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Wouter Basson (geboren op 6 juli 1950) is een Zuid-Afrikaanse cardioloog en voormalig hoofd
van het geheime project voor chemische en biologische oorlogsvoering , Project Coast , tijdens
het apartheidstijdperk . [1] Door de pers bij de pers bestempeld als "Dr. Death" vanwege zijn
vermeende acties in de apartheid in Zuid-Afrika, werd Basson in 2002 vrijgesproken van 67
aanklachten, nadat hij in 1999 met volledige betaling in zijn militaire functie was geschorst. [2]
Basson zou onder andere een "dodelijke drievoudige cocktail van krachtige spierverslappers
hebben geleverd die werden gebruikt tijdens Operatie Duel (de systematische eliminatie van
SWAPO- krijgsgevangenen en leden van de Zuidafrikaanse Defensiemacht [SADF] die een
bedreiging vormden voor Zuid-Afrika) geheime operaties). [3] [4] Het rapport van de Verenigde
Naties [5] identificeert de drievoudige cocktail als ketamine , succinylcholine en tubocurarine . [5]

Project Coast
Veel waar Basson aan werkte is nog steeds geheim. Het is bekend dat de chirurg-generaal van
het land in 1981, toen hij werkte als een persoonlijke arts voor staatspresident PW Botha , Basson
inhuurt om voor te werken en 7 Medical Battalion Group , een gespecialiseerde eenheid van de
Zuid-Afrikaanse Militaire Gezondheidsdienst, te vormen . Zijn taak was om informatie te
verzamelen over de chemische en biologische oorlogsvoering van andere landen onder de naam
Project Coast . Na zijn voorlopige rapport werd Basson de hoofd project officer en begon hij te
werken aan de chemische en biologische wapens van het land. Hij rekruteerde ongeveer 200
onderzoekers van over de hele wereld en ontving jaarlijkse fondsen gelijk aan $ 10 miljoen. In
1982 zou Basson de moord op 200 SWAPO- gevangenen in Operatie Duel hebben geregeld. [6]
Project Coast onderzocht in het geheim chemische en biologische oorlogsvoering in strijd met de
internationale BTWC- overeenkomst. Basson creëerde vier frontbedrijven ; Delta G Scientific
Company ; Roodeplaat Research Laboratories (RRL), Protechnik en Infadel , die in 1989 was
gesplitst in twee bedrijven: D. John Truter Financial Consultants en Sefmed Information Services.
De bedrijven waren gewend om het leger officieel van het project af te houden, noodzakelijke
chemicaliën aan te schaffen en fondsen te werven voor het onderzoek. Volgens later onderzoek
had Basson de vrije hand om te doen wat hij wilde. Delta G deed het grootste deel van het
onderzoek, de productie en de ontwikkeling van de chemische agentia, terwijl RRL chemische en
biologische pathogenen ontwikkelde en naar verluidt betrokken was bij genetische manipulatie .
Protechnik was een grote nucleaire, biologische en chemische oorlogsvoering-fabriek die
defensie ontwikkelde tegen chemische wapens. Infadel ging die op kleinere schaal aan en
concentreerde zich op de financiering en administratie van andere eenheden en mogelijkerwijs
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kan er geld tussen militaire en onderzoeksfaciliteiten worden verdeeld. Veel van de medewerkers
wisten niet waar ze mee te maken hadden. [7]
In de jaren 1980 waren Basson en het project naar verluidt betrokken bij aanvallen en moorden
tegen leden van anti-apartheidsbewegingen . Leiders in Zuid-Afrika, Angola en Namibië
beweerden ook dat de meer gevaarlijke chemicaliën werden gebruikt voor de controle van de
menigte in het land, hoewel de regering anders beweerde en beweerde dat chemische wapens
werden gebruikt tegen Zuid-Afrikaanse troepen. Basson voorzag het Civil Cooperation Bureau
(CCB) van dodelijke chemicaliën tegen prominente anti-apartheidsactivisten. Basson bleef overal
ter wereld reizen om informatie te verzamelen over chemische en biologische
oorlogsvoeringprogramma's en andere shell- en papierbedrijven op te zetten als extra
frontbedrijven, mogelijk voor het witwassen van geld . [8]
Toen FW de Klerk in 1990 president werd, beval hij dat de productie van de chemicaliën moest
worden gestopt en de dodelijke middelen moesten worden vernietigd. Basson concentreerde
zich op niet-dodelijke chemische agentia en chemicaliën die de overheid niet had verboden. Dat
omvatte een grote hoeveelheid ecstasy en Mandrax die blijkbaar werden geëxporteerd of naar
verluidt werden verkocht aan drugsdealers in gemeenschappen die actief waren in de antiapartheidsbeweging (zie Basson brownies). Het grootste deel van de voorraad verdween daarna.
Wetenschappers die aan het project werkten, verklaarden later dat ze dachten dat het zou
worden gebruikt om traangas met medicinale werking te maken. In januari 1992 voerden
FRELIMO-troepen een operatie uit nabij de Zuid-Afrikaanse grens. Tijdens de operatie werden ze
blootgesteld aan wat werd beschouwd als een chemisch agens. Sommige soldaten stierven
tijdens het incident en anderen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. [9] Onderzoek
door de Verenigde Naties , de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk identificeerde het als
BZ zenuwagent. VS en Groot-Brittannië begonnen druk uit te oefenen op de Zuid-Afrikaanse
regering en in januari 1993 werd Project Coast afgebouwd. Basson werd officieel gepensioneerd
en ingehuurd om het project te ontmantelen, en zou hebben geprofiteerd toen enkele van de
Zuid-Afrikaanse frontbedrijven werden geprivatiseerd . Later bleek uit overheidsonderzoek dat er
grote hoeveelheden chemicaliën en agenten ontbraken.

TRC-onderzoek
In 1993 begon het Office of Serious Economic Offenses (OSEO) Bassons zakelijke transacties te
onderzoeken in een ongeziene forensische audit van zeven jaar. In 1995 huurde de ZuidAfrikaanse regering Basson in voor Transnet , een transport- en infrastructuurbedrijf en mogelijk
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voor andere, geheimzinnigere banen. De Amerikaanse en Britse regering vermoedden dat Basson
tijdens zijn bezoeken aan Libië tussen 1993 en 1995 mogelijk chemische en biologische
wapeningsgeheimen heeft verkocht. In 1995 huurde de regering van Nelson Mandela Basson in
als legerchirurg, naar verluidt vanwege de druk van de VS en het VK en mogelijk omdat de
regering hem in de gaten wilde houden.
In 1996 begon de Commissie voor Waarheid en Verzoening (Zuid-Afrika) de SADF te
onderzoeken en vast te stellen dat het leger waarschijnlijk dodelijke toxines tegen ANC-activisten
had gebruikt. Basson was verbonden met veel van deze aanvallen. In 1997 vertelde de CIA de
Zuid-Afrikaanse regering dat Basson van plan was het land te verlaten. Toen Basson in 1997 in
Pretoria werd gearresteerd, had hij 1000 ecstasy- tabletten bij zich. In die tijd had hij honderden
geheime Project Coast- documenten in zijn auto. TRC begon Project Coast te onderzoeken,
waardoor ze vermoedden dat Basson zijn geheimen had verkocht aan regeringen van landen als
Libië en Irak . In 1997 vroegen ze de hulp van het Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika
(NIZA) wiens onderzoeksrapport was opgenomen in de Truth Commission Files.
Tegelijkertijd hebben het Bureau voor ernstige economische delicten, de National Intelligence
Agency (NIA) en het Special Investigation Team van Gauteng de zaken van Basson onderzocht.
Belangenconflicten vertraagden het onderzoek van de Commissie, maar het TRC kreeg meer
informatie van OSEO. Basson verscheen op 31 juli 1998 voor het TRC en legde 12 uur bewijs af. [1]
Terwijl zijn advocaten de ondervraging voortdurend onderbraken met juridische details, stelde de
Commissie vast dat Basson de belangrijkste besluitvormer in Project Coast was geweest en voor
de rechter moest worden gebracht. [10]

Proefbewerking
Basson's proces begon op 4 oktober 1999 in Pretoria . In die tijd had de Zuid-Afrikaanse media
hem "Dr Death" genoemd. Basson werd geconfronteerd met 67 aanklachten, waaronder
drugsbezit , drugshandel , fraude en verduistering van in totaal R36.000.000, 229 moorden en
samenzwering tot moord en diefstal . Basson weigerde amnestie te verkrijgen bij de
Waarheidscommissie. De aanklager presenteerde 153 getuigen, maar de zaak begon zich al snel
tegen hen te keren. Op 11 oktober 1999 wees rechter Willie Hartzenberg zes belangrijke
aanklachten af, waaronder vier aanklachten wegens moord en mogelijke betrokkenheid bij 200
doden in Namibië, omdat hij verklaarde dat de Zuid-Afrikaanse rechtbank misdaden die in
andere landen zijn gepleegd niet kon vervolgen. Basson was ook opgenomen in de Namibische
amnestie van 1989. Hartzenberg verdaagde vervolgens de proef gedurende twee weken. Na 18
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maanden van proef verminderde hij het aantal kosten tot 46.
Basson noemde slechts één getuige - hijzelf. In juli 2001 begon Basson zijn eigen bewijs te
presenteren, 40 dagen sprekende. Hij verklaarde dat hij over wapens voor massavernietiging van
Saddam Hussein had gehoord , dat hij inderdaad de vrije hand had gehad in het project en dat
hij informatie had uitgewisseld met buitenlandse regeringen. Technisch gezien was dat allemaal
legaal. De verdediging voerde aan dat Basson immuniteit zou moeten hebben voor alles wat in
Namibië was gebeurd. Op 22 april 2002 wees rechter Hartzenberg alle resterende
beschuldigingen tegen Basson af en verleende hem amnestie . Naar zijn oordeel noemde de
rechter de zaak van de staat "gefragmenteerd en verwarrend", en dat deze grotendeels
oppervlakkig was, in de hoop het hof van Bassons schuldgevoel te overtuigen op een manier die
ver achterbleef bij de standaard "boven redelijke twijfel". Rechter Hartzenberg voegde er verder
aan toe dat de staat leek te hebben besloten wat de waarheid was en de rechtbank had
aangespoord om niets te geloven dat in tegenspraak was met de versie van de waarheid van de
staat. [11] Het proces had 30 maanden geduurd. De staat probeerde het vonnis aan te vechten
wegens juridische onnauwkeurigheden, maar het hooggerechtshof weigerde in 2003 een nieuw
proces te bevelen, een stap voorbehouden aan beroepen die geen kans van slagen hadden.
Na zijn vrijlating bleef Basson als gastspreker over de hele wereld reizen en richtte hij zijn eigen
medische praktijk op. In juni 2005 ondervroeg een groep Zwitserse onderzoekers hem over
illegale handel in wapens en nucleair materiaal en vroeg de Zuid-Afrikaanse regering om niet
meer met hem samen te werken.
Later dat jaar vernietigde het Constitutionele Hof , de hoogste rechtbank van Zuid-Afrika, het
vonnis van het Hooggerechtshof . Het oordeelde dat misdaden die naar verluidt buiten het land
gepleegd zijn, in Zuid-Afrika vervolgd kunnen worden. [12] Sindsdien heeft het nationale
openbaar ministerie geen vervolging ingesteld tegen Basson wegens misdaden tegen de
menselijkheid .

HPCSA-uitspraak
In 2006 begon de Health Professions Council van Zuid-Afrika (HPCSA) een eigen proces om het
gedrag van Basson te onderzoeken. Er werd een fact sheet opgesteld en het onderzoek begon in
november 2007. [13] Van de zeven beschuldigingen tegen Basson blijven vier volledige
aanklachten bestaan nadat de HPCSA twee aanklachten en een deel van een derde aanklacht
tegen hem had afgewezen. [14]
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Op 10 mei 2010 werd de aanvraag van Wouter Basson aan de Zuid-Afrikaanse High Court
afgewezen. De aanvraag bij de High Court probeerde de beschuldigingen als onwettig, onredelijk
en oneerlijk te beschouwen. De rechter vond dat er geen bewijs was dat suggereerde dat de
Raad op enige manier bevooroordeeld of bevooroordeeld was tegen de dokter. [15]
Op 18 december 2013 achtte de HPCSA Basson schuldig aan onprofessioneel gedrag met vier
aanklachten. [16] Op 4 juni 2014 werd de strafprocedure uitgesteld wegens onbeschikbaarheid
van de raadsman.
Op 27 maart 2019, zes jaar nadat Basson schuldig werd bevonden aan onethisch gedrag door
een HPCSA-commissie, oordeelde het Hooggerechtshof van Gauteng dat er sprake was van een
vooroordeel van de commissieleden die de disciplinaire zitting voorzaten. De rechter oordeelde
dat de procedure (ingesteld door de HPCSA tegen Basson) onregelmatig en oneerlijk was en
illustreerde een totale minachting voor de rechten van Basson. De hoorzitting (en dus de
vaststelling van onethisch gedrag door de commissie) werd dienovereenkomstig vernietigd. [17]

Verder lezen
Chandre Gould & Marlene Burger (2002). Secrets and Lies: Wouter Basson en het programma
Chemische en biologische oorlogvoering in Zuid-Afrika . Struik Publishers. ISBN 978-1868723416
.
Glenn Cross (2017). Dirty War: Rhodesia and Chemical Biological Warfare, 1975-1980 . Helion &
Company. ISBN 978-1-911512-12-7 .

Referenties
1. Projectkust: programma voor chemische en biologische oorlogsvoering van Apartheid.
United Nations Institute for Disarmament Research.

Februari 2003.

Gearchiveerd op

13

september 2012 bij de Wayback-machine ISBN 9290451440
2. " ' Dr Death' vrijgesproken in Zuid-Afrika"

. BBC News . 11 april 2002 . Opgehaalde

9 februari 2009 .
3. "Het leven, het proces en hoeden van Wouter Basson"

. 27 januari 2001.

4. "Zuid-Afrika's 'Dr Death' werd beschuldigd van het verkopen van Ravers Super Strength
MDMA"

. Vice . 4 november 2014 . Opgezocht op 27 oktober 2017 .

18-7-2019 19:47

Wouter Basson - Wikipedia

6 van 7

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&pre...

5. "Gearchiveerde kopie"

(PDF) . Gearchiveerd vanuit het origineel

(PDF) op 13 september

2012 . Opgehaalde 17 februari 2014 . Project Coast: programma Chemische en biologische
oorlogsvoering van Apartheid. United Nations Institute for Disarmament Research. Februari
2003. ISBN 9290451440
6. Dr. Stephen F. Burgess en Dr. Helen E. Purkitt (April 2001). The Rollback of the Chemical
(PDF) . USAF Contraproliferatiecentrum . p.

and Biological Warfare Program van Zuid-Afrika
22 . Opgehaalde 9 februari 2009 .

7. William Finnegan (15 januari 2001). "The Poison Keeper"

. De New Yorker . Opgehaalde

9 februari 2009 .
8. Marlene Burger (10 augustus 2001). "Libië en de zaak tegen Wouter Basson"

. Mail &

Guardian . Opgehaalde 9 februari 2009 .
9. "Hoofdstuk 6: Speciaal onderzoek naar de dood van president Samora Machel - The
O'Malley Archives"

. www.nelsonmandela.org . Opgezocht op 27 oktober 2017 .

10. Geheimen en leugens: Wouter Basson en het chemische en biologische
oorlogsvoeringprogramma van

Gould Gould & Marlene Burger, Struik Publishers, 2002

ISBN 9781868723416
11. 'Dr Death' loopt vrijuit
12. "Retrial for SA's 'Dr Death ' "

. BBC News . 9 september 2005 . Opgehaalde 9 februari 2009

.
13. TRC-bewijsmateriaal op Basson-zitting: http://www.iol.co.za/news/politics/trc-evidence-atbasson-hearing-1.1547820#.UeV3To2mh3p
14. "Zuid-Afrika: Walter Basson om een geval van wangedrag te verhelpen"

. BBC . 27 januari

2012.
15. HPCSA juicht uitspraak High Court toe op Basson

mei 2010

16. HPCSA vindt Basson schuldig aan onprofessioneel gedrag

18 december 2013

17. Venter, Zelda. "Leden van het tribunaalcomité hebben de opdracht gekregen om zich
opnieuw te baseren op het horen van Basson"

. www.iol.co.za. Opgezocht 27 maart 2019 .

Externe koppelingen
Crime Library-artikel over Wouter Basson

18-7-2019 19:47

Wouter Basson - Wikipedia

7 van 7

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&pre...

Project Coast: programma Chemische en biologische oorlogsvoering van Apartheid.
Nations Institute for Disarmament Research.

Februari 2003.

United

ISBN 9290451440

Last edited 4 months ago by Illegitimate Barrister

18-7-2019 19:47

