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opinie

oen het kabinet Balkenende IV in
de vroege ochtend van 20 februari
jl. was gevallen, smaalden atlantici uit CDA- en VVD-kring dat de oorzaak en
het gevolg van deze kabinetscrisis, de beëindiging van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Uruzgan, niet viel uit te leggen. Niet aan de kiezer en niet aan het buitenland. Inderdaad was de kritiek uit de
NAVO-hoofdsteden niet van de lucht, maar
de kiezer bleek, gezien het opkrabbelen
van de PvdA, het anderhalve week later
maar al te goed en met instemming begrepen te hebben en wie de commentaren in
de buitenlandse media las, zag ook vooral
begrip: de bevolking in de meeste Westerse landen vindt het wel mooi geweest daar
in Afghanistan. Het heeft lang genoeg geduurd en er is geen enkel overtuigend perspectief op een goede afloop.
Bovendien bevestigt het feit dat de
kritiek zich vooral richt op het in de steek
laten van de NAVO-bondgenoten en dat
we ‘onze’ plek bij de G20 nu wel kunnen
vergeten een reeds groeiende overtuiging
dat ‘onze’ aanwezigheid in Afghanistan in
de praktijk al weinig meer te maken had
met de bestrijding van het internationaal
terrorisme of het realiseren van een
democratische rechtstaat in Afghanistan,
maar dat het primair om de solidariteit
met andere NAVO-lidstaten en het
overleven van de NAVO zelf gaat. De
missie heeft haar geloofwaardigheid bij
de burger verloren.
En dat geldt ook voor de nieuwe
doctrines die tijdens de Afghanistanoorlog ontwikkeld zijn, zoals de
beroemde 3D-aanpak. Dat het punt van
‘diplomatie’ acht jaar lang ver te zoeken is
geweest in de Afghanistan-operaties was
al duidelijk. Tijdens de discussies over wel
of niet verlengen gaf Koenders daarnaast

openlijk steun aan het al veel langer
gehoorde betoog van de meeste hulp- en
ontwikkelingsorganisaties dat
‘development’ heel goed, en vaak zelfs
beter, zonder ‘defensie’ uitgevoerd kan
worden. Daarmee is de 3D benadering
weer teruggebracht tot een militaire
doctrine volgens welke militaire
activiteiten door diplomatie en
development ondersteund moeten
worden maar die dus helemaal niet wil
zeggen dat diplomatie en development op
hun beurt door defensie worden
ondersteund. Laten we dat vooral
vasthouden voor de aankomende
discussies over het buitenlands en
defensiebeleid, met name die over de
later dit jaar te verschijnen
defensieverkenningen en de NAVOstrategie.
Het laatste kabinet Kok viel op
‘Srebrenica’. Hier was sprake van een
overmaat aan draagvlak en een militaire
mislukking. ‘Uruzgan’ wordt daarentegen

als een militair succes geclaimd dat
mislukte door een gebrek aan draagvlak.
De logische conclusie moet zijn dat beide
mislukkingen de schijnbare politieke
consensus ondergraven dat de
Nederlandse krijgsmacht vooral ingezet
moet en kan worden om onderdrukte
bevolkingsgroepen te beschermen: de
‘responsibility to protect’. Het is een taak
van de buiten deze consensus staande
vredesbeweging om deze conclusie de
komende tijd voor het voetlicht te
brengen. Het is dan ook jammer dat de
vredesbeweging in de hele discussie
afwezig is geweest. Zij heeft tijdens het
verlengingsdebat van 2007 voor het laatst
van zich laten horen. Kennelijk treedt ook
binnen de vredesbeweging, en ook hier is
de Nederlandse situatie niet uniek in
Europa, vrij snel een zekere mate van
oorlogsmoeheid op.

Jan Schaake
Algemeen secretaris Kerk en Vrede
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Zorgen om veteranen

Gesprek met
Angelien Eijsink

Foto: Boyd Noorda/sociamedia
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In 2007 organiseerde een groep vredesorganisaties een alternatieve veteranendag. Tegenover de bombastische parade van de officiële veteranendag wilden
ze aandacht voor de negatieve kanten van het “veteraan zijn”. Ook NOVA
besteedde vorig jaar aandacht aan veteranen. De schatting is dat velen van de
52.000 jonge veteranen (<65jr) lijden aan desillusie, verslaving aan adrenaline
en spanning en een ontwricht privéleven. Het leidde tot vragen in de
Tweede Kamer en de belofte van staatssecretaris De Vries dat er snel wetgeving
voor veteranen zou komen. Die wetgeving had er vier maanden geleden al
zullen zijn.

B

ij de dienst Geestelijke Verzorging bij Defensie is vooral Humanistisch raadsman Bart Hetebrij sinds 2006 actief om de (na)zorg
voor veteranen te verbeteren. Hij benadrukt het belang van pelotonaanpak i.t.t.
individuele aanpak, het anders, minder
negatief benoemen van problemen, en
erkenning van de problemen door collega’s, de publieke opinie, media en familie.
Ook tijdens het Kamerdebat over de
verlenging van de missie in Uruzgan waren vriend en vijand het eens over de
noodzaak tot goede veteranenzorg voor,
tijdens en na uitzending, aldus Angelien
Eijsink, defensiespecialist voor de PvdA
in de Tweede Kamer. Zij maakt zich echter zorgen over de toetsbaarheid van beleidsmaatregelen en wil snel wetgeving.
Nu Staatssecretaris De Vries op zich laat
wachten is zij van plan zelf een wet in te
dienen. VM sprak met haar, wat niet eenvoudig is met haar volle agenda. Tussen
het spraakmakende Irak-rapport van
Davids en een NAVO bijeenkomst in de
VS door heeft ze dan toch een uurtje
over.
Haar basisideeën voor een veteranenwet
heeft Angelien Eijsink vastgelegd in een
nota waarin onder meer de volgende
kernpunten:
1 Een betere definitie van het begrip veteranen (niet militairen) en preveteranen (op missie geweest);
2 welke materiële en immateriële rech4
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ten zijn verbonden aan de status van
veteranen;
3 in hoeverre kan het thuisfront een beroep doen op (na)zorgfaciliteiten?
Ook is er behoefte aan betere administratie van zorg en zorgbehoefte.
Nederland werkt op missies samen
met andere landen. Wordt er ook
internationaal samengewerkt bij het
veteranenbeleid?
Dat ligt wat moeilijker, de sociale stelsels
van landen verschillen nogal. In de VS
heb je bijvoorbeeld nauwelijks sociale
opvang, waar je in Nederland als burger
bepaalde grondrechten hebt. Wij vinden
dat we een bijzondere zorgplicht hebben
ten opzichte van militairen. In Canada
hebben zelfs familieleden van veteranen
bepaalde rechten.
Verschillen de klachten per missie?
Het maakt zeker uit of de missie een
vechtmissie is of niet.
Worden militairen geselecteerd op het doel
voor een missie?
Na de training en selectie wordt er wel
degelijk gekeken naar de persoonlijke
achtergrond van de militair. Defensie
doet dat redelijk goed. Maar tijdens de
uitzending kan er van alles naar boven
komen. Defensie mag zich dan niet verschuilen achter “oude problemen”.
Naar aanleiding van de uitzending van

NOVA vroegen volksvertegenwoordigers
naar cijfers over militairen met trauma’s.
Hoeveel procent daarvan is vrouw? (In de
VS blijkt dat vrouwelijke veteranen meer
problemen hebben bij terugkeer dan
mannen. Red.)
Vanmorgen nog gebeld met defensie,
daar hebben ze geen cijfers over.
Bij gesprekken met veteranen wordt vaak
gemeld dat ze een ideaalbeeld hebben van
werken bij defensie: ze gaan vrede
brengen.
Mensen komen vooral op de werving af
voor werk, een goede (betaalde) opleiding. Hun idee is: ze gaan op avontuur,
gaan enkele jaren in dienst en hebben een
prima leventje.
Vindt u 17 jaar (de leeftijd waarop de
ROC defensie-opleiding start) niet te jong
om te werven voor het leger?
Ik heb geen moeite met de leeftijd om te
beginnen aan de opleiding voor allerlei
soorten van beveiligingsberoepen. Voor
sommige jongeren is het juist goed om
discipline te leren. Je kunt dit niet “werven” noemen. Ze worden pas voor de
keus gesteld als ze 18 jaar worden. (Eerder
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nodig heeft; of de ondersteuning er ook
daadwerkelijk is. Er moet geld zijn. Ondersteuning moet maatgericht zijn. Er is
ook een verplichting van de veteranen
nodig om tijdig aan de bel te trekken.
Problemen kunnen zich pas later manifesteren. Ondersteunende diensten zoals
geestelijke raadslieden aanbieden vind ik
prima, als het middel het doel dient. Ik
sta open voor suggesties.
Hoe is het met trauma’s bij mensen uit de
luchtmacht?
De meeste trauma’s komen voor bij de
landmacht. Directe confrontatie geeft
meer problemen. Toch staan ook Apachepiloten wel even stil na een opdracht
tijdens een missie. Echt onderzoek is hier
niet naar gedaan.

Hun idee is: ze gaan op
avontuur, gaan enkele jaren
in dienst en hebben een
prima leventje
zou strijdig zijn met VN-afspaken over
werving van kindsoldaten. A.G.P.) Dan
moeten ze op hun 18e een besluit nemen.
Natuurlijk wil defensie ze binnenhalen,
maar ze moeten bewust voor het leger
kiezen: “Wil ik dit wel? Kies ik voor een
expeditionele krijgsmacht, dan kan ik
worden uitgezonden.” Bij het beroepsleger ga je akkoord met uitzending, dat
hoort erbij.
Wel zou ik er persoonlijk voor pleiten
dat we naar zo’n missie als naar Afghanistan alleen vrouwen en mannen uitzenden die ouder zijn dan 20 jaar. Het zou
beter zijn om eerst ervaring op te doen
tijdens andere missies. Direct naar
Uruzgan is heftig! Maar je kunt de toestand in de wereld niet plannen. We kijken waar we nodig zijn. In Tjaad konden
de jongens ervaren om ver van huis te
zijn en samen vaardigheden te trainen.
Dat leverde heel positieve reacties, het
was spannend.
Krijgen ze dan een contract voor de neus,
en kunnen ze dat nog herroepen zonder
sanctie?
Na de voorbereidende lessen is er sprake
van een contract. Als ze besluiten dit

werk niet te doen, nemen ze ontslag.
Soms moeten ze delen van de opleiding
dan terugbetalen. Maar ze kunnen ook
als verpleegkundige bij defensie gaan
werken, er is een gigantisch tekort aan
verplegers in het leger.
Het kan gebeuren dat op aanraden van
een arts, een opdacht wordt afgeraden
voor een persoon. De verantwoordelijkheid van defensie om deze mensen te helpen vervalt dan niet. Iedere veteraan
heeft recht daarop en het hoeft niet expliciet via defensie te worden geregeld.
Sommige mensen gaan daar met een
“kwaaie kop” weg, voelen zich bedrogen
en willen niets meer met defensie te maken hebben. Ze kunnen dan via andere
departementen hulp krijgen, want defensie is geen zorgdepartement. Ik wil deze
rechten en plichten van veteranen vastleggen, ook de bijzondere zorgplicht die
Nederland voor deze mensen heeft.
Eind dit jaar komt de hele missie uit
Uruzgan terug. Wat gaat u / de overheid
doen?
De mensen moeten goed opgevangen
worden. We moeten onderzoeken wie op
verschillende termijnen ondersteuning

Bent u na een weekje bij de NAVO in de
VS “gepamperd”, gehersenspoeld over de
missies?
Neen (lacht), ik ben lid van de Parlementaire Assemblee van de NAVO. Vertegenwoordigers van alle lidstaten ontmoeten
elkaar eens per jaar, we spreken daar als
vertegenwoordiger van onze politieke
partij. Onder meer over nucleaire ontwapening, strategie, samenwerking. We
hebben ook gesproken over het eind van
de missie in Uruzgan. Ik moet feeling
houden met vertegenwoordigers van andere sociaal democratische partijen in
Europa en terugkoppelen naar eigen
land. Vertegenwoordigers discussiëren
soms uitgebreid over hun politieke geschillen op deze bijeenkomsten. Er is wel
een duidelijke afstand tussen de invloeden. Wie geeft het meeste geld en manschappen aan het verbond. De NAVO
overlegt met ons over de te behandelen
onderwerpen. We zijn er zelf bij en laten
ons echt niet “pamperen”. Het liefst lossen we de veiligheid op met civiele middelen, als dat niet kan, schuwen we militaire middelen niet, maar liever niet. Dat
is mijn grondhouding.
Interview: Anke Polak
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Geen ontwikkelingswerkers
Tijdens een debatbijeenkomst eind februari
over ‘oorlogshelden’ stelde Hans Achterhuis
dat, als hij in de vorig jaar verschenen bundels
de persoonlijke verhalen van ‘onze jongens en
meisjes’ in Uruzgan las, hij het gevoel van
heldendom niet kreeg bij de beschrijving van
oorlogshandelingen maar juist bij de ziekenbroeder die uit alle macht in het veldhospitaal
een leven trachtte te redden. Dáár vond de
verbeten strijd plaats voor de verheven doelstelling waarmee je je ook als lezer kon identificeren. De eigenlijke krijgshandelingen die
ook in dezelfde bundels beschreven werden,
spraken veel minder tot de verbeelding.

H

et is een goede illustratie van
hoe in onze samenleving naar
oorlogshelden wordt gekeken.
We hebben weinig met het romantische
beeld van soldaten die hun leven op het
spel zetten voor het grotere goed of voor
hun medestrijders. En als we al gingen,
dan keken we pas naar The Hurt Locker
nadat deze zes Oscars had gewonnen. In
het populaire beeld zijn militairen een
soort hulpverleners, ontwikkelingswerkers met een geweer. Ons leger trekt erop
uit om mensen elders te helpen. Onder
moeilijke en gevaarlijke omstandigheden, vandaar de bewapening. Maar het
gaat om hulp. In deze heersende beeldvorming doden onze militairen niet,
maar redden zij levens.
Niet voor niets is er vanaf het begin van
de missie in Uruzgan in politiek en media
een verbeten strijd gevoerd om toch maar
vooral boven tafel te houden dat het om
een wederopbouwmissie ging. Het aantal
door onze jongens en meisjes gebouwde
schooltjes was belangrijker dan het aantal
door onze jongens en meisjes gedode Afghanen. En dat laatste is vooral de schuld
van de Taliban. Net als het feit dat onze
schooltjes vaak leeg blijven staan, soms in
brand worden gestoken en in enkele gevallen de leerkrachten vermoord worden.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Er is al veel gepubliceerd over de effectiviteit van die ‘provinciale reconstructieteams’: het smaldeel van de aanwezige
militairen dat zich daadwerkelijk met dat
wederopbouwwerk bezig houdt. Belangrijke factor is dan altijd of de projecten
aan een werkelijke vraag voldoen en de
6
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militaire aanwezigheid door de lokale bevolking wordt geaccepteerd. Ontwikkelingscadeautjes uitdelen om die harten en
hoofden te winnen werkt over het algemeen minder en voldoet meestal niet aan
de meest basale ontwikkelingscriteria. In
Uruzgan werken Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, verenigd in het Dutch
Consortium, tot groot verdriet van de regering niet samen met het PRT en onderhouden ook geen directe contacten met
de Nederlandse militaire basis. Sommige
betrokken ontwikkelingswerkers oefenen
ook zware kritiek uit op het hele concept.
Aan de vooravond van de eind januari
in Londen gehouden Afghanistanconferentie luidden alle internationale koepels
van onafhankelijke ontwikkelingsorganisaties (waaronder het katholieke Care,
Christian AID, Oxfam Internationaal en
de speciale koepel AfghanAid) de noodklok in een gezamenlijke verklaring:
Quick Impact, Quick Collapse – over de
gevaren van een gemilitariseerde hulpverlening in Afghanistan. In deze verklaring stellen zij dat er weinig bewijs is dat

de door militairen uitgevoerde ontwikkelingsprojecten een daadwerkelijke bedrage aan de stabiliteit in het land of zelfs
maar in de provincie leveren en dat in
sommige gevallen zelfs veeleer sprake is
van het tegendeel. Door militairen uitgevoerde ontwikkelingsprojecten vormen
vaak een aanvalsdoel voor ‘regeringsvijandig gezinde elementen’ (in de Nederlandse pers vaak simpelweg met ‘Taliban’
aangeduid, maar in de praktijk een heel
diverse groep).
Met name de Quick Impact projecten,
kleine projecten die min of meer door de
commandant ter plekke worden geïnitieerd om bijvoorbeeld harten en hoofden
te winnen, worden door de internationale NGO-koepels bekritiseerd als ‘hulp als
wapen’. Het versterkt vaak de positie van
lokale machthebbers die het leger langs
deze weg denkt in te kunnen palmen,
maar werkt op die manier een echte ontwikkeling van de lokale samenleving juist
tegen: het versterkt het bestaande systeem van cliëntelisme en corruptie. Bovendien zijn dit soort projecten absoluut
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met een geweer
U.S.NAVY LAADT VOEDSEL EN
VOORRADEN UIT OP VLIEGVELD IN
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI

gen van de militairen uitzendende regering.

Foto: Daniel Barker/U.S.Navy

INSTRUMENTALISERING

niet duurzaam: vertrekt de legereenheid,
dan is het met het project ook afgelopen.
Toen oud-minister Koenders benadrukte
dat bij het vertrek van de Nederlandse
militairen uit Uruzgan de ontwikkelingsprojecten gewoon doorgingen, had hij
het over de projecten van het Dutch Consortium en niet over die van het provinciaal reconstructieteam.

NOODHULP
Militairen als ontwikkelingswerkers is
dus niet zo’n goed idee. Ontwikkelingswerk gaat uit van de behoeften van de lokale bevolking en tracht de zelfredzaamheid van de bevolking te stimuleren. Bottom up. Dat verhoudt zich nu eenmaal
slecht tot militaire doelstellingen en
werkwijzen, die zich juist als top down laten kwalificeren. Maar als we de krijgsmacht nu zo graag in willen zetten om
anderen elders in de wereld te helpen,
hoe zit het dan bij de hulpverlening in
noodsituaties na rampen? Dan heb je het,
zeker de eerste dagen, niet meteen over
bottom up en lijkt een goed geplande top

down benadering helemaal zo gek nog
niet. Tenten opzetten en dekens uitdelen
vraagt toch bijna om een militaire operatie? En als de hele lokale infrastructuur is
weggevallen, zoals onlangs in Haïti: dan
is het toch fantastisch als de Amerikaanse
legermacht dat van het ene op het andere
moment kan overnemen? Zonder hun
controle van het vliegveld konden de
hulpverleners ogenschijnlijk hun werk
niet doen.
Toch was ook hierop de nodige kritiek
te leveren. Het Amerikaanse leger nam
inderdaad heel snel de macht over de
luchthaven van Port-au-Prince over en
leek dat vooral vanuit de nobele doelstelling te doen dat er anders geen luchtleiding en dus geen veilig luchtverkeer meer
mogelijk was. Maar in hun rol als regisseur van het luchtverkeer op Haïti lieten
ze hun eigen prioriteiten prevaleren boven de belangen van de Haïtianen. Wie
even in zijn geheugen graaft weet zich
misschien nog te herinneren dat het Nederlandse hondenteam eerst 24 uur op de
Nederlandse Antillen moest bivakkeren
voordat ze op Port-au-Prince kon landen. En dat terwijl zo’n team juist de eerste 24 uur het meeste effect kan sorteren.
“Tsja, het is gewoon druk, iedereen vliegt
met hulpgoederen en hulpverleners op
Haïti af en de Amerikanen doen hun best
om dat allemaal in goede banen te leiden”
klonk het dan vergoelijkend.
Maar niet alleen het Nederlandse hondenteam, ook hulpvluchten van omringende Caribische en Midden-Amerikaanse landen moesten uren- en soms
dagenlang wachten. Die eerste dagen
werd door de Amerikaanse militaire
luchtleiding absolute prioriteit gegeven
aan het binnenvliegen van andere Amerikaanse militairen en het evacueren van
Amerikaanse staatsburgers uit Haïti.
Vliegbewegingen die, gezien de nood van
de bevolking, misschien ook wel iets later
in het schema ingepland hadden kunnen
worden. Het gaat daarbij niet om het bekritiseren van de militaire top down
werkwijze, die in deze omstandigheden
misschien wel heel verdedigbaar is, maar
om het prevaleren van nationale belan-

Er zijn dus nogal wat kritische kanttekeningen te plaatsen bij de rol van militairen als ontwikkelingswerker of aanbieder
dan wel coördinator van noodhulp. Maar
deze kritiek dringt nauwelijks door in de
politieke arena, waar het idee van de militair als hulpverlener en de inzet van onze krijgsmacht om mensen elders te helpen dominant blijft. Vanuit de politiek
wordt juist kritiek geleverd op hulporganisaties die in Uruzgan niet met de daar
gelegerde militairen willen samenwerken
of die kritiek leveren op het optreden van
militairen bij hulpoperaties. Zo wordt
openlijk aangedrongen op instrumentalisering en militarisering van (een deel
van) het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Een proefballonnetje om,
in navolging van bijvoorbeeld de rechtstreeks door het Amerikaanse ministerie
van Buitenlandse zaken aangestuurde
USAid, een Nederlandse door de staat
aangestuurde hulporganisatie op te richten naast of in plaats van al die eigenwijze NGO’s die we in dit land hebben. Of
om die 0,1%, die Nederland als braafste
jongetje van de klas boven de internationale norm van 0,7% aan ontwikkelingssamenwerking uitgeeft, te reserveren
voor militair getinte hulp. De bescherming van ontwikkelingswerkers en hulpverleners (ook al zitten die daar absoluut
niet op te wachten!), uitvoering van militaire stabiliseringsoperaties als in Irak en
Afghanistan en de diverse Quick Impact
projecten. Nu overhaast en zonder uitgebreide consultatierondes met maatschappelijke organisaties aan de verkiezingsprogramma’s geschreven moet worden, laat zich het ergste vrezen en is alertheid geboden als er deze zomer tijdens de
kabinetsformatie ook over de ontwikkelings- en defensiepolitiek gesproken
wordt.
Jan Schaake
Sinds enige jaren voert de vereniging Kerk en
Vrede een actiekaartencampagne onder de leus
‘Geen ontwikkelingswerkers met een geweer’.
U kunt deze actiekaarten bestellen bij Kerk en
Vrede: www.kerkenvrede.nl/ontwikkeling/
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VREDE EN ONVREDE –

zijn naoorlogse
idealen verwezenlijkt?
Op zaterdag 14 november hield Kees Schuyt
bij gelegenheid van het vijfentwintigjarige
jubileum van het Humanistisch Vredesberaad
een feestrede over de geschiedenis van de
vredesbeweging in Nederland. Hij maakte
melding van een grote belangstelling voor
een absoluut verzet tegen oorlog in 1945.
Later bleek het absolute einde van de oorlog
een illusie te zijn. Is vrede dan een illusie of
een permanente opgave? En om welke waarde
gaat het hierbij?

V

rede tussen staten veronderstelt
gerechtigheid en solidariteit,
wellicht ook tolerantie. Maar na
de oorlog was de samenleving nog niet
tolerant; wel was er een besef van “menselijke waardigheid”, in het bijzonder ten
aanzien van de individuele mens. Men
was zich bewust dat oorlog geen abstract
conflict was. Integendeel, concrete mensen – individuele politici die door oorlogvoering individuele slachtoffers
maakten – konden daarop worden aangesproken. En bij de veroordeling van
oorlog gaat het niet om abstracte dodencijfers, elke mens telt.“Elke dode is er een
te veel” – ook collateral damage is onvergeeflijk.
Onlangs is de Erasmusprijs uitgereikt
aan Benjamin Philips, aanklager bij het
Neurenberg-tribunaal. Bij zijn dankrede
zei hij: “oorlog is niet meer geoorloofd.”
De oorlog is het kwaad zelf, dat bij wet
krachtens internationaal recht bestreden
moet worden. Conflicten moeten met
het rechtswoord, niet met het zwaard
worden opgelost. Dit besef bestond al tijdens de Vredesconferentie van 1907, die
leidde tot de instelling van het Permanent Hof van Arbitrage, uiteindelijk gehuisvest in wat nu het Vredespaleis is.
Maar terwijl de Russische Tsaar het initiatief nam voor deze conferentie, bereidde Wilhelm II in Duitsland zijn bewapening voor. En zijn propaganda leidde ertoe dat in augustus 1914 alle jonge
8
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mensen in Duitsland en Engeland juichend de oorlog ingingen.
Na de Eerste Wereldoorlog was er echter een sterke stroming voor ontwapening. Die groeide uit tot een massabeweging met haar hoogtepunt in 1923. Het
gebroken geweertje werd massaal gedragen vooral door de Vrijzinnig Democratische Bond en de SDAP. In dat jaar werd
ook Kerk en Vrede opgericht. Na 1934
ebde deze beweging weer weg. Toch ontstond toen de Jongeren Vredes Actie, die
opriep tot burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de oorlog. En in 1939 gingen
de partijen wel de oorlog in, maar niet
juichend.

NORMEN
Na de Tweede Wereldoorlog verdween de
oorlog uiteindelijk niet. Wel konden de
kort daarna opgerichte wereldorganisaties normen stellen. De individuele verantwoordelijkheid van de militaire leider
voor bijvoorbeeld genocide is door het
proces van Neurenberg strafbaar gesteld.
Andere waarden werden vastgelegd in de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens en de Verenigde Naties waren bedoeld als orgaan om oorlog te
voorkomen. In Nederland werd door
H.M. van Randwijk de Nederlandse Vredesraad opgericht, die zich met name
keerde tegen de militaire onderdrukking
van het onafhankelijkheidsstreven van
Indonesië.
Maar door de Koude Oorlog werd afbreuk gedaan aan deze brede stroming.
In februari 1947 formuleerde president
Truman zijn doctrine inzake een strijd
van “democratie tegen dictatuur,” waarbij het democratische Westen zich tegen
het totalitaire Oosten keerde. De tegenstelling Amerika-Rusland werd steeds
dreigender. In 1953 geloofde 76% van de
Nederlandse bevolking dat er een derde
wereldoorlog ophanden was.
Uit protest tegen deze afgedwongen
vorm van kiezen werd de beweging de

Derde Weg opgericht (later opgegaan in
de Pacifistisch Socialistische Partij). Haar
opvatting was dat Rusland geen agressieve oorlog zou beginnen. Dit standpunt
bleek juist, omdat – zoals later bleek – het
Russische leger te zwak en de technische
achterstand te groot was. Maar de feiten
werden wel gemaskeerd door een grimmige dictatuur in het Oosten en de atomaire dreiging aan beide kanten, die in
1963 zijn hoogtepunt kreeg met de raketcrisis. Na deze confrontatie zwakte de
spanning af en kwam er een vreedzame
co-existentie.
In 1955 ontstond er in de VS een stroming die ook voor de vredesbeweging
van betekenis zou zijn. De opstand tegen
de segregatie van Martin Luther King
was het gevolg van het feit dat negers in
het Amerikaanse leger tijdens de Tweede
Wereldoorlog wel gelijkwaardig werden
geacht, maar na thuiskomst niet meer.
De studenten sloten zich bij zijn tactiek
van burgerlijke ongehoorzaamheid aan
en zetten die ook in voor de strijd om de
vrede, onder meer tegen de zich uitbreidende oorlog in Vietnam.

ACTIES
Een Nederlandse actie was de sit-in van
de Ban de Bombeweging van 1962 in
Den Haag, met o.a. Roel van Duyn, die de
directe actie later zou propageren in
PROVO. Vanaf 1965 ontstond in het kiel-

02-04-2010

11:55

Pagina 9

Fotoarchief Joop Blom

VredesMagazine2-2010

zog van het provotariaat de Nederlandse
anti-Vietnambeweging, met aanvankelijk vaak illegaal verklaarde demonstraties. Schuyt benadrukte dat dit een kleine
groep was; een teach-in in Leiden werd
niet in een universiteitsgebouw toegelaten. Pas in 1973 is er sprake van massale
tegenstand. Hieruit ontstond een nieuwe
vredesbeweging, die zich richtte op ontwapening en strijd tegen de wapenwedloop. In 1974 werd het Interkerkelijk Vredesberaad opgericht, een organisatie die
een belangrijke rol speelt in de strijd tegen de kernbewapening. Er komt een
groeiende oppositie tegen plaatsing van
kernraketten op Europees grondgebied.
Hoogtepunten zijn de acties van het Komitee Kruisraketten Nee met de grote demonstraties van honderdduizenden in
Amsterdam en Den Haag in 1981 en
1983. Intussen heeft de vreedzame coexistentie voortbestaan tot de ineenstorting van de Sovjet-Unie vanaf 1989. Misschien is de beste voorwaarde voor algehele wereldvrede geweest dat die co-existentie heeft gewerkt.
Maar we mogen ons wel afvragen of de
idealen “geen oorlog meer” daarmee wel
zijn verwezenlijkt. Op wereldschaal zijn
er zijn geen oorlogen geweest, zeker niet
met de gevreesde ABC-wapens. Maar er
zijn wel interne oorlogen geweest: Schuyt
noemde Hongarije 1956, Tsjecho-Slowakije 1968. Bovendien is er op het ge-

bied van internationale rechtsnormering
– bijvoorbeeld in de vorm van humanitair strafrecht – tijdens deze vreedzame
coëxistentie niets gebeurd. Er is niets of
niemand zelfs moreel veroordeeld op basis van mensenrechten.
Na de ineenstorting van de SovjetUnie, die in 1989 een aanvang nam, is een
nieuwe situatie ontstaan. Het aantal gewapende conflicten is na 1989 toegenomen, met name de genociden, o.a. in
voormalig Joegoslavië. Ook heeft Nederland meegedaan aan oorlogen: Kosovo,
Irak en Afghanistan. Zijn die dan gerechtvaardigd? De vredesbeweging gaf
daarop geen massaal antwoord.

OORLOGEN VERMIJDEN
Voorlopig hebben we het recht als middel. De internationale strafrechter is van
Neurenberg naar Den Haag gebracht,
maar het berechtingsproces verloopt trager. Terwijl Neurenberg er nog geen jaar
over deed (november 1945 – oktober
1946) is er na twaalf jaar Joegoslavië Tribunaal nog geen einde gekomen. Intussen is het Internationaal Strafhof permanent bevoegd om individuen – zelfs als ze
‘staatshoofd’ zijn – aan te spreken voor
Warmaking. Maar dit zijn afspraken voor
wat er na oorlogvoering moet worden
gedaan, er zijn nog geen procedures geregeld om oorlogen te vermijden.
Wat we nodig hebben is een realistisch

PAASMARS 1966

optimisme. Negeer niet het politieke gebeuren, maar geloof in langzame progressie van de mensheid. Denk ook op
microgebied (op meer ‘huishoudelijk’ niveau in de eigen woning). Er is in het onderwijs vrij grote aandacht voor het geven van veel energie en aandacht aan de
voorkoming en oplossing van intermenselijke conflictsituaties. In de klas worden
oefeningen gehouden in conflictbeslechting door arbitrage, zodat men leert conflicten op vreedzame manier op te lossen.
Ook zijn er trainingen voor een ander
taalgebruik: gebruik bijv. nooit het
woord “uitvechten”. De mediatie wordt
mode, waarbij mensen geen oordeel aan
hun broek krijgen, maar door bemiddeling tot elkaar worden gebracht. Hoe
werkt dat tussen staten? Willen we niet
tot cynisme vervallen, dan moeten we de
parallellen tussen micro en macro erkennen en uitgaan van de zekerheid dat microbewegingen invloed hebben op macrobewegingen: burgers op staten. Je zou
dus enige invloed moeten uitoefenen op
regeringen – elk mensenleven telt.
Maar is dat voldoende?
Verslag en samenvatting
Jan Bervoets
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Gandhi’s relevantie
voor vandaag

W

at de mensheid intrigeert is,
dat een authentieke daadkrachtige man als Gandhi
mild was jegens mensen zonder hen naar
de mond te praten, voorts ook wist wat
het doel van onze levensreis is en zich liet
leiden door zijn innerlijke stem. Iemand
die de elite waarschuwde niet te vervallen
in slaafse imitatie van het Westen, maar
ook (zonder leger) iets presteerde, wat ieder potentieel in zich heeft, maar waarvoor hij of zij het moeilijk vindt de geestkracht op te brengen. Werd Gandhi bekend door zijn wijze van conflictoplossing, zijn erfenis is dus tevens een consistente levenshouding met een heel eigen
moderne spiritualiteit. Erg actueel, nu
het in het Westen meer en meer gaat om
1) individualiteit; 2) authenciteit en 3)
innerlijke kracht.
Bovendien is die satya graha van hem
niet louter een technisch model. Nee, zij
is – en daarin was hij zijn tijd ver vooruit

Ik herinner me de uitspraak
van de latere premier Rabin:
“Een leger kan een leger
verslaan, maar niet een volk”.
– een strategie van de liefde. Een bevrijdingsmodel met een eigen visie op de
mens. Een mens, die ondanks alles ook
Satya (Waarheid) in zich heeft, reden dat
je hem volgens Gandhi niet mag doden,
maar hem moet helpen zichzelf te bevrijden van angst en machtwellust. Iets wat
psychologen nu ook zeggen.

DDR
Ik was als jonge vredesactivist nogal eens
in de vroegere DDR. Ik zag dan, dat de
communistische elite zo in de greep van
angst en geweld was, dat in elk postkantoor, grote winkel, ja in elke kerk soldaten
10
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met geweren waren. Burgers zeiden me
dat voor hen daarom Gandhi’s model de
enige optie was. In Leipzig organiseerden
ze elke maandagavond met kaarsen in
hun hand stille tochten, die het land uiteindelijk zo elektrificeerden, dat in 1989
de Muur viel, zonder dat er een schot
werd gelost.
Ik was ook vaak in Israël. Ik herinner
me de uitspraak van de latere premier
Rabin: “Een leger kan een leger verslaan,
maar niet een volk”. Hij zei dat tijdens de
eerste Intifada, toen deze nog geweldloos
was en de Palestijnen eensgezind gandhiaanse self-reliance aan het opbouwen waren met o.a. een schaduweconomie. Later
kregen haat en geweld helaas de overhand en ontaardde de Intifada. Israël was
daar niet rouwig om. Zij had nu het argument om (extra) geweld te gebruiken.
Ik ben niet pessimistisch over de wereld. De cultuur verandert langzaam,
daarvoor hanteren antropologen de term
cultural lag. Ik zie vooruitgang, maar leer
ook dat je jezelf in de vingers snijdt, als je
inconsistent bent qua strategie. Gandhi
navolgen betekent in beide handen een
olijftak houden en geen mooi weer spelen met een olijftak in één hand en een
granaat achter de rug. Zoiets zet de tegenspeler op scherp om zich voor te bereiden op het moment, dat ik de granaat
tevoorschijn haal. Ken jezelf, zei Gandhi.
Je kent dan tevens de ander en de eigen
dynamiek van geweld.
Bij ahimsa gaat het er om doelen te bereiken zonder fysieke, psychische en materiële schade toe te brengen. Niet kwetsen dus. We ‘doden’ psychisch door vernedering via roddelen, uitsluiting en pesten.

ZIJDEN DRAADJE
Psychisch geweld dus. Het is van belang
ook de eigen schaduwen onder ogen te
zien. Omdat arrogantie het laatste is wat
de mens past. Maar vooral omdat verdringing van het geweld leidt tot projectie op de ander. Helend is al de erkenning
van je schaduwen. Als je ze niet erkent,

krijgen ze macht over je. Aan zichzelf
werken is dus geen luxe. Carl Jung zei tijdens WO II: “De wereld hangt aan een zijden draadje, namelijk de psyche van de
mens, de wereld wijzigt niet als het individu niet verandert”. De psychologie is nog
jong, maar door haar en door het proces
van individualisering is de bewustwording sindsdien al sterk toegenomen,
waardoor we vandaag Gandhi en zijn nadruk op het ‘ken jezelf ’ en op soul-force
veel meer beginnen te begrijpen.
Strategische formules in Gandhi’s geweldloosheid of ahimsa zijn: 1) dat ze
niet symptomen bestrijdt, maar boven
het geweld uitstijgt en dat we dus moeten
leven naar wat we prediken; 2) dat spiritualiteit en ‘soul-force’ ons daarvoor de
kracht geven; 3) dat met open vizier
wordt gestreden; 4) dat het goede niet
kan worden afgedwongen met geweld; 5)
dat in het uiterste geval er de bereidheid
is lijden op zich te nemen; 6) dat geweldloosheid zich richt op het beste in de ander en 7) mede daardoor vijandschap en
haat taboe zijn; 8) dat in de geweldloze
strijd het middel minstens zo belangrijk
is als het doel en 9) dat we een goede verstandhouding met de persoon van de tegenspeler bewaren.
Maar kunnen mensen zo’n strategie
van de liefde opbrengen zonder innerlijke vrede bij zichzelf? Bij anderen vrede te
brengen gaat niet, als we niet in staat zijn
in vrede te leven met onszelf. Een Mandela kon vergeven. Moeten we niet meer
aan onszelf gaan werken om een Gandhi
te kunnen nazeggen:”Ik heb van vijanden
vrienden gemaakt. Mijn grootste succes
was dat de Britten India verlieten als
vrienden”?
Gandhi, Mandela en Tutu waren zich
bewust van angst als dodelijke factor.
“Onze ware vijanden zijn onze angst, hebzucht en egoïsme”, aldus Gandhi. Angst
maakt ons klein of laat ons in zelfafwijzing belanden, – de ziekte van deze tijd,
die leidt tot depressie en slachtofferdenken. Door de kwantumfysica weten we
nu dat 1) alles energie is en 2) dat we qua
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BEELTENIS
G ANDHI IN
AHMENADAD
(INDIA)

bewustzijn verbonden zijn met anderen.
Zelfafwijzing en negativiteit de lucht ingooien bevordert dus het tegendeel van
wat Gandhi ahimsa noemt. We leven in
een tijdsomslag. Het gaat nu bij uitstek
om authenciteit. Van Inayat Khan is de
Soefi-wijsheid: “Vechten met de ander
geeft oorlog en worstelen met zichzelf geeft
vrede”. Eerst jezelf transformeren, wist
ook Gandhi.

NOOIT BEDILLERIG
“Geweldloosheid”, zei hij eens,”is zachtmoedig, het kwetst nooit, het is als het
goed is niet een gevolg van boosheid, het
is nooit bedillerig, nooit ongeduldig,
nooit schreeuwerig en lijnrecht tegenover dwang”, er aan toevoegend “en ik zal
zonder omwegen een begin maken bij
mezelf ”. Door de ontdekkingen van de
kwantumfysica geldt te meer de klassieke
uitspraak van ‘zoals de mensen zijn, zullen de tijden zijn’. Ook dat engagement
faalt, als we niet doorzien, dat oorlogen
vaak een uitdrukking zijn van een conflict in onszelf. Zijn we niet te veel bezig
anderen te veranderen om zo onze eigen

probleem op te lossen? Ook in het groot
bij militaire interventies? Jullie zijn zo
bevoogdend, hoor ik veel als antropoloog onderweg.
George Kennan zei eens: “Bevoogden
en onszelf beschouwen als leraren voor
de rest van de wereld is verwaand en ondoordacht. Als jij denkt dat jouw manier
van leven navolging verdient, dan is de
beste aanbeveling niet: anderen de les te
lezen, maar zelf het goede voorbeeld geven”. Ieder heeft z’n eigen proces, heet dat
in de spiritualiteit. Gandhi:”Kijk naar
mijn levenswijze, hoe ik leef, woon, eet,
zit, praat en me gewoon gedraag, al die
dingen samen in me, dat is mijn religie”.
Ahimsa, zegt hij “kan niet zonder zelfaanvaarding, niet zonder gevoel voor het
hogere en niet zonder liefde voor de
mensheid”. Dat hogere, volgens hem een
“ondefinieerbare mysterieuze kracht die
alles doordringt”, noemt hij Waarheid,
Bewustzijn of Essentie, godsbeelden die
recent ook bij ons in zwang komen.
Gandhi was qua bewustzijn zijn tijd ver
vooruit.
Gandhi had zijn successen, omdat hij

opereerde vanuit het hart en eenheidsbewustzijn, wat ook betekende weet hebben van de wetten van het universum en
luisteren naar zijn innerlijke stem.”Bij de
meeste mensen slaapt de geest, waardoor
het hen ontbreekt aan soul-force, maar als
al één mens die geest bij zich doet ontwaken, wordt daarmee de aarde een beetje
opgetild”, zei hij eens.
Ook Luther King zag de kracht van
soul-force: “De zwakte van geweld is dat
het een neergaande spiraal is en juist datgene opwekt wat je wilt vernietigen. Met
geweld kun je de hater doden, maar niet
de haat. Met geweldloosheid hebben we
echter een kracht die groter is dan een
kernbom. Want een bom kan alleen vernietigen, maar geweldloosheid kan harten veranderen”.
Hans Feddema

Hans Feddema is lid van Pais en voorzitter van de
Beweging voor Geweldloze Kracht;
www. hansfeddema.nl – Dit is een verkorte versie
van een toespraak te Den Haag en Wassenaar)
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WRI conferentie over geweldloos verzet

Geen keus maar
overlevingsstrategie
Op de internationale conferentie van de War
Resisters (WRI) in januari in Ahmedabad
(India) kwamen activisten uit de hele wereld bij
elkaar om strategieën van geweldloos verzet
uit te wisselen. De Campagne tegen
Wapenhandel was uitgenodigd voor het geven
van een workshop over internationale acties
tegen wapenhandel.

een soort wetenschappelijk onderbouwd
maatschappelijk werk. Afgestudeerden
richten scholen en ecologische agrarische centra op in arme gebieden van India. Zo hopen ze mensen op het platteland te houden, waar ze beter af zijn dan
in de sloppen in de stad.

ARM EN RIJK

N

Foto: Sungmin/WorldwithoutWar

iet alle genodigden lukte het
de conferentie bij te wonen.
Mohammed Khatib uit Palestina moest verstek laten gaan om gearresteerde collega’s bij te staan. Later kwam
het bericht dat ook hijzelf van zijn bed

JOHANNA SHEENAN, WAR RESISTERS LEAGUE (VS),
PRAAT MET TWEE LEDEN VAN WORLD WITHOUT
WAR (KOREA)

was gelicht. Medha Patkar, de Indiase
leidster van het wereldwijde verzet tegen
grote dammen, kon de conferentie niet
toespreken omdat ze zich voor een rechtbank moest verdedigen.
De activisten van de WRI werden onthaald op de campus van de Gujarat Vidyapith, in de jaren twintig door Gandhi
opgericht als alternatief voor het Britse
onderwijs. De geest van Gandhi waart er
nog rond, en niet alleen door de dweperige portretten die overal hangen. De universiteit onderwijst Gandhiaanse filosofie, vredesstudies en community studies,
12
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Maar in veel gebieden in India, en ook in
de rest van de wereld, worden dorpelingen uit hun leefgebied verjaagd voor grote bedrijven die grondstoffen willen ontginnen, grootschalige exportlandbouw
bedrijven of stuwdammen bouwen. Hun
(meestal) geweldloos verzet wordt hardhandig onderdrukt door legers en milities. Daarop slaat het thema van de WRI
conferentie: Nonviolent Livelihood Struggle and Global Militarism, links and strategies. Xavier Leon en Yeidy Rosa uit
Ecuador leggen het uit: “In ons land is
politiek verzet niet een keus, zoals in rijke
landen. Het gaat om direct overleven, om
landbouwgrond, om drinkwater.”
Xavier was de eerste dienstweigeraar in
Ecuador. Hij voerde met zijn vrienden
twaalf jaar campagne en verloor in die
tijd al zijn rechten; het recht om te werken, het recht om te studeren, om te reizen. Maar zijn hardnekkigheid had succes en vorig jaar werd in Ecuador de algemene dienstplicht afgeschaft. Xavier en
Yeidy werken voor een milieubeweging
in het noorden van Ecuador, die het verzet van de inheemse bevolking tegen
oliemaatschappijen steunt. Voor hen
gaan milieubeweging en antimilitarisme
hand in hand.
“Mensen moeten zelf het verzet organiseren” vertelt Yeidy, “maar je kunt ze
wel leren organiseren.”
“De inheemse bevolking vormt de
kern van het verzet. We organiseren demonstraties, blokkades, picket-lines. Geweldloosheid is geen punt van discussie,
we hebben gewoon geen wapens. Om de
bevolking te helpen zich te organiseren

hebben we filmfestivals opgezet voor
kinderen. Dat was in eerste instantie
vooral leuk om te doen, maar het leidde
ertoe dat gemeenschappen gingen samenwerken en naar aanleiding van de
films gingen discussiëren. Er waren in de
meeste dorpen geen ruimtes voor gemeenschappelijke activiteiten om de
films te vertonen. De dorpsbewoners
claimden dan een ruimte. Uiteindelijk
lieten we mensen zelf films maken over
hun gemeenschap, die we dan in andere
dorpen vertoonden. Zo leerden ze elkaar
kennen en vertrouwen”

WAPENS NAAR ZUID-AMERIKA
In Zuid-Amerikas ontwikkelt zich de
laatste jaren een regionale wapenwedloop. In de periode 2004-2008 was de wapenimport er 94% hoger dan in de periode 1999-2003. Een belangrijke rol hierbij speelden de hoge grondstoffenprijzen, vooral van koper, soja en olie, waardoor de inkomsten van landen als Brazilië, Chili, Ecuador en Venezuela sterk
toenamen. Veel van dat geld werd geïnvesteerd in defensie.
De Latino’s op de WRI conferentie
hebben een duidelijke analyse: De elites
plunderen de grondstoffen van ons continent ten koste van het milieu en de kleine boeren. In militaire tijdschriften
wordt geschreven dat er in Zuid-Amerika sprake is van een inhaalslag; na jarenlange verwaarlozing moesten de legers
hoognodig worden gemoderniseerd.
Maar waarom is er geen inhaalslag op het
gebied van gezondheidszorg, algemeen
onderwijs of sociale zekerheid, vragen de
antimilitaristen uit Zuid-Amerika zich
af.
Xavier uit Ecuador: “De wapenwedloop in Latijns-Amerika wordt gelegitimeerd door het bestaan van twee concurrerende ideologieën. We hebben de
nieuwe socialisten en de rechtse regeringen. De rechtse regeringen kopen hun
wapens in de VS en de nieuwe socialisten
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kopen in Rusland en China. Militaire
budgetten worden verhoogd onder verwijzing naar de ‘vijandige’ ideologie van
de buurlanden.
Maar feitelijk is de belangrijkste reden
voor de hoge militaire uitgaven de aanwezigheid van veel grondstoffen op ons
continent. Brazilië heeft een contract afgesloten met Frankrijk voor de bouw van
een nucleaire onderzeeër, volgens de regering om de recent ontdekte oliereserves in zee te kunnen verdedigen. Soortgelijke dingen gebeuren in Ecuador, in Venezuela. Als je kijkt naar de militaire
kaart van Ecuador zie je dat er militaire
bases zijn bij onze belangrijkste havens
en in het noorden, aan de grens met Colombia. Het officiële verhaal is dat de
grens verdedigd moet worden tegen Colombia, maar de echte reden is dat dit de
regio is met de meeste grondstoffen. Het
leger van Ecuador beschermt de bedrijven die de grondstoffen uit het gebied
halen. Medewerkers van grote bedrijven
nemen soldaten mee als ze het gebied in
gaan. Want de mensen verzetten zich.
Milieubeweging, antimilitaristen en vakbond werken daarin samen met de lokale bewoners. Die samenwerking is onze
grote kracht.”
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een anti-imperialistische retoriek ontwikkeld die zich richt tegen de Verenigde
Staten. Het is een manier om de bevolking achter de regering te krijgen. De
Verenigde Staten zouden Venezuela willen binnenvallen om over de olie te kunnen beschikken. Nou weten we dat het
Amerikaanse leger tot alles in staat is,
maar een Amerikaanse invasie in Venezuela is heel onwaarschijnlijk. De regering heeft oliecontracten afgesloten met
multinationals als Chevron voor de komende 40 jaar. Meer dan 60% van de olie
wordt al geëxporteerd naar de VS. Bovendien voldoet de regering Chávez aan
zijn financiële verplichtingen en betaalt
het zijn buitenlandse schuld aan het IMF
af.
In de retoriek van Chávez is wapen-

heeft daarbij forse bedragen aan smeergeld betaald, waarvoor hij niet vervolgd
kan worden omdat de wet die dergelijke
misdrijven in het buitenland strafbaar
stelt pas daarna in werking is getreden.
Firu uit Chili is onder de indruk van de
lijst met Nederlandse aankopen die de
Campagne tegen Wapenhandel hem laat
zien. “Mensen in ons land realiseren zich
niet hoeveel geld Chili aan wapens uitgeeft, omdat die cijfers niet gepubliceerd
worden.” zegt hij. “Maar buurlanden klagen dat Chili zich zo zwaar bewapent, ze
voelen zich bedreigd. Chili is een bijzonder geval omdat we kampen met de erfenis van een militaire dictatuur. Tijdens
het democratiseringsproces bleef de samenleving gemilitariseerd en gingen de
wapenaankopen gewoon door. Stan-

handel met Rusland een anti-imperialistische daad. Toen het contract met Rusland werd afgesloten plaatste de regering
grote advertenties in de kranten: ‘We breken de imperialistische blokkade’. Maar
het zijn dezelfde wapens die de Russen
gebruiken bij hun imperialistische oorlog in Tsjetsjenië.”

KOFFIETAFELBABBEL OVER CLUSTERBOMMEN IN
KOREA

Foto: Sungmin/WorldwithoutWar
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VIJANDBEELDEN
Rafael Uzcategui uit Venezuela werkt
voor een mensenrechtenorganisatie en is
redacteur van het anarchistische blad El
Libertario. Een van zijn aandachtsgebieden is de verhouding tussen militaire uitgaven en sociale uitgaven. Op dit moment is Venezuela de grootste wapenimporteur van Latijns-Amerika. Recent
stak Chávez het land voor 2,2 miljard
dollar in de schuld om Russische wapens
te kopen.
Rafael: “Venezuela heeft een lange militaristische traditie en ook al 100 jaar
olie-industrie. Olie is onze belangrijkste
inkomstenbron, goed voor bijna de helft
van het overheidsbudget. Venezuela
wordt al decennialang geregeerd door
caudillos, charismatische autoritaire leiders, vaak hoge militairen. Chávez past in
deze traditie. Hij draagt graag uniformen, en je ziet het ook in zijn taalgebruik; hij gebruikt veel militaire metaforen en verdeelt de wereld in vrienden en
vijanden.
Van oudsher worden wapenaankopen
gelegitimeerd met een beroep op landsverdediging, maar de laatste jaren zijn
daar argumenten bijgekomen. Sinds
Chávez in 1998 aan de macht kwam is er

WAPENKLANT
Nederland verkocht de afgelopen jaren
voor meer dan 420 miljoen euro tweedehands defensiespullen aan Chili, onder
meer gevechtsvliegtuigen, tanks en raketten. Joep van den Nieuwenhuizen pocht
dat hij voor Nederland de eerste contacten legde met het Chileense leger. Hij

daard gaat 10% van de koperinkomsten,
de belangrijkste inkomstenbron van
Chili, naar het leger, dus er is geld genoeg. Dat is zo bepaald onder militaire
dictator Pinochet.” Op dit moment ligt er
een voorstel in het Chileense parlement
om daar een eind aan te maken. Pelao
Cavallo uit Paraguay zegt: “Veel landen
volgen het Amerikaanse model van economische ontwikkeling. Een groot leger
hoort daar gewoon bij.”

LIFELIHOOD STRUGGLES IN INDIA
Nobelprijswinnaar Arundathi Roy en SaVREDESMAGAZINE nr. 2-2010

13

VredesMagazine2-2010

02-04-2010

11:55

Pagina 14

CHAVEZ (PRESIDENT VENEZUELA)
EN POETIN (PRESIDENT RUSLAND)
OP VENEZOLAANS AFFICHE

marendra Das zijn betrokken bij het verzet van de Indiase onderklasse van kastelozen (Dahlits) en tribale volken (Adivasi’s) tegen landonteigening en vervuiling
van hun leefgebied. “India is de grootste
democratie ter wereld” stelt Roy “maar
het is een democratie die velen uitsluit”.
De afgelopen verkiezingsstrijd in India
heeft meer gekost dan die in de Verenigde
Staten. De grote bedrijven betalen de
campagnes, zij kopen de democratie op.
Als we iets willen veranderen zal de democratie van onderop moeten komen.”
Samarendra vertelt: “De regering van
deelstaat Orissa heeft een industrialisatieprogramma opgezet waarbij vooral
bauxiet en ijzererts worden gewonnen.
Ten behoeve van aluminiumsmelterijen
en staalproductie willen ze grote stuwdammen bouwen, waarvoor tienduizenden Adivasi’s hun land moeten verlaten.
Ze krijgen onvoldoende compensatie om
ergens anders een nieuw leven te beginnen, en bovendien: waar moeten ze naar
toe? Dus verzetten ze zich tegen de regeringsplannen. Demonstraties worden
hardhandig uiteen geslagen, vorig jaar
zijn een aantal doden gevallen. Maar het
lukt ons al jaren om de mijnbouwbedrijven tegen te houden.”

GEWELDLOOS VERZET
De staat Orissa moet exporteren om valuta te verdienen voor de aflossing van
zijn schulden bij de Wereldbank. Vooral
aluminium is een waardevolle strategi14
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sche grondstof, cruciaal voor de defensie-industrie, tegenwoordig vooral verwerkt in composieten.
“Vredesonderwijs dat alleen gaat over
elkaar begrijpen, over dialoog en verzoening, leidt tot braaf afgerichte mensen.”
zegt Stellan Vinthagen, vredesonderzoeker aan de Universiteit van Gotenburg.
“Vredesonderwijs moet mensen juist leren om in actie te komen. Maar dan op
een geweldloze manier. Je moet je niet
verzoenen met iemand die jou onrecht
aandoet.”
Ook Vanessa Ortiz van het International Center on Nonviolent Conflict in de
VS pleit voor strijdbare geweldloosheid.
Vanessa organiseert cursussen voor diplomaten en NGO’s (niet-gouvernementele organisaties) die actief willen zijn in
conflictgebieden.“Er zijn nogal wat instituten die vredestraining aanbieden” vertelt ze “maar die zijn vaak niet zo enthousiast over het concept geweldloos conflict”. Verzetsbewegingen van burgers
worden vooral gezien als onruststokers.
Terecht natuurlijk, want zo zijn ze ook
bedoeld. Maar diplomaten en NGO’s
hebben daar soms een beetje moeite
mee.”
Er zijn grofweg twee visies op conflictoplossing. De ene is dat de internationale gemeenschap en grote instituties problemen op kunnen lossen, dat er misschien zelfs militaire oplossingen zijn.
Gewone mensen worden daarbij alleen
gezien als slachtoffers. De andere visie

legt de macht bij gewone mensen. Dit is
ook de manier waarop vrouwen automatisch meer bij oplossingen betrokken raken, op hoge posten in grote instituties
zijn vrouwen niet erg goed vertegenwoordigd. Vanessa: “Geweldloos verzet
betekent risico’s lopen, soms vallen er gewonden of zelfs doden. Maar de escalatie
op straat is alleen het laatste stukje van
het protest, het dramatische deel. Alles
wat daaraan vooraf gaat wordt vaak niet
gezien. Het bouwen van allianties, van
internationale coalities, samen bepalen
hoe je wilt dat je samenleving eruit ziet.
Dan heb je het over democratie vanaf de
basis. Bij topdown conflictoplossing
wordt dat belangrijke deel vaak vergeten.”
Swasti Bhattacharyya geeft les in geweldloos verzet bij haar cursus toegepaste ethiek op een kleine universiteit in de
VS. “Filosofische theorie gebruik ik alleen om mijn studenten te leren hun positie met argumenten te onderbouwen”
zegt ze “Het gaat erom dat ze hun positie
ook buiten de universiteit kunnen verdedigen. Ik laat ze nooit Gandhi of Martin
Luther King lezen, ik laat ze liever over
minder bekende mensen lezen, dan zien
ze hoeveel geweldloos verzet er is. Ik leer
ze ook dat verzet niet zonder risico is. Als
je positie inneemt, zeiden Gandhi en
King, moet je bereid zijn de gevolgen
daarvan te dragen.”
In zijn slotwoord wijst organisator
Anand Mazgaonkar er op, dat we ervoor
moeten waken een cosy selfconfirming
community te worden, een knusse zelfbevestigende gemeenschap. Als we met onze ideeën geen anderen kunnen bereiken,
kunnen we niets bereiken.
Een paar dagen na de conferentie
wordt het bericht rondgemaild dat Mohammed Khatib is vrijgelaten en zijn
werk weer heeft opgepakt. De zaak tegen
Medha Paktar loopt nog. Bij een geweldloze demonstratie in deelstaat Gujarat in
India zijn een aantal organisatoren door
de politie zodanig mishandeld dat ze in
het ziekenhuis liggen.
Wendela de Vries
Deze maand publiceerde de Campagne tegen
Wapenhandel een factsheet over de
wapenwedloop in Zuid-Amerika op
www.stopwapenhandel.org
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3 april – Actie kernwapens Volkel

Alle kernwapens
de wereld uit!

O

p zaterdag 3 april
2010 organiseren
Ontwapen! en Akties tegen Kernwapens een
manifestatie en actie bij kernwapenbasis Volkel in NoordBrabant in het kader van een
internationale actiedag voor
ontwapening. De jaarlijkse
Paasmars voor Vrede en Ontwapening sluit zich hier bij
aan. Na een bijeenkomst met
sprekers en muziek aan de
hoofdpoort, volgt een grootschalige ‘opruimingsactie’ op
de basis.
Ondanks jarenlange protesten liggen op Volkel nog altijd 20 Amerikaanse atoom-

12.30 uur – Hoofdpoort Vliegbasis
Volkel
bommen opgeslagen. Nederlandse F16-piloten worden
opgeleid om deze af te kunnen werpen in NAVO-verband. Mogelijk kernwapengebruik vormt een van de hoekstenen van het Strategisch
Concept van de NAVO, dat
zich in de eerste plaats richt
op het beschermen van de belangen van de eigen lidstaten.
Belangen die desnoods met
geweld, tot de inzet van
atoombommen aan toe, afgedwongen kunnen worden.
Daarmee leveren deze kernwapens ook een bijdrage aan
het in stand houden van armoede en ongelijkheid in de
wereld. Een actie tegen de
kernwapens op Volkel is dan
ook tegelijkertijd een actie
voor een eerlijkere welvaarts-

verdeling en meer mondiale
solidariteit.
Laat de wereld zien dat er
nog steeds mensen tegen het
produceren, opslaan en gebruiken van massavernietigingswapens zijn (door welk
land dan ook). Sluit je aan bij
de manifestatie en/of de actie
op zaterdag 3 april!
In alle Europese landen
waar nog kernwapens gestationeerd zijn zal op 3 april actie
gevoerd worden. Het initiatief
hiertoe werd genomen door
de Belgische organisatie Vredesactie. In Nederland heeft
Ontwapen!, in samenwerking
met Akties tegen Kernwapens,
de organisatie op zich genomen.
Vanaf eind februari zijn de
posters en flyers voor de actie
in april klaar en zal er een ronde door Nederland zijn om
mensen te informeren en te
mobiliseren. Wil je materiaal
ontvangen of een infoavond
organiseren mail ons dan:
ontwapen@yahoo.com
Op 3 april wordt busvervoer georganiseerd met opstapmogelijkheden in
Amsterdam, Den Bosch en
Nijmegen. Hou voor verdere
praktische informatie de website van Ontwapen! in de gaten.
Voor meer informatie en actuele ontwikkelingen m.b.t.
kernwapens: http://vredessite.nl/ kernwapens/

Kritisch blijven
jegens de macht
Het recente electorale ‘geweld’ doet ons bijna weer
vergeten, dat Nederland in 2003 steun verleende
aan de Amerikaans-Britse invasie in Irak. En dat
Balkenende er een motie van wantrouwen van bijna
de hele oppositie voor aan zijn broek kreeg. Een
land binnenvallen is ‘geen peanuts’. Oorlog heet
dat. Of liever: aanvalsoorlog. In het volkenrecht
geldt via VN-artikel 2, lid 4 een geweldsverbod, dat
inhoudt dat staten jegens elkaar, tenzij als
verdediging, geen geweld mogen hanteren. Zowel
de NAVO-bombardementen op Kosovo in 1999 als
de inval in Irak in 2003 waren dus illegaal. De inval
in Afghanistan wordt in verband met nine eleven
gezien als ‘verdediging’ tegen al-Qaida, die daar
trainingskampen had. Vandaag geldt dat niet meer.
Wel is er een nieuwe vijand ontdekt, de Taliban.
Reden om, als je er toch eenmaal bent, te blijven.
Doel heiligt de middelen, heet dat. Nederland doet
er aan mee in Uruzgan. Volgens plan tot medio
2010. Verhagen (CDA) wilde nog 2 jaar bijtekenen,
maar dit gaat door de val van het kabinet gelukkig
niet door.
Voor grootmachten is er zo nu en dan de
verleiding geweld te gebruiken jegens andere
landen om iets door te drukken vanuit een ‘hoger
politiek doel’, soms ook verkocht als ‘vrede’.
Rechtvaardiging is dan troef. Nieuw Brits
bewijsmateriaal toont aan dat Blair in 2003 besloot
tot een bewuste sexing up (aandikking) van de
dreiging vanuit Irak. En we weten nog, hoe Powell
een ‘bewijs’ van een Irakees wapen liet zien, wat
geen bewijs was. In Nederland werd van de
inlichtingen over Irak ‘alleen dat gemeld wat in het
beleid paste’, aldus het rapport Davids.
Je fout erkennen in zake steun aan een oorlog is
moeilijk voor politici. Zo kregen we jarenlang de
vertoning van een zich rechtvaardigende premier
Balkenende op basis van VN-resoluties, die over
iets anders gingen dan over een mandaat voor
oorlog.
Wat hiervan te leren? Ten eerste: Ondanks onze
internationale rechtsorde zijn ook vanuit
democratische staten onrechtmatige agressie en
militaire interventie in naam van het ‘goede doel’
mogelijk. Ten tweede: Steeds is bij dat alles de
retoriek van rechtvaardiging troef. Als antropoloog
was ik eens op bezoek in het hoofdkwartier van
guerrilla’s. ‘We konden niet anders dan de wapens
opnemen’, was het eerste wat ik te horen kreeg.
Might is right is zeker ook in het Westen nog steeds
een verleiding. Kritisch blijven jegens de machtigen
lijkt dan ook een hoofdles.

Column FEDDEMA
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Just ask the lonely

Dit is het tweede stukje in onze serie over geweldloosheid die in de eerste plaats bedoeld is voor
mensen die daar nog niet zoveel van weten of er zelfs
wat vreemd tegenaan kijken. Alle stukjes zijn
geschreven door Hans Feddema en eerder verschenen
in het boekje 'Beter Geweldloos’, een uitgave van het
Platform Vredescultuur (www.vredescultuur.nl). Het
boekje is ook te downloaden via:
www.vredesmuseum.nl/download/inhoud.php

Column ZEVENBERGEN

Het zijn mooie dagen voor de eenzamen. Je hoeft de stad maar in te
lopen of de mensen die eens een goed gesprek met je willen voeren
komen op je af en dat niet alleen ze geven je ook maatschappelijk
relevante literatuur mee naar huis en cadeautjes, heel veel
cadeautjes. Ik heb 15 sponsjes in de vorm van een tomaat, 43 rode
ballonnen, 12 ruitenkrabbers, 14 zadelhoesjes, 7 stropdassen, 13
windmolens en een zonnepaneel, 38 hoofddoekjes, 2 bijbels, 14
gratis Volkskranten, 27 tickets enkele reis voor een Moslimland naar
keuze.
Mij gaat het niet om de uitslag, maar om de weg er naar toe. Mijn
geloof in de politiek verloor ik toen Fred van der Spek zich verzette
tegen de Groen Linkse fusie van de PSP met PPR, CPN en de EVP. De
Evangelische Volkspartij met de charismatische lijsttrekster Cathy
Ubels. Dat was in de tijd dat christenen tegen kernwapens zich
afscheidden van het CDA. Dat waren waarschijnlijk de laatste
vreedzame, progressieve CDA´ers. Want als er nu een land bezet
moet worden staan ze vooraan te dringen om er bij te mogen zijn al
is het maar om mee te kijken, hoe de Amerikanen dat nou doen, een
land naar democratie bombarderen, mensenrechten schenden en er
gewoon mee weg komen. Als ik Jaap de Hoop Scheffer zie of
Balkenende of Verhagen dan denk ik altijd aan dat gedicht van
Adrian Mitchell To whom it may concern, tell me lies about Vietnam,
een gedicht dat hij later veranderde in Tell me lies about Afghanistan
en nog iets later Irak. Een gedicht dat op de naam van het bezette
land na eeuwigheidswaarde heeft.
Mij gaat het niet zozeer om de uitslag maar meer om de theatrale
voorstelling die eraan voorafgaat. De debatten met kakelende
politici, die niet van plan zijn in de zoveelste loze belofte te stikken.
Ik zal nooit iemand op zijn gewicht aanvallen. Terror Jaap misschien,
die idioot uit de Gouden Kooi, waarbij vergeleken ik aan anorexia
lijdt. We waren hem bijna vergeten en daar was hij opeens weer om
Joran van der Sloot zijn zoveelste bekentenis te laten doen. In de
literatuur heet het steeds weer anders vertellen van hetzelfde
verhaal: een stijloefening, er zijn schrijvers die daar zeer goed in zijn.
Politici ook trouwens.
Maar genoeg over de onnozelen. Het gaat hier om verkiezingen,
het vierjaarlijkse feest van de democratie. Wanneer je niet gaat
stemmen, heb je alle recht, de plicht zelfs om vier jaar lang te klagen.
Wat de uitslag betreft, qua entertainment zou het mooi zijn wanneer
er een zetelverdeling uitrolt waar geen kabinet mee te vormen valt.
Coalitievorming is steeds meer de nekslag voor de democratie
gebleken. Ik ben voor een minderheidskabinet van een partij met
één of twee zetels, die alle Ministers levert en voor ieder voorstel een
meerderheid moet zien te halen op basis van inhoud. Ik stel voor dat
de Partij voor de Dieren het kabinet gaat vormen en zeg hierbij alvast
dat ik beschikbaar ben voor de post van Wethouder van Poëzie &
andere kunstjes.
Verder hoop ik op een goede uitslag a.s. zaterdag. Na twee
nederlagen is mijn elftal Marine 3 hard toe aan een overwinning.
Zaterdag krijgen we Lombardijen 7 op bezoek. Er zijn nog
toegangsbewijzen verkrijgbaar. Ons voornemen is vaker te scoren
dan de tegenstander, maar zelfs een niet al te grote nederlaag zullen
we vieren alsof het een overwinning is. Wat dat betreft is de PvdA ons
grote voorbeeld.

Geweldloosheid
voor beginners
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H

ierbij gaat het niet
alleen om bewustzijn over het geweld in de wereld. Bewustzijn
dat geweld enerzijds een onderdeel is van het leven, maar
anderzijds niettemin overstegen dient te worden. Maar het
gaat voorts ook om het eerlijke besef van het geweld in
onszelf. Wie geen bewustzijn
heeft van de eigen geweldschaduwen, heeft meestal behoefte deze op derden te projecteren. Een projectie met
negatieve en soms fatale gevolgen voor personen en/of
de samenleving.

Erkenning van de schaduwen in onszelf is dan ook van
belang. Die erkenning impliceert al een vorm van heling,
ook in de zin dat we ons dan
minder genoodzaakt voelen
ze vanuit onbehagen of
schuldgevoel op anderen te
projecteren.
Voorts kan geweldloosheid
baat hebben bij eenheidsbewustzijn, waarbij het individu
zich kosmisch gedragen voelt,
deel van het grotere geheel,
waardoor onbewuste schuld,
angst, gevoelens van alleen/
afgescheiden zijn, leegte en tekort wegsmelten.

B

Foto: bombspotting

Harry Zevenbergen

Geweldloos
bewustzijn

ombspotters
uit Meetjesland (Belgïe) laten
‘kernwapen’
opstijgen boven de
militaire basis van
Kleine Brogel om
aandacht te vragen
voor de aanwezigheid van
Amerikaanse
kernwapens op
Belgisch
grondgebied,
15 februari 2010.
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Springstof

Door Frank Slijper, Campagne tegen Wapenhandel

BAE Systems koopt corruptieschandaal af

J

arenlang is wapenconcern BAE Systems achtervolgd door verhalen over
betalingen van smeergeld bij het binnenhalen van orders in tal van landen. Waar
dat zich aanvankelijk concentreerde op
de miljardenorders uit het Saoedische
koninkrijk, breidde het schandaal zich
uit naar Zuid-Afrika, Tanzania en een

handjevol Europese landen. De imagoschade was compleet, toen niet alleen het
Britse Serious Fraud Office (SFO), maar
ook corruptiebestrijders uit de VS en
Zwitserland, alsook de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) een onderzoek instelden
naar smeerpraktijken. In 2006 dacht

Aardbeving kans voor oorlogsindustrie

O

nder Silvio Berlusconi lijkt niets te
gek om reclame te maken voor de
nationale wapenindustrie. De laatste
maanden plaveide de corrupte paljas de
weg voor lucratieve wapencontracten
met dictaturen als die in Kazachstan, Libië en Wit-Rusland. In het geval van Libië was Italië een paar jaar geleden de
motor achter de opheffing van het Europese wapenembargo. Het weekblad Defense News haalde een ingewijde aan die
de bemoeienis relatief nieuw en van ongekende intensiteit noemt. Staatsbedrijf
Finmeccanica, een van Europa’s grootste
wapenfabrikanten, is steeds spekkoper.
Een nieuwste stunt is de inzet van het
vliegdekschip Cavour bij de aardbeving
in Haïti. Merendeels op kosten van de bedrijven die het schip indertijd gebouwd
hebben (met name Finmeccanica en Fincantieri) vaart het schip ter promotie van
de Italiaanse wapenindustrie naar Haïti.
“Dit is niet een vorm van sponsoring, het

is een bijdrage. Het vliegdekschip is nodig, maar het is ook een manier om het
aan de wereld te laten zien. [...] Voor Italië is het een humanitaire missie; voor de
betrokken bedrijven is het een humanitaire missie én een commerciële.” Zo is
onderweg in Brazilië halt gehouden om
medisch personeel en twee helikopters
op te pikken. Niet zonder reden, gaf de
Italiaanse staatsecretaris Guido Crosetto
toe: “Er lopen momenteel onderhandelingen met Brazilië over een aantal marinecontracten.” Volgens Crosetto maakt
de missie deel uit van het nieuwe Italiaanse militaire denken, waarbij op basis
van meer marktwerking zowel besparingen als nieuwe inkomsten gegenereerd
moeten worden.
Tom Kington, ‘Firms Foot Bill for Italian Carrier’s

toenmalig premier Tony Blair de zaak in
de doofpot te kunnen stoppen door met
een beroep op de nationale veiligheid
(Saoedi-Arabië zou niet langer belangrijke inlichtingen over potentiële terreurdaden met Londen willen delen), het
SFO van de zaak af te halen. Langdurig
juridisch getouwtrek en voortdurend
onderzoek in andere landen hebben BAE
Systems doen denken dat ze met een flinke afkoopsom van het gezeur af zouden
zijn. Met de VS is een schikking van 300
miljoen euro overeengekomen, het SFO
krijgt omgerekend ongeveer 37 miljoen
euro. Deze ‘boetes’ zijn geen erkenning
van de corruptie; ze houden alleen verband met het afleggen van valse verklaringen, respectievelijk boekhoudkundige
onregelmatigheden. Een oude truc uiteraard – geef een klein vergrijp toe, ga
voorbij aan de kern van de zaak – en
daarmee ook erg doorzichtig. Britse collega’s van Corner House en de Campaign
Against Arms Trade, die al jaren campagne voeren om de onderste steen in deze
kwestie boven te krijgen, laten het er niet
bij zitten. Eind februari stapten ze naar
de rechter om de schikking aan te vechten en alsnog een strafrechtelijke vervolging tegen BAE Systems in te laten stellen. Kortom: wordt vervolgd!

Mission to Haiti’, Defense News, 1 februari 2010;
Tom Kington, ‘Where Italy’s Berlusconi Goes,

Voor meer achtergronden bij de zaak, zie

Finmeccanica Profits’, Defense News, 12 juli 2009

www.caat.org.uk

Nederland levert ‘patrouilleschepen’ aan Nigeriaanse marine

O

ndanks het voortdurende conflict
tussen leger en rebellen in de olierijke Nigerdelta, heeft de Nederlandse regering in april 2009 toestemming gegeven voor de verkoop van een flinke partij
boten aan de Nigeriaanse strijdkrachten.
De waarde van de wapenexportvergunning bedraagt een kleine vijf miljoen euro. Volgens Afrikaanse media zou het
gaan om twintig catamarans, onder meer
geschikt voor troepentransport, die geleverd worden door de IJmuidense werf TP
Marine. In antwoord op Kamervragen
meldt Den Haag dat het om “tussen de
tien en twintig licht bepantserde patrouillevaartuigen zonder bewapening
[…] met een lengte van zo’n elf meter”

zou gaan. De website van TP Marine laat
echter zien dat de boten bij uitstek geschikt zijn voor het snel aan land brengen
van speciale eenheden en dat bewapening dan misschien niet meegeleverd is,
maar er ter plekke in ieder geval zonder
probleem op gemonteerd kan worden.
TP Marine zelf claimt dat vrijwel alles
van machinegeweren en granaatwerpers
tot zelfs Hellfire raketten en mijnenlegsystemen geïnstalleerd kunnen worden. Het zou ook verbazing wekken
wanneer de Nigeriaanse marine zonder
bewapening de beveiliging van “olieplatforms, waaronder die van Shell”
en de strijd tegen “piraterij” zou aangaan, twee taken waarvoor volgens de re-

gering de boten bestemd zijn.
Het is nu wachten op de eerste bevestiging van de inzet van de Nederlandse
bootjes tegen Nigeriaanse MEND rebellen, nu die eind januari het staakt-hetvuren hebben opgeheven. Hoewel daar
in de beantwoording van de Kamervragen aan voorbij wordt gegaan, verbiedt
het wapenexportbeleid leveranties die
een rol spelen in “de interne situatie van
het land van eindbestemming ten gevolge van spanningen of gewapende conflicten.”
Voor meer informatie, zie de paper “Nederlandse
patrouilleschepen voor Nigeriaans leger” op
www.stopwapenhandel.org
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VAN STUDENTEN
AAN DE GUJARAT
VIDYAPITH, WAAR
HET CONGRES
PLAATSVOND
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WRI Congres

HOWARD CLARK, VOORZITTER WRI, NEEMT HET WOORD .
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“BEDENK DAT WIJ KUNNEN CONFEREREN OMDAT ANDEREN VOOR ONS KOKEN EN SCHOONMAKEN” ALDUS ÉÉN VAN DE ORGANISATOREN.

GUJARAT VIDAYAPITH, OPGERICHT DOOR GANDHI, IS EEN GROENE OASE IN MILJOENENSTAD AHMEDABAD. BEHALVE STUDENTEN VIND JE ER APEN, PAUWEN EN EEKHOORNS.

NOBELPRIJSWINNARES
ARUNDATHI ROY (RECHTS)
NAM OOK DEEL AAN
DIVERSE WORKSHOPS.
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Proefabonnement
Geef een jaarabonnement cadeau voor 10 euro (wordt niet automatisch verlengd)
De acceptgiro kan verzonden worden naar:

VredesMagazine wordt gratis
toegezonden aan leden van het HVP,
Pais en ook aan donateurs van Stop de
Wapenwedloop en VD AMOK. Als u
VredesMagazine regelmatig op uw
deurmat wilt vinden kunt u dus lid of
donateur worden van één of meer van
deze organisaties. Zie de beschrijvingen
op deze pagina. Een abonnement zonder
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Het Vredesmagazine en zijn organisaties
WILPF- WOMEN’S INTERNATIONAL
LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM
Obrechtstraat 43, 3572 EC Utrecht
Telefoon 023-5252201 / 030-2321745,
e-mail: info@wilpf.nl

Op de website wilpf.nl wordt momenteel aandacht besteed
aan de brochure ‘Vrouwen Vrede Veiligheid’ over ‘Resolutie
1325 in uitvoering’.

HAAGS VREDESPLATFORM
Secretariaat: Jan Bervoets, Valkenboskade 461,
2563 JC Den Haag (tel 070-3922102)
e-mail: jan.bervoets@casema.nl.
website www.haagsvredesplatform.nl.

Het Haags Vredesplatform sluit zich aan bij de ontruimingsactie
in Volkel op 3 april a.s., waarin we met Ontwapen! proberen alle
atoomwapens daar weg te krijgen. Hierover is elders in dit blad
uitvoerig bericht.
Komt allen!
Sluit je allen aan en laat het weer een ouderwetse regionale
Paasmars worden!

VD AMOK
Ons adres: Obrechtstraat 43
3572 EC Utrecht 030 8901341
www.vdamok.nl

VD AMOK is de voortzetting van de samenwerking tussen de
Vereniging Dienstweigeraars (VD) en het Antimilitaristies
Onderzoekskollektief (AMOK). We doen onderzoek op het gebied
van oorlog en vrede en leveren zo een bijdrage tot een radicale
vredesbeweging in de vorm van berichtgeving en analyses. Voor
VredesMagazine maken wij de onderzoeksdossiers.
Giften ter ondersteuning van ons documentatiecentrum en
kantoor (waar ook Vredesmagazine wordt gemaakt) zijn welkom
op giro 5567607 t.n.v. VD AMOK Utrecht.
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PAIS
De vereniging Pais is de Nederlandse tak
van War Resisters International. Onze wortels
gaan terug tot 1921, de naam Pais is veel
jonger en ontstaan na vele fusies.

Pais staat voor het ideaal van een wereld zonder oorlog en voor een
geweldloze, duurzame en rechtvaardige samenleving. We zijn
daarvoor op vele manieren actief in Nederland en via de WRI in de
hele wereld.
Wilt u lid worden, ons steunen of zelf meedoen, kijk dan op:
www.vredesbeweging.nl of bel: 015-785.01.37.

STOP DE WAPENWEDLOOP
Stop de wapenwedloop is van oorsprong een
"samenwerkingsverband", ontstaan bij de
opkomst van de massabewegingen, zoals
tegen de neutronenbom aan het eind van de
jaren zeventig jaren en die tegen de plaatsing
van kruisraketten, bijna 20 jaar geleden.

Het vraagstuk van de strijd tegen oorlog heeft vele facetten. Hoe
oorlog bestreden moet worden, daarover zullen wel verschillende
benaderingen blijven bestaan. Maar deze strijd moet wel
plaatsvinden, en daartoe blijft een boven partijen en richtingen
uitstijgende vredesbeweging een noodzaak.

HUMANISTISCH VREDESBERAAD
Postbus 235, 2300 AE Leiden, tel: 0648233329.
website www.humanistischvredesberaad.nl

Altijd actief voor vrede! zie onze agenda op het web: 24 april:
training vredeseducatie in Groningen; 19 sept: Internationale dag
van de Vrede in Groningen; Burgerinitiatief: sloopdemuur.nl;
rawagede-actie.nl; onderzoek naar alternatieven voor het leger;
contact? info@humanistischvredesberaad.nl
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Onderzoeksdossier

TITIAAN, DAVID EN GOLIATH, STA MARIA DELLA SALUTE, VENETÏE (1542-1544)

VD AMOK OOI

Het spijkerharde rapport
van de commissie-Davids
Hoe Nederland de oorlog wordt uitgerommeld•Een
succesvolle campagne•Buiten de tasking•Irak en het
volkenrecht•Kritiekloos op een kritisch moment

Dit dossier is een product van VD AMOK en de burgerbeweging Openheid over Irak (OOI). Redactie: Jip van Dort en Kees Kalkman
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Hoe Nederland de oorlog
wordt uitgerommeld
Het scheelde een haar of de Nederlandse
kwestie Irak was wereldnieuws geworden. De
kans om eindelijk een regering
verantwoordelijk te stellen voor de
catastrofale oorlog in Irak was nooit groter
dan op 16 februari 2010 in het Nederlandse
parlement. Daarmee stond ons land op het
punt veel van het prestige dat in 2003 verloren
was gegaan terug te winnen. Het gebeurde
niet. Na eerst de oorlog te zijn ingerommeld,
worden we er nu uitgerommeld.

N

ederland steunde de preventieve oorlog van de coalition of
the willing tegen Irak. Dat was
opmerkelijk. Ons land koesterde namelijk een solide traditie als vooraanstaand
voorvechter van het internationaal recht
en de fragiele belangen van de Verenigde
Naties (VN). Het was nota bene Kofi Annan himself die de naderende oorlog
hardop illegaal noemde, daarin gesteund
door vrijwel alle volkenrechtdeskundigen ter wereld. In de VN-Veiligheidsraad
bestond dan ook amper steun voor een
resolutie die geweld tegen Irak moest legitimeren.
Eenzelfde discrepantie bestond ten
aanzien van de massavernietigingswapens waarover Irak zou beschikken. Hoewel de VN-wapeninpecteurs hard op weg
waren Irak schoon te verklaren en niets
hadden aangetroffen van de door Colin
Powell aangevoerde ‘harde bewijzen,’ hamerden met name Balkenende en De
Hoop Scheffer op de Iraakse dreiging.
Noch de uitgesproken zorgen over de
effecten van de invasie, noch het feit dat
negen van de tien Nederlanders mordicus tegen de naderende oorlog waren,
konden het demissionaire kabinet van
CDA, VVD en LPF afbrengen van het
verlangen om de oorlog te steunen. Zelfs
de notie om onze steun afhankelijk te
maken van het afronden van de wapeninspecties kwam bij niemand op. Zo
werd het land van Hugo de Groot, dat de
bevordering van het internationaal recht
in zijn grondwet heeft verankerd, en dat
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met Den Haag de juridische hoofdstad
van de wereld binnen zijn grenzen heeft,
de even omstreden als riskante oorlog in
Irak ingerommeld.

DE WEG NAAR ONDERZOEK
Toen na het uitbreken van de oorlog al
snel bleek dat Irak niet over de veronderstelde wapens beschikte en de strijd uitdraaide op de voorspelde catastrofe –
grote verwoesting en onveiligheid, honderdduizenden doden en vijf miljoen
vluchtelingen – was de beer los. Wereldwijd legden onderzoeken en onthullingen de redenen achter de oorlog onbarmhartig bloot. In Nederland werden
tussen 2003 en 2009 vijftien debatten en
honderden Kamervragen aan ‘Irak’ gewijd. Maar hoe ernstig de aanleiding ook
was, in de Tweede Kamer voorkwam een
blok van CDA, VVD, PVV, ChristenUnie
en SGP jarenlang elke vorm van waarheidsvinding. De kwestie Irak werd, mede dankzij de ongeïnteresseerde media,
een klassieke doofpotaffaire.
Het is te danken aan de Eerste Kamer –
daartoe opgeroepen middels een door
bijna 140.000 Nederlanders getekende
petitie van de burgerbeweging Openheid
over Irak – dat er uiteindelijk wèl een onderzoek kwam. De senaat verklaarde zich
daar op 23 december 2008 toe bereid,
door een streep te trekken door de janboel aan argumenten waarmee het kabinet de steun aan de oorlog overeind
trachtte te houden. Het besluit leidde tot
grote turbulentie en begin februari 2009
kon premier Balkenende een parlementaire enquête alleen nog maar voorkomen door instelling van een onafhankelijk onderzoek door de commissie-Davids.
Het rapport dat Davids op 12 januari
2010 presenteerde was zoals verwacht
spijkerhard. De oorlog ontbeerde een
volkenrechtelijk mandaat en was daarmee illegaal. Die wetenschap werd begin
2003 door het kabinet bewust genegeerd.
Datzelfde geldt voor informatie van de
wapeninspecteurs, ambtelijke adviseurs

en veiligheidsdiensten, voor zover die
niet paste in de doelredenering om de
oorlog te steunen. Deze cruciale informatie werd bovendien verzwegen voor
het parlement, dat anders nooit met de
steun zou hebben ingestemd. De door
het kabinet opgevoerde dreiging van de
vermeende massavernietigingswapens
van Irak werd door de commissie ‘onwaarachtig’ genoemd – rapporttaal voor
‘misleidend’. Ook uitte de commissie
zware kritiek op zowel de premier, wegens falend leiderschap, als de Tweede
Kamer, die een gebrek aan serieus debat
werd verweten.

FALEND PARLEMENT
De hoop dat het gewicht van het onderzoek en de ernst van de conclusies de regering eindelijk tot kritische zelfreflectie
en volwassen debat zouden bewegen,
werd op onthutsende wijze de bodem ingeslagen toen premier Balkenende
slechts enkele uren na de presentatie van
het rapport persoonlijk de belangrijkste
conclusies te lijf ging. Zijn optreden leidde tot een bijna-kabinetscrisis, maar bevestigde vooral dat de kwestie Irak terug
was in het domein van partijpolitieke en
persoonlijke belangen, die van Balkenende voorop.
Het daaropvolgende spoeddebat van
13 januari, de ‘uitgebreide kabinetsreactie’ [sic] van 9 februari, en het Tweede
Kamerdebat van 16 februari hadden gemeen dat ze in het teken stonden van het
lijfsbehoud van het kabinet. Onder druk
van de PvdA werd het rapport weliswaar
integraal aanvaard, het CDA kreeg daarvoor de belofte terug dat elke vorm van
debat of kritische beschouwing zou worden gesmoord, en dat de onvermijdelijke
motie van wantrouwen zou worden gepareerd. Het leidde tot wanstaltige Wortspielerei als ‘met de kennis van nu’, ‘adequater mandaat’ en ‘eigen herinneringen’.
Waar de Tweede Kamer grote politiek
had kunnen bedrijven en een effectief
antwoord had kunnen formuleren op het
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onder de bevolking welig tierende cynisme, ontaardde het debat, waarop zeven
jaar met spanning was gewacht, in een tevoren afgetimmerd toneelstuk. Hoewel
niets minder aan de orde was dan onze
betrokkenheid bij een catastrofale oorlog, onze verhouding tot het internationaal recht en het functioneren van onze
parlementaire democratie, toonden
slechts vier partijen zich bereid tot kritische ondervraging van het kabinet: de SP,
GroenLinks, D66 en de Partij voor de
Dieren, samen goed voor 46 van de 150
zetels in het parlement. De overige parlementariërs brachten de avond door in de
twittermodus.

GENEGEERDE LESSEN
Het gevolg is dat een waslijst aan door
Davids aan de orde gestelde onderwerpen onaangeroerd is gebleven. Zo werd
tijdens het debat niet ingegaan op de tekortschietende politieke analyses en
voorspellingen die ten grondslag lagen
aan onze steun aan de oorlog in Irak. Dit
ondanks het feit dat exact hetzelfde fenomeen eerder in Srebrenica tot rampzalige
gevolgen had geleid. Onderzoeken naar
dat debacle leidden destijds tot klemmende aanbevelingen, die ten tijde van
de besluitvorming over Irak slechts zeven
weken oud waren. Desondanks werden
ze door het parlement volledig genegeerd.
Ook het feit dat wij door onze belang-

rijkste bondgenoten glashard zijn voorgelogen bleef buiten beschouwing. Dat is
ernstig, want het voorval staat niet op
zichzelf. Ook onze gang naar Uruzgan
werd met harde leugens geplaveid. Toen
dat uitkwam werd voormalig minister
Bot openlijk door Rice en Rumsfeld gekoeioneerd: Nederland moest zich vooral niet bemoeien met het beleid waarvoor het werd ingezet. En wist daar soms
zelfs niks van, zoals bleek toen bekend
werd dat de CIA ruimhartig gebruik had
gemaakt van ons luchtruim en onze
luchthavens voor het illegale vervoer van
‘verdachte strijders’ (het zogenaamde
‘rendition-programma’). Niet alleen
blijkt onze loyaliteit te worden misbruikt, bovendien brengt zij ons in conflict met morele en volkenrechtelijke
waarden en normen.
Dezelfde conclusie is van toepassing
op de militaire steun die Nederland ook
volgens Davids wel degelijk heeft verleend aan de oorlog tegen Irak. Dat gebeurde onder een serie verhullende namen als Operation Enduring Freedom.
Het in kaart brengen van deze vormen
van militaire betrokkenheid, in feite onze
participatie in de War on Terror, geeft alle aanleiding tot verder onderzoek, maar
de Kamer zweeg. Elke vorm van Atlantische reflectie is door de regering taboe
verklaard. En zo blijft ook de principiële
vraag onbeantwoord wat onze trouw aan
de Geneefse Conventies waard is wan-

neer onze bondgenoten zich te buiten
gaan aan marteling, rendition en andere
vormen van ernstige mensenrechtenschending.

EERSTE KAMER
Zeven jaar sabotage heeft zich uitbetaald
voor premier Balkenende, wiens kabinet
– we zijn gewaarschuwd – opnieuw demissionair is. Zo is Nederland op weg om
zich uit de oorlog in Irak te rommelen en
opnieuw is de Eerste Kamer het laatste
democratische bastion dat dit kan voorkomen. Hoe zouden de senatoren oordelen over de door Davids aangetoonde feiten en over de handelwijze van de Tweede Kamer? Hard, mogen we aannemen.
Interessanter nog is de vraag wat de senaat met de kennis van nu vindt van de
jarenlange tegenwerking van met name
de premier. Ten aanzien van de Tweede
Kamer kun je diens gedrag nog wegschrijven als ‘politiek spel’, maar in de Senaat gelden andere regels. Nu de commissie-Davids heeft vastgesteld dat Balkenende verantwoordelijk moet worden
gehouden voor zaken die het volkenrechtelijke en democratische daglicht niet
kunnen velen, is de conclusie onvermijdelijk dat diens tegenwerking slechts bedoeld was om het vege lijf te redden. Ook
dàt is een politieke doodzonde.
Allard de Rooi
is oprichter van Openheid over Irak
VREDESMAGAZINE nr. 2-2010
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Openheid over Irak – een
succesvolle campagne
‘De belangrijkste burgerbeweging’, zo
noemde het Europees Parlement het
collectief Openheid over Irak (OOI) in 2007.
Door gedegen onderzoek en volharding wist
OOI het onderwerp ‘Irak’ eind 2006 weer op
de politieke agenda te krijgen en daarmee
een doofpot te voorkomen. Een interview met
Allard de Rooi en Jip van Dort over een
succesvolle campagne.

Openheid over Irak heeft een organisatiemodel dat nogal afwijkt van de
traditionele actiegroep.
JIP: Ik denk dat bijzonder aan OOI is dat
het mensen met allerlei politieke achtergronden rondom één thema mobiliseert.
Er bestaan binnen deze club geen ideologische richtlijnen, behalve een gedeelde
afkeer van de unilaterale agressie-oorlog
tegen Irak. Dat maakt dat een hoop mensen zich er thuis kunnen voelen en dat er
veel sympathie voor ons bestaat
ALLARD: We noemen onszelf een burgerbeweging, waarbij iedereen die een
bijdrage kan leveren welkom is.
Wat is jullie werkwijze en heeft die zich in
de loop van de tijd nog verder ontwikkeld?
Allard: We hebben niet alleen tijdens het
varen het schip moeten ontwerpen, maar
dat ook door de jaren heen al varend
steeds moeten aanpassen. In de beginjaren zagen we in dat 'Irak’ een kwestie van
24
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penheid over Irak is op 18 maart
2004 opgericht, een jaar na de
inval in Irak. Is er een speciale
aanleiding geweest om de beweging op te
richten en waren jullie ook actief in de
acties voordat de oorlog begon?
ALLARD: We waren als beweging al anderhalf jaar actief en toen was ook al duidelijk dat ‘Irak’ regelrecht op de doofpot
afkoerste. Zowel de regering als de media
legden zich bij die situatie neer. Ook
maatschappelijke protesten verstomden.
Voor OOI was dat reden om zich juist op
dat moment beter te organiseren en manifesteren, en zich voor te bereiden op
een lang gevecht.

lange adem zou worden, die een heel andere strategie vereiste: werken aan dossierkennis, onderzoek doen, en vooral
een digitale databank over 'Irak’ aanleggen. Dat betekent dat je, naast activisten,
mensen nodig hebt die dat werk zien zitten én aankunnen, plus over de drive beschikken om dat jaren vol te houden.
In het najaar van 2006 besloten wij in
het licht van de naderende landelijke verkiezingen de publicitaire strijdbijl op te
graven. Vanaf december lukte het om
'Irak’ weer op de agenda te krijgen; het is
er nooit meer afgegaan. OOI bouwde,
leunend op de toenemende autoriteit,
een omvangrijk netwerk op in de politiek
en media. We droegen op vele manieren
bij aan onthullende artikelen en documentaires, maar ook aan Kamerdebatten.
Na de deal van Beesterzwaag en de 100
dagen-campagne van het kabinet, waarbij de kwestie-Irak 'vergeten’ werd, besloten wij door middel van een eigen 100
dagen-campagne aan te tonen dat er
groot publiek draagvlak bestond voor

ALLARD DE ROOI TEKENT DE PETITIE

een Irak-onderzoek. Bovendien wilden
wij daarmee 'Irak’ naar de Eerste Kamer
brengen; het parlement had zichzelf immers op non-actief gesteld, terwijl in de
Senaat voortgaande onvrede bestond
over de argumentatie van de regering.
De actie Openheid over Irak werd een
groot succes, nadat eerst de SP en de coalitie Stop de Oorlog aansloten, gevolgd
door GroenLinks. Honderd dagen leverden 140.000 handtekeningen op, waarmee de eis tot een onderzoek in juli 2007
met een harde klap in de Eerste Kamer
terecht kwam. Vlak voor Kerstmis 2008
verklaarde een meerderheid van de senaat zich bereid tot het instellen van een
onderzoek. Vanaf dit moment was onderzoek onafwendbaar. Zes weken later
werd de commissie-Davids geïntroduceerd, die onze volledige database kon
benutten.
In het najaar van 2007 was OOI initiator en mede-organisator van het symposium 'Media onder vuur’ in de Rode
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Hoed. Hier werd met de top van de Nederlandse journalistiek gedebatteerd
over de lessen van 'Irak’ voor de media.
Het verwijt is dat de media over het algemeen gemakzuchtig de oren hebben laten hangen naar het propaganda-offensief van de Amerikanen en hun bondgenoten. Vervolgens hebben zij verzuimd
om verantwoording af te dwingen van de
regering.
In dezelfde periode, eind 2007, waren
wij te gast in het Europees Parlement, als
top act op een conferentie over 'Irak’. Opmerkelijk was dat OOI daar Europa’s belangrijkste burgerbeweging werd genoemd, een erkenning die in Nederland
maar met moeite tot stand komt.

Waarom denken jullie ‘met de kennis van
nu’ dat Balkenende er zolang over heeft
gedaan om in te stemmen met een
onderzoek?
JIP: Na één blik op de snoeiharde conclusies van de commissie-Davids is meteen
duidelijk waarom Balkenende zich zo
lang tegen een onderzoek heeft gekeerd:
anders dan hij keer op keer had beweerd,
had hij juist heel veel te verbergen en hij
wilde uiteraard niet dat dat naar buiten
zou komen.
ALLARD: Alles draaide om lijfsbehoud
van de premier, en om zijn onvermogen
om fouten te erkennen.
Welke factoren hebben een rol gespeeld om
hem uiteindelijk te laten toegeven?
ALLARD: Beslissende factoren zijn, naast
onze eigen inbreng, de ontwikkelingen in
de Eerste Kamer en onthullingen in de
media [zoals die van 17 januari 2009 in
NRC Handelsblad waarin een geheim
memorandum wordt onthuld waarin de
Directie Juridische Zaken van Buitenlandse Zaken een negatief advies geeft
over Nederlandse deelname aan de oorlog. Dit memorandum gaat niet naar de
minister, maar verdwijnt in het archief –
red].

Peleia

Is dit een model dat ook voor andere
kampanjes bruikbaar is?
ALLARD: Het model van OOI als 'one issue-beweging’ is aantoonbaar succesvol
en ons inziens zeer geschikt voor andere
thema’s. Met deze aanpak kunnen burgers hun eigen rechten behartigen. Voorwaarde is echter de bereidheid om veel
tijd te investeren en de ijzeren discipline
om dat jarenlang vol te houden. Daarin
ligt de voornaamste voorwaarde voor
succes.

Heeft de economische crisis daarbij nog
een rol gespeeld?
ALLARD: Volgens de econoom en Nobelprijswinnaar Stiglitz heeft 'Irak’ fundamenteel bijgedragen aan de economische
crisis. In Nederland werd de crisis echter
ingezet om onderzoek juist tegen te houden. We zouden 'ons geld wel beter kunnen gebruiken’. Het is een voorbeeld van
de cynische non-argumenten die steeds
zijn ingezet in de kwestie-Irak. Terwijl
juist het gedrag van Balkenende c.s. (het
niet willen beantwoorden van vragen c.q.
het niet willen afleggen van verantwoording) tot een kostenverslindende serie
debatten en onderzoek heeft geleid.
Zijn jullie tevreden met het resultaat? Was
dit de openheid die jullie verwacht
hadden of laat het nog te wensen over?
JIP: De resultaten van de commissie waren boven mijn verwachting. Ik vind ze

erg stevig en verontrustend en kan de
commissie alleen maar feliciteren met
het knappe werk. Om twee redenen vind
ik echter dat er niet voldoende openheid
is. De militaire component is namelijk
nog niet goed onderzocht. Ook vind ik
het bij uitstek een taak van de volksvertegenwoordiging om dergelijke kwesties te
onderzoeken. In een volwassen democratie zou die het laatste woord moeten
hebben. Dat moet alsnog gebeuren.
Zou een parlementaire enquête een
wezenlijk ander oordeel of meer feiten
hebben opgeleverd dan het onderzoek dat
nu door de commissie-Davids is gedaan?
ALLARD: Qua methode zijn beide onderzoeksvormen vruchtbaar, en kennen
zij beide voor- en nadelen. Om die reden
dienen zij gecombineerd te worden. In de
ideale situatie wordt 'Davids’ gevolgd
door een parlementaire enquête, die dieVREDESMAGAZINE nr. 2-2010
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per ingaat op de feiten. Dat zal voor sommigen, waaronder Balkenende en De
Hoop Scheffer, een nachtmerrie zijn,
maar anderen zullen er juist door worden geholpen. Voor ambtenaren, militairen of medewerkers van de veiligheidsdiensten die nu bang moeten zijn voor
repercussies betekent een parlementaire
enquête juist een steun in de rug om het
eigen gemoed te luchten of wantoestanden aan te kaarten. Een ander belangrijk
argument is dat op het gebied van de militaire steun nader onderzoek vereist is.

26

wat de blamage er voor de PvdA-fractie
alleen maar groter op maakte. Direct na
het Irak-debat, in de vroege ochtend van
17 februari, moet de PvdA-top besloten
hebben Uruzgan keihard en in the open
te spelen. Daarmee smoorde Bos de kritiek uit zijn achterban over het bizarre
optreden van de PvdA inzake 'Irak’.

Waarom hebben de conclusies van de
commissie, die niet mals waren, niet
geleid tot een breuk in de regering, terwijl
die een paar weken later naar aanleiding
van Uruzgan wel kwam?
ALLARD: Vanwege opportuun kabinetsbeleid en partijpolitieke belangen. Bos
formuleerde het kabinetsstreven zo: “We
gaan alle geschillen, één voor één oplossen”. Ze zijn een eind gekomen, maar – en
daar zijn de bronnen eenduidig over –
'Irak’ heeft de sfeer voorgoed bedorven.
In het grote debat nam Balkenende toch
weer de vrijheid voor zijn eigen mantra’s,

Wat moet er nu verder gebeuren? Is er nog
politieke ruimte voor een verder
onderzoek, bijvoorbeeld door de Eerste
Kamer, en waar zou zich dat op moeten
concentreren?
JIP: Het zou goed kunnen dat de Eerste
Kamer alsnog tot een parlementaire enquête komt. Zij volgen een onafhankelijke weg en voor de instelling van de commissie-Davids was er een meerderheid
voor een enquête. Ik heb ook de indruk
dat ze in de Eerste Kamer niet blij zijn
met de ondemocratische aanpak van de
kwestie-Irak.
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Was de opdracht van de commissie niet te
beperkt? Had ‘Davids’ zich niet ook
moeten buigen over de doelmatigheid van
deze oorlog als middel om doelstellingen
in de internationale politiek te bereiken,
naast de kwestie van de legitimiteit?
ALLARD: ‘Davids’ heeft bij de presentatie
van het rapport aan premier Balkenende
laten blijken dat het daar wel degelijk
over hoort te gaan. Hij roerde zowel het
morele aspect – de doden –, als het bereikte resultaat – Irak is op dit moment
de gevaarlijkste staat op aarde – aan.
Natuurlijk hoort een veel groter perspectief beroerd te worden. Om te beginnen moet iemand eens een overzicht samenstellen van alle Nederlandse operaties in het kader van de ‘War on Terror’,
onder welke vlag ook. Daar heeft de Nederlandse burger geen enkele notie van.
Het is een cursus tovenarij, omdat uit het
overzicht zal blijken hoe je een oorlog
steunt zonder hem te steunen, hoe je
mensen arresteert zonder ze te arresteren, en hoe je verantwoordelijk bent voor
mensenlevens, maar toch ook weer niet.
Zo zouden talloze grotere thema’s vrijuit
besproken moeten worden om echt lessen te trekken uit de oorlog tegen Irak.
Maar daarvoor zijn mensen met lef nodig, níet de politici die de waan van de
dag én hun eigen positie, voorop stellen.

KO COLIJN WORDT GEÏNTERVIEWD OP DE BIJEENKOMST MEDIA ONDER VUUR IN DE
RODE HOED. AMSTERDAM, 20 OKTOBER 2007

Moeten Balkenende en de zijnen worden
vervolgd voor medeplichtigheid aan een
illegale oorlog volgens de leer van het
voorwaardelijk opzet (d.w.z. bewust op de
koop toenemen dat er een misdaad plaats
kan vinden), zoals Gerard Spong in Vrij
Nederland heeft gesuggereerd?
JIP: Het probleem is groot, maar volgens
mij ook simpel. Het is overduidelijk dat
de oorlog tegen Irak een misdaad tegen
de vrede was. Alleen, de verantwoordelijken gaan vrijuit. Niet alleen dat, zij krijgen ook allemaal leuke baantjes toegespeeld. Denk maar aan De Hoop Scheffers leerstoel in Leiden. Die gaat nota bene over vrede, recht en veiligheid. Niet
bepaald onderwerpen waarin De Hoop
Scheffer uitblonk. De huidige officiële
kabinetsreactie op het rapport-Davids
laat bovendien de facto alle ruimte open
om een soortgelijke mandaatloze oorlog
in de toekomst weer te steunen. Er staat
immers dat slechts ‘met de kennis van nu’
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de juridische basis adequater had moeten
zijn. Met ‘de kennis van toen’ – toen de
keuze gemaakt werd – kon dat dus wel.
Het ligt voor de hand dat je altijd alleen
maar kunt handelen met de kennis van
het moment en niet de kennis van de toekomst. Herhaling kan dus, zonder problemen.
ALLARD: Spong, maar ook vele anderen, hebben goede argumenten aangedragen om tot strafrechtelijke vervolging
over te gaan, maar ook de juridische beperkingen genoemd. Nu 'Davids’ heeft
vastgesteld dat de oorlog een legale
rechtsgrond ontbeerde, is te hopen dat de
commissie-Chilcot (die in het Verenigd
Koninkrijk werkt aan het vijfde Britse
onderzoek) deze conclusie overneemt.
Daarmee zou de claim tot strafrechtelijke
vervolging enorm aan kracht toenemen,
waarbij aangetekend dat de woede over
de oorlog – ook onder juristen – in landen als het VK en de VS veel groter is dan
in Nederland.
Hoe gaan jullie zelf verder? Blijven jullie
bezig met Irak of gaan jullie met andere
thema’s aan de slag?
JIP: Ik zou graag zien dat de volksvertegenwoordiging deze kwestie afrondt
middels een parlementaire enquête.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat de
verantwoordelijken ook echt verantwoordelijk worden gehouden. Dat betekent bijvoorbeeld dat De Hoop Scheffer
niet beloond kan worden met een baantje in Leiden. Openheid over Uruzgan
lijkt mij vanzelfsprekend. Een democratie valt of staat met openheid.
ALLARD: We willen de periode voorafgaand aan de oorlog, en de rol van de
media daarin, verder analyseren en aan
de kaak stellen. Daarbij denken we aan
een symposium voor de scholen voor de
Journalistiek. Wat kunnen beginnende
journalisten opsteken van het falen van
de huidige generatie? Dat lijkt ons zacht
gezegd een must. En ook willen we onze
eigen rol - als model - en opgedane kennis aan andere maatschappelijke bewegingen ten dienste stellen, zoals inmiddels is gebeurd op het gebied van het
Midden-Oosten en de JSF. Los daarvan
zullen we ook aan onszelf moeten denken. De afgelopen zeven-en-een-half jaar
zijn loodzwaar geweest.
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Buiten de tasking
‘Ook al vond uiteindelijk geen ‘omlabeling’ van Nederlandse marinevaartuigen ten
behoeve van tegen Irak gerichte operaties plaats, de vraag kan worden gesteld of niet toch
indirect steun werd verleend aan de Amerikaans-Britse operatie in en rond Irak,
voorafgaand aan de invasie van dat land op 19 maart 2003’.
Zo begint de commissie-Davids in hoofdstuk 10 van het befaamde rapport de paragraaf
‘inzet van Nederlandse marineschepen’. De conclusie van de commissie is, zoals bekend,
ontlastend: nee, geen steun.
De algemene indruk die sinds 12 januari rond dit punt is blijven hangen is dat de
onderzoeksjournalistiek, die volgens commissievoorzitter Davids ‘met enige regelmaat
berichten (heeft) gepubliceerd met betrekking tot werkelijke militaire bijdragen die
Nederland zou hebben verleend’ op die gedenkwaardige dag pijnlijk door het stof ging.
Ik heb géén informatie om die conclusie te bestrijden, maar zet er toch twee
kanttekeningen bij. De onderzeeboot Walrus ‘heeft op geen enkele wijze bijgedragen aan
de voorbereiding van de opbouw van een geallieerde invasiemacht’ (conclusie 38). Wat
deed zij daar dan wel? Volgens scheepsjournalen en inlichtingen uit de eerste hand is zij
nooit dichter dan de haven Jebel Ali, op ruim 800 km van de Iraakse kust geweest.
Bovendien voer zij daar in het kader van Enduring Freedom (OEF), voor het afluisteren van
radioverkeer onder de Iraanse kust. Staatssecretaris Van der Knaap heeft echter tegenover
de cie-Davids niet ontkend dat hij in een RTL-interview heeft gezegd dat de Walrus herfst
2002 voor de Amerikanen een Irakrelevantie kon hebben. Hij had in het interview
gesproken over ‘de toegangsweg tot Irak’. De commissie hoorde van de commandant van
de Walrus dat het woord ‘Irak’ niet in de tasking was voorgekomen. Ik wil geen spijkers op
laag water zoeken, maar ben niet 100% overtuigd door de woorden van Davids c.s. Ten
eerste: er zijn meer functies denkbaar dan ‘bijdragen aan de voorbereiding van de opbouw
van de invasiemacht’. Het rapport gaat hier niet in op het feit dat de Walrus nòg een keer
naar de Perzische Golf ging, ook in het kader van OEF, voor vier maanden is uitgeleend aan
CentCom voor de strijd tegen het internationale terrorisme (de Tweede Kamer was hierover
op 23 december 2002 keurig ingelicht). De regering herinnerde de Kamer nog eens aan die
tweede missie van de Walrus op 2 april 2003, toen de oorlog nog volop aan de gang was,
dus de verzekering dat de Walrus niet heeft bijgedragen aan de ‘de voorbereiding van de
opbouw’ vind ik dan niet meer ter zake. Ten tweede: de suggestie dat ‘ver weg’ minder
relevant is voor enigerlei deelname aan Iraqi Freedom vind ik militair-operationeel niet
sterk. Dat geldt ook voor het door Davids c.s. gebruikte argument dat operaties in
internationale wateren plaatsvonden, niet in Irak zelf. De militaire planning van OEF vond
in Washington plaats, ver buiten Irak. Het commandovoering was in Qatar gesitueerd. De
eerste kruisraketten op Bagdad werden vanuit internationale wateren gelanceerd: ik wil
maar zeggen dat geografie betrekkelijk is. Ten derde: leg mij uit wat het afluisteren van
Iran, tot dan toe om veel redenen bekritiseerd maar niet om zijn opstelling jegens Al Qaida,
zo noodzakelijk was in het kader van Enduring Freedom. Ik vind ‘de toegangsweg tot Irak’redenering iets meer voor de hand liggen.
Over de inzet van het fregat Van Nes is de commissie zelfs duidelijk: ja, het schip is een
paar keer betrokken geweest bij het escorteren van OEF-gerelateerde schepen. ‘Dat was
ook het geval in de dagen tijdens en direct volgend op de invasie van Irak op 20 maart
2003’(p.375). Nu permitteer ik mij een andere kanttekening. De cie-Davids heeft keer op
keer gezegd zich tot de feiten te willen beperken en geen politieke duiding te willen geven.
Maar wat doet zij? Ze wikt en weegt en kwalificeert de inzet als ‘een zeer indirecte bijdrage
aan de voorbereiding van de opbouw’ en schrijft letterlijk dat ze ‘meent (…..) dat in
redelijkheid aan de minister van Defensie of de Nederlandse regering over deze inzet geen
verwijt kan worden gemaakt’(p.376). Maar wat heeft de commissie hier eigenlijk te menen?
Ik zou zeggen dat deze conclusie – afgezien van de vraag of ze terecht is of niet – nu juist
buiten de opdracht van de commissie viel, buiten de door haar zelf beleden feitelijke aard
van haar opdracht, en dat zij aan de Tweede Kamer had moeten worden overgelaten.
Deze afweging viel buiten haar ‘tasking’.

Interview: Barbara Smedema
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VD AMOK OOI

Onderzoeksdossier

Irak, de corpustheorie en het
Nederland heeft in 2003 politieke steun verleend aan een militaire aanval die een
“adequaat volkenrechtelijk mandaat” ontbeerde.I Het besluit tot steunverlening aan de
inval in Irak is bovendien tot stand gekomen zonder een “degelijke en actuele
voorbereiding (...) binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken”,II terwijl “de kwestie
van de volkenrechtelijke legitimatie ondergeschikt werd gemaakt aan de (...) door
Buitenlandse Zaken uitgezette beleidslijnen”.III Met deze conclusies velt de commissieDavids een hard en helder oordeel over de volkenrechtelijke onderbouwing van één van
de meest controversiële besluiten van het kabinet Balkenende I. Zowel qua
voorbereiding als qua inhoud vertoonde het besluit om politieke steun te verlenen aan
de inval in Irak gebreken.

H

et kabinet Balkenende I voerde als juridische legitimering
vooral de zogenoemde ‘corpustheorie’ aan. De inval in Irak zou
rechtmatig zijn op basis van het samenstel van resoluties dat de Veiligheidsraad
sinds 1990 heeft aangenomen. In 1990
werd inderdaad resolutie 678 aangenomen die staten het recht gaf om met “alle
noodzakelijke middelen” (all necessary
means) Irak uit Koeweit te verdrijven en
de vrede in de regio te herstellen. Deze
resolutie was echter gericht op de bevrijding van Koeweit, hetgeen werd gerealiseerd met operatie Desert Storm in
1991. Na afloop van Desert Storm aanvaarde de Veiligheidsraad resolutie 687,
die een staakt-het-vuren bevatte en Irak
onderwierp aan een streng (voortgezet)
sanctieregime. Deze resolutie bevatte
geen voortzetting van het mandaat tot
gebruik van geweld. Sinds 1991 is Irak
vervolgens diverse malen veroordeeld
wegens niet-nakoming van zijn verplichtingen onder de resoluties van de Veiligheidsraad.
Geen van deze resoluties bevatte echter
een machtiging aan individuele staten
om deze schendingen met behulp van geweld te herstellen. Dit geldt ook voor de
veelbesproken resolutie 1441 (2002),
waarin Irak werd gedreigd met “serious
consequences” als het zou blijven volharden in de schendingen van zijn volkenrechtelijke verplichtingen. Ondanks de
sterke bewoordingen maakte de resolutie
ook duidelijk dat het aan de Veiligheidsraad was om eventuele toekomstige
schendingen door Irak vast te stellen en
daar consequenties aan te verbinden. Het
gebruik van geweld tegen Irak zou daarom alleen rechtmatig zijn geweest als er
een nieuw, daartoe mandaterend besluit
28
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zou zijn genomen door de Veiligheidsraad.IV
Het beroep op de corpustheorie door
het eerste kabinet Balkenende was ook
om een andere reden wat merkwaardig.
Het kabinet stelde zich op het standpunt
dat geweldgebruik gelegitimeerd was ter
handhaving van de resoluties van de Veiligheidsraad, niet om regime change te
bewerkstelligen.V Het was echter van
meet af aan helder dat regime change één
van de doelstellingen van de Verenigde
Staten was. Ook was duidelijk dat de inval vrijwel onmogelijk tot enige andere
uitkomst had kunnen leiden dan een
machtsovername. Zoals de Commissie
terecht concludeert, was daarom een “zekere onwaarachtigheid niet vreemd aan
het Nederlandse standpunt”.VI

DESERT FOX
De discussies over de volkenrechtelijke
aspecten van het rapport Davids concentreerden zich, begrijpelijkerwijs, op de
inval in 2003. Het is echter van belang
om op te merken dat de hierboven besproken corpustheorie ook al werd ingeroepen in de jaren negentig van de vorige
eeuw. Zo beriep het tweede kabinet Kok
zich op het samenstel van resoluties inzake Irak dat sinds 1991 was aanvaard om
de steun aan de Amerikaans-Britse bombardementen in 1998 te rechtvaardigen
(operatie Desert Fox). Hoewel deze theorie destijds door enkele ministers en door
diverse Kamerleden werd bestreden, accepteerden regering en kamer uiteindelijk operatie Desert Fox als legitiem en
noodzakelijk.VII Uiteraard bestaan er enkele belangrijke verschillen tussen operatie Desert Fox en de inval in 2003. Waar
het in 1998 ging om bombardementen,
behelsde de oorlog in 2003 een groot-

scheepse invasie die uitliep op regime
change. Ook werd de noodzaak tot een
nieuw, mandaterend besluit van de Veiligheidsraad in de aanloop tot de 2003
invasie nog eens onderstreept door de
tekst en context van resolutie 1441
(2002).
Voor wat betreft de juridische argumentatie vallen echter toch vooral enkele
belangrijke overeenkomsten op: ook in
de jaren negentig werd de corpustheorie
gebruikt om soms grootscheeps geweldgebruik te rechtvaardigen met een beroep op een samenstel van resoluties, ook
al ontbrak in die resoluties een specifieke
machtiging daartoe. De kritiek die de
Commissie Davids op de corpustheorie
formuleert, is daarom ook van toepassing op de juridische onderbouwing van
de Nederlandse positie in de jaren negentig. Dit gegeven werd onlangs nog gememoreerd door de minister van Buitenlandse Zaken in het eerste kabinet Balkenende, De Hoop Scheffer. In een interview met de Volkskrant verwonderde hij
zich er over dat mensen die de corpustheorie in de jaren negentig hadden aanvaard als juridische basis voor de bombardementen op Irak, nu de rechtmatigheid van de invasie van 2003 ontkenden:
“Ik was en ben van mening dat de redenering [van de corpustheorie-WW] wél
valide was.
En ik was de enige niet. Mijn voorgangers Kooijmans, Van Aartsen en Van
Mierlo hebben allemaal op enig moment
met dat argument gebruik van geweld
gelegitimeerd. Het is van tweeën één: of
de Veiligheidsraad sanctioneert geweld,
of doet dat niet.”VIII Hoewel de laatste
opmerking juridisch hout snijdt, is het
toch wat ironisch dat juist de toenmalige
minister van Buitenlandse Zaken dit
punt naar voren brengt. Zoals hierboven
al werd uiteengezet, maakte het kabinet
Balkenende I immers zelf een onderscheid tussen enerzijds afdwinging van
de naleving van resoluties van de Veiligheidsraad (waarvoor het meende dat een
adequaat volkenrechtelijk mandaat bestond) en anderzijds regime change
(waarvoor geen volkenrechtelijke basis
zou zijn). De acties uit de jaren negentig
vielen in de eerste categorie, terwijl de invasie waaraan het eerste kabinet Balke-
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volkenrecht
nende zijn steun verleende, was bedoeld
om het regime in Bagdad omver te werpen.

VOLKENRECHT ALS MAATSTAF?
De conclusies die de Commissie trok ten
aanzien van het volkenrechtelijk mandaat hebben ook geleid tot een fundamenteler debat over de rol van het recht
in de internationale betrekkingen. Dient
een regering altijd het volkenrecht te volgen of zijn er omstandigheden denkbaar
waarin het toelaatbaar of zelfs geboden is
om de regels van de internationale
rechtsorde opzij te zetten? In het rapport
zelf liet het commissielid van Walsum al
een kanttekening opnemen over het belang van het volkenrecht in de internationale politiek. Hoewel Van Walsum de
conclusies betreffende het ontbreken van
een volkenrechtelijk mandaat onderschreef, wilde hij toch aantekenen dat
“geen regering zal accepteren dat haar vitale politieke doelstellingen onder alle
omstandigheden voor het volkenrecht
zullen moeten wijken”.IX In de reacties op
het rapport Davids werd ook door anderen meermalen beargumenteerd dat het
volkenrecht, met al zijn onvolkomenheden, onmogelijk als absolute maatstaf
voor buitenlands beleid kan worden gehanteerd.X Het is inderdaad moeilijk verdedigbaar dat het volkenrecht onder alle
omstandigheden de doorslag zou moeten geven bij het buitenlands beleid. Dit
wordt ook door de Commissie Davids
zelf erkend, waar zij aangeeft dat in uitzonderlijke situaties zulke belangrijke
waarden in het geding zijn “dat staten
zich gedwongen kunnen voelen te handelen ook wanneer dit niet conform het
volkenrecht mocht zijn”.XI
Het bestaan van dergelijke uitzonderlijke situaties dient echter niet licht te
worden aangenomen. Bovendien mag
men van regeringen in dergelijke situaties verwachten dat zij hun besluiten baseren op gedegen informatie, dat zij een
zorgvuldige afweging van alternatieven
maken, dat zij onwelgevallige informatie
en kritische geluiden serieus nemen en
dat zij in het openbaar rekenschap afleggen van de genomen besluiten. Zoals het
rapport Davids aantoont, schoot de besluitvorming en verantwoording over de

UITGEDEELD
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steun aan de inval in Irak juist op dit
soort punten vaak tekort. Zelfs als de
toenmalige regering zou hebben gekozen
voor de door Van Walsum uiteengezette
argumenten, zou er daarom nog het nodige zijn aan te merken geweest op het
besluit om de inval in Irak politiek te
steunen.XIIDit besluit bewees niet alleen
het volkenrecht, maar ook de politiek een
slechte dienst.
Wouter Werner
Vrije Universiteit Amsterdam
I Rapport Commissie van Onderzoek Besluit-

vorming Irak, Boom Uitgeverij, Amsterdam,
2010 (hierna: ´Rapport´), p. 425.
II Rapport, p. 427.
III Rapport, p. 425.
IV Dit was ook de strekking van het memo dat
de Dienst Juridische Zaken van Buitenlandse
Zaken in 2003 zonder succes onder de aandacht van de minister probeerde te krijgen.
Zie Rapport, p. 249-250.
V Rapport, p. 271.

VI Rapport, p. 425.
VII Rapport, p. 53-55.
VIII Interview in de Volkskrant, 13 februari 2010,

p. 33.
IX Rapport, p. 270.
X Zie bijvoorbeeld Van Staden, “In de interna-

tionale politiek mag het recht niet altijd het
zwaarste wegen”, Bijlage Opinie & Debat
NRC Handelsblad, zaterdag 13 februari 2010,
p. 3.
XI Rapport, p. 224, 225.
XII Het is daarom verheugend dat het kabinet
Balkenende IV zich uiteindelijk toch bereid
toonde om (enige) lering te trekken uit het
rapport Davids, onder andere via de instelling van een aparte positie van volkenrechtelijk adviseur, de verbetering van informatievoorziening en een herbevestiging van het
uitgangspunt dat ambtelijke notities met afwijkende meningen over belangrijke onderwerpen de politieke leiding dienen te bereiken. Kabinetsreactie Rapport Davids, 09-022010, http://www.minaz.nl/Actueel/Kamerstukken/2010/Februari/Kabinetsreactie_rapport_commissie_Davids (bezocht op 23 februari 2010).
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VD AMOK OOI

Onderzoeksdossier

De Nederlandse berichtgeving over Powells speech voor de Veiligheidsraad

Kritiekloos op
een kritisch moment
In Amerikaanse onderzoeken naar de rol van de pers in de maanden voor de oorlog
tegen Irak is vastgesteld dat journalistieke principes terzijde werden geschoven en de
media een spreekbuis werden voor de oorlogszuchtige regering.I Dat leidde er onder
meer toe dat grote media hun excuses aanboden aan hun lezers voor hun onkritische
houding in die maanden. De krant met wereldwijd het meeste aanzien, de New York
Times, is daar het bekendste voorbeeld van.II Nederlandse media hebben nooit
excuses gemaakt voor hun berichtgeving over Irak. Sterker nog, de rol van de
Nederlandse pers is nooit serieus onderzocht. Zou dat wel gebeuren, dan zou snel
duidelijk worden dat excuses ook hier op hun plaats zijn.

D

e Nederlandse berichtgeving
over de beruchte speech van de
Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken Colin Powell voor de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
– waarvan al snel duidelijk werd dat er
vrijwel niets van klopte – is daar een goede illustratie van. Op die bewuste 5e februari 2003 wilde Powell de wereld van
drie dingen overtuigen: dat Saddam
Hoessein het werk van de wapeninspecteurs onmogelijk maakte en voortzetting
van de inspecties daarom geen zin had;
dat Saddam grote voorraden massavernietigingswapens bezat; en dat er banden
tussen Irak en Al-Qaida bestonden.III
Bovenal moest de vijf kwartier durende
aanklacht aan het adres van Irak duidelijk maken dat oorlog de enige oplossing
was voor het intomen van het gevaarSaddam. In Nederland haastte ministerpresident Balkenende zich om de speech
“bewijsmateriaal” te noemen.IV
Hoe berichtte de Nederlandse pers
hierover? Dat heb ik onderzocht door alle artikelen in het NRC Handelsblad, de
Volkskrant en de Telegraaf uit de periode
van 6 tot en met 8 februari 2003 waarin
het woord Powell voorkomt te analyseren. Daarvoor heb ik gebruik gemaakt
van de academische zoekmachine LexisNexis. Ik ben er bij deze analyse van uitgegaan dat je van de pers mag verwachten dat zij het aloude principe van hoor
en wederhoor toepast en daarnaast een
serieuze poging doet om Powells be30
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schuldigingen op waarheid te toetsen.
Met andere woorden, dat de pers een kritische houding aanneemt en de beschuldigingen niet klakkeloos voor waar aanneemt. Dat is in dit geval extra belangrijk
omdat het hier gaat om een zaak van oorlog en vrede en omdat het een van de betrokken partijen zelf is die probeert aannemelijk te maken dat oorlog noodzakelijk is; de speech had overduidelijk een
politiek doel. Bovendien waren veel beschuldigingen gebaseerd op (geheim) inlichtingenmateriaal, dat per definitie
veelal dubbelzinnig is en gemakkelijk
kan worden misbruikt. Allemaal redenen
om extra kritisch te zijn. Voor een instituut dat zichzelf graag ziet als ‘waakhond
van de democratie’ lijken me dit overigens geen bijzondere verwachtingen.

HOOR EN WEDERHOOR
Alle drie de kranten plaatsten meerdere,
vaak vrij gedetailleerde artikelen over
Powells redevoering, waarin ze zich
doorgaans (zeer) onder de indruk toonden. Een impressie:
NRC Handelsblad
“Colin Powells presentatie gisteren voor
de Veiligheidsraad en voor een televisiepubliek van miljoenen was sterk en indrukwekkend. Maar het allesovertuigende, harde bewijs van de aanwezigheid in
Irak van massavernietigingswapens leverde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken niet. (…) Zijn betoog

van anderhalf uur had niettemin de
kracht van de opsomming die schokt
door haar hoeveelheid, presentatie en details. Niet alles van wat Powell over Iraks
vermeende nucleaire, biologische en chemische wapens naar voren bracht was
nieuw. Maar de banden met afgeluisterde
conversaties waren dat wel. Hierin meldden Iraakse officieren dat ze “aangepaste
voertuigen” in verband met de wapeninspecties hebben weggehaald, en dat de
uitdrukking “zenuwgassen” niet meer
mag worden gebruikt.”V
De Volkskrant
“Colin Powell heeft gesproken. Met behulp van geluidsfragmenten, satellietfoto’s en getuigenissen van informanten leverde de minister naar eigen zeggen het
“onweerlegbare en onmiskenbare” bewijs dat Saddam Hussein probeert verboden wapens te verbergen. Toch zat het
onomstotelijke bewijs dat Irak in het bezit is van massavernietigingswapens er
niet bij. Belastend was het door Powell
gepresenteerde bewijs wel. Hij liet niet alleen een afgeluisterd gesprek horen tussen twee Iraakse militairen die zich zorgen maakten over een voertuig dat de
VN-wapeninspecteurs niet mochten
zien, maar ook toonde de minister satellietbeelden die lieten zien hoe vlak voor
de komst van de inspecteurs verdachte
installaties waren weggehaald. Wat Powells presentatie op zijn minst duidelijk
maakte is dat de Irakezen proberen de
wapeninspecteurs van Hans Blix om de
tuin te leiden. Daarmee schenden zij resolutie 1441, waarin van Irak wordt geëist dat het meewerkt met de inspecteurs.
Het werkt niet mee, maar tegen.”VI
De Telegraaf
“De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, heeft gisteren overtuigend aangetoond dat de Irakese dictator Saddam Hoessein zich tot
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plaatste bijvoorbeeld een stuk van bijna
vijfduizend woorden waarin grote delen
van de toespraak in vertaling waren
weergegeven. Ook werd er, soms herhaaldelijk, in redactionele commentaren bij
de speech stilgestaan. Aangezien Powells
lang verwachte toespraak op 6 februari
het nieuws van de dag was, is deze ruime
aandacht wellicht niet gek. Ze staat echter in schril contrast tot de ruimte die aan
wederhoor werd besteed.
Irak kreeg namelijk vrijwel geen ruimte om inhoudelijk te reageren op Powells
Foto: NAVO

vandaag toe totaal niets aantrekt van de
eis van de wereldgemeenschap zich te
ontwapenen. Hij lapt dat verlangen volledig aan zijn laars. De VS-minister liet
een patroon zien van misleiding door
Bagdad van de Verenigde Naties en van
de wapeninspecteurs. Saddam Hoessein
handelt daarmee volstrekt in strijd met
de VN-resolutie die hem verplicht aan te
tonen geen chemische, bacteriologische
en nucleaire massavernietigingswapens
te bezitten, of bezig te zijn die te verkrijgen. Powell kwam met voldoende serieus
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indruk van de speech. Iraakse of andere
Arabische dagbladen, die veel sceptischer
waren, kwamen niet aan bod.
Daarnaast plaatsten alle drie de kranten een afzonderlijk artikel waarin werd
uitgelegd hoe de band tussen Irak en AlQaida er volgens Powell uitzag. Die zou
via de terroristische beweging Ansar-alIslam, de Jordaniër Abu Musab al-Zarqawi en de geheime dienst van Irak rechtstreeks naar Saddam Hoessein lopen. De
Telegraaf was er erg van onder de indruk:
“Powell liet er woensdagavond in zijn betoog voor de Veiligheidsraad geen twijfel
over bestaan dat Saddam Hoessein via
Ansar-al-Islam banden onderhoudt met
Al-Qaida”.XIII Wat opvalt aan deze berichten is dat zowel de Volkskrant XIV als
de Telegraaf geen ontkenning van Irak in
hun stukken opnamen. Het NRC Handelsblad deed dat wel, maar voegde daar
meteen een reactie van Powell aan toe:
“Irak ontkent elk contact met Al-Qaida,
maar “die ontkenningen zijn eenvoudig
niet geloofwaardig”. Ambitie en haat vormen volgens Powell de basis voor de samenwerking tussen deze ideologische tegenpolen”.XV Opnieuw werd er dus niet
of nauwelijks wederhoor toegepast. De
drie kranten plaatsten overigens wel een
korte reactie van de voorman van Ansaral-Islam, Mullah Krekar, die de vermeende band ontkende.

BESCHULDIGINGEN CHECKEN
POWELL EN BUSH OP BEZOEK BIJ
DE NAVO

te nemen aanwijzingen dat Irak wel degelijk beschikt over die wapens en over
componenten daarvan, en bovendien
over middelen om die wapens ook over
lange afstand in te zetten. Saddam Hoessein had van de wereld de afgelopen
maanden een laatste kans gekregen zijn
leven te beteren. Het is overduidelijk dat
hij die niet heeft gebruikt, en met zijn
misdadige praktijken is doorgegaan. Er
rest de wereld langzamerhand nog weinig anders dan onder leiding van de
Amerikanen de ontwapening van dat
land nu zelf ter hand te nemen. Wie zich
daaraan onttrekt, levert zich uit aan een
dictator als Saddam Hoessein. Eindeloos
doorgaan met inspecties is geen
optie.”VII
Sommige artikelen over de speech waren
opvallend lang. Het NRC Handelsblad

veelal valse beschuldigingen. Alle drie de
kranten publiceerden weliswaar een reactie, maar deze was over het algemeen
erg kort (niet meer dan driehonderd
woorden) en erg algemeen. De koppen
van de artikelen geven dit algemene karakter goed weer. NRC Handelsblad:
“Irak ziet een ‘pak leugens’”,VIII de Volkskrant: “Irak: ‘show van VS zat vol trucages’”,IX en de Telegraaf: “Een typisch
Amerikaans spektakel”.X Hoewel het regime in Irak terecht bekendstond als leugenachtig, is zo’n korte reactie in vergelijking met de soms meer dan tienduizend
woorden die aan Powells aanklacht werden besteed niet te rechtvaardigen. Zowel
het NRC Handelsblad XI als de
Volkskrant XII plaatsten ook een artikel
met reacties van buitenlandse dagbladen
op Powells optreden. Opnieuw schoot de
wederhoor erbij in. In de stukken werden
alleen commentaren uit Amerikaanse en
Europese kranten opgevoerd. De auteurs
waren over het algemeen (zeer) onder de

Naast het toepassen van hoor en wederhoor mag je van een zichzelf serieus nemende pers verwachten dat ze Powells
beschuldigingen zo goed mogelijk probeerde te checken. Daarvoor bestonden
goede mogelijkheden. Te denken valt aan
het raadplegen van de wapeninspecteurs
van de Verenigde Naties en van onafhankelijke wapen- en terrorisme-experts, die
over het algemeen veel kritiek hadden op
de speech. Zij hadden er bijvoorbeeld op
kunnen wijzen dat veel van Saddams biologische en chemische materiaal – als
het al bestond – verouderd en derhalve
onbruikbaar was, dat er tijdens de wapeninspecties niets verdachts werd gevonden en dat een relatie tussen Irak en
Al-Qaida zeer onwaarschijnlijk was.
NRC Handelsblad verzuimde wapenexperts te raadplegen. De Volkskrant volstond met een tamelijk algemene verwijzing naar experts die Powells beschuldigingen bevestigden: ‘In de vele nabeschouwingen die ’s avonds volgden,
toonden de wapen- en veiligheidsexperts
VREDESMAGAZINE nr. 2-2010
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zich over het algemeen onder de indruk
van Powells verhaal, dat harder en meer
omvattend was dan de meesten hadden
verwacht’.XVI De Telegraaf plaatste wel
een kritische kanttekening bij de speech:
‘Britse deskundigen trokken gisteravond
de waarde van de bewijzen in twijfel.
“Veel is oud nieuws en wat nieuw is, is
aan interpretatie onderhevig”, was de kritiek’.XVII Opmerkelijk is dat de Telegraaf
deze kanttekening wegstopte in een artikel over een ander onderwerp. ‘Front tegen oorlog Irak houdt stand’, luidde de
kop.
De kranten besteedden in het geheel
geen aandacht aan de mensen die als
geen ander in staat waren met kennis van
zaken te reageren op Powells speech: de
wapeninspecteurs. Dat is des te vreemder
daar de chef van de inspecteurs in Irak,
Hans Blix, zich wel degelijk over de
speech uitliet. Hij noemde die “niet overtuigend” en zei “geen bewijzen” te hebben gezien voor Powells bewering dat
Irak verdacht materiaal had verwijderd
van plaatsen waar de inspecteurs onderzoek wilden doen.XVIII Het is achteraf bevreemdend te horen dat een van de wapeninspecteurs, de Nederlander Jan Rozing, toen al voor “99,9 procent zeker
(wist) dat er niets was” in Irak.XIX
Ten slotte kwamen ook onafhankelijke
terrorisme-experts nauwelijks aan bod.
Zij hadden erop kunnen wijzen dat de
vermeende relatie tussen Irak en Al-Qaida, waar de Telegraaf zo overtuigd van
was, helemaal niet bestond. NRC Handelsblad en de Telegraaf lieten echter geen
enkele expert reageren op de “ambitie en
haat” die, aldus Powell, Al-Qaida en Saddam Hoessein in elkaars armen dreef. Alleen de Volkskrant stond hierbij stil. In
een boekbespreking schreef de krant
over de kwestie: “Het is (…) weinig aannemelijk dat Saddams seculiere regime
nauwe banden onderhoudt met door
Iran en Saoedi-Arabië gesteunde islamistische extremisten in een paar verlaten
dorpjes die buiten zijn controle
vallen”.XX Dit stuk zal niet iedereen zijn
opgevallen, aangezien het in een bijlage
was weggestopt. Gezien de actualiteit ervan is het vreemd dat het niet meer aandacht kreeg.
Kortom, naast de uitermate beperkte
wederhoor die de Nederlandse pers toepaste heeft zij vrijwel geen pogingen ondernomen om Powells valse beschuldigingen feitelijk te checken. Het resultaat
was dat ze over het algemeen zonder
voorbehoud aan de lezers werden voor32
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geschoteld. Ten onrechte ontstond zo het
beeld dat Powells speech ‘overtuigend’
was.
De kranten slaagden er overigens niet
alleen nauwelijks in om kritische kanttekeningen te plaatsen bij Powells verhaal,
het lijkt erop dat zij soms zelfs andersom
te werk zijn gegaan: zij hebben juist bevestiging gezocht voor Powells beschuldigingen. In een artikel in het NRC Handelsblad werd bijvoorbeeld, na een ronduit ingewikkelde berekening, geconcludeerd dat de hoeveelheid antrax die Saddam Hoessein ‘achter de hand’ had in feite dodelijker was dan al werd aangenomen.XXI De Telegraaf ging op zoek naar
bewijs voor Powells beschuldiging dat
Irak over grote hoeveelheden dodelijk
gas beschikte, en vond dat in Nederland:
“Dankzij Frans van Anraat beschikt Irak
over immense voorraden gifgas”. Powell
heeft gelijk, aldus de Telegraaf.XXII

TUSSENKOP
Dan rest de vraag hoe dit onkritische gedrag van de Nederlandse pers te verklaren is. Dat lijkt vooral een kwestie van
een misplaatst vertrouwen in zowel minister Powell als de (democratische) Verenigde Staten. Het NRC Handelsblad
concludeerde bijvoorbeeld dat Powell de
“zaak van Amerika sterker (heeft) gemaakt”. Daaraan droeg bij dat Powell een
‘gematigde kracht’ was binnen de regering-Bush. De Volkskrant ging een stuk
verder: “Natuurlijk, het gaat om banden
en beelden, en daarmee kan worden geknoeid. Maar daar moet niet van worden
uitgegaan: daarvoor is de kans dat zo’n
flagrant geval van misleiding zou uitlekken, te groot in een open, democratische
samenleving als de Amerikaanse.” De
Amerikaanse regering kan niet liegen, aldus de Volkskrant. De Telegraaf ging nog
een stapje verder. In reactie op kritische
opmerkingen van de SP schreef de krant
in een hoofdartikel:“Bij zowat elke bewering van Powell werden vraagtekens gezet, in niets werd hij op zijn woord geloofd. Dat de VS het zich niet kunnen
veroorloven onzin te vertellen, werd gemakshalve vergeten.” Ook hier was het
uitgangspunt: de VS kan niet liegen en
daarom moet je Powell op zijn woord geloven. Voor een ‘waakhond van de democratie’ is dit een bizar goedgelovige houding.
Voor de toekomst voorspelt het overigens weinig goeds. Met het oog op de
grote ‘betrouwbaarheid’ van de huidige
Amerikaanse president Barack Obama

zal de berichtgeving over de volgende
oorlog zeer waarschijnlijk nog minder
kritisch zijn.
Jip van Dort
Jip van Dort heeft ook een artikel geschreven over
de kwestie van het terugtrekken van de wapeninspecteurs van UNSCOM in de Nederlandse pers.
Dit artikel wordt gepubliceerd op de website
www.vdamok.nl

I FAIR, In Iraq crisis, networks are megaphones for

official views, http://www.fair.org/reports/
iraq-sources.html (18 maart 2003).
II New York Times, The Times and Iraq,
http://www.nytimes.com/2004/05/26/international/middleeast/26FTE_NOTE.html?ex=
1400990400&en=94c17fcffad92ca9&ei=5007
&partner=USERLAND (26 mei 2004).
III Colin Powell, Remarks to the United Nations
Security
Council,
http://20012009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2003/17300.htm (5 februari 2003).
IV NRC Handelsblad, Joost Oranje, Hollandse
oorlogslogica (12 juni 2004).
V NRC Handelsblad, Een solide betoog (6 februari 2003).
VI De Volkskrant, Veiligheidsraad aan zet (6 februari 2003).
VII De Telegraaf, Kees Lunshof, Overtuigend (6
februari 2003).
VIII NRC Handelsblad, Irak ziet een ‘pak leugens’
(6 februari 2003).
IX De Volkskrant, Irak: ‘Show van VS zat vol trucages’ (6 februari 2003).
X De Telegraaf, Ralph Dekkers, ‘Een typisch Amerikaans spektakel’ (6 februari 2003).
XI NRC Handelsblad, Saddam moet vastberadenheid voelen (6 februari 2006).
XII De Volkskrant, Powell (7 februari 2003).
XIII De Telegraaf, ‘Groep Krekar schakel Irak-Osama’ (8 februari 2003).
XIV De Volkskrant, Powell: Irak helpt Al-Qaida al
jaren (6 februari 2003).
XV NRC Handelsblad, Terroristische relatie van
‘ambitie en haat’ (6 februari 2003).
XVI De Volkskrant, Paul Brill, Vertrouwde stellingen (6 februari 2003).
XVII De Telegraaf, Pieter Nijdam, Front tegen oorlog Irak houdt stand (6 februari 2003).
XVIII Trouw, Blix: Bewijs van Powell niet afdoende;
Crisis Irak (7 februari 2003).
XIX Een Vandaag, Wapeninspecteur: ‘Aanleiding
Irak-oorlog een farce’ (9 januari 2010).
XX De Volkskrant, Henk Muller, Saddam heeft
niets met islamisten; Fanatieke jihad-aanhangers in Noord-Irak worden waarschijnlijk gestuurd door Iran (7 februari 2003).
XXI NRC Handelsblad, Karel Knip, Theelepeltheorie (8 februari 2003).
XXII De Telegraaf, Charles Sanders, Hollandse vazal van Saddam (8 februari 2003).
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KORTE BERICHTEN
Slovenië: weg met
het leger?

V

anaf 2 februari gaat er internationaal een petitie van Sloveense burgers rond om in Slovenië het leger af te
schaffen - alhoewel...
Vanuit het weekblad Mladina wordt
een petitie voorbereid om het staande leger af te schaffen. De opstellers willen dat
het militaire personeel wordt ingezet
voor vreedzame en sociale doeleinden.
We moeten hierbij aantekenen dat niet
alle gewapende eenheden worden afgeschaft: een restant zou er met wat zwaardere wapens moeten zijn voor politieassistentie in het binnenland en 500 soldaten zouden worden gereserveerd voor
vredesmissies van de NATO. Ook het lidmaatschap daarvan wordt overigens ter
discussie gesteld.

Brochure Vrouwen
Vrede Veiligheid over
resolutie 1325

H

et Platform Vrouwen & Duurzame
Vrede heeft een nieuwe versie uitgebracht van de brochure ‘Vrouwen Vrede Veiligheid’ met als ondertitel ‘Resolutie 1325 in uitvoering’. Geconstateerd
wordt dat er nog veel moet gebeuren om
de resolutie in praktijk te brengen.
De in 2000 aangenomen resolutie 1325
gaat over het versterken van de deelname
van vrouwen bij het voorkomen van gewapende conflicten, bij vredesopbouw
en over het beschermen van vrouwen en
meisjes tegen seksueel geweld, in het bijzonder tegen verkrachting als oorlogswapen.
De brochure kan voor 5 euro worden
besteld bij Vrouwen voor Vrede, Postbus
963, 3800 AZ Amersfoort.
Downloaden kan via: www.vredesmuseum.nl/ download/inhoud.php

Tentoonstelling
‘Zicht op Vrede’

O

nder de nieuwe naam ‘Zicht op
Vrede’ heeft het Museum voor
Vrede en Geweldloosheid een geactualiseerde versie uitgebracht van haar ten-

toonstelling over de geschiedenis van de
internationale vredesbeweging en de
huidige noodzaak om het vredeswerk
voort te zetten.
De nieuwe tentoonstelling werd voor
het eerst opgesteld 4 maart j.l. in het Rotterdamse Ro Theater.
De tentoonstelling telt 24 kleurrijke
panelen, die het verhaal van de vredesbeweging vertellen aan de hand van kunstuitingen, affiches en foto’s. Het betrekkelijk kleine formaat van de panelen (ca.
100 x 37 cm) en de weersbestendige uitvoering maakt deze tentoonstelling bijzonder geschikt om te tonen bij vredesmanifestaties.
De webversie van de tentoonstelling is
te zien op www.vredesmuseum.nl. Voor
het lenen van de tentoonstelling kunt u
contact opnemen met Marie-An Schut
tel. 046-442.64.20.

leveringen aan Israël. Ze wilden op een
speelse manier wijzen op de rol die vliegmaatschappij El Al speelt in de doorvoer
van Amerikaanse wapens naar Israël.
El Al vliegt via de luchthaven van Luik
en wordt voor haar wapentransfers door
de Belgische overheid niets in de weg gelegd. Met hun actie wilden de ‘hostesses’
het publiek van het Vakantiesalon hiervan bewust maken.
Maar dat was buiten de veiligheidsdiensten van de Israëlische ambassade
gerekend. Een Israëlische undercoveragent die op de beurs patrouilleerde, reageerde furieus en liet de activisten arresteren. Ze werden gerechtelijk aangehouden op beschuldiging van schriftvervalsing, en gingen 20 uur de cel in.

Funk the War! SDS
leeft nog

Internationale
activisten blokkeren
Engelse
kernwapenfabriek

S

A

Vredesactivisten in
de cel onderdruk
van de Israëlische
ambassade

Op naar Uruzgan!

tudents for Democratic Society, in
de VS een legende uit de jaren zestig,
uit de tijd van de burgerrechten, is nog
steeds niet verdwenen. Zij roepen nu op
tot actie tegen de oorlog. Met de onvertaalbare leuze Funk the war houden ze
regelmatig dansdemonstraties met blank
en zwart tegen de oorlog in Afghanistan
en tegen Irak. Ze houden scholingsbijeenkomsten voor zwarten tegen de nog
steeds durende onderdrukking. Zij protesteren tegen de media en de manipulaties daarvan, als oproepen eventjes niet
tot resultaten leiden. Zij zetten legerwervers onder de verf.
Op 19 maart, de zevende verjaardag
van de oorlog tegen Irak roepen ze tot
een studentenopstand op tegen de War
on Terror met de leuze: “geld voor onderwijs, niet voor oorlog en bezetting”.

O

p 7 februari voerden vredesactivisten op het Vakantiesalon in Brussels Expo een ludieke actie tegen wapen-

ctivisten uit heel Europa, waaronder
een Nederlandse delegatie van Ontwapen, blokkeerden op 15 februari de
Britse kernwapenfabriek in Aldermaston. Lock-ons, zangkoren, bisschoppen
en Nobelprijswinnaars hielden alle poorten gesloten.
Aanwezig waren de Nobelprijswinnaars Jody Williams en Máiread Corrigan-Maguire en een internationale delegatie van een honderdtal activisten. Terwijl ze de Britse vredesbeweging ondersteunen in hun verzet tegen de modernisering van de Britse kernwapens, is deze
actie ook een voorbereiding op de internationale actiedag op 3 april, die in Nederland op de basis Volkel wordt gehouden.
Beelden van de blokkade zijn beschikbaar op: www.flickr.com/photos/cnd.uk

D

e val van het kabinet Balkenende
IV als gevolg van de poging van
minister Verhagen om een derde uitzending naar Uruzgan te forceren heeft ertoe
geleid dat Nederland zijn troepen daaruit
moet terugtrekken. Nu is het aan het anti-NAVO-comité van Portugal om aan de
bak te gaan. De minister van defensie
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Santo Silva heeft namelijk als reactie op
dat bericht voorgesteld de uitzending
van 263 manschappen aanzienlijk uit te
breiden.
Het comité roept nu iedereen op daartegen te demonstreren, in de hoop dat
het een proefballonnetje is.

Aanmoediging tot
dienstweigering
kost Turken
1 tot 10 jaar cel

H

et kan niet genoeg herhaald worden: propaganda voor dienstweigering is in Turkije strafbaar. Het is nog
erger dan smokkel van hasjiesj. Al eerder
is bericht over de arrestatie van Volkan
Sevinc, die een persconferentie hield over
de dienstweigeraar Enver Aydemir en
over het feit dat het leger eenmaal opgepakte dienstweigeraars martelt. Hij zit
vanaf 6 januari vast, nadat de politie met
bruut geweld alle aanwezigen had opgepakt. Negentien andere kameraden, die
na een arrest van 24 uur werden vrijgelaten, zullen voor de rechter moeten verschijnen en riskeren een gevangenisstraf
van één tot tien jaar wegens “het ontmoedigen van mensen om deel te nemen
aan militaire dienst”. Dus uitleggen dat
dienstweigering in Nederland een recht
is, is in Turkije een zwaar misdrijf.

Bomspotters
verschalken militairen
Kleine Brogel

O

p zondag 31 januari drong een
groep anti-kernwapenactivisten
binnen op de Belgische luchtmachtbasis
Kleine Brogel. Tot hun eigen verbazing
konden ze ongestoord doordringen tot
vlakbij de opslagplaats van de kernbommen.
De activisten zijn trainers in geweldloze actietechnieken. Ze bieden opleidingen aan de andere Bomspotters. Deze actie was voor hen een oefenplaats voor geweldloze acties en burgerlijke ongehoorzaamheid. Na hun klimtechnieken op de
omheining te hebben uitgeprobeerd, liepen ze ongestoord tot bij de kernwapenbunkers. Pas na anderhalf uur werden de
vredesinspecteurs tegenhouden door enkele zwaarbewapende militairen. Ze gingen het gesprek aan om de aanwezige soldaten te overtuigen van hun vredevoller
34
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perspectief op conflicthantering. De militairen hadden hier echter weinig oren
naar. De activisten werden gerechtelijk
aangehouden, en ondervonden aan den
lijve de militaire arrestatietechnieken.
Het resultaat van de inspectie kan je
volgen op deze video: www.youtube.
com/watch?v=iemJbLSHB6A

War Resisters
International: geen
legerbezetting in
Haïti, maar hulp van
onderaf

O

p 1 februari liet War Resisters International een internationale oproep rond gaan waarin van de Verenigde
Staten werd geëist een schema op te stellen waarop hun troepen, die als hulpeenheden Haïti na de aardbeving zijn binnengevallen, zich dienen terug te trekken.
De zelfbeschikking van het geteisterde
land is door de militaire invasie opnieuw
in gevaar en de schuldenlast, waaronder
het na zijn zelfstandigheid gebukt gaat
(wegens herstelbetalingen aan zijn oude
kolonisator Frankrijk) loopt weer op.
Het Amerikaanse leger heeft het vliegveld en de distributie van alle goederen
daarvandaan in handen. De Amerikaanse minister van defensie Robert Gates
heeft verklaard dat de Amerikaanse aanwezigheid een zaak van lange termijn zal
worden.
De WRI zegt: “De fundamentele vraag
die hierbij wordt gesteld en vaak door de
media over het hoofd wordt gezien is –
waarom is de hulpinspanning in Haïti
een militaire operatie? Rebecca Solnit
heeft gedocumenteerd hoe buitengewoon groot het aandeel is van de wederzijdse hulp die na grote rampen ontstaat,
en de Haïtianen bouwen op deze traditie
voort. In plaats het land opnieuw te militariseren en te bezetten, zouden wij deze
initiatieven moeten steunen.”

Freeze Flashmob
tegen verkoop
Israëlische producten

O

p de drukke koopavond van 28 januari werd de Albert Heijn in het
Utrechtse Hoog Catharijne verrast door
een heuse ‘Freeze Flashmob’ gericht te-

gen de verkoop van Israëlische producten.
Op het fluitsignaal stond een groep
van ruim 30 mensen als bevroren midden tussen de drukte van het winkelend
publiek. Dit leverde een bevreemdend tafereel op. Deelnemers aan de Flashmob
droegen groene T-shirts met het opschrift ‘Koop geen Israëlische Apartheid’.
Zij hielden Israëlische producten in hun
handen en hadden verbaasde en verbijsterde uitdrukkingen op hun gezicht! Na
een tweede fluitsignaal werden alle Israëlische producten in mandjes en karretjes
gedaan en al fluitend naar de kassa gebracht alwaar deze producten werden
achtergelaten voorzien van posters en actiekaarten met daarop de tekst: Koop
geen Israëlische Apartheid!
De actie werd georganiseerd door
het Nederlands Palestina Komitee. Er
werd ook een filmpje van gemaakt dat te
zien is op YouTube: www.youtube.com/
watch?v=ZoLuicl3UF0

Vredesteken van
bomen en
struiken bij Volkel

O

ver ongeveer 5 jaar zal er vanuit de
lucht in de bossen bij vliegbasis
Volkel een vredesteken te zien zijn. Het
bestaat uit bomen en struiken. De Stichting Atoomvrijstaat was al eerder begonnen met aanplanten, maar een deel van
de vorig jaar geplante dennen is afgestorven. Met hulp van de Tuingroep De Nistel worden nu coniferen en laurierstruiken geplant, die beter geschikt zijn.

Tentoonstellingen
Museum voor Vrede en
Geweldloosheid

7

t/m 29 april: Gandhi in Almere. 20
april t/m 15 mei: De Loopgravenoorlog (stripverhaal van Tardi over WO I) in
Delfzijl. 3 t/m 28 mei: Vergeven – Verzoenen in Heesch, Heeswijk Dinter en Nistelrode.
Meer info: www.vredesmuseum.nl/
info/agenda.php of 015-785.01.37
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SIGNALERINGEN

M

der Regering’, zoals de titel van een document van de Generale Staf uit 1948 luidde. Al gauw werd echter de Rijn-IJssel linie de eerste verdedigingslijn tegen de rode horden. In het bezette deel van Nederland moest een ondergronds leger onder
leiding van staatsraden zoals Ruppert
van de landarbeidersbond en Van Lier
van het voormalig verzet weerstand bieden. Bij oorlogsdreiging zouden nog tot
1987 grote aantallen communisten en
andere dissidenten geïnterneerd worden
(Operatie Diepvries).
Later kwamen de gevolgen van massale bombardementen op de grote steden
centraal te staan. In de planning worden
opmerkelijke en bizarre scènes beschreven. Zo bestond in 1968 in Utrecht bij de
gemeente het idee dat in geval van een
nucleaire aanval op de stad de vluchtende
bevolking zich, gezien de overheersende
windrichting, moest verzamelen in grote
plantsoenen en op sportterreinen aan de
uiterste zuidwestkant van de stad. Daar
zouden ze worden toegesproken door
ambtenaren met ‘handluidsprekers’.
Dit soort tafereeltjes vragen om verfilming. De ruimte ontbreekt hier helaas,

maar een navrant voorbeeld van de heersende mentaliteit mag niet onvermeld
blijven: het belang dat de elite hechtte
aan het maken van omvangrijke evacuatieplannen voor hun eigen groep.
In 1951 werd dit zelfs de legertop te
gortig. In een overzicht schreef deze:
“Het is te voorzien dat de massale uittocht, welke thans is voorbereid, op het
Nederlandse volk een verpletterende indruk zal maken. Immers, terwijl de vijand de grenzen nadert [..] ziet men hoe
de gehele regering, tal van ‘belangrijke
personen’, de vooraanstaande figuren uit
het bedrijfsleven en vele particulieren,
zich zo snel mogelijk uit de voeten maken. Dat deze vooraanstaande figuren en
deze particulieren veelal tot de meest
welgestelden behoren, maakt het geheel
nog bedenkelijker.”
Kees Kalkman

Mark Traa, De Russen komen! Nederland in de Koude
Oorlog, uitg. Athenaeum – Polak en Van Gennep,
Amsterdam 2009, 250 blz. ISBN 9789025366995,
18,50 euro.

Foto: Boyd Noorda/sociamedia

ark Traa heeft een aardig
boekje geschreven over Nederland in de greep van de
Koude Oorlog. Van mij hadden er meer
voetnoten en bronnen bij gemogen,
maar het voordeel van zijn vlotte aanpak
is dat je het in een avond kunt uitlezen en
dan een redelijke indruk hebt van de
noodplannen die er in Nederland tussen
het eind van de Tweede Wereldoorlog en
de jaren tachtig klaarlagen, als ons land
verwikkeld zou raken in een grote oorlog
Traa is redacteur van het weekblad
HP/De Tijd. Daarin publiceerde hij eerder resultaten van zijn speurtochten in
archieven. Zo had hij de primeur dat Nederland in de jaren vijftig op het eiland
Vlieland en de Veluwe gifgas heeft getest
op proefdieren. TNO produceerde vele
kilo’s van ‘Stof X’ een gifgas dat niet onderdeed voor het beruchte Sarin.
In zijn nieuwe boek laat Traa aan de
hand van opeenvolgende versies van de
‘Nationale Militaire Onderstelling’ – een
risicoanalyse zouden we nu zeggen – zien
waarvoor de elite bang was.
Aanvankelijk zag men vooral het gevaar van een ‘Onwettige omverwerping

W

oensdag 10 maart organiseerde het CIDI in het Vredespaleis op kosten van het Carnegiefonds in het
Vredespaleis een conferentie met o.a. Maxime Verhagen, Jaap de Hoop Scheffer en ex-gouverneur Paul Bremer
over ‘Een veilig Israël in een vredig Midden-Oosten'. Om duidelijk te maken hoe absurd een dergelijke bijeenkomst is
juist in het gebouw waar het Internationaal Gerechtshof Israël had veroordeeld voor de wijze waarop het muren bouwt
in bezette gebieden en zo het oorlogsrecht schendt,organiseerden diverse organisaties een tegenactie. De dag tevoren
werd vóór het Vredespaleis in de open lucht een receptie gehouden met een persconferentie en een toast op de vrede en
rechtvaardigheid zoals die door het Internationale Gerechtshof wordt voorgestaan. Links Ronny Naftanïel.
VREDESMAGAZINE nr. 2-2010

35

VredesMagazine2-2010

02-04-2010

13:20

Pagina 36

Naar men zei
Ik heb geleefd (naar men zei)
in een verscheurde naoorlogse wereld (I),
in een tijd dat soldaat zijn (naar men zei)
toch mooi was en tot veel goeds zou leiden,
dat was in vijf jaar bezetting
en een maan van borstbonkende bevrijdheid,
en toen (naar men zei)
in een verscheurde naoorlogse wereld (II).
Maar wat ik zag was dat iedereen
hard werkte aan de oorlog (II en III),
zaken-, staats- en zomaar lieden,
idealisten, knutselaars,
de slechtgetrouwde vrouwen in de BB comité’s
en dan de jeugd, ja, de jeugd,
die altijd doen zal
wat redenaars in hun jeugd verzuimden,
die niet meer wou (naar men zei)
sterven als oude mannen dat wensten,
de jeugd wil ook wel eens helden
zien of zijn.
Liever dood,
maar dan snel en onverwacht.
L.Th. Lehmann, Who is who in Whatland, Amsterdam 1963, p. 8.

