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Terwijl men in Washington nu al
meer dan een jaar de messen aan
het slijpen is om president

Donald Trump ten val te brengen
vanwege al te vriendelijke betrekkingen
van zijn omgeving met de Russische
president Poetin, komt in Nederland
minister Halbe Zijlstra na net iets meer
dan 100 dagen ten val omdat hij een
negatief verhaal over diezelfde Poetin
stevig had aangedikt. Het was natuurlijk
het aandikken en niet het negatieve
verhaal dat hem de kop kostte. Zo
verklaarde Mark Rutte: “Ik vind hem
geloofwaardig, omdat de inhoud van het
verhaal niet ter discussie staat.” Ook in
het Kamerdebat werd door verschillende
woordvoerders benadrukt dat de
boodschap overeind blijft. Kortom: ook
al blijkt er met de bewijzen gerommeld
te zijn, de bewering die bewezen had
moeten worden klopt toch. In de
wetenschap houdt zo’n redenering geen
stand, maar in de politiek blijkt het wel
zo te werken.

Blijft natuurlijk de vraag waarom een
ervaren politicus als Zijlstra, die
drommels goed weet dat een leugen
funest kan zijn voor je verdere politieke
carrière, toch deze uitglijder maakt. Een
verhaal dat hij nota bene de wereld in
bracht toen hij minister van Buiten-
landse Zaken werd – we hebben het niet
over een jeugdzonde of een heel andere
context. Er waren bij zijn aantreden
natuurlijk critici die meenden dat de
VVD toch wel betere buitenland-
specialisten in huis heeft dan een
fractievoorzitter die kennelijk beloond
moest worden. Wilde hij ze ervan
overtuigen dat hij wel degelijk relevante
buitenland ervaring had? Sterker nog:
dat Poetin hem en verder niemand

anders in alle openheid had toe-
vertrouwd wat iedereen eigenlijk wel
dacht maar nog nooit zwart op wit had
gekregen?

Gijs Kessler, Rusland-specialist bij het
Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis Amsterdam, was erg
helder in zijn commentaar op deze
theorie: “Het is uitermate onwaar-
schijnlijk dat Poetin zijn ambities met
buitenlandse gasten zou hebben
gedeeld. Als Zijlstra zijn bron heeft
geloofd, vraag ik me af hoe goed
beslagen hij ten ijs komt als minister.
Een andere mogelijkheid is dat hij op
deze manier zijn politieke visie op
Poetin objectiviteit probeert te verlenen.
Beide kanten op pleit dit niet voor hem.”

Zou dat het misschien zijn geweest?
Begon de heersende opvatting barstjes te
vertonen waarin Poetin geldt als een
Russisch president die er alles aan zou
willen doen om de Russische Federatie
de omvang te geven van de voormalige
Sovjetunie en waarin de Krim slechts de
eerste stap zou zijn in een lange reeks
van desnoods gewelddadige annexaties
van voormalige Sovjetgebieden. Het zou
kunnen.

Opmerkelijk was in ieder geval dat
oud-NAVO-secretaris-generaal Jaap de
Hoop Scheffer begin januari openlijk
verkondigde dat het de NAVO was die
Poetin in een hoek had gedreven in
plaats van dat Poetin de NAVO in een
hoek drijft. En als er meer van dat soort
prominenten twijfel gaan zaaien, dan
moet je natuurlijk wel zorgen dat je
voldoende argumenten overhoudt om je
politieke ambities overeind te houden.
Om de Nederlandse defensiebegroting
de komende jaren bijna te laten
verdubbelen zodat het kan voldoen aan

de afspraak die wij zelf binnen de NAVO
hebben gemaakt om het naar 2% Bruto
Binnenlands Product te laten groeien.
Om gezamenlijke inzet van de Europese
lidstaten binnen de NAVO op militair
gebied te intensiveren. Met bond-
genoten als Trump en Erdogan heb je
natuurlijk ook wel een hele grote schurk
als vijand nodig om de NAVO bij elkaar
te kunnen houden.

Politieke leugens om militaire
avonturen te rechtvaardigen. Is het deze
maand niet precies 15 jaar geleden dat
we met leugens een invasie werden
ingerommeld? Bij politieke leugens
zullen we kritisch moeten bezien welke
belangen er achter steken en niet meteen
concluderen dat het verhaal, ondanks de
leugen, nog steeds geloofwaardig kan
zijn.

Jan Schaake

Politieke leugens

VredesMagazine2-2018TMP  06-04-2018  17:30  Pagina 2



VREDESMAGAZINE nr. 2-2018 3

in
h

o
u

d
DE SPION DIE ONS IN DE KOU LIET STAAN 4
Infiltratie in het vredesaktiekamp in Woensdrecht

Kees Kalkman

SCHUILPLAATSEN VAN WOODY GARDINER 6
Interview met schrijver Frank Gunning 

Kees Kalkman

DERDE SYRISCHE OORLOG 9
Achtergronden bij een nieuwe fase
in het zevenjarige conflict

Guido van Leemput

ENKELE AANTEKENINGEN
OVER NOORD-SYRIË 11
Gezichtspunten vanuit de lokale bevolking

Jan Bervoets

IN GESPREK MET GIJS GIELEN 13
Somalië mag niet vergeten worden

Marian van Stiphout

CONGO-KINSHASA 16
Mars in bloed gesmoord, maar verzet gaat door

Nelly Koetsier

FOTOPAGINA’S NAKBA 1948 18
Historische beelden uit het archief van de UN

DOSSIER: KOREACRISIS 21
Kees Kalkman, Henk van der Keur,
Karel Koster en Wendela de Vries 

EN VERDER:

COMMENTAAR 2
SPRINGSTOF 8
COLUMN HANS FEDDEMA 12
COLUMN JOS VAN DIJK 17
OVERZICHT VAN AANGESLOTEN ORGANISATIES 20
KORTE BERICHTEN 33
SIGNALERING 35
GEDICHT 36
Max Beckmann in oorlogstijd

Gerrit Vennema 

FOTO VOORPAGINA: Pro-Koerdisch
protest in Keulen, 27 januari.

MUURSCHILDERING IN RAFAH, GAZA. DE SLEUTEL SYMBOLISEERT HET RECHT VAN TERUGKEER VAN DE VERDREVEN EN GEVLUCHTE PALESTIJNEN.

VredesMagazine2-2018TMP  06-04-2018  17:30  Pagina 3



4 VREDESMAGAZINE nr. 2-2018

steeds vernuftiger oplossingen voor de
Europese wapenwedloop te komen.

Binnen de NAVO werd al lang met ar-
gusogen naar Nederland gekeken. Dat
blijkt uit de officiële geschiedschrijving
over het buitenlands beleid van de VS
aan de hand van documenten, de Foreign
Relations of the United States (FRUS). Zo
valt in notulen van de National Security
Council van 13 oktober 1981 te lezen dat
minister van Buitenlandse Zaken Haig
opmerkte: ”Het moderniseringspro-
gramma op grond van het eensgezinde
besluit van de bondgenoten in 1979 ver-
loopt overal volgens schema, behalve in
Nederland. (…) Wij maken ons in toene-
mende mate zorgen over de Nederlan-
ders, maar tijdens mijn ontmoeting met
de Nederlandse minister van Buiten-
landse Zaken Talboys, verzekerde men
mij dat de Nederlanders hun plaatsings-
besluit niet zouden herroepen, maar al-
leen van plan waren enig noodzakelijk
uitstel te betrachten alvorens een beslis-
sing te nemen.” 1

AGENT-PROVOCATEUR
De man in het kamp in Woensdrecht
noemde zich John Gardiner, maar later

bleek dat hij zich bediende van de achter-
naam van zijn moeder. Hij zei een Viet-
namveteraan te zijn, die de kant van de
vredesbeweging had gekozen en ervaring
had opgedaan met radicale acties in
Engeland (Greenham Common) en
Duitsland. Maar in feite was hij naar
Nederland gestuurd door de Europese
centrale van de CIA in Frankfurt en werd
hij als agent gerund door operateurs
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
(BVD).

Een paar jaar lang was John Wood, ali-
as Gardiner, in Nederland de bekendste
spion uit de Koude Oorlog. Gardiner
breidde zijn werkterrein binnen enkele
maanden uit tot België, waar bij deelnam
aan diefstal van vliegtuigmunitie op de
basis Florennes, die eveneens was aange-
wezen als kruisrakettenbasis. Als een ech-
te agent-provocateur smokkelde hij deze
‘obussen’ het Vredesaktiekamp binnen.
Hij werd ontmaskerd, vluchtte naar het
buitenland, dook weer op in Groningen,
werd gearresteerd na zich te hebben ge-
meld bij de politie, werd uitgeleverd aan
België en veroordeeld tot een lange ge-
vangenisstraf, en kreeg gratie wegens een
bezoek van de paus.

De vreemdeling liep begin decem-
ber 1984 het ‘Vredesaktiekamp’
in Woensdrecht binnen en zei

uit Duitsland te zijn gekomen. Later on-
derstond er verwarring of het nu 6, 7 of 8
december was geweest. Wel staat vast dat
het een koude dag was, waarop de zon
zich niet of nauwelijks liet zien. Het
kamp was slecht bezet en de vreemdeling
was ziek. Achteraf denken sommigen een
grote puist in zijn nek te hebben gezien,
anderen ontkennen dat bij hoog en bij
laag. Neemt niet weg dat hij de volgende
dag onmiddellijk begon aan een 24-uurs
wake bij de hoofdpoort van de vliegbasis.

De plaats van handeling is een cruciale
locatie, midden in de Koude Oorlog. De
vliegbasis Woensdrecht was door de Ne-
derlandse regering aangewezen als de
plek waar nucleaire kruisraketten moes-
ten worden gestationeerd. Die zag de
NAVO als het antwoord op de nieuwe SS-
20-raketten van de Sovjet-Unie. De rege-
ring-Lubbers had de feitelijke plaatsing
echter nog niet uitgevoerd, die werd bin-
nen een paar maanden verwacht. Pre-
mier Lubbers had in zijn coalitie van
CDA en VVD te maken met dissidente
christen-radicalen, en daarbuiten met
felle oppositie van de PvdA. Om de rege-
ring bij elkaar te houden probeerde hij zo
veel mogelijk tijd te winnen door met

De roman ‘Schuilplaatsen van Woody
Gardiner’ van Frank Gunning geeft een
fascinerend beeld van het opereren van een
door de BVD aangestuurde informant binnen
de vredesbeweging ten tijde van de Koude
Oorlog. 

De spion
die ons
in de
kou liet
staan
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Daarna dook John Wood nog één keer
op in Amsterdam, bij een manifestatie
over de burgeroorlog in Joegoslavië. Hij
werd daar geïnterviewd door een oplet-
tende verslaggever van de lokale omroep
AT-5, aan wie hij vertelde dat hij de jaren
ervoor in Kroatië had doorgebracht, daar
getrouwd was, door oorlogsgeweld ge-
scheiden was van vrouw en kind en nu op
zoek was naar zijn gezin. Hij bevestigde
dat hij de John Wood was die in 1984 een
aantal maanden in het kamp in Woens-
drecht had gewoond. Vervolgens ver-
dween hij weer in de mist van de geschie-
denis.

OPEN BOEK
Maar nu is hij terug, althans op papier.
Want eind vorig jaar is een op grondig
onderzoek gebaseerde roman over dit
personage verschenen van de hand van
Frank Gunning. Gunning is erin geslaagd
grote delen van het verleden van John
Wood bloot te leggen. Hij heeft uitvoeri-
ge gesprekken gevoerd met de actievoer-
ders van destijds en enorme hoeveelhe-
den contemporaine documenten bestu-
deerd, met een boeiend en vlot geschre-
ven roman als resultaat. (Voor meer over

het boek: zie het interview met de schrij-
ver hierna.)

Gunning had daarbij ook de beschik-
king over een uitgebreide inzagemap van
de Binnenlandse Veiligheidsdienst over
Gardiner en het Vredesaktiekamp. Dit is
interessant materiaal. Er blijkt vanuit tal
van vergaderingen van de toenmalige ba-
sisbeweging uitgebreid te zijn gerappor-
teerd aan de BVD en de groep Woens-
drecht van de Rijkspolitie District Breda.
Bij een eerste inventarisatie van de in-
lichtingenrapporten over de periode de-
cember 1983 tot en met mei 1984 (de ac-
tieve periode van Wood) tel ik twaalf ver-
slagen van vergaderingen in Amsterdam,
negen in Utrecht en telkens één in Rot-
terdam, Arnhem en Den Bosch. In één
geval wordt over dezelfde bijeenkomst in
Amsterdam drie keer gerapporteerd
door waarschijnlijk onafhankelijk van el-
kaar opererende informanten. In de rap-
porten staan lange lijsten namen (witge-
maakt voor de inzage) en veel details over
de actieplanning. De datering van de
rapporten valt in een aantal gevallen wel-
iswaar nadat de actie geweest is, maar
aangenomen mag worden dat de infor-
matie al van te voren bij de runners be-
kend was vanuit de regelmatige contac-
ten met de informanten.

Tot op vrij grote hoogte was de radica-
le vredesbeweging dus een open boek
voor de geheime dienst. Dit kan natuur-
lijk niet alleen het werk van John Gardi-
ner zijn geweest. Daar moet bij worden
bedacht dat de ‘Basisgroepen tegen Kern-
geweld en Militarisme’ die in deze perio-
de rond Woensdrecht actief waren prin-
cipieel een open structuur hadden. In
veel gevallen ging het om actievergade-
ringen met tientallen deelnemers, die in
vrij brede kring waren aangekondigd.
Dat verdraagt zich slecht met het zich be-
wust zijn van het belang van de eigen vei-
ligheid bij bijvoorbeeld het betreden van
verboden terrein. Vaak ging het bij deze
acties op de basis ook meer om demon-
stratieve manifestaties, waarbij men
vooral mikte op massaliteit, en het ont-
breken van het verrassingseffect probeer-
de te compenseren met reserve-acties.
Eén daarvan, in Volkel, was succesvol,
omdat deze actie wél met een goede in-
terne veiligheid was voorbereid.

In zijn boek De BVD en inlichtingen-
rapportages2 laat politicoloog Giliam de
Valk, zelf oorspronkelijk afkomstig uit de
beweging, zien hoe het optreden van de

door de BVD gerunde informant Gardi-
ner op dat moment premier Lubbers in
verlegenheid bracht. Op 6 april liet Lub-
bers, op basis van door Gardiner ver-
strekte inlichtingen, via het Journaal we-
ten dat de autoriteiten van “de komende
actie op Woensdrecht” op de hoogte wa-
ren. “De uitwijk-actie vond echter onge-
hinderd doorgang op Volkel”, aldus De
Valk. Ook laat hij zien hoe de actievoor-
stellen van een informant van de ene
dienst (Gardiner voor de BVD) terugko-
men in de rapportages van een andere
dienst, de Luchtmachtinlichtingendienst
LUID, waardoor deze vertekend werden.

Is dit het laatste woord over John
Wood/Gardiner? In zijn ‘gevangenisbrie-
ven’, eveneens gelezen door Gunning,
kondigt hij een paar keer aan na het uit-
zitten van zijn straf verantwoording te
willen afleggen aan de beweging en ope-
ning van zaken te zullen geven. Dat is, in
elk geval in de openbaarheid, nooit ge-
beurd. Maar in de roman duikt ‘Woody
Gardiner’, zoals hij daar heet, plotseling
op vanachter een pilaar op station Brus-
sel Centraal en doet zijn relaas. Wie dat
wil horen, moet het boek lezen.

Kees Kalkman

1 FRUS Soviet Union III, January 1981 – January
1983, p.311. Vermoedelijk gaat dit over
minister Max van der Stoel, minister Chris
van der Klaauw of staatssecretaris Hans van
den Broek. Het is Haig natuurlijk niet kwalijk
te nemen dat hij de naam van een van de me-
dewerkers van een kleine, lastige Europese
vazal niet kon onthouden.

2 Giliam de Valk, De BVD en inlichtingen-
rapportages. Studiecentrum voor Vredes-
vraagstukken, Nijmegen, 1996.

Frank Gunning, Schuilplaatsen van Woody Gardiner.

Querido, 2017.
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ONTDEK JE HEKJE ACTIE. WOENSDRECHT , NOVEMBER 1985. 

Tot op vrij grote hoogte

was de radicale

vredesbeweging

een open boek

voor de geheime dienst
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“Ik heb een roman geschreven ov
De roman speelt zich af tijdens de
periode van het verzet tegen de
kruisraket. Hoe ben je ertoe gekomen
om je juist in deze tijd en dit thema te
verdiepen?

Ik had als tiener een, laten we zeggen,
sterk ontwikkeld rechtvaardigheids-
gevoel. Ik probeerde ondertussen ook

een stoere punker te zijn, maar was ei-
genlijk best een braaf jongetje van der-
tien. Wel kon ik heel slecht tegen on-
rechtvaardigheid, en maakte ik me druk
over massavernietigingswapens, Reagan,
Thatcher en Lubbers, dictaturen, discri-
minatie, ongelijkheid. Oorspronkelijk
wilde ik het verhaal schrijven van twee
tieners in dit tijdsgewricht, ook omdat ik
dat te vergelijken vind met wat er zich nu
afspeelt in de wereld. Ik liep tegen het
verhaal van Gardiner aan en merkte dat
ik dat een veel fascinerender verhaal
vond, wat meer raakvlak had met de the-
matieken die ik zocht. Feit versus fictie,
een verloren ziel versus het doelgerichte
van het hebben van een ideaal.

Hoe heb je het onderzoek voor het boek
aangepakt?

Ik sprak met mensen uit onder andere
het Vredesaktiekamp, van de militaire
basis Woensdrecht en uit de landelijke
politiek. Ik kreeg inzage in een aantal
dossiers, waaronder dat van AMOK. Op
basis van dat materiaal kon ik een aantal
aannames doen, die me weer verder
brachten: ik ontdekte bijvoorbeeld wie er
betrokken waren bij de granaatdiefstal in
Florennes, die een belangrijke rol speelt
in de ontmaskering van Gardiner, ik
vond linkjes naar België. Ook kwam ik
op het spoor van mensen die Gardiner
hebben gekend voorafgaand aan zijn pe-
riode in het Vredesaktiekamp. Omdat
zijn levensverhaal de rode draad vormt
van mijn roman – let wel: het is een ro-
man! – ben ik het spoor terug gaan vol-
gen, wat me in Denemarken, Engeland,
België, Ierland en Duitsland bracht. Ie-
dereen geeft wel een splinter nieuwe in-
formatie vrij. Dan volgt het puzzelen. En
dan het romantiseren.

Is het je gelukt om licht te werpen op
deze raadselachtige figuur
Wood/Gardiner?

Vreemd genoeg nam iedereen destijds
van hem aan dat hij Amerikaan of Cana-
dees was, terwijl zijn accent onmisken-
baar Engels is, en zijn geboortebewijs
trouwens ook. Er is altijd ruimte voor
twijfel, maar Gardiner is nagenoeg zeker
naar de CIA gegaan en vervolgens naar
de BVD doorgestuurd, omdat hij niet
onder de Amerikaanse vlag kon spione-
ren – als dat uit zou komen! De VS die
een bevriende natie bespioneren! Hoe-
veel info de BVD vervolgens met de CIA
heeft gedeeld weet ik niet, dat is ook niet
de focus van mijn onderzoek geweest.

Dit gegeven maakt hem overigens nog
niet tot een superspion of iets dergelijks.
Het is wel mooi om te zien hoe het anti-
militaristische kamp geprobeerd heeft
om de bagatellisering door de overheid
van Gardiner – en van zijn rol als infil-
trant – om te draaien, door te speculeren
op de mogelijkheid dat Gardiner wel de-
gelijk een speler van gewicht was. De af-
faire was ontegenzeggelijk van gewicht,
maar Gardiner zelf was een kruimeldief
en een drugskoerier. Hij verzon de meest

VredesMagazine spreekt met schrijver
Frank Gunning over zijn roman
‘Schuilplaatsen van Woody Gardiner’. 
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FRANK GUNNING
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ken, dan hadden ze het echt gevaarlijke
spul in handen gekregen.” Dit deel van
het verhaal speelt zich af in een tijd dat in
de ons omringende landen een paar zeer
agressieve radicale groeperingen aan het
werk waren, de RAF, de CCC, de Action
Directe. De RaRa ontstond in die tijd.
Enerzijds is er een Gardiner die het vuur
opstookt, anderzijds hadden sommige
mensen er ook gewoon genoeg van: zon-
der hun toestemming werd de massaver-
nietiging vormgegeven. Waar ligt dan de
grens? Ik besloot dat het verhaal meer ge-
diend is bij iemand die die grens bereikt,
dan bij iemand die zich buiten de vuur-
cirkel bevindt.

Hoe zie je verhouding tussen
verbeelding en realiteit, een actueel
thema in de Nederlandse literatuur?

Ik zie de waarde van feitenonderzoek,
waarheidsvinding, zeker in maatschap-
pelijk verband. Maar op intermenselijk
niveau ga ik liever een laag dieper. In
mijn optiek wint fictie altijd. Een journa-
list die destijds bij de ontmaskering van
Gardiner betrokken was zei dat de strek-
king van mijn beschrijving van de ge-
beurtenissen klopte, maar de meeste de-
tails niet. Ik heb mensen, die journalist
ook, tot in de kleinste details gevraagd
naar die gebeurtenissen. Iedereen zei
weer wat anders. Zo beweerden deze
journalist en een collega allebei dat ze de
bedenker waren van het idee voor de ont-
maskering! Ik heb geschreven wat ik be-
langrijk en interessant vond om te vertel-
len, vanuit het perspectief van mijn per-
sonages – dus even gekleurd als het beeld
dat die journalist gaf. Is dat erg? Wat is
waarheid, wat herinner je je nog feitelijk
na vierendertig jaar? Mensen hebben de
neiging om gebeurtenissen na een tijdje
om te zetten in een ingedikt verhaal dat
de essentie bevat van waar het in hun be-
leving om draaide. En gelijk hebben ze.
Maar daarnaast ontdekte ik in elk kran-
tenartikel uit die periode foute aannames
die als feiten gepresenteerd werden. En
dat vind ik best shocking.

Het verhaal van John Gardiner is een
verhaal over feit versus fictie, en als
schrijver doe ik hetzelfde als hij: ik speel
ermee. Mijn roman volgt de tijdlijn die ik
gereconstrueerd heb uit feiten, onder-
bouwde vermoedens en het uitsluiten

en over idealisme”
prachtige verledens voor zichzelf, maar
veel van zijn verhalen heb ik kunnen
doorprikken, zoals bijvoorbeeld dat hij
in het Amerikaanse leger heeft gezeten en
IRA-depots heeft blootgelegd. Ik denk
dat zijn pogingen om weer te worden op-
genomen in de vredesbeweging voor
hemzelf noodzakelijk waren: hij hing aan
de altruïstische kringen, ik denk omdat
hij er onderdak en verbinding vond.
Waarschijnlijk hoopte hij gaandeweg
weer de rol van informant op te kunnen
pakken, of misschien om nog wat geld te
verdienen aan zijn verhaal. Ik heb gaan-
deweg het onderzoek het idee gekregen
dat Gardiner al in de knop gebroken was;
een jeugd in internaten en jeugdgevange-
nissen, veel kleine vergrijpen, vermoe-
dens van misbruik. Een roman schrijven
lukt mij niet zonder compassie met de
personages. Als ik me inleef in Woody,
zoals ik het karakter noem dat Gardiner
personifieert, dan zie ik vooral onvermo-
gen en dualiteit.

Kun je wat meer vertellen over de
opbouw van het boek?

De roman is opgebouwd uit zes delen, in
evenveel decennia, en verteld door tel-
kens een ander personage. In het deel dat
zich in het Vredesaktiekamp afspeelt laat
ik een personage aan het woord dat be-
reid is om veel verder te gaan dan de
meeste actievoerders destijds. Ik heb in-
derdaad vooral activisten gesproken
wiens grens lag bij vreedzame acties.
Maar ik heb ook mensen gesproken die
met een paar honderd granaten van een
militaire basis afliepen. En ook iemand
die zei: “Ik heb geluk dat er nooit iemand
dodelijk gewond geraakt is door zo’n sta-
len knikker uit mijn katapult.” Ik vond
het belangrijk om het verhaal te vertellen
vanuit iemand die radicaliseert, omdat ik
het mechanisme wilde laten zien dat
Gardiners infiltratie zo gevaarlijk maakt:
hij heeft het wel degelijk voor elkaar ge-
kregen om in contact te komen met een
aantal mensen die bereid waren om een
bommetje te plaatsen onder een vlieg-
tuig. Hij heeft dat vuurtje aan weten te
wakkeren, of op z’n minst warm weten te
houden. Een Belgische bron zei met be-
trekking tot de granatendiefstal van de
basis in Florennes tegen mij: “Als ze het
bunkertje ernaast hadden opengebro-

van scenario’s. Maar ik heb Gardiner
nooit als kind gekend, en toch schrijf ik
zijn verhaal, vanuit de mond van dat
kind opgetekend. Ik maak gebruik van
zowel op de werkelijkheid gebaseerde
personages als compleet fictieve. Op het
moment dat een geschiedschrijver de
woorden van Trump opschrijft, zo accu-
raat als hij maar kan, is het al tot fictie
verworden, doordat de schrijver ze in een
zelfverkozen context plaats, doordat er
altijd context ontbreekt, doordat de situ-
atie wordt ingedikt tot een behapbare
vorm. Ik wil beweegredenen in actie zien,
tegen elkaar zien botsen, ontdekken wel-
ke keuzes er dan te maken zijn, hoe het
onvermogen een mens kan weerhouden
van bereiken wat hij wil. Als je een roman
schrijft kan je veel dieper ingaan op wat
er zich werkelijk tussen de kieren be-
vindt. Als je het spel tussen feit en fictie
aangaat, zeg je op een bepaalde manier
ook: het maakt niet uit of dit precies zo
heeft plaatsgevonden, het gaat om iets
anders. Wat mij betreft heb ik een roman
geschreven over idealisme, met Gardiner
als een gebroken spiegel, een roman over
drijfveren. Ik vind het veel interessanter
om me af te vragen wat iemand tot zijn
daden drijft dan welke rang hij in een in-
lichtingendienst had. En of ik Gardiner
daarmee heb weten te vangen, dat is niet
aan mij om te zeggen, maar Woody ken ik
door en door.

Interview: Kees Kalkman
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Springstof Samenstelling: Mark Akkerman,  www.stopwapenhandel.org

catch-all vergunningplicht kunnen op-
leggen als Nederland een wapenembargo
zou instellen tegen Saoedi-Arabië, zoals
onder meer door het Europees Parle-
ment al verschillende malen bepleit is.
Nederland kondigde begin 2016 als één
van de eerste Europese landen een zeer
terughoudend wapenexportbeleid rich-
ting Saoedi-Arabië en andere landen die
betrokken zijn bij de oorlog in Jemen af,
maar is hier niet altijd even streng in, ge-
zien bijvoorbeeld de levering van F16-
gevechtsvliegtuigen aan Jordanië in het
najaar van 2017. Bovendien is het inmid-
dels voorbij gestreefd door landen als
Duitsland en Noorwegen, die een volle-
dige stop op wapenexporten naar deze
landen respectievelijk Saoedi-Arabië en
de VAE instelden.

Ook voortgaande wapenleveranties
aan Turkije zouden, zeker gezien het
Turkse militaire optreden tegen Koerden
in Syrië, helemaal stop gezet moeten
worden.Al jaren levert Nederland onder-
delen voor gevechtsvliegtuigen aan Tur-
kije en steeds opnieuw blijkt Turkije ge-
vechtsvliegtuigen in te zetten in situaties
waar ook burgerslachtoffers vallen. Na

Wapenhandeldebat: vredesorganisaties uiten zorgen

Begin februari stuurden Stop Wapen-
handel en Pax een brief naar de

Tweede Kamer om hun zorgen te uiten
over een aantal zaken op het gebied van
wapenexportbeleid. Deze stonden op de
agenda van een Kamerdebat op 15 fe-
bruari, dat vanwege het aftreden van
Halbe Zijlstra als minister van Buiten-
landse Zaken werd uitgesteld.

Het gaat onder meer om de betrokken-
heid van Nederlandse bedrijven bij de le-
vering van Amerikaanse tanks aan Saoe-
di-Arabië, met name SOTAS-communi-
catiesystemen van Thales. Volgens het
bedrijf en volgens het ministerie betreft
het geen vergunningplichtige militaire
levering, omdat het product geen militai-
re kenmerken heeft. Op zijn eigen websi-
te prijst Thales de goederen echter expli-
ciet voor militaire toepassing aan.

Nederland zou deze goederen met een

ABP stopt
beleggen in
kernwapens

Na diverse jaren actie door vredesor-
ganisaties, waaronder Stop Wa-

penhandel en Pax, is ABP begin 2018 ein-
delijk overstag gegaan: het grootste pen-
sioenfonds van Nederland zal stoppen
met beleggen in kernwapenbedrijven.
Dit betekent dat ABP aandelen in zo’n
twintig bedrijven, met een totale waarde
van ruim een miljard euro, moet gaan af-
stoten. Daaronder vallen direct ook na-
genoeg alle wapengiganten, zoals Lock-
heed Martin, Boeing en Airbus.

Onder de deelnemers van ABP is al
lang een grote meerderheid voorstander
van het beëindigen van investeringen in
niet alleen kernwapens maar de wapen-
industrie als geheel. Volgens het pensi-
oenfonds zelf speelt bij het besluit inder-
daad mee dat “[d]eelnemers, werkgevers
en andere belanghebbenden [...] steeds
meer aan[geven] moeite te hebben met
beleggingen in [...] kernwapens.” Daar-
naast lijkt het vorig jaar in VN-verband
aangenomen internationale anti-kern-
wapenverdrag een drijfveer te vormen.

eerder Starfighters gaat het nu om F16’s,
met Nederlandse onderdelen, die wor-
den ingezet bij het bombarderen van Af-
rin. Ook levert Nederland onderdelen
voor de productie van de F35-gevechts-
vliegtuigen, die ook in Turkije de F16
zullen opvolgen.

Een derde punt betreft de levering van
patrouilleschepen van Damen aan de Li-
bische kustwacht in 2012-2013. Dit soort
boten worden ingezet bij het onder-
scheppen van vluchtelingen. Daarbij
doen zich regelmatig uitwassen voor, in
een geval zijn enkele tientallen vluchte-
lingen omgekomen. Journalisten vonden
beelden waarop deze boten bewapend
zijn met machinegeweren. Zij suggereren
dat het weliswaar niet gaat om militaire
vaartuigen, maar dat er wel sprake is van
militaire kenmerken, waarmee de boten
onder de wapenexportvergunningplicht
zouden moeten vallen.

Maar ook zonder militaire kenmerken
had de regering voor deze export in
2012-2013 met een catch-all vergun-
ningplicht op kunnen leggen onder de
dual-use regeling, omdat voor Libië een
wapenembargo gold.

Begin februari organiseerde de Euro-
pese Commissie een Industriedag

over Grenssurveillance en Integrated Bor-
der Management. Tijdens de dag in Brus-
sel kwamen ambtenaren van de EU en
lidstaten bijeen met vertegenwoordigers
van wapenbedrijven om te praten over
de toekomst van EUROSUR, het Europe-
se grenssurveillancesysteem. Dit laat we-
derom de nauwe relatie tussen de EU en
de militaire industrie zien.

Er vonden speeches en presentaties
plaats, waaronder één van Giorgio Gulie-
netti, hoofd ‘technische samenwerkin-
gen’ bij de Italiaanse wapenproducent
Leonardo én voorzitter van de Border Se-
curity-werkgroep van de invloedrijke
lobbyorganisatie European Organistion
for Security.

Over EUROSUR, dat sinds 2013 sur-

veillancesystemen van EU-lidstaten aan
elkaar linkt om zo een ‘livebeeld’ van de
situatie aan en voorbij de externe EU-
grenzen te geven, zei de Europese Com-
missie al dat dit systeem oneindig uitge-
breid en verbeterd zal worden. Kassa
voor de wapenindustrie dus, die ook
nauw betrokken was bij het ontstaan en
de eerste ontwikkeling ervan, en meer el-
lende voor vluchtelingen die in Europa
een veilige en leefbare toekomst probe-
ren te vinden.

De Europese Commissie benadrukte
eerder dat de industrie een grotere rol zal
gaan spelen in de verdere ontwikkeling
van EUROSUR. De industriedag had
eveneens nadrukkelijk intensievere sa-
menwerking met de wapenindustrie als
doel.

EU en wapenindustrie halen banden
aan op migratiegebied

VredesMagazine2-2018TMP  06-04-2018  17:30  Pagina 8



VREDESMAGAZINE nr. 2-2018 9

Het eerste tussendoel van de in-
vasie is de bezetting van een
strook van 30 kilometer in de

provincie Afrin. Verschillende analisten
geven aan dat Erdogan dit wil bezetten en
ontdoen van het Koerdische PYD-be-
stuur om het vervolgens over te dragen
aan het Vrije Syrische Leger (Free Syrian
Army – FSA). Daarnaast zou hij veel Sy-
rische vluchtelingen die nu in Turkije
verblijven naar dit gebied willen over-
brengen.

Een tweede tussendoel is het beëindi-
gen van de Amerikaanse steun voor de
Syrian Democratic Forces (SDF) die
vooral ten oosten van de Eufraat zijn ge-
legerd. De grote stad Manbij ligt echter
ten westen van de Eufraat en het plaatse-
lijke bestuurscomité, dat een alternatief

vormt voor het bewind van Assad, wordt
daar door het Amerikaanse leger be-
schermd. Erdogan wil dat niet meer, zo-
dat het gemakkelijker wordt Manbij aan
te vallen.

VERLOOP VAN DE INVASIE
Na drie weken (het moment van schrij-
ven) zijn de vorderingen in Afrin gering.
Het strijdperk is echter breder. Aan de
oostzijde van Afrin ligt het gebied Sheba,
dat voor het grootste deel door de Turkse
invasie van de winter van 2016/17 in
handen van de met Turkije verbonden
FSA is gekomen. Dat gebied is tamelijk
vlak. De FSA doet nu een aanval op het
deel van Sheba dat in diezelfde periode
door de Koerdisch YPG was veroverd,
dus buiten Afrin.

Als gevolg van de dreigementen aan-
gaande Manbij heeft de SDF kennelijk
besloten daar versterkingen heen te stu-
ren. Er zijn vijf gebieden aan de grens
met Turkije die inmiddels zijn veroverd
door de Turkse strijdkrachten en hun
FSA hulptroepen. De Koerdische media
berichten dat diverse pantservoertuigen
of tanks met moderne antitankraketten
zijn vernietigd en leggen dat uit als mili-
taire successen. Eenmaal heeft een jonge
Koerdische vrouw zich opgeblazen waar-

mee een tank is uitgeschakeld. Het is on-
duidelijk of er zelfmoordbevelen zijn ge-
geven door de Koerdische generale staf.
Het is een ruig middel dat veel vraagte-
kens oproept, maar ook veel zegt over de
inzet aan Koerdische kant.

SLAG OM DE STAD AFRIN?
Vanaf het begin van de campagne speel-
de de vraag of het Turkse leger de stad Af-
rin wil innemen, die vanuit het noorden
en het westen precies op de grens van de
30 kilometerzone ligt. De daar wonende
Koerdisch burgerbevolking kan amper
ontkomen: Turkse strijdkrachten en de

FSA vallen van drie zijden aan en aan de
zuidkant heeft Turkije observatieposten
ingericht en steunt het de islamisten in
de provincie Idlib. De relatief trage op-
mars rond de stad Afrin roept de vraag
op of een beleg van Afrin en een daad-
werkelijke inname van de stad door Tur-

De derde Syrische oorlog
Op 20 januari trok het Turkse leger de
Syrische provincie Afrin binnen, waarmee
een nieuwe fase in de nu al zeven jaar durende
oorlog in Syrië wordt gemarkeerd. Als lid van
Kurds & Friends èn als fractie-medewerker
van de SP in de Tweede Kamer schreef Guido
van Leemput begin februari een bredere
situatieschets die door de redactie, met
toestemming van Guido, tot het onder-
staande artikel is omgewerkt.

IP
W

 

SYRIË OP 5 FEBRUARI 

De strijd was vooral een

propagandaoorlog
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kije overwogen wordt en hoeveel kans
die inname maakt. Het is duidelijk dat de
strijd in de eerste drie weken vooral een
propagandaoorlog was, bedoeld om po-
litieke druk op te bouwen. Turkse druk
op de eigen, interne politieke oppositie;
op de Amerikanen; op Rusland en op de
Koerden. Die politieke druk en tegen-
druk is waarschijnlijk het enige dat de
Koerden kan redden. Op het slagveld is
de strijd niet te winnen.

De inname van de stad Afrin zal ook
veel politieke schade aan Turkije aan-
richten. Niet in Turkije zelf waarschijn-
lijk, daar zal massale steun voor de ope-
ratie zijn. Maar het gaat om politieke

spanningen tussen Westerse landen.
Vooral de VS en Turkije, maar ook de
landen van de anti-ISIS coalitie, zoals
Nederland, die de Koerden als gratis
grondtroepen beschouwen. De kosten
lopen door de Turkse invasie nu op.

GEOPOLITIEKE BELANG
De mini-wereldoorlog in Syrië is een
nieuwe fase ingegaan. De Telegraaf kopte
na één week al: “De derde Syrische oor-
log, Land is nu speelbal van geopolitieke
belangen”. Inderdaad blijken de latente
spanningen sinds de Turkse invasie ver-
der te zijn opgelaaid. Er is in toenemende
mate sprake van een botsing tussen de

grote landen zelf, nadat zij eerst werkten
met onderaannemers. Daarbij komen re-
gionale grootmachten (Turkije en Israël)
steeds nadrukkelijker zelf op het slagveld
en de militaire confrontatie tussen de VS
en Rusland lijkt ook weer te groeien. Een
beknopt overzicht:

1. In de slag om (het olierijke) Deir az
Zor in het oosten van Syrië aan de Eu-
fraat vecht ISIS keihard door. Daarbij
zijn berichten dat nu ook vrouwen wor-
den ingezet. Nederland steunt door mid-
del van luchtbombardementen ‘de
grondtroepen’ van de (door Koerden ge-
domineerde) SDF. Een aanval van het Sy-
rische leger en hun hulptroepen waaron-
der Russische huurlingen op de SDF
werd hard teruggeslagen door de Ameri-
kanen waarbij zeker 100 doden vielen.
De Russen en Amerikanen komen zo
heel dicht bij elkaar!

2. Het Syrische leger bombardeert
Oost Ghouta, nabij Damascus, op volle
kracht (waarschijnlijk met steun van de
Russische luchtmacht). Dat levert veel
burgerslachtoffers op. Beelden daarvan
bereiken het Nederlandse journaal.

3. Aan de grens van Syrië en de door Is-
raël bezet gehouden Golanhoogte is een
nieuwe ronde van aanvallen over en weer
opgelaaid. Aanleiding zou een (volgens
Israël: Iraanse) drone in Israël zijn ge-
weest, die werd neergehaald. Israël blijft
bombardementen uitvoeren op Hezbol-
lah en Iraanse bases in Syrië.

4. De strijd van de Syrische regerings-
troepen en Rusland tegen de islamisti-
sche oppositie in de provincie Idlib is
verder opgelaaid op het platteland rond
de provinciehoofdstad Idlib die zelf nog
steeds in handen is van de islamistische
oppositie.

5. Turkije heeft opnieuw een poging
gedaan een konvooi dwars door de pro-
vincie Idlib te sturen met de kennelijke
bedoeling de zuidelijke vluchtweg uit Af-
rin af te sluiten en de HTS, één van de is-
lamistische groepen, te hulp te schieten.
Bij een eerdere poging werd door de Rus-
sische luchtmacht een beschieting naast
de kolonne uitgevoerd. ISIS voerde een
aanslag op de kolonne zelf uit waarbij
drie Turkse militairen werden gedood.

ONDERAANNEMER
De Koerden zijn als onderaannemer ge-
bruikt en zullen zich verzetten tegen deze
rol. Of dat lukt, zal door deze oorlog
moeten blijken. In de eerste weken hiel-
den zij stand op het slagveld van Afrin.
Aan de Eufraat zijn ze afhankelijk van de

Amerikanen, maar tegelijkertijd zetten
zij de Amerikanen onder druk door troe-
pen over te brengen naar Afrin, maar ook
naar Manbij om de Amerikanen ertoe te
bewegen deze stad niet weg te geven aan
Turkije.

De Koerdische steunbetuigingen bin-
nen Syrië zijn groot, maar ook vanuit
Iraaks-Koerdistan. De (door de Koerden
gedomineerde) HDP in het Turkse parle-
ment is tegen de invasie en staat daarmee
onder nog grotere druk dan al het geval
was. In Europa wordt zeer veel actie ge-
voerd door Koerden, maar het lijkt erop
dat niet alleen in Nederland een kloof be-
staat tussen de Koerdische beweging en
de rest van de samenleving.

POLITIEKE REACTIES
Frankrijk heeft kritiek geleverd op de in-
vasie, in Duitsland heeft de demissionai-
re regering tot een wapenembargo beslo-
ten, de EU heeft aarzelend gereageerd en
in Nederland lijkt in de regeringscoalitie
slechts een wankel evenwicht overeind te
houden waarbij de christelijke partijen,
ChristenUnie en CDA, de kant van de
Koerden kiezen. Dat heeft de Koerden
geen politiek voordeel opgeleverd, maar
wel de Armeniërs omdat de Christen-
Unie kans zag een motie met erkenning
van de genocide in 1915 aangenomen te
krijgen. De bondgenoten hebben Turkije
aanvullende vragen gesteld om vast te
stellen of de invasie legitiem te noemen is
en onder het in artikel 51 van het VN-
Handvest vastgelegde recht op zelfverde-
diging valt. Er wordt duidelijk aan dit
Turkse voorwendsel getwijfeld, maar wie
beslist of het zo is.

In hoeverre Turkije haar bondgenoten
tevreden kan stellen is de vraag. Maar een
open conflict bedreigt de eenheid in de
NAVO en de verhouding van de EU met
kandidaat-lidstaat Turkije.Als het tot een
breuk tussen de VS en Turkije komt, dan
is er een serieuze crisis.

De politieke discussie in de Tweede
Kamer over Afrin zet ook de Nederland-
se steun aan de strijd in Syrië weer in een
ander daglicht en lijkt het einde daaraan
kansrijker te maken.

Guido van Leemput

bewerkt door de redactie op basis van tekst

van 11 februari

FINANCIËEL ZETJE
Ondersteun je oorlogsvluchtelingen

in Nederland of ken je iemand die dat

doet? Bij Stichting Wesselmann kun je

misschien terecht voor een financieel

zetje voor het oorlogsslachtoffer.

Voor de voorwaarden:
tinyurl.com/steunslachtoffers;

telnr. 068112386.

De mini-wereldoorlog

in Syrië is een

nieuwe fase ingegaan
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In de berichtgeving over Noord-Syrië
is herhaaldelijk sprake van Koerden,
aangestuurd door de PKK. Dit beeld

verdient correctie. In feite is er een De-
mocratische Federatie van Noord-Syrië,
een autonoom soeverein gebied met een
eigen constitutie en zelfs een door verkie-
zingen tot stand gebrachte parlementaire
vertegenwoordiging, de Centrale Raad.
Deze Raad bestaat voor de meerderheid
uit delegaties van communes in demo-
cratische organisaties van onderop met
als enige regel dat aan de leiding altijd
vrouwen deelnemen. De militaire orga-
nisatie heet Syrian Democratic Forces
(SDF). Nadat indertijd YPG-eenheden
(“burgerwachten”) in 2015 een verbin-
ding hebben weten te maken tussen de
Koerdische enclaves Kobanè en Jazeera
(Cizire – in het noordoosten van het
land, rond Hasaka - redactie) zijn daar
Arabische gebieden bijgekomen. Dat is
ook het geval toen bewesten Kobanè en
de Eufraat een watercentrale op IS werd

ingenomen. Om nu juist te voorkomen
dat de van IS bevrijde gebieden onder
Koerdische bezetting zouden komen te
staan werden Koerdische, Arabische en
andere etnische militairen onderge-
bracht in de (SDF) met een commando
uit alle etnische groeperingen. Banden
met de PKK zijn per 1 januari 2016 be-
wust afgezworen, want strijdig met de
communalistische democratie die aan
het gehele gebied ten grondslag ligt Wel
bleef zoveel mogelijk het ‘burgerwacht’-
stelsel met decentraal georganiseerde
eenheden in stand met de daarbij beho-
rende, want effectief gebleken, guerrilla-
tactiek. De Democratische Federatie is
tegen centrale staatsmacht gericht en
wijkt daarom principieel af van de abso-
lutistische stelsels van monarchie of feo-
dale dictatuur van de buurlanden.

GEEN EENHEID
Het grote probleem waarmee de Noord-
Syrische Federatie te maken heeft, is dat
het geen verbinding heeft weten te ma-
ken met radicale democratische bewe-
gingen die elders in Syrië tijdens de Ara-
bische Lente zijn ontstaan. Die waren
ontstaan in de grote steden, waar de in-
grepen van de ordetroepen van Assad het
officiële leven volledig had ontwricht.
Spontaan werden wijkcomités gevormd,

die overgingen tot wederzijdse hulp en
een alternatieve organisatie van de locale
handel. Maar deze processen werden be-
wust verstoord door Assads luchtmacht
en ook door het Vrije Syrische Leger
(Free Syrian Army - FSA), dat zelf geïnfil-
treerd was door radicale islamisten. As-
sad gedoogde dit en liet in 2013 zelfs mi-
litanten van Al Qaida / Al Nusra vrij om
de verwarring bij de tegenstander nog
groter te maken. Belangrijke democrati-
sche leiders in Damascus – vooral voor-
aanstaande vrouwen als Eazan Zaituneh
- werden door IS ontvoerd en verdwe-
nen. Ook Manbij en Raqqa hebben,
voordat ze werden geconfronteerd door
een machtsgreep van IS, een democrati-
sche raad gekend. De Koerden van Roja-
va hadden zich indertijd wegens hun ei-
gen revolutionaire proces afzijdig weten
te houden van de luidruchtige Arabische
Lente en zich daarmee gevrijwaard van
de ingrepen van Assad’s luchtmacht. Veel
Arabische democraten nemen het de
Koerdische kantons kwalijk dat ze het
met Assad op een akkoordje hadden ge-
gooid en zien de huidige federatie nog
steeds als handlangers van Assad en als
een antidemocratische PKK-mantelor-
ganisatie. Op 15 februari jl. probeerde
Afrin met geweld zijn oostelijke buurste-
den, die onder leiding van een islamiti-
sche geestelijkheid zelf IS uit hun omge-
ving hadden verdreven, te ‘bevrijden’. De
stad Tel Rifaat en iets later Menagh kre-
gen beide met Russische luchtsteun te
maken, waarbij medische posten werden
gebombardeerd. Dat misverstand heeft
aan de verhoudingen tussen Afrin en zijn
omgeving geen goed gedaan. De Turken
claimen nu dat zij de FSA ondersteunen..

ROL VOOR DE NAVO?
Erdogan heeft in de afgelopen jaren langs
diplomatieke weg een zekere vrijheid we-
ten te bewerkstelligen om als NAVO-
bondgenoot in de War on Terror in Syrië
te opereren. Op 29 december 2005 heeft
de NAVO op verzoek van Turkije de PKK
als ‘terroristische organisatie’ bestem-
peld. Toen Turkije de aanslagen van Su-
ruc en Ankara gebruikte om zich aan te

Enkele aantekeningen
over Noord-Syrië

Als aanvulling op voorgaand artikel over “de
derde Syrische oorlog” vermeld ik in deze
reactie een aantal gegevens uit mijn
anarchistisch netwerk over de locale bevolking
die niet altijd in het grote geopolitieke plaatje
van de staatsmogendheden passen

STRIJDERS VAN DE SDF IN HET NOORDEN VAN SYRIË, NOVEMBER 2017 
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sluiten bij bondgenotenoorlog tegen IS,
voerde het op 28 juli 2015 daarover over-
leg met de NAVO, die zich solidair ver-
klaarde met Turkije. Bij die gelegenheid
kondigde Erdogan aan dat het bezuiden
de grens van Syrië een veiligheidszone
wil creëren. De NAVO-partners hebben
deze ambities zonder fundamentele te-
genspraak aanvaard. De Duitse Leopard-
tanks die op 20 januari Afrin binnenvie-
len zijn overeenkomstig gebruikelijke
NAVO-afspraken geleverd, Tijdens een
bezoek aan Ankara heeft de Amerikaanse
minister Tillerson op 12 februari beves-
tigd dat Erdogan “de vrijheid heeft zijn
grenzen te verdedigen” zoals de VN die
erkent.

Hiervan heeft Erdogan al eerder ge-
bruik gemaakt door in maart 2016 een
gebied rond Jalablus en Al-bab te verove-
ren, omdat de SDF in 2016 Manbij had
bevrijd van IS en een verbinding wilde

maken met Afrin. Meteen daarop had de
toenmalige Amerikaanse vice-president
Joe Biden bij wijze van deal met Erdogan
de troepen uit Kobanè bevolen zich uit
het district Aleppo en achter de Eufraat
terug te trekken, daarmee impliciet toe-
latend dat Turkije voorlopig de vrije
hand kreeg. Sindsdien zijn er regelmatig
Turkse beschietingen geweest op Manbij,
Afrin en de meer oostelijk gelegen grens-
stad Qamislo, waarbij burgerslachtoffers
zijn gevallen.

Het is intussen duidelijk dat Erdogan,
die staande houdt dat Afrin bindingen
heeft met de Turkse PKK, zich niet be-
perkt tot ‘terrorismebestrijding’. Zijn op-
treden heeft namelijk ook gevolgen voor
de aanhang van de FSA die de Turken
willen steunen. Want daar bepalen nu
Turkse bezetters wie hun bondgenoten
zijn. De commandant van de Koerdische
factie Ahfad Sakah al-Din (ASD) binnen
de FSA werd in augustus 2017 door een-
heden van het Turkse Levantfront ge-
marteld. Een en ander doet vrezen dat
het Erdogans intentie is de ‘Koerdische
kwestie’ te benaderen als de ‘Armeense
kwestie’ honderd jaar geleden onder de
Ottomaanse sultan.

Jan Bervoets

Liefdevolle
vriendelijkheid

De vooruitzichten voor 2018 lijken niet zo gek.
We denken aan de kerstboodschappen van

Willem Alexander, die sprak van een overgang van het
“dikke ik” naar het “brede wij” of van Freek de Jonge,
die het had over enerzijds het in de ban zijn van geld
en consumptie maar anderzijds een grotere openheid
voor het mythische ‘verhaal’ en voor de ‘energie van
de geest’, waardoor er steeds weer iets creatiefs uit
onze handen komt. Ik signaleer bij politici en media,
zeker in de EU, de kracht van hoop en optimisme. Een
zekere zelfverrijking van de elite en de miskleun van
de Brexit vallen op, maar analisten spreken ook van
ons Europa als het redelijke alternatief in het beleid
waarin recent een record aantal mensen uit de bittere
armoede is getild en dat in plaats van neoliberalisme
in de praktijk eerder sociaal beleid en
staatsinterventie is, ook al kan het beter. Nog
belangrijker is dat op persoonlijk vlak als
onderstroom innerlijke groei is te constateren, dus
o.a. op het niveau van wat Boeddha noemde de
liefdevolle vriendelijkheid en meer vergevend. Er
verschijnen al veel boeken over het belang van
vergeven. Iets wat overigens ook zelfvergeving
inhoudt en nogal moeilijk is. Denk aan oud-premier
Balkenende, die in een recent NRC-interview het
woord spijt niet over de lippen kon krijgen over het
ook achteraf gezien zeer domme en tragisch
meedoen aan het bombarderen van Irak in 2003 door
de VS en Engeland. Een nieuw menstype nogmaals?
Een mens die mystieke ervaringskennis heeft, ja ook
meer stil staat bij z’n onbewuste en de archetypen
daarin en mede daardoor minder narcistisch is en
dus ook minder kwetsbaar wordt voor wat
tegenwoordig ‘Metoo’ heet. Een mooi perspectief,
dat misschien bij velen van ons ook vragen oproept,
maar niettemin hoopvol lijkt. Vooral in Azië en Afrika
ontdekte ik tijdens m’n antropologisch onderzoek
dat er meer is tussen hemel en aarde, hoe
ongrijpbaar ook, dan we meestal zien. We kunnen
immers vanuit een vaak louter rationeel denken bij
alles best wel vraagtekens zetten. Ook bij Michael
Foley, die in zijn boek een interessant filosofisch
beeld geeft van de moderne mens onder de titel Leuk
hè? Tegenwoordig ‘moet bijna alles leuk zijn’, zelfs
politiek activisme, anders stop je er gewoon mee.
Wat de Bosjesmannen in mijn geliefde Botswana
naast de kleine ‘de grote honger’ noemen, namelijk
het vinden van de diepere zin van het leven meer
perspectief biedt op een harmonieus en bezield
leven, een leven vanuit innerlijke kracht naast onze
moderne technische samenleving, daarmee als een
tweeling verbonden.

Hans Feddema
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De banden met de PKK zijn in

2016 bewust afgezworen
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Wat ging je in ’s hemelsnaam op dat
moment in Somalië doen?

In de eerste plaats wilde ik Abdinasir
op gaan zoeken, een heel goeie vriend
van me die ik al tien jaar niet gezien

had. Ik was hem ruim twintig jaar gele-
den hier in Tilburg tegengekomen. Hij
was een asielzoeker uit Somalië, hier ge-
komen omdat hij na zijn studie in China
niet terug kon naar Somalië vanwege de
oorlog. Hij kwam niet voor een verblijfs-
vergunning in aanmerking en is op een
gegeven moment naar Engeland gegaan.
Later is hij teruggekeerd naar Somalië. Ik
ben altijd contact met hem blijven hou-
den. Die vriendschap is gebleven. Abdi-
nasir was in Nederland erg actief in een
Somalische stichting die hulplijnen wilde
opzetten naar een ziekenhuis in Baardhe-
re in Zuidwest-Somalië. Ik was destijds
zelf ook actief betrokken bij die stichting.

Daarnaast wilde ik graag contacten
opbouwen voor de nieuwsbrief over So-
malië die ik uitgeef. Er zit ook een per-
soonlijk aspect bij. Mijn ogen zijn slecht
en de verwachting is dat ze achteruit
gaan. Dat zou betekenen dat ik mijn

vriend nooit meer zou zien. Ik heb nou
de kans aangegrepen om er naartoe te
gaan ondanks allerlei protesten uit mijn
directe omgeving, van mensen die zei-
den: ga niet naar Mogadishu, het is er ab-
soluut niet veilig. Dat is ook zo. Dat wist
ik van tevoren en ik kan het achteraf ze-
ker niet ontkennen.

Wat trof je aan in Somalië?
Een situatie vol spanningen. Het was
voor mij de eerste keer dat ik in een ge-
bied terechtkwam, waar het niet hele-
maal pluis is. Dat was zeer bepalend. Je
kon er niet heerlijk ontspannen op het
strand gaan liggen of lekker door de stad
flaneren, dat wist ik, maar de omstandig-
heden waarin ik terechtkwam, die had ik
me niet voor kunnen stellen. Ik zat on-
dergebracht op een ‘compound’ met an-

dere buitenlanders, in de directe nabij-
heid van het vliegveld van Mogadishu.
Die locatie was compleet afgeschermd en
werd zwaar bewaakt, er waren dikke
zandzakken, metershoog, grote poorten
met bewaking. Buiten de locatie, op het
strand, op de weg naar het vliegveld,
overal zag je militaire patrouilles, men-
sen van AMISOM, de Afrikaanse vredes-
macht in Somalië. Binnen op de ‘com-
pound’ was het bijzonder ontspannen,
men was er zeer gastvrij.

Op het moment dat Abdinasir mij uit-
nodigde om naar Somalië te komen, be-
tekende dat voor mij dat hij nu de kans
zag om mij te ontvangen, dat hij voor
mijn veiligheid kon instaan. Ik wist dat ik
in zeer betrouwbare handen zou zijn.

Op 14 oktober ontplofte een vracht-
wagen vol explosieven in een drukke
straat in Mogadishu, de hoofdstad van
Somalië. Het was de dodelijkste
aanslag ooit op Afrikaanse bodem,
ruim vijfhonderd mensen kwamen om,
zo’n achthonderd raakten er gewond.
Hoewel Al-Shabaab de verantwoor-
delijkheid niet opeiste, droeg de
aanval alle kenmerken van deze
terreurgroep. Ondanks de aanslag
en ondanks het negatief reisadvies
van het ministerie van Buitenlandse
Zaken vertrok Gijs Gielen op 1
december voor drie weken naar
Somalië. Na zijn terugkeer vroeg ik
Gijs wat hem bewogen had om naar
een land te reizen waar het verre
van veilig is.

In gesprek met Gijs Gielen

Somalië mag niet vergeten
worden
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Je bent ook in Somaliland geweest.
Ja, we zijn een week naar het noorden ge-
gaan. Somaliland heeft niet zo’n goede
verhouding met Somalië. Dat heeft te
maken met het verleden: President Siad
Barre heeft in 1988 bombardementen op
Somaliland uitgevoerd om zijn positie te
handhaven, toen hoorde dat nog bij So-
malië. Dat heeft mede veroorzaakt dat
Somaliland zich begin jaren negentig on-
afhankelijk heeft verklaard, maar dat is
door geen enkele andere staat erkend.
Dat heeft tot gevolg dat Somaliland
noodgedwongen onder de vlag van So-
malië moet functioneren. Er is wel wat
verandering in gekomen want er is een
soort federatieve samenwerking ont-
staan tussen diverse delen in Somalië
waarvan ook Somaliland deel uitmaakt,
het heeft bijvoorbeeld zijn eigen munt en
eigen nummerplaten.

In de hoofdstad Hargeisa kon je rustig
rondlopen, daar is het veilig. Er was een
ontspannen sfeer.

Hoe is de politieke situatie nu in
Somalië?

Het is meer oké dan ooit tevoren. Fe-
bruari vorig jaar is er een nieuwe presi-
dent gekozen, Mohamed Abdulahi Far-
majo, een man die veel vertrouwen ge-

niet omdat hij niet corrupt is. Binnen de
Somalische gemeenschap hier in Neder-
land was men optimistisch. Er gaan nu
veel jonge Somaliërs terug, met name
naar Somaliland. Mooi is dat zij terug-
gaan met een opleiding op zak. Ze krij-
gen in Somaliland makkelijk een baan.
Jongeren van daar zonder baan zetten
koers naar Europa. Het zou goed zijn als
dat kan blijven draaien, maar dan moet
Europa zijn grenzen niet dichtgooien,
dan moet er niet geschoten worden op
boten die op de Middellandse Zee zitten
en dan moet het niet met miljarden pro-
blemen afkopen via Turkije of Mali.

Ook in Somalië heeft men veel ver-
trouwen in de nieuwe president. In de
week dat wij in Somaliland waren zijn er
in Mogadishu twee parlementariërs op-
gepakt die iets hadden uitgehaald wat
niet door de beugel kon. Er was veel posi-
tieve berichtgeving over dat ingrijpen. En
de huidige regering is ook bezig met het
ontwapenen van groepen.

Wat voor groepen zijn er op dit moment
actief in Somalië?

De aanslagen worden voornamelijk ge-
pleegd door Al-Shabaab. Dat zijn funda-
mentalisten voortgekomen uit de Unie
van Islamitische Rechtbanken, die tien

Hij vond dat het veilig was terwijl kort
ervoor nog een grote aanslag had
plaatsgevonden?

Ja. Kort daarna zijn er zelfs nog twee klei-
nere aanslagen geweest – een ervan op de
politieacademie in Mogadishu – waar
verschillende doden bij zijn gevallen.
Maar dat was voor mij geen reden om de
reis af te gelasten. Ik had een blindelings
vertrouwen in Abdinasir. Dat was niet
onterecht. Hij was erg voorzichtig. Ik ben
ook nauwelijks in Mogadishu zelf ge-
weest, daar kon hij niet garant voor
staan. Ik ben er slechts eenmaal geweest
om er met een aantal mensen te gaan
eten in een restaurant aan zee, aan Lido
Beach, een soort Scheveningen, maar
dan zwaar bewaakt. We reden die middag
naar Mogadishu in een geblindeerde au-
to, dat was een ramp in combinatie met
mijn slechte ogen. Er waren veel barrica-
des op de weg met hoge drempels waar je
stapvoets overheen moest, er waren mili-
tairen die de weg bewaakten. In de stad
zag je locaties waar ze aan het bouwen
waren, waarschijnlijk op plekken die
door de oorlog verwoest waren. In Mo-
gadishu is heel veel verwoest. Ik heb maar
een klein stukje van de stad gezien, maar
keek je zijstraten in dan bleek dat er hele
stukken in puin lagen.
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jaar geleden in Somalië redelijk wat sta-
biliteit brachten. De unie had veel aan-
hang onder de Somalische bevolking die
de conflicten tussen allerhande krijgshe-
ren meer dan zat was. Toen die unie aan
macht inboette is de jongerenbeweging
ervan (Al-Shabaab betekent ‘de jonge-
ren’) gaan radicaliseren; zij kregen grote
stukken van het land onder controle. In-
middels zijn zij langzaam maar zeker met
behulp van AMISOM en van Keniaanse
en Ethiopische troepen verder terugge-
drongen. Al-Shabaab wordt steeds meer
in de verdediging gedwongen en moet
zich manifesteren met grote aanslagen.
Maar hun terrein wordt kleiner. Ook dat
is een hoopvolle ontwikkeling, dat vin-
den ook veel Somaliërs. Zij zeggen dat
Al-Shabaab niks te maken heeft met de
islam, de islam staat immers op de eerste
plaats voor vrede en niet voor geweld.

Wel zijn er de afgelopen drie of vier
maanden geruchten dat IS-leden uit het
Midden-Oosten koers zetten naar Soma-
lië. Het zijn mensen die uit Syrië of Irak
weg moeten en die in de Hoorn van Afri-
ka, met name in Puntland, terechtgeko-
men zijn. Dat lijkt mij een bijzonder
slechte ontwikkeling, want daar was het
redelijk stabiel. Ik weet niet of ze daar
voet aan de grond gekregen hebben en of
je dat moet zien als een hergroepering
van Al-Shabaab en IS. Tot nog toe waren
de berichten iedere keer dat er geen di-
recte samenwerking was tussen Al-Sha-
baab en IS, maar ideologisch liggen ze
natuurlijk dicht bij elkaar.

Je hebt veel contacten bij de Somalische
gemeenschap in Nederland.

Ik heb wel veel ervaring met Somaliërs
hier, ik heb veel met hen gepraat, ze heb-
ben me veel in vertrouwen verteld. De
Somaliërs nu vormen een afgesloten
groep die vrij geïsoleerd is. Er is hoge
werkloosheid, veel uitval op school, veel
echtscheidingen, veel van hen leven on-
der de armoedegrens. Als je naar hen wilt
luisteren, misschien kun je dan een be-
langrijke rol vervullen.

Wat mij opgevallen is, is de enorme
gastvrijheid in Somalië. Je zou het niet
verwachten in omstandigheden waar
spanningen zo hoog zijn, daar waar je
wantrouwen verwacht. Dat was grandi-
oos, dat is een heel schrille tegenstelling
met hoe Somaliërs hier worden behan-
deld. Het respect dat je krijgt en vooral de
verbazing dat je je bij hun situatie be-
trokken voelt. Dezelfde verbazing die je
bij onderlagen in de samenleving kunt

opwekken omdat je in hen geïnteresseerd
bent. Dat forceert doorbraken.

Vanaf begin jaren zeventig was Gijs
werkzaam binnen de woonwagenwereld,
dat én zijn activiteiten binnen de AntiRa-
cismeGroep vanaf begin jaren tachtig
waren redenen om Gijs in 1991 de derde
Vredesprijs van Tilburg te geven. Hij had
nogal wat moeite met die zo op de per-
soon toegespitste prijs. Daarover zei hij
toen: “Je voortdurend realiseren dat wat
nu die ander elders overkomt, morgen of
overmorgen jouw deel kan zijn, is géén
inhoudsloze kreet maar een kostbare en
wijze les. Vanzelfsprekend dus dat ik ac-
tief gebleven ben, in andere omstandig-
heden, in andere tijd, maar vanuit een-
zelfde bewustzijn en gedrevenheid als
destijds. De vraag om solidair te zijn met
een Somalisch initiatief om hulplijnen
naar Somalië op te zetten, heb ik met een
volmondig ‘ja’ beantwoord. Een van de
armste landen ter wereld, beheerst door
een alles verscheurende burgeroorlog,
soms goed genoeg voor Amerikaanse
bommentapijten, dat land Somalië mag
niet vergeten worden!”

Ja, dat is nog steeds mijn uitgangspunt.
Ik denk daarbij aan dat prachtige stukje
tekst van Yasmine Allas uit Een nagelaten
verhaal: De ik-figuur, een asielzoekster
uit Somalië, keert terug in het dorp waar
ze van afkomstig is. Daar ontmoet ze een
oude man die haar vraagt wat er van haar

geworden is. Ze vertelt dat ze nu schrijf-
ster is. Hij zegt dat er hele boeken te
schrijven zijn over wat er in Somalië ge-
beurt. “Zij zegt: Ik schrijf romans”. De
oude man zegt dan: “Jij zou onze spreek-
buis kunnen zijn. Jij zou de wereld ons
verhaal kunnen vertellen zodat wij niet
vergeten worden. Dat is het ergste wat er
bestaat, vergeten te worden terwijl je er
nog bent. Niet kunnen meetellen terwijl
je nog wel bestaat.”

Dat Somalië niet mag worden vergeten
wordt in deze passage perfect verwoord.
Ik ben er destijds ontzettend door ge-
raakt en het raakt me nog altijd wanneer
ik die woorden opnieuw tot mij neem.

Ik werd altijd al getroffen door kwets-
baarheid. In de woonwagenwereld heb ik
dat ervaren en ook bij antiracisme, want
door racisme worden mensen die in een
kwetsbare positie zitten nog kwetsbaar-
der. Het was dus niet moeilijk om des-
tijds op het verzoek van de Somaliërs om
solidair te zijn in te gaan. Vanaf toen heb
ik Somalië niet meer los kunnen laten en
nu, na mijn bezoek, moet ik daaraan toe-
voegen dat ik Somalië waarschijnlijk
nooit meer kán vergeten.

Marian van Stiphout

Nederlandstalige nieuwsbrief Geedi over Somalië:

http://www.geedi.org/

De Somalische staat en de clans

Somalië ontstond in 1960 door de samenvoeging van Italiaans Somalië en Brits
Somaliland. Het is een land van rivaliserende clans, die in slechte tijden vaak met elkaar

vechten om land, waterbronnen e.d.
Op 15 oktober 1969 pleegde een groep jonge militairen een geweldloze coup. De leiding

kwam in handen van Siad Barre, opperbevelhebber van het leger. Hij wilde de invloed van de
clans terugdringen en het land moderniseren. Moskou werd zijn broodheer.
Barre streefde van het begin af aan naar een ‘Groot-Somalië’, waar hij ook de Ogaden, het
door etnische Somaliërs bewoonde bewoonde gebied in Ethiopië  bij wilde trekken. De
Sovjets lieten Barre vallen toen hij Ethiopië binnenviel en de Ogaden inlijfde. Ethiopië, dat
op dat moment Sovjet-steun genoot, bezorgde Barre een nederlaag. Barre kreeg vervolgens
juist weer financiële en militaire steun van de VS in ruil voor strategische bases. De clans
voelden zich intussen gemarginaliseerd en kwamen in opstand. Ze leefden traditioneel van
veeteelt voor Aden en de Golfstaten. De handelsstromen voor vlees verlegden zich echter
door de opkomst van Australië en Nieuw Zeeland als exportlanden. Bovendien werden de
droge periodes steeds erger. Dit zijn belangrijke achtergronden voor de burgeroorlog die in
1986 uitbrak.

In 1991 werd Barre verdreven. Sindsdien had Somalië geen effectieve regering meer en
gleed af in chaos, krijgsheren verdrongen de oude clanleiders en streden met elkaar om de
controle over het in de periode Barre sterk uitgebreide staatsapparaat.
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Mars in bloed gesmoord, verzet
gaat door

Congo-Kinshasa

In de Congolese hoofdstad Kinshasa
zijn er protestdemonstraties die met
veel geweld door de politie worden
onderdrukt. Ze concentreren zich
rond de positie van de zittende
president Kabila. Veel Congolezen
hebben genoeg van de alom
tegenwoordige corruptie en
onveiligheid onder zijn bewind en zijn
bang, dat de president de grondwet
wil veranderen om zich voor een derde
termijn te kunnen kandideren.

Op zondag 21 januari 2018 werd
in Congo opnieuw een mars
gehouden waartoe door lei-

ders van de katholieke kerk was opgeroe-
pen. De mars was gericht tegen het aan-
blijven van president Kabila en voor het
houden van nieuwe verkiezingen. Hoe-
wel de autoriteiten een verbod op de-
monstratie hadden uitgevaardigd, gin-
gen nu in het hele land mensen de straat
op. In de grote steden als Kinshasa, Lu-
bumbashi, Kisangani, Goma, verzamel-
den zich na de zondagsmis duizenden
burgers en trokken zwaaiend met religi-
euze symbolen als een bijbel, palmtakken
of gebedssnoeren gezamenlijk door de
stad. Onverschrokken gingen ze verder,
ook al dreigden de colonnes van gewa-
pende politiemannen hun mars te ver-
storen.

De mars van 21 januari was niet de eer-
ste vreedzame mars: ook eind 2017, op
31 december was er een mars, die met ge-
weld onderdrukt werd. De Congolese au-
toriteiten doen er alles aan om dergelijke
marsen te verhinderen:

Al bij voorbaat wordt het internet in
heel Congo afgesneden, er worden arres-
tatiebevelen uitgegeven voor de leiders,
er worden controles in wijken en bij veel-
bezochte kerken gehouden. En er is hier-
bij in de steden heel veel gewapende poli-
tie op de been, tezamen met militaire
huurlingen aangeworven door Kabila uit
buurlanden. Zij aarzelen niet om op bur-
gers te schieten. Deze keer, de zondag van
de mars, werden naar verluidt 20 mensen

gedood en tientallen gewond. Ook werd
in kerken, waar nog een mis gehouden
werd, door politie met traangas gespo-
ten. Toch was de moed om te demonstre-
ren niet gebroken.

Waar komt deze standvastigheid van
dit volk van Congo vandaan om tegen
het verbod op demonstratie in te gaan?
De burgers zijn moe van de politieke
stagnatie, van het leegroven van het land,
van de dictatuur van Kabila en zijn clan,
van de onveiligheid en moordaanslagen
van gewapende rebellen in het Oosten
van het land.

Nog steeds zijn er moedige leiders, die
zich het lot van Congo aantrekken en op-
roepen om vol te houden. Om enkele na-
men te noemen, de leden van het katho-
lieke lekencomité in Kinshasa: Isidore
Ndaywel, een internationaal befaamd
historicus, en Thierry Nlandu, hoog-
leraar in de literatuurwetenschap. Zij
hebben hun naam verbonden aan deze
mars.

Ook dokter Mukwege, bekend van zijn
zorg voor verkrachte vrouwen in de oos-
telijke Kivu-provincies, zond een bood-
schap uit voor het hele land:

“Het is tijd ! Tijd voor ons, Congole-
zen, om niet langer de tirannie van hen
die ons land plunderen te dulden. De
vrijheid en de bevrijding van ons land,
daarvoor moeten we nú ons hoogste of-

fer brengen. Het illegale en illegitieme re-
giem mag onze verschillen niet uitbaten:
de geografische, de etnische, de sociale,
de taalkundige of religieuze verschillen.
Ze zijn onze rijkdom. Onze wil en stand-
vastigheid om samen te leven is een
kracht om een onwrikbare natie op te
bouwen. Vandaag en morgen hebben we
allen maar één doel, één actie: strijden en
overwinnen!” (verkorte vertaling – NK)

Aangemoedigd door deze woorden en
de steun van leiders, houden de Congole-
se burgers vol en gaan door met verzet.

BLIND VOOR DE ELLENDE
Een buitenstaander zal zich er evenwel
over verbazen dat er met zoveel geweld
wordt opgetreden tegen vreedzame bur-
gers, die voor hun land opkomen. Wij
kunnen dat niet anders zien dan dat de
autoriteiten vrezen dat ze de macht zul-
len verliezen wanneer het verzet door-
gaat. Ze zijn blind voor de ellende waar
het volk slachtoffer van is.

Het land is sinds Joseph Kabila regeert,
vanaf 2001, een soort paria geworden.
Als het om armoede, levensverwachting,
gezondheid, en analfabetisme gaat, hoort
de bevolking van Congo-Kinshasa tot de
laagst ontwikkelde landen in de wereld
(zie VN HDI-index) , terwijl een kleine
groep baadt in rijkdom. De rijken profi-
teren mee van winsten uit de mijnbouw

DEMONSTRATIE IN KINSHASA. 31 DECEMBER 2017
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Generaliseren

In zijn boek The ordinary virtues; moral order in a
divided world doet Michael Ignatieff verslag van een

wereldreis op zoek naar een gemeenschappelijke
moraal in een geglobaliseerde wereld. Hij bezocht
plaatsen in verschillende werelddelen die door
armoede, natuurrampen, oplopende etnische
spanningen, conflicten en oorlog geteisterd zijn.
Daar sprak hij met direct betrokkenen en
hulpverleners over de betekenis van de onderlinge
verhoudingen aan de basis van de getroffen
gemeenschappen. Zijn observaties en reflecties
geven ons stof tot nadenken over de rol van
vertrouwen, tolerantie en verzoening bij het ontstaan
en het beëindigen van conflicten. En over de
onmogelijkheid voor buitenstaanders om sociale
processen in een getroebleerde samenleving te
keren. Het helen van de wonden kan alleen van
binnenuit gebeuren en het kost ontzaglijk veel tijd.
Zowel in het verhaal over Bosnië als in dat over
Myanmar zien we een verdeling van
bevolkingsgroepen die eerst nauwelijks opviel maar
die na een gewelddadige binnenlands conflict heeft
geleid tot een vrijwel niet te keren segregatie.
Mensen die jarenlang naast elkaar woonden, samen
op school zaten, werkten, handel dreven, zijn in
korte tijd elkaars vijanden geworden. En, zoals het
voorbeeld van voormalig Joegoslavië aantoont, ook
nadat de wapens tot zwijgen zijn gebracht blijven de
onderlinge vijandelijkheden op andere niveaus
doorgaan en de samenleving ontwrichten. Tot in
lengte van dagen. Het leidt bij buren, klasgenoten en
dorpsgenoten tot een negatieve spiraal van
wantrouwen en intolerantie. Migratiestromen komen
op gang. Met alle ellende van dien.
Een terugkerende observatie van Ignatieff in de
verhalen over etnische en religieuze conflicten is dat
alledaagse deugden als respect en tolerantie op het
individuele niveau van mensen binnen een
overzichtelijke gemeenschap van een dorp, stadswijk
of bedrijf in de regel gewoon worden toegepast. Over
grenzen van geloof of afkomst heen. De onderlinge
vijandelijkheden worden vooral gestimuleerd en
gekoesterd door generalisaties, abstracte beelden
van groepen. Je buurman is een fatsoenlijke vent.
Maar islamieten zijn onze vijand. Op het moment dat
je je buurman uitsluitend als exemplaar van de
vijandelijke groep gaat zien is een normale, door
fatsoen gedreven relatie niet meer mogelijk. En na
een gewelddadig conflict tussen twee groepen kan
de verzoening nog lang uitblijven. ‘Het vertrouwen
gaat te paard en komt te voet’.
De dodelijke effecten van generaliseringen, die
tegenwoordig zo gemakkelijk gebruikt worden in het
maatschappelijke debat, verdienen meer reflectie in
de media en de politiek.

Jos van Dijk
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en de familie van Kabila is eigenaar van
vele bedrijven.

De katholieke bisschoppen hebben
zich sinds 2016 ingezet om verandering
tot stand te brengen in de situatie van het
land. Ze regelden een compromis tussen
Kabila en zijn politieke opponenten, zo-
dat er in 2017 een eind aan het regime
van Kabila zou komen na landelijk ver-
kiezingen voor een nieuwe president.
Maar hij traineerde alle afspraken, geheel
tegen de grondwet in waarin bepaald
wordt dat een president slechts twee ter-
mijnen heeft.

Tenslotte, de marsen zullen doorgaan.
De oproepen en inspanningen om veran-
dering van de katholieken en religieuzen,
zullen opnieuw komen. Bovendien is het
verzet gegroeid in àlle lagen van de bevol-
king, de studenten, de protestanten, de
mensenrechtengroepen en de societé ci-
vile. Men is op een punt aangekomen
waar geen terugweg meer mogelijk is.

De Congolese regering, bij monde van
de minister van mensenrechten (!) stelde
een enquête in het vooruitzicht naar het
‘slechte gedrag’ van de politie tijdens de
mars, er is hiervoor inmiddels een com-
missie ingesteld. De VN-veiligheidsraad
verklaarde onlangs al – na politie-optre-
den tegen demonstranten bij een mars
van 31 december – dat ze bezorgd is over
het geweld tegen burgers, en verzoekt de
daders te berechten.

Het comité van katholieke leken in
Kinshasa heeft de bevolking opgeroepen
tot een nieuwe demonstratie, voor zon-
dag 25 februari.

Misschien gaan de verkiezingen eind
2018 door en vangt er een nieuw tijdperk
aan voor Congo. President Kabila zal na
23 december moeten aftreden. Dat is de
belofte.

Nelly Koetsier,
lid van de werkgroep CongoNed

https://tinyurl.com/conradiookapi

https://tinyurl.com/conyoutubedemon21jan

https://tinyurl.com/confondationmukwege

Een paar bronnen:

www. afrique.lalibre.be/13461/rdc-nouvelle-

marche-des-catholiques-le-21-janvier/

https://www.radiookapi.net/2018/01/29/

emissions/dialogue-entre-congolais/marche-de-

laics-catholiques-du-21-janvier-2018

https://www.youtube.com/results?search_query

=le+21+janvier+2018+Kinshasa

www.fondationpanzirdc.org/dr-mukwege-

soutient-marche-21-01-2018/
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Nakba 1948
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Palestijnen verdreven uit Jaffa,
de stad waar migranten arriveerden.

Palestijnen de zee in gedreven bij Gaza
of de woestijn in gevlucht
wachtend aan de Libanese grens
of een veilig heenkomen gevonden 
in Damascus.

Een wereld van verschil
en overeenkomst
70 jaar geleden en nu.

tekst: Jan Schaake

foto's: UN
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welkom op NL28INGB 0005 5676 07 t.n.v. VD AMOK Utrecht.

Twitter: @keesamok sinds vijf jaar vrijwel dagelijks tweets over
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VREDESBEWEGING PAIS
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van War Resisters’ International. Onze wortels
gaan terug tot de Eerste Wereldoorlog.
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"samenwerkingsverband", ontstaan bij de
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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.

WILPF- WOMEN’S INTERNATIONAL
LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM 
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e-mail: info@wilpf.nl
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in Kenia.
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NL29INGB0000079911 t.n.v. HVB te Alphen.
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De kernwapens van Noord-Korea •
De buurman als boeman • Scenario’s voor een oorlog

KoreacrisisKoreacrisis
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Scenario’s voor een tweede
Koreaanse oorlog –
en hoe die te voorkomen

De afschrikkingstheorie is name-
lijk gebaseerd op rationele indi-
viduen (leiders van staten) die

handelen in het nationaal belang. Op ba-
sis van deze vooronderstelling zal de
zwakkere staat buigen voor de sterkere en
zal er in het geval van een machtseven-
wicht niets gebeuren dat het evenwicht
bedreigt.

Maar zegt Polk, regeringen laten zich
niet altijd leiden door rationele bereke-
ningen over de belangen van hun landen:
“Er zijn tijden waarin leiders het zich niet
kunnen permitteren, zelfs als ze hun
sommen precies maken, om te handelen
volgens zulke trage impulsen als het nati-
onaal belang. Ze kunnen onderhevig zijn
aan heel andere, veel sterkere impulsen.
Ze kunnen emotioneel, of op andere wij-
ze irrationeel handelen, bang zijn om
hun leven te verliezen of bezorgd vanwe-
ge hun machtspositie, of worden voort-
gedreven door de publieke opinie of
door afwijkende berekeningen van ande-
re machtscentra, zoals het leger.” Zijn
analyse van de Cubacrisis concludeert
dat de wereld toen op het laatste moment
door een compromis tussen de VS en de
Sovjet-Unie is ontsnapt aan een nucleai-
re oorlog: “Kennedy en zijn team hadden
de druk [van militaire zijde om aan te
vallen – KK] niet langer dan tot donder-
dag of vrijdag van die verschrikkelijke
week kunnen weerstaan.”

De beschouwing van Polk kan in het
geval van een crisis rond Korea snel actu-
eel worden. Het artikel was ook met het
oog daarop vorig najaar geschreven. De
“sterke impulsen”, die Polk beschrijft, lij-
ken op het lijf geschreven van de heren

Trump en Kim en althans in dit opzicht
hebben ze het afgelopen jaar niet teleur-
gesteld.

Noord-Korea heeft het laatste jaar in
hoog tempo zijn bestand aan nucleaire
raketten uitgebreid. Het heeft proeven
genomen met een strategische raket voor
de lange afstand (die het vasteland van de
VS kan bereiken) en een ondergrondse
proef met een waterstofbom met grote
explosieve kracht gedaan. Het is onder-
werp van debat of de versnelling het di-
recte gevolg is van het aantreden van pre-
sident Trump. Noord-Korea en de VS
hebben elkaar regelmatig in ongekend
scherpe bewoordingen aangevallen.

VOORJAARSOEFENINGEN
Onduidelijk is of Noord-Korea ook een
hittebestendig re-entry vehicle (het deel
van de raket dat met de kernbom terug-
keert in de atmosfeer) en een effectief
kernwapenontwerp heeft. Mogelijk zijn
verdere raketproeven nodig en ook zijn
er aanwijzingen voor het voorbereiden
van een kernproef in de atmosfeer. Sinds

de herfst zijn verdere proeven echter ach-
terwege gebleven. Rond de Olympische
spelen heeft zich een proces van dialoog
tussen de beide Korea’s ontwikkeld. De
VS en Japan kijken wantrouwig toe.

Dit proces kan worden verstoord door
nieuwe Noord-Koreaanse proeven of
hervatting van de jaarlijkse militaire
voorjaarsoefeningen van de VS en Zuid-
Korea, die nu zijn uitgesteld. Noord-Ko-
rea ziet deze oefeningen steeds als voor-
bereiding op een aanval door de VS.

Voor beide kanten geldt dat prestige-
en machtsverlies dreigt, als het proces
van wederzijdse bedreigingen, oefenin-
gen en raketproeven wordt hervat. In
brede kringen in de VS heerst de overtui-
ging dat Noord-Korea nog ongeveer een
jaar verwijderd is van het bezit van een
effectieve strategische nucleaire raket. Er
zijn uitspraken van politici en generaals
dat deze situatie onacceptabel is. Noord-
Korea zal zijn kernwapenarsenaal, dat het
ziet als een onmisbaar attribuut in de

William R. Polk, tijdens de Cubacrisis van 1962
lid van de politieke planningsstaf van het State
Department, heeft beschreven hoe de
afschrikkingsstrategie in de Koude Oorlog tot
dan toe min of meer werkte, maar dat in 1962
een “potentieel fatale fout” aan het licht kwam. 
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verdediging tegen de omverwerping van
hun regime, nu niet meer afgeven.

Een episode zoals we nu meemaken
wordt gezien als een van de gevaarlijkste
fases in een nucleaire wapenwedloop. De
hegemonistische kernmacht heeft slechts
een beperkte tijd om te voorkomen dat
de rivaal over kernwapens komt te be-
schikken die effectief zijn grondgebied
kunnen bereiken, waarmee een afschrik-
kingsevenwicht zou kunnen ontstaan.

MILITAIRE OPTIES
De Congressional Research Service
(CRS) heeft de militaire opties voor de
VS op een rijtje gezet. Het doel van een
eventuele operatie zal in elk geval zijn de
nucleaire ontwapening van Noord-Ko-
rea met geweld af te dwingen. Als de VS
bij verrassing als eerste aanvallen zal er
sprake zijn van een preventieve oorlog,
waarvoor in de wereld heel weinig steun
zal zijn. Als Noord-Korea als eerste zou
aanvallen (dit wordt over het algemeen
onwaarschijnlijk geacht) is voor een
Amerikaanse reactie meer bijval te ver-
wachten. Er zijn echter een aantal ondui-
delijke tussensituaties. Wat als een
Noord-Koreaanse proefraket vlak voor
de Californische kust of bij de Ameri-
kaanse basis op het eiland Guam in zee
terechtkomt? Wat als een strategische
bommenwerper van de VS bij Korea
wordt neergeschoten of een Amerikaans
marineschip tot zinken wordt gebracht
(vergelijkbare incidenten hebben zich
onder andere omstandigheden voorge-
daan)?

De CRS onderscheidt:
1. Een aanval op nucleaire wapensyste-

men van Noord-Korea die de VS kunnen
bereiken op het moment dat ze worden
gelanceerd (ook als proef). De VS kan
daarvoor gebruik maken van Aegissche-
pen voor raketverdediging die voortdu-
rend in de Pacific kruisen. Enkele van de-
ze schepen kunnen in de buurt van Korea
worden gestationeerd om de Noord-Ko-
reaanse strategische raketten neer te ha-
len vlak na de lancering, als ze nog lang-
zaam zijn. De Aegisschepen zijn namelijk
ontworpen tegen raketten met een korte-
re dracht. Als de strategische raketten
eenmaal op snelheid zijn kunnen ze al-
leen nog maar worden tegengehouden
door systemen op het vasteland van de
VS, waarvan de effectiviteit betwijfeld
wordt.

2. Het elimineren van de strategische

raketten met hun lanceerinstallaties, die
voor een groot deel in bunkers en grotten
zijn ondergebracht. Dit vereist een grote-
re aanval met bommenwerpers, kruisra-
ketten en eventueel special forces.

3. Het elimineren van de hele Noord-
Koreaanse kernmacht met de deels mo-
biele lanceervoertuigen en -installaties
en de hele nucleaire infrastructuur (reac-
toren, verrijkingsinstallaties, uranium-
mijnen, research- en testinstellingen).
Dit vergt een grootscheepse aanval met
bommenwerpers, kruisraketten en speci-
al forces. Het zou gepaard gaan met grote
aantallen slachtoffers en enorme nucleai-
re vervuiling.

4. Het omverwerpen van het Noord-
Koreaanse regime door ook de comman-
dostructuur, de centrale politieke lei-
ding, artillerie- en raketeenheden, even-
tuele chemische en biologische militaire
installaties, vliegvelden, havens e.d. aan
te vallen. Dit zou een grootschalige oor-
log betekenen met slachtoffers in de hon-
derdduizenden of miljoenen en meer
grondtroepen dan in de VS aanwezig
zijn. De CRS acht deze optie onwaar-
schijnlijk, tenzij als reactie op een Noord-
Koreaans escalerend antwoord op eerde-
re militaire acties van de kant van de VS.

MARINEBLOKKADE
Dat eventuele antwoord is tegelijkertijd
een belemmering voor Amerikaanse mi-
litaire aanvallen. Noord-Korea houdt na-
melijk Zuid-Korea en de daar aanwezige
militaire bases van de VS onder schot
met meer dan tienduizend stuks artillerie
voor de lange afstand en raketten voor
het slagveld. Ze zijn veelal ondergebracht
in versterkte bunkers en kunnen door
Amerikaanse luchtaanvallen worden uit-
geschakeld, maar niet voordat ze dood en
verderf hebben gezaaid aan de andere
kant van de grens. Daarbij is de Zuid-Ko-
reaanse hoofdstad ongunstig dichtbij de
grens gelegen en zijn de VS nog bezig hun
bases meer achterwaarts te verplaatsen
om rekening te houden met de langere
dracht van de Noord-Koreaanse artille-
rie. Volgens één berekening zou de lucht-
macht van de VS 1% van dit potentieel
per uur kunnen vernietigen, te langzaam
om grote aantallen slachtoffers te voor-
komen.

Een ander probleem is een mogelijke
reactie van China. Een flink deel van het
Noord-Koreaanse nucleaire complex is
in het noorden van het land gelegen. Een
variant van de scenario’s is dat China in-

grijpt en – eventueel ook tegen de wil van
Noord-Korea – zich meester maakt van
de kernwapens en een bufferzone instelt
om vluchtelingenstromen te voorko-
men.

Een mogelijkheid die wordt bepleit
door de vroegere NAVO-commandant
admiraal Stavridis is verder een marine-
blokkade door een coalition of the willing,
die Noord-Korea economisch volledig
zou wurgen. Zo’n blokkade zou niet (zo-
als in het geval van Libië) kunnen reke-
nen op een fiat door de Veiligheidsraad
en kan leiden tot een confrontatie met

Rusland of China en een militaire reactie
van Noord-Korea, zoals alle bovenge-
noemde varianten.

Te hopen is dat het allemaal niet zover
komt. Het Zuid-Koreaanse optreden
heeft in principe ruimte geschapen voor
een diplomatiek offensief dat verder zou
kunnen gaan met een gelijktijdig op-
schorten van militaire oefeningen en ra-
ketproeven. Of Trump en Kim ook in
staat zijn tot zo’n oplossing valt echter te
bezien.

Kees Kalkman

Bronnen:

Malcolm Chalmers, Preparing for War in Korea.

Whitehall Report 4-17, september 2017 –

tinyurl.com/Whitehall-Report-Korea

Congressional Research Service, The North

Korean Nuclear Challenge: Military options and

Issues for Congress,. 27 oktober 2017 –

tinyurl.com/CRS-Korea-military-options

William R. Polk, On the Brink of Nuclear War.

Consortiumnews.com, 5 september 2017 –

tinyurl.com/Consortium-Brink-of-nuclear
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Japan was in deze strijd een laatko-
mer. Na in 1905 het tsaristische
Rusland te hebben verslagen (voor

westerlingen één van de meest schokken-
de gebeurtenissen van deze periode) was
Japan de dominante macht in de regio
geworden. Als resultaat van die oorlog
slaagde het er in 1907 in om van Korea
een protectoraat te maken en in 1910
werd Korea een kolonie. Het Japanse ko-
loniale regime was zelfs voor de toenma-
lige verhoudingen extreem hardvochtig
en ingrijpend. De Duitse Koreaspecialist
Rainer Werning noemt het in dit verband
een schoolvoorbeeld van heteronomie,
een situatie waarbij de volledige institu-
ties van een land worden bepaald door
een bezettende mogendheid. Kenmer-
kend was bijvoorbeeld dat de Koreanen
hun namen moesten japaniseren.

Japan gebruikte Korea vooral als bron
van grondstoffen (in het laatste kwart
van de 19e eeuw was het al geïnteresseerd
in het Koreaanse ijzererts) om zijn mili-
taire machinerie te voeden, maar legde in
dat kader ook een uitgebreide infrastruc-
tuur aan. In de Tweede Wereldoorlog
werden grote aantallen Koreanen naar
Japan gevoerd om daar als dwangarbei-
ders te werken in de oorlogsindustrie
(grote aantallen kwamen om bij de
atoombommen op Hiroshima en Naga-
saki). Duizenden Koreaanse vrouwen
werden gedwongen om te werken in de
militaire bordelen – met een eufemisme
‘troostmeisjes’ genoemd.

PRE-EMPTIEVE OORLOG
Na de overgave van Japan in augustus
1945 besloten de twee grote mogendhe-
den die op het toneel waren – de VS en de

De Koreaanse oorlog

Sovjet-Unie – om Korea te verdelen.
Twee Amerikaanse kolonels (onder wie
de latere minister van buitenlandse zaken
Dean Rusk) mochten de grens intekenen
en vonden het een goed idee om daar-
voor de 38ste breedtegraad te nemen. Zo
werd het grondstoffen- en energierijke
noorden gescheiden van de rijstschuur in
het zuiden.

In het noorden kon de communisti-
sche guerrillaleider Kim Il-sung, die
vooral in Mantsjoerije gewapend verzet
tegen het Japanse bezettingsleger had
aangevoerd en later naar de Sovjet-Unie
was gevlucht, zich doorzetten tegenover
zijn rivalen. In het zuiden werd de politi-
cus Syngman Rhee, die voor de oorlog
periodes in ballingschap in de VS had af-
gewisseld met een rol in de Chinese poli-
tiek, door de Amerikaanse militairen in-
gevlogen om een vergelijkbare rol te spe-
len. Hij kreeg te maken met volkscomi-
té’s die snel aan invloed hadden gewon-
nen, omdat het VS-leger na de capitulatie
van Japan de eerste tijd nog niet aanwezig
was in Korea. De beweging werd bloedig
onderdrukt en Rhee kon zijn macht con-
solideren.

Beide regimes hadden aspiraties om de
twee Korea’s met geweld te verenigen. De

Koreaanse oorlog begon officieel op 25
juni 1950 met een grootscheepse Noord-
Koreaanse aanval, maar al vanaf 1948
waren er grensincidenten geweest en in
de zomer van 1949 zelfs veldslagen met
duizenden militairen aan beide kanten,
vaak begonnen door Zuid-Korea. De
speculaties wie er in 1950 precies begon
met de gevechtshandelingen duren tot
op de dag van vandaag. Beide staten 
waren van plan elkaar aan te vallen als
er zich een gunstige gelegenheid voor-
deed.

De toenmalige grootmachten misre-
kenden zich en werden gemanipuleerd
door de Koreaanse spelers. De Sovjet-
Unie van Stalin was door Kim il-Sung in
de waan gebracht, dat de oorlog snel
voorbij zou zijn en de VS niet zouden in-
terveniëren. De VS meenden zeker te we-
ten dat de Sovjet-Unie en China hun
bondgenoot niet te hulp zouden komen.
De oorlogspartij in Zuid-Korea speelde
met het idee om een aanval te beginnen
in de wetenschap dat ze snel het onder-

Korea was ooit een machtig rijk in Oost-Azië,
dat beïnvloed werd door het naburige China,
waarvan het bijvoorbeeld het confucianisme
overnam en aan wie het in sommige periodes
tribuut betaalde. De verhouding met Japan was
anders, aan het eind van de 16e eeuw werd
Korea zelfs korte tijd door Japan bezet en trok
zich daarna terug in isolement. Aan het begin
van de 20ste eeuw werd Korea echter het
slachtoffer van de wedloop om koloniale
bezittingen tussen de toenmalige grote
mogendheden.
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GENERAAL MACARTHUR , TWEEDE VAN RECHTS,
EN GENERAAL WHITIN EN ALMOND (UITERST

RECHTS) OBSERVEREN DE AANVAL OP INCHION,
ZUID KOREA, 15 SEPTEMBER 1950
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spit zouden delven, waarna de VS wel
troepen moesten sturen.

De Noord-Koreaanse aanval kan nog
het best worden gezien als een preëmp-
tieve oorlog. Daarbij valt de ene partij
aan, omdat ze denken dat de andere kant
op het punt staat zelf aan te vallen. Het
gezamenlijke Russisch-Noord-Koreaan-
se oorlogsplan dat werd gebruikt zou
zelfs ‘Pre-emptive Strike Operation Plan’
hebben geheten, zo is bekend geworden,
nadat de Sovjet-archieven beschikbaar
waren gekomen voor onderzoek.

CHINESE ‘VRIJWILLIGERS’
Het Noord-Koreaanse offensief was in
eerste instantie succesvol. Zelfs met steun
van VS-grondtroepen moest het zuiden
steeds verder terugtrekken. Maar naar-
mate de oorlog langer duurde kwam de
Amerikaanse oorlogsmachine op stoom.
Omdat de Sovjet-Unie tijdelijk de Veilig-
heidsraad boycotte (vanwege de weige-
ring om het net communistisch gewor-
den China toe te laten) konden de VS een
multinationaal leger onder VN-vlag mo-
biliseren.

In september 1950 lukte het de super-
havik en Amerikaanse bevelhebber in
Oost-Azië generaal MacArthur, om met
een grote amfibische aanval het Noord-
Koreaanse invasieleger af te snijden van
de bevoorradingslijnen. Daarna ging de
oorlog in de omgekeerde richting verder
totdat het noorden bijna tot de grens met
China (de Yalu rivier) was teruggedron-
gen. Moskou, dat eerder luchtsteun had
gegeven aan het Noord-Koreaanse leger,
bleef nu passief, maar China greep in.
Een 300.000 soldaten tellend Chinees
‘vrijwilligersleger’ drong de VN-troepen
stap na stap weer terug totdat in het
voorjaar van 1951 het uitgangspunt van
de 38ste breedtegraad opnieuw werd be-
reikt. Daar ontstond een patsituatie die
duurde tot 27 juli 1953 toen een wapen-
stilstand werd bereikt. Die maakte een
eind aan de gevechten maar het was geen
formele vrede die werd gesloten. De
overeenkomst werd getekend door twee
VS-generaals, de Volksrepubliek China
en Noord-Korea. Zuid-Korea tekende
niet.

Volgens de militair historicus Martin
van Creveld werd de Koreaanse oorlog
vooral uitgevochten met doctrines, trai-
ning en (verbeterde versies van) wapens,
die gebaseerd waren op die van de Twee-
de Wereldoorlog. Wel werden nu op gro-
te schaal helikopters en straaljagers inge-

AMOK OnderzoeksdossierVD
zet, die eerder slechts incidenteel waren
geïntroduceerd. Belangrijke operaties
werden uitgevoerd met tanklegers (het
begin was een echte Blitzkrieg) en een
amfibische invasie. Kernwapens waren in
het bezit van beide grootmachten, maar
werden niet ingezet. MacArthur had as-
piraties om ze te gebruiken voor het ves-
tigen van een radio-actieve bufferzone in
de vorm van een ‘kobaltlinie’ tussen Chi-
na en Noord-Korea, die het gebied 60
jaar ontoegankelijk zou maken. Dit idee
kwam echter niet tot uitvoering.

Geen nucleaire escalatie dus, maar wel
massale luchtaanvallen op burgerdoelen
met tapijtbombardementen. Meer con-
ventionele en chemische bommen wer-
den afgeworpen boven Korea dan waren
ingezet tegen Japan in de Tweede Wereld-
oorlog. Aan het eind waren 75% van de
Noord-Koreaanse en 50% van de Zuid-
Koreaanse publieke voorzieningen en in-
stallaties vernietigd. De commandant
luchtstrijdkrachten generaal Curtis Le-
may (later bekend uit de Vietnamoorlog)
meldde dat hij “geen doelen meer had”.
Napalm in brandbommen werd voor het
eerst op grote schaal gebruikt.

BUNKERMENTALITEIT
Er waren volgens een recente opgave van
CNN (gebaseerd op de Encyclopedia Bri-
tannica) 406.000 Noord-Koreaanse mili-
taire slachtoffers en 600.000 burger-
slachtoffers, aan Zuid-Koreaanse kant
217.000 militaire en 1.000.000 burgerdo-
den. Volgens Rainer Werning dateert de
Noord-Koreaanse ‘bunkermentaliteit’ uit
deze periode.

De gevolgen van de Koreaanse oorlog
waren aanzienlijk. Direct na de aanval
garandeerden de VS Taiwan militaire
hulp te verlenen in het geval van een aan-

val door de Volksrepubliek China. Die
invasie was al gepland, maar werd vervol-
gens afgeblazen. Nog belangrijker was
dat de Koude Oorlog nu wereldwijd was
geworden. Na een aanvankelijke kort-
stondige paniek (men dacht dat de Sov-
jet-Unie op het punt stond ook in Euro-
pa met een offensief te beginnen) besef-
ten de heersende politieke kringen in de
VS dat deze oorlog goed van pas kwam in
hun strategie om het communisme niet
alleen in te dammen, maar ook gewapen-
derhand terug te dringen. Dat was de taal

van het kort daarvoor aangenomen Na-
tional Security Council Report 68 (NSC-
68). De kern daarvan was een permanen-
te uitbreiding van de bewapeningseco-
nomie, de ontwikkeling van de water-
stofbom en steun aan anticommunisti-
sche regimes overal ter wereld. Dit zou
een stempel drukken op de buitenlandse
politiek van de VS tot de Val van de Ber-
lijnse Muur.

Kees Kalkman
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Tot voor kort was Zuid-Korea een
importeur van wapens. Ook Ne-
derland heeft veel geleverd, voor-

al marinetechnologie en schepen. Daar-
onder de zeer geavanceerde lange-af-
standsradar van het Nederlandse wapen-
bedrijf Thales, de Smart-L (Extended
Long Range radar). Deze radar kan over
een afstand van honderden kilometers
(‘over de horizon’) intercontinentale bal-
listische raketten opsporen en volgen. De
vier luchtverdedigings- en commando-
fregatten (LCF) van de Nederlandse ma-
rine beschikken ook over zo’n radar. Het
Smart-L radarsysteem is onderdeel van
het NAVO-raketschild. Naast Nederland
produceert verder alleen de VS dergelijke
lange-afstandsradar. Dat een sterk op de
VS georiënteerd land als Zuid-Korea
toch voor Nederlandse radar kiest zegt
iets over technische kwaliteit van Neder-
landse militaire producten. Weer iets om
trots op te zijn, naast onze prachtige
klompen en vrolijke tulpen. Raketschild
is trouwens een misleidende naam. Het
suggereert veiligheid, maar leidt in de
praktijk tot een gevoel van nucleaire on-
overwinnelijkheid. Sommige presiden-
ten zijn erg vatbaar voor dat soort ge-
vaarlijke ideeën.

World without War is een vredesgroep
uit Zuid-Korea die vooral acties voert te-
gen de wapenindustrie en steun geeft aan
dienstweigeraars. Per skype (telefoonge-
sprek via de computer) vertelden ze afge-
lopen december over de situatie in hun
land en hoe ze aankijken tegen het con-
flict met Noord-Korea. Ze moeten erg la-
chen als ze horen dat sommige Neder-
landse parlementariërs denken dat wij
ons landje met een raketschild moet be-
schermen tegen Noord-Korea. “Wij be-
schouwen het conflict eigenlijk als iets
tussen Noord-Korea en de VS,” vertelt

geëxporteerd en naar welke landen weten
we niet precies. Anders dan in veel Euro-
pese landen geeft onze overheid weinig
informatie over wapenhandel. Jullie zijn
wat dat betreft veel verder.” World wit-
hout War protesteert onder meer bij de
tweejaarlijkse Adex-wapenbeurs in Se-
oul, waar heel Azië zijn inkopen komt
doen. Ook protesteren ze bij bedrijven
die clustermunitie maken; Zuid-Korea
heeft het verdrag tegen clustermunitie
niet ondertekend.

“Het conflict tussen Noord en Zuid is
niet in het belang van de Koreanen. Het
wordt in stand gehouden door de super-
machten. Als die er niet waren was het
mogelijk allang opgelost,”zegt een van de
andere vredesactivisten. “Wij hebben de
pech van een rare geografische positie als
klein schiereiland onder China. Dat
maakt dat onze situatie altijd moeilijk zal
zijn.”

Zuid-Korea is een sterk gemilitariseerd
land en gehoorzaamheid staat hoog aan-
geschreven. Geen Koreaan zal ooit door

Jjuya. “En wij zijn zo gewend geraakt aan
de Noord-Koreaanse dreigementen dat
we van een raketproef nauwelijks opkij-
ken. Ze spelen een spel. Een kruisraket of
een intercontinentale ballistische raket
op zijn tijd, dat hoort erbij. Maar dat is
onze nuchtere kijk als vredesactivisten.
Niet iedereen in Korea denkt er zo over.
Veel mensen vinden ons naïef.”

WAPENHANDEL
De oorlogsdreiging is nadrukkelijk aan-
wezig in Seoul, een miljoenenstad op 40
km. afstand van de Noord-Koreaanse
grens. Op metrostations zijn schuilkel-
ders en staan brandvrije kluizen met
voedsel- en watervoorraden, aangegeven
met felgekleurde borden. “Wij leven niet
in constante angst,” zegt Jjuya, “maar de
meeste mensen denken dat alleen wa-
pens vrede brengen. Wij als vredesgroep
zien vooral dat het conflict gebruikt
wordt voor politieke doelen, en dat de
Zuid-Koreaanse wapenindustrie er flink
aan verdient. Hoeveel wapens er worden

De buurman als boeman

SEOEL, OKTOBER 2017. PROTEST VAN WORLD WITHOUT WAR BIJ STAND
LOCKHEED MARTIN OP DE TWEEJAARLIJKSE WAPENBEURS
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In 2016 is er wereldwijd voor tenminste 374,8
miljard dollar aan wapens en militaire diensten
geleverd. Zuid-Korea is een van de snelst
groeiende leveranciers. Koreaanse militaire
bedrijven leverden in 2016 voor een totaal van
8,4 miljard dollar, 20,6% meer dan in 2015. Het
meeste hiervan gaat naar de Zuid-Koreaanse
krijgsmacht, maar Zuid-Korea’s wapenindustrie
breidt ook zijn exportcapaciteit snel uit.
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Nederland heeft militair deelge-
nomen aan de Koreaoorlog.
De VN, onder wiens auspiciën

de vooral westerse interventiemacht op-
trad, had een beroep op de Nederlandse
regering gedaan om een forse bijdrage te
leveren. De regering Drees dacht aanvan-
kelijk eerder aan een symbolisch aanbod,
maar onder zware druk van de VS werd
besloten een infanteriebataljon te leve-
ren, het Nederlands Detachement Ver-
enigde Naties (NDVN). De uitgezonden
eenheid was het infanteriebataljon Van
Heutz, dat werd samengesteld op basis
van vrijwilligers. Er was redelijk veel be-
langstelling, maar na medische keuring,
antecedentenonderzoek en definitieve
oproep blieven er toch maar zo’n 500
vrijwilligers over, te weinig om het ge-
vraagde versterkte infanteriebataljon te
kunnen vullen.

Overigens was, zoals een publicatie
van de Sectie Militaire Geschiedenis KL

een rood voetgangerslicht lopen, ook als
in de verste verte geen auto te bekennen
valt. Het recht op dienstweigeren is niet
opgenomen in de wet; dienstweigeren
doe je gewoon niet. Maar sommige men-
sen dus wel (zie eerdere artikelen over de
door de IND teruggezonden Zuid-Kore-
aanse dienstweigeraar Seungchul Shin in
de afgelopen jaargang van VredesMaga-
zine – redactie). Dienstweigeraars wacht
een lange gevangenisstraf en na vrijlating
een herhaalde oproep.

CULTUUR
“De militaristische cultuur brengt ons in
een vicieuze cirkel van bewapening en
nog meer bewapening.” Het doorbreken
van die cultuur is een belangrijke reden
om dienst te weigeren. “Voor de oudere
generatie is het moeilijk: die kunnen zich
nog herinneren dat Korea één land was.
Ze hebben een vreselijke oorlog meege-
maakt en ze hebben echt nog steeds het
gevoel dat we in oorlog zijn. Maar de jon-
gere generatie heeft niet meer het gevoel
dat we één land vormen met Noord-Ko-
rea en is ook minder bang. Ook geloven
de jongeren niet automatisch alles wat de
overheid zegt. De generatiekloof tussen
jongeren en ouderen in Korea is over het

stelt, “het antecedentenonderzoek (...)
niet al te stringent, zo bleek uit de aanwe-
zigheid in het NDVN van een aantal per-
sonen die tijdens de Tweede Wereldoor-
log met de Duitse bezetter hadden gecol-
laboreerd.” (Van Korea tot Kosovo, 180)

Later werd de inschrijvingstermijn ver-
lengd en werden mariniers en vrijwilli-
gers uit Indonesië toegevoegd. Toch ging
het bataljon in eerste instantie op pad
met twee (in plaats van de standaard drie)
tirailleurscompagniën, een ondersteu-
ningscompagnie en de staf. Daar stond
tegenover dat veel van de ingezette solda-
ten uitgebreide gevechtservaring hadden
opgedaan in de Tweede Wereldoorlog en
de politionele acties in Indonesië.

Tussen juli 1950 en januari 1955 heb-
ben in totaal 4.748 Nederlandse militai-
ren in Korea gediend. Er is door het deta-
chement af en toe zwaar gevochten en er
vielen 123 doden, waaronder een batal-
jonscommandant, die met veertien an-

Nederland in de Koreaoorlog
deren sneuvelde tijdens een aanval van
het Chinese leger op de commandopost
van het bataljon.

Opmerkelijk is dat de eenheid in eerste
instantie niet over winteruitrusting be-
schikte, omdat de Nederlandse legerlei-
ding dacht dat Korea een klimaat had dat
te vergelijken was met Indonesië. in Ko-
rea vriest het echter tijdens de winter
vaak zo’n twintig graden.

Ook de Nederlandse marine met bij-
voorbeeld de torpedobootjagers Evert-
sen en Van Galen is tijdens de Koreaoor-
log ingezet voor patrouilles, mijnenbe-
strijding, escorte en kustbombardemen-
ten. (KK)
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algemeen erg groot, ook al doordat onze
economie in korte tijd razendsnel is ge-
groeid.”

In Azië is veel protest tegen militaire
bases, vaak onder leiding van de lokale
bevolking. Zowel vanwege directe over-
last (vervuiling, prostitutie) als vanwege
bezwaren tegen bewapening, verenigen
lokale boeren, vissers, milieuactivisten,
vredesactivisten, religieuzen en academi-
ci zich bij acties en demonstraties. Zelfs
Amerikaanse oorlogsveteranen sluiten
zich bij tijd en wijle bij de protesten aan.
Tegen de komst van een militaire basis op
Jeju Eiland is een bonte vredesbeweging
opgestaan die vergelijkbaar is met de
protesten die in Nederland in de jaren ‘80
bij kernwapenbasis Woensdrecht werden
georganiseerd. Hoewel de Jeju basis in
2016 in gebruik is genomen gaan de pro-
testen ook nu nog door. Actueler is het
verzet tegen de komst van anti-raketwa-
pen THAAD van de Amerikaanse wa-
pengigant Lockheed Martin, dat in de
provincie Seongju op een Amerikaanse
basis is geplaatst. Sommige Zuid-Korea-
nen menen er veiliger door te worden,
terwijl anderen juist menen dat het de re-
latie met China verslechtert en dat de ba-
sis daardoor bijdraagt aan instabiliteit.

Want hoewel het Noord-Korea is dat
zichzelf steeds in het centrum van de me-
dia-belangstelling manoeuvreert, is het
de militaire opbouw van China waar het
de Verenigde Staten en zijn bondgenoten
eigenlijk om gaat.

“Onze nieuwe president, Moon, zei tij-
dens zijn verkiezingscampagne dat hij te-
gen de komst van THAAD was” vertelt
Jjuya.“Maar hij maakte een voorbehoud:
als de situatie gevaarlijker werd zou hij
het toch willen hebben. Dus zodra
Noord-Korea weer met zijn raketten ging
dreigen werd het THAAD systeem alsnog
geplaatst. Dorpelingen hebben nog ge-
probeerd de weg te blokkeren. Eigenlijk
was president Moon niet tegen THAAD
maar tegen de ondemocratische manier
waarop zijn voorgangster, president
Park, tot het THAAD systeem had beslo-
ten. Moon-Jae-in is een voortzetting van
het gedachtegoed van de vorige regering.
Toch is hij een betere president, de vorige
regering deed helemaal niets op het ge-
bied van buitenlands beleid, ze was vol-
strekt incompetent. Moon zal in elk geval
een eigen beleid gaan voeren.”

Wendela de Vries
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De kernproef illustreerde niet al-
leen dat dat niet het geval was,
maar signaleerde ook een veel

groter probleem: namelijk de proliferatie
van kernwapens naar steeds meer lan-
den.

Het geval Noord-Korea maakte ook
iets anders duidelijk: dat de kernwapen-
staten er in geslaagd zijn om de aandacht
af te leiden van hun eigen omvangrijke

nucleaire arsenalen en hun verplichtin-
gen om tot nucleaire ontwapening te ko-
men. Tijdens de deels kunstmatige crisis
rond Iran werd dat geïllustreerd door de
mislukking van de toetsingsconferentie
van het Non-proliferatieverdrag (NPV)
in New York, in mei 2005. Op zulke con-
ferenties worden de oorspronkelijke af-
spraken geëvalueerd. Het beleid van de
formeel erkende kernwapenstaten (VS,
Rusland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk
en China) is om vast te houden aan kern-
wapens, terwijl zware middelen worden

nucleaire reactoren te leveren die minder
bruikbaar waren om kernwapens te bou-
wen, en werd ook andere steun toege-
zegd, zoals de leverantie van niet-nucle-
aire brandstof, om de energievoorzie-
ning in Noord-Korea te ondersteunen.

Het verdrag werd slechts met grote
vertraging uitgevoerd. Het door de Re-
publieken beheerste Amerikaanse Con-
gres verhinderde de financiering van de
beloofde brandstofleveranties. De bouw
van de reactoren liep vertraging op. Toen
de regering Bush in 2001 met steun van
een voortgezette Republikeinse meerder-
heid in het Congres aantrad, werd alras
een nieuw Amerikaans beleid zichtbaar.
De beruchte toespraak van president
Bush van januari 2002, waarin Noord-
Korea werd gekenschetst als onderdeel
van een ‘as van het kwaad’ (samen met
Iran en Irak) symboliseerde de nieuwe
harde lijn, die in feite al in werking was
gesteld. De onderhandelingen van 2002,
bedoeld om het KEDO-verdrag alsnog
uit te voeren, faalden toen de VS-onder-
handelaar Kelly Noord-Korea beschul-
digde van de bouw van een geheim ver-
rijkingsprogramma. Als NPV-onderte-
kenaar mocht Noord-Korea dit (net als
Iran) wel doen, maar was melding ver-
plicht. Met deze beschuldiging, en de
dubbelzinnige reactie van Noord-Korea
die leek te bevestigen dat men een verrij-
kingsprogramma bezat, werd een keten
van gebeurtenissen op gang gezet die uit-
mondde in het ontbinden van het KE-
DO-verdrag, de verwijdering van de
meetinstrumenten van de IAEA uit de
Noord-Koreaanse nucleaire installaties
en het opzeggen van het NPV door
Noord-Korea in februari 2003. Het land
was daartoe gerechtigd volgens een clau-
sule in het verdrag, maar daarmee werd
ook de zwakte van het verdrag duidelijk.
Elke ondertekenaar kan op legale wijze
alle nucleaire technologie aanschaffen
(voor vreedzaam gebruik zoals kernener-
gie, in overeenstemming met artikel 4

ingezet om te verhinderen dat andere
landen ze krijgen. Met dien verstande dat
er uitzonderingen worden gecreëerd.
Drie daarvan zijn India, Pakistan en Isra-
el: elk in het bezit van omvangrijke kern-
wapenstrijdkrachten, die gebouwd kon-
den worden dankzij substantiële hulp
voor hun nucleaire programma’s door de
oorspronkelijke vijf, of hun bondgeno-
ten zoals Noorwegen en Canada. Geen
van de drie hebben het NPV onderte-
kend; ze varen een eigen nucleaire koers,
die gehonoreerd wordt met de facto er-
kenning, ontheffing van strafmaatrege-
len of sancties en, zoals bij het recentelijk
in het Amerikaanse Congres aangeno-
men nucleaire verdrag met India, zelfs
met een beloning. Dat verdrag maakt het
mogelijk om het civiel-nucleaire pro-
gramma van India te steunen, waardoor
de eigen middelen van dit land (zoals
uraniumvoorraden) vrijkomen voor de
uitbouw van het kernwapenarsenaal. De
overeenkomst is het gevolg van Ameri-
kaanse buitenlandspolitieke overwegin-
gen gericht op de vorming van een strate-
gisch bondgenootschap tegen China, en
staat in scherp contrast met de behande-
ling van Iran. Dat laatste land is een on-
dertekenaar van het NPV maar wordt be-
schuldigd van militair-nucleaire aspira-
ties.Volgens het internationale inspectie-
orgaan, het Internationale Atoomagent-
schap (IAEA) is er geen bewijs daarvoor.
Ook in die confrontatie spelen Ameri-
kaanse strategische overwegingen (con-
trole over de olievelden) een belangrijke
rol.

MISLUKTE TEST
Noord-Korea is een geval apart: nadat
het in 1995 lid werd van het NPV kwa-
men er onderhandelingen op gang tus-
sen Noord-Korea, omringende landen en
de VS, om er voor te zorgen dat het
Noord-Koreaanse nucleaire programma
civiel bleef. In het zogenaamde KEDO-
verdrag werden afspraken gemaakt om

Het geval Noord-Korea leidt
de aandacht af van
de grote kernwapenstaten

De nucleaire test van Noord-Korea van begin
oktober vestigde de internationale aandacht
weer eens op een voor de publieke opinie
grotendeels onbekend feit: namelijk het
voortbestaan van het kernwapenprobleem,
waarvan we met zijn allen dachten dat het wel
verdwenen zou zijn aan het einde van de
Koude Oorlog.
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van het NPV) maar vervolgens uit het
verdrag stappen en die technologie ge-
bruiken om een kernwapen te ontwikke-
len. De aard van de nucleaire technologie
is immers zodanig dat het bezit en be-
heersing ervan de bouw van een kern-
bom mogelijk maakt.

Sedert het uittreden zijn er door de
omringende landen en de VS, verenigd in
een ‘groep van zes’ (China, Zuid-Korea,
Noord-Korea, Rusland, Japan en de VS),
nieuwe pogingen gedaan om tot een ver-
gelijk te komen. Noord-Korea gebruikt
zijn kernwapenprogramma om meer
concessies af te dwingen in de vorm van
economische en technologische hulp, in-
vesteringen en voedselhulp. Aan dat laat-
ste is grote behoefte vanwege de steeds te-
rugkerende hongersnood. Desondanks
besteedt de Noord-Koreaanse regering
een groot deel van haar begroting aan het
handhaven van een enorm conventio-
neel bewapend leger en aan het bouwen
van een raketstrijdmacht die inzetbaar is
tegen de omringende landen. Daarnaast
heeft ze nu ook met haar nucleaire pro-
gramma een kernbom weten te maken.
De consensus onder deskundigen is dat
het daarbij ging om een mislukte test van
een eenvoudig bomontwerp. Het zal nog
veel werk vergen om een inzetbaar kern-
wapen te maken, laat staan het geschikt te
maken voor inzet met een raketsysteem.
Intussen exporteert Noord-Korea die ra-
ketsystemen (met conventionele kop-

economische strafmaatregelen (nieuwe
strafwetgeving in het Amerikaanse Con-
gres) waarop Noord-Korea op 9 oktober
weer reageerde met de kernproef. De
consensus in de daarop volgende VN-re-
solutie (VR 1718) die opriep tot versterk-
te sancties, was slechts schijn. China, de
belangrijkste buur en bondgenoot van
Noord-Korea wil geen sanctieregime hel-
pen uitvoeren dat leidt tot de plotselinge
ineenstorting van het Noord-Koreaanse
regiem. Zuid-Korea wil dit ook niet, en
stuurt bovendien aan op een verzoe-
ningsgezind beleid dat leidt naar hereni-
ging. Japan en de VS hebben zo hun eigen
interpretatie van de sancties. Via het Pro-
liferation Security Initiative, een door de
VS geleid informeel verbond van landen
die de handel in technologie voor massa-
vernietigingswapens wil tegengaan (Ne-
derland doet daar ook aan mee), oefent
men jaarlijks het onderscheppen van
schepen op volle zee. Omdat de wettig-
heid van zulke onderscheppingen in in-
ternationale wateren hoogst dubieus is,
kan zo’n onderschepping tot een conflict
leiden. Zuid-Korea heeft dan ook gewei-
gerd om hier aan mee te doen. Wellicht
herinnert men zich het Tonkin Golf inci-
dent van 1964 toen een door de VS ver-
zonnen aanval van Noord-Vietnamese
schepen op Amerikaanse leidde tot een
oorlogsverklaring door de VS.

Karel Koster
(1951-2015)

Dit artikel verscheen eerder in VD AMOK 2006
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pen) naar andere landen, als een van de
weinige manieren om inkomsten te ge-
nereren voor het handhaven van zijn
strijdkrachten. Bovendien redeneert de
Noord-Koreaanse regering waarschijn-
lijk dat als Irak in 2003 werd aangevallen
op grond van een niet bestaand kernwa-
penprogramma, het net zo goed een echt
kernwapenprogramma kan ontwikkelen
om zo een aanval af te schrikken.

ONDERHANDELINGEN 
Deze exportactiviteiten zijn al jaren het
doel van Amerikaanse sancties, die wor-
den uitgevoerd parallel aan het onder-
handelingsproces. Dat heeft tot gevolg
dat cruciale successen in de onderhande-
lingen worden gedwarsboomd door het
beleid van de VS. Een duidelijk voor-
beeld was vorig jaar september een eco-
nomische sanctiemaatregel tegen een
voor de Noord-Koreaanse regering be-
langrijke bank in Macao vlak nadat de
‘groep van zes’ tot overeenstemming was
gekomen over een verklaring voor nucle-
aire ontwapening van het Koreaanse
schiereiland. Na de éénzijdige Ameri-
kaanse maatregelen mislukten verdere
onderhandelingen en ging de Noord-Ko-
reaanse regering over op een beproeft re-
cept: bluf. Men voerde een reeks raket-
proeven uit in juli 2006 (die deels mis-
lukte) maar in de regio onmiddellijk
werden geïnterpreteerd als een dreiging.

Daarop volgde nog meer unilaterale

FONDS VREDESPROJECTEN
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Nog altijd voeren er mensen actie voor
vrede. Zij kunnen uw steun goed
gebruiken! Fonds Vredesprojecten
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de basis. Help mee.

IBAN  NL54 INGB 0004738565
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De kernwapens van
Noord-Korea

In een debat in het Britse Lagerhuis over de 200
miljard pond kostende modernisering van de
Trident-klasse kernwapens verklaarde de
Britse premier Theresa May dat deze stap
noodzakelijk is als afschrikking tegen de
nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Die
dreiging is echter voor een belangrijk deel te
wijten aan het Westen zelf, waarbij het
Verenigd Koninkrijk ook een rol speelde.

Zo vertoont een Noord-Koreaanse
kerncentrale in Yongbyon grote
gelijkenis met de kerncentrale

Calder Hall bij Sellafield in Cumbria. De-
ze zogenaamde Magnoxreactor werd in
2003 gesloten. Er is veel bewijsmateriaal
dat het ontwerp van deze kerncentrale –
primair gebouwd voor de productie van
militair plutonium – een blauwdruk ver-
schafte voor het militaire plutoniumpro-
gramma in Yongbyon. Informatie over
het ontwerp van deze zeer proliferatiege-
voelige Britse reactoren verscheen in
technische vakbladen. Ook de uranium-
verrijkingsinstallatie in Noord-Korea
heeft deels een Britse oorsprong. Ze is ge-
baseerd op het ontwerp van de verrij-

kingsfabriek van Urenco in Almelo dat
begin jaren zeventig werd gestolen door
de Pakistaanse wetenschapper en atoom-
smokkelaar A.Q. Khan. Verder is de
Noord-Koreaanse opwerkingsfabriek
voor het scheiden van plutonium een ko-
pie van een pilotfabriek van Eurochemic
die in de jaren zestig en zeventig operati-
oneel was in het Belgische Dessel. Dat
heeft Belgoprocess, de erfgenaam van
Eurochemic, begin 2018 erkend. Urani-
umverrijking en opwerking van gebruik-
te splijtstof zijn de twee routes voor het
verwerven van kernwapens. Het Noord-
Koreaanse kernwapenprogramma drijft
dus op Westerse ontwerpen. De opbouw
werd vooral gevoed door de decennia-
lange dreiging van talrijke Amerikaanse
kernwapens in Zuid-Korea.

TECHNISCHE ASSISTENTIE
Noord-Korea begon begin jaren vijftig
met de ontwikkeling van kernenergie.
Vanaf 1956 verleende de Sovjet Unie
technische assistentie bij de bouw van het
nucleair onderzoekscentrum in Yongby-
on, waaronder een IRT-2000 onder-
zoeksreactor en een laboratorium voor
het scheiden van plutonium. Hoewel on-

dersteund door Moskou en tot op zekere
hoogte Beijing, ontwikkelde Noord-Ko-
rea zijn kernenergieprogramma groten-
deels met inheemse technologie en zon-
der buitenlandse hulp. Begin jaren ze-
ventig breidde het de onderzoeksreactor
uit en in 1977 sloot het een overeen-
komst over de veiligheidscontrole (de zo-
genaamde safeguards) met het atoom-
energieagentschap (IAEA). Begin jaren
tachtig werd de 5 MWe Magnoxreactor
gebouwd. Halverwege dat decennium
volgde de bouw van een 50 MWe kernre-
actor die in 1995 werd afgerond. Evenals
de Magnox betreft het een grafiet-gemo-
dereerde en gasgekoelde reactor, maar
dan naar een Frans model. Op 12 decem-
ber 1985 trad Noord-Korea toe tot het
non-proliferatieverdrag (NPV), maar
het sloot geen veiligheidscontroleover-
eenkomst met het IAEA. Op grond van
artikel III van het NPV had Noord-Korea
18 maanden de tijd om een dergelijke re-
geling te sluiten. In de jaren die volgden
verbond Noord-Korea de naleving van
deze bepaling van het verdrag met de eisPYONGYANG
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dat het zich had teruggetrokken uit het
NPV en dat het zijn kerninstallaties weer
in werking had gesteld. Nieuwe rondes
diplomatiek overleg volgden. In 2005
leek een doorbraak aanstaande toen
Noord-Korea beloofde afstand te doen
van “alle kernwapens en bestaande kern-
programma’s” en terug te keren naar het
NPV; en in 2007 toen de partijen over-
eenstemming bereikten voor de imple-
mentatie van de in 2005 overeengeko-
men stappen. Maar in 2009 werden de
gesprekken afgebroken door onenigheid
over verificatie en een raketlancering
door Noord-Korea.

RAKETTECHNOLOGIE
Noord-Korea beschikt over een uitge-
breid arsenaal aan ballistische raketten.
Het gaat om alle hoofdcategorieën, va-
riërend van dichtbij (close range: 50 -
300 km) tot intercontinentale raketten
(meer dan 5.500 km). Daarvan zijn de
korte afstandsraketten (tot 1.000 km) en
twee van zijn drie middellangeafstands-
raketten (tot 3.000 km) operationeel.
Eén van de twee langeafstandsraketten

tot terugtrekking van de Amerikaanse
kernwapens uit Zuid-Korea. Die waren
daar sinds 1958 gestationeerd.

DE CRISIS VAN 1994
Met de terugtrekking van alle Ameri-
kaanse kernwapens uit Zuid Korea in
1991 onder president George H.W. Bush
leek er uitzicht op een detente tussen
Noord en Zuid. Beide Korea’s tekenden
in 1992 een Gezamenlijke Verklaring
voor Denuclearisering van het Koreaanse
Schiereiland, waarbij beide partijen be-
loofden geen kernwapens te produceren,
te testen, te ontvangen, en te bezitten. De
overeenkomst bond beide partijen ook
aan het afzien van het bezit van nucleaire
opwerking en uraniumverrijking. Ruim
zes jaar na ondertekening van het NPV
tekende en ratificeerde Noord-Korea een
uitgebreide veiligheidscontroleovereen-
komst met het IAEA. Het verstrekte ge-
gevens over zijn nucleaire installaties en
splijtstofmaterialen en verleende toegang
aan IAEA-inspecteurs om de volledig-
heid en juistheid van hun verklaring te
verifiëren. Pyongyang overlegde een plu-
toniummonster, dat zou zijn opgewerkt
uit beschadigde gebruikte splijtstofsta-
ven van de Magnox-reactor. Uit analyse
door de IAEA bleek echter dat het in het
recente verleden op verschillende tijd-
stippen moest zijn opgewerkt. Toen het
Agentschap toegang vroeg tot twee ver-
dachte locaties voor kernafval, weigerde
Noord-Korea dat en verklaarde dat het
om militaire locaties ging die niet toe-
gankelijk waren. Daarop vroeg het
Agentschap de VN-Veiligheidsraad om
bijzondere ad-hoc inspecties toe te staan.
Als reactie hierop maakte Noord-Korea
op 12 maart 1993 zijn voornemen be-
kend om zich terug te trekken uit het
NPV. In mei 1994 begonnen Koreaanse
technici de gebruikte splijtstofstaven uit
de Magnoxreactor te verwijderen zonder
toezicht van IAEA-inspecteurs. Deze ac-
tie verergerde de crisis, omdat de wille-
keurige verplaatsing van de gebruikte
splijtstofstaven naar een tijdelijke opslag
het vermogen van het IAEA om de ope-
rationele geschiedenis van de reactor te
reconstrueren in gevaar bracht. Dat had
kunnen worden gebruikt bij het verkla-
ren van de verschillen in de gerappor-
teerde opwerking van het plutonium
door Pyongyang.

De crisis werd in juni 1994 beëindigd
na een ontmoeting van de voormalige
Amerikaanse president Jimmy Carter

AMOK OnderzoeksdossierVD
met de Noord-Koreaanse leider Kim Il-
sung. Carter kondigde vanuit Pyongyang
aan dat Kim de hoofdlijnen van een ak-
koord had aanvaard, dat in oktober 1994
werd afgerond als het Overeengekomen
Kader. Op grond van deze overeenkomst
stemde Noord-Korea ermee in werk aan
zijn kernreactoren en aanverwante in-
stallaties te bevriezen onder toeziend oog
van het IAEA. In ruil daarvoor zou
Noord-Korea twee proliferatiebestendige
kernreactoren krijgen van Zuid-Korea en
een reeks leveranties van zware stookolie.

Ofschoon het Overeengekomen Kader
voor bevriezing van het Noord-Koreaan-
se plutoniumprogramma bijna een de-
cennium stand hield, waren beide partij-
en niet helemaal tevreden met de uitvoe-
ring van het bereikte compromis. De VS
waren ontevreden over het uitstel van
veiligheidscontroles om de vroegere acti-
viteiten van Noord-Korea te verifiëren en
Noord-Korea was ontevreden over de
vertraging bij de bouw van de Zuid-Ko-
reaanse kernreactoren. Na de ineenstor-
ting van de overeenkomst in 2002 maak-
te Noord-Korea in januari 2003 bekend

De VS hebben tal van militaire bases in
Zuidoost Azië en de Pacific. Na Japan

en Duitsland is Zuid-Korea het derde
grootste gastland van de Amerikaanse
strijdkrachten. Sinds 1953, na de drie jaar
durende Korea-oorlog, is Zuid-Korea een
bolwerk ‘voor de verdediging tegen de
agressie van Noord-Korea’. Het telt bijna
35.000 Amerikaanse manschappen. Van alle
militaire bases springt nu vooral de
uitbreiding van Camp Humphreys, zeventig
kilometer ten zuiden van Seoul, in het oog.
Het is één van de meest uitgebreide
bouwprojecten in de geschiedenis van het
Amerikaanse leger. Na de verwachte
voltooiing in 2020 zal het de grootste
overzeese Amerikaanse militaire basis ter
wereld zijn en uiteindelijk een thuis worden
voor 42.000 Amerikaanse militairen. In april
2017 installeerden de VS een Terminal High-
Altitude Area Defense (THAAD) systeem in
Zuid-Korea. Dit ‘raketverdedigingssysteem’
heeft tot doel om binnenkomende raketten
te onderscheppen en te vernietigen
halverwege hun vlucht.

Het verzet tegen de Amerikaanse militaire
bases en THAAD is sterk, vooral bij de
marinebasis op het Zuid-Koreaanse eiland
Jeju en in Okinawa, Japan. Mensen in die
plaatsen vechten voor behoud van hun
omgeving, hun cultuur en de vrede, omdat
ze weten dat ze belangrijke militaire
doelwitten zijn geworden in een oorlog. Ze
protesteren dagelijks. De burgerbeweging
‘Red Jeju eiland’ ontstond in 2002 toen de
Zuid-Koreaanse marine plannen aan-
kondigde voor de bouw van de marinebasis
voor het inzetten van grote oorlogsschepen.
De sociale beweging wees erop dat de basis
een centrum zou worden voor een maritieme
wapenwedloop in Pacifisch Azië. En dat het
een nieuwe fase zou inluiden in de militaire
alliantie tussen de VS en Zuid-Korea met Jeju
als een brandpunt voor het toezicht houden
op en uitdagen van China. Met zowel China
als Japan die hun zeemachten versterken
met de nieuwste schepen en onderzeeërs,
verklaren de vredesactivisten dat de nieuwe
basis de vijandelijkheden in de hele regio
alleen maar verder versterken. (HvdK)

Amerikaanse bases in de
regio en verzet
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Noord-Korea heeft in relatief korte tijd
grote voortgang gemaakt. Waarschijnlijk
begon Noord-Korea al voor de ineen-
storting van het Overeengekomen Kader
met de ontwikkeling van kernwapens.
Naar verluidt werden aan atoomspion
A.Q. Khan tijdens een bezoek aan een
ondergrondse installatie in 1999 drie
ontwerpen voor plutoniumkernkoppen
getoond. In de zomer van 2002 ontdekte
de Amerikaanse inlichtingendienst be-
wijzen voor export van technologie en
materiaal voor de productie van hoog
verrijkt uranium van Pakistan naar
Noord-Korea. Begin 2004 werd duidelijk

dat Khan centrifugetechnologie had ver-
kocht aan Noord-Korea. In 1990 werd de
opwerkingsfabriek getest en tussen ja-
nuari en juni 2003 werden alle 8.000 ge-
bruikte splijtstofstaven van de Magnox-
reactor, die van 1986 tot 1994 in bedrijf
was (en in januari 2003 werd herstart),
opgewerkt voor de productie van militair
plutonium.

KERNTEST
In 2005 verklaarde Noord-Korea zelf
voor de eerste keer dat het kernwapens
had gefabriceerd. Minder dan een jaar la-
ter – 9 oktober 2006 – voerde Noord-Ko-
rea zijn eerste kernproef uit met een ex-
plosieve kracht van minder dan een kilo-
ton. Dat was lager dan de eerste kerntest
van andere staten. De derde test (12 fe-
bruari 2013) werd geschat op 10 kiloton.
Bij de vierde en vijfde kerntest (6 januari
en 9 september 2016) beweerde Noord-
Korea dat het waterstofbommen had ge-
detoneerd. De vijfde had een kracht van
10 tot 15 kiloton. Te laag voor een succes-
volle thermonucleaire test. Mogelijk be-

doelden de Noord-Koreanen met een
verwijzing naar ‘waterstof ’ het gebruik
van tritium om de efficiëntie van een
splijtingsbom te verhogen. Zo’n techno-
logie stelt Noord-Korea in staat minder
splijtstof te gebruiken voor elke bom, zo-
dat de productie kan worden opgevoerd.
De zesde kernproef (3 september 2017)
liet er geen misverstand over bestaan dat
Noord-Korea thermonucleaire wapens
kan produceren. De Amerikaanse inlich-
tingengemeenschap spreekt van een ‘ge-
avanceerd nucleair ontwerp’ met een
kracht van 140 tot 250 kiloton.

Een naar de Washington Post in juli
2017 uitgelekt onderzoek van de Defense
Intelligence Agency (DIA – de militaire
inlichtingendienst van de VS) conclu-
deerde dat Noord-Korea voldoende
splijtstof heeft geproduceerd voor min-
stens 60 kernwapens. Siegfried Hecker
stelde in een interview met het Bulletin
of the Atomic Scientist in september
2017 dat hij het niet eens is met het on-
derzoek van de DIA. Hij zei dat Noord-
Korea eind 2017 ruwweg 20 tot 40 kg plu-
tonium had en 250 tot 500 kg hoog ver-
rijkt uranium – voldoende voor 16 tot 32
kernwapens, met een jaarlijkse produc-
tiecapaciteit van zes tot zeven bommen.
Als ze meer geavanceerde waterstofbom-
men gaan maken moet dat naar boven
worden bijgesteld.Volgens Hans M. Kris-
tensen en Robert S. Norris van de Fede-
ration of American Scientists levert een
voorzichtige schatting op dat Noord-Ko-
rea voldoende splijtstof heeft om 30 tot
60 kernwapens te maken. Mogelijk zijn er
al 10 tot 20 geproduceerd. Aangenomen
wordt dat Noord-Korea binnen enkele
jaren een volledig functionerend kern-
wapenprogramma zal hebben.

De huidige toenadering tussen Noord-
en Zuid-Korea is hoopgevend. Maar in
Japan hebben haviken het voor het zeg-
gen. De Japanse minister van Buiten-
landse Zaken Taro Kono prijst de Nucle-
ar Posture Review, het kernwapendocu-
ment van de regering Trump, inclusief de
nadruk op beperkte nucleaire opties
(kleine tactische kernbommen) in reac-
tie op niet-nucleaire dreigingen. Voor-
heen zagen velen deze minister als een
gematigd persoon die de geopolitieke
ambities van premier Abe kon temperen.
Het tekent de steeds rechtsere houding
van de Japanse regering in de oplopende
spanning tussen de VS en Noord-Korea.

Henk van der Keur

en één van de intercontinentale ballisti-
sche raketten (ICBMs) zitten al dichtbij
een operationele status. Slechts van één
raket wordt aangenomen dat het een nu-
cleaire lading kan dragen: de Hwasong-7
(Nodong), een middellangeafstandsra-
ket. Er bestaan twee modellen van deze
raket die in 1993 voor het eerst werden
getest. Ze hebben een geschat bereik van
ongeveer 1.200 kilometer.

Er zijn drie ICBMs getest, waaronder
de Hwasong-14 en Hwasong-15. De
Hwasong-14 werd in juli 2017 twee maal
getest. Geschat wordt dat de Hwasong-14
een bereik heeft van 10.400 km. Op 29

november van het afgelopen jaar werd de
Hwasong-15 gelanceerd. Deze raket
heeft een geschat bereik van 13.000 kilo-
meter en kan heel de VS bestrijken. De
Noord-Koreanen hebben echter proble-
men met het zogenaamde terugkeervehi-
kel (re-entry vehicle – RV), waardoor de
raket waarschijnlijk in stukken uiteen
viel. Dat was ook het geval bij de Hwa-
song-14 in juli, toen de CIA concludeer-
de dat het RV de terugkeer in de atmos-
feer niet had overleefd. Het RV is het deel
van de raket dat de oorlogskop moet be-
schermen bij terugkeer van de raket in de
aardse atmosfeer. Volgens David Wright
van de Union of Concerned Scientists
heeft Noord-Korea geen technologische
barrière om een werkend RV te bouwen.
Siegfried Hecker, een voormalige direc-
teur van Los Alamos Laboratory die ver-
scheidene jaren vrij toegang had tot de
Noord-Koreaanse nucleaire installaties,
denkt dat Noord-Korea nog twee jaar
testen nodig heeft om dat voor elkaar te
krijgen.

Het kernwapenprogramma van

US VETERANEN DEMONSTREREN BIJ AMERIKAANSE BASIS OP JEJU EILAND, 1 AUGUSTUS 2016
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KORTE BERICHTEN

Picketline

Op 20 februari organiseerde InEU-
manity NL een picketline bij de

Bedrijvendagen op de Technische Uni-
versiteit Delft. Het protest was gericht te-
gen Airbus en Thales. Eerst verkopen de-
ze bedrijven wapens waarmee vluchtoor-
zaken, zoals oorlog en repressie, gevoed
worden; daarna verdienen ze aan het te-
genhouden van vluchtelingen door ma-
terieel voor grensbewaking te leveren.

Nobelprijs

Het Noorse parlementslid Bjørnar
Moxnes heeft de Boycott, Divest-

ment, and Sanctions beweging voorge-
dragen voor de Nobelprijs voor de Vrede.
De BDS-beweging wil een rechtvaardige
vrede voor het Palestijnse volk afdwin-
gen. Het parlementslid motiveerde zijn
voordracht met:“Toekenning van de No-
belprijs voor de Vrede aan de BDS-bewe-
ging zou een krachtig signaal zijn, dat de
vastbeslotenheid van de internationale
gemeenschap benadrukt om steun te ge-
ven aan een rechtvaardige vrede voor het
Palestijnse volk … het Israëlische volk en
alle mensen in het Midden-Oosten – en
de wereld als geheel.”

Totaalweigeraars

Rechtshistoricus Stan Meuwese en
oud totaalweigeraar Willem de

Haan zijn op zoek naar (e-mail-) adres-
sen van oud totaalweigeraars, keurings-
weigeraars en vervangende dienst weige-
raars uit de jaren 1975-1990 kortom naar
iedereen die in die tijd voor weigeracties
veroordeeld is door de krijgsraad en/of
de burgerlijke strafrechter. Wij willen een
onderzoek doen ten behoeve van een pu-
blicatie. Oud weigeraars kunnen zich
melden bij: Willem de Haan: wgde-
haan@xs4all.nl

Kamervragen

SP, PvdA en GroenLinks hebben kri-
tische Kamervragen gesteld over de

Amerikaanse plannen om de B-61
atoombom te moderniseren. De B-61 is
een Amerikaans kernwapen dat in Volkel
ligt en gebruikt kan worden door de Ne-

derlandse F-16’s. De Amerikaanse plan-
nen gaan nog veel verder dan het moder-
niseren van de kernbommen voor de F-
16’s in Nederland, België, Duitsland, Ita-
lië en Turkije. De trend is om de kern-
bommen kleiner te maken en om meer
kernwapens in Europa te plaatsen. De si-
tuatie begint daarmee te lijken op de pe-
riode van de Koude Oorlog aan het einde
van de jaren ’70, toen er ook grote plan-
nen waren met nieuwe kernwapens in
Europa.

Spullen gezocht

Het Museum voor Vrede en Geweld-
loosheid wil in een tentoonstelling

de grote vredesdemonstraties uit de vori-
ge eeuw belichten om zo een nieuwe ge-
neratie te inspireren. Hiervoor zijn we op
zoek naar posters, foto’s, buttons en an-
der materiaal. Het liefst voorzien van een
persoonlijk verhaal. Het gaat om o.a. de
Vietnamdemonstraties, kernwapende-
mo’s en protesten tegen de wapenwed-
loop. Hebt u iets? Neem contact op met
conservator Nora Bosscher via info@
vredesmuseum.nl of 06-28350790.

Stijging
wapenhandel

Het SIPRI houdt databases bij over
de wereldwijde wapenhandel, de

wapenindustrie en de uitgaven aan wa-
pens. Over de periode 2012-2016 consta-
teert het instituut op alle 3 gebieden een
verontrustende stijging.

Brood in vrede

Bakkerij ’t Stoepje die op diverse
markten staat, heeft maar liefst

300.000 vredeskrentenbollen verkocht
tijdens de #saypeace campagne van War
Child. Ze haalden hiermee een bedrag
van 15.000 euro op voor kinderen in oor-
logsgebieden.

Ruimte gezocht

Het Museum voor Vrede en Geweld-
loosheid is gevestigd in het Ver-

zetsmuseum te Gouda. Aangezien het
Verzetsmuseum gaat verhuizen, zal het

Vredesmuseum vanaf 1 november a.s.
tenminste 9 maanden gesloten zijn.
Daarom zoekt het museum tijdelijke ten-
toonstellingsruimte voor (delen van) de
vaste collectie. Een beperkt aantal strek-
kende meters kan voldoende zijn. Weet u
een geschikte plek, neem dan contact op
via info@vredesmuseum.nl.

Oekraïense pacifist

Ruslan Kotsaba, pacifist en journa-
list, steunde de protesten op het

Maidanplein. Hij bekritiseerde echter
ook de oorlog in Oost-Oekraïne en wei-
gerde daaraan deel te nemen als dienst-
plichtige. Hij werd aangeklaagd als land-
verrader maar vrijgesproken. Nu dreigt
er opnieuw veroordeling. Connection
e.V., die internationaal dienstweigeraars
en deserteurs steunt, voert actie voor
hem. Zie: https://tinyurl.com/actierk

Doomsday Clock

De Doomsday Clock, die aangeeft
hoe dicht de aarde bij vernietiging

is, is een halve minuut vooruit gezet en
staat nu op 2 minuten voor twaalf. Dat is
het dichtst bij vernietiging van de aarde
sedert 1953, op het hoogtepunt van de
Koude Oorlog. Bij de Doomsday Clock
gaat het niet alleen om de dreiging van
een atoomoorlog, maar om alle mense-
lijk handelen dat tot vernietiging van de
aarde kan leiden (klimaatverandering).
De Doomsday Clock wordt bijgehouden
door wetenschappers waaronder 15 No-
belprijswinnaars.

Hold Your Peace

Als laatste daad heeft het in inmiddels
opgeheven Women Peacemakers

Program de documentaire Hold Your
Peace gemaakt. Daarin wordt belicht hoe
organisaties voor vrouwenrechten ver-
morzeld worden tussen terrorisme en de
daartegen gerichte maatregelen. Bekijk
de film via tinyurl.com/filmwpp

Atoomvrijstaat

Milieudefensie Uden/Heesch heeft
het beheer van Atoomvrijstaat

overgenomen. Zij willen Atoomvrijstaat
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omvormen tot een vredesmonument te-
gen kernwapens en voor de vrede. Er zijn
reeds een aantal kerstbomen en struiken
geplant.

Militarisering
politie

Sedert enkele jaren ontvangt War Re-
sisters’ International berichten van

aangesloten organisaties die een toene-
mende militarisering van de politie in
hun landen melden. De politie wordt een
binnenlandse veiligheidsmacht die lijkt
op en optreedt als een leger. De hierover
verzamelde informatie is nu online be-
schikbaar. tinyurl.com/pdfwri

Succes Vredesactie

Naar aanleiding van een klacht van
de Belgische vredesorganisatie

Vredesactie wordt het Europees Defensie
Agentschap doorgelicht door de Europe-
se Ombudsman. Het EDA speelt een be-
langrijke rol in het ondersteunen van de

wapenindustrie en de uitbouw van het
Europese defensiebeleid.

Gush Shalom

De Israëlische vredesorganisatie
Gush Shalom heeft een verklaring

uitgegeven over de erkenning door de VS
van Jeruzalem als hoofdstad van Israël.
Daarin stelt ze dat de erkenning geen ver-
andering brengt in het feit dat Oost-Jeru-
zalem bezet gebied is. Toch is het een be-
langrijke gebeurtenis omdat die de weg
vrijmaakt voor een meer onpartijdige
bemiddelaar dan de VS tussen Israël en
de Palestijnen.

Zwarte lijst

De Hoge Commissaris voor de Men-
senrechten van de Verenigde Na-

ties heeft ongeveer 130 Israëlische bedrij-
ven, die werken in de bezette Palestijnse
gebieden, gewaarschuwd voor opname
op een zwarte lijst voor “handel in strijd
met het internationale recht en VN-reso-
luties”.

Vredessymposium

Het Vredessymposium ‘Vrouwen op
Vredesmissie’ in het stadhuis in

Utrecht (28 september) was een groot
succes. Bekijk het met foto’s geïllustreer-
de verslag via tinyurl.com/vreesymp

Wapenlobby

Voor het vierde jaar op rij voerden
vredesactivisten actie bij een confe-

rentie van het Europees Defensieagent-
schap. De conferentie vindt plaats achter
gesloten deuren, kritische stemmen
mochten er niet in. Tientallen vredesacti-
visten, waaronder een lid van het Euro-
pees parlement, wilden toch naar bin-
nen. Zeventien van hen werden gearres-
teerd. “We gaan onze veiligheid toch niet
in handen van de wapenindustrie leg-
gen? Dat leidt alleen tot meer wapenex-
port, meer geweld, meer oorlog,” zei een
actievoerder van ‘ikstopwapenhandel.eu’.

Jongerendag

Op 14 april is er de Jongerendag van
de vredesbeweging in het Vredes-

museum te Gouda. Alle jongeren (16 tot
40 jaar) die geïnteresseerd zijn in de vre-
desbeweging vroeger en/of nu, zijn daar
welkom. Er is een gevarieerd programma
met weinig toespraken en veel inspire-
rende dingen.

Bent u ouder? Dit uw kans om de ver-
grijzing van de vredesbeweging te door-
breken: zoek een jongere, neem die mee
en u bent ook welkom.

Meer informatie/aanmelden bij Vre-
desbeweging Pais: info@vredesbewe-
ging.nl of 015-7850137.

Tentoonstellingen

In het Vredesmuseum, Turfmarkt 30 te
Gouda is t/m 31 oktober een bijzonde-

re, op jongeren gerichte, tentoonstelling
over de vredesbeweging te zien. Verder
staat de tentoonstelling Burgemeesters
voor Vrede op 5 mei op het Bevrijdings-
festival in Assen. Meer info: www.vredes-
museum.nl  of 015-7850137

Meer en uitvoeriger berichten vindt u op:

www.vredessite.nl/nieuws.

Nederlandse verzekeraars, pensioen-
fondsen en banken investeerden tus-

sen 2014 en 2017 ongeveer 2.4 miljard in
20 kernwapenproducenten. Dat blijkt uit
het nieuwe rapport ‘Don’t Bank on the
Bomb’ van PAX. Het ‘Don’t Bank on the
Bomb’ rapport laat zien dat 390 financiële
instellingen tussen 2014 en 2017 US$525
miljard investeerden in 20 kernwapenpro-
ducenten. De groep die in kernwapen-
producenten investeert is kleiner gewor-
den, maar samen investeren zij wel meer
dan voorheen in kernwapens. Steeds meer
financiële instellingen hebben beleid om
niet in kernwapenproducenten te investe-
ren.

De grootste investeerders komen uit de
VS, maar ook in Nederland zijn er nog al-
tijd banken die in kernwapenproducenten
investeren. Zo investeerde ING in de perio-
de van 2014-2017 756 miljoen in 7 pro-
ducenten van kernwapens.

Al jarenlang roepen diverse vredesorga-
nisaties pensioenfondsen, verzekeraars en
banken op uit kernwapenproducenten te
stappen. In januari konden we een groot

succes vieren: pensioenfonds ABP, een van
de vijf grootste pensioenfondsen in de we-
reld én de grootste investeerder in kernwa-
penproducenten in Nederland, kondigde
in januari aan deze investeringen te zullen
beëindigen. Na de juiste beslissing van het
ABP om uit kernwapens te stappen zouden
instellingen als ING en Aegon dit goede
voorbeeld moeten volgen. Daarom start
PAX in maart met een nieuwe campagne
richting het ING.

KOM IN ACTIE 
Op www.paxvoorvrede.nl wordt eind
maart de ING campagne van PAX bekend
gemaakt en kunt ook u een oproep naar
ING sturen. Als u zich inschrijft voor de
nieuwsbrief, wordt u van deze en andere
acties op de hoogte gehouden. Voor meer
informatie over acties in andere landen
kijk op: www.dontbankonthebomb.com.
Voor meer informatie over eerdere acties
tegen onder andere ABP van bijvoorbeeld
Stop Wapenhandel, Raging Grannies en
andere vredesorganisaties kijk op:
www.stopwapenhandel.org/acties

ING investeert nog steeds in
kernwapenproducenten
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sie en in het bevorderen van wederzijds
begrip. Dat gaat niet vanzelf, zo stellen ze
vast, maar ook hier geldt ‘oefening baart
kunst’.

Tom Sauer, hoogleraar internationale
politiek aan de Universiteit Antwerpen
en als adviseur onder andere betrokken
bij de International Coalition to Abolish
Nuclear arms (ICAN), gaat een stap ver-
der. Hij stelt dat uitsluiting geen oplos-
sing is maar juist een belangrijke oorzaak
van de hedendaagse bedreigingen van
onze veiligheid. Tegenover die uitsluiting
stelt hij gezamenlijkheid: samen naar op-
lossingen zoeken en daaraan werken in
plaats van de ander als tegenstander zien
en vooral oplossingen zoeken waar je die
ander buiten laat of waarmee je hem zelfs
buiten sluit.

In de drie hoofdstukken van het boek
beschrijft Sauer hoe het uitsluitingsme-
chanisme werkt en doorbroken zou
moeten worden in de drie meest actuele
veiligheidskwesties. Het internationaal
terrorisme vindt een belangrijke voe-
dingsbodem in de structurele mondiale
maar ook lokale uitsluiting van de mos-

‘Vrede kun je leren’ van David
van Reybrouck en Thomas
d’Ansembourg uitgegeven

door De Bezige Bij en ‘De Strijd voor Vre-
de. En hoe we die kunnen winnen’ van
Tom Sauer bij Polis.

Beide boeken hebben gemeen dat ze
het in hoge mate over onze eigen situatie
als Nederlandse (Belgische) burgers heb-
ben. Hoe beleven we in eigen land vrede
en veiligheid en wat kunnen we er zelf
aan doen? Daarbij verzetten beide boe-
ken zich tegen de neiging om geweld met
geweld te beantwoorden of om allerlei
veiligheidsmaatregelen te nemen die
onszelf tegen ‘de ander’ moeten bescher-
men. Van Reybrouck en D’Ansembourg
zoeken het daarbij vooral in de compas-

limbevolking door ons, Westerlingen. De
Russische beer gromt omdat wij hem 25
jaar na het eind van de Koude Oorlog
nog steeds buiten de deur houden, ner-
gens echt aan mee hebben laten doen ter-
wijl anderen inmiddels wel aan tafel zit-
ten. En tot nucleaire ontwapening is het
tot dusverre nog nooit gekomen omdat
de kernwapenstaten willen houden wat
ze hebben en de havenots dat niet langer
accepteren.

ICAN is volgens Sauer het schoolvoor-
beeld van hoe de vredesbeweging
wereldwijd succes kan boeken door met
de gezamenlijkheid te beginnen. Een
voorbeeld van hoe de vredesbeweging
ook een succesvolle weg kan wijzen naar
een bestrijding van het terrorisme en
naar een ontspanning met Rusland. Een
weg die begint met compassie, maar
daarna verder moet gaan. Twee hoogst
actuele boekjes die iedere vredesactivist
in de kast zou moeten hebben staan. Of
liever nog op tafel zou moeten hebben
liggen.

Jan Schaake

SIGNALERINGEN

Compassie en gezamenlijkheid
als weg van de vrede

Ook in de betere boekhandel blijft het vaak
lastig om een echt ‘vredesboek’ te vinden. Het
was dan ook opmerkelijk dat in 2017 twee
vredesboeken uitkwamen waarnaar niet
gezocht hoefde te worden in de kasten, maar
die op de uitstaltafels in de boekhandel
stonden opgestapeld.
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De internationale
actiedag tegen

het uitzetten van
vluchtelingen naar

Afghanistan zorgde voor
demonstraties en

manifestaties in veel
landen. In Utrecht

demonstreerden er zo’n
300 mensen waaronder
ook vele Afghanen voor

het IND gebouw in de
Bergstraat. 

Voor meer info:
tinyurl.com/utafghan 
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Max Beckmann in oorlogstijd

Een slagveld van gezichten,

een gretig carnaval.

Koffers! – bij het eerste hakken van laarzen,

Kleuren, fel, omsingeld! – door gitzwarte contouren,

Een hand die nog een hoed grijpt, 

een klarinet,

een mes!

Een uitgelichte schaduw,

lang in jaren...

...

En, ergens in een pakhuis:

wilde plantengroei. 

Daarbuiten:

een kerkhof als een olievlek.

Gerrit Vennema

Uit: Seizoenen en wandelgedachten, deel 2 in de reeks de Waterspuwer.

Uitgave in eigen beheer gerritmusic@hotmail.com, najaar 2007
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