisten menen dat Habré
met de miljoenen die hij heeft ver-

zameld een netwerk van protectie
heeft opgebouwd in Senegal. Som-
migen wijzen op de personele ban-
den met machtige figuren in het
gastland. Minister van Justitie Ma-
dické Niang bijvoorbeeld was
hoofd van het advocatenteam van
Habré. In een rechtsstaat mag dat
geen probleem zijn – maar toch.

‘Een uitdaging voor Afrika’, heet
de bijeenkomst in Dakar. Maar
zelfs de huidige regering van
Tsjaad doet niets, zegt de Tsjadi-
sche advocaat Mahamat Hassan
Abakar. ‘Alle medeplichtigen van
Habré zijn gerehabiliteerd. Slacht-
offers in Ndjamena kunnen elke

dag hun folteraars tegenkomen.’
Brody vindt het nog steeds bijna

niet te geloven dat de leiders van
de Afrikaanse Unie in juli 2006 be-
sloten tot berechting in Afrika van
een Afrikaanse ex-staatshoofd. Dat
was de grote overwinning van de
AU-top, meent hij: dat notoire
schurken als Mugabe (Zimbabwe),
Bashir (Soedan) en Kadhafi (Libië)
instemden met de vervolging van
een vroegere collega. Brody: ‘Wa t
er in hun hoofden omging weet ik
niet. Misschien dachten ze: Se-
negal zal die zaak wel begraven.
Helaas kan die voorspelling nog al-
tijd uitkomen.’

‘Ik moest elke dag mensen begraven’
Clement Abaifouta
(50): ‘Ik was eerste-
jaars student, droom-
de van mijn toekomst.
Ik zou naar Duitsland
gaan, mijn oom had
me uitgenodigd.
Waarom ze me oppak-
ten weet ik niet. Dat
is de grote vraag.
‘Het waren vier zware
jaren. Ik werd ziek,
ging bijna dood. Ik
kon niet eten, slapen, lopen, me-
dicijnen kreeg ik niet. God heeft
me genezen.
‘ De gevangenen waren opeen-
gestapeld als stukken hout, soms
vierhonderd in één ruimte. Er was

geen deken, geen
bed, niets.
‘De psychologische
martelingen waren
het ergst. Maar ik kon
ze niets vertellen, ik
was gewoon een jon-
gen die wilde stude-
ren.
‘Ik heb zoveel wreed-
heid gezien. Ik moest
elke dag acht tot tien
mensen begraven. In

1987 op één dag 37 mensen.
‘Het schokkendst was wat ze met
de vrouwen deden. Zij werden als
seksslaaf gebruikt. Een van de
vrouwen raakte zwanger, de baby
is overleden in de cel.’

‘Mijn seksuele driften waren weg’
Jean Noyoma (47): ‘Ik
was loodgieter, ik had
een klus in de ambas-
sade van Libië. Ze pak-
ten me op, omdat ik
een Libische spion zou
zijn. Ze gebruikten de
arbatachar-methode:
je handen en voeten
worden op je rug g e-
bonden, zodat je
bloedvaten afknellen,
en met een tuinslang
werd ik volgepompt met water.
‘Acht maanden ben ik vastgehou-
den, met zes man in een hok van
1,5 bij 2 meter. Een keer per dag
ging de deur open, dan kregen we
een bal eten en werden de uit-

werpselen verwij-
derd.
‘Toen ik eruit kwam,
was ik te zwak om te
eten. Ik heb drie
maanden op bouillon
geleefd. En mijn sek-
suele driften waren
verdwenen. Het heeft
me vier jaar gekost
om dat terug te krij-
gen. Het is een onder-
werp waarover nau-

welijks wordt gesproken. Maar
veel mannen die hebben vastge-
zeten, hebben het. Ik was jong, ik
heb het teruggekregen, maar veel
oudere mannen zijn hun seksuali-
teit voorgoed kwijt.’

‘De bewakers hebben me verkracht’
Ginette Ngarbaye
(43): ‘Toen de politie
me arresteerde, was
ik vier maanden
zwanger, ik was 21.
Ze verdachten me van
contacten met de op-
positie, maar ik wist
van niets. Ze hebben
me gemarteld met
elektroden. Kijk, op
mijn arm en borst, dit
zijn de littekens.
‘Twee jaar heb ik in de gevange-
nis gezeten. Mijn dochter Annie
Ronel werd geboren op 11 augus-
tus 1986. Ze heeft een jaar in de

gevangenis doorge-
bracht. Haar huid was
helemaal kapot. Ze
studeert nu in Yaoun-
dé, maar ze heeft nog
steeds een zwakke
gezondheid.
‘Ik ben getraumati-
seerd. De bewakers
hebben me verkracht.
Vorige week maandag
kwam ik er nog een
tegen in Ndjamena. Ik

kwam de kliniek uit na een vacci-
natie. Hij zat in een auto. Ik zag
dat hij me herkende. En hij zag
dat ik hem herkende.’

De zaak-Habré
1982 - Hissène Habré wordt presi-

dent van Tsjaad.
1990 - Habré afgezet bij staatsgreep;

vlucht naar Senegal.
1992 - Rapport Tsjadische waar-

heidscommissie: onder Habré
zijn 40 duizend mensen ver-
moord, duizenden gemarteld.

2000 - februari Aanklacht tegen Ha-
bré door rechter in Senegal,
wegens martelingen en mis-
drijven tegen de menselijk-
heid. Huisarrest Habré.

2000 - november Slachtoffers kla-
gen Habré in België aan op
grond van genocidewet. On-
derzoek geopend.

2001 - Hoge Raad in Senegal: Habré
kan hier niet berecht worden.

2005 - België vaardigt internationaal
arrestatiebevel uit.

2006 - januari Afrikaanse Unie
vraagt advies Commissie van
Eminente Afrikaanse Juristen.

2006 - mei VN-commissie tegen
marteling roept Senegal op
Habré te vervolgen of uit te
leveren aan België.

2006 - juli Advies Afrikaanse Juris-
ten: Senegal moet Habré ver-
volgen. Afrikaanse Unie
neemt advies over. President
Wade van Senegal stemt in.

2007 - Parlement van Senegal neemt
genocidewet aan.

2009 - 19 februari België daagt Se-
negal voor het Internationale
G e r e c h t s h o f.

Beeld uit de documentaire The Dictator Hunter van filmer Klaartje Quirijns over Reed Brody van Human Rights Watch. Als Brody op onderzoek is op een plaats in Tsjaad waar tientallen slachtoffers van Hissène Habré liggen
begraven, wordt hij spontaan omringd door treurende vrouwelijke familieleden van de doden.

Uit de papieren blijkt dat
Habré direct leiding had
over de martelsessies
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ginette Ngarbaye


