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■ De squadre d’azione
Het squadrisme ontstaat in het begin van de 1921 in 
het noorden en centrum van Italië, waar het ingezet 
wordt als instrument in de agrarische contrarevolutie. 
De grote landeigenaars doen een beroep op de squadre 
d’azione (actie-eskadrons) om in ruil voor financiële 
steun de stakers te verwijderen van hun gronden, de 
vergaderruimten van het landelijke proletariaat te plun-
deren, en zelfs om weerspannige boeren uit de weg te 
ruimen. Op een paar maanden tijd is de hele socialis-
tische organisatie ontwricht. De fascistische terreur 
palmt vervolgens ook de steden in. De squadre zullen 
zich later verenigen zich in de Partito Nazionale Fas-
cista (de Nationale Fascistische Partij).

■ Het Italië van de fascisten
Na zijn mars op Rome verkrijgt Mussolini de volle 
macht van de koning van Italië. Hij installeert een dic-
tatoriaal en autoritair regime rond één enkele partij: de 
Nationale Fascistische Partij. Mussolini is de uitvinder 
van het rechts totalitarisme, dat indertijd door Hitler 
beschouwd werd als een model. Later zal hij Italië 
meesleuren in de oorlog aan de zijde van Nazi-Duits-
land, door in 1939 het Staalpact te ondertekenen. Na 
het sluiten van dit bondgenootschap wordt het regime 
nog harder en begint de vervolging van de joden in 
Italië.

■ Het Italiaanse Antifascisme
Er bevonden zich tegenstanders en aanhangers van het 
fascisme onder alle Italiaanse partijen en bewegingen. 
De felste tegenstand voor Mussolini wordt geboden 
door de linkse partijen: republikeinen en socialisten, 
anarchisten en communisten. Sommigen worden ver-
bannen naar Frankrijk en richten in 1927 in Parijs de 
Concentrazione Antifascista op, een verbond tussen de 
twee socialistische partijen, de Italiaanse republikeinen, 
de Confederazione del Lavoro (de algemene vakbond) 
en de Italiaanse Liga voor de Mensenrechten.

›  November 1917: de bolsjewieken grijpen de 
macht in Rusland

›  November 1918: einde van de Eerste Wereld-
oorlog en ontstaan van de eerste Sovjetconcen-
tratiekampen

›  05 januari 1919: stichting van de Duitse ar-
beiderspartij (Deutsche Arbeiter Partei) in het 
Duitse München door Anton Drexler, een uitge-
sproken antisemiet

›  23 maart 1919: oprichting van de Fasci Italiani 
di Combattimento in Milaan

›  Juni 1919: ondertekening van het Verdrag van 
Versailles en oprichting van de Volkenbond

›  September 1919: toetreding van Hitler tot de 
Deutsche Arbeiter Partei, waar hij hoofd propa-
ganda en lid van het directiecomité wordt

›  Oktober 1919: eerste congres van de fascisti-
sche beweging (56 ‘fasci’ die in totaal 17.000 
leden vertegenwoordigen)

›  24 februari 1920: tijdens een publieke bijeen-
komst met 2000 aanwezigen kondigt Hitler aan 
dat de DAP omgevormd wordt tot NSDAP en 
stelt hij het 25 punten tellende programma voor 
van de partij. Het is een mengeling van racisti-
sche, nationalistische, antikapitalistische en anti-
democratische ideeën. De linkse kenmerken zijn 
veel minder uitgesproken dan in 1919

›  Mei 1921: 35 fascisten zetelen in het parlement. 
Een van hen is Benito Mussolini (verkozen in 
Milaan en Bologna)

›  Juli 1921: Hitler wordt aangesteld als leider van 
de NSDAP

›  September 1921 : oprichting van de SA (Stur-
mabteilung = aanvalsafdeling)

›  9 november 1921: congres in Rome en stichting 
van de Partita fascista nazionale: de partij krijgt 
massale en financiële steun van industriëlen

›  Augustus 1922: de squadre breken de staking 
die de Alleanza del Lavoro, een verbond van 
verschillende Italiaanse syndicale organisaties, 
uitriep in Italië uit verzet tegen het fascisme

›  27-29 oktober 1922: na de mars op Rome 
vormt Mussolini de regering op verzoek van de 
koning
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■ Spaanse Burgeroorlog
Spontaan vertrekken de eerste buitenlandse vrijwilligers 
en worden er evenementen georganiseerd en giften in-
gezameld om de Spaanse Republiek te steunen in haar 
gevecht tegen Franco. De hulp wordt versterkt door de 
steun van een netwerk van organisaties (Het Internatio-
naal Comité voor Hulp aan de Spaanse Bevolking of de 
Internationale Rode Hulp) dat rechtstreeks afhangt van 
de Communistische Internationale. De Sovjet-Unie is 
het enige land dat zich openlijk achter de Republikei-
nen schaart. Er waren 7 Internationale Brigades met 
in totaal 60 000 buitenlandse vrijwilligers, van wie er 
10 000 hun leven gaven voor de Spaanse democratie.

■ Apeasement
Het afzijdig blijven van de westerse democratieën tij-
dens de Spaanse burgeroorlog maakt deel uit van een 
beleid van ‘apeasement’. Dit houdt in dat er te allen 
prijze getracht wordt om de vrede te bewaren tegen-
over het agressieve beleid van de fascistische mogend-
heden.

■ Goelag
Goelag is een Russisch acroniem dat staat voor 
‘Hoofddirectoraat voor opvoedings- en werkkampen’. 
Het was een afdeling van de geheime politie van de 
Sovjet-Unie, de NKVD. Het woord wordt nu vooral 
gebruikt ter aanduiding van het netwerk van kampen 
en werkkolonies dat opgericht was door de Sovjet-
Unie in 1918 en opgedoekt werd bij de dood van Stalin 
in 1953. Na 1955 kan de Goelag niet meer beschouwd 
worden als een concentratiekamp. Het doet dan welis-
waar nog altijd dienst als gevangenis en als instrument 
voor politieke repressie, maar enkel voor een beperkte 
groep opposanten.

■ Totalitarisme
Het totalitarisme is geen doctrine, maar een praktijk 
die het individu omvormt tot een ‘nieuwe mens’, die 
geboetseerd is volgens de ideologische doelstellingen 
van het regime. In Italië moet het individu tot aan zijn 
dood ten dienste staan van de staat. In Duitsland wil 
het totalitarisme een zuivere samenleving creëren die 
gedomineerd wordt door het Arische ras en waarin de 
andere rassen veroordeeld worden tot slavernij. In de 
USSR staat het individu model voor de vrijwillige pro-
ducent in een klasseloze samenleving waar eigendom 
collectief wordt en waarin de staat verdwijnt. Hoewel 
ze dus een verschillend doel nastreven, wenden ze hier-
voor dezelfde middelen aan.

›  28 februari 1933: het decreet ‘voor de bescher-
ming van het volk en de staat’ schaft de Duitse 
Communistische Partij af

›  5 maart 1933: de NSDAP wint de verkiezin-
gen met 44% van de stemmen

›  23 maart 1933: Hitler verkrijgt de volle macht 
voor 4 jaar

›  23 juni 1933: ontbinding van de SPD (Duitse 
sociaaldemocratische partij)

›  14 juli 1933: verbod op de oprichting van nieu-
we partijen in Duitsland en ondertekening van 
het Rijksconcordaat met het Vaticaan

›  Oktober 1933: José Antonio Primo de Riveira 
sticht de Spaanse Falanx, een beweging met 
fascistoïde kenmerken.

›  14-15 juni 1934: ontmoeting tussen Hitler en 
Mussolini in Venetië

›  29-30 juni 1934: Nacht van de Lange Messen: 
Hitler laat de leiding van de SA ombrengen

›  2 augustus 1934: Hitler wordt rijkspresident 
na de dood van maarschalk Hindenburg. De 
NSDAP telt ondertussen 4 500 000 leden. De 
leden van het Duitse leger leggen een persoon-
lijke eed van trouw aan de Führer af

›  19 augustus 1934: grondwettelijke staatsgreep 
en vestiging van de dictatuur in Duitsland

›  December 1934: internationaal congres van het 
fascisme in Montreux: vertegenwoordigers van 
fascistisch-gezinde organisaties uit 13 landen 
beslissen om een Fascistische Internationale op 
te richten.

›  Februari 1936: electoraal succes van het 
rexisme in België. De partij Rex, die gesteund 
wordt door fascistisch Italië, behaalt 11% van 
de stemmen

›  16 februari 1936: het Volksfront wint de ver-
kiezingen in Spanje

›  Juni 1936: Olympische Spelen van Berlijn
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■ Rexisme
De beweging REX werd opgericht door Léon Degrelle 
in 1935. Vanaf 1936 wint ze aan macht in het parle-
ment. Haar 21 volksvertegenwoordigers klagen sys-
tematisch de ‘liberale anarchie’, het marxisme en het 
politiek-financiële gekonkel aan. Bij de tussentijdse 
verkiezingen van Brussel in 1937 wordt haar electorale 
opmars gestuit door een verbond van alle democrati-
sche krachten. In de aanloop naar de oorlog wordt Rex 
alsmaar nazistischer. Naast Rex bestaan er nog andere 
extreemrechtse Franstalige bewegingen, zoals het anti-
Duitse Légion Nationale.

■ VNV en Verdinaso
Vanaf 1931-1932 krijgt het Verdinaso de trekken van 
een fascistische partij, compleet met nazigroet, unifor-
men en paramilitaire militie. Voorzitter Joris Van Seve-
ren wil een ‘Diets rijk’ oprichten dat bestaat uit Vlaan-
deren, Wallonië, Frans-Vlaanderen en Nederland. 
Nadat Van Severen opgepakt wordt door de Belgische 
Staatsveiligheid, levert deze hem uit aan Frankrijk, 
waar hij in mei 1940 door Franse soldaten wordt gefu-
silleerd. De pro-nazistische leiders en militanten slaan 
vervolgens de handen ineen met het VNV, dat een on-
afhankelijk Vlaanderen wil oprichten binnen een nieuw 
Europa. Het Vlaams Blok wordt vandaag beschouwd 
als de ideologische erfgenaam van het VNV.

■ Belgisch antifascisme
Vanaf 1933 ontstaat in België een sterke antifascistische 
en unitaire stroming (in de aard van het Frente Popular) 
waar de Communistische partij heel wat voordeel uit 
haalt. De onvolledige unie van links België, de BWP 
en de CP, leidt tot de oprichting van een socialistisch-
communistisch coördinatiecomité in februari 1937. Dit 
comité zet vooral acties op om steun te bieden aan de 
Spaanse republikeinen. Hieruit ontstaan verschillende 
antifascistische comités.

›  17 juli  1936 : opheffing van het Spaanse ‘Le-
ger van Afrika’ (Ejército de África) en uitbre-
ken van de Spaanse burgeroorlog

›  02 augustus 1936 : Frankrijk is voorstander 
van een non-interventiebeleid, maar Duitsland 
en Italië blijven de Spaanse rebellen steunen.

›  Oktober 1936 : de eerste hulp aan de Spaanse 
republikeinen arriveert uit de Sovjet-Unie en de 
Internationale Brigades worden opgericht

›  11 april 1937 : tussentijdse verkiezing in 
Brussel tussen Degrelle en Paul van Zeeland. 
Deze laatste wordt gesteund door alle andere 
politieke partijen en door kardinaal van Roey. 
Degrelle verliest de verkiezingen en behaalt 
slechts 19% van de stemmen.

›  26 april 1937 : bombardement op Guernica 
door het Duitse leger

›  Juli 1937 : de Italiaanse socialisten en com-
munisten komen bijeen in Lyon om er een pact 
van gezamenlijke actie tegen het fascisme te 
ondertekenen

›  12 maart 1938 : Duitsland annexeert Oosten-
rijk (de ‘Anschluss’)

›  29-30 september 1938 : Verdrag van Mün-
chen

›  15 november 1938 : de Internationale Brigades 
trekken zich officieel terug uit Spanje

›  28 maart 1939 : de aanhangers van Franco 
trekken Madrid binnen

›  1 april 1939 : Franco kondigt de capitulatie van 
het republikeins leger aan

›  Mei 1939 : Duitsland en Italië ondertekenen 
het Staalpact

›  April 1939 : neergang van het rexisme (4,5% 
van de stemmen)

›  Augustus 1939 : niet-aanvalsverdrag tussen 
nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie
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■ Uitbreiding van nazi-Duitsland
In september 1939 valt Duitsland Polen binnen. 
Groot-Brittannië en Frankrijk verklaren de oorlog 
aan Hitler, die tot dan de tijd had om een machtig 
leger uit te rusten en zijn banden met Italië en Japan 
aan te halen. Daarnaast tekende hij ook een niet-
aanvalsverdrag met de Sovjet-Unie. Door een snelle 
invasie (Blitzkrieg) weet hij in een mum van tijd een 
groot deel van West-Europa te bezetten.

■ Capitulatie
Sinds 1936 was koning Leopold III een voorstander 
van een neutraal België en weigerde hij militaire 
steun te verlenen aan Frankrijk en Engeland. Maar 
op 10 mei 1940 lanceert Hitleer een groot offensief 
en valt hij ons land binnen. Na enkele dagen schieten 
de ‘geallieerde’ troepen het Belgische leger te hulp. 
Dat laatste ziet zich echter genoodzaakt steeds ver-
der terug te trekken na de doorbraak van de tanks 
van generaal Heinz Guderian op 15 mei in Sedan. 
Op aansturen van de koning geeft het leger zich 
over, waardoor een front van 50 kilometer plots 
open komt te liggen. De Belgische regering in bal-
lingschap, het Verenigd Koninkrijk en een deel van 
de Belgische bevolking, reageren hevig tegen “het 
verraad van Leopold”.

■ Dagelijks leven
Tijdens de bezetting is het culturele aanbod pover 
en gecensureerd. De vrijheid van beweging en het 
recht op staken worden gekortwiekt. De bezetter 
controleert of er geluisterd wordt naar niet-Duitse 
radiozenders en de pers en media staan onder Duits 
toezicht. De meeste transportmiddelen worden opge-
vorderd door de bezetter. Er wordt een rantsoenering 
ingevoerd en voedingsmiddelen zijn verkrijgbaar 
in ruil voor voedselbonnen. Enkel gegoede mensen 
kunnen zich bevoorraden op de zwarte markt, waar 
er woekerprijzen gelden. Om de bevolking te helpen 
worden er verschillende hulpacties op het getouw 
gezet. Uit deze vele solidariteitsacties blijkt dat het 
verzet stilaan groeit.

›  01 september 1939: de invasie van Polen luidt 
het begin van de Tweede Wereldoorlog in

›  03 september 1939: Engeland en Frankrijk 
verklaren de oorlog aan Duitsland

›  09 november 1939: moordpoging op Hitler 
door Johann Georg Elser

›  1940: de Italiaanse Fascistische Nationale Par-
tij telt 2 500 000 leden

›  10-28 mei 1940: invasie en nederlaag van 
België

›  10 juni 1940: Italië trekt ten oorlog aan de zijde 
van Duitsland

›  22 juni 1940: Maarschalk Pétain vraagt om wa-
penstilstand. Frankrijk wordt verdeeld in twee 
zones, een vrije en een bezette zone

›  Juli 1940: oprichting van de Vichy-republiek 
in vrij Frankrijk

›  Augustus 1940: begin van de slag om Enge-
land

›  24 oktober 1940: ontmoeting tussen Pétain en 
Hitler in Montoire
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■ Netwerken, missies en figuren
Om te strijden tegen de bezetter en de collaboratie 
richten mannen en vrouwen van alle politieke en fi-
losofische strekkingen clandestiene verzetsgroepen 
op. Ze specialiseren zich in bepaalde activiteiten en 
missies: ontsnappingsnetwerken, hulp aan werkwei-
geraars, inlichtingenvergaring, sluikpers, verbergen 
van kinderen en hulp aan joden, guerrilla-activitei-
ten, diverse sabotageacties, administratief verzet, 
gewapende of moordacties …
Sommigen verrichten heuse heldendaden in deze 
schaduwoorlog.

■ Vrouwen
Vrouwen vormen een essentieel onderdeel van het 
verzet, hoewel hun rol niet dezelfde erkenning krijgt 
als die van de mannen, zelfs niet in de periode vlak 
na de oorlog. Verbindingsagentes, maatschappelijk 
assistentes, secretaresses of verzorgsters. De aanwe-
zigheid van vrouwen in deze clandestiene netwerken 
speelt een doorslaggevende rol.

■ Joden
Vooral de joden vormen het mikpunt van de bar-
baarse daden van de nazi’s. Ondanks de alomtegen-
woordige vernederingen en vervolgingen behouden 
ze hun overlevingsinstinct en verzetsmentaliteit. In 
heel Europa sluiten joden zich aan bij de geallieerde 
legers of verzetsbewegingen. Velen onder hen zullen 
individuele of collectieve heldendaden verrichten.

›  21 juni 1943: de Franse verzetsman Jean Mou-
lin wordt gearresteerd. Hij wordt gefolterd door 
de nazibeul Klaus Barbie in Lyon

›  Juli 1943: de geallieerden landen in Sicilië

›  26 juli 1943: Mussolini wordt gearresteerd

›  8 september 1943: Italië ondertekent de wa-
penstilstand met de geallieerdens

›  12 september 1943: bevrijding van Mussolini 
door de SS

›  23 september 1943: stichting van de Italiaanse 
Sociale Republiek in Salò

›  28 november 1943: conferentie van Teheran 
met Roosevelt, Churchill en Stalin

›  Januari 1944: Elias, opvolger van De Clercq 
bij het VNV, heeft een ontmoeting met Himm-
ler en verneemt dat Vlaanderen geannexeerd 
zal worden door het Reich

›  06 juni 1944: landing van de geallieerden in 
Normandië

›  20 juli 1944: mislukte aanslag op Hitler door 
Claus von Stauffenberg

›  30 juli 1944: het decreet ‘Nacht und Nebel’ 
word vervangen door het decreet ‘Terreur en 
sabotage’. De Nacht- und Nebelgevangenen 
worden overgebracht naar concentratiekampen
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■ Arrestatie
Heel wat partizanen worden gevat en opgesloten in 
gevangenissen die ingericht werden door de nazi’s: 
de Dossinkazerne in Mechelen, het fort van Breen-
donk of Huy, de citadel van Luik, of de Gestapo-
kelders in de Louizalaan 347 in Brussel. Na onder-
vraging en foltering worden sommigen ter plaatse 
gefusilleerd of overgebracht naar de kampen des 
doods. In zeldzame gevallen weten ze te ontsnap-
pen. Het verzet heeft 17 000 leden verloren. Zowel 
de Duitsers als de collaborateurs beschouwden hen 
als terroristen. 

■ Plaatsen
In 1940 wordt de oude citadel van Luik opnieuw in 
gebruik genomen als gevangenis en executieplaats 
voor verzetslui en krijgsgevangenen. Er worden een 
aantal Russische militairen opgesloten en geëxecu-
teerd. De Duitsers vormen het fort van Breendonk 
om tot een internerings- en sorteringskamp voor 
joden en verzetslui. De Dossinkazerne wordt een 
transitkamp van waaruit joden naar Auschwitz gede-
porteerd worden in goederenwagons.

■ Nacht und Nebel
"Nacht und Nebel" is een Duitse uitdrukking die 
Wilhem Keitel, het hoofd van de Wehrmacht, over-
neemt uit een opera van Wagner als benaming voor 
een decreet dat bedoeld is om familieleden van ver-
zetsleden en de bevolking te intimideren en te ter-
roriseren. Iedereen die verdacht wordt van sabotage 
moet verdwijnen in de ‘Nacht en de Nevel’, zonder 
proces en zonder sporen achter te laten.

›  31 juli 1944: de verzetsgroep van Vercors 
wordt vernietigd door de Duitse troepen

›  03 september 1944: bevrijding van Brussel

›  Oktober 1944: conferentie van Moskou. Chur-
chill en Stalin verdelen de Balkanlanden onder 
elkaar

›  16 december 1944: Duits tegenoffensief in de 
Ardennen (het ‘Ardennenoffensief’)

›  04-11 februari 1945: conferentie van Jalta

›  25 april 1945: einde van de oorlog in Italië en 
aansluiting van het Amerikaanse en Russische 
leger in Torgau

›  28 april 1945: Mussolini en zijn maîtresse Cla-
retta Petacci worden in Dongo door partizanen 
geëxecuteerd

›  30 april 1945: zelfmoord van Hitler en Eva 
Braun

›  8 mei 1945: Duitsland geeft zich over
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■ Definitie
Een concentratiekamp is een haastig aangelegd ter-
rein met weinig voorzieningen, vaak hermetisch 
afgesloten van de buitenwereld, waar een groot aan-
tal als gevaarlijk of hinderlijk bestempelde mensen 
wordt vastgehouden in mensonwaardige omstandig-
heden. Het voornaamste doel van een concentratie-
kamp is om personen die om politieke, raciale of so-
ciale redenen als verdacht of gevaarlijk beschouwd 
worden uit de samenleving te weren. Om elke vorm 
van verzet in de kiem te smoren worden ze opgeslo-
ten door het regime, zelfs zonder een misdaad be-
gaan te hebben, en zonder enige vorm van proces.

■ Economische functie
Aanvankelijk wordt er niet gewerkt in de kampen, 
hetzij dan om de gevangenen te verzwakken en uit 
te putten, zodat ze gemakkelijker moreel gekraakt 
kunnen worden. De nazikampen waren aanvankelijk 
niet bedoeld als productieplaatsen. Het werk diende 
enkel als straf en voor heropvoeding. Pas na 1937 
en vooral tijdens de oorlog wordt dwangarbeid een 
economische prioriteit voor het Reich. Vanwege het 
permanente karakter van de kampen zien deze zich 
geleidelijk aan verplicht om economisch rendabel te 
worden.

■ Interne hiërarchie
De SS’ers vertrouwen de praktische en dagelijkse 
organisatie van het kamp toe aan een groep streng 
geselecteerde gevangenen. Zelf treden de SS’ers en-
kel op als wachters aan de poorten van de hel. Der-
gelijke functionele gevangenen, die ‘Prominenz’ ge-
noemd worden, staan in voor het gewone beheer van 
het kamp. Terwijl buiten het kamp de SS-bewakers 
heer en meester zijn, worden zij de absolute heersers 
binnen de muren van het kamp. Deze hybride klasse 
van gevangenen-bedienden vormt de basis van de 
nazi- of sovjetkampen en is er tevens het meest on-
rustwekkende onderdeel van. Het is een grijze zone, 
met onduidelijke grenzen, die tegelijk de beide kam-
pen van meesters en slaven van elkaar scheidt en met 
elkaar verbindt”.

›  20 maart 1933: officiële oprichting van de eerste 
concentratiekampen in Duitsland. SS-leider Himm-
ler organiseert een persconferentie voor de opening 
van het Konzentrationslager van Dachau, in de 
buurt van München.

›  30 mei 1933: de Volkenbond veroordeelt het anti-
joodse beleid van Duitsland

›   28 juni 1935: homoseksualiteit wordt bestraft met 
10 jaar dwangarbeid en levenslange opsluiting

›  15 september 1935: de rassenwetten van Nürn-
berg

›  12 juli 1936: bouw van het kamp Sachsenhausen
›  16 juli 1936: oprichting van het zigeunerkamp  

Marzahn, ten oosten van Berlijn
›  Juli 1937: aanleg van concentratiekamp Buchen-

wald
›  03 mei 1938: opening van het kamp Flossenbürg
›  08 augustus 1938: eerste gevangenen vastgehou-

den in het kamp Mauthausen
›  25 oktober 1938: publicatie van het rassenmanifest 

in Italië
›  09 november 1938: Kristallnacht: grootschalige 

vervolgingsactie tegen joden naar aanleiding van de 
moord op de Duitse diplomaat Von Rath in Parijs 
door een jonge jood van 17 jaar

›   17 november 1938: eerste racistische en antisemi-
tische maatregelen ingevoerd in Italië

›  15 mei 1939: oprichting van het vrouwenkamp 
Ravensbrück

›  02 september 1939: oprichting van het kamp Stut-
thof in de buurt van Gdansk (toen Danzig)

›  21 september 1939: politiehoofdman Reinhard 
Heydrich geeft het bevel om de joden in de gean-
nexeerde gebieden bijeen te brengen in getto’s, 
dicht bij de treinstations

›  27 september 1939: oprichting van de RSHA 
(overkoepelende veiligheidsdienst van het Reich), 
die onder leiding stond van Heydrich en Eichmann

›  Oktober 1939: begin van het "Euthanasieprogram-
ma", ook bekend onder de naam ‘Aktion T4’ waar-
mee de nazi’s alle geesteszieken wilden uitroeien

›   17-19 december 1939: de eerste Poolse geesteszie-
ken worden omgebracht in een mobiele gaskamer

›  Februari 1940: oprichting van het getto van Lodz, 
dat ‘geliquideerd’ wordt in augustus 1944

›  20 april 1940: de Poolse, Franse en Britse regering 
stellen een gezamenlijke verklaring op waarin ze de 
‘wrede behandeling van joden in Polen’ aanklagen

›  20 mei 1940: aankomst van de eerste Duitse gevan-
genen in Auschwitz I. De 728 eerste Poolse kamp-
bewoners arriveren in juni

›  Juni-september 1940: protest van geestelijken te-
gen euthanasie
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■ Dagelijks leven
Het leven in de kampen wordt geregeld door alge-
mene richtlijnen. Maar elk kamp heeft zijn eigen bij-
zonderheden die variëren naargelang het seizoen.
Een typische dag van een gevangene ziet er zo uit: 
in de zomer worden we van maandag tot zaterdag 
gewekt om 4 u. Daarna volgt het appel. De werk-
dag duurt van 6 tot 18 u. met een pauze tijdens de 
middag. Vervolgens weer appel en verdeling van de 
maaltijd. In de winter staan we op om 5.15 u. Het 
werk begint bij zonsopgang en duurt tot zonson-
dergang. Het dagrantsoen dat de gevangenen van 
de nazi’s krijgen volstaat niet om te overleven. De 
gevangenen zijn verplicht om zich te organiseren om 
een extra portie te ontvangen.

■ Shoah
In 1942 beslissen de nazi’s op de Wannseeconferen-
tie om het ‘jodenprobleem definitief op te lossen’. 
Dit is de zogenaamde Endlösung, een programma 
bedoeld om de joden systematisch uit te roeien. Het 
ging dan om zowel mannen, vrouwen als kinderen. 
Hiervoor combineren de nazi’s drie beproefde werk-
wijzen: het systeem van de concentratiekampen, dat 
de geheimhouding garandeert; de ‘verplichte emi-
gratie’, die model stond voor de deportatie; en het 
ombrengen door koolstofmonoxidevergifitiging als 
technisch model voor de gaskamers. De joden wer-
den eerst samengebracht in wijken, getto’s genoemd. 
Vervolgens werden ze naar een van de vernietigings-
kampen kampen gestuurd: Belzec, Sobibor, Tre-
blinka en Chelmno, of een van de twee gemengde 
kampen Auschwitz en Majdanek. Bij de Endlösung 
lieten tussen de 5 en 6 miljoen joden het leven.

■ Medische experimenten
De SS gebruikt de gevangenen in concentratiekam-
pen als proefkonijnen voor pseudomedische proe-
ven. In de meeste kampen worden hiervoor een aan-
tal blokken specifiek ingericht. De proeven worden 
uitgevoerd door artsen van het Instituut voor Hy-
giëne van de Waffen SS, met de medewerking van 
farmaceutische bedrijven. De SS’ers verkopen ook 
menselijke proefkonijnen aan privébedrijven.

›    04 juni 1940: Neuengamme wordt een concentratie-
kamp

›    20 september 1940: Breendonk wordt een interne-
rings- en doorgangskamp

›    28 oktober 1940: inwerkingtreding van de eerste anti-
joodse wetten in België

›    02 januari 1941: Heydrich, hoofd van de staatsinlich-
tingendienst, deelt de concentratiekampen in volgens 
hun mate van strengheid: 1. Dachau, Sachsenhausen, 
Auschwitz, 2. Buchenwald, Flossenbürg, Neuengam-
me, 3. Mauthausen

›    25 februari 1941: Februaristaking in Nederland uit 
solidariteit met de joden die aangehouden werden in 
Amsterdam

›    Maart 1941: De RHSA en het Duitse leger komen 
overeen welke taken de Einsatzgruppen moeten uit-
voeren. De Einsatzgruppen waren paramilitaire orga-
nisaties die ingezet werden in het zog van het Duitse 
leger

›    01 maart 1941: tijdens een bezoek aan Auschwitz be-
slist SS-leider Himmler om het concentratiekamp uit 
te breiden (Birkenau, Buna, enz.)

›    Mei 1941: oprichting van het kamp Natzwiller-Strut-
hof

›    Mei 1941: Gross-Rosen wordt een concentratiekamp
›    17 juli 1941: in een richtlijn beveelt de Gestapo aan de 

Einsatzgruppen om alle joden te doden
›    Augustus 1941: het hoofd van de dienst Hygiëne van 

de SS beveelt Himmler de gaskamers aan als massa-
uitroeingsmethode

›    24 augustus 1941: het uitvoeren van euthanasie op 
geesteszieken wordt officieel stopgezet, maar de prak-
tijk blijft nog bestaan in de kampen

›    September 1941: de afdeling automobielvervoer van 
de RSHA wordt opgedragen mobiele gaskamers in te 
richten op vrachtwagens. Radio Moskou meldt dat de 
nazi’s plannen hebben om de joden uit te roeien in de 
door hen bezette gebieden.

›    03 september 1941: de eerste proef met vergassing 
door middel van het gas Zyklon B op krijgsgevange-
nen uit de Sovjet-Unie in Block 11 van Auschwitz

›    29-30 september 1941: slachtpartij van Babi Yar: 33 
770 joden worden vermoord

›    10 oktober 1941: het getto van Theresienstadt wordt 
ook een doorgangskamp

›    Oktober 1941: opening van het kamp van Maïdanek
›    November 1941: de mobiele gaskamers worden voor 

het eerst uitgetest in concentratiekamp Sachsenhausen
›    November 1941: bouw van het vernietigingskamp 

van Belzec
›    08 december 1941: opening van het vernietigings-

kamp van Chelmno en eerste massale uitroeiing van 
joden en zigeuners in mobiele gaskamers 

›    Januari 1942: radiotoespraak van Thomas Mann op 
de BBC waarin hij bericht over de vergassing van jo-
den door de nazi’s
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■ Verzet in de kampen
Om weerstand te bieden in een concentratie-
kamp moet je in de eerste plaats zien te over-
leven. Je moet een bevoorrechte positie be-
kleden waarbij je niet omkomt van de honger 
en niet tewerkgesteld wordt in een werkcom-
mando. Je moet je andere medegevangenen 
willen helpen en blijven hopen dat je het kamp 
op een dag zal verlaten. Het eerste doel van de 
verzetsgroepen is het verbeteren van de leef-
omstandigheden in het kamp. Daarnaast moest 
de wereld ook op de hoogte gebracht worden 
van wat er plaatsvond in het kamp, vooral dan 
het vermoorden van mensen op grote schaal.

■ Joods verzet
Zelfs in de gaskamers zijn er daden van verzet. 
Zo kwamen op 23 september 1943 een aan-
tal joden in opstand in Birkenau. Een van hen 
slaagde erin een SS’er te doden. In Treblinka 
slaagde een verzetsgroep er op 2 augustus 
1943 in de wapenkamer te openen en brand te 
stichten. Meer dan honderd gevangenen ont-
snappen, waarvan 52 voorgoed. In Auschwitz 
slaagde een Sonderkommando (gevangenen 
die in de gaskamers werkten) erin om drie 
SS’ers te doden, 12 te verwonden en een ver-
brandingsoven op te blazen. Helaas overleefde 
geen van de gevangenen deze verzetsdaad.

■ Mauthausen
Net als 7000 van zijn landgenoten wordt de 
jonge Francisco Boix na zijn deelname aan de 
Spaanse burgeroorlog en verbanning uit Span-
je naar het concentratiekamp van Mauthausen 
gestuurd. Omdat hij zich opgeeft als fotograaf, 
wordt hij ingelijfd bij de Identificatiedienst 
van de SS, die foto’s neemt van de gevange-
nen voor de administratie van het kamp. Boix 
slaagt erin 2000 negatieven uit het kamp te 
smokkelen. Deze foto’s zouden later gebruikt 
worden als bewijsstuk om nazi’s te veroorde-
len op het proces van Nürnberg. Dit is een van 
de vele daden van verzet in de kampen.

›    20 januari 1942: op de Wannseeconferentie beslist de 
nazitop om het “jodenprobleem definitief op te lossen”

›    Februari 1942: start van de massale uitroeiing van jo-
den in de gaskamers van Auschwitz

›    Mei 1942: installatie en inbedrijfsstelling van de gaska-
mer in Birkenau (Bunker I). Bunker II treedt de maand 
erop in werking

›    Mei 1942: opening van de kampen Treblinka en So-
bibor

›    27 mei 1942: de joden in België worden verplicht de 
davidsster te dragen

›    Juni 1942: in radio-uitzendingen op de BBC spreekt 
de Duitse schrijver Thomas Mann over Mauthausen. De 
BBC verspreidt ook een samenvatting van een verslag 
van de Bund (joodse socialistische arbeidersorganisatie 
uit Polen) over de uitroeiing van joden in Polen

›    Zomer 1942: opstand van het Sonderkommando voor 
vrouwen in Auschwitz. Ze worden allemaal uitge-
moord.

›    01 juli 1942: Radio-Londres, de Franstalige radio die 
uitzond vanuit Londen, bericht over de moorden op 
Poolse joden en het bestaan van de gaskamers.

›    04 augustus 1942: eerste deportatie van Belgische jo-
den van de Dossinkazerne naar Auschwitz

›    15 en 19 augustus 1942: razzia’s op de joden van Ant-
werpen

›    18 september 1942: verdrag over de ‘vernietiging door 
arbeid’ (Vernichtung durch Arbeit)

›    24 november 1942: in een persconferentie deelt het 
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken mee 
dat Duitsland een plan heeft om de joden uit te roeien

›    November 1942: Jan Karski, koerier van het Poolse 
verzetsleger, stelt een verslag op over het getto van War-
schau en over het vernietigingskamp Belzec. Het rap-
port wordt overgemaakt aan Roosevelt op 28 juli 1943

›    Lente 1943: oprichting van een verzetsorganisatie in 
Auschwitz

›    07 april 1943: de transporten naar Chelmno stoppen en 
de vernietigingsinstallatie wordt gedemonteerd

›    19 april 1943: opstand van Warschau en liquidatie van 
het getto

›    19 april 1943: in België valt het verzet het 10de konvooi 
met naar Auschwitz gedeporteerde joden aan 

›    30 april 1943: het krijgsgevangenenkamp Bergen-Bel-
sen wordt omgevormd tot concentratiekamp

›    22 juni 1943: eerste vergassingen in het concentratie-
kamp Stutthof

›    25 juni 1943: gewapend verzet door de joden in het 
getto van Czestochowa

›    08 juli 1943: een document van het Poolse verzet over 
de uitroeiing wordt voorgelezen op Radio-Londres

›    Augustus 1943: in Buchenwald richten gedeporteerden 
in het geheim een internationaal comité op
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■ Dodenmars
Terwijl de geallieerde troepen oprukken, beslis-
sen de nazi’s om alle bewijzen en getuigen van 
hun misdaden uit de weg te ruimen. Ze dwingen 
de gevangenen om naar kampen in hartje Duits-
land te marcheren. Wie niet meekan, wordt ter 
plaatse geëxecuteerd. In de kampen worden er 
tal van sadistische daden gepleegd door vluch-
tende SS’ers. Het verzet, dat op de hoogte is van 
deze ‘dodenmarsen’, probeert de evacuaties te 
beletten. In Dachau slaagt een grote interna-
tionale verzetsgroep erin om de lijsten van de 
gevangenen te doen verdwijnen, waardoor de 
SS’ers niet meer kunnen nagaan wie er zich al-
lemaal in het kamp bevindt.

■ Bevrijding van de kampen
Wanneer de geallieerden de overbevolkte kam-
pen betreden, worden ze geconfronteerd met 
duizenden gevangenen die niet meer in staat zijn 
te praten en compleet verzwakt zijn. “Ik zag een 
soldaat de ziel uit zijn lijf kotsen en daarna nog 
een andere. Toen begreep ik het. Ze walgden 
ervan ons te zien. Ze vonden ons weerzinwek-
kend”. Zelfs na de bevrijding en de vele inspan-
ningen van de geallieerden om de gevangenen 
te verzorgen, is de lijdensweg nog niet voorbij. 
Vaak ontdekken deze ontheemden dat ze huis en 
familie kwijt zijn.

■ Wat wisten de geallieerden?
Op 2 juni 1942 bericht de BBC voor het eerst 
over de uitroeiing van de joden. Ze verspreidt de 
inhoud van een brief van een joodse organisatie 
die in precieze bewoordingen de slachtpartijen 
in Galicië in de zomer van 1941 beschrijft. De 
geallieerde regeringen lijken ervan uit te gaan 
dat de joden hun lijden overdrijven. De aanwij-
zingen en bewijzen stapelen zich echter op. Op 
17 december 1942 stellen elf geallieerde rege-
ringen een officiële verklaring op waarin ze het 
uitroeiingsplan veroordelen.

›    02 augustus 1943: opstand in Treblinka
›    23 september 1943: opstand van joden die naar de gas-

kamer gestuurd worden in Birkenau
›    30 september 1943: in nummer 39 van het verzetsblad 

‘Défense de la France’ worden foto’s gepubliceerd van 
uitgemergelde gevangenen uit de Sovjet-Unie die in 
massagraven gegooid zijn

›    14 oktober 1943: opstand in Sobibor
›    19 november 1943: de Poolse verzetsman Jerzy Tabeau 

ontsnapt uit Auschwitz en zijn verslag bereikt Londen 
en Washington in het jaar 1944

›    04 april 1944: een Amerikaans verkenningsvliegtuig 
maakt foto’s van Auschwitz

›    07 april 1944: Rudolf Vrba en Alfred Wetzel ontsnap-
pen uit Auschwitz en bezorgen een gedetailleerd verslag 
over het kamp aan de geallieerde autoriteiten

›    18 juli 1944: vanuit Boedapest stuurt Raoul Wallenberg 
het ‘Protocol van Auschwitz’, een verzameling getuige-
nissen van ontsnapte gevangenen, naar Stockholm 

›    24 juli 1944: het Rode Leger komt aan in Maïdanek. 
De Sovjetregering beslist de ontdekking van het eerste 
concentratiekamp wereldwijd bekend te maken

›    31 juli 1944: vertrek van het laatste konvooi met joden 
uit Mechelen naar Auschwitz

›    31 augustus 1944: sluiting van het kamp van Breen-
donk

›    07 oktober 1944: opstand van het Sonderkommando 
van crematorium IV in Birkenau-Auschwitz II

›    19 oktober 1944: de Amerikanen en Britten waarschu-
wen het Reich dat het zijn gevangenen correct moet 
behandelen

›    28 oktober 1944: het Kommando van Dora, dat onder-
deel was van Buchenwald, wordt een afzonderlijk con-
centratiekamp onder de naam Dora-Mittelbau

›    26 november 1944: Himmler geeft het bevel om te 
stoppen met het vergassen van gevangenen en om de 
crematoria van Auschwitz-Birkenau te vernietigen

›    27 januari 1945: bevrijding van Auschwitz door het 
Rode Leger

›    10-11 februari 1945: opstand van Block 20 in Mau-
thausen. Slechts 84 van de 400 gevangenen slagen erin 
te ontsnappen. De anderen worden gedood

›    11 april 1945: wanneer de Amerikanen in Buchenwald 
arriveren, staat het al onder controle van de gedepor-
teerden

›    29 april 1945: terwijl de Amerikanen Dachau bevrijden 
worden de laatste vergassingen uitgevoerd in Mauthau-
sen

›    Eind april  1945: de pers begint tal van foto’s te publi-
ceren van massagraven die ontdekt werden in Buchen-
wald, Bergen-Belsen en Dachau. Op de nieuwsbeelden 
worden gelijkaardige taferelen getoond

›    5 mei 1945: bevrijding van Mauthausen
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■ In Nürnberg
Na de processen van Nürnberg worden andere oor-
logsmisdadigers van de nazi’s en Japanners vervolgd 
voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mense-
lijkheid. Nog tot vele jaren later vinden er processen 
plaats tegen de verantwoordelijken van de deportatie 
en genocide van joden. Eichmann, die in Jeruzalem 
terechtstaat in 1961, wordt ter dood veroordeeld en 
opgehangen in 1962. De processen van Klaus Barbie 
en Maurice Papon vinden plaats in Frankrijk.

■ VN
De VN is een internationale organisatie die boven de 
doopvont gehouden werd in 1945, met hoofdzetel in 
New York. Het is de opvolger van de Volkenbond, 
die opgericht werd door het Verdrag van Versailles in 
1919. De VN-lidstaten aanvaarden de verplichtingen 
van het charter van de Verenigde Naties na te leven. 
Het doel van de organisatie is om de internationale 
vrede en internationale veiligheid te vrijwaren en een 
economische, sociale en culturele samenwerking op 
te zetten tussen de lidstaten. Het is een instrument 
dat erop gericht is om de democratie, de mensenrech-
ten en de opkomst van een meer solidaire wereld te 
bevorderen.

■ Internationale strafrechtbanken en
    Internationaal Strafhof
Naar aanleiding van verschillende misdaden op ver-
schillende plekken in de wereld heeft de VN de Inter-
nationale Strafrechtbanken opgericht. Deze tribunalen 
zijn van tijdelijke aard en hebben beperkte bevoegd-
heden naargelang hun doel: het Joegoslavië-tribunaal 
(opgericht in 1993) of het Rwanda-tribunaal (opgericht 
in 1994). In 1998 werd de basis voor het Internationaal 
Strafhof gelegd. Het trad in werking in 2002 en vormt 
de eerste permanente instelling met de bevoegdheid 
om rechtsmacht uit te oefenen over personen voor de 
ernstigste misdaden met internationale draagwijdte 
(statuut van het Internationaal Strafhof, art. 1). Het tri-
bunaal is echter enkel bevoegd bij nalatigheid of onwil 
van de staten. 

›    Juni 1945: oprichting van de VN

›    06 augustus 1945: atoombommen op Hiroshima 
en Nagasaki en capitulatie van Japan

›    18 oktober 1945: eerste zitting van het Internati-
onaal Militair Tribunaal van Nürnberg

›    1948: invoering van het apartheidsregime in 
Zuid-Afrika

›    Mei 1948: oprichting van de staat Israël

›    Oktober 1949: uitroeping van de Volksrepubliek 
China

›    Februari 1950: begin van het Mccarthyisme in 
de VS

›    5 maart 1953: overlijden van Stalin

›    September 1954: Ho Chi Minh roept de onaf-
hankelijkheid van Vietnam uit

›    Februari 1956: geheim rapport van Chroesjtsjov 
over de goelags van Stalin op het 10de congres 
van de Communistische Partij van de Sovjet-
Unie

›    Maart 1957: verdrag van Rome: ontstaan van 
Europa
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■ Herdenkingswerk en negationisme
Het herdenkingswerk is een positieve aanpak die de 
feiten uit het verleden analyseert om verbanden te 
leggen met het heden en zo te vermijden dat dezelfde 
fouten gemaakt worden in de toekomst. Deze in-
spanningen zijn nodig als weerwerk tegen vrijheids-
fnuikende mechanismen en ideologieën en tegen de 
negationistische verklaringen die de aard en omvang 
van de nazimisdaden willen minimaliseren om het 
nazisme weer in ere te herstellen.

■ Overbrenging van het verleden
Hieronder verstaan we het vrijwillig overbrengen 
van voorbije of huidige ervaringen aan jongere ge-
neraties door iemand die de democratische waarden 
wil bevorderen. Van zo iemand wordt gezegd dat hij 
een ‘overbrenger van het verleden’ is. Dergelijke 
methoden worden gebruikt met betrekking tot met 
misdaden zoals volkerenmoord, misdaden tegen de 
menselijkheid, oorlogsmisdaden, maar ook om jon-
geren te vertellen over verzetsdaden.

■ Verenigingen
Heel wat mensen die ontsnapt zijn uit de nazikam-
pen en andere militanten hebben zich bij dergelijke 
bewegingen aangesloten om vormen van extremisme 
te bekampen en ervoor te zorgen dat de misdaden uit 
het verleden niet vergeten worden. Om hun kennis 
door te geven maken ze gebruik van uiteenlopende 
technieken: didactische activiteiten en burgeracties 
zoals conferenties, debatten, diverse evenementen, 
reizen, enz. Deze acties zijn noodzakelijk om aan 
herdenkingswerk te doen en waakzaamheid in het 
maatschappelijk middenveld te bevorderen.

›    Januari 1958: in China zet Mao de ‘Grote 
sprong voorwaarts’ in 

›    Januari 1960: begin van het onafhankelijk-
heidsproces in zwart Afrika, waaronder ook 
Belgisch Congo

›    April 1961: het proces Eichmann vindt plaats 
in Jeruzalem

›    Augustus 1961: bouw van de Berlijnse Muur

›    Mei 1966: begin van de culturele revolutie in 
China

›    April 1967: staatsgreep van de kolonels in 
Griekenland

›    April 1968: moord op Martin Luther King

›    Augustus 1968: de Praagse Lente wordt neer-
geslagen door Sovjettroepen

›    Oktober 1971: China treedt toe tot de VN

›    11 september 1973: Pinochet pleegt een staats-
greep in Chili

›    April 1974: Anjerrevolutie in Portugal en einde 
van de dictatuur van Salazar

›    April 1975: de rode Khmer grijpen de macht in 
Cambodja. Begin van de genocide

›    November 1975: dood van Franco

›    September 1976: dood van Mao
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›    Januari 1979: Vietnam valt Cambodja bin-
nen. Val van de Rode Khmer

›    Januari 1979: Robert Faurisson trekt het 
bestaan van de gaskamers in twijfel in een 
column in de Franse Krant Le Monde

›    Februari 1979: islamitische revolutie in Iran. 
Ayatollah Khomeini grijpt de macht

›    December 1979: de Sovjet-Unie valt Afgha-
nistan binnen

›    September 1980: begin van de oorlog tussen 
Iran en Irak

›    September 1982: bloedbaden in de Palestijn-
se vluchtelingenkampen van Sabra en Cha-
tila, in de buurt van Beiroet, door de Libanese 
falangisten, een christelijke organisatie die 
banden had met Israël.

›    Juni 1989: bloedbad op het Tienanmenplein 
in Peking

›    November 1989: val van de Berlijnse Muur
›    Augustus 1990: Irak valt Koeweit binnen. 

Begin van de Golfoorlog
›    Juni 1991: Joegoslavië valt uiteen. Slovenie 

en Kroatië roepen de onafhankelijkheid uit
›    1992: oorlog in Bosnië
›    Mei 1993: oprichting van het Joegoslavië-tri-

bunaal in Den Haag
›    April 1994: begin van de genocide op de Tut-

si’s van Rwanda door de Hutu’s
›    Mei 1994: Nelson Mandela wordt de eer-

ste zwarte president van de republiek Zuid-
Afrika

›    November 1994: oprichting van het Rwan-
da-tribunaal in Arusha in Tanzania

›    Juli 1995 : bloedbad van Srebrenica in Bos-
nië door de Serviërs 

›    November 1995: vredesakkoorden van Day-
tona die de vrede in Servië, Kroatië en Bosnië 
herstellen

›    September 1996: de taliban grijpen de macht 
in Afghanistan en stellen een religieuze dicta-
tuur in

›    15 april 1998: dood van Pol Pot, leider van 
de Rode Khmer

›    Maart 1999: luchtaanvallen door de NAVO 
op de Federale Republiek Joegoslavië 

›    Augustus 1999: onafhankelijkheid van Oost-
Timor na een referendum en moordpartijen 
door Indonesische milities

■ De registratie van Rom in Italië
In 2008 ondernam de Italiaanse regering campagnes voor 
de registratie van de Rom-bevolking, waarbij overheids-
medewerkers langsgingen in de woonwagenkampen om 
de vingerafdrukken van volwassenen en kinderen te ne-
men. De campagnes waren er duidelijk op gericht om 
zigeuners voor te stellen als criminelen als voorwendsel 
om hen van het grondgebied te verdrijven.

■  Italiaanse artsen opgeroepen om illegalen
    aan te geven
In 2008 dient de Italiaanse regering in het kader van een 
wet rond veiligheid een amendement in dat artsen, hoe-
wel ze gebonden zijn aan het beroepsgeheim, de toelating 
geeft om illegale patiënten aan te geven bij de politie.

■ De Mosquito: een jongerenverjagend
    geluidssysteem
In 2008 bericht de Belgische pers over het bestaan van 
een toestel genaamd Mosquito, een toestel dat ultrasone 
geluidsgolven uitzendt die vrijwel enkel hoorbaar zijn 
door personen onder de 25 jaar. Het storende geluid 
wordt gebruikt om jongeren weg te houden van bepaalde 
plaatsen en zo te voorkomen dat ze ‘overlast’ veroorza-
ken zoals lawaai, vuil, vandalisme enz.

■ De ideologie van extreemrechts

verheerlijking 
van de macht

Populisme leiderscultus

Nationalisme

Extreemrechts 
= 

ongelijkheid 
= 

klassemaat-
schappij

Racisme

ondergeschikt-
heid van de 

vrouw
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■ Plicht van waakzaamheid
Het is nu belangrijker dan ooit om waakzaam te 
blijven. We mogen ons niet laten misleiden door 
zogenaamd democratische en vreedzame woorden 
die sommigen gebruiken als vermomming voor hun 
nationalistische en extremistische propaganda. We 
moeten de verborgen, maar zeer reële betekenis de-
coderen van sommige zogezegd ‘politiek correcte’ 
standpunten, die in feite enkel willen aanzetten tot 
haat en intolerantie. We moeten onze ogen openhou-
den voor de gevaren die om de hoek schuilen want 
“Wie in slaap dommelt in een democratie, zou wel 
eens kunnen ontwaken in een dictatuur.”

■  Mogelijke alternatieven en acties om
    de democratie te verbeteren
•  jezelf informeren (via diverse media)
•  als burger participeren aan het democratische ver-

enigingsleven (bv.: wijkverenigingen, ouderraden, 
buurtfeesten, enz.)

•  je politiek engageren bij vakbonden en/of politieke 
partijens

•  de strijd aanbinden tegen racisme, extreem rechts, 
vormen van discriminatie 

•  opkomen voor vrede, ontwikkeling, respect voor 
de mensenrechten

• enz.

›    Januari 2000: de extreemrechtse partij FPÖ 
van Jorg Haider treedt toe tot de Oostenrijkse 
regering

›    Oktober 2000: tijdens de gemeenteraadsver-
kiezingen behaalt het Vlaams Blok 33% in 
Antwerpen

›    Juni 2001: Silvio Berlusconi wint de Italiaanse 
parlementsverkiezingen en stelt een regering 
samen met de extreemrechtse partijen Alleanza 
Nazionale en Lega Nord.

›    Augustus 2001: oprichting van speciale ka-
mers in de Cambodjaanse rechtbanken om de 
misdaden van de Rode Khmer te vervolgen.

›    September 2001: aanslagen in New York en 
op het Pentagon

›    Oktober 2001: de VS bombarderen Afghani-
stan en ondersteunen de Noordelijke Alliantie 
tegen de taliban: begin van de oorlog in Afgha-
nistan

›    Februari 2002: begin van het proces tegen 
Slobodan Milosevic, voormalig president van 
Joegoslavië, die vervolgd werd voor oorlogs-
misdaden, misdaden tegen de menselijkheid en 
genocide. 

›    21 april 2002: Jean-Marie Le Pen haalt de 
tweede ronde van de Franse presidentsverkie-
zingen

›    01 juli 2002: oprichting van het Internationaal 
Strafhof in Den Haag

›    Maart 2003: begin van de oorlog in Irak

›    Mei 2004: begin van de oorlog in de provincie 
Kivu in de Democratische Republiek Congo

›    31 juli 2008: eerste verschijning van Radovan 
Karadzic, voormalig leider van de Bosnische 
Serviërs, op het Joegoslavië-tribunaal

›    11 oktober 2008: dodelijk ongeval van de Oos-
tenrijkse extreemrechtse politicus Jorg Haider

›    Februari 2009: begin van het proces van 
‘Douch’, directeur van folterkamp S-21 van de 
Rode Khmer in Cambodja.










