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Samenvatting
Dit onderzoek bestudeert hoe Namibië en Duitsland met hun koloniale verleden omgaan. Wordt
het verleden vergeten, herinnerd of vermeden? De analyse van de zoektocht van de Herero stam
(een bevolkingsgroep in Namibië) naar Restorative Justice voor de eerste genocide van de 20e
eeuw - gepleegd door Duitse kolonisten - dat als gevolg van politieke en economische
ontevredenheid in het onafhankelijke Namibië vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw begon,
staat in dit onderzoek centraal. De Herero stam eist een officieel excuus en herstelbetalingen
van de Duitse regering om zo met het verleden af te rekenen. De argumenten van onder andere
de Herero stam, de Duitse en Namibische regering ter ondersteuning en ondermijning van deze
eisen worden uiteengezet en daarbij wordt geconstateerd dat verschillende historici, politici en
journalisten een andere interpretatie en herinnering van het verleden hebben. Deze
verschillende herinneringsdiscoursen worden uitgelegd. Vervolgens wordt geconcludeerd dat
het belangrijk is om af te rekenen met het verleden en dat een vorm van Restorative Justice
daarbij van groot belang is.
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Inleiding
‘Wir wollen, dass die Deutschen sagen: Es tut uns Leid.’1
Herero vertegenwoordiger Arnold Tjihuiko, 9 augustus 2004

Vanaf 1883 koloniseerde Duitsland het toenmalige Zuid-West Afrika (SWA), het huidige
Namibië.2 Dit brute regime leidde in 1904 tot de Duitse-Herero oorlog. De Duitse generaal Von
Trotha vaardigde in die tijd een vernietigingsbevel (Vernichtungsbefehl) uit met als doel de
Herero bevolking uit te roeien.3 Door een tactische inzet van zijn legertroepen werd de Herero
bevolking de Kalahari woestijn ingejaagd, waar velen van honger en dorst omkwamen.
Sommige Herero was het gelukt te vluchten naar buurland Bechuanaland (het huidige
Botswana). De overgebleven Herero bevolking werd vervolgens in concentratiekampen
opgesloten om onder gruwelijke omstandigheden als slaaf dwangarbeid te verrichten. Vele
slachtoffers werden onthoofd en hun schedels werden naar Duitsland gestuurd voor racistische,
wetenschappelijke experimenten. Uiteindelijk kostte deze oorlog de levens van ongeveer 80%
van de Herero4 en was hier volgens velen sprake van de eerste genocide van de 20e eeuw.5
Ongeveer vanaf het einde van de vorige eeuw, na de onafhankelijkheid van Namibië,
begonnen nabestaanden van de slachtoffers en overlevenden van de Herero stam met hun
zoektocht naar rechtvaardiging voor dit brute verleden. Constant werden zij herinnerd aan het
verleden door de rijke koloniale Duitse erfenis in Namibië6 en werden zij geconfronteerd met
hun minderheidspositie in de maatschappij als gevolg van de Duitse koloniale periode. Daarom
gingen zij op zoek naar erkenning, compensatie, herstel en verzoening: oftewel, op zoek naar
Restorative Justice. Zo eisten vertegenwoordigers van de Herero stam van de Duitse regering
een officieel excuus voor de genocide, een financiële compensatie van $2 miljard door middel
van rechtszaken en een plek aan de onderhandelingstafel met de Duitse en Namibische regering.
Ten slotte verlangden ze naar een erkenning van de genocide en dat alle menselijke
overblijfselen van de Herero, die na de Duitse bezetting naar Duitsland waren meegenomen,

Der Spiegel, ‘Rassismus-Vorwürfe aus Afrika’ (versie 9 augustus 2004), http://www.spiegel.de/spiegel/print/d31759235.html (15 december 2017).
2
Gedurende deze scriptie zal de benaming Namibië aangehouden worden, waar ook German South-West Africa
(GSWA) en South-West Africa (SWA) mee wordt bedoeld.
3
Jan-Bart Gewald, Herero Heroes: A Socio-Political Hisory of the Herero of Namibia, 1890-1923 (Oxford
1999) 172-173.
4
Naar schatting vielen er 60.000 doden.
5
Jon Bridgman, The Revolt of the Hereros (Berkeley/Los Angeles 1981); Helmut Bley, South–West Africa
under German Rule, 1894–1914 (Londen 1971); Jan-Bart Gewald, Herero Heroes.
6
Onder andere dorpen en steden hadden Duitse namen, straatnamen werden naar Duitse kolonisten vernoemd en
schnitzel en bratwurst waren veelvuldig in de verkoop.
1
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zouden terugkeren naar Namibië.7 De Duitse en Namibische regering onderhandelen anno 2018
nog steeds over deze eisen.8 Beide regeringen, de Herero vertegenwoordigers en ook
verschillende historici interpreteren bij hun argumentatie voor en tegen deze eisen de Herero
geschiedenis anders. Dit is problematisch en verdient nader onderzoek: Hoe wordt het Duitse
koloniale verleden in Namibië in het hedendaagse debat omtrent de zoektocht naar Restorative
Justice van de Herero stam door historici, politici en journalisten geïnterpreteerd? Om een
antwoord te kunnen geven op deze vraag zullen de volgende deelvragen worden gebruikt:
Waarom begon de Herero stam in de jaren ’90 van de vorige eeuw een zoektocht naar
Restorative Justice? Wat zijn de argumenten voor en tegen de eis voor een officieel excuus en
hoe wordt de Herero geschiedenis daarbij gebruikt? En wat zijn de argumenten voor en tegen
de eis voor herstelbetalingen en hoe wordt daarbij naar het verleden van de Herero stam
gekeken?
De eerste belangrijke bron over de Herero geschiedenis en de Duitse koloniale periode
in Namibië is het Report on the Natives of South-West Africa and Their Treatment by Germany,
ook wel de Blue Book genoemd, gepubliceerd door de Unie van Zuid-Afrika in 1918.9 Tot de
jaren ’70 van de vorige eeuw vormde de Blue Book het enige gepubliceerde boek over de Herero
geschiedenis in de Engelse taal.10 Pas toen in die periode verschillende Duitse geleerden kritiek
gaven op het Duitse kolonialisme verschenen van twee Duitse historici, Horst Drechsler en
Helmut Bley, twee wetenschappelijke onderzoeken naar de gebeurtenissen in het Duitse
Namibië.11 Deze onderzoeken hadden grote impact op recentere significante historische studies
naar de Duitse kolonisatie van Namibië van onder andere de Duits-Namibische historicus
Henning Melber, de Nederlandse historicus Jan-Bart Gewald en de Duitse historicus Jürgen
Zimmerer, wiens werken verschenen vanaf de jaren ’80 en ’90. Wat in deze onderzoeken
centraal stond, was de classificering van de Duitse misdaden in Namibië als genocide en de link
tussen het Duitse nationaalsocialisme van de jaren ’30 en ’40 en het Duitse koloniale regime in
Deutsche Welle, ‘A Painful Reminder of German Colonialism’ (versie 11 augustus 2004),
http://www.dw.com/en/a-painful-reminder-of-german-colonialism/a-1294643 (10 december 2017); BBCNews,
‘German Bank Accused of Genocide’ (versie 25 september 2001),
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1561463.stm (14 december 2017).
8
Daniel Pelz, ‘German apology about colonial era genocide in Namibia likely to be delayed’ (versie 1 augustus
2017), http://www.dw.com/en/german-apology-about-colonial-era-genocide-in-namibia-likely-to-be-delayed/a39920073 (2 december 2017).
9
Unie van Zuid-Afrika, ‘Report on the Natives of South-West Africa and their Treatment by Germany’ (Londen
1918).
10
Jan-Bart Gewald, ‘Imperial Germany and the Herero of Southern Africa: Genocide and the Quest for
Recompense’, in: Adam Jones, Genocide, War Crimes and the West: History and Complicity (Londen 2004) 5977, 70.
11
Horst Drechsler, Let us die fighting: the struggle of the Herero and Nama against German imperialism (18841915) (Londen 1980) PDF e-book; Bley, South–West Africa under German Rule.
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Namibië. Daarnaast werd onderzocht hoe het Duitse koloniale verleden in Namibië terugkwam
in het huidige herinneringsdiscours in Namibië en in Duitsland en waarin dat verschilde.12 Het
gebruik van deze verschillende herinneringen van het verleden bij de recente zoektocht naar
Restorative Justice krijgt echter nog te weinig aandacht in de literatuur. Toen de Herero stam
vanaf begin jaren ’90 van de vorige eeuw een officieel excuus en herstelbetalingen van
Duitsland eiste, was er voornamelijk sprake van juridisch onderzoek. Zo publiceerde professor
Jeremy Sarkin, gespecialiseerd in (internationaal) recht, in 2008 een boek waarin hij de
juridische context van de genocide en de eisen voor herstelbetalingen en andere vormen van
compensatie uiteenzet.13 Ook verschenen er andere boeken en artikelen die onderzochten hoe
de eis voor een financiële compensatie binnen International Humanitarian Law (IHL) en
International Human Rights Law (IHRL) past.14 Slechts één element van Restorative Justice,
de financiële compensatie, werd geanalyseerd. In deze scriptie wordt daarom onderzocht hoe
de Herero geschiedenis wordt gebruikt door verschillende historici, politici en journalisten om
hun standpunten in het debat over de eisen voor een officieel excuus en voor herstelbetalingen
te verdedigen.
Dit onderzoek vormt onderdeel van een groter vraagstuk; namelijk hoe landen met hun
koloniale verleden omgaan. Nabestaanden van slachtoffers en koloniale overheersers kunnen
zich bewust zijn van het verleden of alleen de positieve aspecten van het verleden benadrukken
en de gruweldaden vergeten. Vooral in het Verenigd Koninkrijk kende de gedachte dat
kolonialisme iets goeds was, namelijk een ‘civilising mission’, veel aanhangers.15 Niall
Ferguson, een Schotse historicus, was een sterke verdediger van het Britse Rijk en had
opmerkelijk veel draagvlak. Volgens een peiling van YouGov in 2016, waren 44% van de

Henning Melber, ‘How to Come to Terms with the Past: Re-Visiting the German Colonial Genocide in
Namibia’, Africa Spectrum 40 (2005) 1, 139-148; Jan-Bart Gewald, ‘Herero Genocide in the Twentieth Century:
Politics and Memory’, In: J. Abbink, M. Bruijn en C. Van Walraven (ed.), Rethinking Resistance: Revolt and
Violence in African History (Leiden 2003), 279–304.
13
Jeremy Sarkin, Colonial Genocide and Reparations Claims in the 21st Century: The Socio-Legal Context of
Claims under International Law by the Herero against Germany for Genocide in Namibia, 1904–1908
(Westport 2008) PDF e-book.
14
Enkele voorbeelden van artikelen zijn: Jeremy Sarkin, Carly Flower, ‘Reparations for Historical Human
Rights Violations: The International and Historical Dimensions of the Alien Torts Claims Act Genocide Case of
the Herero of Namibia’, Human Rights Review 9 (2008) 3, 331-360; Allan D. Cooper, ‘Reparations for the
Herero Genocide: Defining the Limits of International Litigation’, African Affairs 106 (2007) 422, 113-126.;
Sydney L. Harring, ‘German Reparations to the Herero Nation: An Assertion of Herero Nationhood in the Path
of Namibian Development’, West Virginia Law Review 104 (2002), 393-418.
15
David Anderson, ‘It’s not just Kenya. Squaring up to the seamier side of empire is long overdue’ (versie 25
juli 2011), https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/jul/25/kenya-empire-mau-mau-britain (2
december 2017).
12
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Britten trots op de koloniale geschiedenis van het Britse Rijk.16 Dit weerspiegelt hoe er in de
Britse geschiedenisboeken over het kolonialisme werd geschreven: de brutaliteiten werden
weggelaten. In Duitsland werd er weinig aandacht aan het koloniale tijdperk besteed. Jürgen
Zimmerer, een van de meest prominente specialisten in de Duitse koloniale geschiedenis, legde
uit dat in Duitsland ‘many people only have a vague idea that Germany was a colonial power.
They do not know how brutal German colonialism was.’17 Ook in Duitsland kwam dit door een
tekortkoming in het geschiedenisonderwijs: ‘The amnesia is perpetuated by the German
education system, which hardly deals with its colonial past.’18 Politiek wetenschapper Benedict
Anderson constateert in zijn boek dat elke herinnering (memory) van een ‘imagined
community’ (nation) gepaard gaat met vergetelheid (forgetting), want ‘all profound changes in
consciousness, by their very nature, bring with them characteristic amnesias’.19 Anderson
benadrukte dus de rol van vergetelheid in een herinneringsdiscours. Terwijl het Duitse
collectieve geheugen de gruweldaden in het Duitse Namibië vergat, leefde het trauma onder de
Herero bevolking juist voort. Hun zoektocht naar rechtvaardiging voor het verleden wordt in
dit onderzoek bestudeerd vanuit een historische benadering van Restorative Justice. Restorative
justice is een vorm van gerechtigheid waarbij de focus op de slachtoffers en de toekomst
centraal staat om de slachtoffers met zowel de daders als de gemeenschap te verzoenen door
middel van (financiële) compensaties, herdenkingen, waarheidszoekende projecten en
erkenning.20 Dit onderzoek moet het belang van omgaan met een koloniaal verleden en de rol
van Restorative Justice daarbij voor (nabestaanden van) slachtoffers van grove
mensenrechtenschendingen en voor de gehele maatschappij benadrukken. Ook al gaat het over
mensenrechtenschendingen in een ver verleden een maatschappij heeft een vorm van
Restorative Justice nodig om met het verleden af te rekenen.
Om te achterhalen wat de verschillende standpunten zijn in het debat omtrent de eisen
voor Restorative Justice van de Herero stam en hoe de Herero geschiedenis daarbij gebruikt
wordt, worden diverse bronnen, zoals toespraken van politici, overheidsdocumenten van de
Namibische en Duitse regering, persberichten en nieuwsartikelen in Duitse, Britse en
Jon Stone, ‘British people are proud of colonialism and the British Empire, poll finds’ (versie 19 januari
2016), http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/british-people-are-proud-of-colonialism-and-the-britishempire-poll-finds-a6821206.html (4 december 2017).
17
Daniel Pelz, ‘After Namibia, could other former German colonies demand reparations?’ (versie 2 augustus
2017), http://www.dw.com/en/after-namibia-could-other-former-german-colonies-demand-reparations/a39924695 (15 december 2017).
18
Sarkin, Flower, ‘Reparations for Historical Human Rights Violations’, 334.
19
Benedict Anderson, ‘Chapter 11: Memory and Forgetting’, Imagined Communities: Reflections on the Origin
and Spread of Nationalism (Revised Edition, Londen/New York 1991), 187-207, 204.
20
Peter Malcontent (ed.), Facing the Past. Amending Historical Injustices through Instruments of Transitional
Justice (Cambridge 2016) 11.
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Namibische kranten geanalyseerd. Namibische kranten die worden gebruikt zijn The Namibian
(een dagelijkse private krant) en New Era (een dagelijkse krant in overheidshanden). Duitse
nieuwsberichten zijn vooral Engelstalige berichten uit de Deutsche Welle (een openbare
internationale omroep) en de Deutsche Presse Agentur (DPA; een Duits persbureau) en enkele
Duitstalige berichten uit Der Spiegel (een wekelijks nieuwsblad). Britse nieuwsartikelen die
worden gebruikt komen met name uit The Guardian (een centrumlinkse krant), The Times (een
centrumrechts/conservatieve krant) en The Telegraph (een centrumrechts/conservatieve
krant).21 De Britse berichtgeving over de Herero zoektocht wordt geanalyseerd, omdat in het
Verenigd Koninkrijk de eigen koloniale geschiedenis veelal positief wordt herinnerd. Dit kan
tot een andere interpretatie van de Herero genocide leiden. De onderhandelingen tussen de
Namibische en Duitse regering zijn besloten, waardoor sommige documenten niet openbaar
zijn. Desalniettemin komen hun standpunten voldoende naar voren tijdens toespraken of
persconferenties. Ook krantenartikelen geven allerlei recente ontwikkelingen in de zoektocht
naar Restorative Justice van de Herero stam goed weer, echter is de informatie in een
krantenanalyse selectief. Kranten bepalen zelf over welke gebeurtenissen wel of niet
gerapporteerd wordt. Zo is er over een belangrijk debat aangaande een motie over de erkenning
van de Herero genocide in de Duitse Bondsdag weinig in de nationale pers terug te vinden.
Naast een analyse van krantenartikelen en andere bronnen wordt er bij dit onderzoek ook
secundaire literatuur van verschillende historici gespecialiseerd in de Namibische geschiedenis
en de Duitse koloniale geschiedenis gebruikt om de interpretatie van historici te achterhalen.

21

Deze nieuwsartikelen zijn te vinden door gebruik te maken van LexisNexis Academic, een grote databank met
beschikbare teksten van duizenden kranten van begin jaren ’90 van de vorige eeuw tot de dag van vandaag.
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Hoofdstuk 1: Restorative Justice na meer dan 100 jaar; waarom nu?
Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw begon de zoektocht naar Restorative Justice van de
Herero stam. Maar waarom eiste de Herero stam, zo’n 100 jaar na de genocide, een officieel
excuus en herstelbetalingen van de Duitse regering? Om de politieke en historische context in
het onafhankelijke Namibië te begrijpen, worden eerst een aantal significante mondiale
ontwikkelingen die aan het einde van de 20e eeuw plaatsvonden, weergegeven.

Een periode van groeiende aandacht voor mensenrechten
Namibië was niet het enige land dat aan het einde van de 20e eeuw onafhankelijk werd en
democratiseerde. Deze periode markeerde volgens Samuel Huntington een ‘third wave of
democracy’. Verschillende autoritaire of dictatoriale regimes bevonden zich in die periode in
een democratische overgangsfase.22 De val van de Berlijnse muur en het communisme zorgden
voor een ander politiek klimaat. Nieuwe democratische regimes, sommigen met een
eeuwenlange geschiedenis van onderdrukking en mensenrechtenschendingen, stonden op dat
moment voor een grote uitdaging: hoe om te gaan met het verleden? In een aantal landen werd
een waarheidscommissie ingesteld. In andere landen werden er (internationale) tribunalen
opgericht om daders van mensenrechtenschendingen uit een voorgaand regime te vervolgen. In
een aantal andere gevallen werd juist gepoogd het verleden te vergeten omdat het focussen op
de toekomst belangrijker was. In deze periode was er sprake van een significante stijging van
de aandacht voor Transitional Justice.23
Deze toenemende aandacht voor Transitional Justice in nieuwe democratische regimes
hing samen met een toenemende interesse in mensenrechten. Volgens Samuel Moyn ontstonden
mensenrechten zoals wij die vandaag de dag kennen – met hun individuele, universele en
supranationale karakter – pas vanaf de jaren ’70, als gevolg van een wereldwijde mensenrechten
‘boom’.24 In de jaren daarna kregen individuen en ook de media steeds meer aandacht voor
mensenrechten. De macht van de massamedia moet hierbij niet worden onderschat. Het CNN-

22

Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Norman 1993).
Malcontent, Facing the Past, 3-26; Transitional Justice werd in 2004 gedefinieerd door de toenmalige
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan als een ‘full range of processes and mechanisms
associated with a society’s attempts to come to terms with a legacy of large-scale past abuses, in order to ensure
accountability, serve justice and achieve reconciliation. These may include both judicial and non-judicial
mechanisms, with differing levels of international involvement (or none at all) and individual prosecutions,
reparations, truth-seeking, institutional reform, vetting and dismissals, or a combination thereof.’; Verenigde
Naties, ‘S/2004/616: Report of the Secretary-General on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and
Post-Conflict Societies’ (versie 23 augustus 2004), https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/29/PDF/N0439529.pdf?OpenElement (10 december 2017).
24
Samuel Moyn, Human Rights and the Uses of History (London/New York 2014).
23
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effect, een theorie in de politieke wetenschappen, ontstond in deze periode en symboliseerde
de (potentiële) invloed van de massamedia op politieke besluitvorming over het
buitenlandsbeleid, over mensenrechten en humanitaire interventies.25
Ook werden mensenrechten in meer internationale verdragen gewaarborgd en werd er
gefocust op het tegengaan van straffeloosheid. Met de oprichting van het Internationaal Strafhof
in 2002 werd het mogelijk om personen verdacht van genocide, misdaden tegen de
menselijkheid en oorlogsmisdaden te vervolgen. In de afgelopen decennia ontstond ook de VNverklaring over de Rechten van Inheemse Volken26 en een VN-resolutie over Basic Principles
and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of
International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.27
Bovendien werden steeds meer landen geconfronteerd met hun (koloniale) verleden,
mede doordat minderheidsgroepen aandacht vroegen voor hun in het verleden aangedane
onrechtvaardigheden. Hierdoor werd er vaker een morele en historische verantwoordelijkheid
genomen voor het verleden door bepaalde landen. Zo ontstond er een trend in het Westen om
excuses aan te bieden aan slachtoffers voor historisch lijden. Dr. Peter Malcontent noemde dit
ook wel de ‘apology disease’.28 Zo bood de Britse koningin Elizabeth haar excuus aan de
Maori’s aan voor de militaire invasie van 186329, bood Tony Blair in 1997 excuus aan namens
de Britse regering voor de Ierse hongersnood van 150 jaar geleden30 en gaf Bill Clinton in 1998
zijn excuus voor het Westerse falen tijdens de genocide in Rwanda in 199431. Ook werden er
steeds vaker herstelbetalingen betaald aan slachtoffers van historisch lijden. Tot de Tweede
Wereldoorlog vonden vooral staat-tot-staat herstelbetalingen plaats, maar dit veranderende in
herstelbetalingen van staten of private bedrijven aan groepen of individuen.32 Professor Elazar

Peter Malcontent, ‘De CNN-factor’ in: Duco Hellema & Hilde Reiding ed., Humanitaire interventie en
soevereiniteit. De geschiedenis van een tegenstelling (Amsterdam 2004).
26
Verenigde Naties, ‘A/RES/61/295: Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken’ (versie 13 september
2007), http://www.un-documents.net/a61r295.htm (15 december 2017).
27
Verenigde Naties, ‘A/RES/61/147: Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation
for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International
Humanitarian Law’ (versie 21 maart 2006),
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/42/PDF/N0549642.pdf?OpenElement (15
december 2017).
28
Malcontent, Facing the Past, 5.
29
De Volkskrant, ‘Britse vorstin biedt Maori’s excuses aan voor invasie 1863’ (versie 4 november 1995),
https://www.volkskrant.nl/archief/britse-vorstin-biedt-maori-s-excuses-aan-voor-invasie-1863~a399382/ (12
december 2017).
30
Kathy Marks, ‘Blair issues apology for Irish potato famine’ (versie 1 juni 1997),
http://www.independent.co.uk/news/blair-issues-apology-for-irish-potato-famine-1253790.html (12 december
2017).
31
John Ryle, ‘A sorry apology from Clinton’ (versie 13 april 1998),
https://www.theguardian.com/Columnists/Column/0,5673,234216,00.html (12 december 2017).
32
John Torpey, Making Whole What Has Been Smashed (Cambridge, MA 2006) 133.
25
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Barkan concludeerde dat deze ‘new global trend of restitution for historical injustices’ een
gevolg was van de val van de Sovjet-Unie.33
Deze internationaal politieke ontwikkelingen op het terrein van mensenrechten en het
nemen van verantwoordelijkheid voor het verleden beïnvloedden de situatie in het
postkoloniale Namibië.

Omgaan met het verleden in een onafhankelijk Namibië
De Duitse koloniale periode in Namibië eindigde met het Verdrag van Versailles waarin de
Duitsers hun rechten op overzeese bezittingen verloren.34 Namibië werd vervolgens onder het
mandaat van de unie van Zuid-Afrika geplaatst totdat Namibië op 21 maart 1990 officieel
onafhankelijk werd. De South West African Peoples Organization (SWAPO) won het
merendeel van de zetels en vormde de eerste regering van Namibië. Sam Nujoma werd
president voor drie opeenvolgende termijnen tot maart 2005.35 De SWAPO partij –
gedomineerd door mensen van de Ovambo stam – ontstond al in de jaren ’60 toen Namibië nog
onder Zuid-Afrikaans gezag stond en streefde naar onafhankelijkheid. De partij werd met een
resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1976 erkend als de ‘sole
and authentic representative of the Namibian people’.36
Net als andere nieuwe democratische regimes stond ook de SWAPO-regering in 1990
voor de uitdaging hoe Namibië om moest gaan met dit verleden. De Namibische geschiedenis
zat vol met onrechtvaardigheden en mensenrechtenschendingen: eerst tijdens het Duitse
koloniale regime en vervolgens onder het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime. Toch besloot de
SWAPO-regering om dit verleden te vergeten en om juist te focussen op de toekomst. Sabine
Höhn noemt dit ‘collective amnesia’: het collectief vergeten van de misdaden gepleegd door
verschillende partijen tijdens de Duitse koloniale periode en de onafhankelijkheidsstrijd tegen
het Zuid-Afrikaanse regime.37 De SWAPO-regering creëerde een ‘hegemonisch narratief’ over
het verleden van Namibië waarin vooral de eenheid van de Namibische bevolking werd

33
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benadrukt.38 ‘One Namibia, One Nation’, werd de slogan van president Sam Nujoma.39 Zijn
opvolger Pohamba zette dit beleid voort.40 Focus op het verleden van één stam in het bijzonder
paste niet in dit beleid. Er was geen ruimte om Herero helden of slachtoffers uit het verleden te
herinneren of te eren. Zo werden er nergens monumenten of standbeelden opgericht. De
herinnering aan de Herero genocide in het onafhankelijke Namibië werd opzettelijk weggelaten
uit het nationale herinneringsdiscours.
Wat zeker een rol speelde bij het niet stilstaan bij het verleden was dat de Ovambo stam,
die de SWAPO-regering domineerde, veel minder het slachtoffer was van de Duitse en later
Zuid-Afrikaanse overheersing dan de Herero stam. In tegenstelling tot de Herero stam, die in
1903 al meer dan 25% van zijn land had moeten afstaan, werd de Ovambo stam nooit uit zijn
gebied verjaagd.41 Toen Namibië onafhankelijk werd, was meer dan de helft van het boerenland
in het bezit van blanke boeren, die maar 6% van de bevolking uitmaakten. Velen van de Herero
stam hebben hun verloren land nog steeds niet terug. Deze landkwesties vormen in het huidige
Namibië een grote bron van ongelijkheid en spanningen.42
Dit politieke landschap beïnvloedde de positie van de Herero stam in de maatschappij.
Sommige Herero sloten zich aan bij oppositiepartijen, omdat zij zich gemarginaliseerd voelden
en buitengesloten werden van het politieke leven en economische ontwikkeling. Voor hen leek
het alsof de regering de bilaterale relatie met Duitsland boven het belang stelde van een
inheemse groep. Daarnaast voelde het alsof hun rol tijdens de opstand tegen het Duitse regime
gebagatelliseerd werd en dat de strijd die hun voorvaderen hadden gevochten uit de nationale
geschiedenis werd gewist.43

Conclusie: Restorative Justice als gevolg van politieke en economische ontevredenheid
De jaren ’90 van de vorige eeuw kenden dus vele ontwikkelingen op het gebied van
mensenrechten en Transitional Justice. Dit waaide over naar het onafhankelijke Namibië waar
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vooral de Herero stam zich meer bewust werd van het hun aangedane onrecht. De Herero stam
was qua bevolkingsomvang gedecimeerd en had zijn land verloren. Daarbij voelde de stam zich
ongehoord in het politieke landschap van het onafhankelijke Namibië en ‘such feelings of being
sidelined in the new nation-state and even of betrayal by SWAPO […] heightened the interest
of some Hereros in publicly remembering and addressing their early experiences with German
colonialism’.44 Het is binnen deze politieke, historische en etnische context dat de zoektocht
naar rechtvaardigheid begon en de Herero stam erkenning, een officieel excuus en
herstelbetalingen van de Duitse regering eiste. Zowel de Namibische als Duitse regering waren
niet bereid deze eisen respectievelijk te ondersteunen of in te willigen en dat leidde tot een debat
omtrent de zoektocht naar Restorative Justice.

Karie L. Morgan, ‘Remembering against the nation-state: Hereros’ pursuit of restorative justice’, Time &
Society 21 (2012) 1, 21-28, 25.
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Hoofdstuk 2: De eis voor erkenning en een officieel excuus
Vanaf begin jaren ’90 van de vorige eeuw begonnen Herero vertegenwoordigers druk uit te
oefenen op de Duitse regering, omdat zij onder meer een officiële erkenning van de genocide
en een officieel excuus hiervoor eisten; een van de belangrijkste onderdelen in hun zoektocht
naar Restorative Justice. Een excuus voor historische onrechtvaardigheden is een cruciaal
onderdeel in het bereiken van verzoening tussen slachtoffers en daders.45 Hoewel een excuus
voor historische misdaden de geschiedenis nooit kan wissen of terugdraaien, kan het voor de
slachtoffers en ook voor de daders wel degelijk een ‘helend’ effect hebben. In 2004 sprak de
toenmalige Duitse minister van Buitenlandse Zaken erg lovend over het effect van erkenning
van historische onrechtvaardigheden: ‘Past injustices cannot be undone. But recognising guilt,
taking responsiblity and facing up to one’s historical obligations can at least give back to the
victims and their successors the dignity stolen from them.’46 Desalniettemin weigerde de Duitse
regering de Herero genocide te erkennen, maar waarom? In dit hoofdstuk worden verschillende
argumenten voor en tegen de eis voor erkenning en een officieel excuus uiteengezet. Daarna
wordt kort het dubieuze excuus van de Duitse minister voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling die zij in 2004 gaf geanalyseerd, omdat dit excuus en de verschillende reacties
hierop de Duitse verantwoordelijkheid voor het verleden laat zien en een verschillende
interpretatie van de Herero geschiedenis illustreert. Vervolgens wordt teruggeblikt hoe de
Herero geschiedenis gebruikt wordt in de verschillende standpunten.

Argument 1: Geen erkenning is juridisch gegrond
In 1995 vond het eerste bezoek van een Duitse bondskanselier aan het onafhankelijke Namibië
plaats. Tijdens dit bezoek stond de boodschap om de Duitse taal en cultuur onder de – nog
steeds aanwezige – Duitse gemeenschap in Namibië te promoten voorop en werd er met geen
woord gesproken over de Herero genocide.47 Drie jaar later bezocht de Duitse president Roman
Herzog Namibië. Door toenemende druk van de Herero vertegenwoordigers stond Herzog
tijdens dit bezoek wel stil bij de misdaden die gepleegd waren in het Duitse Namibië. Hij

Rhoda E. Howard-Hassmann, ‘Official Apologies’, in: Peter Malcontent (ed.), Facing the Past. Amending
Historical Injustices through Instruments of Transitional Justice (Cambridge 2016) 247-264, 257.
46
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weigerde echter hiervoor excuses te maken, want ‘too much time has passed for a formal
apology to the Hereros to make sense’.48
Daarnaast verklaarde hij en plein public dat er ten tijde van de gruweldaden in het Duitse
Namibië nog geen sprake was van internationale wetten en verdragen, die de acties van de
Duitsers veroordeelden.49 Zo ontstond het Genocideverdrag van de Verenigde Naties pas in
1948, waarin een genocide officieel gedefinieerd en strafbaar werd gesteld.50 Dit argument
werd vaker door de Duitse regering aangehaald en werd ook gebruikt ter ondersteuning tegen
de herstelbetalingseis van de Herero stam. In 2011 luidde het antwoord van de Duitse regering
op een kritische schriftelijke vraag van Duitse oppositiepartijen in de Bondsdag over de
bereidheid van de erkenning en herstelbetalingen voor de misdaden in Namibië als genocide:

As the Federal Government has explained on more than one occasion, the Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide was adopted on 9 December 1948 and
entered into force on 12 January 1951. The Federal Republic of Germany has been bound by its
provisions since 22 February 1955. It does not apply retrospectively. The Federal Government
does not undertake retrospective evaluations of past events based on the application of
international legal provisions which were not in force in the Federal Republic of Germany at the
time these events occurred.51

Dus volgens de Duitse regering werkte het Genocideverdrag niet met terugwerkende kracht,
waardoor de misdaden in Namibië niet als genocide geclassificeerd hoefden te worden. Ook
James Crawford, een expert in internationaal recht, benadrukte dat de acties van de Duitsers in
Namibië niet beoordeeld moesten worden op grond van de huidige internationale wetten, maar
op de wetten van toen. Volgens hem was dit ook precies hoe een rechter de situatie zou

Geciteerd in: Leonard Jamfa, ‘Germany Faces Colonial History in Namibia: A Very Ambigious “I am Sorry”’,
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beoordelen.52 Echter, volgens Herero chief Riruako waren er wel degelijk andere wetten en
verdragen actief ten tijde van de Duitse gruweldaden in Namibië die de Duitsers hadden
geschonden.53 Veel geleerden waren het met Riruako eens en beargumenteerden dat ondanks
dat het woord ‘genocide’ in het begin van de 20e eeuw nog niet bestond, de Duitse gruweldaden
wel onder de categorie ‘misdaden tegen de mensheid’ vielen. Die waren sinds het begin van de
19e eeuw al verboden.54

Argument 2: Geen erkenning is ‘hypocriet’
Terwijl in 2015 de Bondsdag een motie van Duitse oppositiepartijen voor het erkennen van de
Herero genocide verwierp,55 nam de Bondsdag in diezelfde periode een motie aan die de
Armeense genocide erkende en die de rol van het Duitse Keizerrijk daarbij betreurde. 56 Het
Duitse argument dat het woord ‘genocide’ niet van toepassing kan zijn op gebeurtenissen die
plaatsvonden vóór het Genocideverdrag van 1948 hield hierdoor moeilijk stand. Die Zeit, een
Duits weekblad, publiceerde een artikel van Norbert Lammert, toenmalig voorzitter van de
Bondsdag, waarin hij zich kritisch uitliet over het niet-erkennen van de Herero genocide en
het wel-erkennen van de Armeense genocide. Zo schreef hij ‘Wer in der Bundesrepublik vom
Armenier-Genozid spricht, darf vom deutschen Völkermord an den Herero […] nicht
schweigen.’57 Hij is niet de enige die vond dat de massamoorden op de Herero stam volgens
dezelfde criteria beoordeeld moesten worden als de massamoorden op de Armeniërs. De
Turkse president Erdogan beschuldigde Duitsland zelfs van ‘hypocrisie’ voor het officieel
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erkennen van de Armeense genocide, maar niet van de Herero genocide.58 Volgens Jürgen
Zimmerer laat dit de onwilligheid van Duitsland zien om naar zijn eigen koloniale
geschiedenis te kijken en in het bijzonder naar de Herero genocide.59

Argument 3: Geen erkenning, want een genocide heeft niet plaatsgevonden
In 1983 bracht de VN – aan de hand van een onderzoek van Benjamin Whitaker – een
gedetailleerd rapport uit waarin de gebeurtenissen in het Duitse Namibië als genocide worden
bestempeld: ‘The Nazi aberration has unfortunately not been the only case of genocide in the
twentieth century. Among other examples which can be cited as qualifying are the German
massacre of Hereros in 1904 […]’.60 Niet iedereen is het daar mee eens. Enkele historici, politici
en Duitse Namibiërs (Südwesters) verwerpen de term genocide, omdat zij ontkennen dat er in
het Duitse Namibië een genocide heeft plaatsgevonden. Historicus Brigitte Lau is een van de
beruchtste genocide ontkenners onder de in de Namibische geschiedenis gespecialiseerde
historici. In haar artikel beargumenteert Lau ten eerste dat er onvoldoende bewijs is om met
zekerheid vast te kunnen stellen hoeveel Herero slachtoffers er zijn gevallen.61 Dit argument
werd echter door genocidekenners weerlegd; in het Genocideverdrag van 1948 staat immers
geen minimumaantal doden vermeld als ‘voorwaarde’ om een massamoord te bestempelen als
genocide.62
Daarnaast speelde de intentie een grote rol bij het classificeren van een massamoord als
genocide. Het vernietigingsbevel van Von Trotha liet volgens velen duidelijk zijn intentie zien:
‘Within the German borders every Herero, with or without a gun, with or without cattle, will
be shot. I will no longer accept women and children, I will drive them back to their people or I
will let them be shot at.’63 Zowel Herero burgers als soldaten moesten worden uitgeroeid.
Echter wuift Lau in haar artikel dit bevel weg als een 'succesful attempt at psychological
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warfare, never followed in deed'.64 Daarnaast vindt Lau dat in de historiografie de Duitse
kolonisten te veel werden neergezet en herinnerd als ‘cold killing machines’. Ze beweert dat
‘we have a history not of a war machine of cool killers, but a comprehensive if hidden scene of
misery, incompetence, suffering and weakness.’65 Lau herinnert de Duitse soldaten op een hele
andere manier en benadrukt daarbij ook het aantal slachtoffers die waren gevallen aan de Duitse
zijde. Opvallend is dat er in de berichtgeving in de Namibische pers alleen aandacht wordt
besteed aan het aantal slachtoffers aan de Namibische kant. In de Britse nieuwsartikelen over
de Herero genocide wordt veelal ook het aantal Duitse slachtoffers – 200 burgers en 1.500
soldaten – benadrukt.66
Lau’s argumenten werden ook gebruikt door enkele Südwesters die het oneens zijn met
de interpretatie genocide. Zo vertelde Wilfried Groenewald, het enige Duitssprekende
gemeenteraadslid van Swakopmund, aan NRC-correspondent Bram Vermeulen: ‘Ik denk niet
dat er sprake was van genocide. De dodencijfers zijn overdreven. Volgens de kranten uit die
tijd woonden er nog geen 40.000 Herero in het gebied, dus hoe kunnen er dan 100.000 zijn
omgekomen?’67 Ook Heinrich Scheiner-Waterberg, zoon van een boeren kolonistenfamilie in
Namibië, ontkent dat er sprake is van een genocide. In Der Spiegel werd een artikel
gepubliceerd met zijn visie. Net als Lau ziet hij het vernietigingsbevel van Von Trotha als louter
een tactiek om angst aan te jagen en ook twijfelt hij over het aantal Herero slachtoffers.68 Bram
Vermeulen wijst erop dat Der Spiegel door deze publicatie ruimte gaf aan genocide ontkenners,
wat tot verontwaardiging leidde onder historici.69 Weinig nieuwsartikelen, zowel in de Britse,
Namibische als Duitse pers focussen direct op dit soort alternatieve waarheden rondom de
Herero genocide.
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Argument 4: Geen excuus, want Duitsland is bang voor een sneeuwbaleffect
Een officieel excuus van de Duitse regering voor de Herero bevolking laat nog steeds op zich
wachten. Redenen hiervoor zijn veelal politiek van aard. Met een officieel excuus beken je
namelijk schuld. Hierdoor ben je enige vormen van herstelbetalingen (of andere compensaties)
verschuldigd, was de algemene gedachte. Politicus Hans-Christian Troebele verklaarde aan
ZDF, een Duitse publieke omroep, dat ‘the thinking was that if we start to recognize crimes
from our colonial past, we would become liable for compensations and reparations and where
would that end?’70 Ook de Duitse oud-minister van Buitenlandse Zaken Fischer was bang dat
een excuus ‘compensation-relevant’ zou zijn.71 Jeremy Sarkin noemt dit ‘de doos van Pandora’:
eenmaal geopend kan die niet meer worden gesloten. Een officieel excuus en dus het toegeven
van schuld zal volgens hem juridische consequenties hebben. 72
Daarnaast zou een officieel excuus aan de Herero stam (en de eventuele
herstelbetalingen als gevolg) een sneeuwbaleffect kunnen hebben op andere postkoloniale
autoriteiten. De Herero stam was namelijk niet de enige groep die extreem had geleden onder
een koloniaal regime en Duitsland was niet de enige koloniale macht die zich schuldig had
gemaakt aan ernstige mensenrechtenschendingen. Jürgen Zimmerer verklaart dat ‘reparations
payments to Namibia could set a precedent for Belgium and the Congo, France and Algeria or
Great Britain and the history of the slave trade. Descendants of the Herero know that too.’73
In de Duitse pers wordt vooral de eventuele gevolgen van een officieel excuus en
herstelbetalingen aan de Herero stam voor andere onderdrukte bevolkingsgroepen in
voormalige Duitse koloniën benadrukt. Het Duitse persbureau DPA publiceerde in februari
2017 een nieuwsbericht over Tanzania, dat Tanganyika heette ten tijde van de Duitse
kolonisatie. Zo rapporteerde DPA dat Tanzania een voorbeeld wil nemen aan Namibië.74 Een
publiek debat is reeds in Tanzania ontstaan over het zoeken naar rechtvaardigheid voor de vele
slachtoffers die tijdens de Maji Maji opstand tegen het Duitse koloniale regime zijn gevallen.
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Dit sneeuwbaleffect is een van de redenen waarom Duitsland het aanbieden van een officieel
excuus steeds weer uitstelt.
Ook de Britse pers herinnert bij de berichtgeving over het Duitse koloniale verleden in
Namibië haar eigen koloniale verleden en de gevolgen voor haar eigen voormalige koloniën.
The Telegraph ziet het Britse Rijk als een interessante grootmacht en constateert dat het Duitse
beleid in Afrika, ‘[was] motivated chiefly by a desire to rival Britain as an imperial power’ 75.
The Guardian keert zich tegen de rooskleurige opvattingen van het Britse verleden en vindt dat
er in het Britse onderwijs en musea meer nadruk moet komen op de gruweldaden van het Britse
Rijk. Doordat ‘self-glorification’ ontbreekt in de Duitse herinnering van hun koloniale verleden
en doordat de Duitse regering met de Namibische regering onderhandelt over de eisen van de
Herero stam, vindt The Guardian dat het Verenigd Koninkrijk een voorbeeld moet nemen aan
de ontwikkelingen in Duitsland.76

Een dubbelzinnig excuus
Tijdens de 100-jarige herdenking van de Herero genocide in 2004 vonden verschillende
ceremonies in Namibië plaats om de koloniale periode en de Herero slachtoffers te herdenken.
De Duitse minister voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Heidemarie
Wieckzorek-Zeul, nam deel aan de herdenkingen van de strijd om Waterberg. Tot ieders
verbazing betuigde ze tijdens haar toespraak diepe spijt voor de Duitse gruweldaden in Namibië
tussen 1904 en 1908. Ze erkende de historische en morele verantwoordelijkheid en vroeg om
vergiffenis: ‘We Germans accept our historical and moral responsibility and the guilt incurred
by Germans at that time. And so, in the words of the Lord's Prayer that we share, I ask you to
forgive us our trespasses.’77
Deze toespraak werd door de Namibische regering geaccepteerd als officieel excuus.
SWAPO Secretaris-Generaal Tjiriange noemde het excuus zelfs een ‘magnanimous gesture’.78
Door velen werd dit excuus echter verworpen en gezien als klassiek voorbeeld van Realpolitiek.
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Politiek wetenschapper Leonard Jamfa legt uit dat de minister de voorwaardelijke tijd in haar
toespraak gebruikt, namelijk ‘[…] would have been termed genocide, had it been today’.
Hierdoor overtuigde het niemand van de Duitse bereidheid om echt met hun koloniale verleden
om te gaan. Bovendien vroeg de minister om vergiffenis ‘in the words of the Lord’s Prayer that
we share’, in plaats van dat ze verwees naar het internationaal recht. De minister koppelde het
excuus los van eventuele herstelbetalingen en juridische gevolgen en handelde vanuit eigen
belang, aldus Jamfa.79
Een paar dagen na de toespraak rapporteerde de New Era: ‘Specific words that the
Ovaherero would generally have wanted to hear from the German minister such as "genocide",
"apology" and "reparation" or "compensation" were missing.’ Ook bekritiseerde de New Era
dat de minister erg voorzichtig was met het nemen van verantwoordelijkheid, omdat ze vooral
Von Trotha neerzette als dader en omdat ze benadrukte dat de misdaden werden gepleegd uit
naam van Duitsland maar niet expliciet door Duitsland zelf.80 Zo zei de minister: ‘A century
ago, the oppressors […] became agents of violence, discrimination, racism and annihilation in
Germany's name. […] Nowadays a General von Trotha would be prosecuted and
convicted.’81 Jeremy Sarkin concludeert in zijn boek dat dit de verantwoordelijkheid van
Duitsland voor het verleden ondermijnde.82 In veel toespraken van de Duitse regering kwam
deze nadruk op Von Trotha als boeman terug. Dit was terecht, want Von Trotha bepaalde als
hoofd van de koloniale autoriteiten in Namibië het beleid, maar hij was wel door de Duitse
Keizer Wilhelm II benoemd.83 Het moederland Duitsland en het Duitse koloniale regime in
Namibië waren nauw met elkaar verbonden.
Opvallend is dat Karie Morgan opmerkte dat het officiële transcript van de toespraak
van minister Wieckzorek-Zeul niet overeenkwam met het origineel. Volgens Morgan luidt een
zin uit de originele toespraak: ‘In the words of the Lord’s Prayer that we share, I ask you to
forgive us our trespasses and our guilt. Without a conscious process of remembering, without
sorrow, without apology, there can be no reconciliation.’84 In het transcript staat echter ‘the
guilt’ in plaats van ‘our guilt’ en de woorden ‘without apology’ zijn weggelaten.85 Dit alles
wijst erop dat het excuus van de minister in 2004 niet officieel ondersteund werd door de
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regering, terwijl dat wel is wat de Herero stam verlangde. Zo verklaarden enkele
vertegenwoordigers dat een excuus alleen officieel is als dat door het Duitse parlement gegeven
wordt.86

Conclusie: Het vermijden, ontkennen en erkennen van de Herero geschiedenis
Hoe werd de Herero geschiedenis gebruikt bij de argumentatie voor en tegen de eis voor
erkenning en een officieel excuus? Vooral tijdens toespraken beweerde de Duitse regering
verantwoordelijkheid te nemen voor het verleden door de misdaden te erkennen. Uit de
argumentatie van de Duitse regering leek echter dat Duitsland het omgaan met het koloniale
verleden vooral vermeed. Zo werd benadrukt dat Duitsland niet bestraft kon worden voor de
misdaden in Namibië, omdat huidige internationale wetten en verdragen nog niet bestonden ten
tijde van de Herero genocide. Daarnaast erkende Duitsland wel de Armeense genocide, maar
weigerde het een motie aan te nemen over de erkenning van de Herero genocide. Ook
benadrukte de Duitse regering dat vooral Von Trotha verantwoordelijk moest worden
gehouden. Dit ondermijnt de eigen verantwoordelijkheid voor het verleden. De redenen dat
Duitsland een directe confrontatie met het koloniale verleden vermeed, zijn vooral politiek van
aard. De Duitse regering wilde namelijk de (juridische) gevolgen van een officieel excuus, zoals
soortgelijke eisen vanuit andere voormalige koloniën of het betalen van herstelbetalingen,
vermijden.
Sommige historici en politici gingen nog een stapje verder door de Duitse gruweldaden
en de Herero genocide te ontkennen. De Duitse misdaden in Namibië werden door hen
gebagatelliseerd door vooral de Duitse soldaten en burgers die in de strijd waren omgekomen
te herinneren. Daartegenover stonden de Herero vertegenwoordigers, sommige Duitse politici
van oppositiepartijen en verschillende historici die het Duitse koloniale verleden in Namibië
juist wel erkenden door te focussen op het belang van een officieel excuus. Een officieel excuus
van de Duitse regering laat echter nog steeds op zich wachten.87
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Hoofdstuk 3: De eis voor herstelbetalingen
Herstelbetalingen vormen, net als een officiële erkenning en excuus, een belangrijk onderdeel
van Restorative Justice. Volgens Herero chief Rukoro moest een officieel excuus gepaard gaan
met herstelbetalingen, want een louter ‘het spijt me’ zonder enige vorm van compensatie was
volgens hem niet efficiënt. Hiermee liet hij duidelijk zien dat hij pleitte voor een holistische
benadering van Restorative Justice, iets wat in de wetenschappelijke literatuur steeds vaker
verdedigd werd.88 Herstelbetalingen kunnen op verschillende manieren betaald worden. Peter
Malcontent beargumenteerde dat een financiële compensatie het best kan voortvloeien uit
politieke onderhandelingen met alle betrokken partijen.89 Vertegenwoordigers van de Herero
stam mochten echter niet deelnemen aan onderhandelingen tussen de Duitse en Namibische
regering. Daarom spanden enkele Herero vertegenwoordigers vanaf 2001 rechtszaken aan in
de Verenigde Staten onder de Alien Torts Claims Act (ATCA) tegen zowel enkele Duitse
bedrijven90 als tegen de Duitse regering om een financiële compensatie van $2 miljard dollar
af te dwingen. Via de juridische weg eisten ze herstelbetalingen voor de gruweldaden in het
Duitse Namibië van de verantwoordelijke partijen. Sommige van deze bedrijven waren
namelijk eigenaren van concentratiekampen of investeerders in projecten van de koloniale
autoriteiten.91 Zowel de Duitse bedrijven als de Duitse regering gaven geen gehoor aan deze
eisen en de regering beweerde al vanaf 1998 dat ‘the Hereros cannot claim any compensation
from the German Reich’.92 Ook de Namibische regering ondersteunde deze eis van de Herero
stam (gedurende lange tijd) niet. De argumenten van onder andere de Herero
vertegenwoordigers, de Duitse regering en de Namibische regering worden in dit hoofdstuk
uiteengezet. Vervolgens wordt geconstateerd hoe de Herero geschiedenis hierbij gebruikt werd.

Argument 1: Namibië en Duitsland: een ‘Special Relationship’
Herhaaldelijk

beweerde

de

Duitse

regering

dat

zij

de

historische

en

morele

verantwoordelijkheid tegenover Namibië had genomen doordat zij een zogenaamde ‘special
relationship’ met Namibië had opgebouwd: Duitsland was namelijk de grootste bron van
ontwikkelingsgeld voor Namibië. Dit vormde de voornaamste reden waarom de Duitse regering
van mening was dat zij geen herstelbetalingen hoefde te betalen aan de Herero stam. In 2004
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verklaarde de Duitse ambassadeur in Namibië dat Namibië sinds 1990 al meer dan €500 miljoen
aan ontwikkelingsgeld ontvangen had van Duitsland.93 Niet alleen rechtstreekse betalingen
stroomden vanuit Duitsland Namibië binnen, maar ook wilde Duitsland een helpende hand
bieden bij landhervormingen en het opzetten en

financieren

van verschillende

(infrastructuur)projecten.94
Deze vormen van ontwikkelingsgeld moesten de gehele Namibische bevolking baten en
niet specifiek één bevolkingsgroep, verklaarde de toenmalige Duitse minister Wieckzorek-Zeul
in een interview met het Duitse persbureau DPA in 2004.95 De toenmalige Duitse ambassadeur
in Namibië voegde daar in zijn toespraak aan toe dat het onrechtvaardig zou zijn om één
specifieke bevolkingsgroep te compenseren voor hun historische lijden tijdens een koloniaal
regime, omdat dit de etnische spanningen in een land alleen maar zou versterken en verzoening
ondermijnen. Daarnaast verklaarde hij dat ‘there is no doubt about it, the war which began in
1904 was a hallmark in the struggle of the Namibians for national independence, a struggle
which only ended in 1990’.96 Hieruit blijkt dat hij de Herero oorlog herinnerde als het begin
van een gezamenlijke Namibische strijd tegen onafhankelijkheid (meer dan een Herero opstand
die resulteerde in genocide). Om die reden moest de gehele bevolking hiervoor worden
gecompenseerd.
Gedurende lange tijd deelde de Namibische regering het standpunt van de Duitse
regering. Ze weigerde de eis van de Herero stam voor herstelbetalingen van Duitsland te
ondersteunen, want ook zij wilde niet één specifieke bevolkingsgroep bevoordelen. De
SWAPO-regering zag de Herero opstand – net als de Duitse ambassadeur – als een
gezamenlijke strijd tegen onafhankelijkheid van het Duitse regime, die zich later voortzette in
een strijd tegen het Zuid-Afrikaanse regime. Dit werd vooral duidelijk toen de SWAPO partij
in de jaren ’80 in de strijd tegen Zuid-Afrika weer gebruik maakte van de slogan ‘Let Us Die
Fighting’, de fameuze slogan van Herero chief Samuel Maherero die hij in 1904 gebruikte tegen
de Duitsers.97 Op deze manier legde de SWAPO partij een historische verbinding tussen beide
periodes. Daarmee veranderde de antikoloniale strijd van de Herero stam tegen de Duitse
kolonisten in een antikoloniale strijd van de gehele Namibische bevolking tegen hun
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onderdrukkers. In 2014, bij een ceremonie in Windhoek ter ere van de tweede aankomst van
Herero schedels gerepatrieerd uit Duitsland, hield de Namibische president Pohamba een
toespraak. Hoewel de ceremonie in het teken stond van het eren van de Herero helden, legde
de Namibische regering wederom de nadruk op een gezamenlijke, nationale strijd tegen
kolonialisme in plaats van op een Herero strijd. Zo sprak Pohamba: ‘Namibians fought side by
side in unity of purpose in defence of our Motherland. This should serve as a good lesson for
our nation to always remain united.’98
Daarnaast was de Namibische regering zich bewust van de voordelen van hun speciale
relatie met Duitsland: 46% van het ontwikkelingsgeld dat Namibië ontving werd betaald door
Duitsland. Ook bood Duitsland hulp bij het trainen van militaire adviseurs en technisch
personeel. Directe vluchten vanuit Duitsland naar Namibië zorgden bovendien voor vele
toeristen.99 In een interview met de Duitse journalist Thomas Knemeyer in 2002, verklaarde
toenmalig president Sam Nujoma dat de Namibische regering mogelijke herstelbetalingen nooit
heeft overwogen en dat de regering wilde focussen op de speciale relatie met Duitsland. ‘We
promote that [good] relationship because we consider Germans as our distant cousins. Now
with the new Namibia and the new Germany we are no longer dealing with what happened in
the past. We leave the sad history behind and forge ahead with cooperation’, aldus Sam
Nujoma.100
Hoewel het Namibische parlement in 2006 unaniem een motie aannam waarin de Herero
genocide erkend werd en de eisen voor herstelbetalingen van de Herero stam ondersteund
werden,101 werden de Herero vertegenwoordigers nog steeds uitgesloten van bilaterale
onderhandelingen tussen Duitsland en Namibië. Doordat zij geen plek hadden aan de
onderhandelingstafel, hadden ze ook geen zeggenschap over het ontwikkelingsgeld, dat volgens
hen ‘never goes to the Herero or Namaqua areas’.102 Ze vonden dat zij niet genoeg profiteerden
van de Duitse ontwikkelingsgelden en eisten daarom aparte herstelbetalingen voor hun eigen
volk, omdat zij in het bijzonder veel onder het Duitse regime hadden geleden. Wat het
verschillende herinneringsdiscours van de SWAPO-partij en de Herero stam goed illustreert is
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de viering van Heroes’ Day of Herero Day, een nationale feestdag in Namibië op 26 augustus.
De SWAPO-partij herdenkt op deze feestdag een SWAPO-aanval op de Zuid-Afrikaanse
autoriteiten op 26 augustus 1966 in het noorden van Namibië. De Herero stam herdenkt op deze
feestdag 26 augustus 1923, toen het lichaam van Herero chief Samuel Maherero naar Namibië
terugkeerde nadat hij in ballingschap in Botswana was gestorven.103

Argument 2: Herero ‘rebellion’?
Een ander argument dat de Duitse regering gebruikte tegen de eis voor herstelbetalingen is dat
ten tijde van de gebeurtenissen in het Duitse Namibië er nog geen internationale wetgeving was
‘on the protection of rebels and the civilian population’.104 In het vorige hoofdstuk is de
verwijzing naar internationaal recht als argument al besproken, dus zal nu gefocust worden op
de verwijzing naar het woord ‘rebels’. De Duitse regering verwees bij deze argumentatie
namelijk nadrukkelijk naar de Herero als ‘rebels’ en beweerde herhaaldelijk dat de Herero
rebellie tegen het Duitse regime de oorsprong vormde van het conflict. Ook volgens Wilfried
Groenewald, gemeenteraadslid in Swakopmund, was de oorlog een gevolg van de opstand van
de Herero stam. Zo vertelde hij aan de NRC: ‘Bovendien: de Herero begonnen. Pleegden zij
ook geen genocide?’105 Is deze verwijzing naar een Herero rebellie wel terecht?
De meeste historici zijn van mening dat de Herero opstand in januari 1904 begon als
een goed geplande opstand om de Duitsers uit Namibië te verdrijven (of tenminste uit het
Herero gebied) en dat het Duitse koloniale regime volkomen verrast was door de opstand.
Volgens Drechsler was er geen twijfel over mogelijk dat de systematische uitbuiting en
onderdrukking van de Herero stam ten grondslag lag aan deze opstand. Hij vond dat de Herero
stam slachtoffer was van de brutaliteit en het racisme van Duitse kolonisten: ‘the Germans
described the Africans as baboons and treated them accordingly.’106 Zo waren er in de rechtbank
zeven Afrikanen nodig om gelijk te staan aan één Duitser.107 Daarnaast was de Herero stam als
gevolg van een uitbraak van de runderpest in 1897 ongeveer 80% van hun vee verloren – terwijl
het vee juist het middelpunt van de Herero cultuur vormde108 – met enorme verschillen in
rijkdom tussen de blanke kolonisten en de inheemse Herero stam tot gevolg. 109 Hoewel volgens
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Bley het verlies van het land voor de Herero stam ten tijde van de opstand in 1904 nog niet
significant was,110 was volgens Bridgman vooral het vooruitzicht op enorme landverliezen een
andere oorzaak van de Herero rebellie.111 Ook de Duitse ambassadeur in Namibië meldde in
een toespraak dat de redenen voor de Herero rebellie voor de hand lagen: ‘The reasons for this
“rebellion”, as it was regarded by the colonial rulers, were obvious: The Herero people did not
wish to be expelled from their land, to be recruited into forced labour and to give up their
traditions and culture in order to live in dependency and humiliation.’112
Jan-Bart Gewald interpreteerde het begin van de Herero oorlog heel anders. Hij
beweerde namelijk dat de oorlog niet begon met de opstand van de Herero stam, maar dat juist
de Duitsers waren begonnen met de strijd: ‘the war resulted from a series of misunderstandings,
in which war became the inevitable result of panic, on the part of a German colonial official,
and the self-fulfilling prohpecy of Herero war that existed within the mind of settler paranoia’,
aldus Gewald.113 Melber is het met Gewald eens dat de opstand van de Herero stam juist een
actie uit ‘self-defense’ was tegenover het Duitse regime.114 Jeremy Sarkin beargumenteert in
zijn artikel dat dit verschil in de interpretatie van het begin van de Herero oorlog gevolgen heeft
voor de eis voor herstelbetalingen.115 Als Gewald’s interpretatie namelijk correct is, dan is de
Herero stam geen rebellengroep wat het (juridische) argument van de Duitse regering
ondermijnt.
Opvallend is dat er in de nieuwsberichten van de Britse krant The Times in totaal vijf
keer verwezen wordt naar een ‘rebellion’ van de Herero stam van de in totaal 27
nieuwsartikelen die The Times heeft gepubliceerd over de Herero en de Duitsers. In de Duitse
DPA is dit in zes van de 32 artikelen het geval. In The Namibian wordt er in alle 103 artikelen
over de Herero en Duitsers geen een keer verwezen naar een ‘rebellion’. 116 Dit illustreert hoe
verschillend de pers de Herero opstand interpreteert.

Argument 3: Herero Holocaust
Herero vertegenwoordigers probeerden hun eis voor herstelbetalingen kracht bij te zetten door
veelvuldig te verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog. Ze beweerden dat er vele
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overeenkomsten zijn tussen de gebeurtenissen in het Duitse Namibië en de gebeurtenissen in
Nazi-Duitsland. Zo legde een Herero vertegenwoordiger in een persverklaring uit dat de Herero
stam herstelbetalingen eist van de Duitsers ‘for almost the same crimes as those committed
against the Jewish people by Adolf Hitler’.117 Deze overeenkomsten kregen ook academische
interesse. Zo beweerde Helmut Bley dat de voorgeschiedenis van het Duitse
nationaalsocialisme zijn oorsprong heeft in het Duitse Namibië. Ook het Duitse Namibië werd
een totalitaire staat, legde Bley uit. De Duitse kolonisten hadden absolute controle over alle
aspecten van het leven van de inheemse bevolking. Hij concludeerde dat dit Hannah Arendt’s
stelling – dat de wortels van de moderne totalitaire heerschappij in het Afrikaanse kolonialisme
liggen – bevestigt en versterkt.118 David Olusoga en Casper Erichsen hadden in 2010 een boek
gepubliceerd waarin zij het Duitse koloniale verleden in Namibië vergelijken met de Holocaust.
In een interview met de NRC vertelde Erichsen: ‘De rassentheorieën, die hier ontwikkeld zijn.
De werkkampen. De doodskampen. De bruinhemden zijn voortgekomen uit de safariuniformen van de Schutztruppe. De founding father van de nazipartij Ritter Von Epp, was een
luitenant in het koloniale leger en heeft hier zijn theorieën gevormd. De vader van Herman
Göring was hier gestationeerd.’119 In The Telegraph wordt dit boek bekritiseerd door Ian
Thomson, die beweert dat de Herero genocide met geen mogelijkheid een ‘Holocaust’ kan
worden genoemd. Hij erkent dat de gebeurtenissen ‘horrific’ waren, maar vindt het niet
vergelijkbaar met de Joodse tragedie.120 Ook Brigitte Lau ontkende een overeenkomst tussen
de activiteiten van de Schutztruppe in Namibië en de SS in Nazi-Duitsland.121
De Herero stam, die de overeenkomsten dus wel zag, beargumenteerde dat ze hierdoor
recht heeft op herstelbetalingen. Aangezien de Duitse regering miljarden aan Duitse mark had
betaald aan Israël ter compensatie voor de gruweldaden tegen de Joden tijdens de Tweede
Wereldoorlog, moet de Duitse regering ook herstelbetalingen aan de Herero stam betalen.122
De Duitse regering verklaarde echter bij monde van de Duitse speciaal gezant voor de
onderhandelingen Ruprecht Polenz dat herstelbetalingen ‘out of the question’ zijn en dat de
massamoorden in het Duitse Namibië ‘incomparable’ zijn met de Holocaust.123 Herero
vertegenwoordigers – ontevreden met deze reactie – ‘will view this as discrimination because
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we are black and Africans, which is blatant racism and immoral and characteristic only of the
Hitler era’.124

Conclusie: Het verdraaien van de Herero geschiedenis
Hoe werd de Herero geschiedenis gebruikt bij de argumentatie voor en tegen de eis voor
herstelbetalingen? De Duitse regering was van mening geen herstelbetalingen te hoeven betalen
aan de Herero stam, omdat het al veel ontwikkelingsgeld betaalde aan Namibië. Hierdoor had
de regering een morele en historische verantwoordelijkheid voor haar koloniale verleden
genomen. Het koloniale verleden werd met dit argument echter niet alleen erkend, maar ook
verdraaid. Het ontwikkelingsgeld moest namelijk de gehele bevolking bevoordelen, omdat
iedereen slachtoffer was geworden van het Duitse koloniale regime en de bevolking samen had
gestreden voor onafhankelijkheid. Ook de SWAPO-regering in Namibië veranderde de
herinnering van de Herero genocide in een gezamenlijke onafhankelijkheidsstrijd. Volgens
Herero vertegenwoordigers werd hierdoor de strijd van hun voorvaderen tegen het Duitse
koloniale regime afgezwakt en onderschat. Zij herinnerden hun koloniale verleden als een
dappere strijd van hun Herero voorvaderen tegen de Duitse bezetters.
Daarnaast benadrukten sommige historici, politici en journalisten de Herero opstand als
Herero rebellie, wat volgens Jan-Bart Gewald niet juist was. Dit leidde tot een discussie omtrent
de vraag of de Herero stam begonnen was met de strijd tegen de Duitse kolonisten of dat de
Duitsers begonnen. Het verwijzen naar de Herero als rebellen was politiek gezien erg slim, want
het vermeed juridische consequenties (er bestonden in die tijd nog geen internationale
verdragen die rebellen moesten beschermen).
Sommige historici, journalisten en Herero vertegenwoordigers bekeken de Herero
genocide door een Holocaust bril. Zij zagen gelijkenissen tussen het Naziregime en het Duitse
koloniale regime in Namibië. De Nazi Holocaust en de herstelbetalingen aan de Joden speelden
een belangrijke rol bij de herinnering van de Herero genocide en bij de argumentatie voor de
eisen voor herstelbetalingen. Jan-Bart Gewald beweerde dat de Nazi Holocaust de betekenis en
significantie van de Herero genocide voor altijd veranderde.125
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Conclusie
In dit onderzoek stond centraal hoe het Duitse koloniale verleden in Namibië in het
hedendaagse debat omtrent de zoektocht naar Restorative Justice van de Herero stam door
historici, politici en journalisten werd geïnterpreteerd. Werd het Duitse koloniale verleden in
Namibië verheerlijkt, vermeden, erkend of vergeten? En waarom? En hoe werd deze
geschiedenis gebruikt ter ondersteuning of ondermijning van de eisen voor een officieel excuus
en herstelbetalingen van de Herero aan de Duitse regering?
In Namibië zijn de voetsporen van het Duitse kolonialisme nog steeds zichtbaar: dorpen
met Duitse namen, straatnamen van Duitse kolonisten en de verkoop van schnitzel en bratwurst.
Toch werd er aan het brute Duitse regime weinig teruggedacht. Toen Namibië in 1990
onafhankelijk werd besloot de SWAPO-regering, bestaande uit de Ovambo stam, om het
verleden te vergeten en te focussen op de toekomst. Als er aan het verleden werd gedacht, dan
werd het verleden gekenmerkt door een onafhankelijkheidsstrijd; eerst een gezamenlijke strijd
van de gehele Namibische bevolking tegen de Duitse en vervolgens tegen de Zuid-Afrikaanse
bezetters. Dit vormde het ‘hegemonische narratief’ in Namibië en hier legde de Namibische
regering dan ook de nadruk op in het debat omtrent de zoektocht naar Restorative Justice van
de Herero stam. De regering vond het vele ontwikkelingsgeld van Duitsland voor de gehele
bevolking afdoende.
De nabestaanden van de Herero stam waren ontevreden met het politieke en
economische klimaat van het onafhankelijke Namibië. Ook vonden ze de herinneringen aan
hun historische lijden niet terug in het dominante herinneringsdiscours van Namibië. Herero
slachtoffers zochten erkenning voor de gruweldaden gepleegd tegenover hun voorvaderen.
Daarnaast eisten ze door middel van rechtszaken een financiële compensatie. Tijdens deze
zoektocht naar Restorative Justice benadrukten zij vooral de Herero strijd tegen de Duitse
bezetters, de ongestrafte Duitse gruweldaden tegenover de Herero en de onderdrukking van
deze herinneringen in het nationale herinneringsdiscours. Ook beschuldigden ze Duitsland
herhaaldelijk van hypocrisie en racisme: voor het erkennen van de Armeense genocide maar
het niet-erkennen van de Herero genocide en voor het betalen van herstelbetalingen aan de
Joden na de Tweede Wereldoorlog maar het niet-betalen van herstelbetalingen aan de zwarte
Herero bevolking. Wat het verschillende herinneringsdiscours van de Herero stam en de
SWAPO-partij goed illustreert is de jaarlijkse viering van Heroes’ Day en Herero Day op 26
augustus.
In Duitsland werd het Duitse koloniale verleden nauwelijks herdacht. Jürgen Zimmerer
legde uit dat weinig mensen in Duitsland kennis hadden van het brute Duitse regime in
30

Namibië, omdat vooral de Duitse gruweldaden tijdens de Tweede Wereldoorlog herinnerd
werden.126 Verschillende Duitse oppositiepartijen in de Bondsdag wilden dat het Duitse
herinneringsdiscours uitbreidde met bewustwording en erkenning van het eigen koloniale
verleden, omdat deze donkere bladzijde uit hun geschiedenis te weinig werd herinnerd. Daarom
ondersteunden zij de eis van de Herero stam voor een excuus en voor herstelbetalingen.
De Duitse regering verklaarde verantwoordelijkheid voor het koloniale verleden te
nemen door ontwikkelingsgeld ten behoeve van de gehele Namibische bevolking te betalen.
Aangezien, volgens de Duitse regering, de hele bevolking slachtoffer was geworden van het
Duitse koloniale regime. Daarnaast verwees Duitsland in het debat regelmatig naar de Herero
stam als rebellengroep. Aangezien er nog geen internationale wetgeving bestond omtrent de
bescherming van rebellen en aangezien het Genocideverdrag pas in 1948 ontstond, waren de
Duitse daden ten tijde van de genocide niet strafbaar, vond de Duitse regering. Bovendien was
de Duitse regering bang voor een sneeuwbaleffect: een excuus aan de Herero stam kan leiden
tot herstelbetalingen en tot soortgelijke eisen van andere voormalige koloniën (zoals Tanzania).
De Herero geschiedenis werd door de Duitse regering dus vooral gebruikt om haar eigen belang
te dienen: een directe confrontatie met het koloniale verleden in Namibië werd vermeden zodra
dit (juridische) gevolgen dreigde te hebben, maar het koloniale verleden werd erkend (in de
dubieuze toespraak van minister Wieckzoreck-Zeul) en verantwoordelijkheid werd genomen
(in de vorm van ontwikkelingsgeld) als dit geen extra risico vormde. Een officieel excuus is
nog steeds niet gemaakt.
Het Verenigd Koninkrijk was net als Duitsland een koloniale mogendheid. De brute
misdaden van de Britse koloniale autoriteiten werden uit het collectieve geheugen gewist en
vooral de positieve aspecten van het Britse kolonialisme werden herinnerd. Kijkend naar de
opvattingen over de Herero genocide in de Britse pers, valt op dat het Duitse koloniale regime
in Namibië vergeleken werd met het eigen Britse Rijk. Zo wilde The Guardian dat het Verenigd
Koninkrijk een voorbeeld aan Duitsland zou nemen, omdat Duitsland een confrontatie met zijn
gruweldaden niet uit de weg gaat. The Guardian keert zich dus tegen Niall Ferguson’s
verheerlijking van de Britse geschiedenis.
Dit onderzoek liet zien dat het belangrijk is om het verleden te herinneren in plaats van
te vergeten of te vermijden. Doordat het onrecht dat de Herero voorvaderen was aangedaan uit
het herinneringsdiscours van de SWAPO-partij en van de Duitse regering werd gewist, is de
Herero stam 100 jaar na de genocide begonnen met een zoektocht naar erkenning, excuus en
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herstelbetalingen. In plaats van dat het verleden werd vergeten en vermeden, wilden zij dat het
werd herinnerd en erkend. Sinds hun zoektocht is er steeds meer aandacht gekomen voor het
Duitse koloniale verleden in Namibië, echter wordt een confrontatie met dit verleden nog te
veel vermeden (door de Duitse en Namibische regering). Dit zal pas veranderen wanneer
Duitsland een officieel excuus voor de genocide aanbiedt (een cruciaal onderdeel van
Restorative Justice) en de Herero vertegenwoordigers een plek krijgen aan de
onderhandelingstafel met de Duitse en Namibische regering. Hopelijk zorgt de Duitse
kabinetsformatie (en de aankomend nieuwe regering) niet voor een vertraging in dit proces.
Mochten de Duitse en Namibische regering de eisen van de Herero stam in de toekomst
respectievelijk erkennen en ondersteunen, zal een interessant vervolgonderzoek zijn of hun
interpretatie van de Herero geschiedenis daarbij verandert.
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