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De een vindt Mao nog altijd een dappere  

vrijheidsstrijder. De ander ziet hem als misdadiger.  

Zeven helden en/of slechteriken van de  

afgelopen 2000 jaar op een rij.  

tekst: toM Janssen 7

Ierse natIonalIst
WIe?: Wolfe Tone was een Ierse politicus 
in de 18de eeuw. Uit onvrede met het 
bestuur van Ierland richtte hij de Society 
of United Irishmen op.
de vrIjheIdsstrIjder: De Ieren hadden 
in die tijd weinig te zeggen over hun eigen 
land. De macht was in handen van de 
Britse adel. In de Society of United 
Irishmen waren de rooms-katholieken  
en protestanten verenigd. Het bleek lastig 
om via vreedzame politiek meer macht 
over Ierland te krijgen. Maar Tone en zijn 
United Irishmen gaven niet op. Hij was  
een groot bewonderaar van de Franse 
Revolutie, en vroeg de Fransen om hulp.  
In 1798 voer Wolfe Tone in een schip met 
3000 Franse troepen naar het noorden 
van Ierland. Nog voordat ze aan land 
kwamen werden ze door het Britse leger 

onderschept. Tone werd gevangen 
genomen en ter dood veroordeeld.  
Toen zijn verzoek om een vuurpeloton  
werd geweigerd, besloot hij zelf een  
einde te maken aan zijn leven.
de terrorIst:
Aanvankelijk probeerde de Society of 
United Irishmen via de politiek hun doelen 
te bereiken. Maar eigenlijk had Wolfe Tone 
altijd al een gewelddadige revolutie voor 
ogen. Hij gaf toe dat zijn strijd meer 
voortkwam uit een diepe haat tegen 
Engeland dan uit de behoefte aan een 
onafhankelijke republiek. In de stad 
Wexford, die gedurende de opstand in 
handen was van de rebellen, werd 
iedereen opgehangen die vermoedelijk 
loyaal was aan de regerende Britse elite. 
Voor de terroristen van de IRA is Wolfe 
Tone nog steeds een inspiratiebron.

MarxIstIsche  
revolutIonaIr
WIe?: Ché Guevara was 
naast Fidel Castro de 
belangrijkste strijder in  
de Cubaanse Revolutie  
in 1959. Tegenwoordig  
is zijn afbeelding een 
symbool voor revolutie  
en anti-cultuur.
de vrIjheIdsstrIjder: 
Ché was allergisch voor 
ongelijkheid. Hij was ervan 

overtuigd dat armoede 
werd veroorzaakt door  
het kapitalisme. Daarom 
zeilde hij in 1956 van 
Argentinië naar Cuba  
om daar te helpen de 
dictator Fulgencio Batista 
te verdrijven. De corrupte 
dictator onderdrukte zijn 
volk en zorgde voor een 
steeds grotere kloof 
tussen arm en rijk. Het 
volk was hier uiteraard  

niet blij mee. Op straat 
werd veel geprotesteerd. 
Maar het regime werd 
alleen maar gewelddadiger. 
Gelukkig bleek de dappere 
Ché een prima strijd-
kracht. Onder zijn leiding 
werd Batista na 3 jaar 
strijd verjaagd. Na de 
bevrijding van Cuba hielp 
hij de bevolking van Congo 
en Bolivia in de strijd 
tegen hun dictatoriale 

regimes. Uiteindelijk  
werd hij opgepakt door  
de Boliviaanse geheime 
dienst, met hulp van  
een CIA-agent en een 
oud-SS-officier. Zijn 
executie volgde 2 dagen 
later en hij stierf als een 
martelaar.
de terrorIst: Ché leed 
aan grootheidswaanzin  
en hunkerde naar macht.  
Zijn troepen vreesden  
zijn meedogenloosheid.  
Nadat de strijdkrachten 
van Ché het fort ‘La 
Cabaña’ op Cuba 
innamen, werd het als 
gevangenis gebruikt. Ché 
had er de leiding over de 
executies van verraders, 
informanten en politieke 
gevangenen. Van eerlijke 
processen was geen 

sprake. Onder Cubaanse 
Amerikanen staat hij nog 
steeds bekend als de 
‘slachter van La Cabaña’. 
Ook tijdens de revolutie 
deinsde Ché er niet voor 
terug om verraders zonder 
proces te executeren. Zo 
schrijft hij in zijn dagboek 
over een boer die had 
gepraat met vijandige 
troepen: ‘De situatie was 
ongemakkelijk voor de 
mensen en voor hemzelf. 
Ik loste het op door hem 
met een .32 pistool in zijn 
rechterhersenhelft te 
schieten.’ Na de winst in 
Cuba was zijn behoefte 
aan strijd niet afgenomen. 
Daarom begon hij een 
revolutie in Congo en 
Bolivia. Maar daar was  
hij minder succesvol.

BoudIca 30 – 63
KonIngIn van de IcenI  
(KeltIsche staM In groot- 
BrIttannIë)
WIe?: Koningin Boudica kwam in  
61 in opstand tegen de Romeinen. 
de vrIjheIdsstrIjder: In de tijd 
van Boudica hadden de Romeinen 
veel macht in Britannia (het huidige 
Groot-Brittannië). Toen Boudica’s 
man, de koning van de Iceni, 
overleed, ging de ene helft van de 
erfenis naar hun dochters, de andere 
helft naar keizer Nero. Dit was tegen 
de Romeinse regels in. Alles had 
naar de keizer moeten gaan. De 
Romeinen waren not amused, en 

namen bijna alles van de Iceni in. 
Hun huizen werden verwoest en de 
dochters van Boudica verkracht. 
Boudica kwam in opstand. Samen 
met andere stammen vormde ze in 
61 een leger van 100.000 man. Als 
eerste bevrijdde ze de stad Camulo-
dunum (Colchester). Ze wist de 
Romeinen uit nog 2 steden te  
verdrijven, waaronder het huidige 
Londen.
de terrorIst: Het was een 
Romeins gebruik om koninkrijken 
hun onafhankelijkheid te laten 
behouden. Wanneer de koning stierf, 
liet deze al zijn bezittingen en land 

na aan de Romeinen. De Romeinen 
hadden een verbond gesloten met 
Iceni. In ruil voor zeggenschap in  
het gebied, mochten ze hun koning 
houden. Maar na zijn dood kwamen 
de Iceni in opstand onder leiding van 
de weduwe Boudica. Daarbij trokken 
ze een spoor van vernieling door 
Britannia. Londen werd zelfs 
compleet verwoest en de inwoners 
gruwelijk afgeslacht. Bij vrouwen 
werden de borsten afgesneden en 
aan hun mond genaaid. Maar 
uiteindelijk bleken de Romeinen 
tactisch toch beter, en werd  
Boudica verslagen.

ernesto ‘chÉ’ guevara 1928 – 1967

theoBald Wolfe tone 1763 – 1798

t-shirts, buttons en tasjes, overal wordt het hoofd 
van de marxistische vrijheidsstrijder op gezet. 
Zouden de kopers weten waar hij voor stond?

theobald Wolfe tone 
wachtte zijn executie 

niet af. hij sneed  
zijn keel door met 

een zakmes.

Boudica trekt  
ten strijde. haar 

manschappen zijn 
naar Keltische 

traditie naakt en 
blauwgeschilderd.
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De meeste vrijheidsstrijders zijn wreed  
en lijden aan grootheidswaanzin
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 aBdullah Öcalan 1948 – nu
oprIchter van de  
KoerdIsche arBeIders-
partIj (pKK)
WIe?: Abdullah Öcalan richtte  
in 1978 de PKK op. Deze 
groepering streeft naar een 
onafhankelijk Koerdistan.
de vrIjheIdsstrIjder: Na 
de Eerste Wereldoorlog waren 
de Turken veel grondgebied 
kwijtgeraakt aan de Fransen 
en de Engelsen. In een verdrag 
werden afspraken gemaakt 
over de verdeling van grond in 
de regio. De Koerden zouden 
een eigen land krijgen: een 
onafhankelijk Koerdistan. Maar 
zover is het nooit gekomen. In 
tegendeel: de Koerden werden 
derderangsburgers. Bergturken 
werden ze genoemd. Hun taal 
werd afgedaan als ‘dialect’. Dit 
alles om de Koerden te laten 

opgaan in het Turkse volk. 
Zelfs het spreken van de taal  
in je eigen huis was een reden 
om opgepakt te worden. De 
politicologiestudent Öcalan 
had meer dan genoeg van de 
onderdrukking van zijn volk.  
Hij richtte de Koerdische 
Arbeiderspartij op (PKK)en al  
snel werd dat de belangrijkste 
Koerdische beweging. Dankzij 
de PKK kregen de Koerden hun 
zelfvertrouwen terug.
de terrorIst: Öcalan werd 
als student geïnspireerd door 
de ideeën van Mao, Stalin en 
Ché Guevara. Toen de PKK in 
1979 de eerste moord- 
aanslagen pleegde, kreeg de 
groepering naamsbekendheid. 
Öcalan trainde de Koerdische 
boeren tot het professionele 
guerrillastrijders. Onder leiding 

van Öcalan viel de PKK niet 
alleen het Turkse leger aan. 
Ook burgers waren niet veilig. 
Tienduizenden mannen, 
vrouwen en kinderen, ongeacht 
of het Turken of Koerden 
waren, vonden de dood als 
gevolg van de strijd van de 
PKK. Bovendien kon de PKK 
haar denkbeelden makkelijker 
opleggen aan ongeschoolde en 
onwetende burgers. Daarom 
werden in 1993 in Oost-Turkije 
honderden Turkse leraren 
vermoord. In 1999 werd 
Öcalan opgepakt en 3 jaar 
later veroordeeld tot de 
doodstraf. Hij zit gevangen.

osaMa BIn laden 
1957 – 2011
oprIchter van al-Qaeda 
WIe?: Osama bin Laden wordt 
verantwoordelijk gehouden voor 
meerdere aanslagen, waaronder die 
van 11 september 2001 op het WTC. 
Hij is symbool geworden voor het 
internationaal terrorisme.
de vrIjheIdsstrIjder:
Bin Laden werd geboren in Saoedi-
Arabië. Zijn familie was erg rijk en 
Bin Laden kon economie en 
bedrijfskunde studeren. Alles leek 
hem voor de wind te gaan. Maar 
toen de Sovjet-Unie in 1979 
Afghanistan binnenviel, koos Bin 
Laden ervoor om al die luxe te 
verlaten. De islam werd bedreigd, 
dus schoot hij zijn moslimbroeders 
te hulp. Zijn studentenkleding ruilde 
hij in voor een camouflagepak. De 
rijke Bin Laden was meer dan 
welkom in Afghanistan. Naast zijn 
geld kregen de Afghaanse troepen 
ook 2 miljard van de Amerikanen. 
Hiermee wisten ze de Sovjets te 
verdrijven. Daarna richtte Osama  
zijn pijlen op de westerse wereld. 
Met name Amerika zag hij als een 
bedreiging voor de islam, omdat dit 
land veel invloed uitoefent in het 
Midden-Oosten. Na de aanslagen 
van 9/11 moest hij onderduiken. 
Uiteindelijk werd hij in mei 2011 na 
een zoektocht van bijna 10 jaar door 
de Amerikanen vermoord en in zee 
gedumpt.
de terrorIst:
Bin Laden is verantwoordelijk voor 
een heel leger aan terroristen. Met 
het geld van zijn familie heeft hij vele 
trainingskampen opgezet. Daarnaast 
is hij oprichter van terroristennetwerk 
al-Qaeda. In 1998 bliezen al-Qaeda-
leden een aantal Amerikaanse 
ambassades op, waarbij zo’n 300 
doden vielen. Maar de meest beruchte 
aanslagen zijn die van 11 september 
2001. Hierbij vielen bijna 3000 doden. 
Dit maakte Bin Laden tot de meest 
gezochte terrorist ter wereld.

abdullah Öcalan wordt door 
aanhangers ‘apo’ genoemd, 
Koerdisch voor oom.

pim fortuyn 
werd in 2004 
uitgeroepen  
tot grootste 
nederlander 

ooit. Maar 
Willem van 

oranje bleek 
meer stemmen 

te hebben.
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Mao Zedong 1893 – 1976
chInese revolutIonaIr
WIe?: Mao Zedong is de stichter van  
de Volksrepubliek China. Hij maakte  
van China een communistische staat. 
de vrIjheIdstrIjder: Mao begon  
in 1927 met zijn strijd tegen de toen 
regerende Volkspartij, de Kwomintang. 
Toen die eenmaal was verdreven ging 
China met sprongen vooruit. Eindelijk 
kwam er een einde aan de strijd tussen 
de verschillende warlords. Dit waren 

militaire leiders die heersten over één 
gebied. Onder Mao verdubbelde  

de levensverwachting en nam het 
analfabetisme af. Hij veranderde 
China van een agrarische samen- 
leving naar een industriële 
wereldmacht.
de terrorIst: Mao verpakte 

zijn honger naar macht in  
een mooi idealistisch 

papiertje. Hij had  

er veel voor over om aan de macht te 
komen. Politieke tegenstanders liet hij 
ombrengen, zelfs vrienden. Mao’s ‘Grote 
Culturele Revolutie van het Proletariaat’ 
(1965-1969) bracht veel studenten op 
de been, die zwaaiden met Mao’s 
befaamde Rode Boekje. Om China te 
industrialiseren moesten boeren verplicht 
in fabrieken gaan werken.  
Met hongersnoden als 
gevolg. Het is zeer 
waarschijnlijk 
dat door 
Mao’s 
toedoen 
ongeveer  
40 
miljoen 
Chinezen 
zijn 
over-
leden.

Mao was 
mateloos 

populair, maar 
heeft ook de 

dood van 
miljoenen op 
zijn geweten.

6
‘vader des vaderlands’
WIe?: Willem van Oranje was 
stadhouder voor de Spaanse 
koning. In 1568 kwam hij in 
opstand tegen de toenmalige 
koning van Nederland en 
Spanje, Filips II. 
de vrIjheIdsstrIjder:  
De koning van Spanje, Filips II, 
perkte de vrijheid van de 
Nederlanders sterk in. Hij liet 
het land regeren door allerlei 
ambtenaren, die steeds meer 
macht overnamen van de 
Nederlandse adel. Daarnaast 
stond de vrijheid van gods-
dienst onder druk. Willem  
van Oranje, een belangrijke 
stadhouder in die tijd, was het 
oneens met dit Spaanse beleid. 
Nadat hij moest vluchten naar 
Duitsland, organiseerde hij van 
daaruit een opstand tegen de 
Spanjaarden. Hij verkocht zijn 
vorstelijke huisraad en kon zo 
een leger financieren. Daardoor 
boekten de Nederlandse 
Staatsgezinden in 1568 hun 
eerste overwinning op de 
Spanjaarden. In 1584 werd 

Willem vermoord, maar 
uiteindelijk lukte het de 
opstandelingen 64 jaar later 
toch om de Spanjaarden te 
verdrijven.
de terrorIst: Om zoveel 
mogelijk mensen aan zijn zijde 
te krijgen, stelde Willem zijn 
strijd voor als een conflict 
tussen de Nederlanders en de 
Spanjaarden. Maar eigenlijk 
was het een strijd tussen de 
katholieken en protestanten. 
Het leger van de ‘Spanjaarden’ 
bestond voor een groot 
gedeelte uit katholieke 
Nederlanders. Veel burgers 
kwamen niet in opstand maar 
vluchtten juist voor Willems 
troepen. En niet voor niets.  
Zo vermoordden de ‘bevrijders’ 
in 1572 een groep monniken 
tijdens de belegering van 
Roermond. In de omgeving  
van Den Bosch gaf Willem 
opdracht om stelselmatig  
de oogsten te verwoesten. 
Hierdoor kwam in minder dan 
10 jaar tijd bijna 70 procent 
van de bevolking om.

     WIlleM van oranje  
(WIlleM De ZWIJgeR) 1533 – 1584
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