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Rwandees Sinzi over de genocide van 25 jaar geleden

‘H

ij heeft me geleerd
om nergens bang
voor te zijn’’, vertelt
Catherine (50) terwijl ze de band van
haar karatepak strakker aantrekt.
,,Door karate denk ik positief en
kan ik het leven aan.’’ Het is
maandagavond en Catherine en
zeven anderen warmen zich op
voor een karatetraining in de
Rwandese hoofdstad Kigali.
,,Wist je dat hij mensen heeft gered tijdens de genocide?’’ Eric (30)
is trots op zijn leraar. ,,Hij is onze
held.’’
,,Osu”, zeggen de karateka’s in
koor terwijl ze vooroverbuigen.
Met deze Japanse groet begint de
training. Grootmeester Tharcisse
Sinzi (56) loopt de zaal binnen.
Een eigenzinnige, zelfverzekerde
man met een bijzonder verhaal.

Zwarte band

Leerlingen van de Notre Dame meisjesschool krijgen instructie.

Vechten om te leven
Met dank aan zijn karatekunsten
overleefde de toen 30-jarige
karateka Tharcisse Sinzi de
genocide in zijn land en redde hij
118 anderen. Een kwarteeuw
later is karate nog steeds de
rode draad in zijn leven.
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Tharcisse Sinzi, een van de eerste karateka’s met een zwarte band in Rwanda.

Onderweg naar zijn geboortedorp
in het zuiden van Rwanda draait
Sinzi voortdurend zijn raam open
om voorbijgangers te begroeten.
,,Muraho!’’
Samen met zijn ouders, broers
en zussen woonde Sinzi in een
klein huis met uitzicht over heuvels met mais- en bananenplantages. ,,Mijn moeder was als een
vriendin voor me, we waren heel
hecht’’, herinnert Sinzi zich. ,,Van
mijn vader heb ik geleerd om alles
uit de dag te halen en ’s ochtends
heel vroeg op te staan.’’
Al tijdens zijn jeugd wordt Sinzi
geconfronteerd met de spanningen tussen de Hutu’s en de Tutsi’s. ,,Op de basisschool moesten
wij als Tutsikinderen apart zitten.
Ze noemden ons kakkerlakken.
Heel vernederend’’, vertelt hij.
,,Terwijl we lang geleden gewoon
één volk waren met één taal en
één cultuur.’’ Verschillen, voor
zover die er waren, werden tijdens de koloniale tijd uitvergroot
om groepen uit elkaar te drijven.
Via zijn oudere broer maakt
Sinzi als tiener kennis met karate.
,,Eerst wilde ik vooral gewicht
verliezen en fit worden’’, grinnikt
hij. ,,Maar snel merkte ik dat karate me ook hielp om mentaal
sterk te zijn.’’ Geïnspireerd door
video’s met Chuck Norris en
Bruce Lee traint hij steeds harder.
,,Ik wilde de allerbeste worden.”
Uiteindelijk behaalt hij als een
van de eersten in Rwanda de
zwarte band. ,,Ik wilde mezelf
kunnen verdedigen, mocht dat in
de toekomst nodig zijn.’’
Op 6 april 1994 begint in
Rwanda een van de grootste genocides ooit. Overal in het land
worden Tutsi’s en gematigde Hutu’s vermoord door de Hutu-milities, voornamelijk gewapend met
machetes, messen en knuppels.
Binnen honderd dagen komen
een miljoen mensen om het leven
tijdens de tot in de puntjes geplande massamoord. De kleine
VN-macht die in het land gelegerd is, kan de gebeurtenissen
niet stoppen.
Sinzi ziet familieleden sterven,
verliest in de chaos zijn vrouw en

den’’, vertelt Sinzi. Hij bleef de
groep karatetechnieken leren.
„De mentale steun was essentieel’’, herinnert Albert, een van
Sinzi’s groepsgenoten zich. ,,Hij
droeg ons op sterk te zijn en door
te gaan.’’ Velen redden het alsnog
niet. De volgende dag telt Sinzi 118
uitgeputte mensen die de rivier
oversteken naar buurland Burundi. „Ik heb mijn leven aan hem
te danken’’, zegt Albert dankbaar.

Rwanda
25 jaar later
De genocide werd
in juli 1994 gestopt
door Tutsi-rebellenbeweging Rwandees Patriottisch
Front (RPF), geleid
door Paul Kagame.
Hij is sinds 2000
president van
Rwanda. Na de genocide moesten de
Rwandezen één
volk vormen. Over
Hutu’s en Tutsi’s
wordt niet meer gesproken. Het land
timmert flink aan
de weg op het vlak
van infrastructuur,
veiligheid, duurzaamheid, recht en
verzoening. De
economie groeit
hard, al leeft de
meerderheid van
de bevolking nog
steeds in armoede.
Critici vinden dat
Kagame de touwtjes te strak in handen heeft. Volgens
hen is er gebrek
aan vrijheid van
meningsuiting en te
weinig ruimte voor
politieke tegenstanders.

Monument

Tharcisse Sinzi in zijn werkkamer.

Met vriend Albert (l) bij een monument dat hij zelf bouwde. Zijn
vader en vrouw liggen er begraven.

kind uit het oog en slaat op de
vlucht. Samen met meer dan duizend andere vluchtelingen strijkt
hij neer op het terrein van landbouwinstituut ISAR, gelegen op
een heuvel niet ver van de stad
Huye. ,,We dachten dat het daar
veilig was omdat we de vijand aan
zouden zien komen, maar binnen
een paar dagen werden we omsingeld door zwaargewapende Hutumilities.’’

Verzet

,,In het hele land werden mensen
gedood alsof ze kippen waren’’,
vertelt Sinzi, met woede in zijn
stem. Het leek alsof velen hun lot
al geaccepteerd hadden. ,,Maar zo
wilde ik niet sterven. Als je toch
dood gaat, ga dan in ieder geval
vechtend ten onder.’’
Bovenop die heuvel gebruikt hij
zijn karategedachtegoed om het

verzet te organiseren. Hij ontpopt
zich tot leider en roept zoveel mogelijk mensen op om niet bang te
zijn en samen terug te vechten.
Iedereen krijgt een taak en hij
plaatst zijn ‘troepen’ op strategische plekken op het terrein. ,,Gebruik alles wat je kan vinden om
jezelf te verdedigen!’’ beveelt hij.
Ze gooien stenen en gebruiken
stokken, traditionele wapens en
karatetrappen in hun strijd.
Na een aantal dagen stevig verzet zetten de Hutu-milities
zwaarder geschut in. Tegen de kogelregen en granaten kunnen
Sinzi en zijn gevolg niet op en ze
besluiten te vluchten. De ruim
duizend mensen op het ISAR-terrein worden afgeslacht.
Ook de vlucht te voet die volgt,
is vol obstakels. ,,We werden aangevallen door milities die de overgebleven Tutsi’s wilden vermoor-

Het herdenkingsmonument van de genocide in Kinazi.

Verdachte
moordpartij
ISAR
gearresteerd
in Nederland
Op dinsdag 19
maart heeft het
Team Internationale Misdrijven van
de politie in Leersum de 69-jarige
Rwandees Venant
Rutunga aangehouden. Hij wordt in
Rwanda verdacht
van betrokkenheid
bij de genocide.
Rutunga was in
1994 regiodirecteur
van het ISAR-landbouwinstituut vlakbij de stad Huye in
het zuiden van
Rwanda, de plek
waar Tharcisse
Sinzi zijn verzet organiseerde en waar
ruim duizend Tutsi’s
zijn gedood.
Rwanda heeft om
zijn uitlevering gevraagd.

Van het dorp van zijn ouders is na
de genocide weinig over. ,,Alle
Tutsi’s zijn hier uitgemoord’’, vertelt Sinzi. ,,Huizen zijn verbrand
en eigendommen vernield. Ik heb
zelfs geen foto’s meer.’’
We lopen over een veldje begroeid met lang gras en bloemen
als Sinzi blijft staan. ,,Hier, precies
op deze plek, is mijn vader vermoord.’’ Sinzi’s vrouw Jeannette
werd van haar leven beroofd middenin een maisveld iets verderop.
Hun 2-jarige dochtertje Nadia is
nooit teruggevonden. ,,Het is zo
verdrietig. Ze kon pas net ‘papa’
en ‘mama’ zeggen.’’
Bovenop de heuvel, op de plek
waar ooit zijn ouderlijk huis
stond, heeft Sinzi een monument
gebouwd voor zijn omgekomen
familie. Ieder jaar in april komt hij
hier samen met andere overlevenden om hun gestorven geliefden
te herdenken. ,,Het doet altijd pijn
om hier te zijn.’’
Vijfentwintig jaar later staat een
onderscheiding met de tekst ‘erkenning voor heldhaftigheid tijdens de genocide’ naast karatebekers, medailles en oorkondes in
een kast in zijn huis in Kigali. Ook
al is hij ook trots, Sinzi’s bescheidenheid overheerst. ,,Ik deed wat
ik moest doen.’’
Karate gaf hem de kracht om
door te gaan na het verlies van
zijn familie. ,,Het houdt me in balans, zodat de ups niet te hoog zijn
en de downs niet te diep. Het
helpt me omgaan met tegenslagen en te accepteren wat ik niet
zelf kan veranderen.’’ In 1998 hertrouwt hij en krijgt drie dochters
die hij zijn liefde voor karate meegeeft. Zijn oudste dochter studeert in China. ,,Zij heeft ook een
zwarte band’’, zegt Sinzi trots.
,,Rei, Ichi, Mi, San, Shi!’’ roepen
de meiden in koor terwijl ze tegelijkertijd strijdbare bewegingen
met hun armen en benen maken.
Vandaag krijgen de leerlingen van
de Notre Dame meisjesschool in
Huye training van grootmeester
Sinzi. Hij wil de nieuwe generatie
discipline en focus bijbrengen.
Volgens hem helpt karate om jongeren weg te houden bij alcohol,
drugs en seks. ,,En samenwerken
als groep, ongeacht je achtergrond, is ook heel belangrijk. Dat
laat onze geschiedenis wel zien.’’
Hij doet bewegingen voor aan
zijn leerlingen. ,,Kijk zo!’’ Sinzi
schopt zijn been ver de lucht in.
,,Actie, reactie!’’ De energie spat
van hem af. ,,Wanneer ik stop?
Nooit. Karate is mijn levensstijl en
dat blijft zo. Tot mijn dood.’’

