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Artikelen

Hoofdstuk 17

Achtergrondartikel 

De Volkskrant, 22 juni 2007: Een betere Duitser
De week voor verschijning van dit artikel is er in Duitsland een einde gekomen aan ‘de rechts-
zaak van het jaar‘ met de vrijspraak van twee verdachten van redeloos geweld in Potsdam. 
De journalist vat het – deels oude – nieuws samen en schetst wat er daarna gebeurde: de ach-
tergronden van de publieke beeldvorming. Hoe deze zaak de Duitse media meer dan een jaar in 
zijn greep hield, wordt verklaard als een collectief onderzoek naar het Duitse zelfbeeld. Van-
daar de titel.

Hieronder staat de tekstversie van het artikel. De afbeelding toont de originele paginaopmaak. 
De foto toont het slachtoffer en zijn vrouw bij aanvang van het proces bij de rechtbank in Pots-
dam, een treffende illustratie van de beeldvorming die in het artikel aan de orde komt. 

Ermyas Mulugeta en zijn echtgenote Steffi bij aanvang van het proces bij de rechtbank 
in Potsdam. Foto AP
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Een betere Duitser
.Ermyas Mulugeta, een Duitser van 

Ethiopische afkomst, werd vorig 
jaar in Potsdam in coma geslagen. 
Voor het publiek stond vast dat hij 
het slachtoffer was van een rechts-
radicale aanslag. De ‘rechtszaak 
van het jaar’, vorige week geëindigd 
in vrijspraak voor de twee verdach-
ten, leidde tot ophef. Het publiek wil 
zich zijn nieuwe idool niet laten af-
pakken. 

Door Sander van Walsum 

De rest van zijn leven zal de 38-jari-
ge Ermyas Mulugeta slachtoffer zijn 
van rechts-extreem geweld. Want dat 
is de rol die het Duitse publiek voor 
hem ziet weggelegd: die van de nobele 
zwarte die door ‘de onzen’, neo-nazi’s 
uiteraard, bijna van het leven is be-
roofd.

De omstandigheden waaronder 
Mulugeta vorig jaar april in Potsdam 
tegen het plaveisel werd geslagen, 
zijn weliswaar onopgehelderd, en het 
strafproces tegen de twee verdachten 
resulteerde vorige week in een dub-
bele vrijspraak. Maar voor het publiek 
is dat geen beletsel om Mulugeta on-
verkort als slachtoffer van raciaal ge-
weld aan te merken. Hij past te goed 
in het zwart-witschema waarbij de 
buitenlander per definitie deugt en de 
Duitser geneigd is tot het kwade.

Voor de media stond al op 18 april 
2006 vast dat Mulugeta twee dagen 
eerder, op de vroege ochtend van 
Eerste Paasdag, door neonazi’s was 
belaagd. De sinds 1988 in Duitsland 
woonachtige Ethiopiër was met zwaar 
hoofdletsel bij een bushalte in het 
stadscentrum van Potsdam aangetrof-
fen, en een taxichauffeur had twee 
blanke mannen met een gedrongen 
gestalte en kortgeknipt haar zien weg-
rennen. 

Een deel van de woordenwisse-
ling tussen Mulugeta en zijn belagers 
was vastgelegd op de voicemail van 
Mulugeta’s Duitse vrouw (die hij op 
het moment van de confrontatie pro-
beerde telefonisch te bereiken). Hier-
op is onder andere een man met een 
opvallend hoge stem te horen die een 
racistische verwensing uitsprak. Op 

grond van deze summiere informatie 
trokken de kranten hun conclusies. De 
daders maakten wellicht deel uit van 
de rechts-radicale scene van Potsdam, 
en hun uiterlijk was ongetwijfeld met 
hun gezindheid in overeenstemming.

De behoefte aan nader nieuws werd 
in eerste aanleg gestild met dweep-
zieke verhalen over Mulugeta. Als in-
genieur had hij zich toegelegd op de 
ontwikkeling van water-extensieve ir-
rigatietechnieken. In Potsdam was hij 
actief bij de SPD. Hij werd geportret-
teerd als verdienstelijk voetballer, ele-
gant hardloper, toegewijd echtgenoot 
en de gedroomde vader van twee kin-
deren. Dat hij, in de beschrijving van 
Die Zeit, ‘rijzig en opvallend knap’ 
was, daarvan konden de lezers zich bij 
het zien van de gepubliceerde foto’s 
zelf overtuigen.

Modelburger
Mulugeta werd ingelijfd als ‘de be-
tere Duitser’, als ‘modelburger’ en 
als ‘het geweten van de multiculturele 
samenleving’. Hij kon niet tegen deze 
annexatiepogingen protesteren: na het 
voorval lag hij vele weken in coma. 
De weldenkende burgers van Potsdam 
namen deel aan stille tochten tegen ra-
cisme en aan nachtwakes in de plaat-
selijke Friedenskirche. Met het oog op 
het WK voetbal dat toen nog moest 
beginnen, werd fans van Afrikaanse 
teams alvast ontraden de zogenoemde 
no-go-area’s in Brandenburg te bezoe-
ken.

Procureur-generaal Kay Nehm, 
de hoogste baas van het Openbaar 
Ministerie in Duitsland, ontfermde 
zich hoogstpersoonlijk over het on-
derzoek naar de zaak – om er vooral 
geen misverstand over te laten bestaan 
dat bestrijding van het neonazisme in 
Duitsland topprioriteit geniet. Politici 
wedijverden met elkaar in het uiten 
van hun afschuw over het voorval.

Met minder had het publiek ook 
geen genoegen genomen. Dat onder-
vond de Brandenburgse minister van 
Binnenlandse Zaken, Jörg Schön-
bohm. Hij betwijfelde of het op de 
weg van de procureur-generaal lag om 
zich met een nachtelijk handgemeen 
bij een Potsdammer bushalte te be-

moeien. En hij maande de burgers tot 
terughoudendheid bij hun beoordeling 
van het geval-Mulugeta. Want voor 
het veronderstelde racisme van de da-
ders ontbrak vooralsnog elk steekhou-
dend bewijs.

Deze uitspraken hadden een storm 
van publieke verontwaardiging en een 
ernstige crisis in de Brandenburgse re-
geringscoalitie van SPD en CDU tot 
gevolg. Politiek waarnemers meenden 
dat Schönbohm – een voormalig gene-
raal – noch als leider van de Branden-
burgse CDU, noch als bewindsman te 
handhaven was.

Op 19 april 2006 werden twee ver-
dachten aangehouden: de Potsdamers 
Björn L. en Thomas M., op dat mo-
ment respectievelijk 29 en 30 jaar 
oud. Zoals achteraf bleek, was tot hun 
aanhouding besloten nadat de dakdek-
ker Ingo P. tegenover de politie had 
verklaard dat de hoge stem van de 
mogelijke dader, die de dagen na de 
vermeende aanslag op Mulugeta met 
grote regelmaat op radio en televisie 
te horen was geweest, hem sterk deed 
denken aan die van zijn vroegere col-
lega Björn L. (‘Pieps’ voor intimi).

Dezelfde tipgever legde ook een 
belastende verklaring af over Tho-
mas M., die hij eveneens kende. Kort 
tevoren, tijdens een gezamenlijk ca-
fébezoek, zou M. opvallend stil zijn 
geweest toen de mishandeling ter 
sprake kwam. Op weg naar huis, zou 
M. tegen Ingo P. hebben gezegd: ‘Die 
neger is niet helemaal onschuldig in 
deze zaak.’

Dikke nekken
De politie kwam meteen in actie: Tho-
mas M. werd overmeesterd door een 
achtkoppig arrestatieteam; Björn L. 
werd uit zijn auto gesleurd. De volgen-
de dag werden ze, geboeid en geblind-
doekt, per helikopter overgebracht 
naar Karlsruhe, de ‘justitiehoofdstad’ 
van de Bondsrepubliek, waar zij aan 
de procureur-generaal werden voorge-
leid.

De media deden er uitgebreid ver-
slag van. En de verdachten – vlezige 
mannen met dikke nekken – bleken in 
elk geval fysiek met het daderprofiel 
overeen te stemmen. In de beeldvor-
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ming waren zij de perfecte tegenhan-
gers van Ermyas Mulugeta.

Onwelkome informatie werd het 
publiek goeddeels onthouden. Zo 
zwegen de meeste kranten over de 
belastende verklaringen die verschil-
lende ooggetuigen over Mulugeta 
hadden afgelegd. Vóór het handge-
meen zou hij amok hebben gemaakt 
in een stadsbus. En hij zou zelf de 
confrontatie hebben gezocht met zijn 
belagers. Dezen gingen aanvankelijk 
niet op de provocaties in, maar zouden 
pas hebben uitgehaald nadat een van 
hen van achteren door Mulugeta was 
besprongen. Het duo zou de Ethiopiër 
niet met schoppen en vuistslagen heb-
ben bewerkt, zoals daags na het voor-
val werd beweerd, maar zou hem met 
één klap hebben geveld.

Onder invloed
Op de voorbeeldige levenswandel van 
het slachtoffer leek ook wel iets af te 
dingen. Zo moest hij zich tweemaal 
voor de rechter verantwoorden voor 
het rijden onder invloed. Na zijn op-
name in het ziekenhuis werd een alco-
holpromillage van 1,66 vastgesteld.

De twee verdachten daarentegen 
bleken uiteindelijk vooral hun uiter-
lijk tegen te hebben. Enige betrokken-
heid van Thomas M. kon niet worden 
aangetoond. De hoge stem die op de 
voicemail van Mulugeta’s vrouw was 
geregistreerd, was wellicht niet die 
van Björn L.: ten tijde van het incident 
in Potsdam leed hij – zoals een arts 
onder ede bevestigde – aan een keel-
ontsteking die een stemvervorming 
tot gevolg had. L. zelf beweert tijdens 
de fatale nacht thuis in bed te hebben 

geleden. Maar in de beeldvorming 
bleven Björn L. en Thomas M. als 
de waarschijnlijkste daders figureren. 
Ook nadat zij (‘wegens het ontbreken 
van vluchtgevaar’) uit hechtenis waren 
ontslagen. Talkshow-gastheer Günter 
Jauch introduceerde Mulugeta in zijn 
jaaroverzicht 2006 met de vaststelling 
dat het ‘onomstotelijk vaststaat dat 
de zaak een racistische achtergrond 
heeft’. Na de eerste procesdag, 7 fe-
bruari 2007, was Mulugeta opnieuw te 
gast bij Jauch. ‘Hebben de verdachten 
uw blikken beantwoord’, wilde deze 
weten. ‘Ja, driemaal’, luidde het ant-
woord. ‘En welke indruk maakten zij 
op u?’, vroeg Jauch. ‘Als ik eerlijk ben: 
die twee waren het. Voor mij staat dat 
nu vast.’ Het publiek beantwoordde 
deze uitspraak met een gul applaus.

Vorige week vrijdag nam ‘de rechts-
zaak van het jaar’ een einde met de 
door sommigen gevreesde en door 
velen verwachte vrijspraak voor Bj-
örn L. en Thomas M. De verdachten 
reageerden gelaten. ‘Mijn persoon-
lijke leven krijg ik hiermee niet op de 
rails’, zei L., die sinds zijn aanhouding 
werkloos is. Mulugeta – kaarsrecht en 
met een gekwelde gezichtsuitdrukking 
– dankte justitie voor de inspanningen 
die zij zich voor de waarheidsvinding 
had getroost. Voor hem was dat ook 
een bron van genoegdoening.

Voor zijn fans doet de uitspraak 
geen enkele afbreuk aan zijn geloof-
waardigheid als slachtoffer van racis-
me: zo makkelijk laten zij hun idool 
niet afpakken. Zij fêteren Mulugeta 
met multiculturele festivals, en stellen 
hem in de gelegenheid reclame te ma-
ken voor zijn charitatieve vereniging, 

die geld inzamelt voor irrigatieprojec-
ten in Ethiopië. Potsdammer notabelen 
gaan graag met hem op de foto.

‘De reflexmachine van de politieke 
correctheid heeft Mulugeta in de ge-
lederen van de prominenten gescho-
ven’, schreef Die Zeit. ‘Het zal hem 
veel moeite kosten ooit nog afstand te 
doen van zijn slachtofferrol.’

NOTES: Tijdens de rechtszaak tegen 
zijn vermeende belagers, die zich vie-
renhalve maand voortsleepte, moest 
Ermyas Mulugeta toegeven zich van 
de gebeurtenissen tijdens de fatale 
avond ‘in principe’ niets meer te kun-
nen herinneren. Meer bewijs tegen de 
verdachten kon evenmin worden ver-
zameld. Medegedetineerden betoog-
den dat het duo bij elke denkbare ge-
legenheid zijn onschuld had betoond, 
en dat een van hen verheugd had gere-
ageerd op het bericht dat Mulugeta uit 
zijn coma was ontwaakt: nu kon het 
slachtoffer hem vrijpleiten.; Mulugeta 
woonde vrijwel elke zitting bij, in een 
kennelijke poging zijn geheugen te re-
animeren. Hij maakte aantekeningen 
en keek de verdachten indringend aan. 
Het ging hem, naar eigen zeggen, om 
de waarheid; niet om de veroordeling 
van de twee.; Bij het betreden en het 
verlaten van het gerechtsgebouw werd 
hij omzwermd door bewonderaars. ‘Ik 
vind het toch zó geweldig dat u hier 
elke dag weer komt’, zei een van hen, 
met tranen in de ogen. ‘U bent een ba-
ken voor ons allen’, meende een an-
dere. Mulugeta wekte niet de indruk 
zich behaaglijk te voelen bij deze bij-
valsbetuigingen


