
 

 
Op 12-02-17 om 14:44 schreef Kees van Oosten: 

Beste Kees Kortenhof,  

CubaTips van vandaag bevat een aantal krachtige uitspraken en citaten van en over Fidel Castro en 

Che Guevara. Juist omdat het zulke belastende citaten zijn lijkt het mij dat je in een voetnoot de 

vindplaats vermelden moet, zodat de lezer de citaten op kan zoeken. En dan uiteraard de vindplaats 

waar je de originele citaten zelf hebt aangetroffen.  

 

De lezer moet m.i. in staat worden gesteld te onderzoeken of de citaten authentiek zijn of afkomstig 

zijn uit publicaties over Che Guevara en Fidel Castro waarin ook geen vindplaatsen zijn vermeld of 

(nog erger) afkomstig zijn van de talloze websites met nepnieuws die door tegenstanders van het 

Cubaanse regime op internet worden gezet.  

 

Zou je mij de vindplaats van de citaten kunnen laten weten en zou je mij ook het document kunnen 

sturen waarin '216 gedocumenteerde dodelijke slachtoffers van Che Guevara 1957 - 1959' werden 

verzameld inclusief uiteraard de bronnen waaruit je hebt geput bij de samenstelling van het document.  

Met vriendelijke groet, 

 

Kees van Oosten 

 

Op 13-2-2017 om 12:22 schreef Kees van Kortenhof: 

Geachte heer Van Oosten,   

Hierbij zend ik u het gevraagde document gebaseerd op onderzoek van Armando M. Lago: Cuba, the 

human cost of social revolution. De uitspraak van Che over ‘de strijder als koude dodende machine’ is 

te lezen in zijn boodschap aan de Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, Africa y 

América Latina (april 1967). Hij gebruikte deze zinsnede veelvuldig. Daniel Alarcón Ramírez 

(Cubaanse boer die met Che Guevara naar Bolivia ging voor de mislukte gewapende strijd en die later 

een rol speelde bij de training in Havana van guerrillastrijders uit Latijns-Amerikaanse landen) heeft 

me dit gezegd.  

De andere uitspraken zijn afkomstig uit het boek van Nicolás Marquez Marquez: El canalla, la 

verdadera historia del Che. 

Carlos Franqui, medestrijder van Che en Fidel in de gewapende strijd noteerde in Familyportrait with 

Fidel de beschamende reactie van Guevara op de persoon en het werk van Virgilio Piñera. 

Ik deel niet uw mening dat CubaTips aan uitgebreide bronvermelding moet doen bij dergelijke 

berichten. De wekelijkse nieuwsbrief is geen wetenschappelijke studie en citaten kunnen hier volstaan.  

 

Met groeten,   

 Kees van Kortenhof 

 


