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Is het hier burgeroorlog?

O
commentaar

nlangs ontstond in ons land
een grimmige sfeer na het
uitbreken van grote rellen in
meerdere steden: die gingen gepaard
met veel vernieling en plundering. Als
motief van de deelnemende jongelui
werd aangegeven dat met de invoering
van de avondklok “onze vrijheid wordt
afgenomen.” Na afloop van de rellen
brak een kakofonie van impulsieve
reacties los. Zowel van burgers als
bestuurders waren die nogal teleurstellend. Velen bleken het onderscheid
tussen ‘begrijpen’ en ‘begrip hebben’ niet
helemaal te begrijpen. De Tweede
Kamer verklaarde unaniem voor “het
optreden tegen dat tuig” te zijn. Tja.
Wat daarbij opviel was dat velen geen
flauw benul hadden van de sociaalmaatschappelijke oorzaken. Laat staan
hoe de rellen op termijn aangepakt of
voorkomen kunnen worden. De premier
maakte ons wijs dat hij niet geïnteresseerd is in allerlei sociologische
verklaringen. Want dat zou volgens hem
maar ontaarden in “gejank over een
ongelukkige jeugd”. Als vanouds deed hij
net alsof zijn neus bloedde, maar onder
zijn leiding werden in het afgelopen
decennium veel sociale voorzieningen
weg bezuinigd of afgebouwd. Maar van
mogelijke oorzaken van de rellen wil hij
niets weten. Terwijl enig inzicht in de
oorzaken toch een sleutel zou kunnen
bieden voor een constructieve oplossing.
Tijdens de rellen sprak burgermeester
Jorritsma van Eindhoven zijn vrees uit
dat “we hiermee op weg zijn naar een
burgeroorlog!” Dat deed mij ineens
denken aan de essaybundel Oog in oog
met de burgeroorlog (1993)van de Duitse
schrijver Hans Magnus Enzensberger.

“We verbeelden ons dat de onbegrijpelijke strijd zich ver weg afspeelt. Maar
dat is zelfbedrog. In werkelijkheid is de
burgeroorlog allang doorgedrongen in
de wereldsteden,” aldus Enzensberger.
Eén van de conclusies van een
burgemeestersconferentie in Montreal

in 1989 was “dat in een maatschappij die
consumptie en competitie bevordert ten
koste van eerlijke verdeling en
solidariteit, jongeren zonder hoop op
werk of succes naar middelen zoeken
om te overleven en enige erkenning te
krijgen van tenminste hun eigen
leeftijdsgenoten. Dit leidt dikwijls tot
geweld en bendevorming”, aldus de
burgermeesters toen.
Een rapporteur van Habitat stelde klip
en klaar de oorzaken van stedelijk
geweld vast: “Geweld is geen spontaan
verschijnsel maar het product van een

maatschappij die gekenmerkt wordt
door ongelijkheid en gebrek aan
institutioneel of sociaal beheer.”
In de zeventiger jaren begon
wereldwijd een fase van globalisering
gericht op deregulering van de arbeidsmarkt, privatisering van overheidsfuncties en financiële liberalisering. In
zijn Botsende beschavingen trok Samuel
Huntington in 1996 een zeer
Spengleriaanse conclusie: “Er is sprake
van een wereldwijd paradigma van
volslagen chaos: afbraak van recht en
orde, falende overheden en toenemende
anarchie, misdaadgolf, transnationale
maffia’s en drugskartels, stijgende
drugsverslaving, uiteenvallen van
gezinnen, een afname van vertrouwen
en solidariteit, etnisch, religieus en
burgerlijk geweld en de wet van het
geweer, heersen in grote delen van de
wereld.”
We kunnen blijven praten als
Brugman, maar de donkere kanten van
globalisering wordt door politici nog
steeds volledig genegeerd. Met hun
tunnelvisie zijn die na zo’n dertig jaar
nog steeds op zoek naar de oorzaken van
de kleinschalige burgeroorlogen in onze
steden. Tja…
Rein Heijne
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Geweldloze methoden
veranderen de wereld

EIN SAMIA,WESTBANK. GEWELDLOZE BLOKKADE ALS PROTEST TEGEN PLAATSING NIEUWE BUITENPOST

In 2008, op 23 jarige leeftijd, besloot
ik na mijn studie Conflict Resolution een
stage in het buitenland te lopen bij de
organisatie Middle East Nonviolence and
Democracy. Daar ontmoette ik enkele
Palestijnen, maar meestal deelde ik
het kantoor met een Japanner, die me
aanbeval om naar de wekelijkse
protesten in Bil’in te gaan, een dorp
dat met geweldloze acties probeerde
zijn land terug te krijgen dat was
gestolen door wat de bewoners de
‘Apartheidsmuur’ noemden, en Israël
liever de ‘Veiligheidsbarrière’.

I

n de keuken vertelde ik mijn Palestijnse huisgenoot, laten we hem George
noemen, over mijn plannen om naar
Bil’in te gaan. Hij werkte voor een mensenrechtenorganisatie en zei dat hij niet
in ‘geweldloosheid’ geloofde. Geweldloze

4
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acties, zei hij, waren symbolisch en niet
effectief. Ik wist ook niet zeker hoe effectief ze waren, maar argumenteerde dat de
cyclus van geweld op de een of andere
manier moest worden doorbroken.
George dacht een paar seconden na en
zei: “Kijk, stel je voor dat je morgen wakker wordt en merkt dat soldaten een deel
van dit huis hebben overgenomen. Ze
hebben je slaapkamer en deze keuken
niet ingenomen. Vroeger kon je natuurlijk vrij van je slaapkamer naar de keuken
lopen, maar nu moet je hun toestemming vragen.” Ik knikte. De Gazastrook
en de Westelijke Jordaanoever waren
slechts 28% van wat Palestina was voordat de Israëliërs in grote getale arriveerden. “Dus, wat ga je doen met geweldloosheid?” vroeg hij terwijl hij zijn armen
over elkaar sloeg. Ik had geen antwoord.
Hij stond op, pakte een mes en bleef in de
deuropening staan. “Laten we het probe-

ren. Ik bewaak de deur. Je wilt terug naar
je slaapkamer. Wat ga je doen?” Met een
beetje tegenzin stond ik op. We wisselden
wat woorden over het doel van mijn reis.
Ik zei dat ik een vergunning had. Hij
vond die niet geldig en zei dat ik morgen
terug moest komen.
Met hangende schouders ging ik weer
zitten. “Je zou die aardbeien naar me
kunnen gooien,” stelde George voor, wijzend op het bakje op de eettafel.“Maar ik
heb wel een mes.” Ik lachte. Hij doelde
natuurlijk op de stenen die Palestijnse
kinderen naar de soldaten gooien. “Ik
denk dat het wat rode vlekken in de keuken kan maken...” antwoordde ik.“Zie je?
Ik denk dat ik mijn punt heb geïllustreerd,” zei George met een tevreden
glimlach op zijn gezicht.
Toen ik meer over geweldloosheid begon te leren dacht ik een paar keer aan dit
incident. Weer thuis, probeerde ik mijn
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eerste bezoek aan Palestina te verwerken.
In Nederland was ik opgegroeid in een
vrij beschermde omgeving, waarbij de situatie op de Westelijke Jordaanoever
schokkend was, misschien zelfs traumatiserend. Ik huilde veel en voelde me
soms wanhopig. Ik probeerde op de been
te blijven terwijl ik mijn eerste fulltime
baan kreeg, maar ik was niet op mijn plek
en ging op zoek naar een uitweg. Zo vond
ik een geweldloosheidstraining van het
Metta Center. Dat klonk perfect! Ik solliciteerde, werd geïnterviewd en geaccepteerd, nam ontslag en ging naar Californië voor de 10-weekse training.
Ik leerde zoveel nieuwe dingen, het was
eye-opening. Ik dacht aan alle geschiedenislessen over oorlog en mijn studie die
Conflict Resolution heette, maar waar het
woord geweldloosheid niet één keer werd
genoemd en we geen praktische hulpmiddelen kregen om conflicten op te lossen, behalve enkele diplomatieke ‘onderhandelingstechnieken’. Ik vroeg me af
waarom ik niet eerder zelf naar de geschiedenis van Gandhi of Martin Luther
King had gezocht. Zij hebben miljoenen
mensen gemobiliseerd en echte verandering tot stand gebracht. En zij niet alleen:
het Metta Center noemde een lijst met
andere voorbeelden, waar ze niet zo gedetailleerd op in gingen, maar het was
voorlopig voldoende om er gewoon vanaf te weten. Naast geweldloze verzetsbewegingen spraken we ook over projecten
zoals een geweldloze groep dorpen in
Colombia, de Land Gift-beweging van
Gandhi’s vriend Vinoba Bhave en Peace
Brigades International dat voortkwam
uit Gandhi’s idee van een ‘vredesleger’.

EEN KEERPUNT
Om vele redenen was die training een
keerpunt in mijn leven. Ik wilde delen
wat ik had geleerd, maar eerst wilde ik
zelf nog meer leren en ging daarom naar
India, daarna terug naar Palestina en opnieuw naar de universiteit. Zo was het vijf
jaar later toen ik besloot om een soortgelijke training in Nederland te organiseren. Het lukte me om een training te geven van 2 weken, met steun van de Stichting voor Actieve Geweldloosheid en financieel van het Erasmus+ programma.
Samen met Veronica Pelicaric schreef
ik de studiegids ‘Engaging Nonviolence’
die verscheen in 2019. Met dit boek kunnen mensen zelf een studieprogramma
geweldloosheid opzetten. Terwijl ik tijdens een online cursus de ‘misvattingen
over geweldloosheid’ uitlegde, herinner-
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de ik me opnieuw het incident met mijn
Palestijnse huisgenoot. Opeens wilde ik,
na al die jaren, hem een soort antwoord
schrijven. Om hem en alle anderen te
vertellen hoe effectief geweldloze acties
eigenlijk zijn.
Veel voorkomende misvattingen zijn
dat geweldloosheid passief en laf is en dat
het niet effectief is. Sommige mensen
denken dat de woorden ‘pacifisme’ en
‘geweldloosheid’ alleen het afwijzen van
geweld betekenen. Maar geweldloze actie
is niet alleen zonder of tegen geweld,
maar ook voor rechtvaardigheid. Het is
niet passief, want meestal moet men handelen om iets te veranderen, of op zijn
minst een bewuste keuze maken voor
non-coöperatie. Dit corrigeert ook meteen het misverstand dat het laf is, want
opkomen tegen onrecht, je leven op het
spel zetten, is zeker moedig.
De effectiviteit van geweldloos handelen werd geïllustreerd door het statistisch
onderzoek ‘Why Civil Resistance Works’
van Erica Chenoweth en Maria Stephan
(2011). Dit was het eerste onderzoek dat
gewelddadige en niet-gewelddadige
groepen met elkaar vergeleek en betekende een doorbraak. Ze onderzochten
100 sociale bewegingen en campagnes
die regimes wilden veranderen. 23% van
de gewelddadige campagnes bereikten
hun doel, vergeleken met 56% van de geweldloze campagnes. Bovendien, als het
lukte 3,5% van de bevolking te mobiliseren, waren ze al succesvol.
Mensen die zeggen dat geweldloos
handelen niet werkt, missen waarschijnlijk informatie over de geschiedenis van
geweldloos verzet, of stellen het gelijk
aan symbolische protesten en petities.
Dat laatste is wat George deed. Niet ongebruikelijk, de meeste mensen kennen
niet zoveel voorbeelden van geweldloze
acties.
Gene Sharp heeft 198 methoden van
geweldloze actie opgesomd, die hij categoriseerde in protest en overreding, noncoöperatie en interventie. Stakingen en
boycots zijn twee bekende methoden die
in de categorie non-coöperatie vallen,
maar ook het verwijderen of veranderen
van verkeersborden en werk-vertragingen, zoals de Denen deden tijdens de
Duitse bezetting (geen oorlogsschip
werd ooit afgebouwd). Interventiemethoden zijn teach-ins, sit-ins, blokkades,
het creëren van alternatieve communicatiesystemen, guerrillatuinieren – een populaire methode tijdens de Palestijnse
Eerste Intifada – en regenwater opvan-

gen. Acties die de onafhankelijkheid vergroten en machtspositie van de tegenstander ondermijnen. Opties zijn dus
niet het probleem... onderwijs en training wel.

STRATEGIE
Daarnaast is een strategisch plan nodig
en mensen om dit plan uit te voeren. En
er zijn psychologische en praktische obstakels die moeten worden overwonnen.
Toen ik op de Westelijke Jordaanoever
was, merkte ik bij veel mensen gevoelens
van slachtofferschap. Logisch, aangezien
bijna alles door Israël wordt beslist en gecontroleerd, maar het veranderen van de
werkelijkheid begint bij het veranderen
van de manier van denken.
Maar er is hoop: toen ik in 2015 weer
in Palestina was, zag ik met eigen ogen
hoe de hekken in Bil’in werden afgebroken. Het dorp was erin geslaagd 2/3 van
hun land terug te krijgen. Het dorp werd
zelfs wereldwijd bekend met de documentaire “Five Broken Cameras” gemaakt door lokale activisten, die in 2013
een Emmy Award ontving.
We kunnen dus concluderen dat geweldloze actie effectief kan zijn, maar
niet gemakkelijk. Er is geen recept voor
activisten om te volgen, maar er valt zeker veel te leren van succesvolle bewegingen. Weinig mensen weten bijvoorbeeld
dat Gandhi van mensen verlangde dat ze
trainingssessies volgden voordat ze aan
zijn beweging konden deelnemen, en dat
King dit, en ook andere lessen, overnam
van zijn bezoek aan Gandhi. De beweging die een einde maakte aan de dictatuur in Servië leerde van het werk van de
Amerikaanse Gene Sharp, evenals de demonstranten van de Arabische Lente in
Tunesië en Egypte.
Geweldloze bewegingen geven ons de
hoop dat wij als burgers onze toekomst
vorm kunnen geven. We zouden allemaal
kennis moeten maken met de genoemde
voorbeelden.

GEWELD VERSNELT NIET
Dat geweldloze actie lang duurt is een
andere veel gehoorde misvatting. Dat
werd ook weerlegd door het onderzoek
van Chenoweth en Stephan: de gemiddelde totale duur voor geweldloze conflicten is ongeveer 2 jaar. Van geweldloze
campagnes tegen een regering is de gemiddelde duur 16 maanden, terwijl het
4,25 jaar is voor geweldloze territoriale
campagnes (het verdrijven van een buitenlandse invasie of het beëindigen van
VREDESMAGAZINE nr. 2-2021
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Overal Chinezen

D

Column van dijk

at er veel Chinezen in Afrika zitten was al langer
bekend. De VPRO-documentaire serie van
Ruben Terlou De wereld van de Chinezen bracht China
nog dichterbij. In Servië hebben ze de zware industrie
gered, in Italië de textielindustrie. In Nederland
hebben Chinese bedrijven een flink aandeel in de
haven van Rotterdam en hebben ze een grote melkpoederfabriek in Friesland overgenomen. Moeten we
ons er op voorbereiden dat de Chinezen zo stap voor
stap de hele wereld gaan veroveren?
Eind vorig jaar rondde de Europese Commissie na zes
jaar een handelsdeal met China af. Europese bedrijven
hebben er lang naar uitgekeken, zeker nadat de
Verenigde Staten eerder een deal wisten te bereiken
die investeren in China makkelijker maakt. De hoop is
dat het Westen betere kansen krijgt om te investeren
in aantrekkelijke sectoren als telecom, IT en financiële
diensten, maar ook in de zorg, in privé-ziekenhuizen.
Dat zorgt voor een betere balans, zo verdedigde de
Europese Commissie de deal. China kan namelijk al
lang zonder veel beperkingen economische
bedrijvigheid ontplooien in Europa. Omgekeerd ligt
dat lastiger. In het Europese Parlement, dat de overeenkomst moet goedkeuren, zijn kritische
kanttekeningen geplaatst bij de deal. Had China niet
meer onder druk gezet moeten worden om de
mensenrechten van de Oeigoeren te respecteren en
de afbraak van de democratie in Hongkong te
stoppen? Zijn de belangen van minderheden
opgeofferd voor die van het internationale bedrijfsleven?
Europa moet de rug recht houden tegenover de
groeiende macht van China. Dat is het beeld. Zo zal
ook van president Biden een stevige reactie verwacht
worden op alle signalen die wijzen op Chinees
imperialisme. Het is nog de vraag in hoeverre hij op dit
punt gaat afwijken van het beleid van zijn voorganger.
Sommigen voorspellen een nieuwe Koude Oorlog.
Anderen vrezen gewapende conflicten in het Verre
Oosten, als het tenminste daarbij blijft.
In het frame van deze angstwekkende speculaties
domineert het beeld van een strijd tussen landen.
Maar hoe belangrijk zijn landen nog in een
geglobaliseerde economie? De deal met de EU, de
toenemende activiteit van Chinese bedrijven in Afrika
en Europa en de geglobaliseerde productie van
goederen in ketens van bedrijven uit alle delen van de
wereld, leiden tot onderlinge afhankelijkheid van
landen en continenten. Die onderlinge economische
afhankelijkheid maakt een ouderwetse oorlog tussen
landen of blokken minder waarschijnlijk. Veel
waarschijnlijker is het dat we te maken krijgen met
een andersoortig conflict: tussen het Chinese model
van staatskapitalisme en het westerse liberale model.

NINA KOEVOETS

een bezetting). Vergelijk dit met meer
dan 6 jaar voor gewelddadige campagnes
tegen een regering en ongeveer 8 jaar
voor gewelddadige territoriale campagnes. Het gemiddelde voor alle gewelddadige campagnes is ongeveer 7 jaar: geweldloze strijd is dus meer dan drie keer
sneller dan gewelddadige!
Een andere wijdverbreide overtuiging
die ik in Palestina hoorde, is dat (de combinatie met) gewelddadige acties geweldloze bewegingen succesvol maken. Een
opmerkelijke overtuiging, gezien het feit
dat de Eerste Intifada werd ‘neergeslagen’
toen die na een paar jaar gewelddadig
werd, nadat sommige leiders werden opgesloten of verbannen. Over het algemeen verlaagt georganiseerd geweld in
overwegend geweldloze strijd de kans op
succes, omdat het de campagne verschuift naar een slagveld waarop activisten veel minder competentie en middelen hebben. Er wordt wel eens beweerd
dat geweld de campagne meer onder de
aandacht kan brengen, maar vaak maakt
het geweld de beweging minder legitiem
en verliest daardoor de steun van de niet
direct betrokken burgers. Het gebruik
van geweldloze methoden geeft de bewe-

Tijdens mijn studie Conflict Resolution
werd het woord geweldloosheid
niet één keer genoemd
ging een moreel voordeel in de strijd,
waardoor ze haar invloed vergroot. Gene
Sharp noemde dit morele voordeel ‘politieke jiu-jitsu’.
We kunnen ook zien dat de meest succesvolle bewegingen allemaal mensen
trainden om geweldloos te blijven. Is het
eigenlijk niet naïef dat we het er allemaal
over eens zijn dat soldaten training nodig
hebben voordat ze de strijd aangaan,
maar activisten niet? Met deze gedachte
sluit ik af.
En George, als je dit ooit leest, wil ik je
bedanken voor je vragen van toen. Ik kan
me voorstellen dat dit artikel misschien
niet alle vragen beantwoordt die je nu
hebt, maar ik hoop echt dat het je op zijn
minst een paar nieuwe ideeën heeft gegeven.

Jos van Dijk
Nina Koevoets
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DE WITTE WOESTIJN IN DE BUURT VAN TIMBOEKTOE (MALI).

Democratiseringsproces
in Mali mislukt
Op de dag dat in Mali het heengaan van de
oppositieleider Soumaila Cisse in Mali bekend
werd, maak ik een tussenbalans van het
democratiseringsproces op. Mali kreeg zijn
onafhankelijkheid van Frankrijk in 1960. Het is
een enorm groot land – vanaf de Noordkaap tot
Zuid-Frankrijk – met veelal rechte lijnen als
grens. We weten dat deze grenzen op de tekentafel in Parijs getrokken zijn. Nadere informatie hierover verwijst o.a. naar de wet Defferre.

D

e eerste president was Modibo
Keita (MK) die het land niet
naar Frans voorbeeld wilde regeren. Hij koos voor een meer socialistische benadering. Modibo Keita werd in
1965 door een staatsgreep afgezet door
legerofficieren o.l.v. Moussa Traore (MT)
die 23 jaar aan de macht bleef. Hij stichtte de eenheidspartij de UDPM. Moussa
Traore werd in 1991 afgezet door militai-

ren met Amadou Toumani Toure (ATT)
die ooit gediend had als een van zijn lijfwachten (garde de corp). In 1993 werd
Alpha Oumar Konare (AOK) als eerste
democratische president gekozen. Hij
werd 10 jaar later opgevolgd door ATT
die aan het einde van zijn mandaat ook
door een staatsgreep afgezet werd. Later
werd Ibrahim Boubacar Keita (IBK) gekozen als president maar ook deze werd
in 2020 door een militaire staatsgreep afgezet. Mali heeft sinds haar onafhankelijkheid van Frankrijk al 5 presidenten
gehad waarvan er 4 zijn afgezet door militaire staatsgrepen. Geen domme jongens maar ze moesten een land regeren
dat volgens mij moeilijk te regeren is. De
meerpartijendemocratie werd in Mali
ingevoerd nadat ook de Muur van Berlijn
viel.
De huidige president Bah N’Ga dient

als “president de transition” en wordt
waarschijnlijk opgevolgd door een nieuwe gekozen president echter in hetzelfde
systeem. In een recent interview in de
krant l’Enqueteur schreef ik: Ik wens de
nieuwe president de wijsheid van Modibo Keita (MK), de discipline van Moussa
Traore (MT) en de intelligentie van Alpha Oumar Konare (AOK). Mijn verwachting is dat het hebben van deze drie
eigenschappen eigenlijk onmogelijk is.
Veel Malinezen hebben toch vertrouwen
in een militaire regering. De parlementaire democratie, eigenlijk door het westen opgedrongen zoals veel Malinezen
zeggen, is een mislukking geworden.

MODELDEMOCRATIE?
Het parlement is ontbonden en door het
volk bestormd. In plaats dat het ‘volk’
zijn eigen volksvertegenwoordiging verVREDESMAGAZINE nr. 2-2021
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dedigde hebben ze het laten plunderen.
Waarom dan? In de eerste plaats is deze
volksvertegenwoordiging door minder
dan 35% van de kiesgerechtigden gekozen. Veel kiezers zijn analfabeet. Duidelijke verschillen tussen de partijen zijn er
eigenlijk niet. Men kiest niet voor een
partij maar het gezicht van die partij.
Mali gold na het afzetten van Moussa
Traoré als een modeldemocratie die
vooral werd toegejuicht door vele westerse regeringen. In Nederland verheerlijkte
in de jaren negentig van eind vorige eeuw
Prof. Dr. Paul Hoebink van de Nijmeegse
universiteit deze democratie. Hij zag helaas alleen de etalage en niet het interieur.
Eigenlijk een zeer onwetenschappelijk
oordeel.

FALENDE STAAT
Op dit moment is meer dan 2/3 van het
land in handen van jihadisten en bandieten. Scholen worden door hen gesloten
en ambtenaren of gedood of verjaagd.
Westerse regeringen stoppen veel geld in
onderwerpen die bij ons ‘modieus’ zijn

De parlementaire democratie
is een mislukking geworden
zoals de rechtsstaat, onze vorm van justitie, rechten van minderheden, geboortebeperking en natuurlijk plattelandsontwikkeling. Na meer dan vijftig jaar onafhankelijkheid zie je een geweldige bevolkingsgroei, een toenemend verschil tussen rijk en arm, veel ondervoeding.
De hoofdstad Bamako was in de jaren
tachtig een kleine stad van 200.000 inwoners en is nu een metropool van meer
dan 4 miljoen inwoners geworden. Het
land is volgens velen een ‘falende staat’
geworden. Ooit was Mali het troetelkind
van de Nederlandse ontwikkelingshulp
(gezegd door een oud Nederlands ambassadeur in Angola). Bert Koenders,
ooit minister van OS en BuZa, was hier
de speciale gezant van de VN. Hij leidde
de VN-vredesmissie MINUSMA in
Noord-Mali. Helaas heeft hij nooit zijn
memoires geschreven over die periode.
Echter MINUSMA zal nooit haar doel
bereiken. De toestand wordt alleen maar
instabieler.
Wat wil het volk dan? Eten, een dak boven hun hoofd, goede en betaalbare
scholen voor hun kinderen, betaalbare
8
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gezondheidszorg en veiligheid enz. Hiervoor moet de staat zorgen. Veel mensen
leven hier op een bestaansminimum.
Toeristen die 10 jaar geleden nog in groten getale kwamen en daarmee de lokale
economie stimuleerden, komen niet
meer. Veel kleine ondernemers – zowel
mannen als vrouwen – zijn failliet. Hotels, restaurants, fruit- en kunstverkopers, gidsen enz. hebben geen werk meer.
Het meerpartijenstelsel wordt door veel
gewone mensen verfoeid. De regeringen
moesten balanceren tussen de wil van belangrijke en vooral rijke politici en wat
het volk wilde. Dit systeem is volledig
mislukt.
Ook in Mali was o.a. de NIMD (Nederlands Instituut voor Meer Partijen Democratie) actief en wordt nu geleid door
de vorige politiek woordvoerder van de
Nederlandse ambassade in Mali. De
NIMD wordt bijna geheel gesteund door
de Nederlandse regeringen van VVD,
PvdA, CDA, D66 enz. Het is onduidelijk
welke analyse deze instelling nu maakt.
Zelf zeg ik altijd dat de westerse wereld
Afrika heeft gekoloniseerd, de grenzen
heeft bepaald in 1885 tijdens de conferentie van Berlijn en deze landen hun onafhankelijkheid heeft gegeven. Alle
staatsinstellingen zijn naar Westers voorbeeld. Zelfs de officiële talen zijn Europese talen (Engels, Frans, Portugees). De
dekolonisatie is goed gelukt alleen nu
breken er overal oorlogen uit. Ook onderdeel van het dekolonisatieproces.

STAATSHOOFD
Wat dan is de vraag? Iedereen smakt naar
een regering die de noden van het volk
behartigt. Zelf zie ik een staatshoofd die
de echte belangen van het volk dient en
niet de belangen van de vele buitenlanden en lokale elites. Een voorbeeld was
bijv. president Kountche van Niger. Hij
was een militair die niet door het volk gekozen was maar die probeerde boven de
partijen te staan. Hij werd gewaardeerd
vanwege zijn rechtvaardigheidsgevoel. Ik
wil niet zeggen dat militaire leiders beter
zijn dan civiele. Mengistu en Idi Amin
waren dat zeker niet. De afgezette president IBK leefde als God in Frankrijk
maar kon heel weinig doen. Hij is nu oud
en heeft rust in zijn gecontroleerde paleis-woning. De militairen met behulp
van de oppositie hebben hem afgezet. Ik
vermoed dat hij het land ook onbestuurbaar of niet-te-regeren vond. De grenzen
van Mali kunnen niet veranderd worden.
Het noorden streeft naar een federale

staat maar Bamako wil dat niet. Intussen
krijgen de jihadisten meer macht. Of het
jihadisten of bandieten zijn is niet te onderscheiden. Wel dat het volk steeds minder vertrouwen heeft in de regering in
Bamako.
Wij westerlingen denken dat ‘democratie’ – we bedoelen dan meer-partijendemocratie – de hoogste vorm van beschaving is. We vergeten daarbij dat het
grootste deel van de bevolking nog analfabeet is. Vele partijprogramma’s – als ze
al bestaan – zijn in het Frans geschreven
en daardoor slechts leesbaar door geschoolde mensen.

TOEKOMST
Waar de strijd precies om gaat is niemand duidelijk. Het noorden van Mali is
een grote woestijnvlakte met Toearegs,
Arabieren, Sonrhaïs en wat andere volkeren. Hier schijnt de zon 364 dagen per
jaar. Het heeft een groot potentieel aan
zonne-energie. Dit kan duidelijk gebruikt worden om bijv. H2 (waterstof) te
maken, een nieuwe vorm van schone
energie. Bij verbranding geeft dat alleen
maar water en geen koolzuurgas of CO2.
Mijn stelling is dan ook: Wie noord Mali
controleert, controleert mogelijk de toekomstige energieleveranties van Europa.
De Arabieren verliezen de energiemarkt
van aardolie en doen er alles aan om de
Sahara politiek te controleren. Door wie
worden de Jihadisten gesteund? Mijn
veronderstelling is een hypothese waarin
velen geloven. Welke vorm van ‘democratie’ een rol kan spelen is moeilijk te
zeggen. Ik zeg altijd dat de Malinezen dat
zelf behoren te zeggen.
Ik ben op 1 januari vertrokken. Moest
een PCR-test overleggen om het vliegtuig
in te komen. Het huidige bewind had 6
mensen gearresteerd op verdenking van
opruiing of corruptie. Officiële reden
was: het voorbereiden van een staatsgreep. Ook de vorige eerste minister wilde men arresteren maar die had de benen
al genomen. Vrede is ver weg.
Aart van der Heide
Aart van der Heide heeft vanaf 1985 tot 2010 in Mali
gewoond en gewerkt voor veel organisaties zoals
USAID, OXFAM-UK, SOH, ICCO, UNICEF, CARE,
AFRICARE, ETC, DGIS enz. Hij werkte vooral in
Noord-Mali en komt nog regelmatig in Mali waar
hij veel contacten heeft.
Gaston Defferre, de Franse minister voor
Overzeese Gebieden, maakte in 1956 een
kaderwet. tinyurl.com/Gdefferre.
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Springstof
Defensie
koopt bij Elbit

D

efensie koopt flink in bij het Israëlische wapenbedrijf Elbit. Afgelopen
december en januari sloot het bedrijf
drie contracten voor leveringen aan de
Nederlandse krijgsmacht, met een totale
waarde van ruim 73 miljoen euro. Nederland verbindt zich daarmee opnieuw
aan een bedrijf dat een belangrijke rol
speelt in het ontwikkelen van Israëls capaciteiten om Palestijnen te onderdrukken en uit te sluiten.
Op 16 december maakte Elbit twee orders vanuit Nederland bekend. Eén contract van 12,3 miljoen euro voor het leveren van nachtzichtsystemen voor militairen. Het tweede contract, van 41,1 miljoen euro, behelst digitale soldaat- en
voertuigsystemen, waaronder beveiligde
persoonlijke radio’s. Deze levering maakt
onderdeel uit van het VOSS-project
(Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem), waarvoor Elbit al eerder zogenaamde ‘Smart Vests’ leverde.
Begin januari kondigde Elbit aan dat
het een order van 24 miljoen euro voor
het leveren van tactische computers voor
voertuigen van de landmacht had gekregen. De computers die over een periode
van 30 maanden aangeleverd worden
vervangen de huidige systemen, die meer
dan tien jaar geleden ook al van Elbit afkomstig waren.
Elbit werkt nauw samen met de Israëlische krijgsmacht en voorziet deze van allerhande wapens en technologieën voor
de onderdrukking van de Palestijnen.
Daarna zet het bedrijf deze wapens en
technologieën als ‘field tested’ of ‘combat
proven’ op de internationale markt.

Samenstelling: Mark Akkerman, www.stopwapenhandel.org

Wapenexporten naar Saoedi-Arabië

I

nternationaal blijven activisten zich
verzetten tegen wapenleveranties aan
Saoedi-Arabië, dat zich al jaren schuldig
maakt aan het plegen van oorlogsmisdaden in Jemen. Succes was er in Italië, waar
de regering besloot eerder verstrekte vergunningen voor de uitvoer van bommen
en raketten definitief in te trekken. De
nieuwe Amerikaanse regering onder leiding van president Biden besloot wapenverkopen aan Saoedi-Arabië tijdelijk te
bevriezen, terwijl de onder Trump afgesloten contracten worden herbekeken.
En de Duitse regering verlengde een moratorium op wapenuitvoer naar het koninkrijk tot eind dit jaar.
In het Verenigd Koninkrijk, waar de
Campaign Against Arms Trade (CAAT)
in 2019 een rechtszaak over wapenleveranties aan Saoedi-Arabië won, kondigde
de regering afgelopen zomer aan weer
nieuwe vergunningen te gaan verstrekken nadat het had bepaald dat schendingen van internationaal recht in Jemen
‘geïsoleerde incidenten’ betroffen. Een

Schriftelijk Kamerdebat
wapenexportbeleid

J

aarlijks houdt de Tweede Kamer een
Algemeen Overleg over het wapenexportbeleid. Een eerste poging daartoe
afgelopen oktober werd wegens coronabeperkingen omgezet naar een schriftelijk overleg. Met een herkansing in
januari gebeurde dat weer. Een schriftelijk overleg levert uiteraard veel minder
interactie tussen Kamerleden en mi-

Grootste wapenbedrijven ter wereld

I

n december publiceerde het Zweedse
onderzoeksinstituut SIPRI de jaarlijkse
lijst van grootste militaire bedrijven in de
wereld. De top drie met de Amerikaanse wapengiganten Lockheed Martin,
Boeing en Northrop Grumman bleef ongewijzigd ten opzichte van het jaar daarvoor. Het grootste Europese wapenbe-

paar maanden later werd duidelijk dat de
regering bewust onderrapporteert over
mogelijke schendingen. Voer voor een
nieuwe door CAAT aangespannen juridische procedure.
Activisten van World Beyond War en
Labour Against the Arms Trade blokkeerden in Canada trucks bij het bedrijf
Paddock Transportation International,
dat pantservoertuigen naar Saoedi-Arabië verscheept als onderdeel van een al in
2014 gesloten contract met een waarde
van 11 miljard dollar. Een eerdere zending pantservoertuigen werd via Nederland naar Saoedi-Arabië verscheept. De
groep blokkeerders werd uiteindelijk
onder dreiging met arrestaties weggestuurd door de politie, maar wist veel
media-aandacht voor het onderwerp te
krijgen.
De Canadese regering schortte wapenleveranties aan Saoedi-Arabië eerder tijdelijk op, maar hervatte deze weer in
april 2020, met een beroep op het belang
ervan voor werkgelegenheid.

drijf, het Britse BAE Systems, staat op de
zevende plek. De mede in Nederland gevestigde bedrijven Airbus en Thales zijn
terug te vinden op de plaatsen dertien en
veertien.
De omzet uit wapenverkopen van de
25 grootste wapenbedrijven liep op naar
361 miljard dollar in 2019.

nisters en onderling debat op.
Stop Wapenhandel, PAX en Oxfam
Novib schreven net als voor het debat
van oktober een brief met aandachtspunten aan de woordvoerders van de Kamerfracties. Mede daardoor stelden een
aantal fracties vragen over de uitvoer van
radar- en vuurleidingsapparatuur van
Thales naar Pakistan via Turkije, de
doorvoer van munitie van Bulgarije naar
Somalië, waar nota bene een wapenembargo tegen van kracht is, de doorvoer
van traangasgranaten naar Chili en het
afgeven van een vergunning voor tussenhandel bij de uitvoer van helikopters van
Italië naar Saoedi-Arabië. Ook de uitvoer
van radar- en vuurleidingsapparatuur
van Thales naar Egypte werd door een
aantal fracties weer aan de orde gesteld.
Het is nu wachten op het antwoord van
de demissionaire ministers Kaag en Blok.
VREDESMAGAZINE nr. 2-2021
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Kernwapens en killer robots in ve
Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus
voor de Tweede Kamer. Wat staat er in de
verkiezingsprogramma’s over onderdelen van
het defensiebeleid?

D

e meeste partijen willen meer
gaan bijdragen aan de NAVO,
maar voorlopig zeker nog geen
2% van het bruto binnenlands product
(BBP). De meerderheid wil in meer of
mindere mate samenwerking van de Europese krijgsmachten. VVD, CDA en
SGP noemen expliciet de belangen van
de Nederlands defensie-industrie in
combinatie met de gevoelde noodzaak
om meer te investeren in de Europese
krijgsmachten en om betrokken te zijn
bij de ontwikkeling van hoogwaardige
technologie. De risico’s van kernwapens
worden in de meeste programma’s erkend, die van dodelijke autonome wapens minder (zes partijen noemen dit).
Cyberwar en oorlog in de ruimte zijn geschetste nieuwe perspectieven. Bij een
aantal partijen leeft het besef dat de regels voor wapenexport ontoereikend zijn
en onvoldoende worden gecontroleerd.
D66 stelt een onafhankelijke Europese
wapenexportautoriteit voor. Het woord
wapenwedloop komt niet voor in de programma’s, hoewel in de literatuur daartegen wordt gewaarschuwd. Sommige
partijen wijzen aanschaf van groot ge-

vechtsmaterieel onverkort af. Het belang
van conflictpreventie en het bestrijden
van grondoorzaken van gewapende conflicten door een beter klimaatbeleid,
voedselveiligheid, sociale rechtvaardigheid en ontwikkelingssamenwerking
worden aangestipt en bij sommigen
meer uitgewerkt. Daar staat scepsis en afbouw van ontwikkelingssamenwerking
bij sommigen tegenover.
Duurzame vrede kan volgens ons alleen bereikt door grondoorzaken van
oorlog weg te nemen en door militaire
de-escalatie. WILPF Nederland deed op
8 maart 2020 aan alle verkiezingscommissies het voorstel om in de nieuwe programma’s het VN-verdrag tot verbod van
kernwapens (TPNW, 2017) en het streven naar een internationaal preventief
verbod van killer robots op te nemen.
Ook anderen lobbyden voor deze punten. Wereldwijde controleerbare verdragen, bij voorkeur van de VN, zijn volgens
ons optimale middelen voor vrede en het
behoud van menselijke waardigheid en
de planeet. Daarom zullen wij met anderen hiervoor aandacht vragen in een
krantenadvertentie.

KERNWAPENS
Op 22 januari 2021 is het VN-verdrag tot
verbod van kernwapens (TPNW, 2017)
in werking getreden, nadat de vereiste 50
lidstaten van de VN het verdrag hadden

Overzicht van standpunten over
killer robots
VVD: Zegt niet het braafste jongetje van de klas te willen zijn, maar maakt bij de toepassing
van AI (Kunstmatige Intelligentie) wel het voorbehoud van betekenisvolle menselijke
controle.
PvdA: Streeft naar internationaal verbod op killer robots.
GroenLinks: Streeft naar internationaal verbod op autonome wapensystemen.
D66: Gebruik van killer robots wordt internationaal in juridische en ethische kaders
verboden.
CU: Principes van een rechtvaardige oorlog moeten worden hooggehouden, ook bij
mogelijk gebruik van autonome wapens.
SGP: Nederland neemt het voortouw bij het bepalen van internationaalrechtelijke kaders
voor zinvolle menselijke betrokkenheid bij (dodelijk) wapengeweld door drones of
cyberwapens.
CDA, DENK, FvD, SP, PvdD, PVV, 50Plus: Problematiek van killer robots komt niet
aan bod.
10
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geratificeerd. Dit verdrag is een noodzakelijk vervolg op eerdere verdragen die
beperking en reductie van kernwapens
beogen. Het totaalverbod is gegrond op
humanitaire en morele beginselen, waarvoor Nederland zegt op te komen. In
2017 werden de onderhandelingen over
dit verdrag afgesloten en zetten de regeringen van maar liefst 122 lidstaten van
de VN hun handtekening. Nederland is
het enige lid van de NAVO dat – onder
minister Koenders – meegedacht heeft
bij de onderhandelingen over de totstandkoming van het verdrag, maar Nederland heeft het niet ondertekend. Het
verdrag verbiedt een reeks van kernwapenactiviteiten, waaronder het ontwikkelen, testen, produceren en inzetten van
kernwapens of het doorgeven of ontvangen van kernwapens van andere staten,
het toestaan van kernwapens op hun
grondgebied en het ondersteunen, aanmoedigen of het bewegen van anderen
tot het ondernemen van deze verboden
activiteiten. Ook het dreigen met kernwapens wordt illegaal. Het verdrag vraagt
de landen om juridische, administratieve
en andere maatregelen te ontwikkelen,
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in verkiezingsprogramma’s

met inbegrip van strafmaatregelen, om
deze verboden activiteiten te voorkomen
en te onderdrukken. Volgens de indieners van een aangenomen amendement
over het verdrag bij D66 betekent ondertekening van het verdrag niet dat de verplichtingen van het NAVO-Verdrag geschonden worden en levert het een (extra) bijdrage aan een nucleair-vrije samenleving. De NAVO denkt daar anders
over en dringt er bij de lidstaten op aan
het verdrag niet te ondertekenen. D66,
PvdA, GroenLinks, PvdD, CU, SP en
DENK zijn voor ondertekening. DENK
voegt daar een nationaal verbod van
kernwapens aan toe. Het belang van wederzijdse kernontwapening wordt door
meerdere partijen en ook door voorstanders van het VN-verdrag onderstreept.

AFSCHRIKKINGSSTRATEGIE
In Volkel liggen Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Deze zijn verouderd en
zullen volgens de plannen vervangen
worden door nieuwere wapens. Dit is het
moment om de oude te laten te verwijderen en de komst van nieuwe te voorkomen. De aanwezigheid van deze wapens

vergroot de risico’s op een ongeluk of
aanval. Ze zijn een onderdeel van de afschrikkingsstrategie van de NAVO. Het is
vooral het Amerikaanse bedrijfsleven –
het militair industrieel complex – dat
profiteert van vernieuwing en vervanging van kernwapens. PvdA, PvdD,
DENK en SP wijzen expliciet aanwezigheid van kernwapens op ons grondgebied af. Het programma van GroenLinks
laat zich hier niet over uit.
Het Intermediate-range Nucleair Forces Treaty (INF-Verdrag) verbood raketinstallaties voor raketten op middellange
afstand en beschermde daarmee Europa
en Rusland tegen bommen op elkaars
grondgebied. De overeenkomst werd in
1988 ondertekend door de toenmalige
regeringsleiders Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov. De VS en de SovjetUnie spraken af geen op land gestationeerde raketten meer te bouwen met een
bereik tussen de 500 en 5.500 kilometer.
Bestaande raketinstallaties werden
vernietigd en de twee grootmachten
mochten regelmatig inspecties uitvoeren
bij elkaar. Drie decennia lang voelde Europa zich veiliger dankzij het akkoord.
De ontwikkeling en verspreiding van het
SSC-8 een van de grond af lanceerbaar
kruisvluchtwapen van Rusland leidde tot
het beëindigen van het INF-Verdrag
door Trump. Sindsdien ontwikkelde en
moderniseerde Rusland zijn kernwapenarsenaal verder. Het Strategic Arms Reduction Treaty (New START-Verdrag)
gaat over het verminderen van de hoeveelheden kernwapens. Het betreft wederzijdse ontmanteling tussen de VS en
Rusland. Na Bidens verkiezing is het op
het nippertje voor vijf jaar verlengd. De
PvdA onderstreept het belang van verlenging van deze ontwapeningsverdragen.
Het antwoord van de NAVO blijft afschrikking, dialoog en voorkomen van
een wapenwedloop. De NAVO vraagt
echter ten behoeve van afschrikking om
versterking van de capaciteiten en een
evenredige bijdrage van alle bondgenoten. Om te zorgen voor een ‘fair share’
door Nederland verhoogde het kabinet
de defensiebegroting eerder structureel
met €1,5 miljard. Men besefte wel dat het
gat tussen de huidige 1,35% van het BBP
en het doel van 2% waarschijnlijk te

groot is om in één kabinet te overbruggen.
De vervanger van de F-16 die kernbommen kon vervoeren en werpen is de
F-35 (Joint Strike Fighter). Sinds de aanschaf van de F-35, waarvan de eerste in
2020 arriveerde, hebben politieke partijen aangedrongen op het niet geschikt
maken van het nieuwe vliegtuig voor een
nucleaire taak. PvdA, D66 en SP zijn tegen een nucleaire taak voor de F-35.

KILLER ROBOTS
Het jaar 2021 kan een internationaal verbod op killer robots dichterbij brengen.
In politieke stukken spreekt men van dodelijke autonome wapens of wapensystemen. Deze wapens, van onderzeeboot,
raketinstallaties, bommenwerpers tot
drones, kunnen met behulp van artificial
intelligence (AI) zonder menselijke controle doelwitten kiezen en de aanval inzetten. Wellicht begint het met internationale afspraken over het gebruik van
dodelijke (semi-)autonome wapens op
de dit jaar geplande conferentie van de
verdragspartijen van de ‘Conventie over
bepaalde conventionele wapons’ (CCW)
in Genève. De nieuw te kiezen Tweede
Kamer kan een stempel drukken op het
Nederlandse standpunt over killer robots, zowel bij de kabinetsformatie als bij
de voorbereiding van genoemde conferentie. Op de website van PAX staat de
oproep van 30 november 2020 van 150
wetenschappers uit de wereld van kunstmatige intelligentie en robotica aan de
Nederlandse regering om mee te werken
aan een verbod op killer robots omdat
verantwoordelijkheid en moraliteit verdwijnen.
Een partijprogramma mag volgens ons
niet voorbij gaan aan de opdracht voor
politici om alles te doen om oorlog te
voorkomen en duurzame vrede na te
streven. Daarbij hoort de inzet om te
voorkomen dat de wereld verstrikt raakt
in een geldverslindende nieuwe wapenwedloop, massavernietigingswapens accepteert en in de uiterst gevaarlijk ontwikkeling van autonome wapens investeert.
Han Deggeller en Ite van Dijk
beiden actief in WILPF
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Lessen trekken
In het vorige nummer van VredesMagazine
heb ik het rapport van de commissie Fijnaut
besproken. Op verzoek van de Nederlandse
regering had deze commissie zich gebogen
over de vraag of de regering zich moest
inzetten voor internationale acceptatie van
humanitaire interventie als mogelijk nieuwe
rechtsgrond voor oorlogvoering en of ze wel
politieke steun kon uitspreken aan dergelijke
interventies van NAVO-bondgenoten.
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Tekening: Len Munnik

H

et advies van de commissie
kwam erop neer dat Nederland,
met de opdracht in zijn Grondwet om de internationale rechtsorde te
bevorderen, erg terughoudend diende te
zijn om het internationaal geldende verbod op oorlogvoering verder op te rekken. Als je voor jezelf of voor het Westen
ruimere mogelijkheden wilt creëren om
militair in te grijpen, bied je diezelfde
ruimere mogelijkheden namelijk ook
aan anderen (Rusland, China). In antwoord op de tweede vraag adviseerde de
commissie Fijnaut om in plaats van politieke steun uit te spreken, met die bondgenoten te gaan praten over het belang
van geldende VN-normen.
Afgelopen najaar heeft de Tweede Kamer schriftelijk met het kabinet over deze aanbevelingen gediscussieerd. Het
merendeel van de politieke partijen – van
VVD tot en met GroenLinks – is namelijk van mening dat humanitaire interventie onder meer of minder stringente
voorwaarden wel degelijk aanvaardbaar
zou moeten zijn. Zo hamerde de VVD
erop dat je het opkomen voor mensenrechten niet afhankelijk kunt maken van
besluitvorming in de VN-veiligheidsraad
waarin landen die zelf systematisch mensenrechten schenden (Rusland en China)
een vetorecht hebben. D66 en GroenLinks wezen erop dat de internationale
discussie over humanitaire interventie al
25 jaar loopt en betreurden dat die nog
zo weinig concrete en internationaal erkende criteria had opgeleverd. Daarnaast
wees GroenLinks op de reeds bestaande
omwegen binnen het VN-handvest om
de VN-Veiligheidsraad te omzeilen.
Het CDA zocht de oplossing niet zozeer in creatieve oplossingen om toch
van een VN-mandaat te kunnen spreken,
maar wees op het feit dat de Amerikanen

in Afghanistan en Irak hebben ingegrepen vanuit het oogmerk van zelfverdediging (tegen aanslagen in eigen land). Het
vroeg zich af of Nederland dat voorbeeld
niet zou kunnen volgen in plaats van het
spoor van humanitaire interventie te
blijven bewandelen, dat ons kennelijk
niet verder bracht. Het kabinet voerde
aan dat dit eenzelfde uithollende werking
op het internationaal recht kan hebben
als de creatieve omwegen om het veto in
de Veiligheidsraad te omzeilen.

OPMERKELIJK
Opmerkelijk is verder dat het CDA als
enige partij vragen stelde bij de (beperkte) inlichtingenpositie die Nederland
heeft als het gaat om de steun aan door
derden gevoerde oorlogen, en waarschuwde dat de “morele verontwaardiging in het Westen” die aan humanitaire
interventies ten grondslag ligt ook “false
flag-operaties [kan] uitlokken.” Een bevolkingsgroep of oppositionele beweging kan een incident in scene zetten dat
in het Westen zoveel verontwaardiging
wekt dat het tot militair ingrijpen tegen
de van dat incident beschuldigde regering leidt. De geschiedenis kent hiervan
talrijke voorbeelden, zoals het verhaal
over Koeweitse baby’s die door Iraakse
militairen uit hun couveuses zouden zijn
gehaald en dat in 1990 een breed publiek
mobiliseerde voor de Golfoorlog.

Dat uitgerekend het CDA met deze
kanttekeningen komt, heeft alles te maken met de oorlog in Syrië, waar het CDA
al enige tijd de woordvoerder is van uit
Syrië afkomstige christenen, die het
grootste deel van de door het Westen verbaal ondersteunde Syrische oppositie
vereenzelvigt met jihadistische groeperingen. Vrijwel gelijktijdig met de discussie over het advies van de commissie Fijnaut debatteerde de Tweede Kamer namelijk ook over dat van de Adviesraad
Internationale Vraagstukken (AIV) en de
Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over
het leveren en financieren van de “nietletale steun” (letaal=dodelijk) door de
Nederlandse regering aan die Syrische
oppositie. Die zou volgens onderzoek
van Trouw en Nieuwsuur daadwerkelijk
in handen van aan ISIS en Al Qaida gelieerde groeperingen terecht zijn gekomen. Het was de onderzoekers van Stop
Wapenhandel al opgevallen dat de buitenlandwoordvoerder van het CDA een
onverwacht kritische opstelling had in
het jaarlijkse debat over het Nederlands
wapenexportbeleid. Ook dat hangt met
dit “niet-letale steun”-programma samen.

VOLKENRECHTELIJK ADVIES
Terwijl de commissie Fijnaut door de regering aan het werk was gezet, was het ge-
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zamenlijke advies van de AIV en de
CAVV op verzoek van de Tweede Kamer
opgesteld. Bij het leveren van steun aan
gewapende oppositionele groeperingen
voer je zelf geen oorlog, maar steun je feitelijk een niet-statelijke partij in een gewapend conflict met een jou niet welgevallige regering. Een methode die in het
recente verleden wel vaker is toegepast en
die in een internationaal juridisch grijs
gebied zit, zo stelden de twee adviescommissies. Want in feite zijn hier niet de internationaal juridische inperkingen op
oorlogvoering van toepassing, maar die
op inmenging in binnenlandse aangelegenheden van een soevereine staat. En of
dat nu wel of niet toelaatbaar is, is vrij
diffuus. Zo veroordeelt Rusland de door
het Westen geleverde steun aan Syrische
niet-statelijke gewapende groepen terwijl het Westen de “niet letale steun” door
Rusland aan rebellen in Oost-Oekraïne
veroordeelt.
De adviesraden bevelen vervolgens
aan om internationaal tot een soort
“recht” op het verlenen van dit - soort
“niet-letale steun” te komen en daaraan
in ieder geval de volgende randvoorwaarden te koppelen:
1. in situaties waarin gestreden wordt
tegen dictatoriale regimes die door internationale instanties geverifieerde ernstige schendingen van de mensenrechten
hebben begaan; 2. aan gewapende oppositiegroepen die de capaciteit hebben om
de burgerbevolking tegen deze schendingen te beschermen en dus de controle
over een bepaald grondgebied uitoefenen; en 3. in de vorm van steun ten behoeve van de burgerbevolking, zoals humanitaire steun en steun voor het bewaren van de openbare orde, grensbewaking, en eventueel gevangenenbewaking
(denk aan de Koerdische groepen
die “onze” ISIS-strijders gevangen houden! – JS).

ONAFHANKELIJKE BEOORDELING
Wel is volgens de commissies hierbij
“voorzichtigheid geboden, aangezien het
toelaten van steun aan gewapende groepen doorgaans tot conflictescalatie leidt”.
Dat betekent dat in de besluitvorming
over die steun ook naar de geopolitieke
context moet worden gekeken, de ondersteunde groepen continu gemonitord
moeten worden en dat rekening gehouden moet worden met staatsaansprakelijkheid voor Nederland mocht een gesteunde groep zich aan schendingen van
het internationaal recht schuldig maken.
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Regering en Kamer hebben zich inmiddels ook achter dit advies geschaard
en de politieke discussie richtte zich
vooral op de consequentie die de regering verbond aan deze adviesaanvraag
door de Tweede Kamer. Dat was het afschaffen van de Extern Volkenrechtelijk
Adviseur, die naar aanleiding van het
Rapport van de Commissie Davids in het
leven was geroepen. Beide adviesorganen
konden die taak ook wel vervullen, zo
stelde de regering. Een motie van SP en
GroenLinks om de adviseur te behouden
haalde het niet.
Een tweede discussiepunt tussen regering en Kamer was dat de Kamer de twee
adviescommissies eigenlijk opdracht had
gegeven om ook een oordeel te vellen
over de steun die de regering aan de Syrische rebellen had verleend. Beide adviesorganen achtten dat buiten hun competentie en hebben dus alleen in algemene
termen geadviseerd, maar geen uitspraak
gedaan over de concrete casus. Het
CDA(!) diende vervolgens een motie in
om in de vorm van een onderzoek à la
Commissie Davids alsnog een uitspraak
hierover te krijgen. Was het toen premier
Balkenende die zich jarenlang fel tegen
een dergelijk onderzoek verzette, thans is
het premier Rutte die individuele Kamerleden gebeld zou hebben om vooral
niet vóór deze motie te stemmen, wat de
argwaan bij de indieners alleen maar
heeft doen toenemen. Op 26 januari jl.,
anderhalve week na de val van het kabinet, is de motie aangenomen met alleen
de SGP tegen.
Illustratief in dit verband is de reactie
van het kabinet op één van de punten van
de SP bij de Commissie Fijnaut. Gezien
het door deze commissie onderstreepte
belang van de kans op succes van een militair ingrijpen, vroeg de SP hoeveel
voorbeelden van geslaagde militaire interventies de minister eigenlijk kende.
Het antwoord van het kabinet luidde: bij
dit criterium gaat het volgens de commissie om een inschatting vooraf en niet
om een beoordeling achteraf; het is dus
niet zinvol om op eerdere successen in te
gaan. Zo’n antwoord vraagt eigenlijk om
een motie waarin om een breed, onafhankelijk onderzoek wordt gevraagd
naar àlle Nederlandse militaire optredens in de afgelopen 25 jaar. In ieder geval voordat iemand de grenzen van het
internationaal recht verder gaat oprekken.
Jan Schaake

Wake-up-call

N

aast het populisme kan het complotdenken worden genoemd als aspect van
het oproer dat zich onlangs voltrok in
Washington. Die twee zijn immers niet geheel
los van elkaar te zien. Mijn eerste titel voor deze
column was dan ook: “Het complotdenken als
dreiging?” Hoezo, hoor ik iemand zeggen.
Denken is toch vrij? Jazeker, zoals we ook
meningen mogen hebben. Maar geldt dat ook
voor kwaadaardige meningen en het uiten van
leugens of het alsmaar wantrouwen zaaien? Als
dit ontaardt in verdachtmakingen of anderen tot
zondebok maken, wordt een grens overschreden, namelijk die van het anderen onrecht
aandoen. Zonder bewijs de politieke elite
beschuldigen van diefstal of verkiezingsfraude
op grote schaal, zoals Trump deed, is iets
waarmee anderen onrecht wordt aangedaan. Als
Baudet zich in deze pandemie aansluit bij
Viruswaan en vanuit die ontkenning vraagtekens
bij de coronamaatregelen van het kabinet zet,
brengt hij mensen in de war of in gevaar. Als een
‘anti-stemming’ wordt gekweekt tegen de
media, de overheid, de medische wetenschap en
de rechters, speel je bovendien geweldsgroepen
in de kaart. In de VS was er sprake van
vermenging van het populisme en de macht van
de staat. Trump positioneerde zichzelf als een
soort populist. Thierry Baudet was niet voor niets
een fan van Trump. De laatste mobiliseerde zelfs
via tweets en Facebook kritische jongeren ‘met
losse handen’ en riep hen op een gegeven
moment op naar het Capitool te gaan en daar de
ratificering van de voor hem nadelige
verkiezingsuitslag te verhinderen. Nogal
demagogisch jutte hij ze op en werd daarmee
indirect medeverantwoordelijk voor het geweld
bij en in het Capitool. Waar het mij nu om gaat,
is dat het populisme zichzelf daarmee – en dat
geldt ook voor de dreiging van geweld rond de
inauguratie van Biden – heeft ontmaskerd.
Wat er toen gebeurde is een ‘wake-up-call’ voor
de risico’s van het populisme, ook voor ons in
Nederland. We doen er goed aan ons
constructief-kritisch op te stellen jegens de
populisten binnen en buiten de Kamer. Voorts
ook positief, open, rechtvaardig of menswaardig
en vertrouwenwekkend te zijn, als we in de
media, politiek, medische wetenschap en
rechtspraak een rol vervullen.

Hans Feddema
(Dr. Hans Feddema is cultureel antropoloog,
voorheen universitair docent aan de VU, historicus,
één van de acht eerste oprichters van GroenLinks en oudlid v.d. Staten van Zuid-Holland).
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Koehandel met de Westelijke Sa
President Trump heeft een deal gemaakt met
Marokko dat Israël zal erkennen. Marokko
krijgt in ruil daarvoor 3 miljard dollar aan
investeringen en Amerikaanse erkenning van
de Marokkaanse soevereiniteit over de
Westelijke Sahara. Dat is een zeldzame vorm
van koehandel die de EU niet zomaar kan
negeren.

P

resident Trump kondigde op 10
december op Twitter de deal aan
met een verwijzing naar de erkenning van de VS door Marokko in het jaar
1777. Om die reden zou het ‘passend’ zijn
dat de VS de soevereiniteit van Marokko
over de Westelijke Sahara erkennen. Dat
is om twee redenen buitengewoon opmerkelijk. Ten eerste is het zeer ongebruikelijk dat een president die demissionair is, overgaat tot vergaande politieke
beslissingen als een dergelijke erkenning.
Ten tweede staat dit besluit haaks op de
steun die de VS recent gaf aan de inzet
van de VN voor een referendum over de
Westelijke Sahara. Op 30 oktober jl.
steunde de VS nog de aangenomen VNresolutie 2548 om de VN-missie MINURSO die dat referendum moet organiseren met een half jaar te verlengen.
De Amerikaanse steun aan Marokko
komt ook ter plaatse op een bijzonder
ongelukkig moment. Bijna 30 jaar was er
een wapenstilstand tussen Marokko en
Polisario, de organisatie die de inwoners
van de Westelijke Sahara vertegenwoordigt. Die wapenstilstand is recent door
Marokkaans militair optreden verstoord.
De VN wil met steun van de VS en de EU

al drie decennia een referendum over de
toekomst van de Westelijke Sahara. Omdat de EU, en ook Nederland, door handel en import zijn betrokken bij dit conflict moeten we nu niet wegkijken.

GRONDSTOFFENROOF

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
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Marokko greep op 13 november militair
in om de blokkade van de handelsroute
bij Guerguerat in de bezette Westelijke
Sahara naar Mauritanië te ontzetten. De
Sahrawi’s, de inwoners van de Westelijke
Sahara, accepteren het niet dat Marokko
grondstoffen (fosfaat) en producten (tomaten, vis) uit de Westelijke Sahara ontvreemdt en wereldwijd verkoopt als
“product of Morocco”. Deze handel is in
strijd met de Conventie van Genève
waarin het aan bezettende mogendheden
wordt verboden om grondstoffen uit bezet gebied te exploiteren. Over de internationaalrechtelijke status van de Weste-

lijke Sahara bestaat geen onduidelijkheid. Al in 1975 bepaalde de VN dat de
Westelijke Sahara een niet-zelfbesturend
gebied is en dat er een referendum over
de status moet komen. Het Internationaal Gerechtshof stelde dat Marokko
geen soevereiniteit over het gebied had
en het bevestigde de noodzaak van een
referendum.

NEDERLAND
Vorig jaar kwamen er in de Rotterdamse
haven verscheidene scheepsladingen visolie rechtstreeks uit de Westelijke Sahara
aan. Met die handel financiert Marokko
de bezetting van de Westelijke Sahara gebruikmakend van Nederlandse fiscale
steun. Die handel wordt via EU-verdragen gezien als handel met een land met
een bevoorrechte positie. Dat de Sahrawi’s zichzelf moeten kunnen uitspreken
over de toekomst van de Westelijke Saha-
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ke Sahara

BEKENDE DIENSTWEIGERAARS
vóór de Tweede Wereldoorlog

Meinte Ringia
(1888-1988)

D

VISHAVEN
AD DAKLA
(WESTSAHARA),
GROTER DAN
MAROKKAANSE
VISHAVENS

ra is evident. Zij hebben het internationaal recht aan hun zijde. Marokko weigert echter mee te werken aan een referendum als ook de optie onafhankelijkheid op tafel ligt. Volgens de VN is een
oplossing voor het conflict urgenter dan
ooit omdat de instabiliteit van de regio
toeneemt, net als de kans op terrorisme
richting de EU. Hier dringt zich een vergelijking op met buurland Mali dat eveneens gedeeltelijk een vrijhaven is voor
terroristen. Bemoeienis met het conflict
tussen Marokko en de Westelijke Sahara
is dus niet alleen een EU-belang, maar
zeker ook een Nederlandse zaak.
Harry van Bommel
Harry van Bommel was van 1998 tot
2017 Tweede Kamerlid en lid van de
Parlementaire Assemblee van de OVSE en
de NAVO.

e 29-jarige Meinte Ringia uit Beetgum meldde
zich op 9 juli 1917 met
600 andere mannen bij het
Beursgebouw in Leeuwarden om
ingedeeld te worden voor de
landstorm. Het was de eerste
keer dat de landstorm werd
opgeroepen. De samenstelling
van het Nederlandse leger was
gebaseerd op de militie (gewone
dienstplicht), de landweer (het
eerste reserveleger) en de landstorm (het tweede reserveleger).
Onder de landstormplicht vielen
afgezwaaide dienstplichtigen
samen met uitgelote en vrijgestelde leeftijdsgenoten. De landstormplicht gold tot 40 jaar. De
meeste landstormplichtigen hadden een baan en een gezin. Ringia, geboren 6 januari 1888, was
in 1908 uitgeloot en werd nu alsnog opgeroepen.
Ringia kwam uit een rood nest
en werkte sinds z’n tiende als los
arbeider bij een boer. Het verzet
werd hem met de paplepel ingegoten: op 1 mei ga je niet aan het
werk. Hij kreeg een conflict met
de boer. Die wilde loon inhouden, omdat er in de zak met
geoogste erwten te veel aardklonten zouden zitten. Ringia
weigerde het geld aan te nemen:
een eerlijk loon en anders maar
niks. Hij was een aanhanger van
Domela Nieuwenhuis en een
actieve colporteur van “De
Vrijheid”, “De Arbeider” en “De
Wapens Neder”. Op 19 mei 1910
trouwde hij in Menaldumadeel
met Aukje Dijkstra.
Toen zijn naam werd afgeroepen, zei hij: “Ik ben burger en
hoop dat te blijven.” Maar de
commandant dacht daar anders
over: “U bent vanaf heden

militair.”“Het is Gods wil dat wij
onder dienst gaan,” zei zijn buurman in de rij. Buiten werd Ringia opgewacht door twee marechaussees.
Op de kazerne weigerde hij
een uniform aan te trekken.
Ringia werd vastgezet achter de
wacht. Daar trof hij ook zijn
kameraad Murk Bottema, een
activistische sigarenhandelaar
uit Leeuwarden. Ringia kreeg de
standaardstraf van vier maanden. Er was op dat moment geen
regeling voor dienstweigeraars.
Die kwam pas in november 1917
tot stand, nog los van de vraag of
de weigering van Ringia binnen
de termen zou vallen. Na die vier
maanden weigerde Ringia
opnieuw. Een nieuwe straftijd
van zes maanden volgde. Iedere
dienstweigering werd apart
gestraft. Ringia zat zijn straf met
een aantal geestverwanten grotendeels in Assen uit.
Toen hij weer vrij was, trok
Meinte naar de omgeving van
Haarlem. Hij zat in de ambulante groentehandel net als de
meer bekende dienstweigeraar
Herman Groenendaal. Ze werkten samen, maar kregen op de
duur zakelijke conflicten.
Willem de Haan
Stan Meuwese
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Zo help je
de Arabische
millennials
Medio januari jl. verschenen berichten over
een nieuwe protestgolf in Tunesië. Veel
jongeren demonstreerden weer over sociale
en economische problemen in hun land. En
dat juist in Tunesië, het land waar de
Arabische-Lente tien jaar geleden begon met
de zelfverbranding van een straatverkoper.

D

eze Lente, een protestbeweging
die over was geslagen naar andere Arabische landen, leek inmiddels uitgeblust.
Tunesië werd beschouwd als de meest
succesvolle staat met een democratisch
regime, vrouwvriendelijke wetgeving, en
meer vrijheid dan ooit, maar straatarm.
Paul Aarts stelde in een artikel in de vorige Vredesmagazine de vraag: “Is de
Arabische lente mislukt?” Hij zag in de
huidige onrust onder de bevolking in alle ‘lente’-landen een resultaat van vele
factoren. Hij noemt: grote werkloosheid,
de pandemie, historische erfenissen,
maar ook negatieve uitkomsten van het
Arabische-Lenteprotest. De oude elites
richtten na de omwenteling nieuwe partijen op die voortdurend in conflict waren en geen rust of groei konden brengen en de corruptie weer lieten groeien.
In Tunesië is de bevolking verdeeld:
sommigen beweren dat het vóór de revolutie beter was, anderen geloven dat
het land zich zal ontwikkelen en hopen
op de terugkeer van jonge goed opgeleide jonge mensen.

WESTERSE MEDIA
Het broeit in meer landen waar de Lente
opgebloeid was en geleidelijk ontstaat er
ook meer aandacht voor in de westerse
media. De aandacht komt vooral van
jonge bevlogen Europees-Arabische
vrouwen en mannen, vaak journalisten,
kunstenaars, filmers en politici. Zij roepen op om de jonge achtergebleven activisten te helpen hun doel alsnog te bereiken.
16
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Eén van hen is Laila al-Zwaini, een
arabiste/juriste van Iraaks-Nederlandse
afkomst, geboren en opgeleid in Nederland en al jaren actief in allerlei Arabisch
gerelateerde denktanks en hulporganisaties in Arabische landen. Haar adviserend opiniestuk “Zo help je Arabische
millennials” verscheen in september
2020 in NRC en trok onze aandacht. Een
impressie.

HULP
Al-Zwaini begint haar zeer leesbare opiniestuk met een aangrijpend verhaal
over de strijdbare jonge vrouw Riham
die in 2018 tijdens massale vrouwenmarsen in Irak protesteerde tegen de
plaatselijke corruptie in Basra. Zij stimuleerde vrouwen om weerbaarder te
worden en meer zelfvertrouwen te krijgen. Haar acties kostte haar twee jaar later het leven. Ze werd door gemaskerde
mannen op straat vermoord.
Volgens Al-Zwaini is Riham een voorbeeld van de miljoenen Arabische jongeren in het Midden-Oosten en daarbuiten die elkaar sinds 2011 inspireren om
aan straatprotesten mee te doen. Zij zijn
spontane en hoopvolle jongeren, die aan
een betere toekomst willen bouwen. Ze
zijn dan ook geduchte tegenstanders van
de nieuwe repressieve regimes in hun
land. Miljoenen helpen elkaar en zichzelf overeind in de burgeropstanden tegen de heersende dictatuur vol corruptie, sektarisme, extremisme, geweld en
straffeloosheid.
Maar ook tegen hun eigen taboes. Er
is toch niets te verliezen. “Zij strijden
voor een nieuwe vorm van democratie,
voor hun unieke identiteit en de zelfontplooiing om te mogen zijn wie ze willen
zijn en met wie ze willen zijn, in tegenstelling tot hun extremistische generatiegenoten,” zegt Al-Zwaini.
Zij ziet hier vooral een taak voor het
westen en met name Europa om hun
heersende beleid radicaal te herzien.

Zo is het Europese beleid (MENA genoemd) voor deze buurlanden niet open
of behulpzaam maar heel terughoudend
en weinig invloedrijk. Daarnaast zijn de
negatieve effecten van de anti-terrorismewetgeving een enorme drempel en
werken ze averechts voor deze jongeren
om hun doelen te bereiken.
“Om dit tij te keren moet Europa het
beleid van Security First koppelen aan
Youth First . De jongeren van generatie Y,
geboren in 1981-1999 en ook wel millennials genoemd, moeten niet als oorzaak van instabiliteit gezien worden,
maar juist als een positieve aanzet voor
een beter leven. Dit kan andere jongeren
juist weghouden van negatieve keuzen.”
Volgens Al-Zwaini bewegen de jarenlange protesten zich al naar een “civiele
staat”, op basis van eigen cultuur, religies
en geschiedenis. In het Arabisch dawla
madaniya genoemd.

MADANIYA!
Gedreven door herinneringen en haar
eerdere onderzoeken vertelt Al-Zwaini
over de oorsprong van de na 2011 overal
in het Midden Oosten gescandeerde
hartenkreet: madaniya!! Het opiniestuk
verandert dan in een prachtige les in
cultuur en een boeiend verslag van persoonlijke belevenissen over pleinen vol
scanderende jonge mensen waarbij zij
zich thuis voelt.
In Soedan herhaalde dit proces zich
zeven jaar later in 2018 waar digitale sociale netwerken met de diaspora een belangrijke rol speelden. Nieuwe burgerplatformen vormen zich en er ontstaan
goed georganiseerde protesten, debat-
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MADANIYA!
ALGIERS,
MAART 2020

centra en cultuurmanifestaties, ook hier
met het leidende woord: madaniya dat
ieder lijkt te verbinden. In Soedan lukte
het: een burgerbestuur werd gevormd
door de Madaniya-revolutie.
Maar, vraagt Al-Zwaini zich af, waarom zet dit niet door?
Ze noemt drie oorzaken. Als eerste het
uiteenvallen van het sociale contract dat
burgers hadden met hun leiders, met als
gevolg economische en sociale ongelijkheid en corruptie.
Vervolgens de gevoelige verhoudingen
tussen islam en staat in deze landen. Dit
maakt het Westen terughoudend en
geeft extremisten vrij spel.
Als derde argument vindt zij dat deze
madaniya-beweging een antwoord moet
formuleren over de verhoudingen tussen traditie en verandering. “Burgerschap krijgt pas betekenis als het wordt
begrepen vanuit en verweven is met eigen positieve lokale waarden en patronen”. Nog steeds is er sprake van twee
parallelle werelden, maar daar verandert
al iets. Door ontmoeting en verbondenheid tegen oude taboes zoals rapper Guti
verwoordt wordt hun zelfbewustzijn
versterkt. Er verschijnen hippe cafés met
debatpodia voor alle politieke stromingen, kunst en muziek. Dit kan de stuwende kracht zijn voor een nieuwe burgerstaat met waarden uit de eigen tradities.
De plannen voor nieuwe verkiezingen
in sommige landen (Irak) zijn een positieve ontwikkeling. Jongeren willen hun
eigen politieke partij oprichten. Hulp bij
dit proces zou mooi zijn, vindt Al-Zwaini, waarbij zij zelf denkt aan een rol voor

de betrokken Arabische diaspora zoals
zijzelf, om een “madaniya-ambasade” op
te richten door Nederlands-Arabische
“think-forces”. Een bijzonder idee, een
enorme kans.

REACTIES
Deze interessante aanpak van een hulpplan heeft vele Nederlanders geïnspireerd tot kritiek of vragen om nadere informatie.
Het opinieartikel leverde veel positieve maar ook gereserveerde reacties op.
Deze variëren van:
“goed idee om de Arab/moslim diaspora (eindelijk) tot actie op te roepen”;
“worden beschavingsbemoeienissen
wel gewaardeerd?”;
“goed verhaal, de waarden van de ‘midan’ inzake plaats en functie van godsdienst wijken af van het westen. De
‘thinkforces’ zullen moeite hebben om de
‘hearts and minds’ van het westen te
winnen” en:
“Hier kan niemand tegen zijn, steun
moet discreet zijn, maar hoe om te gaan
met de sharia?”;
“Al-Zwaini heeft lef, dit project trekt
terroristen aan!”;
“een oproep om verstand te gebruiken
in plaats van wapens is prima. Het zal
ups en downs leveren. Mochten de
downs zo hevig zijn, mag het westen niet
ingrijpen om een beter gevoel te krijgen!
Het kan nog jaren duren, maar geweld
kan niets voorgoed tegenhouden”.
En de antwoorden van Al-Zwaini zelf:
“op het internet is alles te vinden, een
venster naar de wereld, geeft info over

eigen taboes, maar kan helpen bij organiseren. Een echt gevaar schuilt in de
onzichtbare wapenindustrie”.
“Als buitenstaanders hebben we niets
te zeggen over de inrichting van hun
staat, maar het uiteindelijk doel van de
jongeren ligt bij onze idealen, de weg
en middelen zullen anders zijn.
Thinkforces moeten proberen alle kennis
in te zetten voor een beter buitenlandbeleid.”
“Migranten blijven komen, terroristen hergroeperen zich, non-state gewapende milities rukken op.” De jongeren
waar zij over schrijft, willen niet naar het
westen, ze willen een thuisland maken
van hun land.
Ze hoopt op twitter gevolgd te worden
en geïnteresseerden raadt ze aan social
media platformen te volgen. Tijd is ook
een schone zaak.
Naast de vele initiatieven zoals boven
beschreven is er volgens kenners een locatie waar de Arabische oppositie in ballingschap vertoeft, gevlucht na geweld,
en weer klaar en actief is om door reportages via kranten en tv invloed uit te oefenen. Istanbul in Turkije is de plaats
waar velen wachten tot het tij keert.
Al-Zwaini is dankbaar voor de aandacht voor haar plan waaraan ze al langere tijd werkt, er zijn mensen die mee
willen doen en liever vandaag dan morgen willen beginnen. Hopelijk vinden zij
elkaar en anderen op weg naar een vredige toekomst.
Laila al-Zwaini
Anke Polak
VREDESMAGAZINE nr. 2-2021
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Vervuiling toedekken
In het Amazonegebied
in het noordoosten van Equador
wint Chevron-Texaco olie
en verliest het regenwoud.
Na kritiek op de vervuiling
is gepoogd deze aan het oog
te onttrekken.
Maar wie verder kijkt
dan ooghoogte
– omlaag en omhoog –
ziet de vervuiling.

18

VREDESMAGAZINE nr. 2

VredesMagazine2-2021

23-06-2021

23:48

Pagina 19

Tekst: Jan Schaake
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toegezonden aan leden van het
HVP, Pais en ook aan donateurs
van Stop de Wapenwedloop en
VD AMOK. Als u VredesMagazine regelmatig op uw
deurmat wilt vinden kunt u dus
lid of donateur worden van een
of meer van deze organisaties.
Zie de beschrijvingen op deze
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zonder ergens lid of donateur
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via opgave aan:
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Het Vredesmagazine en zijn organisaties
VD AMOK

STOP DE WAPENWEDLOOP

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

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.

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,
troepenverplaatsing, 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

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. website: www.wilpf.nl.

Op de site aankondigingen van online meetings en documenten
over: NO-TO-NATO 2030; 20 jaar UNSC resolutie 1325; en killer
robots

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 samenleving. We zijn daarvoor op vele manieren actief in Nederland en
via de WRI in de hele wereld. Wilt u lid worden, ons steunen of zelf
meedoen, kijk dan op: www.vredesbeweging.nl of bel:
015-7850137. Twitter: @vredesbeweging.
Facebook: facebook.com/vredesbeweging.
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KERNWAPENS WEG
Verbod op kernwapens van kracht •
• Tijd voor een kernwapenvrije zone in Europa •
• Het geheim van Soesterberg en St Mawgan •
•

Dit dossier is een product van VD AMOK. Redactie: Kees Kalkman, Henk van der Keur, Jan Schaake
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Verlenging Nieuw START

Een zucht van verlichting
Het is een goed begin van de nieuwe
Amerikaanse regering om het verdrag
Nieuw START met vijf jaar te verlengen.
Samen met het van kracht worden van
het verdrag voor een verbod op kernwapens is daarmee het grondwerk
geplaveid voor een flinke vooruitgang
op het gebied van ontwapening.

ternationaal recht. Ofschoon de verlenging van Nieuw START een cruciale stap
is, is het echter geen ontwapeningsstap.
Het is een bestendiging van de huidige
plafonds voor kernarsenalen. Hoe belangrijk ook, het is slechts een eerste stap
op weg naar kernontwapening.

HYPERSONISCHE RAKETTEN

O

p zijn eerste werkdag maakte
president Joe Biden tijd vrij
voor de verlenging van Nieuw
START (New Strategic Arms Reduction
Treaty). De Russische president Poetin en
zijn onderminister van buitenlandse zaken Sergej Ryabkov, die met het team van
de regering Trump hierover vruchteloze
besprekingen had gevoerd, begroetten
deze stap, evenals de Chinese minister
van Buitenlandse Zaken Wang Yi. Het
verdrag werd vrijwel direct geratificeerd
door de Doema, het Russische parlement.
Biden had die goedkeuring van het
parlement niet nodig om het verdrag te
verlengen. De verlenging van Nieuw
START voorkomt een hervatting van de
strategische kernwapenwedloop, het verdrag voor een verbod op kernwapens is
daarop bovendien een belangrijke aanvulling. Rusland en de VS hebben immers sinds Nieuw START van kracht is,
jaarlijks miljarden uitgegeven aan de
bouw van nieuwe kernwapensystemen.
Dat is nu verboden op grond van het in-

DE
PRESIDENTEN
VAN DE VS
EN RUSLAND
TEKENEN HET
NIEUW START
VERDRAG
(2010)

Na ondertekening van Nieuw START in
2010 moesten beide landen zich beperken tot het plaatsen van 1.550 strategische kernkoppen, 700 kernraketten en
bommenwerpers, en een totaal van 800
lanceerinrichtingen voor nucleaire raketten en bommenwerpers (inclusief de
reserves). De Verenigde Staten hebben
naar schatting 5.800 kernwapens en Rusland heeft in totaal 6.375 kernwapens,
waaronder de niet-geplaatste kernkoppen die buiten Nieuw START blijven.
Nieuw START beperkt niet het aantal
strategische raketten op land en zee dat
in reserve wordt gehouden, maar controleert ze wel en voorziet in een voortdurende informatiestroom over hun locaties en inspecties ter plaatse. De in reserve gehouden raketten moeten voorzien
zijn van ‘unieke identificatiemiddelen’
om de bezorgdheid over verborgen raketvoorraden te verminderen.
Beide partijen kwamen in het kader
van het verdrag ook overeen om systemen te verbieden die zijn ontworpen
voor het ‘snel herladen’ van niet geplaatste raketten. Het verdrag geeft beide par-

tijen het recht om elkaars arsenalen te inspecteren. De nieuwe hypersonische raketten en wapensystemen die nog in ontwikkeling zijn, waaronder de Russische
nucleair bewapende onderzeeërdrone,
vallen echter niet onder het verdrag.
Nieuw START verving START I (1991)
en SORT (Strategic Offensive Reductions Treaty – 2002), en vervolgde de weg
van deze verdragen om de inzet van strategische kernwapens onder strikte voorwaarden te controleren en te inspecteren
(‘monitoring’ en verificatie) en geleidelijk te verlagen.
Op het huidige kernwapenniveau blijven is echter niet genoeg om de wereld te
beschermen tegen de dreiging van een
kernoorlog. Volgens Kingston Reif van
de Arms Control Association biedt de
verlenging van vijf jaar “de twee partijen
veel tijd om gesprekken te voeren over
mogelijke vervolgstappen, die waarschijnlijk ingewikkeld en tijdrovend zullen zijn.” Democraten die in de directe
omgeving van Biden verkeren, suggereren dat nucleaire modernisering van de
nieuwe intercontinentale ballistische raketten (ICBMs) momenteel weinig prioriteit heeft en dat sommige nieuwe tactische kernwapens wel geschrapt kunnen
worden.
De regering Biden kiest kennelijk ook
voor een andere benadering om China te
betrekken bij Nieuw START, waar Beijing
zich openlijk tegen heeft gekeerd. Terwijl
de kersverse buitenlandminister Antony
Blinken tegenover Rusland en China nog
Koude Oorlogsretoriek bezigt – niet zoveel anders dan de regering Trump –
spreken invloedrijke Democraten als Rose Gottemoeller andere taal. Gottemoeller, tot 2019 vicesecretaris generaal van
de NAVO, zegt dat de Chinese strategische nucleaire strijdkrachten (320 kernwapens) veel te klein zijn om nu bij
Nieuw START te betrekken. Ze benadrukt dat het veel tijd en voorbereidend
werk zal vergen om China over te halen
mee te doen bij besprekingen over de
strategische kernwapenarsenalen.
Henk van der Keur
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De kernkop van de JSF en
de nieuwe Tweede Kamer
Met het oog op de verkiezingen voor de Tweede
Kamer richten we onze blik op de positie van
de linkse politieke partijen over de kernwapens
op vliegbasis Volkel en de kernwapentaak voor
de JSF (zie hierover elders in dit nummer ook
het artikel van de WILPF).

D

eze kwestie heeft voor de komende kabinetsperiode meer
gewicht gekregen, nu de huidige
B61-bommen van de VS op Europese
vliegbases, waaronder Volkel, volgens
planning vanaf 2022 worden vernieuwd.
In een eerder artikel (VredesMagazine
nr. 1, 2020) hebben we bericht dat de
huidige typen van de B61 op Volkel, allemaal vrijevalbommen, vervangen zullen
worden door een geheel nieuw type bom,
de B61-12, een kernbom met precisiegeleiding.
Alvorens de verkiezingsprogramma’s
van de linkse politieke partijen te bespreken, geven we een korte update over de
huidige testfase van de B61-12 met de
JSF, en wat op Volkel is gebeurd.
Begin december 2019 vond een geheime NAVO-operatie plaats op de Europese vliegbases, waaronder Volkel. Er waren
veel meer veiligheidsmaatregelen dan
normaal op Volkel, meer bewaking en
patrouilles door marechaussee, en Apache gevechtshelikopters die rond de
vliegbasis cirkelden. Volgens het ministerie van defensie ging het om een grote
oefening. Der Spiegel meldt in april 2020
op basis van een uitgelekt rapport dat de
operatie te maken had met de installatie
van nieuwe software voor de huidige wapensystemen. Volgens het tijdschrift
blijkt uit het document dat de Amerikaanse luchtmacht de ongeveer twintig
B-61-bommen vanaf vliegbasis Büchel in
Rijnland-Palts met een militair transportvliegtuig voor twee dagen naar de VS
heeft gevlogen. Daar werd nieuwe software voor het wapensysteem geïnstalleerd. Vermoedelijk is dat ook op Volkel
gebeurd, en verklaart dat de extra landing van de C-17, een groot Amerikaans
transportvliegtuig, binnen een week.

AKOESTISCHE TEST VAN DE NIEUWE KERNBOM VOOR JOINT STRIKE FIGHTER

In mei 2020 onthulde de Amerikaanse
National Security Archives een geheim
document over de rol van Amerikaanse
kernwapens en de opslag daarvan op
overzeese bases. Nederland blijkt met enkele andere bondgenoten te behoren tot
een categorie landen die de beoordeling
om kernwapens in te zetten, en of dat die
inzet conform NAVO-beleid is, geheel

overlaten aan Washington. Het is opmerkelijk dat het wettelijke openbaarheidstraject in de VS kennelijk meer onthult
over het Nederlandse veiligheidsbeleid
dan de regering in Den Haag zelf wenst
prijs te geven. Antimilitaristen zullen
niet verrast zijn over deze onthulling,
maar het is, zoals defensieanalist Ko Colijn in een commentaar in het Historisch
VREDESMAGAZINE nr. 2-2021
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Weekblad opmerkt, toch schokkend om
daarvan een bevestiging te vinden in een
‘top secret’-document uit 1961. Ook een
aanval op de VS zelf, waarmee Nederland
niets te maken zou hebben, zou de Amerikanen de bevoegdheid geven om de in
Volkel opgeslagen kernbommen te gebruiken. Colijn stelt vast dat, nu in Amerikaanse documenten eindelijk man en
paard genoemd worden, de Nederlandse
regering haar verkrampte geheimhouding moet loslaten. Het kan nu immers
niemand meer ontgaan dat Nederland
een nucleaire vazal is van de VS.
Na eerdere vliegtesten van de B61-12
met de JSF (F-35A Lightning II) werd
eind augustus 2020 voor het eerst getest
op de Tonopah Test Range bij Sandia National Laboratories in de woestijn van
Nevada. Hier vinden de laatste reeksen
vliegtesten plaats van de zeven gevechtstoestellen die de B61-12 dragen, waaruit
moet blijken dat de B61-12 volledig compatibel is met het betreffende toestel, in
dit geval de JSF. Volgens een woordvoerder van Sandia was de eerste test naar
verwachting verlopen. Het wapen werd
op 3 kilometer hoogte boven de schietrange afgeworpen. Het is voor het eerst
dat dit gebeurt door een vliegtuig met
een intern bommenruim tijdens een
vlucht sneller dan het geluid. De eerste
vliegtesten begonnen in 2019, en de verwachting is dat deze laatste serie vliegtesten in januari 2023 wordt afgerond. De
integratie van de B61-12 met de F-16 is
inmiddels voltooid.
In oktober 2020 hield de NAVO, onder
meer vanaf Volkel, haar jaarlijkse kernwapenoefening, Steadfast Noon. Het
ging om het uitvoeren van vluchten voor
een eventuele nucleaire inzet. Het is voor
het eerst dat de NAVO de aard van een
dergelijke oefening bekendmaakt. Minister van defensie Ank Bijleveld-Schouten
gaf in de media zelfs impliciet te kennen
dat er kernbommen liggen op Volkel. Dat
zou passen in het streven van Nederland
naar meer transparantie, maar de eerdere Amerikaanse onthulling dat jaar over
het NAVO-kernwapenbeleid laat zien dat
die transparantie maar betrekkelijk is.
De critici waarschuwen dat door de
verbeteringen en de mogelijkheden die
de B61-12 biedt, de Amerikaanse regering makkelijker naar dit wapen zal grijpen, waardoor de kans op een kernoorlog wordt vergroot. De vervanging van
de oude varianten van de B61 bommen
door de nieuwe B61-12 geeft Nederland
24
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een uitgelezen kans om een serieuze stap
te zetten voor nucleaire ontwapening. De
Nederlandse regering zou daarom moeten voorkomen dat de nieuwe kernbommen naar Nederland komen.
De SP, de PvdA, D66 en DENK scheppen hierover duidelijkheid in hun verkiezingsprogramma’s. Zo verklaart de SP:
“Alle bestaande Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied sturen
we weer terug.” [..] “De JSF-vloot breiden
we niet uit. Nederlandse JSF-vliegtuigen
krijgen geen nieuwe kernwapentaak.” En
de PvdA meldt: “Nederland slaat geen
kernwapens op. De F-35 heeft geen nucleaire capaciteit.” GroenLinks en Partij
van de Dieren daarentegen melden in
hun verkiezingsprogramma’s helemaal
niets over de Amerikaanse kernwapens
op Volkel en de kernwapentaak van de
JSF. Vooral voor GroenLinks is dat nogal
omineus. Het is, zacht uitgedrukt, verbazingwekkend dat daar geen amendement
over is ingediend.
In hun recente defensiestrategienota
De humanitaire krijgsmacht wordt er wel
melding van gemaakt: “Nucleaire oorlogvoering is qua destructief potentieel
op het moment de grootste militaire
dreiging voor de wereld en zal dat ook

komende decennia blijven. Nederland
speelt een rol op dit terrein; het heeft van
het NAVO-bondgenootschap een kernwapentaak gekregen. Hiervoor zijn kernbommen gestationeerd op vliegbasis Volkel, die op basis van een unanieme beslissing van de NAVO door Nederlandse
straaljagers kunnen worden afgeworpen.” De partij laat het dus bij de nietszeggende constatering dat er voorlopig
nog wel kernwapens in Nederland zullen
zijn. Dat is echt voorsorteren op een regeringspositie.
De ervaring met PvdA-defensiewoordvoerder Angelien Eijsink leert dat
de nuance tussen voor een verbod op
kernwapens zijn en wel of geen kernwapentaak voor de JSF niet onbelangrijk is.
In april 2016 tijdens het Grote Defensiedebat van Elsevier liet ze zich ontvallen
niet langer tegen de kernwapentaak van
de JSF te zijn. De vraag rijst hoe rekbaar
het standpunt van GroenLinks zal zijn bij
deelname aan een regeringscoalitie.
Henk van der Keur
Geraadpleegd: Bas Kromhout, ‘Nederland is een
nucleaire vazalstaat’ (Interview met Ko Colijn).
Historisch Weekblad, 2 juni 2020
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Een kernwapenvrije zone
in Europa: waarom nu?
Sinds 1967 hebben vijf regio’s in de wereld
zichzelf op basis van een verdrag kernwapenvrij verklaard:

L

atijns-Amerika en het Caribisch
Gebied (Verdrag van Tlatelolco, getekend in 1967, in werking getreden in 2002),
– de Zuidelijke Stille Oceaan (Verdrag
van Rarotonga, getekend in 1985, in werking getreden in 1986),
– Zuidoost-Azië (Verdrag van Bangkok, getekend in 1995, in werking getreden in 1997),
– Afrika (Verdrag van Pelindaba, getekend in 1996, in werking getreden in
2009),
– Centraal-Azië (Verdrag van Semipalatinsk, getekend in 2006, in werking getreden in 2009).
In de meeste gevallen hebben de kernwapenmachten zichzelf in protocollen
verplicht deze zones te eerbiedigen en er
hun kernwapens niet te stationeren of te
gebruiken. Daarnaast zijn Antarctica, het
heelal met inbegrip van de maan en an-

Het doen herleven van een
kernwapenvrije zone in Europa
biedt verschillende voordelen en
kan diverse staten bewegen zich
er bij aan te sluiten.
dere hemellichamen, en de bodem van
de zeeën vrij van de inzet van kernwapens op grond van andere verdragen.
Het idee een dergelijke zone in Europa
in te stellen gaat terug tot het begin van
de Koude Oorlog, maar heeft nooit het
licht gezien door de weigering van beide

militaire bondgenootschappen – de NAVO en het Warschaupact – om in deze
richting te bewegen. Wordt het aan de
vooravond van de dertigste verjaardag
van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie
en daarna het Warschaupact en gezien de
aanstaande inwerkingtreding van het
Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) geen tijd dit initiatief weer op te pakken en geleidelijk
van heel Europa, dat de meest genucleariseerde zone in de wereld was, een gebied van stabiliteit en vrede te maken?

HISTORISCH OVERZICHT
In 1956, toen de Verenigde Staten, het
Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie
de enige staten waren die kernwapens bezaten, stelde laatstgenoemde voor, de
plaatsing van kernwapens op Europese
grond in iedere vorm uit te bannen. Voor
Moskou was de vrees voor Duitse herbewapening het belangrijkste, en haar streven strategisch op gelijk niveau te komen
met de Verenigde Staten, die hun kernwapenplannen samen met de NAVO wilden uitwerken.
In 1957 wilde het Rapackiplan, uitgedragen door de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, kernwapens uitbannen uit
Centraal-Europa (West- en Oost-Duitsland, Tsjechoslowakije en Polen). De Verenigde Staten en de NAVO, bevreesd voor
een overmacht aan conventionele wapens in het voordeel van de Sovjet-Unie,
verzetten zich ertegen.
In hetzelfde jaar lanceerde Roemenië
het Balkan Initiatief voor een kernwapenvrije zone met aan de socialistische
zijde Albanië, Bulgarije, Roemenië en
Joegoslavië en aan NAVO-zijde Griekenland en Turkije. Beide laatstgenoemde
landen weigerden de Amerikaanse
atoomparaplu op te geven.
In 1963 stelde Finland de Scandinavische landen (Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden) een kernwapenvrije zone voor, waarop de SovjetUnie haar Mediterrane Initiatief lanceerde om kernwapens te verbieden in de

meeste landen rondom de Middellandse
Zee. De Verenigde Staten wezen beide
initiatieven af.
In 1969, na de ondertekening van het
Non-Proliferatie Verdrag (NPV), breidde
de Sovjet-Unie het Balkan Initiatief uit
naar de landen langs de Adriatische Zee.
De NAVO-lidstaten verwierpen dat en
beschuldigden de Sovjet-Unie ervan de
afschrikking tegen haar agressieve plannen te willen voorkomen.
In 1982 stelde de voormalige Zweedse
minister-president Olaf Palme een nieuwe versie van het Rapacki Plan voor Centraal Europa voor, bestaande uit een corridor van de Baltische Zee tot de Balkan
die gevrijwaard zou worden van alle
kernwapens met een bereik van meer dan
1.000 km.
De belangrijkste redenen waarom deze
initiatieven mislukt zijn, zijn duidelijk:
het beleid van de blokken en de nucleaire
afschrikkingsstrategie van de Verenigde
Staten en de NAVO gericht op het uitschakelen van de conventionele overmacht van de Sovjet-Unie en het Warschaupact. De Koude Oorlog verhinderde echter niet dat beide supermachten afspraken maakten over de verwijdering
van bepaalde kernwapens uit Europa,
vooral bij het INF-verdrag (over raketten
voor de middellange afstand) van 1987,
dat leidde tot de vernietiging van zo’n
2.700 van zulke raketten.

NA DE KOUDE OORLOG
Aan het eind van de Koude Oorlog verbood het START I verdrag uit 1991 plaatsing van strategische nucleaire aanvalswapens, zoals in dat verdrag gedefinieerd, buiten het grondgebied van beide
staten, dus ook in Europa. In hetzelfde
jaar kwamen de Verenigde Staten en Rusland in de ‘Presidentiële Kernwapen Initiatieven’ (PNI’s) overeen hun tactische
kernwapens uit de gebieden waar ze (in
Europa) gestationeerd waren terug te
trekken en deze te vernietigen of op centraal gelegen locaties op te slaan. Het Lissabon Protocol van mei 1992 garandeerde de terugtrekking van alle Sovjet-RusVREDESMAGAZINE nr. 2-2021
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sische kernwapens uit Wit-Rusland, Kazakhstan en Oekraïne naar Rusland. De
NATO-Russia Founding Act (Basisakte)
uit 1997 sloot iedere plaatsing van kernwapens in de nieuwe NAVO-lidstaten uit.
In 1996 lanceerde Wit-Rusland na de
toetreding tot de NAVO van verschillende oud-republieken van de Sovjet-Unie
en oud-lidstaten van het Warschaupact –
na eerdere pogingen in 1990 en 1995 –
een nieuw voorstel voor een kernwapenvrije zone in Centraal- en Oost-Europa.
Feitelijk betekende de combinatie van
het INF-verdrag, START I en de PNI’s dat
in het gebied dat Wit-Rusland voorstelde
geen kernwapens zouden worden geplaatst.

NIEUW VOORSTEL
De omstandigheden aan het eind van de
Koude Oorlog zijn sindsdien ingrijpend
veranderd. Het INF-verdrag is op initiatief van de Verenigde Staten, gevolgd
door Rusland, in 2019 opgezegd. Hoewel
de Verenigde Staten niet heeft aangekondigd opnieuw kernwapenraketten voor
de middellange afstand in Europa in te
zetten en Rusland zo’n inzet alleen overweegt als antwoord op een Amerikaans
initiatief, bestaat er niet langer enige juridische verplichting de inzet van zulke
wapens in Europa uit te sluiten.
Terwijl Rusland ongeveer 1.870 tactische kernwapens handhaaft, de meeste
opgeslagen op een centrale plek op haar
Europese grondgebied, hebben de Verenigde Staten rond 150 atoombommen
op het grondgebied van NAVO-bondgenoten (Duitsland, België, Italië, Nederland, Turkije). Geen van deze wapens valt
onder het Nieuwe START Verdrag uit
2010, dat alleen betrekking heeft op de
inzet van strategische aanvalswapens en
in februari 2021 afloopt.
Intussen is in 2017 het Verdrag inzake
het Verbod op Kernwapens (TPNW)
aangenomen; dit verdrag zal nadat het
door 50 staten is geratificeerd op 22 januari 2021 in werking treden. Diverse
Europese staten hebben dit verdrag intussen getekend of geratificeerd (Oostenrijk, Ierland, Liechtenstein, Malta, San
Marino, de Heilige Stoel), terwijl andere
(Cyprus, Moldavië, Zweden, Zwitserland) de aanvaarding door de Verenigde
Naties hebben gesteund. Hoewel deze
staten al partij waren bij het Non-Proliferatie Verdrag en daarom gehouden waren zelf geen kernwapens te verwerven of
te bezitten, zijn hun verplichtingen on26

VREDESMAGAZINE nr. 2-2021

der het TPNW verstrekkender en omvatten, in het bijzonder, een verbod op
plaatsing van kernwapens op hun grondgebied en een verbod op samenwerking
met enige staat bij de productie van kernwapens.
De kernwapenlanden en hun bondgenoten die rekenen op ‘uitgebreide afschrikking’ oftewel de kernwapenparaplu, verzetten zich, weinig verrassend, tegen het TPNW omdat dat zal leiden tot
het buiten de wet stellen van kernwapens. Het lijkt er niet op dat deze toestand in de nabije toekomst zal veranderen.
Het doen herleven van een kernwapenvrije zone in Europa biedt verschillende voordelen en kan diverse staten bewegen zich er bij aan te sluiten, afhankelijk van hoe de verplichtingen in zo’n toekomstig verdrag geformuleerd worden:
Met uitzondering van de landen in Europa die over kernwapens beschikken
(Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en
Rusland), die deze zouden moeten afzweren om in een kernwapenvrije zone
deel te kunnen nemen, kunnen alle Europese landen de verplichting aanvaarden
geen kernwapens te bezitten of te doen
plaatsen. Hiervan zijn verder alleen de
vijf NAVO-lidstaten (Duitsland, België,
Italië, Nederland en Turkije) waar nu
Amerikaanse tactische kernwapens gestationeerd zijn uitgezonderd. In verschillende van deze laatste staten wordt
gesproken over de voortzetting van de
nucleaire samenwerking, de lancering
van een kernwapenvrije zone zou deze
gesprekken ten gunste van het terugtrekken van de Amerikaanse kernwapens
kunnen beïnvloeden en daarmee de onderhandelingen met Rusland over de
verwijdering van alle tactische kernwapens van Europees grondgebied. Het
handhaven van deze wapens in de arsenalen van beide landen draagt immers bij
aan een verlaging van de drempel om ze
te gebruiken in een kernoorlog, waarvan
de belangrijkste doelen en slachtoffers
zich in Europa zullen bevinden.
Op een vergelijkbare manier zal een
van de resultaten van een initiatief voor
een kernwapenvrije zone met een breed
draagvlak in Europa zijn het uitsluiten
van de inzet van nieuwe kernwapens van
het type dat door het niet meer bestaande INF Verdrag verboden werd. Dit zal
Rusland waarschijnlijk geruststellen en
onderhandelingen stimuleren over een
nieuwe overeenkomst rond dit thema,

die zelfstandig is of in het kader komt van
een opvolger van het Nieuwe START Verdrag.
Kernwapenvrije zones worden erkend
en bevorderd door het Non-Proliferatie
Verdrag (Artikel VII) en door het Actieplan van de Herzieningsconferentie voor
het Non-Proliferatie Verdrag uit 2010
(Actiepunt 9), dat uitspreekt dat “het
vestigen van nieuwe kernwapenvrije zones, waar van toepassing, op basis van afspraken die in vrijheid door landen in
een regio zijn gemaakt […] wordt gestimuleerd.” Herbevestiging van deze rechtmatigheid kan landen helpen die nog
aarzelen tot het TPNW toe te treden.
NAVO-lidstaten (de Baltische staten,
Polen) en niet-NAVO-lidstaten (Oekraïne, Georgië) die een Russische aanval
vrezen, moeten het in hun belang vinden
deel uit te maken van een kernwapenvrije
zone die, net als de bestaande zones, kan
profiteren van wettelijke niet-aanvalsgaranties met kernwapens door de atoommachten (‘negatieve veiligheidsgaranties’)
Voorbeelden van kernwapenvrije zones in andere regio’s of andere onderhandelingen
(anti-persoonsmijnen,
TPNW) laten de diversiteit en flexibiliteit
zien van mogelijke verdragskaders:
NGO-campagnes, conferenties van geïnteresseerde staten, onderhandelingen
over een verdrag.
Om de regeringen van de landen te
peilen die het meest waarschijnlijk een
initiatief voor een kernwapenvrije zone
in Europa zullen willen lanceren of steunen (de Europese staten die zijn aangesloten bij het TPNW en landen die zulke
initiatieven in het verleden gelanceerd
hebben: Wit-Rusland, Roemenië, Finland en Zweden), moeten zodra het
TPNW in werking treedt (21 januari
2021), in overleg met NGO’s in deze landen op elkaar afgestemde acties gestart
worden.
Marc Finaud
Vertaald door Tjark Reininga

Marc Finaud is een Franse ex-diplomaat die als
expert op het gebied van non-proliferatie
verbonden is aan het Geneva Centre for Security
Policy.
Het Engelse origineel van dit artikel is
verschenen in END Info nr. 21, december 2020.
Daar is ook het notenapparaat te vinden.
https://tinyurl.com/slh37lj5
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Verbod op kernwapens

Cartoon: Paresh Nath

Werk in uitvoering

Op 22 januari trad het VN-Verdrag
voor een Verbod op Kernwapens
(TPNW) in werking. Een historische
dag! Dit verdrag kwam tot stand
dankzij de inzet van de International
Coalition to Abolish Nuclear weapons
(ICAN) – die daarvoor in 2017 de
Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

H

et TPNW-verdrag is een echt
succesverhaal van de vredesbeweging: over de vasthoudendheid van een brede coalitie van mensen,
organisaties, steden en landen – die zich
blijven inspannen voor een algeheel en
wereldwijd verbod op deze massavernietigingswapens. Net als eerder het geval
was met biologische en chemische wapens.
In eerste aanzet werd het verdrag opgesteld door meer dan 120 VN-lidstaten.
Vervolgens moesten tenminste 50 landen
dit verdrag getekend én geratificeerd

hebben om het officieel in werking te laten treden. Inmiddels hebben meer dan
80 landen het getekend en daarvan ook al
meer dan 50 het geratificeerd.
Eerder dit jaar riep de Raad van Kerken
in een “verklaring tegen de nieuwe kernwapenwedloop” de Nederlandse regering
op om dit verdrag voor een verbod op
kernwapens eveneens te ondertekenen.
Tegenstanders van het verdrag brengen
echter allerlei bezwaren in. Zo zou het
verdrag inhoudelijk zwak zijn, het Verdrag tegen de Verspreiding van Kernwapens (NPT) ondergraven, gericht zijn tegen democratisch geregeerde landen (bv.
VS, VK, Frankrijk), tekortschieten in het
aanspreken van ‘dictatoriale’ landen (bv.
China, Rusland, Noord-Korea) en niet
op medestanders kunnen rekenen onder
de lidstaten van de NAVO.
Wat betreft die zwakte: in inhoudelijk
opzicht wordt vaak aangevoerd dat het
TPNW – in tegenstelling tot het NPT –
onvoldoende verificatie-instrumenten

ingebouwd zou hebben om te kunnen
controleren of het daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Echter – mede op advies
van de IALANA (International Association of Lawyers Against Nuclear Arms) –
zijn zowel in de preambule, als in artikel
18 van het TPNW duidelijke verificatie
instrumenten opgenomen. Weliswaar
niet tot in detail uitgewerkt, maar dat kan
ook in een later stadium nog.

DEMOCRATIEËN EN DICTATUREN
Aangaande de kritiek dat dit verdrag gericht zou zijn tegen democratisch geregeerde landen – mede ingegeven vanwege het door ICAN mobiliseren van de civiele samenleving voor TPNW in veel
landen – dient gewezen te worden op het
feit dat bij peilingen in bijvoorbeeld veel
NAVO-landen 70 tot 80% van de bevolking verklaarde voorstander te zijn van
een totaal verbod op kernwapens. Ook in
Nederland hebben oppositiepartijen
herhaaldelijk gevraagd waarom het KaVREDESMAGAZINE nr. 2-2021
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binet kernwapens in ons – zogeheten democratische – land wil handhaven, ondanks het feit dat de meerderheid voor
het verwijderen daarvan én voor een verbod daarop is! Terwijl de regeringsverklaring stelt dat “Nederland zich zal blijven inzetten voor een kernwapenvrije
wereld”!
En wat het aanspreken van die ‘dictatoriale’ landen betreft: ja – TPNW eist uiteraard ook van landen als Rusland, China en Noord-Korea dat zij volledig afzien
van kernwapens.
Vaak wordt ook gesteld dat het TPNW
het NPT zou ondermijnen. Echter, alhoewel artikel VI van het NPT de kernwapenmogendheden ertoe verbindt om
– via internationale onderhandelingen –
kernwapens af te schaffen, hebben zij dat
in de vijftig (!) jaar dat dit verdrag bestaat
nog nooit gedaan! Tijd om dit dus eindelijk in praktijk te brengen. Daarom menen de meeste commentatoren van het
TPNW juist dat dit verdrag complementair is aan het NPT en artikel VI daarvan
juist versterkt! Zelfs een studie (Zum
rechtlichen Verhältnis zwischen Atomwaffenverbotsvertrag und Nichtverbreitungsvertrag) van het Wetenschappelijk
Bureau van het Duitse parlement komt
tot die conclusie. Niet alleen concludeert
deze grondige studie dat het TPNW in
het geheel niet conflicteert met het NPT,
maar stelt bovendien dat het juist een
aanvulling is omdat in het TPNW heel
concrete ontwapeningsverplichtingen
opgenomen zijn en het “de strategie van
de nucleaire afschrikking delegitimeert”.

KERN NAVO-STRATEGIE
De onwil van NAVO lidstaten om het
TPNW te steunen is terug te voeren op
hun overtuiging dat ‘nucleaire afschrikking’ tot de kern van hun defensiestrategie behoort. Soms zelfs wel aangeduid
wordt als een soort ‘levensverzekering’.
Daaraan hechten zij blijkbaar zozeer dat
zowel de VS – en dus ook Rusland – begonnen zijn met een ‘modernisering’ van
hun kernwapenarsenaal. Deze modernisering is echter – wellicht niet tegen de
letter – maar beslist tegen de geest van het
NPT verdrag!
Vaak wordt ook gesuggereerd dat de
NAVO-lidstaten unaniem de nucleaire
strategie van de NAVO steunen. En dat de
“NAVO-bondgenootschappelijk
verplichtingen” het steunen van het TPNW
onmogelijk zouden maken. Daarbij zijn
echter wel wat kritische kanttekeningen
28
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te plaatsen. De woorden nucleaire- of
kernwapens staan nergens in het NoordAtlantisch Verdrag. Dat verdrag spreekt
zich helemaal niet uit over welke wapens
er ingezet zouden moeten/kunnen worden bij de verdediging van het gemeenschappelijk grondgebied. Dus staat het
lidstaten vrij om op dat vlak eigen keuzes
te maken. Zo hebben Denemarken,
Noorwegen en Spanje kenbaar gemaakt
dat zij geen kernwapens toelaten op hun
grondgebied in vredestijd. IJsland en Litouwen gaan nog een stap verder en hebben verklaard dat zij de inzet van kernwapens niet toestaan, zelfs niet in conflictsituaties. Dat zijn dus belangrijke ‘barsten’
(‘cracks’) in het bondgenootschap. Of –
om met een lied van Leonard Cohen te
spreken “there are cracks in everything,
that’s how the light gets in” – cracks die we
als vredesbeweging moeten benutten om
ook andere NAVO-lidstaten op te roepen
tot een ‘atomwaffenausstieg’!
In dit verband dient ook de bijzondere
positie van de landen die de VS toestaan
kernwapens op hun grondgebied te stationeren (o.m. Nederland, Duitsland en
België) onze aandacht. Omdat deze landen het NPT verdrag ondertekenden is
deze praktijk van ‘nuclear sharing’ en
‘forward deployment’ al evenzeer strijdig
– zo niet met de letter – dan toch met de
geest van dat verdrag.
Tenslotte wordt door tegenstanders
van TPNW ook vaak – geringschattend –
aangegeven dat ondertekenaars van dit
verdrag hoofdzakelijk bestaan uit vele
“onbelangrijke en kleine (eiland)staten”
en dat er nauwelijks “regionale grootmachten” bij zijn. Wat dat laatste betreft
zou ik toch zeker Nigeria en Zuid-Afrika
als zodanig aanmerken. Wat dat eerste
betreft bevinden er zich onder die “kleine
(eiland)staten” juist een aantal die zeer
geleden hebben onder de kernproeven
van de nucleaire grootmachten (bv. de
VS, Frankrijk en het VK)!
De jaarlijkse investeringen in die modernisering van de kernwapens – de modernisering van die ‘levensverzekering’ –
belopen zo’n 70 miljard dollar per jaar.
En laten nou die 70 miljard dollar per jaar
precies hetzelfde bedrag zijn dat de internationale klimaatconferentie – onlangs
gehouden in Den Haag – becijferde als
zijnde het jaarlijks benodigde bedrag om
ontwikkelingslanden te ondersteunen bij
de noodzakelijke klimaatmitigatie?
In zekere zin zouden we dus kunnen
stellen dat “de levensstijl van de machti-

gen” in rijke landen door hun ‘levensverzekering’ gecontinueerd wordt ten koste
van die “kleine staten” in met name de
zuidelijke wereldhelft, de zogeheten
“minder ontwikkelde landen”. Als die
enorme bedragen nu eens vrijgemaakt
zouden worden voor andere doelen
(“opportunity costs”) en geïnvesteerd in
bijvoorbeeld de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’ s), dan zou dit bijdragen aan een echte en inclusieve levensverzekering voor allen in plaats van
alleen die van een kleine groep rijke landen. Wat we wereldwijd nodig hebben is
een “economie van het leven” en niet een
“economie van de dood” (Wereldraad
van Kerken): een alternatieve, inclusieve,
circulaire, groene, delende, duurzame en
vreedzame wereldeconomie.

VOLKEL
Onder de leus “de kernwapens de wereld
uit – te beginnen uit Nederland” gingen
honderdduizenden Nederlanders destijds de straat op om te demonstreren in
Amsterdam en Den Haag tegen de plaatsing van kruisraketten op Nederlands
grondgebied. Maar de kernwapens zijn
nog lang niet de wereld en zeker ook nog
niet Nederland uit. Ook niet met de inwerkingtreding van het TPNW. Er zijn
nog minstens 13.000 kernwapens wereldwijd; 90% daarvan onder controle
van Rusland en de Verenigde Staten, de
overige 10% van andere kernmachten.
Laten we dus doorgaan met de strijd
tegen kernwapens. Kernwapens moeten
de wereld uit! Daarbij is het TPNW een
belangrijke stap vooruit! Vooralsnog is
dat verdrag alleen bindend voor die VNlidstaten die het geratificeerd hebben.
Maar hun aantal groeit.
Tenslotte: bij één van de demonstraties
tegen de VS-kernwapens op de luchtmachtbasis in Volkel stelde ik onlangs dat
onze strijd tegen (kern)wapens, militarisme en oorlog eigenlijk ingebed moet
worden in een strijd voor een alternatief,
inclusief en civiel vredes- en veiligheidsbeleid ! Aan het ontwikkelen van zo’n
alternatief wordt in verschillende andere landen én in Nederland gewerkt.
Doe mee en kijk maar eens op
www.samenveilig.earth,
www.sicherheitneudenken.de of
www.rethinkingsecurity.org.uk !
Kees Nieuwerth
Quaker en vicevoorzitter van de Raad
van Kerken in Nederland.
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Nederland en het TPNW

Nu lef
tonen

verbod zou een goede stap zijn. Zelfs al
zou het verdrag in strijd zijn met Nederlandse NAVO-verplichtingen, dan nog
kan het kabinet besluiten het verdrag
wel te ondertekenen, maar nog niet te
laten ratificeren.
Dan geef je wel het juiste signaal af
aan de internationale gemeenschap en
kan Nederland meteen doorpakken op
het moment dat alle obstakels binnen de
NAVO voor ratificatie zijn weggenomen.
Waarom doen we dat dan niet? Omdat
de TPNW gepaard gaat met de verplichting af te zien van de productie, de inzet
en de medewerking aan de inzet van
kernwapens. Het zou inhouden dat Nederland concreet de stap zet om de Verenigde Staten te vragen hun kernwapens
van Nederlands grondgebied (Volkel) te
verwijderen. Het staat NAVO-lidstaten
echter vrij om op dat vlak eigen keuzes
te maken. De NAVO-lidstaten Denemarken, Noorwegen en Spanje hebben al
kenbaar gemaakt dat zij in vredestijd
geen kernwapens toelaten op hun
grondgebied. Het huisvesten van kernwapens op ons grondgebied is dus zeker
geen ‘bondgenootschappelijke verplichting’.

D

e trage voortgang van
het NPV (NonProliferatie-Verdrag) uit
1970 frustreerde burgers in veel
landen. Dat was in 2007 de
aanleiding voor de oprichting
van ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear
weapons) waarin honderden
ngo’s zijn verenigd. Er ontstond
een uniek bottum-up actieproces
wat ertoe geleid heeft dat het
TPNW (Verdrag inzake het
verbod op kernwapens) door de
VN is aanvaard. ICAN kreeg
hiervoor in 2017 de Nobelprijs
voor de Vrede. Het verdrag is een
belangrijke stap op weg naar de
uitbanning van kernwapens,
maar voor het zover is, hebben
we nog een lange weg te gaan. (..)
Nederland verkeert nu in de
unieke positie dat ze als copresident van de uitgestelde
toetsingsconferentie van het
NPV in augustus 2021 haar
invloed kan laten gelden. Laat
Nederland de gelijkgestemde
geluiden uit andere landen
coördineren en versterken. (..)
Het is een grote uitdaging voor
onze Nederlandse regering om
het streven naar een kernwapenvrije wereld meer te laten zijn
dan een ideologische uitspraak.
Laat Nederland het lef hebben te
handelen in de geest van het
TPNW en het NPV en de
modernisering van de kernwapens op Volkel te weigeren.

Uit: Hans van Itterson, Het kernwapenverdrag
TPNW, hoe zat het ook weer? Nieuwsbrief NVMP –
Artsen voor Vrede, december 2020 p. 8.
www.nvmp.org/nieuwsbrief-nr-2-2020/

Uit: Wil Verheyen (bestuurslid NVMP),
Brabants Dagblad 28 januari 2021

Foto: ICAN

N

ederland nam, als enige NAVO-land, in 2017 wel déél aan
de onderhandelingen over het
kernwapenverdrag TPNW (als resultaat
van een burgerpetitie – red. VM), maar
ondertekende niet. Die Nederlandse
deelname was desalniettemin baanbrekend omdat de NAVO grote druk op de
lidstaten uitoefende om de onderhandelingen te boycotten. De Nederlandse regering nam in 2017 in haar regeringsverklaring bovendien op dat zij zich,
binnen bondgenootschappelijke verplichtingen, actief zal blijven inzetten
voor een kernwapenvrije wereld.
Minister Blok stelt echter dat Nederland het TPNW niet kan ondertekenen.
Daarbij beroept hij zich op de ‘NAVObondgenootschappelijke verplichtingen’
die dit onmogelijk zouden maken. De
minister verwijst naar de strategie-documenten van het NAVO-bondgenootschap en in het bijzonder naar de uitspraak dat kernwapens “zolang zij bestaan deel uit zullen maken van de strategie”. Maar nu kernmachten de drempel voor inzet van kernwapens lijken te
verlagen, vergroot nietsdoen de kans op
een kernoorlog. De opstelling van de
NAVO dat het een nucleaire alliantie is
zo lang er kernwapens in de wereld zijn,
mag dan ook nooit leiden tot een ontwapeningsimpasse.
Ondertekening van het kernwapen-
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Geheimen over onze kerntaken in
Afgelopen januari publiceerde het National
Security Archive in de VS een reeks
documenten over de Amerikaanse kernwapens
in Nederland met een commentaar van hun
medewerker William Burr en de Nederlandse
onderzoeker Cees Wiebes. De onderzoekers
hebben een knap staaltje werk verricht.
Hieronder wordt ingegaan op enkele
resultaten en de huidige stand van zaken rond
de controle op de bilaterale NederlandsAmerikaanse militaire betrekkingen.
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I

n Nederland is Volkel de nucleaire basis voor de Nederlandse luchtmacht,
waar Amerikaanse kernwapens zijn
opgeslagen. Maar al sinds de jaren vijftig
was er in Soesterberg ook een basis van
de VS-luchtmacht (US Air Force) in Nederland. Begin jaren zestig was daar het
32ste Tactical Fighter Squadron gevestigd met onderscheppingsjagers van het
type F-102. Tot de bewapening van deze
F-102s behoorde de AIM-26 Falcon
lucht-lucht-raket. Dit was het enige geleide lucht-luchtwapen van de US Air
Force, dat zowel conventioneel als nucleair geladen kon worden. Het mag op het
eerste gezicht vreemd lijken dat een gevechtsvliegtuig – bedoeld is om vijandelijke vliegtuigen te bestrijden – wordt uitgerust met een kernbom. Maar in het begin van de nucleaire NAVO-strategie
werd er vanuit gegaan dat de luchtmacht
van het Warschau Pakt in geval van oorlog in golven bommenwerpers begeleid
door jachtvliegtuigen op zou treden –
min of meer zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarom had het Nederlandse
leger ook nucleaire luchtdoelartillerie
met Nike Hercules geleide wapens.
Over Soesterberg hebben altijd geruchten de ronde gedaan dat daar kernwapens waren opgeslagen, maar de vredesbeweging kon er nooit de vingers achter krijgen. Een belangrijke onthulling in
de documenten van het National Security Archive is, dat er begin jaren zestig
concrete plannen zijn geweest om ook in
Soesterberg een kernwapendepot in te
richten voor de daar aanwezige Amerikaanse eenheid. Er was een verzoek van
de commandant van United State Air
Forces in Europe (USAFE) van 11 december 1961 aan de Nederlandse lucht-

macht om voorzieningen te treffen voor
de opslag van kernwapens op Soesterberg. Bij de documenten in het Nederlandse Nationaal Archief is het antwoord
van de Nederlandse plaatsvervangend
luchtmachtcommandant, commodore
Thijssen, aangetroffen. Hij zegt dat hij
“nu in staat is om te verklaren dat hij in
principe instemt met de opslag van de
wapens op voorwaarde dat er overeenstemming wordt bereikt over de te treffen voorzieningen”. Die moeten worden
vastgelegd in een Technische Overeenkomst tussen USAFE en de Nederlandse
luchtmacht “betreffende de ondersteuning van kernwapens voor het Tactical
Fighter Squadron van de USAF dat is gestationeerd op het vliegveld Soesterberg.”
Een voorstel zit bij die brief. Daarin worden de bevoegdheden van de Nederlandse luchtmacht en van de VS omschreven
en de plaats van het kernwapendepot op
een bijgevoegde kaart aangewezen. De
wapens vallen onder het gezag van de US
Air Force en worden bewaakt door Amerikanen. De wapens zullen worden vrijgegeven door “de bevoegde autoriteit” en

ingezet “alleen in overeenstemming met
de militaire planning van de NAVO en de
procedures die zijn vastgesteld door SACEUR”. SACEUR is de opperbevelhebber
van de NAVO in Europa, dit is altijd een
Amerikaanse generaal.

INTERVENTIEGROEP
De overeenkomst bepaalt dat het transport van de kernwapens via de lucht
plaatsvindt onder verantwoordelijkheid
van de VS, in coördinatie met de Nederlandse luchtmacht. De Nederlandse en
Amerikaanse luchtmacht moeten samen
een beveiligingsplan voor de kernwapens
opstellen, in het bijzonder voor “het geval van subversieve activiteiten, een oproerige beweging of vergelijkbare noodsituaties”. De Nederlandse luchtmacht
zal een snelle interventiegroep paraat
houden ter grootte van een infanteriecompagnie met een waarschuwingstijd
van vier uur. Interessant is ook dat wordt
bepaald: “Samen met de bevoegde civiele
autoriteiten zal de Nederlandse luchtmacht voortdurend het oog houden op
de lokale bevolking om de actuele en mo-
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en in de Koude Oorlog
PAASTOCHT TEGEN ATOOMWAPENS
VAN AMSTERDAM VIA
SOESTERBERG NAAR VOLKEL, 1961

gelijke dreiging te kunnen beoordelen,
die uitgaat van vijandige inlichtingenactiviteiten of subversieve sabotagegroepen.”
Het is niet duidelijk of dit niet ondertekende concept ooit is omgezet in een
geldende overeenkomst. Het National
Security Archive zegt hierover: “Vanwege
redenen die we nog niet kennen bleef het
kennelijk hierbij.” De Volkskrant, die vorige maand uitgebreid over de documenten publiceerde, gaat een stap verder:
“Op oude foto’s van Soesterberg en een
geheime kaart was te zien dat direct naast
de alarmhangar voor het F-102-vliegtuig
een munitieopslagplaats was met dubbel
hekwerk. ‘Algemeen werd dat gezien als
indicatie voor de opslag van nucleair materiaal’, zegt een militaire bron.”
Lagen er dus toch kernbommen op
Soesterberg? De beoordeling door de
Volkskrant maakt aannemelijk dat er in
elk geval een kernwapendepot was. Of
het ook gevuld was, is een andere zaak.
Het is ook mogelijk dat het een leeg reservedepot is gebleven. In NAVO-documenten uit die tijd wordt vaak nadruk

gelegd op het belang van verspreiding
van wapens en munitie om de luchtoperaties van het Warschau Pakt te bemoeilijken. Verder dateren de documenten uit
het hoogtepunt van de Koude Oorlog
(Berlijncrisis, Cubacrisis). Het is mogelijk dat daarna de urgentie om kernwapenarsenalen verder uit te breiden afnam.
Het zou geen uitzondering zijn als nucleaire plannen van de NAVO in Europa uiteindelijk niet werden uitgevoerd. Zelf
heb ik in de jaren zeventig als dienstplichtige gewerkt bij de 44ste Afdeling
Veldartillerie in ‘t Harde. Bij ons was algemeen bekend dat dit 155 mm geschut
bestemd was om genucleariseerd te worden. Je vindt dat plan ook terug in de documenten. Het is echter uiteindelijk
nooit gebeurd.Verdere declassificatie van
documenten is nodig om het definitieve
antwoord te vinden over het geheim van
Soesterberg.
Het is tamelijk onbekend dat ook de
Nederlandse marine ooit een kerntaak
had. De verzameling documenten levert
hierover nieuws op. Dit betreft nucleaire
dieptebommen die konden ingezet worden tegen Russische onderzeeërs op de
Atlantische Oceaan als het Warschau
Pakt zou proberen de aanvoer van versterkingen naar Europa te verhinderen.
De taak viel onder het Atlantische Commando van de NAVO. Aanvankelijk was
de bedoeling dat de kernwapens aan
boord zouden komen van Nederlands
enige vliegdekschip, de Karel Doorman.
Vanwege de risico’s werd echter besloten
de maritieme patrouillevliegtuigen Neptune van de Nederlandse marine uit te
rusten met de dieptebommen. Vanaf
1968 werd met de Britten afgekaart dat
zes Nederlandse Neptunes zouden vliegen vanaf het vliegveld in St Mawgan in
Cornwall. Daar werd ook een Special
Ammunition Storage Site ingericht, waar
de Nederlanders hun kernwapens konden ophalen. Er lagen daar ook kernwapens voor de Britten en de Amerikanen.
Er was wel een klein probleem. De Britse
regering had een vetorecht bedongen op
inzet van Amerikaanse kernwapens van-

af hun grondgebied. Moest dit nu ook
gelden voor de ‘Nederlandse’ dieptebommen? Uiteindelijk werd besloten deze
ook onder de eerdere Btits-Amerikaanse
afspraak te brengen, maar daar moesten
de Britse premier Wilson en de Amerkaanse president Johnson wel aan te pas
komen. Een handgeschreven aantekening op een juridisch document (mogelijk van premier Wilson himself) zegt:
“Dit is onvoldoende. Ik wil sowieso een
veto op de inzet.”

GEHEIMHOUDING BLIJFT TROEF
Dat er wat betreft de geheimhouding
over de Amerikaans-Nederlandse militaire betrekkingen sinds de jaren zestig
weinig is veranderd blijkt uit de behandeling van het ‘Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden
en de regering van de Verenigde Staten
van Amerika inzake de totstandkoming
van een raamwerk voor samenwerking
op het gebied van defensieaangelegenheden’ in de Tweede Kamer. Tijdens een
door haar afgedwongen debat deed SPkamerlid Karabulut met nota bene alleen
enige steun van haar VVD-collega Bosman wanhopige pogingen om de gevolgen van dit verdrag boven water te krijgen. Ze stuitte daarbij slechts op een wolk
van wollige argumenten van de kant van
minister van defensie Bijleveld. Karabulut: “Het is ook bijzonder, want we behoren hiermee tot een selecte groep landen
waarmee dit verdrag wordt gesloten:
naast Australië, Canada en het Verenigd
Koninkrijk het eerste niet-Angelsaksische land. Wat is het eigenlijk voor verdrag, als dit zo’n bijzonder verdrag is? Ik
ben erg benieuwd.” De minister: “Zoals u
zult begrijpen, zijn gedetailleerde afspraken in dergelijke MoU’s [Memorandums
of Understanding – KK] in beginsel vertrouwelijk.” De kern van de zaak is dat
Nederland toetreedt tot een selecte groep
bondgenoten van de VS met een nieuw
juridisch betekenisvol raamverdrag dat
leidt tot verplichtingen voor Nederland
via een reeks uitgewisselde memoranda
en technische overeenkomsten, waarover
de minister verder geen informatie wil
prijsgeven. Meer onderzoek gewenst!
Kees Kalkman
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Kernwapens tegen steden?
Steden tegen kernwapens!
Op vrijdag 22 januari jl. werd het VN-verdrag
van kracht dat kernwapens verbiedt. Het
verdrag was door voldoende VN-lidstaten
ondertekend en geratificeerd. Voornamelijk
staten van het zuidelijk halfrond – staten die
zelf geen kernwapens bezaten.

I

n ‘De Strijd voor Vrede’ noemt Tom
Sauer dit verbod dan ook een verdrag
van de havenots tegen de haves. De
staten die kernwapens nodig denken te
hebben voor hun veiligheid zijn echter
tevens de staten waarvan de bevolking in
de eerste plaats door die kernwapens bedreigd wordt.
Om in de (semi)kernwapenstaten, zoals Nederland, de politiek te laten kantelen en de stem van de door kernwapens
bedreigde bevolking luider te laten klinken dan die van de nationale veiligheid
welke ermee gediend zou zijn, startte de
International Campaign for the Aboliti-

on of Nuclear weapons (ICAN) een op
die (stedelijke) bevolking gerichte campagne, het Cities Appeal. In navolging
van het wereldwijde netwerk van de Burgemeesters voor Vrede (dat ook bij ICAN
is aangesloten) worden gemeenten opgeroepen duidelijk te maken aan de nationale overheid dat zij als taak hebben hun
bevolking tegen onheil te beschermen,
maar die taak op geen enkele manier
waar te kunnen maken in het geval van
een op hun stad gerichte kernwapenaanval. Preventie is hier de enige remedie en
het ondertekenen van het VN-kernwapenverbod de enige manier om dit onheil
af te wenden.
Op 13 november 2019 besloot de gemeenteraad van Nijmegen, als eerste in
Nederland, het ICAN Cities Appeal te
ondertekenen. Haar burgemeester Bruls
is niet voor niets voorzitter van het tegenwoordig vaak in het nieuws zijnde
overleg van Veiligheidsregio’s, maar de

stad Nijmegen vertoont natuurlijk altijd
nog het grote litteken van het bombardement dat haar in de Tweede Wereldoorlog trof en de Nijmegenaars eraan herinnert dat in de moderne oorlogvoering
steden het doelwit zijn. Dat verklaart ook
waarom Rotterdam, Hengelo en Arnhem
in 2020 het voorbeeld van Nijmegen
volgden. Ook Groningen heeft het Cities
Appeal inmiddels ondertekend en namens de gemeente Amsterdam zette loco-burgemeester Rutger Groot Wassink
op de historische datum van 22 januari jl.
zijn handtekening. In het Amsterdamse
geval had het Amsterdams Vredesinitiatief (AVI) in het voorafgaande jaar handtekeningen onder de Amsterdamse bevolking opgehaald voor dit initiatief en
had het uitgebreid met een oproep aan
de gemeente Amsterdam om de grote
wapenbedrijven die een officiële vestiging in Amsterdam hebben de wacht aan
te zeggen. Van deze bedrijven bouwt
Boeing immers zelfs mee aan de nieuwe
kernwapens die komend jaar de ‘oude’ op
Volkel moeten vervangen.
Met Amsterdam erbij zijn er nu zes
Nederlandse steden die het Cities Appeal
ondertekend hebben. Vergelijkingen met
omliggende landen gaan natuurlijk altijd mank, maar dit aantal steekt toch wel
een beetje schriel af tegen de 66
Belgische en 68 Duitse gemeenten, die
het Cities Appeal volgens de ICAN-website inmiddels hebben ondertekend. Er
valt met andere woorden in Nederland
nog wel wat werk te doen. Lobbywerk dat
zich juist heel goed leent om op
lokaal niveau en ook tijdens de coronapandemie uitgevoerd te worden. In Nederland wordt het ICAN Cities Appeal
gecoördineerd door PAX. Voor meer informatie: http://nonukes.nl/citiesappeal
Jan Schaake
Tom Sauer, De strijd voor vrede – En hoe we die kunnen

Foto: ICAN

winnen. Uitgeverij Polis, augustus 2017
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KORTE BERICHTEN
Drones

H

et netwerk World Without Walls Europe is gestart met een nieuwe
petitie aan EMSA, het Europees agentschap voor maritieme veiligheid. De petitie vraagt het agentschap geen ‘killer
drones’ te leasen van het Israëlische wapenbedrijf Elbit Systems of andere militaire bedrijven en dergelijke drones niet
te gebruiken om het dodelijke EU-migratiebeleid uit te voeren.
Petitie tekenen: tinyurl.com/5cs62xy3

Arpilleras

O

nline tentoonstelling van arpilleras t.g.v. het 100-jarig bestaan van
War Resisters’ International. Arpilleras
zijn geappliqueerde wandtapijten die
oorspronkelijk uit Chili komen en sindsdien door vrouwen over de hele wereld
zijn gebruikt om thema’s als oorlog, conflict, geweldloosheid en protest te verkennen. De samenstelster geeft op 25
maart een online rondleiding.
Meer info: tinyurl.com/pi7lbg9y

Congres

H

et congres van GroenLinks heeft in
januari in meerderheid tegen een
motie gestemd, die waarschuwt voor de
omstreden IHRA-definitie van antisemitisme. Aanleiding voor de motie was het
stemgedrag van de GroenLinks-fractie in
de Tweede Kamer. Die was in het verleden tegen de IHRA-definitie maar steunde in december een SGP-motie ervoor.
Zelfs Kenneth Stern, de belangrijkste opsteller van de IHRA-definitie, levert felle
kritiek op de toepassing ervan. Stern zegt
dat de IHRA-definitie als een politiek instrument fungeert om kritiek op Israëls
Palestinapolitiek de kop in te drukken.

Duurzame Vrede

I

n het verkiezingsprogramma van
GroenLinks werd een amendement
van de Werkgroep Duurzame Vrede van
deze partij verwerkt. Daarin wordt toegevoegd dat versterking van niet-militaire
middelen van de Europese Unie ten behoeve van conflictpreventie, diplomatie
en civiele vredesmissies nodig is. Toch is

de werkgroep allerminst tevreden. Centraal uitgangspunt in de door GroenLinks gepubliceerde toekomstvisie voor
defensie is namelijk dat “de vrede met
wapens bewaakt dient te worden”. De
werkgroep stelt daar tegenover dat vele
onderzoeken en praktijksituaties laten
zien dat geweldloze middelen veel effectiever zijn dan militaire.
Meer hierover: tinyurl.com/4azb337v

Facebook

F

acebook bekijkt momenteel een verzoek van Israël om het woord ‘zionist’ op de lijst te zetten van woorden die
duiden op haat zaaien. De BDS-beweging voerde hiertegen, in samenwerking
met o.a. Jewish Voice for Peace, een actie
waarbij 50.000 handtekeningen werden
opgehaald. Zij beschouwen het Israëlische verzoek als een poging om het spreken over de bezetting van Palestina moeilijker te maken.

Teheran

I

n de Iraanse hoofdstad Teheran staat
een vredesmuseum. Het richt zich in
het bijzonder tegen chemische wapens,
waar Iran zwaar onder te lijden heeft gehad, maar ook tegen kernwapens. Bijzonder is dat alle medewerkers, van directeur tot rondleiders, oorlogsslachtoffers zijn.
Meer info: tinyurl.com/1nus4ocy

Westelijke Sahara

W

ar Resisters’ International heeft
een verklaring uitgegeven waarin
zij oproept om het recht op zelfbeschikking van de bevolking van de Westelijke
Sahara te erkennen en een einde te maken aan de plundering van hulpbronnen.
Zo kan een vreedzame oplossing van het
nu al 45 jaar durende conflict worden bereikt. De verkoop van wapens aan Marokko moet worden verboden.

NAVO

E

xperts stelden in opdracht van de secretaris-generaal een belangrijk rapport op over de toekomst van de NAVO,
“NAVO 2030: United for a new Era”. Het

blijkt in een taal geschreven die erg doet
denken aan de periode van de Koude
Oorlog, doordrenkt met vijandbeelden
in een erg bedreigende wereld. Rusland
en China zijn onze vijanden en kernwapens beschermen ons.

Overwinning

D

e gemeente Sevilla maakte de annulering bekend van de wapenbeurs “Electronic Warfare Europe”, die
daar gehouden zou worden. Een groot
succes voor de actievoerders van Stop Ferias de Armas. Eerder ging dezelfde beurs
al niet door in Liverpool.

Locatiedata

S

oftware die verwerkt is in veel apps
op mobiele telefoons zorgt ervoor
dat je locatiegegevens terecht komen bij
Amerikaanse inlichtingendiensten en het
Amerikaanse leger. Het leger gebruikt
deze gegevens o.a. voor drone-aanvallen.
Apple en Google hebben inmiddels deze
software verboden.
Het gaat om door X-Mode gemaakte
stukjes software die in allerlei apps ingebouwd kunnen worden. Zo weet het bedrijf waar je bent en het verkoopt die gegevens. De software zit o.a. in de Muslim
Pro-app die 98 miljoen keer gedownload
is. Al deze mensen kunnen dus gevolgd
worden.
Een Amerikaanse legerwoordvoerder
zei dat er niets mis is met deze praktijk:
“Onze toegang tot de software wordt gebruikt om Special Operations Forces te
ondersteunen in hun missies. We houden
ons daarbij aan procedures die de privacy, mensenrechten en grondwettelijke en
rechten van Amerikaanse burgers beschermen.” Niet-Amerikanen zijn hun
leven kennelijk minder zeker.

Mensensmokkelaar

N

ieuw onderzoek door Christian
Peacemaker Teams wijst uit dat
bootvluchtelingen in Griekenland het risico lopen op jarenlange gevangenisstraffen omdat zij worden aangemerkt als
mensensmokkelaar. Vaak betreft het de
mensen die in ruil voor korting op de
overtocht of onder bedreiging de boot
VREDESMAGAZINE nr. 2-2021
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bestuurden. In rechtszaken van gemiddeld 27 minuten, zonder afdoende verdediging of zelfs vertaling, worden gevangenisstraffen van gemiddeld bijna 50 jaar
opgelegd, gecombineerd met boetes
rond de 400.000 euro.

Belgische wapens

I

n oktober 2020 speurden een dertigtal
mensen tijdens de eerste onderzoeksworkshop van IkStopWapenhandel.eu
naar Belgische wapens in Jemen. Met
succes. Ze konden bewijzen dat wapens
van FN Herstal en Mecar in 2019 op grote schaal gebruikt werden door de Saudische Nationale Garde bij gevechten in het
noorden van Jemen.

Gush Shalom

D

e Israëlische vredesorganisatie
Gush Shalom noemt de, op 11 december aangekondigde, overeenkomst
van Israël met Marokko: “Een cynische
uitwisseling van de Israëlische bezetting
van de Westelijke Jordaanoever tegen de
Marokkaanse bezetting van de Westelijke
Sahara.”

Werken met 1325

H

et Platform Vrouwen & Duurzame
Vrede publiceerde de brochure
“Werken met 1325” ter gelegenheid van
het 20-jarig bestaan van VN Veiligheidsraad Resolutie 1325 en omdat het 25 jaar
geleden is dat de vierde VN Wereldvrouwenconferentie in Beijing plaatsvond.
In de brochure zijn een aantal artikelen
opgenomen die de beloftes van Beijing
en resolutie 1325 in kaart te brengen.
Verder staan er verhalen in uit Jemen, Afghanistan en Congo die laten zien hoe
vrouwen daar werken met 1325. Migranten- en vluchtelingenvrouwen in Nederland komen ook aan het woord over hun
projecten.
Download: tinyurl.com/1qkedpzf

Ruslan Kotsaba

D

e Oekraïnse vredesorganisatie
Ukrainian Pacifist Movement veroordeelt de politieke vervolging van de
journalist en pacifist Ruslan Kotsaba. Hij
publiceerde in 2015 een videoblog waarin werd opgeroepen tot een boycot van
de mobilisatie voor het gewapende conflict in het oosten van Oekraïne. Hij
wordt daarom beschuldigd van verraad
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en belemmering van militaire operaties.
Daarop staat 5 tot 15 jaar gevangenisstraf.

Grensmuren

H

et rapport “A Walled World, towards a Global Apartheid” toont
aan dat de grensmuur die Trump propageerde slechts één van de meer dan zestig
muren is die wereldwijd gebouwd zijn op
grenzen of in bezette gebieden. We leven
nu, 31 jaar na de Val van de Berlijnse
Muur, in een wereld waarin 4,7 miljard
mensen wonen in landen met grensmuren.
Deze militarisering van grenzen,
maakt het gevaarlijker dan ooit om grenzen over te steken voor mensen die geweld en armoede ontvluchten.
Meer info: tinyurl.com/5dbwokha

Apartheid

D

e prominente Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem omschrijft Israël voortaan als een apartheidsregime. Dat blijkt uit een rapport
dat de organisatie publiceerde onder de
titel “Een regime van Joodse suprematie
tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee: Dit is Apartheid”.

Meerderheid

E

en ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat Nederland zich moet aansluiten bij het antikernwapenverdrag van de Verenigde Naties, dat onlangs in werking trad. Ook
zijn de meeste Nederlanders tegen Amerikaanse atoomwapens op Europees
grondgebied. Dat blijkt uit een opiniepeiling in opdracht van de International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons.
De peiling is eind 2020 gehouden onder 1003 Nederlanders. Bijna 80% van de
ondervraagden is vóór toetreding tot het
anti-kernwapenverdrag. 68% vindt zelfs
dat Nederland leiderschap moet tonen
door als eerste NAVO-land toe te treden
tot het verdrag, tegen de wens van de Verenigde Staten in.

Juridische strijd

O

p initiatief van het Tribunaal voor
de Vrede verscheen bij uitgeverij
Thoth het boek “Eens zullen ze ons gelijk
geven”. Het beschrijft de geschiedenis van

de strijd tegen de kernwapens, met de nadruk op de juridische strijd, zoals gevoerd door de Stichting Verbiedt de
Kruisraketten en het Tribunaal voor de
Vrede.

Strafhof

H

et Internationaal Strafhof heeft
rechtsmacht over door Israël bezet
Palestijns gebied. Tot dat oordeel komt
het in Den Haag gevestigde hof. Daarmee
is de weg vrij voor een officieel onderzoek naar Israëlische en Palestijnse oorlogsmisdaden in het gebied.

Klacht

A

lle 17-jarigen, jongens en meisjes,
krijgen een brief dat ze zijn geregistreerd als dienstplichtige. Bij de Reclamecodecommissie was een klacht ingediend tegen het bijsluiten van een wervingsfolder van defensie. Die klacht is nu
afgewezen. De commissie vond de folder
wel reclame, maar geen ongeoorloofde
distributiewijze.

Korea WWW

A

ctivisten van de Zuid-Koreaanse organisatie World Without War hebben actie gevoerd op de wapenbeurs DX
Korea. De groep kwam de wapenbeurs
binnen, gekleed als Magere Heinen en
toonden met borden en beelden de impact van de wereldwijde wapenhandel.
De actievoerders richtten zich in het
bijzonder op bedrijven die betrokken
zijn bij de oorlog in Jemen, het conflict
tussen Azerbeidzjan en Armenië en de
schendingen van de mensenrechten in
West-Papoea.

Borden Volkel

O

p 22 januari, de dag dat het VN
Verdrag dat kernwapens verbiedt
in werking trad, vierden vredesactivisten
dat bij de vliegbasis Volkel. Ze overhandigden het verdrag aan de burgemeester
van Uden, waaronder Volkel valt, en
trokken toen naar de vliegbasis. Daar
plaatsen ze naast de ‘verboden toegang’
borden die de kernwapens beschermen,
nieuwe borden die waarschuwen dat
vanaf die dag kernwapens verboden zijn.
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Twee kinderboeken

H

et is niet eerder voorgekomen
dat in deze rubriek kinderboeken zijn besproken. Daartoe
was ook weinig aanleiding, want kinderboeken die iets goeds te vertellen hebben
over omgaan met conflicten zijn schaars.
Alle reden dus om aandacht te besteden
aan de kinderboeken van Nina Koevoets.
Die bevatten eigenlijk heel gewone leuke
verhaaltjes, zoals je die in boeken voor
kinderen van 5 tot 10 jaar verwacht.
Voorlezende ouders zullen wellicht niet
eens de andere ondertoon bemerken.
Echter, waar veel gewone kinderboeken
op subtiele wijze bijbrengen dat je met
‘gepast’ geweld snel en eenvoudig problemen oplost, leren deze boeken op even
subtiele wijze dat het anders en beter
kan, met geweldloze methoden.
Het eerste boek heet ‘Houd (van) het
bos! zegt Stella’. Stella gaat alleen het bos
in. Door een bijensteek wordt ze net zo
klein als de bloemen die ze heeft geplukt.
Ze kan nu met de planten en dieren pra-

ten. De boom Bertie laat haar kennis maken met het hele bos. Stella overwint haar
angst voor spinnen, leert over dromen
van een vlinder en over schoonheid van
een bloem. Als ze hoort dat het bos zal
worden gekapt, is ze boos en verdrietig.
Ze praat met de mieren die op weg zijn
om het bos te verdedigen en weet zelfs
Mier Officier ervan te overtuigen dat een
geweldloze aanpak beter is. Stella wil zelf
iets doen, want ze houdt van het bos en
wil het behouden. Ze besluit iedereen
daarbij te betrekken.
Het tweede kinderboek heeft de titel
‘De eerste reis’ en gaat over vier kleine vogeltjes, die met de hele familie voor het
eerst de lange reis naar het Zuiden maken. De twee broertjes en twee zusjes bereiden zich op die reis voor met vlieglessen. Wanneer ze de ‘grote reis’ gaan maken krijgen de broers ruzie. Want de vier
vogeltjes zijn heel verschillend. Maar
omdat ze samen met hun familie lang op
weg moeten zijn, leren ze met deze ver-

schillen omgaan. Allebei bevatten de
boeken een nawoord, bestemd voor o.a.
ouders met aanwijzingen om verder te
praten met kinderen over natuurbehoud, actievoeren en omgang met conflicten. Zij zijn rijk geïllustreerd. Het
tweede zelfs met bijzonder artistieke tekeningen. Even bladeren in een voorproefje kan op: tinyurl.com/528kvb8b.
De boeken zijn niet in de boekhandel
verkrijgbaar, maar wel in de webshop van
het Museum voor Vrede en Geweldloosheid. Kijk op www.vredesmuseum.nl/
winkel/boeken.php of bel 015-7850137.
Ze kosten elk 15 euro plus 3 euro kosten
per zending.
Voor volwassenen geeft Nina van cursussen in Europa op het gebied van geweldloze conflicthantering. Zie hiervoor
het artikel van haar hand elders in dit
blad.
Chris Geerse

MUURSCHILDERING
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duizend soldaten
als ge van ze leven in de westhoek passeert
deur regen en noorderwinden
keert omme den tied als g’ alhier passeert
den oorlog ga j’ hier were vinden
ja ’t is den oorlog da ’j hier were vindt
en ’t graf van duizend soldoaten
altied iemands voader altied iemands kind
nu doodstille en godverlaten
laat de bom’n nu maar zwieg’n
en dat ’t gras niets verteld
en de wind moet ’t ook maar nie zing’n
dat julder’n dood tot niets hè geteld
dat woaren al te schrik’lijke dingen
zeg ’t goat al goed der is welvaart in ’t land
en de vrede ligt vast in de wetten
we maken wel woapens maar met veel meer verstand
maar just om den oorlog te beletten
en grote raketten atoom in den top
we meugen toch experimenteren
we mikken wel ne keer naar mekaar zijne kop
maar just om ons ’t amuseren
als ge van ze leven in de westhoek passeert
deur regen en noorderwinden
keert omme den tied als g’ alhier passeert
den oorlog ga j’ hier were vinden
ja ’t is den oorlog da ’j hier were vindt
en ’t graf van duizend soldoaten
altijd iemands voader altijd iemands kind
duizend en duizend soldoaten
duizend en duizend soldoaten
duizend en duizend soldoaten
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