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Nadia Murad is een van de twee
personen die dit jaar de
Nobelprijs voor de Vrede

kregen. Zij is Irakese, hoewel ze meestal
specifiek Yezidi wordt genoemd. In Irak
zelf benadrukken ze allemaal graag dat
ze Irakees zijn en samen bij elkaar
horen. Daarmee verzetten ze zich tegen
de ontwikkeling dat ze steeds meer op
basis van een toegekende identiteit tegen
elkaar worden uitgespeeld. Als aparte
groepen binnen Irak. De Yezidi kregen
dat het zwaarst te verduren.

Vanwege haar speciale verdiensten
heeft Nadia Murad die prijs zeker
verdiend, maar eigenlijk verdient het
hele Iraakse volk haar. Nagenoeg
allemaal, omdat ze samen meer dan
veertig jaar geweld overleefden zonder
in een burgeroorlog te verzanden.
Omdat ze samen weerstand boden tegen
de wijze waarop eerst de VS en later ISIS
poogde de groepen tegen elkaar uit te
spelen. Dat alles is niet gelukt.

En dan de Yezidi. Ook zij hebben de
prijs verdiend de prijs, al was het alleen
maar om dit geteisterde volk goed op de
wereldkaart te zetten. Want de wereld
heeft de neiging om Irak te beschouwen
als een land dat we achter de rug hebben
en waarover we het liever niet meer
hebben. En dan zeker niet over de eigen
Westerse bijdrage aan de chaos die deze
mensengroepen samen moeten over-
leven: sjiieten, soennieten, christenen,
mandeërs, yezidi.

Een van de voorbeelden van dat
“samen” is het bisdom Kirkuk-
Sulaymaniya van de Chaldeeuws-
katholieke kerk. 7.000 lidmaten, die drie
jaar lang 4.000 interne vluchtelingen of
ontheemden herbergden en 700
student-vluchtelingen onderbrachten

om aan de Universiteit Mosul, die in
ballingschap in Kirkuk werd voortgezet,
hun studie te kunnen vervolgen.
Moslims, christenen en jezidi. Sinds
augustus 2017 zijn vrijwel alle
ontheemde moslims en christenen weer
teruggekeerd naar hun geruïneerde
woonoorden in en rondom Mosul
omdat daar de scholen weer startten.
Ook Yezidi-studenten moesten daarom
terugkeren, maar wonen in Mosul is
voor hen geen optie. Met hulp van het

genoemde bisdom leven nu 1.500
Yezidi-studenten in Bashiqa, zo’n 60 km
van Mosul, en pendelen op en neer.

Maandelijks gaat er vanuit het bisdom
een vrachtwagen vol voedsel naar
Bashiqa om onder hen te verdelen. En
dan krijgen ze per persoon 75 dollar in
handen voor de bus naar de universiteit.
Voor deze geboden hulp zoekt het
bisdom wanhopig ondersteuning. Ze
heeft projecten voor de eigen
gemeenschap stopgezet om de Yezidi te
helpen “want niemand anders helpt
hen”. Er is weliswaar internationale

noodhulp voor Yezidi, maar studeren
valt daar niet onder. Via haar netwerken
helpt het bisdom ze na de studie ook
nog aan een baan, want ook die
netwerken hebben de Yezidi niet. Het
licht aan de horizon is dat de politici in
Bagdad willen werken aan verzoening,
juist ook richting Yezidi.

Duitsland kent een flinke Yezidi-
gemeenschap. Zij mocht een groep
Yezidi naar Duitsland halen voor
therapeutische hulp na hun leven als
seksslavinnen onder ISIS. De meesten
van hen waren bovendien getuige hoe
hun vaders en broers werden vermoord.
Dat project kost 100.000 dollar per
persoon en die Yezidi zullen in
Duitsland blijven. Onttrokken aan de
reeds sterk uitgedunde gemeenschap in
Irak.

In Kirkuk zeggen ze: “Help ons de
Yezidi hier te houden, dat is bovendien
goedkoper voor jullie!”Yezidi, het
oudste nog bestaande volk met eigen
religie in het Midden Oosten dat vecht
om haar voortbestaan. Nadia Murad
wordt hopelijk het uithangbord voor het
bestáán van de Yezidi, noodzakelijke
voorwaarde om hulp te krijgen als
eeuwenlang geweld je volk heeft
gedecimeerd. Laten we hopen dat dat
een effect zal zijn van de toekenning.

Yosé Höhne-Sparborth

FOTO VOORPAGINA: 
23 november, Tijuana (Mexico).
Mensen uit de karavaan proberen de
grens met de VS over te steken.
Foto: Bruno Gallardo.

Nobelprijs voor de Yezidi
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de commandant. Die sloeg hem en toen
schoot hij dat kind dood. Hij werd ge-
vangen gezet.”

“Congo is een enorm land, we liepen
duizenden kilometers, zes maanden lang.
De militairen namen de regering over. Na
de oorlog werden we losgelaten, we kon-
den terug naar onze dorpen. We wisten
de route. Maar we waren de weg hele-
maal kwijt, dorp en familie ook. De eer-
ste jongens die in hun dorpen kwamen
werden meteen vermoord. Dus we wis-
ten dat we niet terug naar huis konden.
We hadden geen familie meer.” Hij
spreekt zachtmoedig, met voortdurend
een glimlach op het gezicht. Hij wekt de
indruk dat hij zijn eigen stem niet zou
verdragen als hij die zou verheffen.

Dan komt Mohammed Ba, aan het
woord. Een Senegalees. Hij spreekt voor-
al in quotes en vertelt niet. Hij weet te ra-
ken maar op een andere wijze dan Junior:
“Waarom ben ik Senegalees? Omdat een
eeuw geleden Frankrijk grenzen trok,
dwars door onze stamverbanden heen!
Mensenrechten voor kwetsbaar gemaak-
ten zijn kwetsbare mensenrechten. Euro-
pa weet dat, een paar wetjes en je houdt
ze tegen.”

WAPENFABRIEKEN
Dan versterken drie Afrikanen elkaar en
vertellen hun waarheden. Er woeden vol-
op conflicten in Afrika: Somalië, Darfur,
Eritrea, Congo, Burundi, Libië. De Afri-

kaanse vluchtelingen komen niet op “on-
ze” welvaart af; ze lopen allemaal weg van
de oorlog. Voor werk trekken Afrikanen
gewoon naar een ander land, zoals Euro-
peanen dat doen: van oost naar west. Zo-
als mensen dat doen sinds werk wordt
gemultinationaliseerd: je gaat daarheen
waar werk is. Geen mens echter wil
vluchten, dat doen ze alleen vanwege de
dreiging, de dood. “Na de dekolonisatie
kwamen we terecht in de kolonisatie
door jullie multinationals èn we gleden
onderuit doordat ‘onze’ nieuwe leiders de
Europese elite gingen naspelen. Maar één
ding moeten jullie in Europa goed weten:
nergens in Afrika vind je een wapenfa-
briek! Die staan in Europa en in de VS.
Jullie leiders en multinationals en jullie
wapenfabrieken zijn het die de wapens
exporteren naar Afrika en er rijk aan
worden. De vrije pers zou veel vaker de
camera moeten richten op al die landen
waarvan niet verteld wordt wat er ge-
beurt. Stop jullie wapenproductie en ga
dan eens verder kijken hoe de wereld zich
ontwikkelt. Want weet ook dat de oorlog
is veranderd. Er zijn geen slagvelden
meer, het gaat niet tussen soldaten. Klei-
ne strijdgroepjes trekken dodend door
dorpen. Vliegtuigen bombarderen ste-
den. Burgers zijn het doelwit, hun wo-
ningen, hun levens. Wie wapens ver-
koopt doet niet aan veiligheid, maar faci-
liteert schending van mensenrechten.
Het probleem is niet dat wij niets zouden

Niet alleen de plek is goed geko-
zen, zo’n eiland middenin de
Middellandse Zee, tussen Afri-

ka en Europa, ook de sprekers zijn dat.
De Italiaanse organisatoren laten enkel
Afrikanen aan het woord en twee vluch-
telingen uit Irak en Afghanistan. Het gaat
immers om hun verhalen.

Dat van Junior Nzite Nsuami, bijvoor-
beeld, uit Congo. Hij vertelt: “Ik was
twaalf en zat op school. Een groep solda-
ten schoot de leraren dood en nam alle
leerlingen mee. Namens ons allen vraag
ik de samenleving om vergeving voor wat

we vervolgens hebben gedaan. We moes-
ten doden om te overleven. De soldaten
zeiden ons: ‘Jullie zijn geen kinderen
meer, jullie zijn volwassen want het is
oorlog. Vergeet je dorp, vergeet je fami-
lie.’ Een van de jongens moest zijn ouders
neerschieten om te tonen dat hij het had
begrepen. Pistool op zijn hoofd. Hij
schoot. Later speelde hij met het kind van

Voorafgaand aan haar vierjaarlijkse
Council hield de International
Fellowship Of Reconciliation (IFOR, een
wereldwijd netwerk van organisaties
voor geweldloosheid) in Catania op
Sicilië een conferentie over
vluchtelingen die vanuit Afrika de
Middellandse Zee proberen over te
steken naar Europa. Yosé Höhne-
Sparborth woonde deze conferentie bij
en deelt in dit artikel haar ervaringen.

Afrika
klaagt
aan
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“Er woeden volop

conflicten in Afrika,

maar de wapens komen

uit Europa.”
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hebben in Afrika. We hebben genoeg om
van de leven. We hebben andere conti-
nenten helemaal niet nodig. Als jullie je
smartphone kopen, bedenk dat je dan de
mijnbouw-multinationals ondersteunt
die in onze aarde graven. Het probleem is
die bemoeienis van anderen met ons.”

RIJK EN ARM
In een tweede forum zit ook een Af-
ghaan:“Ik was 11 jaar onderweg. Dat was
niet gepland, dat gebeurde.” Met veel
emotie komen veel vragen los over de
Italiaanse en Europese regels en vanzelf-
sprekendheden. In alle woede en alle el-
lende klinkt steeds de vraag waarom mi-
granten niet simpelweg vallen onder de
mensenrechten die toch voor iedereen
gelden. Vol ongeduld riep de voorzitter
tegen een vrouw die naar het eigenlijke
probleem vroeg: “Armoede natuurlijk.
De armoede is het probleem.”

Dat is de grote misvatting, de grote
leugen waarmee dominanten hun domi-
nantie veiligstellen. Armoede als het pro-
bleem, armoede als de belangrijkste oor-
zaak van conflicten. Wanneer stappen we
eindelijk gezamenlijk uit dat discours?
Want het is niet waar. Bijna alle oorlogen
worden gevoerd omdat machtigen nog
meer macht en geld en land willen. Niet
armoede maar rijkdom is de drijfveer die
onze wereld de afgrond instuurt!

Na alle mannen met hun woede en el-

lende komen vier vrouwen aan het
woord, met concrete verhalen van hulp.
Indrukwekkend geeft een vrouw uit de
Verenigde Staten aan waarom haar land
het gevaarlijkste land van de wereld is.
Een Canadese vrouw schetst hoe groot
en leeg haar land is. De mensen die er
wonen hebben vrijwel allemaal een mi-
gratie-achtergrond, maar toch worden
nu immigranten als een gevaar wegge-
houden. Haar gemeenschap neemt im-
migranten op, de regering is er niet blij
mee. Europa is trots op haar mensen-
rechten, maar deze blijken dus niet voor
iedereen te gelden. Waarom worden im-
migranten in die hele noordelijke wereld
als probleem gezien? Wat gaat er schuil
achter die politieke afweer en de leugens?
De Aquarius die uiteindelijk 800 drenke-
lingen in Spanje afleverde, is aan de ket-
ting gelegd. Italië straft de mensen die
immigranten helpen, terwijl de wet ge-
biedt schepen in nood te helpen, op
straffe van gevangenis tot 8 jaar.

De woede in de zaal spreekt voort, en
we houden het samen uit, hoewel de on-
macht rond de vele verhalen van ellende
meer aanwezig is dan een verstandige ge-
zamenlijke strategie. Wat een vredesoefe-
ning en oefening van empathie.

ONMENSELIJKE TAFERELEN
Bij mij komt mijn herinnering op als
vluchteling, ooit. In de tijd van de DDR
werden juist de economische vluchtelin-
gen probleemloos binnengehaald in
West Europa. Ze waren de levende getui-
genis tegen de communisten. Het waren

de politieke vluchtelingen die niet ver-
trouwd werden. Bij een vrije markt kun-
nen economische motieven bij mensen
om van land te verhuizen nooit het pro-
bleem zijn. Dus wat is dan de reden van
onze politici, die stuk voor stuk geloven
die vrije markt, om immigranten tot pro-
bleem te verklaren? Ja, om de onmense-
lijke taferelen op Lesbos en andere vluch-
telingen-onderkomens, de vele doden in
de Middellandse Zee die volgens de tra-
ditie werelden en culturen met elkaar
verbindt, voor lief te nemen. Wat is er in
vredesnaam aan de hand in Europa?

Bij het afsluitende ontbijt leg ik die
vraag neer bij Roberta, die hier in Italië
intensief met vluchtelingen bezig is. Haar
antwoord: “Politici die zijn bezig hun
macht te vergroten door groepen tegen
elkaar op te zetten èn om de behoeften
van de multinationals te bedienen. En tot
die laatste behoort het binnen Europa
brengen van zo goedkoop mogelijke ar-
beidskrachten voor het domme en vuile
werk. En dat laatste kan het beste met
mensen die illegaal zijn. Die kun je goed-
koop en rechteloos houden en daarmee
oneigenlijk laten concurreren met de ‘ei-
gen’ arbeidskrachten die zich meer tegen
die concurrenten zullen verzetten dan
dat ze voor hun eigen rechten op zullen
komen. Grote kans dat de vakbonden
meegaan in het roepen tegen de immi-
granten,” aldus Roberta.

Yosé Höhne-Sparborth
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Middenin een natuurreservaat bij het
stadje Niscemi op Sicilië bezoeken
we de M.U.O.S.: drie enorme
antennes waarmee NAVO-landen
complete landstreken rond de
Middellandse Zee afluisteren. Met de
door deze antennes verzamelde
gegevens bestuurt de VS haar drones
boven Afghanistan, Irak, Syrië, Jemen
en Soedan. De Japanners onder ons
vertellen dat de Amerikanen bij hen
net zo’n installatie hebben voor Oost-
Azië en de Afrikaanse vluchtelingen
vragen zich af wanneer die antennes
en die drones ook tegen hen ingezet
zullen worden. Als groep sluiten we
ons aan bij het protest van de
bevolking van Niscemi tegen deze
installatie.

No M.U.O.S!
DE VROUW KOMT UIT BANGLADESH EN
HET JONGETJE UIT NESCEMI. NOVEMBER,
NESCEMI (SICILIË)

DEELNEMERS AAN IFOR- CONFERENTIE UIT OEGANDA, ZUID-SOEDAN EN CONGO.  
ZIJ LEVEN NU IN ITALIË. 
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De dood van een journalist

Op 2 oktober 2018 werd de
Turkse Hatice Cengiz, de ver-
loofde van journalist Jamal

Khashoggi, na tien uur wachten voor het
consulaat van Saoedi-Arabië heel onge-
rust over het wegblijven van haar aan-
staande. Een week eerder was hij zonder
problemen ook bij het consulaat geweest
om papieren voor hun huwelijk te rege-
len. Haar onrust was niet onterecht aan-
gezien Khashoggi wel angstig was om
zijn welzijn. Onophoudelijk was hij eer-
der ernstig bedreigd met de dood en er
zijn meer pogingen geweest om hem in
de val te lokken, zonder succes. Deze keer
had Khashoggi afgesproken dat zij alarm
zou slaan als het lang duurde.

Na haar melding van de verdwijning
van de bekende journalist kwam er een
opvallende krachtige actie van de Turkse
overheid op gang. Volgens goed gebruik
konden zij beschikken over de nodige ge-
gevens over de gebeurtenissen en bewe-
gingen die dag in en om het consulaat.
Het duurde niet lang of de geruchten
over de verdwijning werden veranderd in
mogelijke moord van de journalist. Bijna
dagelijks liet president Erdoghan verkla-
ringen in de lucht hangen over hem be-
kende feiten. Gezien zijn eigen harde be-
leid ten opzichte van kritische journalis-
ten waarbij mensenrechten worden ge-
schonden, leek zijn optreden bijna on-
werkelijk.

DE MOGELIJKE DADER
Omdat het lichaam van Kashoggi maar
niet was te vinden, kwam er \een golf van
speculaties op gang. In Saoedi-Arabië
werd snel gesproken over een klucht het-
geen na enkele weken verstomde omdat
in Turkije bijna gedoseerd (onofficieel)
nieuws lekte dat duidelijk op iets gruwe-
lijks leek. De hele wereld luisterde ge-
spannen naar de ontwikkelingen, Khas-
hoggi was een gewaardeerde correspon-
dent van de Washington Post en bevriend
met vele Arabische opponenten die zich
tot nu toe veilig waanden in Istanboel.

Vrij snel werden de daders gezocht
rondom de Saoedische kroonprins Mo-
hammed bin Salman (afgekort MbS).
Deze, door de koning Salman vorig jaar
aangewezen troonopvolger, werd scherp
door Kashoggi bekritiseerd. Want on-
danks enige vernieuwende en moderne
maatregelen regeerde hij met harde
hand. Voorbeelden hiervan waren de be-
dreigingen en de gijzelingen van een aan-
tal vooraanstaande burgers, geestelijken
en leden van de Koninklijke familie. Zijn
doodseskaders tegen vijanden zijn ge-
vreesd.

Maar de meeste dodelijke slachtoffers
die door de acties van MbS zijn gevallen
bevinden zich in Jemen waar hij sinds
2015 door militaire steun, blokkades en
bombardementen een oorlog in stand
houdt. Cynisch genoeg worden de wa-
pens hiervoor geleverd door het VK, VS
en Frankrijk en investeren onder meer
Nederlandse verzekeraars in deze wapen-
handel.

De prins is door deze mislukte “Opera-
tie Beslissende Storm”mede verantwoor-
delijk voor de duizenden doden onder
andere wegens hongersnood. En dit alle-
maal omdat hij bang was voor de groei-
ende macht van het Sjiitische Iran dat de
opstandige Houthi’s in Jemen steunde.
Deze prins met veel fouten maakt nog
steeds geen einde aan de militaire steun

en een einde aan deze zwarte bladzijde in
de geschiedenis van Jemen.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN?
Inmiddels is de moord op Khashoggi
toegegeven, het consulaat weer schoon-
gepoetst, zijn er mensen gestraft, maar
blijft het lichaam van de vermoorde jour-
nalist onvindbaar ondanks herhaalde
vragen van nabestaanden. Waarschijnlijk
is dit met chemische middelen vernie-
tigd.

De positie van Erdogan en Turkije is
verbeterd en heeft aan belang in de Isla-
mitische wereld gewonnen.

Maar wat zal er met de kroonprins
MbS gebeuren? Zal er een andere prins
naar voor worden geschoven en MbS
vervangen? De heersende koning Sal-
man, die wegens ouderdomsklachten
minder stabiel is (lichte dementie) lijkt
geen beslissing te nemen. Dit geldt for-
meel ook voor het corrupte Koninklijke
hof dat in de stevige greep van MbS ver-
keert. Tenzij er van de familie uit heel veel
druk wordt uitgeoefend, hetgeen ook
geldt voor de VS, lijkt er helemaal niets te
veranderen aan de positie van MbS.
“Business as usual” volgens Paul Aarts en
andere deskundigen. Op de wapenbeurs
in Riyad zijn weer goede zaken gedaan en
geen staatshoofd maakt zich nog druk
over de zaak of dringt aan op meer on-

Of hoe de dood van een Saoedische journalist
de aandacht van de pers bijna dagelijks meer
dan een maand lang naar zich toetrok. Velen
vroegen zich af wat er was gebeurd, waarom,
maar vooral wat de gevolgen zouden zijn.
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derzoek. Medio november zijn geluids-
opnames van de moord toegestuurd naar
verschillende landen. Nog maar weinig
landen hebben hierop gereageerd.

Door de mensenrechten chef van de
VN zijn voorstellen gedaan om een onaf-
hankelijk onderzoek. Deskundigen ach-
ten dit kansloos wegens veto van VS of
Rusland binnen de Veiligheidsraad. In
Nederland pleitte de SP voor een onder-
zoek.

Het komt steeds meer voor dat doods-
eskaders buiten eigen landsgrenzen ope-
reren, de VN is bang dat dit soort praktij-
ken normaal gaan worden. Steeds meer
dissidenten vrezen nu ook voor hun le-
ven in het tot nu toe redelijk veilige Istan-
bul, waar zij ook makkelijk aan de nodige
belangrijke papieren konden komen zo-
als verlengen van een paspoort of een
verblijfsvergunning. Is de mensenjacht
geopend?

WISSELGELD
Als de positie van Turkije in de Islami-
tisch wereld sterker is geworden, hoeveel
macht heeft Saoedi-Arabië nog? Welke
gevolgen zou dit kunnen hebben op het
door Trump en schoonzoon Kushner
“dwingende vredesproces” tussen Israël
en Palestina?

Turkije had de banden met Rusland en
Iran (geen favorieten van de VS) al aan-
gehaald, maar kan best wat financiële
steun van Saoedi-Arabië gebruiken. Met
de bewijzen op de moord in handen kun-
nen ze dat wellicht als wisselgeld gebrui-
ken. Daarnaast willen de VS graag veel
geld verdienen aan de verkoop van wa-
pens aan Saoedi-Arabië en willen ook
nog steeds steun voor het “vredesplan”
voor Israël en Palestina. MbS kan dit plan
afdwingen als hij zijn macht behoudt.

Volgens deskundigen een slecht vre-
desplan voor beide partijen. Zelfs nadat
Abas overgehaald zou moeten worden,
zullen de Palestijnen dit plan nooit ac-
cepteren. Het vredesplan wordt ook niet
omarmd door de Islamitische wereld,
weer een troefkaart voor Turkije. De ver-
nieuwde sancties tegen Iran leveren daar-
bij nog meer wrevels op in deze regio. Al-
le partijen zijn dus afhankelijk van elkaar
en proberen elk zonder veel verlies de bal
toe te spelen. De wereld wacht en kijkt
toe.

Anke Polak

Bij de samenstelling van dit artikel is gebruik

gemaakt van vele mediabronnen en gesprekken

met Midden-Oosten-deskundigen.

Ons leven en de wet
van aantrekking

Deze column gaat over ‘gedachtenkracht’, invloed
van de Universele Wet van Aantrekking daarin en

of slachtoffer-denken dan wel zo zinnig is?
Is er vandaag sprake van een omslag van cultuur cq. de
opkomst van een nieuw denken naast populisme,
ontevredenheid, negativisme en ook (zelf )haat? Veel
wijst daar op. Maar dat mensen een goddelijke vonk in
zich hebben – in wezen ‘goden zijn’ naar een uitspraak
van de Jezusgestalte – wil er nog niet zo ‘in’ bij ons,
gezien de vaak nog wat dominante rol van ons ego.
‘Energie-wezens’ geeft dan minder weerstand.
Impliceert dit laatste niet, dat in het leven dingen ons
dan minder in de schoot worden geworpen, maar wij
daarin als ziel of geest een hand hebben? Ja, immers bij
alles wat we neerzetten, we tevoren al zelf ‘energie
opbouwden’ in die richting. Sinds we via de kwantum-
fysica weten, dat alles uit energie bestaat, gaan we dit
wat inzien. Zo begrijpen we allengs, dat door het
focussen van gedachten op wat we graag willen, we zo
ons eigen leven scheppen, positief of zelfs bruisend en
soms ook negatief of meer ondermijnend. En dat
daarmee het klagerig verzinken in slachtofferschap,
zonder à la president Trump naar de eigen rol te kijken,
meestal buiten de orde is. Idem een negatieve grond-
houding, dit omdat negatief denken of je aandacht
focussen op het negatieve dit juist voedt. Mooi om dit te
doorzien. Ook hoe het Universum bijdraagt in dit
scheppen van je eigen leven, privé of meer collectief, als
mensen dit samen doen, bijvoorbeeld als in een
samenleving de vitaliteit of de vrede te wensen overlaat.
Universum? In het heelal is er sprake van trillingen,
frequenties en lichtgolven. Aantrekken is in dit geheel
wat de Wet van Aantrekking doet. Het aantrekken ook
van waar mensen zich op richten. Hoe aanhoudender of
sterker onze aandacht, m.a.w. hoe meer we onze
energie opbouwen in die richting, des te groter is het
effect. Dit alles is louter theorie? Nee, dit is eerder een
bevrijdende notie. De notie, dat we vanuit ons Innerlijke
Zelf via gedachtenmagie zeggenschap hebben over wat
zich manifesteert in ons leven. Bevrijdend omdat we er
zelf voor kunnen kiezen wie we (willen) zijn. Voorts dat
daarom het ‘als maar slachtofferen’, dan niet meer zo
opportuun lijkt. Het gaat in het leven, zeggen we wel,
niet in de laatste plaats om liefde en ‘zijn’ of ook ‘inter-
zijn’. Niet om haat en zelf-afwijzing dus. Als we dat zien,
komen we tevens graag in onze ‘inner power’ of
zielskracht om zo te kunnen  kiezen voor positiviteit en
‘authentiek zijn’. Hoe dan ook, we zijn bewust of
onbewust, vaak veel meer dan we denken, zelf de
creator van ons leven.

Hans Feddema
Dr. Hans Feddema is antropoloog, oud-universitair

docent VU, historicus en essayist
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De uitvoer van wapens naar Saoedi-
Arabië roept in vele landen protest

op. Het land leidt de coalitie die de oor-
log in Jemen voert, waarbij oorlogsmis-
daden en mensenrechtenschendingen
aan de orde van de dag zijn. Voedsel en
hulpgoederen komen Jemen maar zeer
moeilijk in, waardoor een hongersnood
van ongekende omvang dreigt, zo waar-
schuwden de Verenigde Naties in okto-
ber.

Saoedi-Arabië is echter ook één van de
grootste klanten op de internationale
wapenmarkt en op veel vlakken een be-
langrijke partner van Westerse landen
(olie, strategische bondgenoot en groot-
investeerder in vele bedrijven). Een enke-
le uitzondering daargelaten, zoals Zwe-
den, willen de meeste landen, ondanks
die oorlog in Jemen en het repressieve
mensenrechtenschendende binnenland-
se beleid, hun vingers dan ook niet bran-
den aan een wapenembargo tegen het
land. De Verenigde Staten, Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk, waar de Cam-
paign Against Arms Trade een langdurige
felle campagne voor een embargo voert,
blijven Saoedi-Arabië op grote schaal
van wapens voorzien.

De moord op de Saoedische journalist
Khashoggi, in de Saoedische ambassade
in Turkije, zette begin oktober de spot-

Springstof Samenstelling: Mark Akkerman,  www.stopwapenhandel.org

Wapenexport naar Saoedi-Arabië blijft heet hangijzer

Juridische
stappen
overwogen over
patrouilleschepen

light weer vol op Saoedi-Arabië en trok
de discussie over wapenexporten weer op
gang. Waar de Amerikaanse president
Trump en de Britse premier May lieten
weten wapenexporten voort te zetten, en
de Franse premier Macron zich op de
vlakte hield, kondigde bondskanselier
Merkel een stop op wapenleveranties uit
Duitsland aan. Het Europees Parlement
riep, voor de zoveelste keer in de afgelo-
pen drie jaar, op tot een Europees wape-
nembargo. Het besluit daartoe is echter
aan de Europese regeringsleiders, die
daar dus niet unaniem aan lijken te wil-
len voldoen.

Binnen Europa drong ook de Neder-
landse regering bij andere landen aan op
een embargo. Nadat eerdere moties voor
een eigen Nederlands wapenembargo
geen Kamermeerderheid vonden, werd
een motie van Van Ojik (GroenLinks)
voor deze stap binnen de EU wel aange-
nomen. Intussen heeft de keuze om geen
eigen wapenembargo te hanteren, maar
het houden op een ‘terughoudend’ ex-
portbeleid, ertoe geleid dat vanuit Ne-
derland de afgelopen jaren weldegelijk
zaken voor de oorlog in Jemen geleverd
zijn. Thales kon, zonder exportvergun-
ning, SOTAS-communicatiesystemen
voor tanks leveren, terwijl ook Neder-
landse componenten in Amerikaanse

wapens waarschijnlijk in Saoedi-Arabië
terecht komen.

Stop Wapenhandel startte, in samen-
werking met De Goede Zaak, de petitie
“Stop de wapenhandel met Saoedi-Ara-
bië!” “De Nederlandse regering zegt wa-
penleveranties aan Saoedi-Arabië kri-
tisch te beoordelen, maar er zijn de afge-
lopen tijd nog steeds militaire goederen
geleverd. Als we ons als land willen in-
spannen voor vrede en veiligheid moeten
we stoppen met wapenexport naar een
land dat oorlog voert en mensenrechten
schendt.”

Aan de slag tegen wapenbedrijven
in Amsterdam

Op 4 november jl. organiseerde het
Amsterdams Vredesinitiatief

(AVI) een debatmiddag “Nederland op
oorlogspad?”waarbij onder meer de aan-
wezigheid van brievenbusvestigingen
van grote wapenbedrijven in Amsterdam
aan de orde werd gesteld. Vanwege het
gunstige belastingklimaat hebben bedrij-
ven als Lockheed Martin, BAE Systems,
Boeing en General Dynamics officiële
vestigingen in Nederland, in feite lege
kantoren, zo toonde het onderzoek “Tax
evasion and weapon production” van
Martin Broek uit december 2015 al aan.
Al deze bedrijven zijn betrokken bij
kernwapens en leveren aan landen in

oorlog, met intern geweld en mensen-
rechtenschenders, zoals Saoedi-Arabië.

Raadsleden van de SP, GroenLinks en
BIJ1 spraken zich uit tegen dit verschijn-
sel en dringen bij het gemeentebestuur
aan op maatregelen. Deze zou er vooral
bij de regering op aan moeten dringen
belastingvoordelen voor wapenbedrijven
af te schaffen en juist hun komst naar Ne-
derland te ontmoedigen. Er werden zo-
wel in de gemeenteraad als in de Tweede
Kamer vragen gesteld. Ook AVI wil met
de aanwezigheid van wapenbedrijven in
Amsterdam aan de slag en roept andere
groepen in Amsterdam op zich hierbij
aan te sluiten.

Stop Wapenhandel, PAX en het Ne-
derlands Juristen Comité voor de

Mensenrechten onderzoeken juridische
stappen in verband met de levering van
Nederlandse patrouilleschepen aan Li-
bië. Met een van die schepen is in 2016
gewelddadig opgetreden tegen een boot
met vluchtelingen waarbij zeker vier
mensen om het leven kwamen.

Scheepsbouwer Damen leverde in
2012 en 2013 acht patrouilleschepen aan
de Libische Marine. De schepen mochten
van de Nederlandse overheid zonder ver-
gunning worden geëxporteerd, omdat ze
geen militaire kenmerken zouden heb-
ben. Damen wilde de schepen in 2014
alsnog bewapenen, maar kreeg daarvoor
geen toestemming van de overheid. Deze
beslissing was in lijn met het VN-wapen-
embargo dat sinds 2011 geldt voor Libië
omdat er een voortdurende burgeroor-
log woedt. Uit videomateriaal blijkt nu
dat zeker een van de door Damen gele-
verde schepen toch is bewapend en dat
deze met dodelijke gevolgen is ingezet.
De vredes- en mensenrechtenorganisa-
ties onderzoeken wat de verantwoorde-
lijkheden van de Nederlandse overheid
en Damen hierbij zijn en overwegen een
mogelijke rechtszaak.
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Nog steed is de strijd aan het
westelijk front beeldbepalend
voor de Eerste Wereldoorlog,

maar wel was er in de afgelopen jaren
meer belangstelling voor de andere plek-
ken waar de oorlog uitgevochten werd, in
het Midden-Oosten, in Duits Afrika, aan
het Russisch front, op de Balkan. Ook
kwam er meer aandacht voor de perspec-
tieven van burgers, zeker vrouwen, die de
gevolgen van de oorlog ondervonden,
met de honger, de angst, het verdriet om
het verlies van broers, zoons en echtge-
noten. Een speciale plek nemen de verha-
len in van mannen en jongens die wei-
gerden om soldaat te worden, en daar wil
ik in dit stuk speciale aandacht aan beste-
den, aan de hand van het werk van de
Britse schrijver John Rodker (1894-
1955).

John Rodker schrijft vanuit het per-
spectief en de ervaringen van een oor-
logsweigeraar. Eerst als dienstplichtont-
duiker (begin 1916), vervolgens weige-
raar (voorjaar 1916), dan deserteur (tus-
sen juni 1916 en april 1917), gevangene
(voor een half jaar), erkend gewetensbe-
zwaarde en tewerkgestelde (in de winter
van 1917-8), werkweigeraar, en uiteinde-
lijk weer deserteur (tot het einde van de
oorlog). Hij is zowel in staat naar zijn
subjectieve ervaring te kijken als naar
zijn positie in het grotere geheel en geeft
een eerlijk beeld van wat hem drijft en
hoe de autoriteiten daarmee omgaan.

OUTSIDER
Rodkers traject in de oorlog heeft zeker te
maken met zijn achtergrond. Zijn vader
was een Joodse vluchteling die op de
vlucht voor pogroms in het Poolse deel

van Rusland in de jaren ’80 van de 19de
eeuw naar Engeland kwam en daar werk-
te als korsettenmaker. John groeide op in
de East End van London, waar hij als
jongvolwassene deel zou uitmaken van
een groep kunstenaars waaronder Isaac
Rosenberg (later een bekende oorlogs-
dichter) en David Bomberg (een schilder
en later eveneens soldaat).

De armoede in zijn jeugd droeg bij aan
Rodkers gevoel dat hij niets had om voor
te vechten: “Ik had niets, ik had nooit iets
gehad, dus ik had niets om voor te vech-
ten. Ik was zo berooid dat ik niet het ge-
voel had dat ik ergens recht op had, of de
behoefte voelde om mijn rechten of die
van andere mensen te verdedigen.” (Me-
moirs of Other Fronts, 121) Ook schreef
hij zijn bijzondere vermogen om tijdens
de oorlog te ontsnappen aan de surveil-
lance van de militaire politie toe aan de

vaardigheden die hij in zijn jeugd had
opgedaan: “Ik heb geleerd om me on-
schuldig voor te doen toen ik nog heel
jong was en in een achterbuurt leefde en
deel uitmaakte van een bende die brood-
jes ging jatten of ruitjes ingooide of geld
uit kassa’s stal.” (198)

Het antimilitarisme en socialisme dat
hij in zijn jeugd aanhing, weerhielden
hem er niet van om zich in de roes van
het oorlogsenthousiasme in 1914 aan te
melden voor het vreemdelingenlegioen,
dat echter niet geformeerd zou worden,
waarna hij afgekeurd werd voor de dienst
in een regulier onderdeel. Gaandeweg
bekoelde zijn aanvankelijke enthousias-
me, en bewoog hij in een steeds kleinere
kring van mannen die niet aan de oorlog
deelnamen maar geen vrijstelling had-

Memoirs of other fronts
Op zondag 11 november werd herdacht dat
precies 100 jaar geleden de wapenstilstand
werd gesloten die een einde maakte aan de
Eerste Wereldoorlog. De herdenking komt op
een saillant moment, nu het Verenigd
Koninkrijk zich los maakt van de Europese Unie.
Hoewel herdenkingen van de Great War vaak
een nationaal of zelfs nationalistisch karakter
hebben, gaan ze over gedeelde Europese
geschiedenis. De Britse soldaten zijn begraven
op Europese bodem en de oorlog markeert een
beslissend moment in de teloorgang van het
Britse imperium, waarbij het lot van de Britse
natie in Europa bepaald werd.
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den vanwege werkzaamheden van natio-
naal belang (denk aan de oorlogsindus-
trie of de mijnbouw):“Vreemdelingen, te
vreemd zelfs om in de oorlog meege-
sleept te worden, of te worden geïnter-
neerd, of de eer te krijgen die aan de ge-
vreesde vijand werd bewezen: afzonde-
ring, gevangenis, en bescherming.” (78)

DESERTEUR
In het voorjaar van 1916, volgend op de
afkondiging van de algemene dienst-
plicht in januari, wordt hij gearresteerd
door de militaire politie en overgebracht
naar zijn regiment in Aldershot, waar hij
weigert om bevelen te gehoorzamen en
militaire kleding aan te doen. Op een in-
dringende manier beschrijft hij de socia-
le stress die hij ervaart als hij wordt opge-
nomen in de kampgemeenschap: de
angst dat de mannen zich tegen hem zul-
len keren, zijn schuldgevoel als de solda-
ten hem vriendelijk behandelen, en het

besef dat hij zich onttrekt aan het lot van
de degenen die wel gaan: “Ik kon het
soms niet verdragen dat ik me eraan ont-
trok, dat ik toeliet dat een ander voor mij
in het graf lag. Het was pijnlijk, ver-
schrikkelijk pijnlijk om aan de kant te
staan, mijn wil te plaatsen tegenover die
van het hele kamp.” (113)

Op een dag doet hij zijn soldatenkleren
toch aan en loopt weg uit het legerkamp
zonder dat iemand hem tegenhoudt.
Tien maanden lang weet hij zich te ont-
trekken aan de militaire politie, maar
moet telkens van verblijfplaats wisselen
om de mensen om hem heen niet in de
problemen te brengen. Daarnaast heeft
hij moeite om het hoofd boven water te
houden aangezien hij niet kan werken.
Mooi beschrijft hij de onwerkelijke sfeer

in een maatschappij waaruit de jonge
mannen weg zijn gehaald en elders in
grote aantallen sneuvelen, en de impact
die dat heeft op de vrouwen, die het ene
verlies na het andere moeten incasseren,
en in hun steun voor hun mannen aan
het front een belangrijke functie vervul-
len in de oorlogsvoering.

HONGERSTAKING
Uiteindelijk wordt hij in april 1917 toch
opgepakt en teruggebracht naar Alders-
hot, waar hij meteen begint aan een hon-
gerstaking in de hoop dat hij wordt afge-
keurd voor de dienst. Hij wordt opgeno-
men op de psychiatrische afdeling van
het Devonport Military Hospital, waar
hij in de illusie dat hij vrijgelaten zal wor-
den, toch weer gaat eten, met als resultaat
dat hij weer afgeleverd wordt in Alders-
hot, en na herhaalde dienstweigering
naar de gevangenis in Wandsworth
wordt overgebracht. “Weigerend als een
nukkig maar eindeloos vasthoudend
kind,” ervaart hij hoe zijn weigering er
slechts toe leidt dat hij heen en weer ge-
sleept wordt van de ene instelling naar de
andere.

Later hoort hij hoe een vriend van
hem, die volhardt in zijn hongerstaking,
met geweld gevoed wordt. Wrang noteert
hij: “De oorlog in te gaan, te doden en ge-
dood te worden was prima, maar niet te
willen doden en jezelf te doden om niet
te doden, dat was ontzettend verkeerd en
woedend wilden ze hem weer tot leven
wekken en straffen voor zijn poging om
te ontsnappen.” (202) Uiteindelijk ver-
drinkt zijn vriend als het eten per onge-
luk door de slang in zijn longen terecht-
komt. Later zouden de autoriteiten dit
soort incidenten vermijden door gebruik
te maken van de ‘Cat and Mouse Act’ die
in 1913 geïmplementeerd was naar aan-
leiding van hongerstakingen van voor-
vechtsters van het vrouwenkiesrecht en
die voorzag in tijdelijke onderbreking
van de gevangenisstraf.

WERK VAN NATIONAAL BELANG
Aan het einde van zes maanden gevange-
nisstraf wordt Rodker opnieuw terugge-
bracht naar zijn regiment, maar krijgt
ditmaal een verhoor door de Salisbury
Commissie. “Ik zei dat [de oorlog] een
zinloze puinhoop was en niets oploste en
ze waren het met elkaar eens dat ik een
geweten had en vroegen me of ik werk
van Nationaal Belang wilde doen en
daarop zei ik ja.” (148) Dit brengt hem
naar een werkkamp in een verlaten veen-

gebied in Dartmoor, waar hij afwater-
ingsgreppels moet graven. De zinloze ar-
beid in het desolate landschap spiegelt de
even vergeefse oorlogsvoering in de
modder van Vlaanderen. ”Wij namen
niet dezelfde risico’s als de mannen die
soldaat werden, maar andere. Sommige
dienstweigeraars werden gek, anderen
stierven door dwangvoeding, en weer an-
deren gaven het op en werden soldaat,
wat ook een hel moet zijn geweest.” (198-
9)

Rodker verkeert in een bont gezel-
schap van religieuze en politieke weige-
raars van allerlei gezindten. De claustro-
fobische sfeer in het werkkamp resulteert
eerst in een hysterische verwachting dat
de dag des oordeels is aangebroken, die
zelfs zijn weerslag heeft op de stemming
in het nabijgelegen dorp Yelverton. Ver-
volgens ontstaat een opstandige stem-
ming als een tewerkgestelde vanwege ge-
brekkige medische zorg overlijdt. De te-
werkgestelden hebben het gevoel dat hun
relatieve vrijheid in het werkkamp in
vergelijking met de opsluiting van de
mannen die voor hun principes in de ge-
vangenis zitten, een verplichting op hen
legt de strijd met de autoriteiten aan te
gaan. Uiteindelijk worden de leiders ech-
ter onverwacht en in het geheim afge-
voerd en gaat iedereen weer gewoon aan
het werk. Ontgoocheld concludeert Rod-
ker dat het individualisme dat zo ken-
merkend is voor de mentaliteit en per-
soonlijkheid van de weigeraars, en hen
onderscheidt van de kameraadschap en
saamhorigheid van de mannen die dienst
nemen, hen belemmert om tot een poli-
tieke actie van welke aard dan ook te ko-
men. Opnieuw loopt hij weg en slaagt er
ditmaal in tot het einde van de oorlog uit
handen van de politie te blijven.

TWENTY YEARS AFTER
In 1932 en in 1935 evalueert Rodker de
betekenis van deze periode in zijn leven,
en bevraagt zijn eigen motieven. Hij con-
cludeert dat hij net als de soldaten vanuit
zijn gevoel handelde, en dat bij hem de
angst om gedood te worden waarschijn-
lijk de doorslag gaf boven het principe
niet te willen doden. Toch kan hij dit niet
als lafheid zien: “Het lijkt er soms op dat
heldendom slechts inhield dat je jezelf
liet doden omdat iedereen gedood werd.”
(198) Cynisch vraagt hij zich af of als je
de Darwinistische theorieën die toen in
zwang waren letterlijk zou nemen, niet
de soldaat maar de weigeraar het princi-
pe van de ‘survival of the fittest’ demon-

In retrospectief ziet hij

helder hoe de Britse

overheid er in zijn omgang

met de oorlogsweigeraars

in was geslaagd de

oorlogsmachine soepel te

laten functioneren.
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streerde: “Eigenlijk zeg ik: loop naar de
duivel met de natie, die hoe dan ook
doorgaat, mijn leven heeft part noch deel
aan de natie en als ik sterf, dit prachtige
ik, met mijn lever, mijn ingewanden,
mijn buik, mijn tanden, dan heb ik het
einde bereikt en zal ik niets meer voelen
of weten.”(194) Niet alleen was de oorlog
voor Rodker een enorme verspilling van
mannenlevens maar ook van econo-
mische middelen, waardoor het voort-
bestaan van de natie zelf in gevaar
kwam.

In retrospectief ziet hij helder hoe de
Britse overheid er in zijn omgang met de
oorlogsweigeraars in was geslaagd de
oorlogsmachine soepel te laten functio-
neren. Uiteindelijk is de oorlog een ge-
sloten systeem van instituties, met dok-
ters, officiers, en tribunalen als een inqui-
sitie waaraan niemand zich kan onttrek-
ken, ook de weigeraar niet: “rondgesleept
worden als een kind, een last, een soort
rem. Zonder enig nut maar toch ver-
domd in de weg.” (196) Ironisch genoeg

heeft dit er echter ook toe geleid dat er
wat betreft voeding, onderdak en medi-
sche zorg beter voor de mannen gezorgd
werd dan ooit tevoren: “het was jammer
dat dit systeem niet kon worden toege-
past in vredestijd.” (291, ‘Twenty Years
After’) De golf van oorlogsbiografieën en
van pacifisme rond 1930 is in Rodkers
optiek slechts een oppervlakkige afwij-
zing van oorlog: “We hebben All Quiet,
Good-bye to all that [beroemde autobio-
grafische verhalen over de oorlog, SvdP],
en al die andere boeken, om onze drang
om te vernietigen en vernietigd te wor-
den te bevredigen, maar ditmaal in vei-
ligheid, thuis, in onze gemakkelijke stoel.
Maar ontketen de oorlog en we vergeten
de gruwelen van het verleden die we nu
zo intens beleven en zullen ons opnieuw
in de oorlog storten. Walgelijk toch?”
(196) Verwijzend naar het boek War, Sa-
dism and Pacifism (1933) van de psycho-
analyticus Edward Glover, ziet hij de oor-
logsdrift als onderdeel van de mannelijke
psyche, die onderdrukt wordt in de fami-

liekring en in de burgerlijke maatschap-
pij, maar in de oorlog zich vrijelijk op de
vijand richt. De boeken over de oorlog,
maar ook het pacifisme zelf, zijn een ont-
kenning en afweer van deze realiteit. Net
als Glover lijkt Rodker zijn hoop te vesti-
gen op de nieuwe wetenschap van de psy-
choanalyse. Zelf heeft hij daartoe bijge-
dragen door enkele jaren later de Gesam-
melte Werke van Freud, die in 1938 ge-
vlucht was voor het Naziregime, tussen
1939 en 1952 uit te geven, een indruk-
wekkende prestatie. Na de Tweede We-
reldoorlog zouden zijn dochter Joan en
zijn kleinzoon Ernest een actieve rol spe-
len in de Britse vredesbeweging.

Stijn van der Putte

Dartmoor. Parijs: Editions de Sagittaire, 1926.

Memoirs of Other Fronts. London: Putnam, 1932.

‘Twenty Years After’ in: We did not fight. Ed. Julian

Bell. London: Cobden Sanderson, 1935.

JOHN RODKER, VLAK VOOR ZIJN DOOD IN 1954
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Het artikel van de heer Van Oijen
(Vredesmagazine, 4e Kwartaal

2018) onder de titel ‘Good guys en Bad
guys’ heeft me zeer geërgerd, en ik vraag
me af waarom zo’n artikel in een
Vredesblad staat, want het dient de
Vrede helemaal niet. Het is volgens mij
een misplaatst artikel.

Het begint met een gedeelte over twee
advocaten die foute mensen zouden
hebben verdedigd: één van hen, Peter
Erlinder zou tijdens het Rwanda
Tribunaal in Arusha een Rwandese Hutu
verdedigd hebben. Wat bedoelt de
schrijver hiermee: hebben advocaten
niet de plicht ten gunste van verdachten
te pleiten. Dat is louter het belang van
een eerlijke rechtspraak. Wij zijn toch
ook niet tegen advocaten in Nederland
die ‘jihadstrijders’ verdedigen?

Het artikel is ook op een aantal andere
punten vol onduidelijkheden. Het komt
er op neer dat de schrijver de bedoeling
heeft de twee etnische groepen van
Rwanda te verdelen in: 1. de Tutsi’s als
de ‘good guys’ en daar tegenover 2. de
Hutu’s als de ‘bad guys’. De tweede
bladzijde uit het artikel laat een foto zien
van een massa-begraafplaats met talloze
kruizen, naar strekking van het artikel
gaat het hier om een begraafplaats van
Tutsi’s. Bij het zien hiervan kreeg ik een
brok in mijn keel, niet omdat het om
Tutsi’s zou gaan, maar omdat ik
eenzelfde massa-begraafplaats gezien
heb in Congo.

Zelf stond ik bij de graven van
duizenden vermoorde Congolezen. En
wie waren de moordenaars? De
Rwandese Tutsi’s! Zij maakten deel uit
van het leger van Paul Kagame, het
Rwandees Patriottisch Front, dat in 1998
Congo binnenviel en de inwoners, de
huizen, scholen, ziekenhuizen in
Kisangani met vuurwapens beschoot.
Voor de dood en vernieling van het
leven van vele Congolezen door de
Rwandezen is weinig aandacht geweest.
Thans wordt er gelukkig wel door het
Internationale Strafhof een Tutsi-
Rwandees, Bosco Ntaganda, berecht, die
met zijn gewapende groep van
grotendeels Tutsi’s, in Noord-Oost
Congo onder de bevolking verwoesting

INGEZONDEN BRIEF

Good guys en Bad guys - een reactie

De redactie is blij met ingezonden
brieven. Dat geldt zeker voor die

van Nelly Koetsier. We zijn het echter
niet met haar eens dat bijdragen van
Jos van Ooijen niet in Vredesmagazine
thuishoren. Een genocide mag niet
worden ontkend en de schuld mag
ook niet worden toegeschreven aan de
slachtoffers. Dat is waar Jos van Oijen
over schrijft.

Hij publiceert veel op het webzine
Ravage (tinyurl.com/ravagejos). Hij
schrijft daar onder andere over het
proces tegen de politieke dissidente
Victoire Ingabire. Hij geeft daar ook
kritiek op Rwanda.

Uit het artikel van Jos van Oijen in
VM: “Volgens Black en Erlinder leven
we in een simpele wereld van ‘good
guys’ en ‘bad guys’”. De ‘bad guys’ zijn
de imperialisten. De in hun ogen
socialistische leiders zoals Milosevic
en Gaddafi zijn de ‘good guys’ ...“wier
enige misdaad was zich te verzetten
tegen de dictaten en de imperialis-
tische ambities van de Verenigde
Staten en hun bondgenoten.”

Het huidige bewind van Rwanda

behoort volgens Jos van Oijen niet tot
de ‘good guys’.

De redactie van VM is geen
voorstander van het bewind van
Kagame in Rwanda. Een bewind dat
politieke tegenstanders niet alleen
vervolgt, maar ook vermoord, zelfs in
het buitenland (zie bijvoorbeeld
tinyurl.com/nrcrwanda).

Zeer terecht wijst Nelly Koetsier op
de misdaden in het oosten van Congo
waarbij het huidige bewind van
Rwanda mededader is. Misdaden die
zorgen voor goud en coltan
noodzakelijk voor onder meer onze
tablets en smartphones, waar slaven
en kinderen onbeschermd moeten
werken met radioactief materiaal,
waar buurlanden zoals Rwanda rijk
mee worden. Misdaden als
verkrachtingen en doodslag. Voor
artikelen daarover maakt de redactie
van VM gedoseerd ruimte omdat we
zulke afschuwelijke gewelddadige
zaken in de openbaarheid willen
brengen en hopen dat daarmee vrede
iets dichterbij kan komen.

Egbert Wever

FONDS
VREDESPROJECTEN
HEEFT U NODIG!
Nog altijd voeren er mensen actie voor vrede.
Zij kunnen uw steun goed gebruiken! 
Fonds Vredesprojecten steunt kleine radicale
vredesacties aan de basis. Help mee.

IBAN  NL54 INGB 0004738565
t.n.v. Fonds Vredesprojecten

en moord bracht. Wie zijn hier de ‘good
guys’? Wie zijn de mensen die vrede
willen? Daar hoort het om te gaan.

Daarom stel ik het op prijs dat het
Vredesmagazine stopt met het plaatsen
van dergelijke artikelen als van Jos van
Oijen: omdat het publiceren van halve
waarheden onjuist is en alleen de haat
opwekt.

Nelly Koetsier

Reactie redactie
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Vrouwen vooraan tegen
het extremisme

De radenmaatschappij van Idlib

Dit is een vertaald manifest van Leila
al Shami, auteur van een standaard-
werk over de geschiedenis van de
Syrische revolutie sedert de Arabische
lente. Zij beschrijft de stemming van
de bevolking van het district Idlib, het
laatste Syrische bastion dat nog tegen
Assad in opstand is.

Vanaf 17 september wordt dit be-
dreigd door een bestorming van
Assads luchtmacht. De bevol-

king was na een “verzoeningsbrief” (lees;
ultimatum) van Assad massaal ongewa-
pend de straat opgegaan. Zij weigeren
overgave: capitulatie betekende niets an-
ders dan de gebruikelijke massa-arresta-
ties, foltering, verdwijning en algemene

een blogpagina van 5 juli 2018, nog niets
aan actualiteit verloren heeft.

VERZET TEGEN DE MACHT
In mei verspreidde het Nieuwsagent-
schap SMART een videobericht over de
corruptie van het onderricht en het be-
stuur in de universiteit van Idlib. De Uni-
versiteit staat onder het bewind van de
Syrische Heilsregering, de burgerlijke au-
toriteitsvleugel van de machtige hardlij-
nige Islamistische groep Hayaat Tahrir
al-Sham (HTS), die dominant is in veel
gebieden van de provincie waar de rebel-
len de macht hebben. Een van de onder-
vraagden was een jonge moeder, ge-
naamd Fatima Idris. Verdreven uit Homs
naar Idris, is Fatima nu student aan het
Media-instituut van de universiteit. Haar

militaire dienstplicht, zoals hun lotgeno-
ten in de pas veroverde districten Douma
en Ghouta was overkomen.

Russische bemiddelaars, die daar een
soort vrijgeleide hadden gegarandeerd,
voelden zich door Assad bedrogen, en
Rusland weigert nu zijn beruchte lucht-
steun. Turkije, geconfronteerd met een
nieuwe vluchtelingengolf van miljoenen
Syriërs was met Rusland een pact aange-
gaan, wat leidde tot demilitarisatie van
de zone rond Idlib. In deze patstelling is
er voor het belegerde Idlib een stabiele
adempauze van relatieve vrijheid, waarin
de macht niet aan de staat is, maar aan
het volk, dat een radenmaatschappij
heeft gevormd. Het gevolg daarvan is dat
Leila al Shami’s beschrijving van de
macht van de basisdemocratie in Idlib in

IDLIB, 7 SEPTEMBER 
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openlijke kritiek leidde tot haar arrestatie
door de HTS, wat leidde tot verontwaar-
diging bij activisten en protesten van
vrouwelijke studenten. Twee weken later
werd Fatima uit de gevangenis vrijgela-
ten, mogelijk als gevolg van de publieke
druk. Haar zaak kan worden gezien als
een voorbeeld van het voortdurende
plaatselijke verzet tegen autoritaire ge-
wapende groepen, en vrouwen zijn daar-
bij in de voorhoede te vinden.

De bevrijding van Idlib van het regime
van Assad leidde tot een explosie van cre-
atieve pogingen van de plaatselijke be-
volking om hun gemeenschappen zelf te
besturen, nu de staatsinstellingen zich te-
rugtrokken. Er floreerde een burger-
maatschappij die gebaseerd was op in-
clusieve en elkaar ondersteunende waar-
den. Maar deze moeizaam gewonnen
vrijheden werden door de praktijken van
hardlijnige militante groepen in gevaar
gebracht. HTS (vroeger Al Nusra, ver-
bonden met Al-Qaida) heeft geprobeerd
de burgerlijke bestuursinstellingen over
te nemen en de openbare diensten en
grensovergangen te controleren, wat
leidde tot als maar hogere prijzen voor
goederen en diensten voor de consu-
ment. Dat leidde ertoe dat activisten en
organisaties van de burgermaatschappij
ondergronds moesten. Gevechten tussen
HTS en Jabat Tahrir Suria (JTS) een coa-
litie waarin ook militante Salafistische
groepen Nureddin al-Zinki en Ahrar Al-
Sham zitten (die in de Nederlandse di-
plomatie voor ‘gematigd’ doorgaan) heb-
ben de vijandigheid van Idlibs bevolking
doen toenemen. Het binnenstormen van
de rebellen heeft geleid tot talrijke bur-
gerslachtoffers en ook tot een reeks poli-
tieke arrestaties en moordaanslagen. Vol-
gens 24CR, een groep die het burgerver-
zet tegen extremistische groepen bij-
houdt, is dit uitgelopen op “een zo open-
lijk radicale verontwaardiging dat de
plaatselijke burgerij dit soort partijen be-
schouwt als bezettende machten en even
autoritair vindt als de legers van Assad.”

Juist de aanwezigheid van een bezielde
burgermaatschappij in Idlib heeft ertoe
geleid dat de bevolking de overheersing
van HTS over burgeraangelegenheden
aan de kaak stelt en de rechten van het
volk beschermt.Voortdurend zijn er pro-
testdemonstratie tegen HTS gehouden,
wat in sommige gevallen heeft geleid dat
ze uit gemeenschappen werden verdre-
ven, zoals het geval was in Saraqeb. Meer
dan vierhonderd plaatselijke activisten
richtten het al-Idlibi Huis in om de op-

positie tegen de overheersing van de HTS
te coördineren en op te roepen tot demi-
litarisering van hun gemeenschappen.
Zij organiseerden mediacampagnes en
demonstraties op straat. Veel plaatselijke
raden (burgerlijke bestuurseenheden die
bevrijde gebieden besturen) hebben ver-
klaringen uitgegeven waarin ze het gezag
van de groep afwijzen.Volgens een recent
rapport over het burgerverzet in Idlib
(https://idliblives.org) is 77% van de be-
volking het oneens met HTS en de ande-
re Salafistische groepen in Idlib en keer-
den 73% zich tegen raden in Idlib die bij
HTS aangesloten waren. Bijna iedereen
geloofde dat HTS tegen de doelstellingen
van de revolutie was.

EMANCIPATIE IN OPMARS
De vrouwen zijn onevenredig zwaar ge-
troffen geweest door de pogingen van
HTS om het burgerlijk leven te reguleren
en het een nieuwe dictatuur op te leggen.
Sommige besluiten, uitgevaardigd in
naam van de Sharia en afgedwongen
door de religieuze politie van de HTS, de
Sawid al Kayr, bevatten strenge kleding-
voorschriften voor vrouwen en een ver-
bod op gemengd reizen van mannen en
vrouwen in bussen. Ook worden wedu-
wen gedwongen om samen te wonen met
een Mahram (mannelijke bloedver-
want). Zulke maatregelen hebben ook
geleid tot demonstraties van de plaatse-
lijke gemeenschap. In het Farouq kamp
voor weduwen in noord Idlib hebben
vrouwen geprotesteerd tegen het besluit
om een Mahram in huis te moeten halen.
In de stad Idlib vormden vrouwen vrij-
willigersgroepen die vrouwen thuis be-
zoeken om extremistische opvattingen
tegen te gaan en hen te leren zich tegen
vrouwelijke predikers te verzetten die
onderwerping aan de Sharia wilden op-
leggen. Door deze activiteiten kon men
met succes problematische vrouwelijke
predikers uit de gemeenschap verdrijven.

Voor vrouwenverzet tegen extremisme
is organisatie van vrouwen nodig. Dit kan
in meer conservatieve en traditionele ge-
meenschappen een uitdaging zijn, omdat
daar de rol van de vrouwen vaak tot de
privésfeer is beperkt. Er zijn in Idlib meer
dan honderdvijftig plaatselijke raden,
waarvan er veel hun leden democratisch
kozen in de eerste verkiezingen na meer
dan tien decaden onder Assads regime.
Omdat vrouwen vaak niet tot de leidende
rollen in plaatselijke raden worden toege-
laten heeft de locale raad van Idlib een
bureau geopend waar vrouwen in staat

worden gesteld om zich bewust te wor-
den van sociale en politieke onderwer-
pen. Daar worden ze ook ondersteund bij
hun toenemende deelname aan het pu-
blieke domein. In een videoreportage van
Liberated-T, een Syrische campagne voor
vrouwen, beschrijven vrouwen in de
plaatselijke raad de reacties daartegen
van mannen in hun gemeenschap. In een
interview zegt Muzna Al Jundi: “In onze
maatschappij is vrouwenmacht erg
moeilijk. Het geweld en de onderdruk-
king waaraan vrouwen zijn onderworpen
vormen voor hen een enorm beletsel om
aan de maatschappij mee te doen. Wij
gaan in kleine stapjes voorwaarts in de
hoop een positie te bereiken waarin vrou-
wen volledig kunnen participeren.”

Daarvoor zijn er ook vrouwencentra
opgericht. De door Syriërs geleide NGO
“Vrouwen Nu voor Ontwikkeling” heeft
twee centra in Idlib, een daarvan houdt
een internetcafé voor vrouwen. Zij geven
managementcursussen voor vrouwen en
veel van hun gediplomeerden zijn in
plaatselijke raden aan het werk gegaan.
Hun eerste centrum in Idlib stond in
2014 in Maarat al-Numan en wordt ge-
rund door Muzna Al Jundi, een 30 jarige
moeder van twee kinderen en afgestu-
deerd als ingenieur. In 2016 deed het cen-
trum mee aan de voorbereiding van de
plaatselijke raadsverkiezingen.

In Kafranbel werd in juni 2013 door
Ghalya Rahal het Mazaya centrum opge-
zet om vrouwen de spreekvaardigheid te
leren die nodig was om financiële onaf-
hankelijkheid te bereiken, om discussies
te voeren over zaken als vrouwenrechten,
en om een antwoord te geven op de toe-
nemende bedreigingen van radicale isla-
mistische groepen. Vandaag leidt de Ma-
zaya Organisatie in de provincie Idlib
acht centra, medische klinieken en een
vrouwentijdschrift. Dergelijke activitei-
ten hebben de extremisten kwaad ge-
maakt. Op 10 november 2014 werd het
centrum doelwit van brandstichting
door een onbekende groep, en een korte
tijd later overleefde Ghalya een moord-
aanslag. Al eerder, in januari, werd het
centrum door militanten van Jabhat al-
Nusra overvallen en beschadigd.

De Syrische revolutie heeft voor de
vrouwen meer gelegenheid gegeven om
buitenshuis te werken. Dat was gedeelte-
lijk het gevolg van de oorlogssituatie
waarin mannen vaak afwezig waren en
niet in staat om hun gezin te onderhou-
den. De burgerbescherming van de Witte
Helmen kent veel vrouwelijke vrijwilli-
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De samenwerking met
“Enschede voor Vrede” op 9
september was zeker een

succes te noemen. Door de bijzondere
combinatie: de vertoning van de film
“De verloren kinderen van het
Kalifaat”, de uitreiking van de
vredesprijs voor journalistiek 2018 en
het prachtige oude theater van
Concordia was deze gebeurtenis een
bijzonder mooi onderdeel van de
vredesweek in Enschede. Voeg daar
nog bij dat Sinan Can en Rudi
Vranckx elkaar goed kennen en graag
ontmoeten en de middag was
boeiend, leuk en compleet.

Vranckx omschrijft zichzelf als een
chroniqueur van mensen in tijden en
plaatsen van oorlog. Met zijn
reportages houdt hij de wereld een
spiegel voor. “Het debat gaat niet over
links of rechts maar over menselijk-
heid of onmenselijkheid. Journalisten
moeten dit aankaarten, want het echte
antwoord komt uit de weefsels van de
samenleving,” vertelde hij ons.

Rudi maakte o.a. reportages over
soldaten, verzetsstrijders en over IS-
strijders. Hij vertelde ook over zijn
angst tijdens ontmoetingen met deze
laatste groep of over de dood die soms
zo dichtbij is. Naast waarnemingen
over de strijd heeft hij ook oog voor
de mensen ertussen, met hun
weerbaarheid en overlevingsdrang.

Het onderwerp van zijn actuele

serie betreft de zorgen van families die
in Europa achterblijven, nadat hun
kinderen de kant van IS kiezen en in
het Kalifaat gaan wonen. De zoektocht
van (groot)ouders na de val van IS is
een aangrijpende boodschap. Ook
Sinan Can (de journalist voor de
vrede in 2016) koos dit onderwerp in
de vertoonde docu-film.

Toch is Vranckx vooral een
optimist, hij ziet hoe mensen hun
draai weer vinden na of tijdens
(oorlogs)geweld. Een voorbeeld van
zijn activisme ontstond in Mosoel,
waar hij vijf maanden na de val van de
stad muzikanten tegenkwam die hem
vertelden hoe zij de diepe ellende
vooral verwerkten met muziek en dit
mee wilden geven aan anderen.
Mensen met een moreel kompas,
vond hij. Vranckx maakte toen
gebruik van zijn invloed in de media
en organiseerde een gemotiveerde
actie om meer muziekinstrumenten
voor de mensen in Mosoel in te
zamelen.

Naast journalistiek werk schreef
Vranckx negen boeken, waarvan de
laatste: “Mijn kleine oorlog” een
uitstekend dertig jaar journalistiek
leven weergeeft in 150 stukken over
bijna alle grote conflicten in de
wereld. Een aanrader. Vranckx is
wekelijks te volgen op Canvas B2.

Anke Polak

Rudi
Vranckx,
journalist
voor de
vrede
2018

gers, die in Idlib vrouwencentra hebben
opgericht. Daar worden door vrouwen
medische handelingen verricht en wor-
den vrouwen ook opgeleid voor eerste
hulp en verpleging. De meeste werkne-
mers bij de Bond van Revolutionaire
Kantoren zijn vrouwen die mediatrai-
ningen hebben gegeven aan vrouwelijke
burgerjournalisten. Een van de meest
populaire plaatselijke radiostations in
Idlib, Radio Fris, heeft ook conflicten ge-
had met radicale islamistische groepen.
Toen militanten van Nusra een verbod
van muziek en vrouwelijke sprekers uit-
vaardigden omdat dit volgens hen tegen
de Islam was, zond het radiostation bij
wijze van satirische uitdaging dierenge-
luiden uit en digitaal vervormde vrouwe-
lijke stemmen die klonken als mannen.
De radiokantoren zijn zowel door Nusra
als ISIS overvallen, en daarbij betrokken
activisten zijn het slachtoffer geweest van
moordaanslagen en arrestaties. Zij zen-
den nog steeds uit.

Dat er in de provincie Idlib extremisti-
sche militante groepen bestaan, is de
rechtvaardiging die het regime Assad en
zijn Russische bondgenoot geven voor de
voortdurende luchtaanvallen. Maar deze
luchtaanvallen, die gewoonlijk regerings-
gebouwen en vitale burgerlijke infra-
structuur als doel hebben en die man-
nen, vrouwen en kinderen verminken of
doden, scheppen juist de chaos en de
wanhoop waarin extremistische groepen
gedijen. De aanwezigheid van zulke groe-
pen wordt ook als argument gebruikt om
steungelden aan organisaties van de bur-
germaatschappij in te trekken, omdat die
uiteindelijk in verkeerde handen zouden
kunnen terechtkomen. Maar het verzet
tegen het extremisme door de locale
communes behaalt juist het meeste suc-
ces. Die communes hebben sterke net-
werken in de burgermaatschappij, met
name waar vrouwen meedoen wiens
rechten het meeste worden bedreigd.
Voor een serieus beleid tegen extremisme
is nodig dat aan het bombarderen van
burgers een eind komt, en dat men door-
gaat met geldstortingen en vrouwelijke
burgerlijke maatschappijgroepen steunt.

Leila al Shami

Bewerking door Jan Bervoets
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Economie en geweld (1)
Mensen die zich inzetten voor duurzame vrede,
zijn gewend om daarbij ook kritisch te staan
tegenover het heersende economisch denken.
Maar geldt het omgekeerde ook? Staan mensen
die een ander soort economie voorstaan, ook
kritisch tegenover het huidige defensiebeleid?
Het is in ieder geval wél zo, dat de kritische
geluiden over de economie die je tegenwoordig
hoort bijna niet over defensie gaan. Om te laten
zien dat de twee onderwerpen niet te scheiden
zijn, schreef een groep vredesmensen in 2012
voor het Platform Duurzame en Solidaire
Economie (PDSE) een tekst over de relatie
tussen economie en geweld. Mark Akkerman en
Greetje Witte-Rang actualiseerden deze tekst
onlangs (zie http://www.degrotetransitie.nl/
actueel/2018/economie-en-geweld) en op
verzoek van de redactie maakten ze daarvan
een samenvatting die in twee afleveringen in
VredesMagazine zal verschijnen.

Economie en geweld hangen nauw
samen en vormen een cirkel: eco-
nomische ontwikkelingen leiden

vaak tot conflicten die kunnen leiden tot
gewelddadige confrontaties die verande-
ringen in de economie veroorzaken, die
vervolgens weer aanleiding kunnen zijn
voor nieuwe conflicten. Hierbij spelen
ongelijkheid en armoede, klimaatveran-
dering en toegang tot grondstoffen een
belangrijke rol.

Arme landen kennen meer geweld dan
rijke landen. Niet omdat arme mensen
gewelddadiger zijn dan rijke. Het is ook
niet de armoede zelf die conflicten ver-
oorzaakt, maar ongelijkheid, waardoor
de mogelijkheden om in hun bestaan te
voorzien (via de toegang tot werk, water,
voedsel, weide- of landbouwgronden,
brandstoffen e.d.) aan mensen ontzegd
wordt. In die situaties leidt armoede tot
strijd tussen groepen, mensen, volken,
naties en bedrijven. Hier biedt dus ge-
weld geen oplossing, maar alleen het
aanpakken van de wortels van conflicten.

Tot die wortels behoren ook klimaat-
verandering en milieuvernietiging (zie
bijvoorbeeld De Klimaatoorlogen van
Harald Welzer). Hoewel de armste lan-
den niet de grootste veroorzakers van de
milieuproblemen zijn, worden juist zij
hierdoor hard getroffen, terwijl het hun

ook nog eens aan de middelen ontbreekt
zich ertegen te wapenen en de Westerse
landen hun beloften niet nakomen hen
daarbij te helpen. Het leidt tot migratie-
stromen (‘milieuvluchtelingen’) en tot
strijd om vruchtbare grond, water en
voedsel.

GLOBALISERING
Er is ook een nauwe relatie tussen grond-
stoffen en geweld. De aanwezigheid van
grondstoffen leidt in de binnenslanden
regelmatig tot strijd, al dan niet verhe-
vigd door de inmenging van buitenland-
se bedrijven. Het inzicht in de rijke lan-
den dat de grondstoffenvoorraden eindig
zijn, maar tegelijk van levensbelang voor
hun levensstijl (denk aan olie, maar ook
aan zeldzame metalen waarvan de mo-
derne technologie zeer afhankelijk is),
leidt er onder meer toe dat landen bereid
zijn de toevoer van die grondstoffen met
geweld in stand te houden. De VS en de
EU beschouwen een belemmering van
die toevoer als een legitieme ‘casus belli’:
een aanleiding om een oorlog te begin-
nen.

Dat er een relatie is tussen de neolibe-
rale ideologie en geweld, is al vaak geble-
ken, zoals in ontwikkelingslanden die
door hun donoren gedwongen de neoli-
berale recepten van IMF en Wereldbank

toepassen. De ongelijkheid die daarvan
het gevolg is, leidde en leidt tot ernstige
interne conflicten. Binnen dit ideolo-
gisch gekleurde denken wordt het opleg-
gen van beperkingen aan de markt geïn-
terpreteerd als een inperking van de vrij-
heid en het optreden daartegen is daar-
mee gerechtvaardigd. Zij die de ongelijke
spelregels van de economische orde aan-
vechten, raken zo in ideologisch conflict
met de elite. Dit conflict kan gewelddadig
worden als die elite erin slaagt de strijders
voor economische en politieke emanci-
patie af te schilderen als ‘vijanden van de
vooruitgang of van het volk’ en/of de
emancipatiestrijd verweven wordt met
de idee van nationale bevrijding. Tegen-
woordig is het plakken van het etiket
“terrorist” ook erg gangbaar.

VEILIGHEID ANDERS VERSTAAN
De wetenschap te behoren tot het arme
deel van de wereld en de onmogelijkheid
uit die situatie te geraken, is een voe-
dingsbodem voor gevoelens van wrok,
die gemakkelijk ingezet kunnen worden
voor gewelddaden. Met name jongeren
aan wie economisch toekomstperspec-
tief wordt ontzegd (wat we in Afrika in
hevige mate waarnemen), kunnen ont-
vankelijk worden voor een radicale ver-
zetsideologie waar dan nog gemakkelij-
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Verder kijken
Globalisering noodzaakt ons politieke

vraagstukken breder te zien dan het nationale
kader. Dat botst echter met de naar binnen gerichte
cultuur in het maatschappelijk debat. En met de wijze
waarop media daarmee omgaan. Nieuws van dichtbij,
over mensen of zaken die we kennen, krijgt nog altijd
voorrang boven nieuws van ver weg. En het laatste
wordt, als het door de selectie komt, bij voorkeur ook
nog vertaald naar wat jij en ik er mee te maken hebben.
Het lijkt wel alsof het open gooien van de wereld, eerst
via de massamedia en vervolgens in nog versterkte
mate dankzij de opkomst van het internet, geleid heeft
tot het sluiten van de vensters van het bewustzijn. Het
wordt ons allemaal te veel, te ingewikkeld, niet
meer te behappen. En we missen – buiten het
gironummer voor de slachtoffers van een natuurramp –
aanknopingspunten om gevolg te kunnen geven aan
een gevoel van verantwoordelijkheid.
Machteloosheidsgevoelens leiden tot een afkeer van de
politiek.
Politici buigen voor de inkrimping van het blikveld van
de kiezers. Wie zich laat kennen als wereldburger
wordt afgestraft. Met internationale solidariteit win je
geen verkiezingen meer. Het nationaal belang
overheerst alle debatten en nationalisten zijn in alle
Europese landen aan de winnende hand. Het
toverwoord waarmee de Britse voorstanders van
uittreden uit de EU in 2016 het referendum wonnen is
soevereiniteit: take back control. Het is een loze kreet die
geen enkele garantie geeft voor een rechtvaardige
verdeling de welvaart, het in stand houden van de
volksgezondheid of het bewaren van een moeizaam
bevochten vrede in Ierland. De soevereiniteitsridders
gaat het ook niet om het redden van de democratie. Ze
handelen vooral uit nostalgie naar een roemrijk
verleden.
Joschka Fischer*, de voormalige minister van
Buitenlandse Zaken van Duitsland, wijst alle exit-fans
in Europa erop dat het nieuwe nationalisme een
doodlopende weg is. Een retour naar de almacht van
de afzonderlijke staten zal Europese landen tot
speelbal maken van oude en nieuwe grootmachten,
zoals China en de VS. Het verlangen naar een glorieus
verleden is het laatste dat de Europeanen zal helpen de
uitdagingen aan te gaan waarmee zij in de 21e eeuw
worden geconfronteerd.
In mei zijn er weer verkiezingen voor het Europese
parlement. Ik vrees dat dan zal blijken dat Fischer een
roepende in de woestijn is. Omdat het nationalisme
onze regeringsleiders elk voor zich op een voetstuk tilt
dat zij liever gebruiken voor hun eigen korte termijn
belang dan om wat verder naar de toekomst te kijken.

Jos van Dijk

* www.socialeurope.eu/brexit-and-the-european-order
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ker het ‘terrorisme’-etiket op geplakt kan
worden.

In de talloze situaties van gewelddadi-
ge conflicten wereldwijd kunnen boven-
staande inzichten verhelderend zijn. Ze
maken duidelijk dat er geen simpele ant-
woorden zijn op geweld en onveiligheid
en dat zonder het aanpakken van de
grondoorzaken het geweld niet te bestrij-
den is. Toch wordt in het internationaal
veiligheidsbeleid weinig met dat inzicht
gedaan. Er is een harde lobby voor hoge-
re defensie-uitgaven, gelegitimeerd met
een verwijzing naar de behoefte aan vei-
ligheid. Dat begrip krijgt de laatste jaren
een steeds bredere invulling: ieder maat-
schappelijk en economisch probleem
(migratie, grondstoffenschaarste, kli-
maatverandering) wordt momenteel
geïnterpreteerd als een bedreiging van
onze veiligheid, ook de Defensienota
2018 doet dat.

Het antwoord op die waargenomen
onveiligheid is vooral het dreigen met en
inzetten van geweld. Niet op basis van
behaalde successen in het verleden (inte-
gendeel, de chaos waarin landen als Libië
en Syrië terecht gekomen zijn, spreekt
voor zich), maar uit een diepgewortelde
reflex. Een reflex die vaak ook nog eens
een belemmering is om te kijken naar de
eigen rol in het ontstaan van de situaties
die leiden tot geweld en het voortduren
van geweld. Het in regeringsnota’s ge-
hanteerde veiligheidsbegrip moet daar-
om kritisch tegen het licht gehouden
worden. Immers: van veiligheid zal nooit
sprake zijn zonder het aanpakken van
grondoorzaken van conflicten en zonder
recht te doen aan de veiligheid van ieder
mens, waar ook ter wereld. Spreken over
‘onze veiligheid’ zou dan ook achterwege
dienen te blijven, in ieder geval als dat
voorbijgaat aan de veiligheid van de an-
der (zie ook: http://samenveilig.earth/).

Maar er is meer aan de hand dan louter
een blind vertrouwen op gewelddadige
antwoorden. Er zijn ook belanghebben-
den bij een keuze voor een gewelddadige
boven een geweldloze benadering. De
militaire industrie en alles wat daarmee
samenhangt, is een invloedrijke econo-
mische sector die beschikt over een om-
vangrijk lobby-apparaat én over ver-
koopargumenten die velen overtuigen.
Daarover gaat het tweede deel van dit
tweeluik.

Mark Akkerman
Greetje Witte-Rang
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Thales geblokkeerd

Veiligheidssystemen

van Thales Hengelo

brengen mensen op drift

en sluiten Europese grenzen

vervolgens voor hen af.

Veiligheidsbeambten

van politie Hengelo

observeren de blokkade-sloten

in de nachtelijke uren

en besluiten niets te doen.

Veiligheidsadviseurs

van gemeente Hengelo

sturen aan op een gesprek

tussen Thales en de blokkeerders

dat nergens toe leidt.
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Tekst: Jan Schaake

Foto’s: Jan-Kees Helms en Sebastiaan Proos

Voor meer info: tinyurl.com/thalesblokkade

VredesMagazine1-2019-TMP  15-01-2019  16:56  Pagina 19



20 VREDESMAGAZINE nr. 1-2019

VD AMOK
Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht
030 8901341, www.vdamok.nl

VD AMOK is de voortzetting van de samenwerking tussen de
Vereniging Dienstweigeraars (VD) en het Antimilitaristies
Onderzoekskollektief (AMOK). We doen onderzoek op het gebied
van oorlog en vrede en leveren zo een bijdrage tot een radicale
vredesbeweging in de vorm van berichtgeving en analyses. Voor
VredesMagazine maken wij de onderzoeksdossiers.

Giften ter ondersteuning van ons documentatiecentrum
en kantoor (waar ook Vredesmagazine wordt gemaakt) zijn
welkom op NL28INGB 0005 5676 07 t.n.v. VD AMOK Utrecht.

Twitter: @keesamok sinds vijf jaar vrijwel dagelijks tweets over
kernwapens, wapenhandel en militaire interventies.

Blog: troepenbewegingen.blogspot.nl – enkele malen per week
berichten over militaire bases, troepenverplaatsingen, bewapening
en geheime diensten.

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

VREDESBEWEGING PAIS
Vredesbeweging Pais is de Nederlandse tak
van War Resisters’ International. Onze wortels
gaan terug tot de Eerste Wereldoorlog.

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

015-7850137. Twitter: @vredesbeweging
Facebook: facebook.com/vredesbeweging

STOP DE WAPENWEDLOOP
Stop de wapenwedloop is van oorsprong een
"samenwerkingsverband", ontstaan bij de
opkomst van de massabewegingen, zoals
tegen de neutronenbom aan het eind van de
jaren zeventig jaren en die tegen de plaatsing
van kruisraketten, bijna 30 jaar geleden. 

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

WILPF- WOMEN’S INTERNATIONAL
LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM 
Laan van Nieuw Oost-Indië 252,
2593 CD, Den Haag tel: 070 3974682
(secretariaat) of 0345 615105 (penningmeester),
e-mail: info@wilpf.nl

HUMANISTISCH VREDESBERAAD
Postbus 235, 2300 AE Leiden, 06-47139247,
e-mail: info@humanistischvredesberaad.nl
website: www.humanistischvredesberaad.nl

Voor de komende activiteiten zijn donaties heel welkom.
NL29INGB0000079911 t.n.v. HVB te Alphen.

Het HVB wenst u vrede in 2019.
Wij zoeken versterking voor het bestuur, iets voor u?

Postbus 235, 2300 AE Leiden, tel: 0647139247

Het Vredesmagazine en zijn organisaties

Wilt u het nieuws van en voor de
vredesbeweging sneller en uitgebreider?
Abonneer u dan gratis op onze

e-mailnieuwsbrief VredesNieuws via:
www.vredesbeweging.nl/nieuws/
aanmelden.php

VredesNieuws

VredesMagazine wordt gratis
toegezonden aan leden van het
HVP, Pais en ook aan donateurs
van Stop de Wapenwedloop en
VD AMOK. Als u Vredes-
Magazine regelmatig op uw
deurmat wilt vinden kunt u dus
lid of donateur worden van een
of meer van deze organisaties.
Zie de beschrijvingen op deze
pagina. Een abonnement
zonder ergens lid of donateur
van te worden is ook mogelijk
via opgave aan:
VredesMagazine, Ezelsveldlaan
212, 2611 DK Delft of
info@vredesmagazine.nl

Abonnee
worden
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Dit dossier is een product van VD AMOK. Redactie: Kees Kalkman, Henk van der Keur, Jan Schaake

De wereld van Donald Trump

•Het einde van het INF-verdrag?•
•Iran-oorlog in de maak•

•Geen angst voor Hollanditis•

21 NOVEMBER, TIJUANA (MEXICO). MENSEN UIT EEN GROTE KARAVAAN PROBEREN DE GRENS MET DE V.S> OVER TE KOMEN 
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In 2002 trok Washington zich al terug
uit het ABM-verdrag van 1972 (ABM
– Anti-Ballistic Missile), om te gaan

werken aan een raketsysteem dat vijan-
delijke ballistische raketten kan neer-
schieten. Nu schrapt de Amerikaanse re-
gering dus het INF-verdrag, dat Ameri-
kaanse of Russische productie en inzet
van op land gestationeerde kernraketten
- met een bereik van 500 tot 5.500 kilo-
meter - verbiedt. Dat verdrag markeerde
het einde van een gevaarlijke nucleaire
confrontatie in de jaren tachtig van de
vorige eeuw. West-Europa wilde geen
Amerikaanse Pershing-raketten tegen de
SS-20 middellangeafstandsraketten van
de Sovjet-Unie.

ERNSTIGE CRISIS 
De officiële kennisgeving van terugtrek-
king uit het INF-verdrag moet nog wor-
den ingediend bij Rusland. Maar de
Amerikaanse nationale veiligheidsadvi-
seur John Bolton verzekerde zijn publiek
op de persconferentie tijdens zijn bezoek
op 23 oktober aan Moskou, dat dit te zij-
ner tijd zal gebeuren. Hiermee wordt de
hele architectuur van nucleaire wapen-
beheersingsovereenkomsten in gevaar
gebracht. Er zijn inmiddels niet veel ver-
dragen meer over. Malcolm Chalmers, de
plaatsvervangend directeur-generaal van
het Britse Royal United Services Institu-
te, spreekt van de “meest ernstige crisis in
kernwapenbeheersing sinds 1980”. Hij is
bang dat nu ook het Nieuw START-ver-
drag, dat in 2021 afloopt, niet zal worden
verlengd.

De directe oorzaak van de INF-ver-
dragscrisis is een Russisch programma
voor de ontwikkeling van kruisraketten
dat rond 2008 van start ging. In 2010
werd deze raket, later geïdentificeerd als
Novator 9M729 (SSC-8), op de grond ge-
test op een manier die de Verenigde Sta-
ten deed vermoeden dat hij niet voldoet
aan het INF-verdrag. De Novator vindt
zijn oorsprong in een vanaf een onder-
zeeër gelanceerde kruisraket, die voor het
eerst werd ingezet tegen het einde van de
Koude Oorlog. Hij is nauw verwant aan
de Kalibr-familie van kruisraketten, die
Russische oorlogsschepen en onder-
zeeërs uitgebreid hebben getest in de Sy-
rische burgeroorlog.

De eerste officiële Amerikaanse verkla-
ring over de Novator dateert van juli
2014 toen de spanningen tussen de VS
met zijn NAVO-bondgenoten en Rusland
escaleerden. In een nalevingsrapport ver-
klaarde het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken dat de Russische Fe-
deratie in strijd handelde met zijn ver-
plichtingen onder het INF-Verdrag. Vol-
gens de VS ligt het geschatte bereik van de
9M729 boven de 500 kilometer. In no-
vember 2016 riepen de Verenigde Staten
in Genève een speciale verificatiecom-
missie bijeen om het hoofd te bieden aan
nalevingskwesties. Het was de eerste bij-
eenkomst van de commissie sinds dertien
jaar. Naast de Verenigde Staten en Rus-
land zijn ook drie voormalige Sovjetre-
publieken partij bij het akkoord: Wit-
Rusland, Kazachstan en Oekraïne.

SCHENDINGEN
Rusland ontkent dat het verdrag ge-
schonden was en reageert met eigen be-
schuldigingen over Amerikaanse schen-
dingen. Zo is een Russische claim dat ge-
wapende drones zoals de Predator of
Reaper feitelijk meetellen als een vorm
van kruisraketten. Verder betoogt Mos-
kou dat het Aegis Ashore raketafweersys-
teem in Polen en Roemenië een overtre-
ding van het verdrag is, omdat het een
lanceerinrichting gebruikt die geschikt is
voor maritieme Tomahawk-raketten met
nucleaire middelen.

Ook de Amerikaanse defensieanalist
Sebastien Roblin van de Georgetown
University zegt dat de VS het verdrag
mogelijk heeft geschonden. Het Ameri-
kaanse leger sprak over het aanpassen
van zijn meervoudige raketwerper artil-
leriesysteem om raketten te lanceren met
reikwijdten van meer dan 500 kilometer
en over grondraketten op binnenvaart-
schepen, zodat ze niet langer “tellen”, al-
dus Roblin.

GEEN BEWIJS
Pavel Podvig, die onder meer werkzaam
is voor de ontwapeningscommissie van
de Verenigde Naties (UNIDIR) en een
blog bijhoudt over het Russische kernwa-
penarsenaal en rakettechnologie, heeft
opgemerkt, dat één van de meest veront-
rustende aspecten van de INF-verdrags-
crisis is dat we niet echt weten wat er is
gebeurd. “Afgezien van het type raket en
de aanduiding ervan, hebben de Verenig-
de Staten niet publiekelijk informatie
vrijgegeven over de vermeende overtre-
ding.”

Dick Zandee van instituut Clingendael
zegt nog geen bewijs te hebben gezien dat
Rusland in strijd met het INF-verdrag de
SSC-kruisraket heeft opgesteld en dat dit
gebaseerd is op geheime rapporten van
inlichtingendiensten. “De VS hebben het
over twee plaatsingen: op een testbasis en
een andere plek die ze niet willen mel-
den. Ze kunnen de lanceerinrichtingen
op de testbasis gezien hebben plus een
transport ergens rondrijdend. Maar be-
tekent dat ook dat ze de capaciteit van de
raket kennen? Daar bestaan twijfels over.
Vooral omdat er van deze raket een ex-
portversie is met een beperkt bereik. Kun
je dat aan de buitenkant zien?“

Ook experts van het Zweedse vredes-
instituut SIPRI zijn niet volledig over-
tuigd dat de 9M729 feitelijk is getest op
zijn bereik, hetgeen door het Russische
ministerie van Buitenlandse Zaken altijd
is ontkend. Ze vinden dat de VS de kwes-
tie op zijn minst overdrijven.

Nu het verdrag uit elkaar valt, rijst de
vraag of in Europa opnieuw op de grond
gestationeerde kruisraketten en raketten

Het einde van de
kernwapenbeheersing?

In oktober verklaarde de Amerikaanse
president Donald Trump tijdens een
campagnebijeenkomst in Nevada het verdrag
tegen stationering van  kernwapens voor de
middellange afstand  (Intermediate Range
Nuclear Forces - INF) van 1987 te beëindigen.
Hij voegde daaraan toe dat de Verenigde
Staten kernraketten voor middellange
afstanden gaat ontwikkelen. Hiermee  schrapt
Washington vrijwel het complete kader voor
nucleaire wapenbeheersing dat voortkwam uit
de Koude Oorlog.
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voor de middellange afstand zullen ver-
schijnen. Andreas Zumach van de Tages-
zeitung vindt direct plaatsen van nieuwe
VS-raketten in Europa niet waarschijn-
lijk, maar wel een nieuw NAVO-dubbel-
besluit: trek de raketten terug of we gaan
plaatsen. Ook zegt hij dat in de VS-be-
groting voor dit jaar voor het eerst geld
wordt uitgetrokken voor een nieuwe
INF-raket.

WEDLOOP MET CHINA
Volgens sommige Amerikaanse defensie-
analisten die zich bezighouden met Azië
heeft de terugtrekking uit het INF-ver-
drag vooral te maken met de Amerikaan-
se militaire strategie tegen China. Nadat
president Obama in 2011 de ‘spil naar
Azië’ lanceerde, legde Peking meer na-
druk op de ontwikkeling van middellan-
ge afstandsraketten (IRBM’s), die Ameri-
kaanse vliegdekschepen en militaire ba-
ses in de Westelijke Stille Oceaan kunnen
treffen.

In 2014 publiceerde National Interest
een artikel onder de kop: ‘China’s Missile
Forces Are Growing: Is it Time to Change
the INF Treaty?’ Het schreef dat verster-
king van het raketpotentieel een gedeel-
telijke oplossing zou kunnen zijn voor
opkomende operationele problemen in
de Westelijke Pacific. “Het INF-verdrag

verbiedt Washington en Moskou echter
om het type raketten te hebben dat het
Pentagon zou inzetten in de westelijke
Pacific om op China te richten.”

Admiraal Harry Harris, de vorige
commandant van de Amerikaanse Paci-
fische Vloot, maakte in de Amerikaanse
Senaat duidelijk dat de afschaffing van
het INF-verdrag cruciaal was voor het
herstel van de Amerikaanse militaire do-
minantie in de Stille Oceaan. “We zijn
vandaag wat betreft China in het nadeel,
in die zin dat China op de grond gestati-
oneerde ballistische raketten heeft die
onze bases in de westelijke Stille Oceaan
en onze schepen bedreigen,” zei hij. “We
hebben geen op de grond gestationeerd
vermogen dat China kan bedreigen van-
wege, onder andere, onze rigide naleving
... van het INF-verdrag.”

Rusland zegt inmiddels voorstander te
zijn van het multilateraal maken van het
verdrag door niet alleen China, maar ook
Frankrijk en Engeland toe te laten tre-
den. Maar het zou ook moeten lukken
om de huidige controverse binnen het
INF-verdrag op te lossen via verificatie.
Beide kanten moeten daartoe samenwer-
ken.

Helaas leert de geschiedenis ons dat de
situatie erger zal moeten worden, waar-
schijnlijk nog veel erger, voordat publie-

ke druk leiders zal dwingen om het beter
te maken. Het is niet duidelijk hoe be-
angstigend klein de nucleaire afstand
tussen de VS en Rusland in Europa en
tussen de VS en China in Azië moet wor-
den, voordat de wereld zich realiseert dat
het risico van het vertrouwen op kernwa-
pens om de vrede te bewaren onoverko-
melijk hoog is. Je kunt alleen maar hopen
dat dit besef eerder dan later komt, en
voordat het te laat is.

Henk van der Keur
(met dank aan Kees Kalkman)

ENKELE BRONNEN:

Tytti Erästö, Petr Topychkanov, Russian and US

policies on the INF Treaty endanger arms control.

SIPRI, 15 juni 2018 – tinyurl.com/SIPRI-INFTreaty-

Armscontrol

Evan Braden Montgomery, China’s missile

forces are growing: Is it time to change the INF-

treaty? The National Interest, 2 juli 2014 –

tinyurl.com/NatInt-China-INFTreaty

Victor Mizin, Saving the INF Treaty, Carnegie

Moscow Center, 7 maart 2018 –

carnegie.ru/commentary/75708

Dick Zandee bij BNR Radio, 22 oktober 2018 –

tinyurl.com/Zandee-bij-BNR

Andreas Zumach, Die doppelte Nullösung, 22

oktober 2018 – www.taz.de/!5541132/
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Ook Obama had zijn eigen oor-
log, in Libië. President Hillary
Clinton eveneens: in Syrië, als

het aan haar lag. Ze werd alleen geen pre-
sident, maar als minister van Buitenland-
se Zaken onder Obama deed ze ruim vol-
doende kwaad.

Trump houdt vooral van binnenlandse
vijanden, hoe weerlozer, hoe beter. Het
opsluiten van kinderen van immigranten
bijvoorbeeld, om ze in kooien te stoppen
als het niet lukt om ze snel te deporteren.

Intussen geeft hij aan het Pentagon volop
ruimte en budget om te bombarderen
naar hartelust en bases in te richten waar
dat uitkomt. En nu ziet het er naar uit dat
ook Trump zijn eigen oorlog aan het or-
ganiseren is. Doelwit van de oorlog van
Donald wordt onmiskenbaar Iran. Voor-
wendsel: het nucleaire programma van
dat land.

Al onder Bush II was dat een steen des
aanstoots voor Amerikaanse veiligheids-
functionarissen en bijbehorende politici.
Die beweerden dat Iran kernwapens aan
het ontwikkelen was. Iran als kernwa-
penmacht werd een obsessieve angst,
voor de Verenigde Staten en voor haar
bondgenoten in het Midden-Oosten: Is-
raël en Saoedi-Arabië. In de tweede
ambtstermijn van Bush II leek het er her-
haaldelijk op dat de VS een niet-bestaand
Iraans kernwapen zou hanteren om een
‘regime change’ in Iran af te dwingen, zo-
als een niet-bestaand massavernieti-

gingswapen van Irak voorwendsel was
voor de regime-change-operatie die de
VS in maart 2003 tegen dat land ontke-
tende. Voor ‘regime change’ lees oorlog,
gevolgd door bezetting en de vorming
van een marionettenregering als zetbaas.

MARIONETTEN AAN TOUWTJES
Dat snel duidelijk werd dat de marionet-
ten in Bagdad minstens zozeer aan Iraan-
se als aan Amerikaanse touwtjes vastza-
ten, en dat Iran milities in Irak steunde,
demonstreerde hoe weinig greep de VS
op Irak had weten te krijgen. Het ver-
grootte in hoge Amerikaanse kringen
ook de neiging om het probleem op te
lossen door ook Iran te verpletteren. Een
vlucht vooruit, zoals Nixon in 1970 de
Vietnamoorlog trachtte te winnen door
ook maar Cambodja en Laos aan te pak-
ken. Uiteindelijk verloor de VS op alle
drie die landen haar greep. Tegenover de-
genen die een agressieve aanpak van Iran

Een Amerikaanse president laat meestal
minstens twee monumenten na: een naar hem
vernoemde bibliotheek, en een oorlog. Johnson
had zijn Vietnamoorlog. Nixon had zijn
bommenregens op Cambodja. Bush nummer I
deed eerst Panama en vervolgens Irak. Clinton
deed Joegoslavië, met Servische repressie in
Kosovo als voorwendsel. Bush II deed eerst
Afghanistan en vervolgens wederom Irak.
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bepleitten, stonden dan ook waarschu-
wende stemmen die zeiden: Irak heeft
ons genoeg problemen bezorgd, een
soortgelijk avontuur in Iran zou de VS
slecht kunnen bekomen. Die stemmen
kregen onder president Obama de over-
hand, en hadden ook het oor van Obama
zelf. Onderhandelingen kregen meer na-
druk, de toon vanuit het Witte Huis te-
genover Iran werd minder schril.

Twee standpunten aangaande Iran
stonden binnen de veiligheidselite van de
VS tegenover elkaar. De gemeenschappe-
lijke basis: Iran mocht geen kernwapen-
mogendheid worden. De middelen  vari-
eerden. Rechtse Republikeinen, gesteund
door sommige Democraten, stelden dat
akkoorden nooit zouden werken: Iran
zou stiekem toch doen waar het zin in
had. Veel Democraten, gesteund door
sommige Republikeinen, zagen dat an-
ders. Door Iran verlichting van sancties
te beloven, kreeg het land belang bij nale-
ving van een akkoord. Door steeds wur-
gender sancties, militaire dreigementen
en uiteindelijk oorlog als Iran niet mee-
werkte, maakten ook voorstanders van
een akkoord duidelijk dat ze een Iraans
kernwapen niet zouden accepteren.

Intussen was het helemaal niet duide-
lijk of Iran wel een kernwapen nastreef-
de. Het ontwikkelde kernenergie om
minder afhankelijk te zijn van olie als
energiebron. Die olie had het land liever
paraat als exportproduct. Een ontwikke-
lingsprogramma voor kernwapens had
het land wel, maar dit werd al in 2003
stopgezet. Voor een geheime hervatting
ervan hebben noch Amerikaanse, noch
Saoedische, noch Israëlische Iran-bas-
hers ooit enig bewijs weten te leveren.

MOPPEREN EN STOKEN
Onder Obama kregen voorstanders van
een akkoord hun zin. Er kwam in 2015
een overeenkomst, waar niet alleen de VS
en Iran, maar ook Europese mogendhe-
den voor tekenden. Dat akkoord bepaal-
de dat Iran het aantal installaties om ura-
nium te verrijken, evenals de hoeveelheid
verrijkt uranium zelf en de mate van ver-
rijking aanzienlijk beperkte. Intensieve
controles zouden ervoor zorgen dat dit
alles niet zomaar ontdoken kon worden.1

Binnen dit akkoord kon Iran geen kern-
wapen vervaardigen.

Maar Israël en Saudi-Arabië bleven
mopperen en stoken. Rechtse Republi-
keinen stookten mee, en één van hen
heette Donald Trump. Hij hekelde tij-

AMOK OnderzoeksdossierVD
dens zijn verkiezingscampagne het ak-
koord herhaaldelijk. Trump werd presi-
dent. In mei 2018 trok hij de VS uit het
akkoord terug. Stap voor stap stelde de
VS weer sancties tegen Iran in. Intussen
had Trump zijn Witte Huis bemenst met
rabiate vijanden van Iran, voorstanders
van een keiharde aanpak. Pompeo was
één van hen: hij is inmiddels minister
van Buitenlandse Zaken. James Mattis
was een ander. Als topgeneraal noemde
hij al eens de drie grootste problemen die
de VS volgens hem had in de zone waar
hij werkte:“Nummer één: Iran. Nummer
twee: Iran. Nummer drie: Iran.”2 Hij is
nu minister van defensie. En dan is er vei-
ligheidsadviseur John Bolton, al onder
Bush II één van de gangmakers van re-
gime-change-oorlogen, en nu een ver-
klaard voorstander van ‘regime change’
in Iran.

Het is duidelijk dat het Iraanse kern-
potentieel voor deze lui slechts bijzaak is.
De weg naar een kernwapen was immers
via het door hen verworpen akkoord wel
degelijk geblokkeerd. Wat deze vleugel
van de veiligheidselite beoogde, was iets
anders: elke zelfstandige machtsont-
plooiing van Iran diende te worden gesa-
boteerd. Voorstanders van het akkoord
beschouwden Iran als zelfstandige mo-
gendheid met wie via overleg en pressie
een werkbare relatie mogelijk was. Ame-
rikaanse bedrijven konden dan makke-
lijk en winstgevend in Iran investeren en
Iran kon bewogen worden om haar
bondgenoten van confrontatie met bij-
voorbeeld Israël af te houden. Iraanse in-
vloed op Hezbollah in Libanon kon op
deze manier mogelijk worden benut. Te-
genstanders van het akkoord zagen dat
anders. De invloed van Iran werd gezien
als schadelijk, als iets dat gebroken moest
worden. Iran als zelfstandige mogend-
heid, wiens regionale invloed in het Mid-
den-Oosten Amerikaanse doeleinden
dwarsboomde, moest worden gebroken.
Wat voor Obama’s regering beleidsdoel
was – het voorkomen van een Iraans
kernwapen – was voor Trumps regering
nog slechts een voorwendsel.

SANCTIES ALS TROMGEROFFEL
De VS stelt inmiddels weer sancties in,
Iran heeft daar last van. Nauwkeuriger:
de Iraanse bevolking heeft hier last van.
Iraanse topfunctionarissen en militaire
leiders hebben mogelijkheden genoeg
om sancties te ontduiken en zich via
schimmige deals zelfs te verrijken. Arbei-

ders en boeren hebben die niet, en pro-
testeren herhaaldelijk tegen afbraak van
subsidies en hogere prijzen. Intussen
geeft land na land aan dat het gewoon
handel met Iran blijft drijven, sancties of
niet. Die geluiden klinken uit India, Tur-
kije en Irak.3 Ook Europese staten heb-
ben weinig zin om mee te gaan met
Trumps sanctiebeleid: er valt immers
winstgevend zaken te doen in en met dat
land. Die sancties zijn dus niet bijzonder
effectief.

Maar het is verkeerd om hieruit af te
leiden dat Trumps beleid ‘niet werkt’.
Enige ontwrichtende werking hebben de
sancties wel. Dat ze de onvrede helpen
vergroten in Iran, is aannemelijk. Voor-
standers van ‘regime change’ kunnen
daarop inspelen, door legitiem protest
tegen het regime te manipuleren en als
instrument te gebruiken. Bovendien
staan sancties niet op zichzelf. Ik geloof
niet dat Trump, Bolton, Mattis en Pom-
peo echt denken dat Iran via sancties
plooibaar gaat worden gemaakt. Ze ge-
bruiken die sancties eerder als tromge-
roffel in de aanloop naar militaire con-
frontatie.“We hebben het via sancties ge-
probeerd. Dat werkte niet, dus moeten
we nu wel een oorlog beginnen’. Dat
wordt de logica dan. Dezelfde logica die
Bush II in 2002-2003 hanteerde tegen
Irak.

Een Amerikaanse aanval tegen Iran is
hiermee nog geen vaststaand feit. We
kunnen er maar beter wel zeer ernstig re-
kening mee houden en ons voorbereiden
op acties om die oorlog tegen te werken
zoveel we maar kunnen.

Peter Storm
Activist en blogger, publiceert

op ravotr.nl

1 Rajan Menon: “Will Trump Shred the Iran
Nuclear Deal” in: “Tomgram: Rajan Menon,
the Iranian Connection in the Age of Trump”
Tomdispatch, 12 januari 2017,
http://www.tomdispatch.com/blog/176230/
tomgram%3A_rajan_menon%2C_the_
iranian_connection_in_the_age_of_trump 

2 Tom Engelhardt, “Tomgram: Danny Sjursen,
beating the War Drums… Again”,
Tomdispatch, 30 mei 2017,
http://www.tomdispatch.com/post/176289/
tomgram%3A_danny_sjursen%2C_beating_
the_war_drums..._again/

3 Juan Cole houdt de stand van zaken bij. Zie
https://www.juancole.com/mideast/iran voor
berichtgeving rond de sancties, het akkoord
en dergelijke.
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Een Kamermeerderheid vroeg de
regering om op papier te zetten
wat dit zinnetje nu eigenlijk in-

houdt. Minister Blok stuurde een brief
van negen kantjes naar de Kamer die
echter nog meer mist veroorzaakte. En
hoewel de minister in het Kamerdebat
van 4 oktober bleef volhouden dat hij ge-
woon het beleid van zijn voorgangers
voortzette zagen de linkse partijen onder
aanvoering van PvdA-woordvoerder
Ploumen – in dat vorige kabinet nog mi-
nister in het buitenlandcluster – wel de-
gelijk een trendbreuk.

EENZIJDIG
In het debat legde Ploumen de vinger op
een inderdaad merkwaardige passage in
de brief van de minister: “de aandacht
voor die dreiging [van nucleaire wapens
is] de afgelopen jaren duidelijk toegeno-
men. De ontwikkelingen rondom het
nucleaire programma van Iran en de
daadwerkelijke productie van een kern-
wapen in Noord-Korea tonen dit over-
duidelijk aan. Ook Rusland voert een
grootschalig moderniseringsprogramma
door voor zijn nucleaire arsenaal.”

In de hele brief wordt de dreiging die
uitgaat van de Amerikaanse Alleingang,
de eenzijdige opzegging van het nucleair
akkoord met Iran, de eerdere ruzie over
de naleving van het INF-verdrag, maar
vooral van de 1 biljoen dollar kostende
modernisering van het Amerikaanse
kernwapenarsenaal, niet genoemd. Zelfs
de PVV wees op een aantal elementen uit
de nieuwe Amerikaanse nucleaire doctri-
ne van Trump, de Nuclear Posture Re-
view, die volgens haar “ons niet dichter
bij een atoombomvrije wereld brengen”.

Gevraagd naar zijn mening over de
modernisering van het Amerikaanse nu-
cleaire arsenaal antwoordt Blok dat de

worden door de minister glashard ont-
kend of in twijfel getrokken. Daarin ziet
Ploumen dan weer de bevestiging voor
een trendbreuk die de het kabinet Rutte 3
uitgerekend tijdens het presidentschap
van Trump maakt.

MODERNISERING
Waar de opeenvolgende Nederlandse re-
geringen zich binnen de NAVO altijd aan
de kant schaarden van de lidstaten die
kritisch waren over de nucleaire doctrine
van het bondgenootschap, onderschrijft
Blok namens Rutte 3 keihard de door
Amerika nieuw leven ingeblazen af-
schrikkingsdoctrine. Het staat zelfs met
zoveel woorden in zijn brief: “nucleaire
afschrikking [zal] in NAVO-verband een
belangrijke rol in het Nederlandse veilig-
heidsbeleid blijven spelen.”

De SP stelt vervolgens vast: “Nucleaire
ontwapening, dat was het idee. De Mi-
nister wil maatregelen – maar alleen voor
de ander. Al doende doet de Minister
braaf mee aan de nucleaire agenda van de
Verenigde Staten en de NAVO. (…) Ik
zou het niet een afschrikking willen noe-
men, maar een nucleaire kernwapenver-
slaving van de NAVO, die de Minister dus
blind volgt.”Hoe waar deze kwalificatie is
blijkt uit het slot van het debat in com-
missieverband.

In antwoord op nota bene coalitiege-
noot D66, die hem het voorstel doet om
een moratorium op modernisering van
alle kernwapenarsenalen (het Russische
èn het Amerikaanse) te bepleiten, ant-

Amerikanen de eigenaren zijn van deze
kernwapens en dus zelfstandig over mo-
dernisering mogen beslissen. Als Plou-
men hem vervolgens vraagt waarom hij
de Russische moderniseringsplannen
wèl veroordeelt luidt zijn antwoord heel
simpel “dat de één een bondgenoot is en
de ander niet.”

TRENDBREUK
Daarmee krijgt dat deelzinnetje over de
bondgenootschappelijke verplichtingen
wel een extra dimensie. Want kennelijk,
zo stelt Ploumen vast, is het geen ambitie
(meer) van de Nederlandse regering om
vanuit een streven naar nucleaire ontwa-
pening onze bondgenoot kritisch op
haar moderniseringsplannen aan te spre-
ken, maar laten we ons nucleair ontwa-
peningsstreven (wel) door die bondge-
noot begrenzen.

Dat blijkt ook uit de antwoorden op
vragen van de SP en ChristenUnie of het
NAVO-lidmaatschap automatisch het
onderschrijven van de Amerikaanse
kernwapendoctrine inhoudt, respectie-
velijk een lidstaat verbiedt om als soeve-
reine staat het VN-kernwapenverbodver-
drag (dat merkwaardigerwijs ook in de
hele brief ontbreekt!) te ondertekenen en
te ratificeren.

Voorbeelden door beide Kamerfracties
genoemd van NAVO-lidstaten die af-
stand namen van de Amerikaanse kern-
wapendoctrine en op dit moment onder-
zoeken of ze dat VN-kernwapenverbod-
verdrag alsnog kunnen ondertekenen

Trump hoeft niet bang te zijn voor Ho
In het regeerakkoord staat dat de Nederlandse
regering “actief streeft naar een kernwapen-
vrije wereld binnen de kaders van bondgenoot-
schappelijke verplichtingen”. Dat is een
voornemen dat meteen weer wordt
ingetrokken. Vergelijkbaar met het mee-
onderhandelen van de vorige regering over het
VN-kernwapenverbodverdrag en de
uiteindelijke tegenstem omdat dat binnen de
NAVO was afgesproken.
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woordt Blok dat hij dat niet wil omdat
“modernisering, ook bij dit soort gruwe-
lijke wapens, uiteindelijk toch positieve
gevolgen kan hebben in de zin van meer
veiligheidswaarborgen en nauwkeurig-
heid”. Ploumen reageert furieus: “Dat
heet een wapenwedloop. Wij wilden juist
de andere kant op!”

BLOK KEREN
Anderhalve maand later, op 15 novem-
ber, komt die modernisering terug bij de
plenaire afronding van deze commissie-
vergadering. De heel voorzichtige motie
van GroenLinks tegen die modernisering
wordt door Blok van de hand gewezen
omdat Rusland zou zijn begonnen en je
niet tegen elke modernisering kunt zijn.
De motie was dus “eenzijdig en niet pre-
cies”.

Eenzelfde oordeel velt Blok over de an-
dere motie van GroenLinks. In de tussen-
liggende zes weken had Trump het INF-
akkoord inmiddels opgezegd, maar de
motie die de regering opdraagt zich in
NAVO-verband in te zetten voor het be-
houd van het akkoord wordt door Blok
ontraden omdat er “heel sterke informa-
tie is dat Rusland het INF-verdrag
schendt”. Een motie van de ChristenUnie
waarin die zinsnede wèl wordt opgeno-
men zou het één week later bij de stem-
mingen wel halen. Zo doet de Kamer
weer eens om politieke redenen aan on-
gefundeerde geschiedschrijving (zie ook
het artikel van Henk van der Keur in dit
dossier).

Dat wringt des te meer omdat een mo-
tie van Ploumen, waarin de bovenge-
noemde beleidswijziging wordt aange-
haald en de regering wordt opgeroepen
“de rol van kernwapens in het Neder-
lands veiligheidsbeleid niet te vergroten”
door Blok wordt ontraden omdat “de
motie een onjuistheid bevat”. Een week
later krijgt deze motie net als de motie
over de modernisering alleen de steun
van GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, DENK
en 50PLUS.

Al met al blijft er met Blok weinig over
van het actieve streven naar een kernwa-
penvrije wereld en is het NAVO-bondge-
nootschap – zelfs bij het desastreuze
kernwapenbeleid van Trump – voor hem
allesbepalend.

Jan Schaake

or Hollanditis

Hij sloeg zijn armen over elkaar en ver-
klaarde ”Ik wil daar weg.” Minister van
defensie Mattis – degene die het beste
met Trump kon omgaan, omdat hij al-
tijd rustig bleef – praatte op hem in. Hij
zei dat wat er met Obama was gebeurd,
toen hij voortijdig troepen had terugge-
trokken uit Irak, ook Trump kon over-
komen, als hij niet akkoord ging met de
strategie van het Pentagon. Het
Afghaanse regime kon ineenstorten. En
toen bond Trump in.

De conclusie van Riefe: “Hij werd
geïntimideerd door dezelfde angst om te
worden beschuldigd van verantwoorde-
lijkheid voor mogelijke toekomstige ge-
volgen van een militaire nederlaag – een
angst die Lyndon Johnson ertoe had ge-
bracht om zijn felle verzet tegen een to-
tale oorlog in Vietnam op te geven in de
jaren zestig en Barack Obama om een
forse escalatie in Afghanistan te accepte-
ren, waartegen hij tijdens vergaderingen
in het Witte Huis bezwaar had gemaakt.”

Uit het relaas van Woodward blijkt,
dat er na het vertrek van Steve Bannon
(een belangrijke bron van Woodward,
die hij geloofwaardig poseert als ex-
treemrechtse beroepsrevolutionair) ei-
genlijk nog maar enkele groepen over
zijn in het Witte Huis die er toe doen.
Enerzijds de unilateralisten van het type
John Bolton, die vooral bezig zijn met
een oorlogsstrategie tegen Iran om de
positie van de VS weer te versterken. An-
derzijds de mariniersgeneraals die lang-
zamerhand de rol van Praetoriaanse
Garde lijken te gaan spelen en in de cha-
os van deze onberekenbare keizer enige
stabiliteit proberen te handhaven. De rol
van de presidentiële familie vermindert,
hoewel de directe toegang tot Trump na-
tuurlijk een troefkaart blijft. We weten
hoe het afliep met de Praetoriaanse Gar-
de. Ze werden de macht achter de troon
en uiteindelijk wegens corruptie ont-
bonden door Constantijn de Grote.

Kees Kalkman

Bob Woodward, Fear – Trump in The White House,

Simon & Schuster 2018.

Uit dit boek blijkt dat Trump met
zijn politieke omgeving in het
Witte Huis net zo omgaat als

met de media en zijn politieke tegen-
standers. Zijn medewerkers worden on-
afgebroken uitgedaagd, geschoffeerd en
tegen elkaar uitgespeeld. Bovendien
heeft Trump er een handje van om na
een één-op-één gesprek plotseling een
beslissing te nemen, zonder die eerst
voor te leggen aan andere spelers.

Dit is de manier van Trump om het
politieke proces vooruit te brengen en
het moge duidelijk zijn dat het een
nachtmerrie is voor degenen die gewend
zijn te functioneren in een geordend bu-
reaucratisch proces. Woodward be-
schrijft dit als een kroniekschrijver in

korte episodes. Een
groot stylist is hij
niet, maar de opeen-
volging van korte
scenes met veel dia-
loog maakt dat je
het gevoel krijgt heel
dicht op spannende
gebeurtenissen te
zitten, zodat het ver-
haal je niet loslaat.
Er wordt niet veel
geanalyseerd en een

korte concluderende zin maakt meestal
de hoofdstukjes af. Die eindigen bij-
voorbeeld met passages als “Trump ver-
loor de belangstelling en ging televisie
kijken. Maar de volgende dag tekende hij
het besluit toch.” Of: “Trump was het zat
en liep weg. Een week later dreef hij zijn
eigen zin door.” Welke kant het opgaat –
dat lijkt onvoorspelbaar. Maar toch zit er
een lijn in.

MILITAIRE NEDERLAAG
Dat blijkt uit een sleutelscène over 
Afghanistan die ook Jordan Riefe bij
Truthdig is opgevallen. Half augustus
2017 vertelden de generaals aan de pre-
sident dat hij er niet aan kon ontkomen
om 4.000 extra militairen naar Afghani-
stan te sturen. Trump ontplofte. Hij riep
dat de generaals “de architecten zijn van
deze ramp” en dat ze het “erger maken.”

De angst in het
Witte Huis
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Hoewel aanvankelijk hogere cij-
fers circuleerden zijn er uitein-
delijk 5.600 militairen bij be-

trokken (2.800 in Texas, 1.500 in Arizona
en 1.300 in het zuiden van Californië).
De minister van defensie, generaal ‘Mad

Dog’ Mattis, sloeg later een relativerende
toon aan. Het was niet de eerste keer, zei
Mattis, want in 1916 was het leger ook in-
gezet om de Mexicaanse revolutionair
Pancho Villa te grijpen, nadat diens troe-
pen waren binnengevallen in Nieuw
Mexico.

Binnenlandse inzet van het nationale

leger is omstreden in de VS. Volgens de
befaamde ‘Posse Comitatus’ wet mogen
federale troepen geen binnenlandse poli-
tietaken uitoefenen. De Nationale Gar-
des van de afzonderlijke staten mogen
dat wel, maar die staan onder gezag van
de gouverneurs, van wie Trump kenne-
lijk niet afhankelijk wilde zijn.

Een overzicht op basis van de militaire
pers levert het volgende beeld van de in-
zet op:
– Vijf compagnies militaire politie en

een bataljon luchtmobiele militaire
politie

– Lichte en zware transporteenheden
– Werktroepen en bevoorradingstroe-

pen
– Vijf compagnies genie
– Het 2e bataljon gevechtshelikopters

van de 82ste luchtmobiele divisie (een
elite-eenheid)

– Verbindingstroepen
– Medische en veterinaire troepen (hon-

den!)
– Overige ondersteuning, zoals bijvoor-

beeld een eskadron oorlogsfotografen

Getrumpetter aan de
Mexicaanse grens

Eind oktober, middenin verkiezingstijd,
verordonneerde president Trump duizenden
soldaten naar de Mexicaanse grens om op te
treden tegen vluchtelingenkaravanen uit
Midden-Amerika. In hoogdravende taal heette
de troepenbeweging Operation Faithful
Patriot.

– Diverse hoofdkwartieren en stafon-
derdelen, militaire inlichtingenperso-
neel

– Luchtmacht: een C-17 en een C130J
(transportvliegtuigen)

– Mariniers: Special Purpose Marine
Air-Ground Task Force 7

Er zijn dus nogal wat ondersteunende
eenheden voor de grensbewaking, al
kunnen enige gevechtseenheden – de he-
likopters van de 82ste en de mariniers –
over veel vuurkracht beschikken. De mi-
litairen nemen materieel voor relbestrij-
ding voor de grensbewakers met zich
mee: schilden, scheenbeschermers, lange
latten en een scala van ‘niet-dodende’
munitie.

Wat doen de troepen vooral? Versper-
ringen en hekken bouwen, luchttrans-
port voor de grenswachten, medische
hulp, verkenningen en het inrichten van
kampementen.

De operatie gaat meer dan 200 miljoen
dollar kosten.

Het linkse weekblad The Nation
noemt het terecht “meer politiek theater
dan veiligheid”. Maar het blad stelt ook
dat Trump hiermee het leger gebruikt
om zijn anti-immigratie aanhangers op
te hitsen. De grensregio wordt gemilitari-
seerd en een oorlogsatmosfeer gecreëerd
waarbij de grenzen tussen leger en politie
vervagen.

Kees Kalkman

Bronnen: The Nation 14 november 2018 (Ryan

Harvey), Military Times, 1 november 2018 (Tara

Copp)
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DE MEXICAANSE POLITIE HOUDT DE KARAVAAN
TEGEN BIJ DE GRENS MET DE V.S. TIJUANA, 23
NOVEMBER.
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Van het kernwapenfront
geen nieuws

26 september jl. was het vijfendertig jaar
geleden dat Sovjetofficier Stanislav Petrov een
kernoorlog voorkwam. In plaats van – volgens
het voorschrift – direct te reageren op drie
(valse) alarmsignalen over raketaanvallen
vanuit het Westen, besloot hij eerst de radar af
te wachten. 

In datzelfde jaar, 1983, demonstreer-
den in Den Haag nagenoeg vijfhon-
derdduizend mensen tegen de plaat-

sing van nieuwe kruisraketten in Woens-
drecht en dus tegen de dreigende verho-
ging van de kansen op een oorlogsramp.
De actie van Petrov is in 2014 verfilmd in
een Deense documentaire onder de titel
The man who saved the world. Sedertdien
is 26 september door de Verenigde Naties
tot een herdenkingsdag uitgeroepen
waarop acties kunnen worden gevoerd
voor de afschaffing van kernwapens.

Het is intussen algemeen bekend dat,
op initiatief van de International Cam-
paign for the Abolition of Nuclear wea-
pons (ICAN) door een meerderheid van
VN-lidstaten een verdrag is aangenomen
tot een verbod op kernwapens. De Ne-
derlandse regering heeft als enige NAVO-
lidstaat een delegatie naar het overleg ge-
stuurd, maar Nederland heeft het ver-
drag niet ondertekend. Ook heeft de Ne-
derlandse Hoge Raad de uitspraak van
het Internationaal Gerechtshof dat wer-
ken met atoombommen een oorlogsmis-
daad is naast zich neergelegd en is een
advocaat die daartegen heeft geprotes-
teerd uit zijn beroep gezet. Tegen deze
achtergrond vond op initiatief van de
Nederlandse Vereniging voor Medische
Polemologie (NVMP) op 26 september
in Den Haag een bijeenkomst plaats om
via een politiek debat te verkennen of er
nog een mogelijkheid zou bestaan om
Nederland te betrekken bij de stopzetting
van kernbewapening.

RISICO’S
Aanleiding van het debat is een passage
in het regeringsakkoord van het kabinet
Rutte 3 dat de regering zich actief zou in-
zetten voor de nucleaire ontwapening.

Het leek erop het ervan doordrongen was
dat de overgrote meerderheid van de Ne-
derlandse bevolking tegen kernwapens
is. Helaas bleek dat niet uit zijn strategi-
sche nota aan de Tweede Kamer naar
aanleiding van de defensiebegroting.
Hierin werd ingestemd met het Ameri-
kaanse plan tot vernieuwing van be-
staande kernwapens, waarbij ook de in
Volkel aanwezige raketten zullen worden
betrokken. Al met al is de wapenwedloop
tussen de Verenigde Staten en Rusland,
hervat, beschikken India en Pakistan
over kernwapens en heeft Israël zijn ra-
ketten op Teheran gericht. Alle kernwa-
penstaten beschikken over raketten met
een meervoud van de vernietigings-
kracht van de bommen die op Hiroshima
en Nagasaki werden gegooid en die mil-
joenensteden als Teheran, Mumbai en Is-
lamabad of die aan de westkust van de
Verenigde Staten volledig kunnen ver-
woesten. Sommige bommen hebben
honderdmaal de kracht van die van Hi-
roshima. Het gebruik daarvan zal leiden
tot de ‘nucleaire winter’ die door de Ne-
derlandse chemicus en Nobelprijswin-
naar Paul J. Crutzen is omschreven: de

branden die dergelijke bommen teweeg
brengen leiden tot een stofwolk in de at-
mosfeer die een viertal jaren alle zonne-
warmte aan de aarde kan onttrekken.

DE ROL VAN NEDERLAND
De woordvoerder van de NVMP die het
debat opende stelde vast dat omdat Ne-
derland nu eenmaal niet het verdrag tot
verbod van atoomwapens zal onderteke-
nen men moet aandringen op wijziging
van het Nonproliferatieverdrag (NPV),
dat in 2020 zal worden geëvalueerd. Van
belang is artikel 6, dat de kernwapensta-
ten slechts verplicht tot onderhandelin-
gen over de reductie van de nucleaire ar-
senalen. Dit artikel is te vrijblijvend en
Nederland zou op aanscherping moeten
aandringen.

Hierop antwoordde Sico van der Meer,
adviseur op het gebied van massavernie-
tigingswapens bij Instituut Clingendael
dat de kracht van Nederland als klein
land met grote expertise in multilaterale
betrekkingen ligt in het optreden als
‘oliemannetje’ om het raderwerk van de
onderhandelingen vlot te trekken. Die
positie verspelen we volgens hem wan-
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neer we de raketten uit Volkel verwijde-
ren of het verbod van kernwapens teke-
nen. In plaats daarvan moet Nederland
zich richten op 1) het blijven stellen van
vragen op het gebied van risico’s, trans-
parantie van veiligheidsmaatregelen etc.;
2) het bewerkstelligen dat kernwapens
niet standaard gericht staan op de tegen-
standers; 3) het verbeteren van toezicht
op de non-proliferatie, zodat een kleine
atoomstaat geen oneerlijk spel levert, 4)
het zoeken van ‘windows of opportunity’
voor ontwapeningsstappen. Op deze ma-
nier kan Nederland volgens hem daad-
werkelijk iets betekenen op het gebied
van nucleaire ontwapening. Ook zou
ervoor gepleit kunnen worden om in
het NPV of in het NAVO-verdrag een be-
paling van ‘no first use’ wordt opgeno-
men.

JONGERENORGANISATIES
Tijdens het politieke debatje dat volgde
tussen de woordvoerders van de drie
linkse partijen in de Tweede Kamer en
een aantal leden van politieke jongeren-
organisaties kreeg Bram van Ojik
(GroenLinks) vanuit de JOVD de ‘be-
schuldiging’ naar het hoofd dat hij Ne-
derland aan de vijand zou uitleveren
door ‘eenzijdige ontwapening’ te beplei-
ten. De jonge liberaal was in het hele ver-
kiezingsprogramma van GroenLinks
geen enkele aandacht voor defensie te-
gengekomen. Van Ojik verdedigde zich
door erop te wijzen dat GroenLinks juist
had gebroken met haar traditie om nog
verder op defensie te bezuinigen. Ge-
vraagd waarom jongeren zich nauwelijks
meer in de kernwapenproblematiek ver-
diepten, antwoordde de woordvoerder
van de GroenLinkse jongerenorganisatie
Dwars dat het nog wel in hun program-
ma stond, maar dat als er überhaupt wei-
nig maatschappelijk debat over een on-
derwerp plaatsvindt, je ook niet kan ver-
wachten dat jongeren daar wel uitgebreid
over debatteren.

Die kunnen we als oudere generatie in
onze zak steken. Het huidige veiligheids-
debat dat de bedreiging voor onze vrede
en veiligheid vooral in allerlei donkere
krochten van terroristische netwerken
zoekt, belemmert ons om naar de lucht te
kijken, die op elk moment als gevolg van
een fatale vergissing van een of ander po-
pulistisch staatshoofd zwart kan worden
gekleurd.

En ja, dan dooft het licht...

Jan Bervoets

In het programma “The Right To
Refuse To Kill” onderneemt de WRI
tal van activiteiten ter ondersteuning

van deze gevangenen. Dat is al sinds de
oprichting in 1921 een kernactiviteit.

Zelf kun je ook wat doen. Stuur een
kaart of een brief aan één of meer
gevangenen! Dat wordt op prijs gesteld
en zeker rond de feestdagen. Stuur de
kaart of brief altijd in een gesloten
envelop. Adresseer zo compleet
mogelijk, indien gegeven ook het
nummer van de gevangene in de
adressering vermelden. Zet naam en
adres van de afzender op de envelop.
Schrijf in elk geval niets dat de
gevangene misschien in moeilijkheden
kan brengen. Maar verwacht niet dat de
gevangene zal willen of kunnen
antwoorden; een geadresseerde envelop
met postzegel erop insluiten kan soms
helpen.

Eritrea
In Eritrea zijn vele Jehovah’s Getuigen
veroordeeld vanwege hun gewetens-
bezwaren tegen de militaire dienst. Het
adres voor de volgende drie is: Meitir
Camp, Meitir, Eritrea.
– Paulos Eyassu, sinds 24 sep. 1994;
– Nehemiah Hagos, sinds 26 aug. 2008;
– Yoel Tsegezab, sinds 26 aug. 2008.

Andere Jehovah’s Getuigen zitten gevan-
gen in Sawa Camp. Hun adres is: Sawa
Camp, Sawa, Eritrea.
– Amanuel Abraham, sinds 1 jan. 2007;
– Ambakom Tsegezab, sinds 1 feb. 2004;
– Aron Abraha, sinds 9 mei 2001;
– Bemnet Fessehaye, sinds 1 feb. 2005;
– Bereket Abraha Oqbagabir, sinds 1 jan.

2006;
– Henok Ghebru, sinds 1 feb. 2005;
– Isaac Mogos, sinds 24 sep. 1994;

– Kibreab Fessejaye, sinds 27 dec. 2005;
– Mussie Fessehaye, sinds 1 jun. 2003;
– Negede Teklemariam, sinds 24 sep.

1994;
– Samuel Ghirmay, sinds 1 maart 2009;
– Yoseph Tesfamariam, sinds 13 mei

2013

Verenigde Staten
Veroordeeld tot 22 jaar voor het uit
overtuiging verstrekken van
humanitaire en financiële hulp aan
Irakezen, wat in strijd was met de
Amerikaanse sancties
– Rafil Dhafir (11921-052),

26 apr. 2000 – 26 apr. 2022;
FMC Devens, Federal Medical Center,

P.O. Box 879, Ayer, MA 01432, USA.

Turkije
Vredesactivisten die beschuldigd
worden van belediging van de president,
mensen aanmoedigen om ongehoor-
zaam te zijn aan de regels en
terroristische propaganda. Zij gingen
naar Roboski na de afslachting van
Koerdische mensen daar.
– Meral Geylani, 12 okt. 2017;

Antalya L Type Penal Execution
Institution
– Yannis Vasilis Yaylali, 22 apr. 2017;

Elazi 2 Nolu High Security Prison.

Turkmenistan
Jehovah’s Getuige, dienstweigeraar.
– Soyunmurat Korov,18 nov. 2014;

Seydi Labour Camp, 746222 Lebap
vilayet, Seydi, uchr. LB-K/12, Turk-
menistan.

De meest recente lijst van
gevangenen voor de vrede en hun
achtergrondinformatie vindt u op:
www.wri-irg.org/inprison

Jaarlijks vraagt War Resisters International (WRI), waar Vredesbeweging
Pais en VD AMOK bij aangesloten zijn, aandacht voor “gevangenen voor de
vrede”, die vanwege hun antimilitaristische houding of actie vervolgd zijn
en tot gevangenschap zijn veroordeeld.

Erelijst
gevangenen
voor
de vrede
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In Eindhoven kwamen vertegenwoordigers van
vredes- en duurzaamheidsbewegingen bijeen
bij stichting Omslag om zich te laten
inspireren door dwarsverbanden tussen deze
bewegingen en de internationale
solidariteitsbeweging. Thema: hoe oorlog en
geweld hun oorzaken hebben in het nog steeds
ongebreidelde denken in termen van
economische groei, terwijl de grenzen van die
groei al lang zijn overschreden.

De eerste inleiding werd gehou-
den door Jan Juffermans, vooral
bekend van het centrum De

Kleine Aarde in Boxtel, maar ook van het
Platform voor een Duurzame en Solidai-
re Economie. Hij begon met een para-
dox: hoewel vrijwel alle ecologische
voorstellen van De Kleine Aarde (zonne-
energie, minder of geen vlees eten, herge-
bruik van materialen) sinds de jaren ze-
ventig, toen er nog een geitenwollensok-

ken-imago aan hing, inmiddels alge-
meen ingang hebben gevonden, groeit
onze ecologische voetafdruk nog steeds
en is die inmiddels kritische grenzen ge-
passeerd.

In 1945 was Mahatma Gandhi de eer-
ste die erop wees dat de aarde genoeg
produceerde voor ieders behoefte, maar
niet voor ieders hebzucht. In 1972, het
oprichtingsjaar van De Kleine Aarde,
produceerde de Club van Rome haar
rapport Grenzen aan de Groei, in 1987 ge-
volgd door het Brundtlandrapport Onze
Gezamenlijke Toekomst. In 1996 ver-
scheen een minder bekend, want meteen
in een bureaulade verdwenen rapport
over het Nederlandse ruimtebeslag in het
buitenland. Dat thema was een voorlo-
per op het begrip ‘Mondiale voetafdruk’:
het beslag dat wij als mensheid op de aar-
de leggen.

Volgens de meest recente cijfers ge-
bruikt elke Nederlander 5,3 hectare. De

gemiddelde wereldburger gebruikt 2,8
hectare. Tot dusverre werden die ruimte-
beslagen vooral onderling met elkaar
vergeleken en was de gedachte dat we al-
lemaal naar het gemiddelde toe zouden
moeten groeien. Maar we moeten ons
realiseren dat er eigenlijk slechts 1,7 hec-
tare voor elke wereldburger beschikbaar
is. Het gaat er dus niet alleen om dat we
allemaal naar het gemiddelde toe groei-
en, maar ook dat het gemiddelde nog
eens bijna gehalveerd wordt.

Niet alleen de mensen in het welvaren-
de Westen, maar de hele mensheid leeft
op te grote voet en put de aarde uit. We
zijn gewend om verschijnselen als kli-
maatverandering en verwoestijning als
aparte ontwikkelingen te zien, maar het
zijn in feite symptomen van één en de-
zelfde ontwikkeling: de aarde wordt door
de mensheid overbelast. Terugrekenend
blijkt dat we in 1970 door de duurzaam-
heidsgrens zijn gegaan: in dat jaar was de

Samenleven,
tenminste
houdbaar tot...
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totale voetafdruk gelijk aan wat de aarde
aan kon. De waarschuwingen van de
Club van Rome en anderen kwamen dus
toen het eigenlijk al te laat was. De mens-
heid heeft eigenlijk al een tweede planeet
nodig en in 2040 zelfs een derde planeet.
De trek van mensen uit gebieden die
door klimaatverandering en verwoestij-
ning minder leefbaar zijn geworden –
naar de grote steden of het welvarender
deel van de wereld (klimaatvluchtelin-
gen) – zal de komende jaren alleen maar
toenemen, met alle gevolgen voor vrede
en veiligheid van dien. Juffermans wijst
in dit verband op het boek Donut Econo-
mie – In zeven stappen naar een economie
voor de 21e eeuw van de Oxfordse econo-
me Kate Raworth

De tweede spreker, Kees Nieuwerth,
een van de leden van de werkgroep In-
clusieve Veiligheid, pakte de draad van
Juffermans’ verhaal op bij het thema
duurzame ontwikkeling. Die term stond
al centraal bij de acht Millenniumdoelen
van de Verenigde Naties. Opmerkelijk
was dat het begrip toen vooral van toe-

passing werd geacht op ontwikkelings-
landen: zij moesten aan de Millennium-
doelen gaan voldoen, de zogenoemde
ontwikkelde landen niet. Dat is gelukkig
anders voor de 17 zogeheten Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (naar hun Engelse
afkorting SDG’s genoemd), die in 2015
door de VN zijn vastgesteld en die zowel
ontwikkelings- als ontwikkelde landen
betreffen.Al deze landen moeten jaarlijks
rapporteren over de stand van zaken. En
wat blijkt: de landen met de grootste
voetafdruk scoren het beste bij het reali-
seren van de SDG’s. Wederom een para-
dox!

Kees Nieuwerth constateert, en wordt
daarin bijgevallen door Jan Juffermans,
dat met de SDG’s kritiekloos het domi-
nante economisch denken wordt geac-
cepteerd, namelijk dat economische

groei noodzakelijk is om welvaart voor
iedereen te bereiken. Als het met onze
economie beter gaat, gaat het met ieder-
een beter, zo wordt ons door economen
voorgehouden. Hiervoor is echter geen
enkel bewijs. Sterker nog: uit onderzoek
blijkt dat de kloof tussen arm en rijk
door economische groei alleen maar gro-
ter wordt en dat er geen sprake is van het
doordruppelen van welvaart van de rijke
naar de arme kant. Als je goed kijkt naar
de criteria die door de VN zijn aangelegd
om de SDG’s te kunnen beoordelen, dan
blijkt dat (rijke) landen beloond worden
voor maatregelen die nadelig zijn voor de
SDG’s van andere (armere) landen. Denk
hierbij aan belastingparadijzen of wa-
penexporten.

ONTWIKKELING AFRIKA
De derde inleiding werd gegeven door
Amma Asante. Zij is politicologe en
voormalig Tweede Kamerlid, geboren in
Ghana en als kind van een illegale Gha-
nees naar Nederland gekomen. Met een
aantal andere uit Afrika afkomstige Ne-
derlanders schreef zij vier jaar geleden
het boek Game Changers – Diasporadoe-
ners en -denkers. Daarin gaf zij een helde-
re analyse waarom zeventig jaar ontwik-
kelingssamenwerking niets heeft bijge-
dragen aan de ontwikkeling van Afrika,
maar de Afrikaanse landen slechts afhan-
kelijker van het Westen heeft gemaakt en
vooral in het voordeel van de westerse
economieën heeft uitgepakt. Het Westen
verdient elke euro die aan ontwikkelings-
samenwerking wordt uitgegeven dubbel
en dwars terug, en in plaats van een geld-
stroom van noord naar zuid is er op het
niveau van de gemeten economie nog
steeds sprake van een geldstroom van
zuid naar noord.

Het knelpunt zit hem in de politieke
macht, aldus de politicologe. Ontwikke-
lingssamenwerking is altijd gericht ge-
weest op de belangen van de donoren en
nooit op het vergroten van de zelfstan-
digheid en onafhankelijkheid van de ont-
vangers. Bij de Wereldbank en het IMF
worden de stemverhoudingen bepaald
door de financiële inleg van de deelne-
mende landen. Terwijl de ontwikkelings-
landen in beide organisaties numeriek in
de meerderheid zijn, hebben slechts acht
Westerse staten, louter vanwege hun fi-
nanciële inleg, het voor het zeggen. Zij
kunnen alle andere staten, zowel andere
Westerse landen als de ontwikkelingslan-
den, hun wil opleggen. Zolang de besluit-
vorming niet verandert, zal de noord-

zuid-verhouding nooit veranderen. Met
interesse volgt Asante de ontwikkelingen
van de alternatieve ontwikkelingsbank
die onlangs door de BRICS-landen (Bra-
zilië, Rusland, India, China en Zuid-Afri-
ka) in het leven is geroepen.

De ontwikkelingshulp of -samenwer-
king die sinds het midden van de vorige
eeuw vanuit het Westen is gegeven heeft
niet tot ontwikkeling in Afrika geleid.
Dat heeft volgens Asante niet alleen te
maken met het feit dat in het beleid de
belangen van de Westerse landen cen-
traal stonden, maar ook met de grote in-
consistentie door de jaren heen. In de
eerste jaren stonden grootschalige infra-
structurele projecten centraal (zoals de
Chinezen die nu ook rondstrooien), in
de jaren zeventig draaide alles vervolgens
om ontwikkeling van menselijk kapitaal.
Daarna waren decentrale besluitvor-
ming, liberalisering van handel en eco-
nomische hervormingen de nieuwe mo-
de, gevolgd door ‘goed bestuur’. Na de
eeuwwisseling ging het om de al eerder
genoemde (post)millenniumdoelstellin-
gen en thans om het indammen van de
migrantenstroom naar Europa.

RANTSOENERING
In de discussie aan het eind van de dag
werd vooral gesproken over het door Jan
Juffermans aangereikte idee dat de enige
oplossing voor het te grote ruimtebeslag
rantsoenering is. Rantsoenering wordt
door sommige aanwezigen vooral geas-
socieerd met oorlogssituaties, als artike-
len op de bon komen. Moet je daar naar-
toe willen? Of is het misschien al zo dat er
rantsoenerings-scenario’s in een la liggen
bij het ministerie van defensie en dat dus
het leger gaat bepalen wie wat krijgt?
Ook geen aanlokkelijk perspectief.

Anderen zagen rantsoenering vooral
als bewustwordingsmaatregel. Bij Om-
slag heeft men jaren geleden een poster
uitgebracht die liet zien waar een fair
aandeel voedsel op neer zou komen. Het
is een eenvoudige, en naar wat we thans
gewend zijn bepaald geen overdadige
maaltijd, maar je kunt erop in leven blij-
ven en misschien is het ook een stuk ge-
zonder dan ons welvaartseten. Bij de pre-
sentatie van deze poster benadrukte Dick
Verheul van Omslag nog eens dat we in
ons deel van de wereld altijd nog gewend
zijn te denken dat het ergens anders moet
veranderen en vooral niet bij ons. Terwijl
eerder het omgekeerde het geval is.

Jan Schaake

De aarde produceert

genoeg voor

ieders behoefte, maar

niet voor ieders

hebzucht.
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KORTE BERICHTEN

Feministische
vredesbeweging

In augustus vond het 23ste internatio-
nale congres van de Women’s Interna-

tional League for Peace and Freedom
plaats in Ghana. Ruim 250 vrouwen uit
37 verschillende landen, in het bijzonder
uit Afrika, kwamen samen om te discus-
siëren over de onderliggende oorzaken
van geweld en de rol van vrouwen in so-
ciale transformatie, economische recht-
vaardigheid en vrede. Zo wil de WILPF
bouwen aan een feministische vredesbe-
weging om gezamenlijk te werken aan de
gewenste veranderingen, te beginnen op
lokaal niveau.

Alle meisjes in
dienst?

Op 5 oktober is de Eerste Kamer ak-
koord gegaan met een aanpassing

van de Dienstplichtwet. Vanaf nu geldt
de militaire dienstplicht niet alleen voor
jongens maar ook voor meisjes.

“Hé? Dienstplicht? Die is er toch niet
meer? Wel zeker, alleen wordt nu nie-
mand opgeroepen. Wie gaat het uitleg-
gen aan de meisjes dat ze straks een brief
krijgen van defensie? En dat ze ook ver-
vangende dienstplicht kunnen vervullen
of bijvoorbeeld weigeren?” Uit een brief
van Sigrid Hutter aan Trouw.

Vredessymposium
2018

Op 21 september vond in Zwolle het
Vredessymposium plaats. Tayfun

Balcik (Peaceproject The Hague) en Nina
Koevoets (Towards a Nonviolent World)
werden gehuldigd als jonge vredeshel-
den. Verder waren er een lezing over
Evert Huisman en een livestream-ver-
binding met de kleinzoon van Gandhi.

Antisemitisme

In een open brief verklaarden Joods-
Europese organisaties waaronder Een

Ander Joods Geluid zich tegen de pogin-
gen van de Israëlische regering om, tij-

dens een tweedaagse conferentie in Brus-
sel, de definitie van antisemitisme uit te
breiden tot elke vorm van kritiek op be-
zetting en kolonisatie van Palestina en te-
gen apartheid in Israël.

Alternatieve
herdenking

11november hielden vredesactivis-
ten in Brussel een alternatieve

herdenking van het eind van de Eerste
Wereldoorlog. Bij de afloop van de offici-
ële herdenkingsplechtigheid, rolden ze
een spandoek uit en strooiden witte kla-
prozen over het graf van de gevallen sol-
daat. De activisten klagen de wapenex-
port aan naar landen in oorlog en naar
repressieve regimes. Ze hingen affiches
op met de boodschap: “Nooit meer oor-
log? Stop de wapenexport naar Saoedi
Arabië”.

Zes Berlijnse muren

Het is 29 jaar geleden dat de Berlijn-
se Muur viel. Een nieuw rapport

toont aan dat de EU-landen sindsdien
zo’n 1.000 kilometer muur hebben ge-
bouwd om migratie tegen te gaan. Dit is
het equivalent van zes Berlijnse Muren.

Er is ook een sterke groei van ‘virtuele’
muren, door Europese programma’s
voor het monitoren en beheersen van
grensoverschrijdingen en het verzamelen
en analyseren van biometrische data.

Tenslotte noemt het rapport de ‘men-
tale’ muren die mede gecreëerd worden
door de snelle opkomst van extreem-
rechtse partijen met hun xenofobe en ra-
cistische boodschappen.

Stop de oorlog
tegen migranten

Stop the War on Migrants! is begin dit
jaar van start gegaan en richt zich te-

gen het Europese migratiebeleid. Zij
voert in het bijzonder actie tegen wapen-
bedrijven zoals Thales – zie de fotopagi-
na in dit nummer – en Airbus die grof
verdienen aan de ellende van vluchtelin-
gen. De groep organiseerde eerder pro-
testen bij de Bedrijvendagen op de TU

Delft, waar deze bedrijven prominent
aanwezig waren, bij de jaarvergadering
van Airbus in Amsterdam en in samen-
werking met de lokale stichting VEDAN
bij de Schouwburg in Enschede waar
Thales een sponsor van is. Zie ook: stop-
thewaronmigrants.noblogs.org

Nieuwe website

De Belgische vredesorganisatie Vre-
desactie heeft een nieuwe website.

Kijk er eens naar, want er staat veel op dat
ook Nederlandse vredesmensen zal inte-
resseren. Vredesactie heeft een sterk acti-
vistische inslag. Wilt u meedoen aan ac-
ties in Europese hoofdstad Brussel of een
training in geweldloze actie volgen? Kijk
op www.vredesactie.be

Eerste Wereld-
oorlog

In het kader van de herdenking van het
einde van de Eerste Wereldoorlog

heeft Kerk en Vrede een uitgebreide ver-
klaring uitgegeven. Zij wijst erop dat bij
de herdenkingen veel staatshoofden aan-
wezig zijn die de wereld van vandaag juist
onveiliger maken. Kerk en Vrede pleit
o.a. voor handhaving van de bestaande
kernwapenverdragen en roept op tot ver-
zet tegen oorlog en bewapening. Meer:
tinyurl.com/kerkvrede

Vredesstandbeeld

Op 2 oktober – de Internationale
Dag van de Geweldloosheid –

werd in Beiroet door de minister van cul-
tuur een 150 cm hoog standbeeld ont-
huld van een revolver met een knoop in
de loop. Het is voor het eerst dat zo’n
beeld in een hoofdstad in het Midden-
Oosten is geplaatst.

Game over oorlog

Het project Verhaal van een vluchte-
ling van vredesorganisatie PAX en

Critical Mass komt met een educatieve
game die door iedereen gratis te spelen is.
In de spannende game leer je alles over de
tragische oorlog in Syrië, gezien door de
ogen van 15 verschillende personages.
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Wie de game speelt, trekt op met één van
hen en komt voor ingrijpende dilemma’s
te staan. De personages zijn allemaal Sy-
risch maar vertegenwoordigen de enor-
me religieuze, etnische en culturele di-
versiteit van Syrië. De game kan je vinden
via tinyurl.com/paxspel.

Kernwapenvrije
wereld

Op dinsdag 25 september overhan-
digden diverse maatschappelijke

organisaties waaronder de NVMP, PAX,
Rode Kruis en Burgemeesters voor Vrede
een Maatschappelijk Appèl aan de Twee-
de Kamer als aansporing tot Nederlandse
inzet voor een wereld zonder kernwa-
pens. De oproep is getekend door ruim
honderd prominente Nederlanders. Zij
weerspiegelen een breed maatschappe-
lijk en politiek spectrum.

Munitiestort in
Zeeland

In de vijftig meter diepe bodemput
(Gat van Zierikzee), werd vijftig jaar

geleden oorlogstuig gedumpt door De-
fensie. Daardoor kan witte fosfor en
TNT  in het water terecht komen. Eind
jaren negentig spoelden zelfs ontstekers
aan. De afwachtende houding van onze
overheid tot nu toe  is in schril contrast
met andere activiteiten rond het ecosys-
teem. De plaatselijke politiek is alert. Zie
tiny.url.com/vvd munitiestort.

ING

Vredesorganisatie PAX is een cam-
pagne begonnen omdat het wil dat

ING stopt met investeren in kernwapen-
producenten. Met ?756 miljoen aan in-
vesteringen is ING de grootste Neder-
landse investeerder in dergelijke bedrij-
ven. Uit onderzoek blijkt dat driekwart
van de ING-klanten daar tegen is. PAX
lanceerde de campagne met het projecte-
ren van een afbeelding van de ING-leeuw
die een kruisraket wegtrapt op het ING-
hoofdkantoor.

PAX Duif

Nora Bosscher ontving de PAX Duif
voor het organiseren van de Vre-

desweek in Gouda. Nora is de conserva-
tor van het Museum voor Vrede en Ge-

gaat vergezeld van een interactieve ‘Wa-
penexportkaart’, tinyurl.com/wapenex-
port, waarop te zien is waar Nederlandse
wapenexporten sinds 1997 naar toe zijn
gegaan.

Happy Planet

Het Russische radiostation Gorod-
Kudrovo organiseert, samen met

enkele andere organisaties, de internatio-
nale wedstrijd Happy Planet. Daarvoor
kunnen werken op het gebied van musi-
cal, literatuur, kunst en fotografie wor-
den ingezonden. Het moeten werken zijn
die het militarisme aan de kaak stellen of
waaruit een streven naar een vreedzamer
wereld blijkt. Meer: tinyurl.com/hpwed-
strijd

Martelen

Een rapport van het Palestinian Stu-
dents Forum beschuldigt de Pales-

tijnse veiligheidsdiensten van marteling
en mishandeling. De Palestijnse samen-
leving voelt de harde hand van de autori-
teiten, die samenwerken met Israël. 72
procent van de jonge Palestijnen be-
schouwt de Palestijnse Autoriteit als cor-
rupt, aldus het rapport. Tegelijkertijd
zien weinigen onder de huidige omstan-
digheden er een alternatief voor. Velen
zien de gewapende strijd tegen de bezet-
ter als een beter middel voor verande-
ring.Volgens de Independent Commissi-
on for Human Rights in Palestine is mar-
teling geen kwestie van beleid, maar van
individuele beslissingen van ondervra-
gers. Marteling is onderdeel van wat
wordt genoemd een ‘gangstercultuur’ –
minder systematisch dan de martelprak-
tijken in Israël, maar zeker zo intimide-
rend. Meer: tinyurl.com/yctqe4kz

Vredesmuseum
naar Rotterdam

Het Museum voor Vrede en Geweld-
loosheid is verhuisd van Gouda

naar Rotterdam in de Doopsgezinde
Kerk aan de Noordmolenwerf 1-3, dicht-
bij het Centraal Station. Het is een tijde-
lijke oplossing. In Rotterdam zullen de
openingstijden afhankelijk zijn van het
aantal beschikbare vrijwilligers. We zoe-
ken mensen die bereid zijn een dagdeel in
het museum te zitten. Meer info:
www.vredesmuseum.nl of 015-
785.01.37.

weldloosheid. In de Vredesweek werden
in en rond dit museum vele activiteiten
georganiseerd, waaronder zelfs een mini-
vredesfestival. Bovendien werden er lu-
dieke vredeslessen op twee basisscholen
verzorgd. PAX hoopt dat dit soort lessen
landelijk zullen worden ingevoerd op ba-
sisscholen.

Not Iran Too

Door het Transnational Foundation
for Peace & Future Research zijn

op internet delen gepubliceerd van een
nog te verschijnen boek van Farhang Ja-
hanpour. Ze gaan over het ontstaan van
de huidige situatie in het Midden-Oos-
ten en de rol van het Westen daarbij. In-
teressant, ook als je het niet met alles wat
hij schrijft eens bent. Zie: tinyurl.com/ja-
hanpour

Dag van de Vrede

De Internationale Dag van de Vrede
(21 september) heeft wereldwijd

veel aandacht gekregen. Ten opzichte van
vorig jaar is het aantal evenementen bij-
na verdubbeld. Meer: tinyurl.com/dag-
vrede

Internationale
demonstratie

Eind september kwamen vredesacti-
visten van over de hele wereld bijeen

bij Faslane in Schotland. Faslane is de
thuisbasis van de Trident kernwapen-
duikboten. Zo’n 600 demonstranten lie-
pen met spandoeken en ban-de-bom-
vlaggen van het vredeskamp naar de
duikbootbasis.

Nederland
wapenexporteur

Vorig jaar was Nederland de zevende
grootste wapenexporteur ter wereld

en werd voor ruim 800 miljoen euro aan
wapenexportvergunningen afgegeven.
Het Nederlands wapenexportbeleid is
over het algemeen transparant en gericht
op Europese harmonisatie. Maar Europa
wordt ook als schaamlap gebruikt: als er
geen Europese consensus is wordt het be-
leid niet aangescherpt.

Dat schrijft Stop Wapenhandel in het
rapport Nederlandse wapenexport, be-
leid en vergunningen 2017. Het rapport
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een omvangrijke geschiedenis van het
korps door het Nederlands Instituut
voor Militaire Historie. Het hier bespro-
ken boek kan wel gezien worden als na-
sleep hiervan, maar het komt uit een wat
andere hoek, namelijk die van de politie-
geschiedenis en het (nog steeds zelfstan-
dig gebleven) Marechausseemuseum in
Buren. De schrijvers hebben voor een
originelere opzet gekozen door voor elk
hoofdstuk episodes uit het bestaan van
de marechaussee (zoals ontstaan, Tweede
Wereldoorlog, koloniale rol, Koude Oor-
log) te koppelen aan een bepaalde sleu-
telfiguur. In het ene hoofdstuk is het re-
sultaat beter geslaagd dan in het andere,
maar het leidt in elk geval tot een leven-
diger verhaal dan ik bij marechausseeg-
eschiedenis gewend was.

Er is ook enig archiefonderzoek ge-
daan, en af en toe levert dat nieuwe feiten
op. Zo bijvoorbeeld over de inlichtingen-
dienst van de marechaussee, de Grens-
veiligheidsdienst (GVD), bestaande uit
twee takken, de Z-dienst (een netwerk
van onderofficieren van de grensbriga-

des) en de Bijzondere Dienst (onder
meer runners voor de BVD).

In antimilitaristische kringen heeft de
marechaussee natuurlijk geen beste
naam en dat is begrijpelijk. Ze zijn in roe-
rige tijden de toevlucht voor de macht
van de elite. En zo komen we ze nu tegen
in het Mobiel Toezicht Veiligheid bij de
grensbewaking en bij uitzettingen met
harde hand van uitgeprocedeerden.
Maar juist in dat licht vind ik het een ge-
brek dat er in onze kring momenteel wei-
nig systematisch wordt nagedacht over
de ontwikkelingen binnen dit legeron-
derdeel. Wellicht kan dit vrij toegankelij-
ke boek de basiskennis verschaffen, die
nodig is om hiermee weer een begin te
maken.

Kees Kalkman

Jos Smeets en Guus Meershoek, Nederlandse

Gendarmes – Twee eeuwen Koninklijke Marechaussee in

portretten en sleutelmomenten. Boom – Amsterdam

2018, 287 blz.

SIGNALERINGEN

Twee eeuwen Koninklijke
Marechaussee
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De Nederlandse marechaussee is
een lid van de gendarmeriefami-
lie. Dit zijn nationale politie-

korpsen, op militaire leest geschoeid en
geschikt voor harde bijstand aan de ge-
wone politie bij de ordehandhaving.
Vaak spelen deze korpsen ook een rol bij
de grensbewaking en zijn zij binnen het
leger de militaire politie.

Dergelijke gendarmeries zijn ontstaan
in de napoleontische tijd en je vindt ze
vooral in Franstalige gebieden en landen
rond de Middellandse Zee (ook Turkije).
Bij mijn weten is de Nederlandse variant
de enige die marechaussee heet. Dat is
een nog oudere naam, uit de tijd van het
Franse ancien régime, toen er al een korps
was belast met het toezicht op doorgaan-
de wegen en het opsporen van deser-
teurs. Zoals ook in dit boek wordt aange-
geven, is het Nederlandse korps in 1814
marechaussee genoemd, omdat de term
gendarmerie teveel deed denken aan de
Franse (bezettings)tijd.

In 2014 werd het 200-jarig bestaan van
de marechaussee herdacht en verscheen

Op 23 oktober is vredesactiviste
Elise Leijten overleden.

Elise is voor veel mensen bekend van
haar acties als de bankier K. Pitalist.
Ze was decennia actief in de anti-
kernwapenbeweging, de vredes-
beweging en op het gebied van het
migratiebeleid. Haar vastberadenheid
en passie voor een betere wereld heeft
velen geïnspireerd: Elise’s
afwezigheid zal een groot gemis zijn.
Foto:  Utrecht, februari 2011. Actie bij
GroenLinkscongres ivm Kunduz-
missie. 
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