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Failliet vredesproces

A

commentaar

ls de recente uitbarsting van
grootschalig geweld in
Israël/Palestina één ding heeft
onderstreept, is het dat het zogeheten
‘Midden-Oosten Vredesproces’ failliet is
en een fundamenteel andere aanpak
noodzakelijk is om tot vrede te komen.
Met het begrip ‘vredesproces’ wordt
sinds de Oslo-akkoorden van 1993-1995
een traject van onderhandelingen
aangeduid dat moet uitmonden in de
bekende tweestaten-oplossing: een staat
Palestina die de Gazastrook, de
Westelijke Jordaanoever en OostJeruzalem omvat, geflankeerd door
Israël binnen de erkende grenzen. In de
praktijk is er van onderhandelingen
echter zelden sprake geweest en is het
vredesproces een formule gebleken voor
intensivering van onrecht. Het heeft
Israël de gelegenheid geboden de
bezetting en kolonisering van Palestijns
gebied voort te zetten en het tot wasdom
komen van een levensvatbare staat
Palestina onmogelijk te maken. Om de
paar jaar leidt de Israëlische politiek tot
grootschalig geweld en steeds weer
betalen de Palestijnen daarvoor de
hoogste prijs.
De internationale gemeenschap treft
niet alleen het verwijt deze ontwikkeling
mogelijk te hebben gemaakt, maar
bovenal te hebben nagelaten de
Palestijnen in bescherming te nemen.
De Israëlische bezetting van de
Palestijnse gebieden duurt inmiddels 54
jaar en is doorspekt met oorlogsmisdaden, waaronder kolonisering.
Onlangs constateerde de mensenrechtenorganisatie Human Rights
Watch ten overvloede dat Israël zich
bovendien schuldig maakt aan

misdaden tegen de menselijkheid, te
weten vervolging en apartheid. Het
afgelopen jaar concludeerden ook
collega-organisaties als het Israëlische
Yesh Din en B’Tselem en het Palestijnse
Al-Haq dat Israël een apartheidsregime
voert.
Onder internationaal recht rust op
alle staten de verplichting slachtoffers
van zulke misdaden in bescherming te
nemen en daders met sancties tot de
orde te roepen. Daartoe beschikt de
internationale gemeenschap – denk aan
de Europese Unie – over economische
en politieke instrumenten, die tegen tal
van landen worden ingezet. Daar
kunnen ook de Palestijnen van meepraten; organisaties als Hamas en
Islamitische Jihad zijn nagenoeg
geïsoleerd. Israël wordt echter ontzien,
ook door Den Haag, de ‘Internationale
Stad van Vrede en Recht’. Nederland
blijft “inzetten op de tweestatenoplossing,” liet minister Blok van
Buitenlandse Zaken de Tweede Kamer
onlangs weten.
Den Haag en Brussel gaan zelfs zover
de Israëlische kolonisering actief te
steunen. De kolonisten zijn welkom om
hun producten op de Nederlandse en
Europese markt te verkopen, zodat in
hun illegale ‘nederzettingen’ de
schoorstenen kunnen blijven roken.
Ook doet de Nederlandse overheid
volop zaken met Israëls militaire
industrie, die volop betrokken is bij de
bezetting van Palestijns gebied. Met dit
beleid maken Nederland en Europa zich
medeplichtig aan de misdaden en
moeten we vrezen voor de volgende
geweldsuitbarsting.
De afgelopen weken lieten ook zien

dat Israël ongewild met zijn gewelddadige optreden een brug bouwde
tussen de Palestijnen in Israël, OostJeruzalem, Gaza en de Westoever.
Verdeeldheid maakte plaats voor
solidariteit, als reactie op de
discriminatie dan wel onderdrukking
die alle Palestijnen dagelijks ervaren en
het grote historische onrecht dat hen
collectief is aangedaan. Symbool bij
uitstek van dat onrecht zijn de
Palestijnse vluchtelingen, die nog altijd
worden afgehouden van hun recht van
terugkeer naar de plaatsen waaruit zij
zijn verdreven in 1948 en 1967.
Het ‘vredesproces’ is een kruitvat en
dient plaats te maken voor werkelijke
vredespolitiek, gebaseerd op het
internationale recht en de universele
mensenrechten. Duurzame vrede is
alleen mogelijk als de elementaire
rechten van alle betrokken partijen
worden gegarandeerd. Om Den Haag en
Brussel daarvan te doordringen is zware
druk vanuit de samenleving noodzakelijk. Een hoopvol teken is dat de
afgelopen weken veel organisaties en
mensen zich uitspraken. Die lijn zal
actief moeten worden doorgetrokken.
De ‘straat’ zal verandering moeten
afdwingen, zoals dat destijds ook is
gebeurd met betrekking tot dat andere
beruchte apartheidsregime.
Martijn de Rooi

Markt in Recife (Mauritsstad) waar
tot slaafgemaakten verhandeld
werden (1638).
Tekenaar: Zacharias Wagen(a)er
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Vredesbeweging, ga het
fundamentele debat aan
Niet het blindelings verhogen van defensiebudgetten, maar een op internationale
samenwerking gebaseerd vredes- en
veiligheidsbeleid is het antwoord op grote
humanitaire en politieke problemen. Daarvoor
heeft de vredesbeweging nog te weinig oog.

Steevast is het verhaal
dat Nederland veel
te weinig aan defensie
uitgeeft en een klaploper is.
ro. Dit streefbedrag groeit, als percentage
van het BBP, mee met de economische
ontwikkeling.
De komende jaren zullen echter ook
extra financiële middelen nodig zijn voor
4
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Tekening Len Munnik

Z

even jaar geleden besloten de
NAVO-lidstaten zichzelf ertoe te
verplichten minimaal twee procent van het Bruto Binnenlands Product
(BBP) aan defensie uit te geven. Met de
Verenigde Staten, Turkije en Griekenland
(!) als flinke uitschieters naar boven, besteedden de meeste lidstaten in die tijd
net iets meer dan één procent van hun
BBP. Het gaat dus om een forse verhoging en met name onder president
Trump werd de Amerikaanse druk op de
Europese lidstaten fors opgevoerd. Europa zou militair gezien niet in staat zijn de
eigen broek op te houden, zijn verantwoordelijkheid niet nemen en de Amerikanen de kastanjes uit het vuur laten halen.
Ook in de Nederlandse politiek kreeg
deze verandering gevolgen. Na jarenlange bezuinigingen op defensie heeft het
kabinet-Rutte III de uitgaven de afgelopen jaren weer laten toenemen, zij het
nog lang niet naar de afgesproken twee
procent. Voor dat laatste is nog een extra
verhoging van jaarlijks ruim acht miljard
euro nodig, naar zo’n dertien miljard eu-

onder andere het herstelprogramma van
de coronacrisis, de zorg, woningbouw en
klimaatmaatregelen. Van de politieke
partijen met een door te rekenen verkiezingsprogramma hebben alleen de
ChristenUnie en de SGP aan de tweeprocent-norm voor defensie vastgehouden; andere partijen maken wel extra
geld vrij, maar komen niet aan de twee
procent.
Alle reden voor aan defensie gerelateerde denktanks, officierenverenigingen
en zelfs de commandanten van de krijgsmachtonderdelen om rond de verkiezingen en de kabinetsformatie publiekelijk
te pleiten voor een zo fors mogelijke verhoging van het defensiebudget. Naast de
talrijke interviews, toespraken en opinieartikelen werd zelfs een online-petitie gelanceerd. Steevast is het verhaal dat Nederland veel te weinig aan defensie uitgeeft, internationaal onderaan bungelt,
een klaploper is, een pleefiguur slaat onder de bondgenoten en nauwelijks enige

gevechtskracht kan inbrengen. Zelfs het
verhaal dat Nederlandse militairen vanwege chronische munitietekorten op
oefening ‘pang’ zouden moeten roepen is
alweer vernomen.

NAUWELIJKS TEGENSPRAAK
Dit betoog ontmoet helaas weinig tegenspraak. Zelfs politieke partijen links van
het midden – D66, PvdA en GroenLinks
– gaan vrijwel kritiekloos mee in de
klaagzang dat defensie de afgelopen jaren
is uitgekleed en dat Europa ook zonder
de VS militair opgewassen zou moeten
zijn tegen de dreigingen vanuit Rusland
en China. De Nederlandse vredesbeweging richt zich voornamelijk tegen concrete wapensystemen (kernwapens, bewapende drones) en wapenexporten
(naar Saoedi-Arabië), maar nauwelijks
fundamenteel tegen de zojuist geschetste
ontwikkeling van vermeende dreigingen
en verhoging van het defensiebudget.
Kritische reacties op een afgelopen na-

VredesMagazine3-2021

31-05-2021

13:28

jaar door de Tweede Kamerfractie van
GroenLinks uitgebrachte defensievisie,
en een tweetal opinieartikelen afgelopen
voorjaar in Trouw, vormden daarop een
uitzondering.
De claims van de defensiespecialisten
zijn namelijk wel degelijk te weerleggen.
Volgens het SIPRI staat Nederland wereldwijd op de 19e plaats qua militaire
uitgaven, terwijl ons land in grootte de
18e economie is; dan is ons defensiebudget dus aardig in overeenstemming met
onze economische positie. De NAVOlanden spendeerden in 2019 gezamenlijk
1.035 miljard dollar aan defensie, oftewel
54 procent van het wereldwijde totaal;
Rusland en China kwamen samen tot
ruim 17 procent. Wie vormt nu eigenlijk
een bedreiging voor wie? Half april werd
de stormbal gehesen over de samentrekking van twintigduizend Russische militairen langs de grens van Oekraïne, maar
in Nederland is vrijwel onopgemerkt gebleven dat in april en mei zo’n twintigduizend Amerikaanse militairen de oceaan zijn overgestoken om samen met
tienduizend militairen uit andere NAVO-lidstaten een grote militaire oefening
uit te voeren in de landen rond de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Georgië
deelnemen.
En als onze defensiespecialisten dan
aangeven dat het niet alleen om de omvang van de budgetten gaat, maar ook
om de militaire slagkracht die je daarmee
kunt leveren, zou eerst nog wel wat efficiencywinst geboekt kunnen worden uit
Europese samenwerking alvorens de
budgetten blindelings te (blijven) verhogen. Juist de afgelopen maanden kwam
de Algemene Rekenkamer met een bijzonder kritisch rapport over de mate
waarin het ministerie van defensie zijn
bestedingen kan verantwoorden. Laat
eerst maar eens zien dat je de huidige
miljarden op een verantwoorde manier
besteedt voordat je om meer vraagt, louter en alleen omdat je dat zeven jaar geleden met je bondgenoten hebt afgesproken.
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projecten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking zijn onderworpen
zouden ook van toepassing moeten zijn
op militaire missies zoals de Afghanistanoorlog. Er zijn duizenden militaire
en tienduizenden burgerdoden gevallen
en grote vluchtelingenstromen op gang
gekomen. Er heeft een enorme verwoesting plaatsgevonden en wat een opbouwmissie moest zijn is uitgelopen op een fiasco. Voor Irak en Libië geldt hetzelfde.
Syrië en Jemen laten de militaire onmacht of onwil van het Westen zien.
Steeds duidelijker wordt dat de militaire interventies van het Westen niet de bescherming van de lokale bevolking tot
doel hebben, maar de bescherming van
de eigen economische belangen. De beheersing van de transportroutes van essentiële grondstoffen en in toenemende
mate ook die van vluchtelingen en migranten. De eerstgenoemde om ze open
te houden, de laatste om ze af te kunnen
sluiten. En de eerstgenoemde bovendien
steeds meer in een internationale concurrentieslag met opkomende machten
als vooral China.
Het is een militaire veiligheidspolitiek
die steeds weer tot nieuwe conflicthaarden en verdere escalatie leidt. Die de wereld onveiliger maakt in plaats van veiliger. Niet de mondiale veiligheidsvraagstukken, maar het klassieke denken in
‘meer wapens’ en daaraan gekoppeld het
belang van de wapenindustrie liggen ten
grondslag aan de roep om verhoging van
de defensie-uitgaven. Als 18e economie
bezet Nederland een vaste plaats in de
top tien van wapen exporterende landen.
De oorlogen en mensenrechtenschendingen in het Midden-Oosten en NoordAfrika worden mede op gang gehouden
door grootschalige Europese wapenexporten. Als de onrust in de regio als bedreiging voor Europa wordt ervaren, zou
het stopzetten van wapenleveranties aan
de betreffende landen een goede eerste
stap zijn om die dreiging te verminderen.
De EU voert echter een beleid dat steeds
meer gericht is op het promoten van Europese wapenexporten.

VERANTWOORDING
Tot die verantwoording van de bestede
middelen behoort een kritische evaluatie
van de militaire inzet die de afgelopen jaren door defensie is gepleegd. Op 1 mei jl.
is begonnen met de definitieve terugtrekking van de NAVO-troepen uit Afghanistan, nadat daar twintig jaar met een
enorme troepenmacht intensief is gevochten. De strenge evaluaties waaraan

ALTERNATIEF
In Duitsland is een mooi initiatief ontstaan, genaamd ‘Sicherheit neu denken’,
oftewel een nieuw denken over veiligheid. In Nederland wordt dat vertaald
met het begrip ‘inclusieve veiligheid’. Dat
gaat er vanuit dat grote politieke en humanitaire problemen vragen om mondiale politieke antwoorden en niet om de

inzet van geweld om de eigen belangen
hierin te beschermen. Hogere defensiebudgetten gaan de oplossing niet leveren.
Daarover met elkaar in gesprek gaan kan
leiden tot een afzweren van het heilig geloof in geweld, zowel in het Westen als in
het Oosten. Juist in Europa hebben we de
afgelopen 75 jaar de vruchten kunnen
plukken van een vredes- en veiligheidsbeleid door samenwerking.
Tegenover de visie dat vrede en veiligheid alleen gewaarborgd kunnen worden
door het nemen van allerhande militaire
beschermingsmaatregelen, maakt de recente Europese geschiedenis duidelijk
dat die vijandschap moet worden doorbroken, en vrede en veiligheid gewaarborgd moeten worden, door samenwerking en vertrouwensmaatregelen. Dat
bleek bij de totstandkoming van (de
voorlopers van) de Europese Unie, waarmee een eeuwoude vijandschap tussen

‘Inclusieve veiligheid’
gaat er vanuit dat
grote politieke en
humanitaire problemen
vragen om mondiale
politieke antwoorden.
Duitsland en Frankrijk – die Europa in
meerdere oorlogen heeft gestort, waaronder de Eerste en Tweede Wereldoorlog
– werd overwonnen. Het bleek ook bij
het initiatief voor de Conferentie voor
Veiligheid en Samenwerking in Europa
(de voorloper van de OVSE), die midden
in de Koude Oorlog werd opgericht en
zowel tijdens als na die Oorlog van onschatbare waarde was (en is) voor een gezamenlijke aanpak van diverse conflicten
in Europa – denk aan de oorlogen in Oekraïne en tussen Armenië en Azerbeidzjan, waar een militaire humanitaire
interventie uitgesloten is. En het bleek bij
de geweldloze burgerbeweging in de jaren tachtig in Midden- en Oost-Europese landen, die uiteindelijk in 1989 tot het
neerhalen van het IJzeren Gordijn en het
einde van de Koude Oorlog leidde.
Jan Schaake
VREDESMAGAZINE nr. 3-2021
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Big Brother in Belarus
Het regime van Alexander Loekasjenko houdt
het doen en laten van Belarussische
journalisten en activisten steeds meer in het
oog: via hun telefoons, hun profielen op sociale
media, en straatcamera’s. Met almaar meer
digitale surveillance drukt het de protestbeweging de kop in.

6

VREDESMAGAZINE nr. 3-2021

Foto: tut.by

T

echnologieën voor digitale surveillance moeten daarom mee
worden opgenomen in het sanctieregime van de Europese Unie tegen
Belarus.Van augustus tot november 2020
kwamen in Belarus honderdduizenden
mensen op straat, uit protest tegen de
vervalste herverkiezing van president
Loekasjenko.
“Tot nu toe ging de aandacht vooral
naar de openbare onderdrukking van demonstranten tijdens protesten,” zegt Diederik Cops van het Vlaamse Vredesinstituut. “Maar nu heeft Loekasjenko een
nieuwe fase ingezet.” Cops verwijst daarmee naar de manier waarop het regime
technologie inzet om mensen actief op te
sporen, vaak met digitale surveillance.
De EU heeft nog niet de stap gezet om digitale surveillancetechnologieën op te
nemen in het sanctieregime tegen Belarus, zoals dat al wel het geval is met Iran,
Syrië, Myanmar en Venezuela.
Het team van de Belarussische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja onderzoekt momenteel de technologieën
die het regime gebruikt. Op basis van de
bevindingen zullen zij aanbevelingen opstellen voor de EU, en eventueel voor andere landen, om dit probleem aan te pakken. “De KGB (de Belarussische inlichtingendienst, red.) en andere diensten
deinzen er niet voor terug geavanceerde
technologieën te gebruiken om mensen
te intimideren, in de val te lokken en gevangen te zetten, zonder enige eerbiediging van een behoorlijke rechtsgang,”
zegt Tichanovskaja. “Digitale surveillancetechnologieën worden steeds toegankelijker en alomtegenwoordig in Belarus.
Zij maken het mogelijk de reikwijdte van
de politie uit te breiden en gegevens te
verzamelen zonder rekening te houden
met de grondrechten.”
Het Belarussische regime beschikt niet
over voldoende financiële middelen om
de onderdrukking van de bevolking

OP 4 MAART 2020 VOND BIJ DE DISTRICTSRECHTBANK VAN ZAVODSKI IN MINSK HET PROCES
TEGEN MARYNA ZOLATAVA, DE HOOFDREDACTEUR VAN HET PORTAL TUT.BY PLAATS.
ZIJ WERD SCHULDIG BEVONDEN OP GROND VAN ARTIKEL 425 DEEL 2 VAN HET WETBOEK VAN
STRAFRECHT, EN HAAR WERD EEN BOETE VAN 300 BASISEENHEDEN (7.650 ROEBEL) OPGELEGD.

technologisch op te voeren. Tot dusver
domineren arrestaties en het fysiek lastigvallen van betogers het arsenaal van
het regime. Maar in een land zonder onafhankelijke rechterlijke macht kan de
regering ongelimiteerd mensen onderdrukken via digitale surveillance-instrumenten.

TELEFOONVERKEER
Vaste telefoons op journalistieke redacties worden afgeluisterd. Conversaties
van journalisten worden tegen hen gebruikt in rechtszaken en op de staatstelevisie. “Telefoontap is alomtegenwoordig,” vertelt Barys Haretski, ondervoorzitter van de Belarussische Vereniging
van Journalisten (BAJ). “De overheid
luistert voortdurend journalisten af, ook
buiten enig strafrechtelijk onderzoek.
Tijdens de rechtszaak tegen de grootste
onafhankelijke nieuwssite Tut.BY in
2018 stelden we in de rechtszaal vast dat
de politie de hoofdredacteur al afluisterde nog voor het onderzoek geopend
werd. De eigen woorden van de journalisten werden als bewijs tegen hen gebruikt.”
Alle mobiele communicatie wordt opgenomen. Journalisten worden gelokali-

seerd en geïdentificeerd aan de hand van
de SIM-kaart in hun gsm. “In Belarus
kan je alleen maar een SIM-kaart kopen
als je je identiteitskaart toont,” zegt Haretski. “De telecombedrijven zijn bovendien bij wet verplicht om alle telefoongesprekken op te nemen en de opnames
over te maken aan de politie of de inlichtingendienst (KGB) als die daar om
vraagt. Overheidsdiensten kunnen die
opnames gebruiken als zogezegd bewijsmateriaal in processen tegen journalisten. Veel mensen kregen al straffen op basis van telefoonopnames. Ze kennen de
identiteit achter elke SIM-kaart. Als ze de
naam van een journalist kennen, kunnen
ze die zo lokaliseren.”
“Sommige journalisten vragen vrienden om een SIM-kaart te kopen,” vertelt
Haretski. “Maar als je tijdens je werk aan
de telefoon je naam en functie zegt, en
dat moet je doen als journalist, dan weten ze direct dat de telefoon gebruikt
wordt door een andere persoon dan de
geregistreerde koper. Als je niet wil dat
politie je lokaliseert, moet je je telefoon
thuislaten.” In de vele rechtszaken tegen
demonstranten was de locatie van hun
telefoon het meest gebruikte ‘bewijs’ dat
de persoon ‘schuldig’ was aan deelname
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aan een niet-toegelaten betoging. De
staatstelevisie publiceert ook vaak zulke
telefoongesprekken om de oppositie
zwart te maken.

SOCIALE MEDIA
De Belarussische overheid breekt ook
binnen in socialemediakanalen van activisten en brengt beheerders van die kanalen voor het gerecht. “Veel Belarussische journalisten gebruiken Telegram,
Signal (versleutelde apps waarmee je berichten kan sturen of bellen, red.) of Facebook Messenger om te bellen in plaats
van een mobiele telefoon,” vertelt
Alexander Burakov, een Belarussisch
freelance journalist voor Deutsche Welle,
een Duitse openbare omroep gericht op
het buitenland.“Maar ook daar proberen
de autoriteiten binnen te breken. Provocateurs van het regime infiltreren in Telegram-groepen met anonieme of valse
profielen.”
“Vooral Telegram, dat geheime chats
toelaat, speelde een grote rol tijdens de
verspreiding van de protesten”, zegt Eugene Merkis, Belarussisch journalist bij
de Pools-Belarussische televisiezender
Belsat. “De overheid heeft het moeilijk
om Telegram onder controle te krijgen of
te hacken. Ze kon de duizenden lokale
communitychats moeilijk vinden. Maar
ze probeert het wel. Ze probeert de beheerders van belangrijke kanalen te vinden via een speciale app. Ze bellen je op
met een videocamera, maken een beeld
van je gezicht en hangen dan op.”
Haretski geeft een ander voorbeeld:
“In Grodna was er een zaak waarbij de
politie alle apparatuur van een nieuwssite in beslag nam en die dan gebruikte om
beheerder van het Telegram-kanaal te
worden. Vervolgens werden hun socialemediakanalen en volgers gewist.”
In een recent rapport schrijft de Hoge
Commissaris voor de Mensenrechten
van de VN, Michelle Bachelet: “De Belarussische autoriteiten zijn begonnen met
een vervolging van de beheerders van Telegram-kanalen die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de coördinatie
van de protesten en de burgeracties. Verscheidene beheerders zijn gearresteerd
en worden strafrechtelijk vervolgd.”
Op dit moment vindt er een ware
klopjacht plaats op beheerders van Telegram-kanalen. Sommigen werden bovendien door de politie gedwongen om
zich in een videoboodschap te verontschuldigen voor ‘ontrouw aan het land’.
Het VN-rapport vermeldt ook dat be-
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paalde websites worden geblokkeerd en
soms zelfs het hele internet wordt afgesloten. “De wet op de massamedia (…)
verleent de autoriteiten ruime bevoegdheden om websites te blokkeren zonder
rechterlijke beslissing.”
“Dit zijn geen nieuwe methodes, maar
we zien wel een escalatie,” zegt Aisha Jung
van Amnesty International. “Het Oostenrijkse telecombedrijf A1 is bovendien
eigenaar van een zusterbedrijf in Belarus.
Zij zijn dus medeplichtig aan een internet-blokkering die direct verbonden is
met schendingen van de mensenrechten.”
Sinds de vervalste presidentsverkiezingen werden in alle grote steden duizenden straatcamera’s geïnstalleerd. Camerabeelden worden gebruikt in de rechtszaal als bewijs van aanwezigheid tijdens
een ‘onwettig protest’. “In ieder geval liet
de regering voor de presidentsverkiezingen in stadscentra veel nieuwe camera’s
installeren,” bevestigt journalist Eugene
Merkis. “Aan sommige lantaarnpalen
hangen nu maar liefst zes camera’s. Zo
gebruikte de politie camerabeelden om
mijn aanwezigheid op een van de protesten te bewijzen. Mijn identificatie als
journalist maakte voor hen niks uit. De
beelden waren het enige bewijs dat ze
aanvoerden, en dat de rechter overigens
aanvaardde, om mij een boete op te leggen.”

GEZICHTSHERKENNING
Volgens nieuwssite Tut.by zijn de bewakingscamera’s in Minsk aangesloten op
een gezichtsherkenningssysteem dat deel
uitmaakt van het systeem voor toezicht
op de openbare veiligheid van het land.
“Een bedrijf dat software ontwikkelt
voor videosurveillance om demonstranten te identificeren, is Synesis. Zij staan in
de Europese sanctielijst van rechtspersonen waarmee EU-landen geen handel
mogen drijven,” zegt Cops.
Het plan van de Belarussische over-

heid, dat Synesis zou uitvoeren, was de
volledige datastroom van surveillancenetwerken om te leiden naar één gecentraliseerd netwerk. Het bedrijf zou de komende vijf jaar in heel Belarus 360.000
camera’s op dat platform aansluiten. Er
zou gezichtsherkenningssoftware op
aangesloten worden. Er werden nog
maar 13.000 camera’s geïnstalleerd, maar
activisten en journalisten maken zich
zorgen.

Technologieën voor
digitale surveillance
worden steeds
toegankelijker in Belarus.
Voor Europarlementslid Petras Autreviaius is duidelijk wat er moet gebeuren:
“Alle bedrijven die het regime van Loekasjenko in stand helpen houden, zouden aan de sanctielijst moeten worden
toegevoegd.”
“De nieuwe Dual-Use-Verordening
van de EU voorziet al wel in de mogelijkheid voor lidstaten om bepaalde digitale
surveillancetechnologieën die niet op de
controlelijst staan, toch onder controle te
plaatsen,” zegt Cops, “wanneer er risico’s
zijn dat die producten gebruikt kunnen
worden voor mensenrechtenschendingen. Maar het is aan elke lidstaat afzonderlijk om dit te interpreteren. Een sanctieregime daarentegen is duidelijker: het
beschrijft een duidelijke en bredere lijst
met goederen die in elke lidstaat onderworpen zijn aan een vergunningsplicht,
of waarvan de uitvoer verboden is.”
Pieter Stockmans
Dit artikel is een ingekorte versie. De volledige
versie staat bij MO* tinyurl.com/belarusvm
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Het spook
van ons
slavernijverleden
Geschiedenisles zou verboden moeten worden.
Dat schreef althans Tolstoi in zijn pacifistische
uitweidingen in Oorlog en Vrede, omdat de op
school gedoceerde geschiedenis altijd
betrekking had op nationale monarchieën,
heldendaden op het slagveld, overwinningen
en de deugdzaamheid van veroveraars.

O

ok Thomas Mann gaf in de
eerste bladzijden van Der Tod
in Venedig uitvoerig commentaar op de schadelijkheid van het Duitse
geschiedenisonderricht als broedplaats
van onderdanigheid en militarisme. Aan
dat beeld van onze geschiedverhalen
komt pas sinds de laatste millenniumwisseling een einde. Van de gouden eeuwen die vroeger als nationale grootheid
werden beschouwd, wordt nu de keerzijde van onderdrukking getoond door de
kolonisatie van de rest van de wereld. Geschiedenis wordt nu geschreven om kritiek uit te oefenen op de overgeleverde
beelden.
In dit millennium is daarin verandering gekomen. Met name is er bewustwording dat veroveraars zich beroepend
op hun superieure beschaving slachtoffers maken. Waarna ze hun rijkdommen
vergaren ten koste van het recht op vrij
leven van de oorspronkelijke bewoners,
die hun slechts mogen dienen als werktuigen en handelswaar. Zo heeft de mens
zich in de wereld ontwikkeld, en is dit
nog lang in het onafhankelijke ‘vrije’
Amerika en in heel Europa toegejuicht.
De slavernij zoals die in de Gouden
Eeuw werd uitgevoerd en beschreven is
vooral het systeem van mensenverhandeling, dat door de koningen van het Iberisch schiereiland op gang is gebracht.
Het stelsel is na de verovering van Amerika ontstaan, toen de Spaanse conquista-
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dores het land begonnen te exploiteren
voor goudwinning. Daarbij gebruikten
zij de oorspronkelijke bewoners, die zij
indianen noemden, als slaven – een praktijk die zij van Barbarijse slavenjagers in
de Middellandse Zee hadden overgenomen. In de praktijk kwam dat nagenoeg
op genocide neer. Dat leidde tot een protest vanuit de katholieke kerk. Bartolomeus de las Casas, die in 1522 in het huidige Venezuela een kolonie wilde stichten, werd met deze handel geconfronteerd en hij verzocht keizer Karel V de
slavenhandel verbieden. Vergeefs. Toch
vaardigde paus Paulus III in 1537 de encycliek Sublimis Deus uit, waarin de Indianen tot redelijke mensen werden verklaard, die men niet tot slaaf kon maken.
Het leidde zelfs tot ‘nieuwe wetten’ die
het slaaf maken verboden, maar de
Spaanse praktijk werd voortgezet. Rond
1550 sloot De las Casas met de conquistadores een compromis: als ze de Indianen met rust zouden laten mochten ze
desnoods zwarten uit Afrika invoeren,
die daar door dominante, deels islamitische stammen werden verhandeld. Zo
kwam het asiento tot stand, het Spaanse
monopolie op de slavenhandel, dat uiteindelijk bij de Vrede van Utrecht na de
Spaanse Successieoorlog door de Bourbons aan de koning van Engeland zou
worden overgedragen.

WEST INDISCHE COMPAGNIE
Een vanuit Amsterdam aangestuurde
Nederlandse slavenhandel zou in de 17e
eeuw pas langzaam op gang komen. Bekend is inmiddels dat Piet Hein, wiens
19e-eeuwse standbeeld in Delfshaven de
afgelopen jaren is beklad, een verklaard
tegenstander was van de Spaanse slavenpraktijken, toen hij in 1628 voor de West-

HALSBAND MET HET WAPEN VAN NASSAU
UIT 1689. MEN TWIJFELT NU OF DEZE VOOR
EEN TOT SLAAF GEMAAKTE WAS. MEN DACHT
AANVANKELIJK DAT DEZE VOOR EEN HOND
GEMAAKT WAS.

Indische Compagnie (WIC) de Zilvervloot veroverde. Met de trans-Atlantische slavenvaart werd vanuit Nederland
namelijk pas aangevangen toen Johan
Maurits van Nassau-Siegen voor Nederland in 1630 een stuk van Brazilië veroverde en in 1637 ook het fort Elmina
aan de Oost-Afrikaanse Goudkust wist te
verkrijgen. Dat waren de twee punten
waartussen het beruchte scheepstransport vorm kreeg via de driehoek over
Holland, West-Afrika en Amerika. Daarmee begon de trans-Atlantische slavenhandel, deels via de WIC, deels door andere rederijen in steden als Rotterdam en
Middelburg. Maar tot 1672 was het deze
compagnie vooral te doen om de vestiging van koloniën en de verovering van
land, waarvoor zij anders dan de VOC te
weinig middelen had. In 1676 ging zij
failliet. Een nieuwe West-Indische Compagnie werd in 1679 opgericht met het
doel zich vooral op de slavenvaart te richten en zo de handel van mensenwaar te
organiseren. Dat was dus na 1672, het
jaar waarmee de Gouden Eeuw gewoonlijk werd afgesloten en de pruikentijd van
de regentenstand begon, die de daarop
volgende achttiende eeuw kenmerkte.
Juist die regentenstand dreef op de slavenhandel en de aandelen die zij daarin
hadden gestoken. In de 18e eeuw zijn
voor het merendeel de Surinaamse plantages ontstaan met hun verhalen over opstanden, ontsnappingen en het ontstaan
van een nieuwe Surinaamse bevolking in
de binnenlanden van het regenwoud. In
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diezelfde 18e eeuw begon in ons land ook
de turfwinning, die door de regenten met
de winst van de slavenhandel werd betaald en die in het Noordoosten van Nederland leidde tot de tot in de twintigste
eeuw voortdurende beruchte veenarbeid. Beslist niet iedere Nederlander voer
dus wel bij deze economie…

De onzekere toekomst
van Belarus

M

Hoe zat het dan met de koloniën, handelsposten en Nederlandse veroveringen
onder leiding van de Verenigde Oost-Indische Compagnie? Deze VOC had de
administratieve leiding over een conglomeraat van handelsposten, bezette gebieden en Nederlandse volksplantingen,
waarbij sommige streken permanent
door nakomelingen van Nederlanders
zouden worden bewoond. Daar legden
ondernemers ter plaatse plantages aan
waarvoor zij slaven wisten te verkrijgen.
Deels gebeurde dat doordat zij zich aanpasten aan de gewoonte van streken
waarin huisslavernij gebruikelijk was, of
waar kastenstelsels heersten, deels doordat zij voor landarbeid slaven wisten te
ronselen of te kopen van plaatselijke
handelaren. Sedert Jan van Riebeeck in
Zuid-Afrika een volksplanting had gesticht legden de kolonisten aldaar plantages aan waarop zij slaven te werk stelden.
Het duurde niet lang of vandaaruit werden ook slaven naar Ceylon verhandeld.
De opbrengst daarvan werd niet verrekend met de Heren Zeventien van de
VOC en droeg dus niet rechtstreeks bij
aan de Hollandse economie. Zeker in Nederlandsch-Indië bestond er slavernij,
waar het onder islamieten al gebruikelijk
was. Agenten en handelaren van de VOC
waren bij deze lokale markten betrokken.
Maar deze ‘lijfeigenen’ waren in de regel
geen plantagearbeiders. Vaak werd de
landarbeid in Indië anders geregeld via
regionale systemen van lijfeigenschap of
herendiensten.
Een dergelijk bestand van lijfeigenen

Foto: KTI
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HALSBOEI

aandenlang demonstreerden Wit-Russen afgelopen
najaar tegen president Loekashenko die ondanks
frauduleus verlopen verkiezingen aan de macht bleef. Elke
zondag kwamen tienduizenden in Minsk op de been om het
aftreden te eisen van de ‘laatste dictator’ van Europa. Naar
schatting zijn in totaal meer dan dertigduizend mensen in de
loop van de tijd gearresteerd. Op een gegeven moment zaten
de gevangenissen zo vol dat demonstranten moesten
worden vrijgelaten, velen gewond door de knuppels van de
geheime dienst. Er vielen tien doden. Daaronder de 31-jarige
Roman Bondarenko die op 11 november zwaar mishandeld
werd door een groep onder leiding van Dmitri Baskov,
voorzitter van de Wit-Russische IJshockeyfederatie en
intieme vriend van Loekashenko. Het is waarschijnlijk een
van de redenen waarom de Internationale IJshockeyfederatie
besloten heeft om het WK dit voorjaar niet in Wit-Rusland te
laten plaatsvinden.*
Dat moet een enorme tegenvaller zijn voor Loekashenko,
een fervent ijshockeyspeler. IJshockey is in Wit-Rusland wat
voetbal is in Nederland en de dictator mag maar wat graag
op het ijs gezien worden. Aan Europese sancties tegen zijn
regime zal hij intussen wel gewend zijn. Niet kunnen
triomferen op een internationaal ijshockeytoernooi raakt
hem echter diep in het hart.
De afgelopen wintermaanden zagen we een geleidelijke
afname van het aantal demonstranten in de straten van
Minsk. De oppositie zoekt naar nieuwe wegen om een einde
te kunnen maken aan het regime van Loekashenko.
Svetlana Tichanovskaja, die vorig jaar de leiding overnam
van haar gevangen zittende man Sergej, voormalig
presidentskandidaat, vluchtte naar Litouwen en probeertvan
daaruit steun te krijgen uit de Europese Unie. Ze bezocht
onlangs Slovenië, het land dat vanaf 1 juli het voorzitterschap
van de Europese Unie op zich neemt. Ze kreeg daar de
verzekering dat Wit-Rusland hoog op de Europese agenda
komt te staan in het kader van het nabuurschapsbeleid.
Als het niet al te laat is. Loekashenko’s zwakke plek is
volgens velen de economie. En op dat punt weet hij zich
gesteund door grote broer Rusland. In april voerden Poetin
en Loekashenko opnieuw onderhandelingen over een
verdere verweving van de Russische economie met die van
Wit-Rusland. Daarvoor wordt de al bestaande politieke Unie
van de twee staten versterkt. Voor Loekashenko een kans om
zijn ontevreden landgenoten tegemoet te komen. Als hij mag
blijven van Poetin. Want de twee liggen elkaar niet zo goed.
In de coulissen wacht de bankier Viktor Babariko, als
presidentskandidaat vorig jaar vastgezet vanwege belastingontduiking en behorend tot het Gazprom-netwerk van
Poetin.

Column van dijk

VredesMagazine3-2021

Jos van Dijk
* Ontleend aan Ardy Beld, Een land om te leven; honderd dagen protest
in Wit-Rusland.
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werd na de overname van het Nederlands
Indische gouvernement van 1818 ook
door Nederlandse bestuursambtenaren
geregistreerd. Zelfs kocht het Nederlandse gouvernement in 1837 nog slaven uit
Afrika aan, die bedoeld waren om in het
Nederlands-Indische leger te worden ingelijfd. In 1850 kon men nog op Java bij
een veiling slaven kopen. Maar waar in de
West slavernij nog altijd hoofdzaak was,
maakte slavernij in de Oost slechts een
fragmentarisch deel uit van een uitbuitingscultuur zoals die in 1860 door Multatuli werd aangevallen. Het Cultuurstelsel van Johannes van den Bosch, die zichzelf tegen slavernij in Indië had verzet, is
afgeleid van een Engels landrent-stelsel.
Dat is een vorm van pacht die in het
moederland zo rechtvaardig scheen te
zijn, dat Friedrich Engels dat zag als een
beter stelsel dan de loonslavernij in de fabrieken (Anti-Dühring). Maar in Indië
betekende dat opgelegde herendiensten,
arbeid in natura en zelfs inbeslagname
van vee, kortom: knevelarij ten gunste
van de koffieveilingen van de Nederlandsche Handelmaatschappij. En de daarop
volgende “vrije plantage-arbeid” was een
stelsel van contractarbeid op plantages,
het zg. koeli-stelsel. Dat lijkt het meeste
op de huidige situatie in Qatar, maar
dreigt – bij bepaalde, nog altijd illegale situaties – bij zekere uitzendbureaus in Nederland ook te ontstaan als we daartegen
geen actie voeren. Ik verwijs ook hier verder naar Multatuli – in diverse regio’s van
Indonesië bestaan de door hem aangevallen situaties en vormen van landroof
nog steeds.“Levenslange contractarbeid”
is onder Widjojo bij wet weer toegestaan
– dat leidt nu tot opstanden.

SCHIMMIG
Aanleiding tot dit artikel is de verschijning van het Nieuw Letterkundig Magazijn van december 2020, uitgegeven door
de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde waaraan veel van het hier geschrevene ontleend is. Daarmee wil deze
maatschappij verder onderzoek stimuleren. De redactie merkt op dat de slavernijsituatie in de West duidelijk te omschrijven was, maar in de Oost schimmiger voorkwam, want moeilijker te onderscheiden van andere regionale situaties
van feodale onderworpenheid. De vraag
is of dat dat er iets toe doet.
Jan Bervoets
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BEKENDE DIENSTWEIGERAARS

Totaalweigeraar
Hans Mulder (1958 - 2021)

Stoerheid was
hem vreemd

“H

et leuke van die tijd
was dat je je verbonden voelde met een
heleboel mensen, je vormde
een groep en je streefde
hetzelfde na,” zei Hans Mulder
in een videoportret dat zijn
zoon Daan enkele jaren geleden
over zijn activistische vader in
Nijmegen maakte. In augustus
1985 werd Hans als totaalweigeraar door de Krijgsraad
tot 12 maanden cel veroordeeld. Die straf zat hij in twee
periodes uit, een eerste deel in
1985 en tweede deel pas jaren
later, in 1990. Hij brak zijn
detentieperiode na 4 maanden
af door een beroep te doen op
de wet Gewetensbezwaren. “Ik
wilde dat niet, maar ik voelde
me gedwongen door
omstandigheden in mijn
privéleven. Ik moest eruit, ik
dreigde door te draaien.”
Zijn beroep op de wet werd
weliswaar erkend, maar de
Minister legde dat volgens
Mulder naast zich neer,
waardoor hij het restant van
zijn straf alsnog moest
uitzitten. In de gevangenis van
Sittard was hij lid van de
gedetineerdencommissie en
organiseerde hij zeskampen.
“Als totaalweigeraar stond je
buiten de bajes-pikorde, maar
de meeste andere gedetineerden vonden ons volslagen gek:
‘Waarom beroof je geen bank,’
zeiden ze: ‘daar heb je tenminste wat aan.’”
Aan zijn detentie hield Hans
periodes van slaapverstoring

over, die af en toe de kop
opstaken. “Onder een aantal
totaalweigeraars heerste de
opvatting dat je over de detentie niet moeilijk moest doen,
dat zat je gewoon uit. Ik had er
geen moeite mee om te zeggen
dat ik het wel moeilijk had.
Nee, stoerheid is mij helemaal
vreemd.”
Na zijn detentie werkte Hans
een periode als voorlichter bij
het voorlichtingsproject
Delinquentie en Samenleving.
Om mensen bewust te maken
van het Nederlandse gevangenissysteem. “Ik was niet zozeer
boos dat ik had moeten ‘zitten’,
maar ik was en ben boos over
het gevangenissysteem op zich.
Het is een vreselijke straf, en er
zijn alternatieven die beter
werken.”
De afgelopen decennia
werkte hij als beleidsmedewerker bij de Raad voor de
Rechtsbijstand en behoorde tot
één van de best ingevoerde
deskundigen op asielgebied in
Nederland. Op 11 maart
overleed Hans op 62 jarige
leeftijd; uitzaaiingen van
slokdarmkanker werden hem
fataal. Kort voor zijn dood
sprak Willem de Haan met hem
in Nijmegen. Hans Mulder laat
een vrouw en een zoon achter.
Willem de Haan
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Een ander perspectief?

Kap van
afschuw

O

nlangs verscheen Een kap van
afschuw / A Cap of Horror, een
tweetalige uitgave van gedichten over de Eerste Wereldoorlog door
vrouwen. Redacteur en vertaler Leo van
Bergen is medisch historicus en gespecialiseerd in deze periode. In deze bundel
brengt hij teksten samen van zeventien
vrouwen die in de oorlog als verpleegkundige of keukenhulp werkten. Ze
drukten hun ervaringen uit in gedichten, net als zoveel mannen die als soldaat
vochten. Hoe verhouden hun teksten
zich tot die van de mannen, en bieden ze
een ander perspectief of zijn ze eerder
een aanvulling daarop?
Over de oorlog werd in vele talen en
vanuit diverse nationale en culturele
perspectieven geschreven. Deze bundel
bevat echter alleen bijdragen van Britse
schrijfsters. Leo van Bergen heeft tevergeefs geprobeerd ook gedichten van
Duitse verpleegsters te vinden. Waarschijnlijk heeft dat ermee te maken dat
de Britse verpleegkundigen vaak op vrijwillige basis dienden, terwijl hun Duitse
tegenhangers beroepskrachten waren.
Maar ook hebben Engelstalige gedichten
in de bredere context van oorlogspoëzie
een bekendheid en status gekregen
waaraan zulke gedichten in andere literaturen niet kunnen tippen.
Als je kijkt naar taal- en beeldgebruik
springt de overeenkomst met de soldatengedichten in het oog. De stijl is conventioneel, vaak met gebruik van rijm,
dat de vertaler zoveel mogelijk heeft
proberen te behouden. Ook is er vaak
een verheven manier van spreken, die in
onze tijd nogal verhullend of bevreemdend kan overkomen. Net als bij de soldatenpoëzie bieden de concrete beelden
een tegenwicht daaraan. De vrouwen
namen geen deel aan de gevechtshandelingen, maar zagen wel de gevolgen ervan. Het moet ongelooflijk zwaar zijn
geweest om dag in dag uit zoveel zwaar
gewonde en verminkte mannen te verzorgen. Of het daarbij om eigen of vij-

andige soldaten ging, deed er niet toe.
In de gedichten komt een duidelijk
andere verhouding tot de oorlog naar
voren dan in die van de soldatendichters. Aan de ene kant spreekt uit sommige gedichten teleurstelling of zelfs verontwaardiging dat vrouwen niet dezelfde ervaring konden doormaken en hetzelfde offer konden brengen als de mannen. Aan de andere kant is er een sterk
gevoel van machteloosheid. Naar de
mannen voor wie ze zorgden, maar die
ze niet konden helen of redden, maar
ook in het afgeschermd zijn van de oorlog. De realiteit van de oorlog dringt
zich voortdurend op, al was het maar
door de persoonlijke verliezen die deze
vrouwen lijden. Het creëert een schuldgevoel, een soort survivor’s guilt, die op
ze drukt en ze onvrij maakt.
Opvallend afwezig is protest of aanklacht. Steeds is de oorlog een onontkoombare werkelijkheid, een verschrikkelijk lot, waaraan niemand zich kan
onttrekken en dat gedragen moet worden. Leo van Bergen verwoordt dit kern-

MARY BOLDEN

achtig in zijn inleiding: “Eén van de grote mysteries van deze oorlog is de grote
vanzelfsprekendheid ervan.” De standvastigheid van de vrouwen maakt indruk, en doet zeker niet onder voor die
van de mannen aan het front. Maar wat
het meest ontroert is de ruimte voor gevoel die ze blijven zoeken, alsof dat nog
het enige is wat hen rest onder de verpletterende omstandigheden. De gedichten van Mary Borden (1886-1968)
zijn het meest uitgesproken voorbeeld
daarvan. Ze zijn in een vrije stijl geschreven en hebben in hun emotionele
directheid een grote zeggingskracht.
Niet toevallig is de titel van het boek aan
een van haar sonnetten ontleend.
De bundel is mooi uitgegeven door
‘uitgeverij duidelijke taal’, met treffende
illustraties en interessante inleidingen.
Het boek kan bij de uitgever besteld
worden voor €19,95 exclusief verzendkosten.
Stijn van der Putte
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Op woensdag 28 mei 1947 stonden vier
dienstweigeraars Jan de Jong, Erik Mispelblom
Beijer, Theo van Vliet en Koos van der Waals
voor luitenant-kolonel mr. dr. J.P. van Eck en
twee majoors die samen de krijgsraad in
Rotterdam vormden. De 21-jarige Koos van
der Waals, een jonge beambte uit Den Haag
(maar geboren in Leiden), was 15 jaar toen de
Duitsers Nederland binnenvielen en 20 jaar
toen de Engelsen en Canadezen Nederland
bevrijdden.

H

ij was na zijn middelbare school
opgeroepen voor de Nederlandse Arbeidsdienst. Hij
kwam terecht in de werkkamp in
Schoonloo (Drenthe), later in Espelerbocht (Noordoostpolder). Na Dolle
Dinsdag ging hij naar Den Haag en
maakte daar de hongerwinter door. Wat
hij tijdens de bezetting en de bevrijding
meemaakte, leerde hem dat hij niet verantwoordelijk mocht zijn voor het doden
van een medemens, dat een oorlog alleen
maar ellende, armoede en honger met
zich meebracht, en dat de oplossing van

Indonesia Merdeka

75

jaar geleden, na de Japanse
capitulatie, wilden de Indonesiërs
niet terug onder de koloniale knoet. Hierop
verloor Nederland zich in haar grootste
militaire inspanning uit de ‘recente’
geschiedenis. Een echte oorlog met gruwelen,
misdaden en politieke verantwoordelijkheden.
Tegelijk ook een bron van hernieuwd antioorlogsverzet. Duizenden jonge dienstplichtigen weigerden en deserteerden.
De kwestie smeult nog steeds. Een nieuw
rapport, dit jaar verwacht, moet vroegere
ontkenningen ongedaan maken en een
hernieuwde discussie losmaken.
Hoeveel oorlogsmisdaad, kolonialisme en
racisme wordt deze keer erkend?
Vredesmagazine wil laten zien hoe onderdrukking en oorlogsgeweld ook bij ons land
zomaar om de hoek lag.
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Indiëweigeraar
Koos van der Waals

KOOS VAN DER WAALS MET VROUW IN DOCHTER IN 1955

conflicten gezocht moet worden in internationale samenwerking op basis van
vertrouwen.

WAAROM WEIGER IK
In voorjaar van 1946 werd Koos van der
Waals opgeroepen voor de militaire
dienst. De oorlog in Indië was toen in
volle gang. De eerste dienstplichtigen, die
in het voorjaar van 1946 waren opgeroepen en eind september 1946 op de boot
naar Indië gezet, arriveerden in november in Batavia. Maar de grondwetswijziging, die nodig was voor uitzending van
dienstplichtigen overzee was pas begin
januari 1947 in werking getreden, de uitvoeringswet pas in april.
Hij deed een beroep op de Dienstweigeringswet 1923 en beschreef dat als
volgt in zijn gevangenisdagboek:
“Waarom weigerde ik eigenlijk? Eerst,
omdat ik niet aan de onderwerping der
Indonesiërs wilde meewerken. In de nacht
voor de keuring stelde ik mij een bajonetgevecht in al zijn verschrikking zo
realistisch mogelijk voor. Dit was de meest
weerzinwekkende vorm van oorlog,
volgens mij. Ik voelde, dat ik dit niet zou
kunnen, ook niet in een verdedigingsoorlog. Toch vond ik dit zeer overdreven
en ongevoelig van mezelf. Hoofdmotief

bleef voorlopig: niet naar Indonesië,
anders zou ik mijn zelfrespect verliezen
[…] Ik weiger mijn medewerking aan het
militair apparaat, omdat het mij wil
dwingen tot het doden van evenmensen,
wanneer dat nodig wordt geacht. Zijn
geest is een ontkenning van de eerbied
voor het leven. Daar ik ervan overtuigd
ben, dat elk mens met een taak, een doel
in het leven is geroepen, mag ik den
medemens niet doden en hem daardoor
beletten, zijn roeping te volgen. Dit geldt
ook voor de verdediging van het
vaderland, want het doel heiligt de
middelen niet, doch de middelen halen
het doel naar beneden en overheersen
het.”
Op kerstavond 1946 hoorde Koos van
der Waals dat zijn gewetensbezwaren tegen de militaire dienstplicht niet erkend
werden; nadere motivatie ontbrak. Een
paar dagen later, op 2 januari 1947,
moest hij zich opnieuw melden voor inlijving, maar hij bleef thuis, waar hij op
30 januari 1947 door de marechaussee
werd opgehaald. Hij werd naar Gorcum
gebracht naar de Citadelkazerne waar
eenheden van de Territoriale Troepen
waren gelegerd. Daar werden in het algemeen de dienstplichtigen ondergebracht
die wel waren goedgekeurd voor militai-
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van Vliet tot twee jaar en drie maanden.
Alles zonder de gebruikelijke aftrek van
voorarrest. De duur van de gevangenisstraf was gebaseerd op de duur van een
gewone dienstplicht met toeslag van één
jaar.
Rond het proces voor de krijgsraad zitten Koos van der Waals en zijn medeweigeraars in de strafgevangenis van Scheveningen. Koos schrijft hierover in zijn
dagboek:

Tekening: Archief Koos van der Waals

“Rijp en groen zit hier door elkaar.
Naast ons 2 S.D.-ers, er zitten hier
verscheidene Duitse oorlogsmisdadigers,
waaronder volgens Erik ter dood
veroordeelden. Daarvoor loopt hier
‘s nachts een stengun-wacht. In cel 7 zit
de beruchte S.D.-spion Van der Waals –
wat ben ik trots op die naam! Hij was al
eens bezig geweest, zich op te hangen,
maar losgemaakt, zodat nu het luikje van
zijn deur voortdurend open moet staan
en hij in de gaten wordt gehouden.”
Koos van der Waals zat na zijn voorarrest
in Gorcum en zijn detentie in Scheveningen zijn gevangenisstraf uit in Zutphen.
re dienst, maar op lichamelijke of geestelijke gronden als ‘tropenongeschikt’ waren beoordeeld.

GELIJKGESTEMDEN
Op 3 februari 1947 weigerde Koos van
der Waals formeel een dienstbevel op te
volgen. Hij werd opgesloten in een zesmanscel. Daar zat ook Jan de Jong. Er
kwamen nog twee dienstweigeraars bij:
Theo van Vliet en Erik Mispelblom Beijer. Het was een groepje gelijkgestemden
die elkaar veel steun gaven. Hun gewetensbezwaren waren vooral gebaseerd op
ethische gronden, waarbij voor sommigen ook religie een inspiratiebron vormde.
Na vier maanden voorarrest kwamen
zij voor de krijgsraad. Auditeur-militair
kapitein mr. A.W. baron van Imhoff eiste
voor Theo van Vliet, Koos van der Waals
en Erik Mispelblom Beijer drie jaar gevangenisstraf. Voor Jan de Jong een voorwaardelijke gevangenisstraf, omdat hij
diens gewetensbezwaren serieus achtte.
Koos van der Waals kreeg voor de krijgsraad de vraag waarom hij niet de oproep
voor Nederlandse Arbeidsdienst geweigerd had. Hij schrijft zelf daarover:
“Inderdaad heb ik er grote spijt van, dat
ik in de N.A.D. ben gegaan. Weliswaar

heeft deze instelling geen materieel nadeel
aan de zaak van onze bevrijding toegebracht – dat deed de N.S.B. ook niet –
maar moreel was deze stap onverantwoordelijk, aangezien het hier een door
den bezetter gestichte instelling betrof.
Hier was slechts scherpe afwijzing op zijn
plaats. Wie is er, die nooit struikelt?”
Advocaat Hein van Wijk voerde onder
meer beroep op overmacht aan: deze
dienstweigeraars kunnen niet anders dan
hun geweten volgen. In de uitspraak van
dezelfde dag zag de Krijgsraad te Velde
West niet een conflict van rechtsplichten,
maar slechts één rechtsplicht. Een beroep
op overmacht in de zin van artikel 40
Wetboek van Strafrecht is niet ter zake.
Maar de krijgsraad erkende ‘de stem van
het geweten’ en dat diende invloed te
hebben op de strafmaat. Dus werd Erik
Mispelblom Beijer tot één jaar gevangenisstraf voorwaardelijk veroordeeld. De
voorwaarde was dat hij drie jaar diende
te verblijven in een kamp voor wel rechtstreeks erkende dienstweigeraars.
Eenzelfde uitspraak kreeg ook Jan de
Jong te horen. Koos van der Waals, die
hoopte dat ook hij er met een voorwaardelijke straf zou van afkomen, werd echter tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld, de vierde dienstweigeraar Theo

ONTWIKKELING
In gevangenschap verdiepte Koos van der
Waals zich onder veel meer in het boek
“Perspectief der ziel” van de psychiater
Schuurman, die ook op had getreden als
getuige-deskundige in het proces voor de
krijgsraad. Hij maakte er een uitgebreide
samenvatting van, met het geweten als
centraal element. Zijn gevangeniscahiers
geven blijk van zijn grote drang tot zelfontwikkeling; ze vormen een kostbaar
bezit omdat hij ze gebruikte als dagboek,
logboek, schetsboek, dicht- en opstellenbundel en persoonlijk archief. In de gevangenis ontwikkelde hij ook duidelijke
opvattingen over volksontwikkeling, die
de basis vormen voor de beroepskeuze na
zijn vrijlating.
Nadat hij zijn gevangenisstraf had uitgezeten ging hij een opleiding tot jeugdleider volgen op het Internaat ter Opleiding van Jeugdleiders en Jeugdleidsters
Van Brienenoord, op het gelijknamige eiland in de Maas bij Rotterdam. Aansluitend was hij gaan werken in het club- en
buurthuiswerk en kwam van daaruit terecht in de vakbeweging. In zijn verdere
loopbaan ontwikkelde hij zich tot hoofd
personeelszaken in het bedrijfsleven.
Eelco van der Waals
Stan Meuwese
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Geen vrede in Colombia
Begin 2020 kwam het boek van schrijfster/
journaliste Karin Anema uit met de titel:
De wet van de stilte. Tijdens meerdere reizen
naar Colombia sprak zij diverse mensen
over het leven sinds de vrede.

R

ond 1965 was een volksopstand mede
oorzaak van het ontstaan van guerrilla
groepen, een burgeroorlog en drugsmaffia
rondom. In 2016 werd een vredesakkoord
in Colombia gesloten na jarenlange conflicten
tussen regering en (paramilitaire)
groeperingen. De VN-veiligheidsraad
bekrachtigde dit in 2017 met de vorming van
een verificatie commissie die toezicht hield op
het akkoord. Tussen overheid en FARC was
afgesproken dat naast een wapenstilstand en
vredesakkoord zevenduizend FARC-strijders
werden ontwapend en vrijgelaten. Een
vredestribunaal oordeelde over strafvermindering voor oorlogsmisdaden en meer.
FARC-leden mochten meedoen aan
verkiezingen voor publieke mandaten. De
FARC werd een politieke partij en kreeg
gegarandeerd tot 2026 tien parlementszetels.
Met het Nationaal bevrijdingsleger (ELN) werd
afgesproken dat lokale leiders beter
beschermd zouden worden en er werden
betere omstandigheden beloofd voor de 450
opgesloten rebellen.
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O

pgevoed door ouders die de
Tweede Wereldoorlog hebben
meegemaakt vraagt Anema
zich af: “Is vrede en verzoening tussen de
strijdende partijen mogelijk in een land,
dat generaties lang is getekend door geweld?” „Omdat bij de laatste onderhandelingen de FARC alle aandacht kreeg,
begon ik bij de guerrillero’s die hun wapens net hadden neergelegd. Vervolgens
sprak ik oud-strijders van andere strijdende partijen. Allengs merkte ik hoe
complex de situatie is…” Aldus haar eigen evaluatie, die eindigt met de opmerking dat „de werkelijkheid nog complexer is”.
De verhalen blijven dicht bij mensen,
ook als het gaat om reflectie of vragen.
De auteur voert de lezer langs de grote
rijkdom aan natuurlijke diversiteit van
dit bijzondere land, langs cultuur- en klimaatdiversiteit, langs uiteenlopende

(resten van) volkeren. De gesprekken die
ze aanknoopt geven een beeld van de velen die vrede willen, die willen verzoenen, willen vergeten. In bijna kantlijnachtige waarnemingen wordt het voor de
lezer helder dat het woord ‘vrede’ niet is
wat je in Colombia zult gebruiken als samenvatting van de realiteiten. Anema
probeert dat vooral weer te geven in de
complexiteit binnen persoonlijke verhalen, die zichtbaar maken dat voor de exFARC mensen er niet zomaar veel toekomst klaar ligt. Terwijl intussen veel paramilitair geweld voortgaat – met leiders
die tot de elites zijn gaan behoren. Of
over hen die vinden dat de regering zich
niet aan de vredesakkoorden houdt, dat
veel toegezegd geld voor omscholing of
door corruptie is weggesluisd, of onder
de nieuwe president niet meer wordt verstrekt. Tegelijk zijn er veel lokale initiatieven die getuigen van een sterke wil om
het geweld voorbij te komen, samen verder te gaan. Anema vertelt dat sinds de
vredesonderhandelingen het toerisme
toeneemt, een reddingsboei voor de bevolking buiten de grote steden en handelscentra. De sterkste indruk die zij
krijgt wordt de titel van het boek: „De
wet van de stilte”. Er is veel zwijgen omdat mensen de eigen oude wonden niet
willen openrijten; maar ook omdat mensen bang zijn te spreken, vooral in be-

BARRIO MORAVIA, MEDELLIN, 2007.

paalde omgevingen van sociale controle.
Met name ex-FARC mensen lijkt dat
zwijgen te treffen.
Anema is een goede luisteraar en waarnemer, een vlotte goede onderzoekende
schrijfster. Wie Colombia niet kent, en
ook breder iets wil begrijpen van de
complexiteit van Latijns Amerika na 500
jaar kolonialisme, moet dit boek lezen.
Het is concreet, laagdrempelig, en voldoende samengesteld om te ervaren dat
de Europese veroveringen en gewelddadige kolonisering, marginalisering en
uitbuiting nog steeds een basispatroon
vormen voor het overleven en soms samenleven in dit land. Een land met een
extreme klassenmaatschappij met enorme verschillen. De vredesakkoorden veranderen niets.
Zinnen als: „Het Plan Colombia, officieel uitsluitend bedoeld als drugsbestrijding (verborgen motief: uitroeien van de
guerrilla) wordt informeel door Nederland gesteund”. Of: “enkele families
(o.a.Uribe) bezitten zeer veel grond en
hotels; terwijl boeren, Afro’s, inheemsen
en ontheemden lijden (onder) het selectieve geweld dat sinds het vredesproces
rap toeneemt.” „Landhervorming was
een essentieel onderdeel van het vredesplan. Daarvan is tot nu toe niets terecht-
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gekomen. De rol van de FARC is uitgespeeld.” sic! Het „Vredesplan” was een zet
van President Santos, en inderdaad is er
een einde gekomen aan de gevechtsactiviteiten van de FARC waar vooral rijke
grondeigenaren last van hadden. Er is
weer toerisme mogelijk, en het zijn vooral de rijken die ook daar aan gaan verdienen.
De uitgangsvraag van Anema was te
Europees: denkend aan strijdende partijen door een oorlog gevolgd door vrede,
zoals we dat in Europa beleven. Dit geweld echter had andere gezichten, zoals
dat vredesplan, wat de auteur halverwege
haar reizen helder krijgt. Zij vertelt van
veel slachtoffers die nu al meer bereid
zijn tot verzoenen dan Nederland na
75jaar. De vraag van Anema om die vrede te vinden werd mogelijk ook een valkuil: „Ze had besloten een toeristische invalshoek te kiezen”. En, als ze aan het
eindpunt van de reis een kapotgeschoten
straat achter een flitsend hotel waarneemt: „Het lijkt niet de bedoeling dat
toeristen deze straat zullen zien”.
Zelf werkte ik tussen 2009 en 2016 regelmatig in Colombia aan traumaverwerking met lichaamstechnieken. Steeds
met ontheemden in de uitgestrekte krottenwijken buiten de grote steden, waar
dagelijks honderden mensen „aanspoelden” die karton zochten als eerste beschutting, of met Afro’s langs de Caribische kust.
Toen dat Vredesproces met de FARC
begon, zeiden de hulpverleners die werkten aan de leefbaarheid in die grote wijken: „Alsof de FARC ons grootste probleem is!” Rond Bogota schat men 6 miljoen ontheemden. Deze mensen telden
niet mee in de bevolkingscijfers. Geschat
op 32% van de hele bevolking van Colombia. Die bevolking komt nu in opstand. Allen slachtoffers van grootgrondbezitters, drugsmaffia, paramilitairen en
regering. De FARC was meer bezig met
ontvoeringen. Toeristische routes gaan
hier niet langs. Toch merkt Anema hen af
en toe op, bij de kleinere steden, waar de
krottenwijken niet helemaal te verbergen
zijn voor de toeristen. Maar het blijven
marginale waarnemingen. Terwijl dit de
kern is van dit rijke land, van het Colombiaanse volk, en van haar slechte politieke structuur.
Yosé Höhne-Sparborth
Karin Anema, De wet van de stilte; Reis door
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Leer ons democratie

E

erst wilde ik als titel nemen “Vrijheid, Gelijkheid
en Broederschap”, de leuze dus, waarmee in
1789 vooral jongeren in opstand tegen het onderdrukkende absolute koningschap bij hun ‘Franse
Revolutie’ de grondslag legden voor de democratie,
die nu in zeer veel landen in de wereld het heersende
systeem is.
Soms niet al te perfect florerend, zoals bij ons eind
april bleek bij de door de Kamer gewenste publiekmaking van de kabinetsnotulen. Het deed me
denken aan de tijd toen ik onderzoek deed als
antropoloog in Zimbabwe en universiteitsdocenten
daar me vroegen: “Leer ons democratie”.
Ze vonden dat hun president Mugabe te veel dacht in
termen van het zijn van een stamhoofd en zo eerst bij
zijn dood meende te kunnen afreden. Ik adviseerde
hun de broederschapsgedachte en (dus) de samenwerking centraal te stellen en ook de oppositieleider
veel status te geven. Dit laatste, opdat de president
zich wat gemakkelijker zou neerleggen bij een
naderende verkiezingsnederlaag.
Bij ons is dat anders, wij hebben geen tweepartijen-,
maar een coalitie-systeem. Goede samenwerking is
daarbij van belang, maar zeker ook dualisme tussen
de machten. Het kabinet en de premier komen veel
in de publiciteit en ogen zo veel macht te hebben,
maar in wezen is het door het volk gekozen parlement het hoogste orgaan en belast met controle op
de macht. Als ministers zich te veel bemoeien met
‘lastige’ Kamerleden, gaan ze al gauw hun boekje te
buiten. Koester dus, zou ik zeggen, niet alleen de
democratie, maar ook het dualisme tussen regering
en parlement.
Er komt nu waarschijnlijk een kabinetsprogram op
hoofdlijnen. Het is goed dualisme, als eerst de
fracties zich daarover buigen, ook de fracties van de
mogelijke coalitiepartijen, en dat in tweede instantie
de beoogde ministers dat doen.
De partijen – ook die van de coalitie – moeten daarna
via hun Kamerleden alle vrijheid hebben om
constructief-kritisch te kunnen reageren op de
uitwerking van het regeringsprogram. Het aprildebat leerde ons weer eens hoe belangrijk dat
dualisme is. Misschien leerde het de progressieve
partijen ook mild te zijn over de gemaakte fouten en
deelname aan het kabinet aan te durven. Ook al kan
men er niet onderuit dat dit wordt geleid door de
huidige premier. Sociale en klimaatgerechtigheid
zijn binnen het kabinet beter te bereiken dan
erbuiten.

Column FEDDEMA
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Hans Feddema
(Hans Feddema is cultureel antropoloog, voorheen
universitair docent VU, historicus en in de politiek onder
meer oprichter van de vroegere EVP en zo mede van
GroenLinks, voorts oud-Statenlid van Zuid-Holland.)

Colombia. Scriptum publishers.
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Springstof

Samenstelling: Mark Akkerman, www.stopwapenhandel.org

Grote wapenexport naar Brazilië

N

adat Thales vorig jaar al vergunningen kreeg voor grootschalige
wapenexporten naar de autoritaire regimes van Egypte, Indonesië en Pakistan,
kan nu ook Brazilië aan dit rijtje worden
toegevoegd. Half april lieten de demissionaire ministers Kaag en Blok aan de Kamer weten dat zij een vergunning hebben
afgegeven voor de uitvoer van radar- en
C3-systemen voor nieuwe schepen van
de Braziliaanse marine, met een waarde
van 20 miljoen Euro.
Brazilië kampt onder de regering van
de uiterst rechtse president Bolsonaro
met toenemende mensenrechtenschendingen, verdere verwoesting van het
Amazonegebied en een desastreus coronabeleid. Bolsonaro verving in maart de
complete legertop, benoemt steeds vaker

militairen op hoge (regerings)posten en
dreigde al het leger in te zetten om de ‘orde te herstellen’ en regionale en lokale coronamaatregelen tegen te werken. De
Nederlandse regering zegt zich zorgen te
maken om de mensenrechtensituatie
in het land, maar ziet, zoals in alle voorgaande soortgelijke gevallen, geen obstakels voor leveringen aan de marine,
die niet bij schendingen betrokken zou
zijn.
De SP wees in Kamervragen op het falende coronabeleid, Bolsonaro’s pogingen om meer grip te krijgen op de krijgsmacht en het feit dat Brazilië met grote
economische problemen te maken heeft.
Hierdoor werd eerder al een geplande
aankoop van Airbus-vliegtuigen voor de
luchtmacht afgeblazen.

VVD en CDA: afbraak wapenexportcontrole

A

ls het aan de kamerfracties van VVD
en CDA ligt gaat het Nederlandse
wapenexportbeleid grotendeels op de
helling. De toenmalige Kamerleden Bosman (VVD) en Van Helvert (CDA) dienden begin maart een door de Nederlandse wapenindustrie grif toegejuichte
‘Initiatiefnota over een gelijk speelveld
bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie’ in. Strekking van
hun voorstellen is dat de Nederlandse
overheid de uitvoer van wapenonderdelen naar andere EU-landen in vrijwel
alle gevallen automatisch moet goedkeuren.
In tegenstelling tot wat nu het geval is,
toetst Nederland dan niet meer op de
eindbestemming van de uit te voeren wapenonderdelen. De beslissing over het
toestaan van de export van de wapens
waarin Nederlandse onderdelen verwerkt worden wordt volledig aan het andere EU-land gelaten.
Gemiddeld bestaat bijna 80% van de
Nederlandse wapenexporten uit onderdelen. Als er geen eigen controle op de
uitvoer daarvan meer mogelijk zou zijn
zou Nederland het eigen wapenexport16
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beleid grotendeels uit handen geven.
Juist omdat de meeste andere EU-landen
de Europese exportcriteria soepeler implementeren zet dit de deur wagenwijd
open voor de uitvoer van Nederlandse
wapenonderdelen naar allerlei problematische bestemmingen.
De timing van het voorstel, ingediend
vlak voor de verkiezingen van 17 maart
jl., doet vermoeden dat beide partijen
hiermee ook de messen slijpen voor de
formatie. In het regeerakkoord van het
kabinet Rutte-III werd op hun aandringen een vrij algemene formulering over
meer aankopen bij de Nederlandse wapenindustrie opgenomen, maar nu lijkt
dit meer concrete voorstel inzet voor de
onderhandelingen te worden.
Stop Wapenhandel, Amnesty, Oxfam
Novib, PAX en WO=MEN maken zich
grote zorgen over de initiatiefnota van
VVD en CDA en schreven een gezamenlijke brief aan de nieuwe Tweede Kamer
en aan de (in)formateurs. De organisaties waarschuwen dat de voorstellen uit
de nota “kunnen leiden tot een de facto
einde van het Nederlandse wapenexportbeleid”.

Italiaanse
havenarbeiders
weigeren
wapens voor
Israël te laden

D

e recente escalatie van de Israëlische onderdrukking van de
Palestijnen concentreert zich op Israëlische pogingen om Palestijnse
inwoners te verdrijven uit bezet
Oost-Jeruzalem. Uit solidariteit met
de Palestijnen weigerden havenarbeiders in het Italiaanse Livorno half
mei een schip met wapens op weg
naar Israël te laden. De vakbond
L’Unione Sindacale di Base liet weten niet mee te werken aan wapentransporten naar Israël. Hoewel andere havenarbeiders het schip uiteindelijk wel wisten te laden en het
zijn weg kon vervolgen, konden eerdere soortgelijke acties van Franse
en Italiaanse havenarbeiders tegen
wapenexporten naar Saoedi-Arabië
het wapenschepen behoorlijk moeilijk maken om hun dodelijke vracht
op te pikken. In dezelfde week overhandigde het netwerk World Without Walls – Europe een petitie met
ruim 7.000 ondertekeningen aan de
Europese Commissie tegen het gebruik van Israëlische ‘killer drones’
voor surveillance op de Middellandse Zee. Concrete aanleiding is het
contract ter waarde van 50 miljoen
euro dat het EU-grensbewakingsagentschap Frontex vorig najaar
sloot met Airbus, Israel Aerospace
Industries en Elbit voor het uitvoeren van surveillancevluchten met
drones. Frontex is inmiddels begonnen met het uitvoeren van testvluchten vanaf Malta. World Without
Walls – Europe wijst erop dat de EU
met het contracteren van op Palestijnen ‘geteste’ drones de Israëlische
onderdrukking steunt en het dit onderdrukkingssysteem
overneemt
om vluchtelingen buiten te houden
en uit te sluiten.
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Van soft power naar nuclear power

H

et Verenigd Koninkrijk geeft dit
jaar een nieuwe impuls aan de
wapenwedloop. De Tory-regering van Johnson besloot het aantal
atoomkoppen met veertig procent te verhogen tot 260 stuks. Een keerpunt na de
geleidelijke afbouw van 500 tot 180 stuks
vanaf het einde van de Koude Oorlog.
Zo’n atoomkop heeft een kracht van 100
kiloton, dus zeven maal de kracht van de
bom op Hiroshima. Eerder viel al het besluit voor meer geld naar conventionele
wapens. Zie Vredesmagazine 2020-4.

SOFT POWER
De soft power van het VK is in de wereld
vanouds groot door de uitstekende reputatie van de Britse democratie, sterke diplomatie geschraagd door vooraanstaande ontwikkelingshulp. De interne strijd
de afgelopen vier jaar verlamde echter de
Britse inbreng in de wereldpolitiek en gaf
deze soft power een flinke knauw. Daarnaast zien veel landen Brexit ronduit als
een dom besluit en leverde het eindeloze
interne gechicaneer daarover veel hoon
op in de rest van de wereld.“Kennen ze in
het VK geen risicomanagement?” schreef
een Japanse krant.
De aanvankelijk povere prestaties bij
de bestrijding van Covid19 gaven de reputatie van het Verenigd Koninkrijk op-

nieuw een knauw. Tien jaar geleden was
dit land nog het beste voorbereid op een
pandemie volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie.
Overigens is ook de reputatie van de
Britten bij militaire missies niet best
meer. Zo liepen vier van de missies in
Irak en Afghanistan niet goed en verschaften niet het beoogde resultaat. In
Basra in Irak vertrokken ze zelfs met de
staart tussen de benen.
Het ego van het VK liep zo’n deuk op
dat het tegenwoordig verplicht is op alle
overheidsgebouwen dagelijks de vlag te
laten wapperen. Tot voor kort waren de
Britten hiervoor te zelfbewust, want vlaggen vond men iets voor jonge onzekere
naties en heel speciale gelegenheden.

MILITAIR VERTOON
De extra atoomkoppen lijken echter niet
zo zeer een reactie op dit reputatieverlies
maar eerder een autonome beslissing, die
niet door externe bedreigingen is ingegeven. Commentatoren kunnen zelfs geen
strategisch belang ontdekken. De investering lijkt mede bedoeld om goodwill
bij de VS te kweken en om financiële
steun te verkrijgen bij de dure modernisering van het rakettenarsenaal. En het
toont de gehechtheid van de Tories aan
bewapening en wapenexport en aan

grandeur voor het empire met de status
van atoommacht.
De Britten zaten afgelopen jaar in Wenen aan tafel om verspreiding van
atoomwapens te beperken terwijl ze nu
dit tegengestelde signaal afgeven. De lippendienst aan het non-proliferatieverdrag uit 1970 staat in schril contrast tot
de feitelijke schendingen ervan.
Voor de regering Johnson vormt zichtbare militaire aanwezigheid van het VK
onderdeel van zijn streven naar ‘Global
Britain’. Dit verklaart de keuze voor inzet
van ‘The Royal Navy’ bij conflicten zoals
bij het simpele visserijconflict in Jersey,
maar ook het zenden van een smaldeel
met onderzeeër en fregatten, begeleid
door een gloednieuw geavanceerd vliegdekschip, richting de Chinese zee, als signaal dat het VK tegenkracht geeft aan de
ontplooiing van de Chinese suprematie.
Dat vertoon ondersteunt tevens zijn aanvraag van het lidmaatschap bij het handelsblok van de landen rond de Stille
Oceaan.
Meer atoomwapens in handen van deze wat onzekere natiestaat, die zich verlaat op haar militaire aanwezigheid, is
een zorgwekkende bijdrage aan de internationale wapenwedloop.
Gerard Roorda
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CATASTROFE

2021, GAZA-STAD

Het geweld begon niet in de afgelopen mei-maand
en hield in die mei-maand niet op.
De afgelopen mei-maand vond plaats
midden in het geweld
en midden in de mei-maand
op de 15de mei
werd de catastrofe
de nakba
van 73 jaar geleden herdacht.
Zoals al die tussenliggende jaren.
Maar dit jaar waren er
tijdens de herdenking
die niet meer naar huis terug kunnen keren.

Foto: Mohammed Zaatoun

weer nieuwe slachtoffers te herdenken

2019, GAZA
18
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2012, RAMALLAH

Foto: Mohammed Zaatoun

2019, GAZA

2016, BETLEHEM
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van Stop de Wapenwedloop en
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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

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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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: Campaign to Stop Killer Robots en 20 jaar
UNSC resolutie 1325

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

Ons motto: rede is vrede. Wie doet er mee? Neem gerust
contact op.
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Onderzoeksdossier VD

Biden
in
het
buitenland
BIDEN IN HET BUITENLAND
Terug naar Obama? • Diplomatie of escalatie in Korea
• Kantelpunt in Syrië • Terugtocht uit Afghanistan
Dit dossier is een product van VD AMOK. Redactie: Kees Kalkman, Henk van der Keur, Jan Schaake
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Terug naar Obama?
De opluchting over het van het internationale toneel
verdwijnen van Donald Trump was wereldwijd groot. Onder
Joe Biden zouden de Verenigde Staten weer terugkeren als
serieuze en leidende partner op het gebied van klimaat,
mensenrechten en veiligheid, zo was de
hoop en verwachting. Een terugkeer naar
de geïdealiseerde jaren onder Obama.

M

aar de wereld is veranderd.
Veel staten hebben als reactie
op het optreden van Trump
een vijandiger houding tegenover de Verenigde Staten ingenomen en zullen dat
niet onmiddellijk laten varen. Biden
moet de weinige bevriende naties die na
Trump zijn overgebleven blijven koesteren. In het moeizame proces om de nucleaire overeenkomst met Iran te herstellen kan hij het zich niet veroorloven de
verhoudingen met Israël en Saoedi-Arabië op het spel te zetten. Het was te zien
in de aarzelende houding van de Amerikaanse regering tijdens de recente geweldsgolf in Israël en Palestina. Het is
koorddansen in het Midden-Oosten om
je bondgenoten niet te veel tegen de haren in te strijken, terwijl je ter wille van
hun hoger internationaal belang opnieuw tot een overeenkomst met Iran
probeert te komen.
Het omgekeerde zien we ten aanzien
van Rusland en China. Hier gaat het al
lang niet meer om partners, maar in
Amerikaanse ogen om regelrechte tegenstanders op het wereldtoneel waar de
Koude Oorlog 2.0 tegen wordt gevoerd.
Maar ter wille van een hoger internationaal belang moet je soms ook met hen tot
overeenstemming komen. En zo las begin mei de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken Anthony Blinken
China op hoge toon de les, terwijl de
Amerikaanse klimaatgezant John Kerry
in Beijing met zijn Chinese collega over
een akkoord onderhandelde om de door
Biden georganiseerde klimaattop tot een
succes te maken.
En waar Trump Poetin de hand boven
het hoofd leek te houden, maar ondertussen het ene kernwapenbeheersingsakkoord na het andere liet sneuvelen, bewandelt Biden de omgekeerde weg: ferm
optreden tegen Rusland, maar ondertussen proberen om tot nieuwe afspraken te
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komen over nucleaire wapenbeheersing.
De regering Biden heeft zich in algemene termen vastgelegd op een beperktere rol voor kernwapens in de veiligheidspolitiek. Wat dit concreet inhoudt
zal nog moeten blijken, vermoedelijk in
een nieuwe editie van de Nuclear Posture
Review. Dat is een belangrijk document
over de nucleaire bewapening en politiek
dat sinds de jaren negentig door Amerikaanse presidenten zo halverwege hun
eerste termijn wordt vastgesteld.

KERNWAPENSTRATEGIE
Er is echter één aspect van Bidens plannen dat onlangs de aandacht heeft getrokken. Er zou worden overwogen om
eenzijdig een ‘sole purpose strategy’ af te
kondigen, een politieke verklaring dat
het doel van de Amerikaanse kernwapens
is om “nucleaire aanvallen af te schrikken
– en indien noodzakelijk af te vergelden.”
De Deutsche Gesellschaft für Auswärtige
Politik (DGAP), een belangrijke denktank in de Bondsrepubliek, denkt dat een
dergelijk voorstel zowel binnen de VS als
de NAVO op aanzienlijk verzet kan rekenen. Eerdere pogingen om zoiets voor te
stellen stuitten op grote weerstand van
delen van het militair-industrieel complex en werden opgegeven, aldus de
DGAP. Dat zou nu des te meer het geval

zijn vanwege de groeiende rol van kernwapens in het huidige veiligheidsdenken.
Zo’n door Biden nog vorig jaar geopperde beperking van de kernwapenstrategie
komt heel dicht bij een door veel kernwapencritici bepleite verklaring om niet als
eerste kernwapens in te zullen zetten
(‘no-first-use’). Dat zou een eerste stap
kunnen zijn om de rol van kernwapens in
oorlogen en gewapende conflicten te beperken.
Waarom zou de NAVO hier moeite
mee hebben en krampachtig willen vasthouden aan de huidige leer van ‘strategische dubbelzinnigheid’, waarbij de tegenstander in het onzekere wordt gelaten of
en wanneer het bondgenootschap kernwapens in zal zetten? Volgens de DGAP
komt dit omdat men de laatste jaren de
zich uitbreidende reeks dreigingen op
niet-nucleair gebied (naast aanvallen
met conventionele wapens bijv. cyberaanvallen, inzet van chemische en biologische wapens, ruimte-oorlog) wil kunnen blijven beantwoorden met kernwapens. De aanhangers van de ‘sole purpose strategy’ vinden dit – terecht lijkt me –
niet zo geloofwaardig.
De DGAP denkt ook dat de eventuele
wijziging in strategie de discussie over de
rol van de Amerikaanse kernwapens in
Europese landen zoals Nederland, België
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en Duitsland zal doen oplaaien. Het bredere nut van deze nucleaire vliegtuigbommen op vooruitgeschoven posities
zou twijfelachtiger worden. In extremo
zou zelfs twijfel aan de Amerikaanse nucleaire garantie voor Europa kunnen toenemen, waarbij ook onenigheid tussen
sommige West- en Oost-Europese landen kan ontstaan over de wenselijkheid
van een strategiewijziging. Met andere
woorden, de cohesie van de NAVO kan
bedreigd worden. De Europese kernwapenlanden Engeland en Frankrijk zouden zich ook hevig verzetten. Het kan
dus goed zijn dat dit plan van Biden al in
de consultatiefase binnen de NAVO
(waarvan de president beloofd heeft dat
die plaats zal vinden) de nek wordt omgedraaid. Maar het kan ook een goede
gelegenheid zijn voor intensievere actie
en debat rond de Amerikaanse kernwapens in Europa.
De stelling dat je een oorlog niet meer
in de directe confrontatie met de vijand
verliest maar op het thuisfront als daar de
lijkenzakken zich opstapelen is omstreden. Maar het Amerikaanse beleid is er
wel steeds meer op gericht het aantal gesneuvelde Amerikaanse militairen tot
een minimum te beperken. Bush jr. zette
al in toenemende mate ‘huurlingen’ in:
aanvankelijk via grote gespecialiseerde

bedrijven, later ook met lokale, door de
Amerikanen gefinancierde, bewapende
en getrainde milities die het vuile werk
mochten opknappen, terwijl het Amerikaanse leger (met de bondgenoten) zich
tot luchtbombardementen beperkte. Met
name onder Obama kwam daar de onbemande luchtmacht bij in de vorm van
drones.

DRONEPOLITIEK
Een van de eerste maatregelen van president Biden op militair gebied was het opschorten van de richtlijnen voor droneaanvallen en commando-acties buiten
oorlogsgebieden, zoals zijn voorganger
die had voorgeschreven. Begin mei werden als antwoord op verzoeken om
openbaarmaking via de Freedom of Information Act tevens een deel van de regels voor ‘directe actie’ in het kader van
terreurbestrijding, die in oktober 2017
hiervoor waren uitgevaardigd door president Trump, openbaar gemaakt. De opschorting van deze regels voor evaluatie –
aanvankelijk gedurende 60 dagen –
wordt nu waarschijnlijk verlengd tot zes
maanden. In de praktijk betekent het, dat
voor aanvallen buiten Irak, Syrië en Afghanistan weer goedkeuring van het Witte Huis nodig is via een groepsproces in
het kader van de National Security
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Council met deelname van verschillende
diensten (zoals onder Obama sinds mei
2013 het geval was).
De nog wel gecensureerde documenten laten, zoals in grote lijnen al bekend
was, zien dat onder Trump de commandanten te velde meer de vrije hand kregen, als ze bleven binnen ruime ‘operationele uitgangspunten’. Een daarvan was
dat het vrijwel zeker moest zijn dat er
geen burgerslachtoffers zouden vallen.
Van die regel kon echter worden afgeweken, zolang bepaalde bureaucratische
procedures werden gevolgd voor goedkeuring. Bij onderzoek is gebleken dat de
regel eigenlijk alleen voor vrouwen en
kinderen werd gehandhaafd. Bij volwassen mannen was een ‘redelijke’ mate van
zekerheid voldoende, die werden sowieso
als strijders beschouwd. Betrouwbare gegevens hierover zijn overigens in tal van
situaties nauwelijks te krijgen.
Een andere manier van oorlog voeren
zonder het sneuvelen van de eigen troepen bestaat in het opleggen van economische sancties om een regime op de
knieën te dwingen. Het procedé werd
dertig jaar geleden al toegepast op Irak,
daarvoor op Cuba en tegenwoordig met
name op Venezuela, Iran, Noord-Korea
en Syrië. Het lijkt een geweldloos alternatief voor oorlog voeren, maar de gevolgen zijn desastreus, vooral voor de burgerbevolking ter plekke die in toenemende mate primaire levensbehoeften (eten,
gezondheidszorg) wordt ontzegd.
Ook op Rusland en China worden
sancties toegepast. Het leidt daar nog niet
direct tot voedseltekorten en het omvallen van de gezondheidszorg, maar wel tot
een vervreemding van de bevolking. Via
de sancties wordt het conflict met de
machthebbers uitgebreid naar de bevolking die het Westen niet langer als voorvechters van welvaart, mensenrechten en
democratie beziet, maar als een vijandige
imperiale macht. Diverse commentatoren (de journalist Waterdrinker t.a.v.
Rusland en onlangs ook de oppositionele Wit-Russisch diaspora) waarschuwen
tegen het contraproductieve effect van de
steeds zwaardere sancties. Als economische en persoonlijke banden op particulier niveau worden doorgesneden, lever
je de bevolking ter plekke geheel aan
zichzelf en aan haar machthebbers over.
En dat is nu net niet wat je wilt.
Kees Kalkman
Jan Schaake
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Oekraïne weer hoog op de m
De internationale crisis over de troepenopbouw in en rond de Oekraïne kan gelden als
eerste test voor de nieuwe regering van
president Biden. Hoewel de spanning nu weer
wat geluwd lijkt te zijn is een ontknoping van
deze gevaarlijke situatie in Europa nog niet in
zicht en is vrede ver te zoeken.

D

Foto: Archief auteur

e regering van Biden heeft de
Oekraïense regering verzekerd
dat de Verenigde Staten en de
NAVO Kiev bij zullen staan in de dreigende confrontatie met door Rusland gesteunde separatisten in het oosten van
het land en met Rusland zelf. Een persbericht van het Witte Huis op 2 april bevestigde dat Joe Biden in zijn telefoongesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky “de niet-aflatende

derdeel van het nationale beleid is”. Zelensky kwam met deze verklaring toen
duidelijk werd dat hij steun uit Washington kon verwachten voor zowel teruggave van de Krim als de strijd tegen de separatisten in het oosten van het land. Tot
voor kort hield een in 2020 gesloten
staakt-het-vuren redelijk stand, maar de
spanningen lopen nu sterk op. Als reactie
op de hernieuwde gevechten heeft Rusland extra troepen naar de grens met Oekraïne verplaatst. De Russische minister
van Buitenlandse Zaken Lavrov waarschuwde ook dat als Kiev de oorlog in de
Donbas-regio zou hervatten, die stap zou
kunnen leiden tot de vernietiging van
Oekraïne.
En zo verharden aan beide zijden de
posities. De Oekraïense regering heeft
aangekondigd dat er ergens deze zomer

ring Biden van plan deze waarschuwingen te negeren. Daarin schuilt dan het gevaar dat Washington tot de conclusie
moet komen dat zij het niet alleen bij
mooie woorden over steun kan laten,
maar dat zij een impliciete inzet voor de
veiligheid van Oekraïne moet nakomen
en feitelijk militair moet reageren op een
uitbarsting van gevechten tussen Russische en Oekraïense troepen. Dat zou een
kardinale fout zijn, omdat dit zou kunnen leiden tot een nucleaire oorlog. Maar
als we kijken naar de intense vijandigheid jegens Moskou die zichtbaar is in de
regering van Biden en bij een groot deel
van de politieke elite in Washington, dan
kan deze mogelijkheid niet worden uitgesloten.
Intussen gaat Washington onverdroten
voort met haar provocaties richting
Moskou. Begin mei 2021 bezocht de
commandant van de Amerikaanse Special Operations Forces in Europa, generaal-majoor David Tabor, samen met een
collega van een vergelijkbare structuur in
Oekraïne, generaal-majoor Grigory Galagan, het marinecentrum Ataman Anton Holovaty. Doel van het bezoek was
om “het niveau van militaire samenwerking, training en interactie tussen de marine-eenheden van de Special Operations Forces van Oekraïne en de Verenigde
Staten te zien en te beoordelen”, zo meldde de persdienst van de Oekraïense Marine.

WASHINGTON ZET DE TOON

KAPOTGESCHOTEN BEWEGWIJZERING IN DE VAN OEKRAÏNE AFGESCHEIDEN VOLKSREPUBLIEKJES

steun van de Verenigde Staten voor de
soevereiniteit en territoriale integriteit
van Oekraïne bevestigde in het licht van
de aanhoudende agressie van Rusland in
de Donbas en de Krim”. Ook de Amerikaanse minister van defensie Lloyd Austin en minister van Buitenlandse Zaken
Antony Blinken spraken hun onvoorwaardelijke steun uit voor Oekraïne.
Dat was een reactie op het door de Oekraïense president Zelensky op 24 maart
ondertekende decreet, waarin wordt gesteld dat “de herovering van de Krim on24
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gezamenlijke militaire oefeningen met
Oekraïense en NAVO-troepen zullen
plaatsvinden, waarop Kremlin-woordvoerder Peskov waarschuwde dat elke inzet van NAVO-troepen in Oekraïne Rusland zou dwingen “aanvullende maatregelen te nemen om de eigen veiligheid te
waarborgen”.
Vanuit Moskou zijn er al talloze malen
waarschuwingen gegeven dat elke poging
om Oekraïne bij de NAVO te betrekken
een stap te ver is waar het gaat om de veiligheid van Rusland. Toch lijkt de rege-

De commandant van de speciale troepen
van de Oekraïense strijdkrachten, Grigory Galagan, onderstreepte het belang van
de Verenigde Staten als belangrijkste
partner van Oekraïne door te stellen dat
“de gemeenschappelijke wens van onze
staat en zijn partners voor belangrijke
kwalitatieve veranderingen is de sleutel
tot de verdere ontwikkeling van zowel de
marine als de Special Operations Forces
als geheel. Het verwerven van nieuwe
kansen is een voorwaarde voor de complexe uitvoering van de taken waarmee
we worden geconfronteerd. En nauwe interactie, ondersteuning en ervaring van
onze partners uit de Verenigde Staten en
hun bondgenoten spelen hierbij een belangrijke rol.”
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de militaire agenda

CONTROLEPOST BIJ DE GRENS TUSSEN DE RUSSISCHE FEDERATIE EN DE VOLKSREPUBLIEK LOEGANSK.

En zo staat Oekraïne, met het aantreden van de regering Biden, weer hoog op
de politieke en militaire agenda en nemen de spanningen tussen de imperialistische machtsblokken in het oosten
(Rusland) en het Westen (VS, Europa,
waarbij deze ook met elkaar concurreren) weer toe.
In het Westen zetten de Verenigde Staten de toon. Het heeft er belang bij Rusland te verzwakken en afhankelijke
bondgenoten tot aan de Russische grens
te hebben. De VS hebben hier voordeel
bij, aangezien de economische sancties
die aan Rusland zijn opgelegd ook hun
concurrent Europa treffen. Europa
hoopt echter op een onderling overeengekomen oplossing, aangezien ze belang
heeft bij goede economische betrekkingen met Rusland.
Via de NAVO mobiliseert het Westen
ook militair tegen Rusland. Manoeuvres
in de Zwarte Zee en in het westen van

Oekraïne samen met het Oekraïense leger, een troepenversterking van 5.000
soldaten bij de grens met Rusland en 400
militaire adviseurs maken dit duidelijk.
Daarnaast is er opnieuw de eis dat alle
NAVO-landen hun militaire budget op
ten minste 2% van het bruto binnenlands product brengen.
Ook Rusland heeft de afgelopen maanden grote manoeuvres uitgevoerd, waarbij het zelfs zijn kernwapens heeft laten
zien. Uiteindelijk wil Rusland, net als de
andere imperialisten, Oekraïne integreren in zijn invloedssferen. Het is echter
niet zo agressief als de NAVO. Rusland
heeft in ieder geval nog steeds de gaskaart
als troef om Kiev en het Westen onder
druk te zetten. Kortom, Oekraïne is wederom een pion in een hernieuwde
machtsstrijd tussen oost en west. In deze
situatie komt de beslissende concurrentiestrijd, die de wereld van vandaag bepaalt, openlijker en duidelijker naar vo-

ren dan ze in lange tijd is geweest. De
aanhoudende economische problemen
in Oekraïne hebben geleid tot een snelle
opkomst van het fascisme, dat wordt getolereerd door de Westerse wereld en het
potentieel heeft om in de nabije toekomst aan de macht te komen.

KRUITVAT OEKRAÏNE
De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Ryabkov herhaalde begin
mei nog maar eens dat Rusland al het
mogelijke zal doen om zijn veiligheid en
de veiligheid van zijn burgers te garanderen, mocht de crisis in Oekraïne drastisch verslechteren. “Maar,” zo voegde hij
eraan toe: “Kiev en zijn Westerse beschermheren zullen echter de volledige
verantwoordelijkheid dragen voor elke
escalatie. Ze blijven voorraden leveren,
waardoor de spanning toeneemt. De VerLees verder op pagina 27
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Wapenexport – een goed
begin zonder vervolg
Eerste stappen van de regering Biden op het
gebied van wapenexport leken veelbelovend. In
januari werd bekend gemaakt dat gigantische
orders die waren uit onderhandeld tijdens de
periode Trump opnieuw zouden worden
bekeken. President Biden zelf zei in zijn eerste
toespraak over buitenlandse politiek dat de VS
“alle Amerikaanse steun voor offensieve
operaties in de oorlog in Jemen (zullen)
stopzetten, waaronder daarvoor relevante
wapenverkopen.”

M

aar na de eerste 100 dagen is
duidelijk geworden dat nieuwe regering juist enkele van
de meest controversiële wapenorders van
zijn voorganger gaat voortzetten. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de deal van 23
miljard dollar voor F-35 Joint Strike
Fighters, drones, geleide wapens en bommen die Trump afgelopen november op
het laatste moment sloot met de Verenigde Arabische Emiraten. En ook de enorme wapenleveranties aan Saoedi-Arabië
die in de pijplijn zitten lijken gewoon
door te gaan. De regering heeft verder bevestigd dat de actieve steun van Amerikaanse contractanten voor het onderhoud van de Saoedische luchtmacht gewoon doorgaat, terwijl zonder die steun
de Saoedische bommenwerpers in Jemen

aan de grond staan en geen burgerslachtoffers maken. In de ogen van de site Just
Security kan dan ook getwijfeld worden
aan de claim van Biden dat de mensenrechten voortaan centraal zouden staan
in het buitenlandse beleid.
En het blijft niet bij de genoemde
voorbeelden. Export van wapens naar
Egypte is goedgekeurd ondanks voortdurende schending van de mensenrechten
door het bewind van generaal el-Sisi
(Trump’s “favoriete dictator”). En er zijn
aanwijzingen dat de VS doorgaan met
wapenleveranties aan de repressieve president Duterte in de Filipijnen, waarbij
opvalt dat dit land de laatste tijd opeens
een veel assertievere houding aanneemt
ten opzichte van China bij het behartigen
van de belangen van zijn vissers in de
Zuid-Chinese (of als je wilt Filipijnse)
Zee.
Er zijn tot nu toe ook geen tekenen dat
de regering Biden van plan is om de herziening van het internationale Missile
Technology Control Regime (MTCR)
door de vorige regering ongedaan te maken. De verruiming van de regels maakt
het mogelijk voor de VS om meer bewapende drones aan het buitenland te verkopen. Volgens Just Security is dit onder
meer relevant voor het regeringsplan 18
MQ-9B bewapende drones (een soort

Betere controle broodnodig

Z

orgen over de voortdurende Amerikaanse wapenexporten naar uiterst controversiële
bestemmingen, zoals hier beschreven, moeten ook een weerslag krijgen in Nederlands
beleid. Nederlandse wapenbedrijven kunnen veelal zonder obstakels onderdelen voor
bijvoorbeeld gevechtsvliegtuigen, helikopters en raketten leveren aan Amerikaanse
bedrijven. Deze worden vervolgens in de VS ingebouwd in wapens die weer naar landen over
de hele wereld uitgevoerd worden. Waar de Nederlandse overheid bij het afgeven van
wapenexportvergunningen voor wapenonderdelen normaliter ook dient te kijken naar waar
deze onderdelen uiteindelijk terecht komen (de eindgebruiker(s)), wordt deze controle in
het geval van de Verenigde Staten volledig uit handen gegeven. De regering zegt daarbij te
vertrouwen op het Amerikaanse wapenexportbeleid, maar na vier desastreuze jaren Trump
blijkt ook Biden dat vertrouwen niet te verdienen.

Mark Akkerman
Stop Wapenhandel
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opgevoerde Reapers) aan de Verenigde
Arabische Emiraten te gaan leveren. En
dat terwijl de Emiraten erom bekend
staan dat ze in Jemen illegaal wapens
hebben overgedragen aan fundamentalistische milities.

DEFENSIEVE OPERATIES
Een verslaggever van Vox heeft proberen
uit te zoeken wat het stoppen van ‘offensieve steun’ aan de Saoedische oorlog in
Jemen nu precies inhoudt. Zoals te verwachten viel blijkt het verschil tussen offensief en defensief nog niet zo gemakkelijk. De VS verschaften onder de presidenten Obama en Trump inlichtingen en
logistieke steun aan de oorlog. Het bijtanken van de Saoedische vliegtuigen die
bommen gooien op Jemen werd onder
druk van het Congres al onder Trump
gestopt. De bevelhebber van Central
Command (Midden-Oosten) antwoordde op verdere vragen van een reporter
dat de VS nu de Saoedi’s alleen nog maar
waarschuwden voor alle inkomende aanvallen (met drones, raketten etc.) vanuit
Jemen op hun grondgebied. Geen steun
meer met inlichtingen of verkenningsmiddelen binnen Jemen, aldus de generaal. Maar hoe staat het met onderhoud
en logistiek voor de Saoedische luchtmacht, wilde Alex Ward van Vox weten.
Een woordvoerster van het Pentagon verklaarde dat deze gewoon doorgingen, gezien het belang van de rol die de VS spelen bij de Saoedische luchtverdediging en
het langdurige militaire bondgenootschap tussen beide landen. Saoedi-Arabië heeft namelijk maar één luchtmacht
die offensieve èn defensieve taken uitvoert. Het onderhoud wordt niet meer
door VS-militairen uitgevoerd, maar
door contractanten, echter wel op basis
van een overheidsprogramma van de VS
(Foreign Military Sales). Saoedi-Arabië
betaalt hiervoor. En zo gaat de oorlog in
Jemen gewoon door ten koste van de
burgerbevolking. Het bondgenootschap
met de Saoedi’s is nog steeds te belangrijk
voor de VS om op het spel te zetten.
Ook Frank Slijper van PAX – hoewel
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duidelijk opgelucht door het verdwijnen
van Trump uit het Witte Huis – betoont
zich op een seminar van de Arms Control
Association tamelijk sceptisch. Over de
hele lijn lijkt de Pentagonbegroting ook
onder Biden ongeschonden te blijven –
business as usual. Hij denkt dat de veranderingen in de wapenexport naar Saoedi-Arabië vrijwel cosmetisch zullen zijn
– hoogstens enkele types vliegtuigbommen zullen niet worden geleverd. Bij de
leveranties van F-35 gevechtsvliegtuigen
en Reaper drones aan Arabische landen
lijkt deze regering banger te zijn voor het
weglekken van technologie naar China
dan inzet van de wapensystemen in de
oorlogen in Jemen en Libië.

Het wordt nog een flinke
dobber om Biden’s
politiek om te buigen
In breder historisch verband wijst Slijper erop, dat uit de gegevens van het
Zweedse instituut SIPRI blijkt dat de VSdominantie in de wapenhandel sinds de
jaren zeventig nooit groter was dan onder de Democratische regering Clinton
(tegen 50% van de wereldmarkt). Ook de
banden van de Democratische partij met
de wapenindustrie zijn heel sterk, zoals
weer eens blijkt met de benoeming van
Biden’s minister van defensie generaal
b.d. Austin rechtstreeks uit de Raad van
Bestuur van wapenreus Raytheon. Amerikaanse activisten en de linkervleugel
van de Democratische Partij krijgen er
nog een flinke dobber aan om de politiek
om te buigen.

Vervolg van pagina 25

enigde Staten en andere NAVO-landen
veranderen Oekraïne opzettelijk in een
kruitvat.”
Volgens Moskou is dit alles het gevolg
van de demagogische retoriek van de
NAVO om te speculeren over de bescherming van de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.
De woordvoerder van het Kremlin,
Dmitry Peskov, merkte eerder op dat de
in de Westerse media als oorlogsdreiging
breed uitgemeten verplaatsingen van
Russische troepen binnen het eigen land
geen aanleiding mogen geven tot bezorgdheid. Peskov onderstreepte dat deze
bewegingen geen enkele staat bedreigen.
Hij zei ook dat het Donbas-conflict uitsluitend een binnenlandse Oekraïense
aangelegenheid is, en voegde er nog maar
eens aan toe dat Russische troepen er
nooit aan hebben deelgenomen. Eind februari verslechterde de situatie in het
oosten van Oekraïne, bijna dagelijks vonden er gevechten plaats, vooral met inzet
van mortieren en granaatwerpers. De
partijen bij het conflict beschuldigen elkaar ervan de situatie te verergeren.
Tijdens een bezoek aan Egypte medio
april waarschuwde de Russische minister
van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov
Turkije voor het aanmoedigen van Kiev’s
‘militaristische aspiraties’. Deze verklaring kwam naar aanleiding van de reis
van de Oekraïense president Zelensky
naar Istanboel om steun te vergaren en de
berichten over de eerste lancering van de
Turkse Bayraktar TB2-drone in Donbas.
“We hebben het dringende verzoek aan
alle verantwoordelijke landen waarmee
we communiceren – en Turkije is een van
hen – om de situatie en de meedogenloze
oorlogsverklaringen van het Kiev-regime

Kees Kalkman
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te analyseren, en we waarschuwen hun
ook voor het aanmoedigen van deze militaristische ambities,” zei Lavrov tijdens
een gezamenlijke persconferentie met
zijn Egyptische collega Sameh Shoukry
in Caïro.

‘MOSKOU SPEELT MET VUUR’
Ook in Europa zit men intussen niet stil.
De leider van de Europese Volkspartij in
het Europees Parlement, Manfred Weber,
heeft aangedrongen op strengere sancties
tegen Rusland als de spanningen in Donbas toenemen. “Moskou speelt met vuur
met zijn militaire opbouw nabij de Oekraïense grens en stelt het geduld van het
Westen op de proef,” verklaarde hij. Volgens hem kan de EU Rusland uitsluiten
van het SWIFT-systeem voor grensoverschrijdend betalingsverkeer of de rekeningen van Russische oligarchen bevriezen.
Eerder uitten een aantal Europese leiders, waaronder bondskanselier Angela
Merkel, al hun bezorgdheid over de inzet
van Russische troepen nabij de grens met
Oekraïne. Het Kremlin wees er in een reactie op dat de troepen zich op Russische
bodem verplaatsen en het volledige recht
hebben om dat te doen.
De ministers van Buitenlandse Zaken
van de G7-landen hebben een gezamenlijke verklaring afgegeven waarin ze de
beweging van Russische troepen nabij de
grens met Oekraïne ‘bedreigend en destabiliserend’ noemen, en Moskou vragen transparant te zijn over militaire bewegingen. In de verklaring echter geen
woord over de militaire opbouw in Oekraïne, die als eerste begon, laat staan
over de rol van de NAVO en Washington.
De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergey Ryabkov maakte
bekend dat Moskou op hoog niveau gesprekken had gevoerd met de regering
Biden in een poging de huidige situatie in
Oekraïne aan te pakken, waarbij het
Kremlin Kiev beschuldigde van een
steeds strijdlustiger toon. Het is weer afwachten hoe de haviken in Washington
hun militaire agenda verder zullen afwikkelen. Met de hete adem van de wapenindustrie in de nek, waar ze vaak zelf
bij betrokken zijn, lijkt een oplossing verder weg dan ooit.
Bas van der Plas

IBAN NL91 ASBN 0855980680
t.n.v. Fonds Vredesprojecten
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Noord-Korea – Route naar
diplomatie of escalatie?
Na maanden studie meldden de Verenigde
Staten eind april dat de beleidsevaluatie ten
aanzien van Noord-Korea was voltooid. De
regering Biden zegt daarin diplomatie en
afschrikking na te streven, met de nadruk op
een ‘geijkte, praktische aanpak’ voor
nucleaire ontwapening.

E

en Amerikaanse regeringsambtenaar verklaarde in de Washington
Post dat de regering Biden op zoek
is naar iets dat het midden houdt tussen
het beleid van de regering Trump – aansturen op een overeenkomst met volledige opheffing van sancties in ruil voor volledige en snelle ontwapening – en de
houding van ‘strategisch geduld’ van de
regering Obama: geen normalisering van
de relaties met Noord-Korea totdat het
land zijn gedrag verandert. Het team van
Biden spreekt over “verlichting van sancties voor bepaalde stappen” met het “ultieme doel van nucleaire ontwapening”.
Het plan is om dat doel stapsgewijs na te
streven, door gedeeltelijke verlichting
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van sancties aan te bieden in ruil voor gedeeltelijke stappen in de richting van nucleaire ontwapening.

MEDEDINGINGSWET
Een beter zicht op wat de regering Biden
in dit proces met ‘diplomatie’ bedoelt,
verschaft de Strategische Mededingingswet (Strategic Competition Act). Dit
wetsvoorstel van de Amerikaanse Senaat
gaat vooral over China, maar ook over
Noord-Korea, aangezien het Amerikaanse Noord-Koreabeleid is ingebed in deze
globale aanpak. De Strategische Mededingingswet is onlangs goedgekeurd
door de Commissie buitenlandse betrekkingen van de Senaat en leest als een regelrechte koude oorlogsverklaring aan
China. Het wetsvoorstel gaat onder meer
over beleidswijzigingen op verschillende
kritieke terreinen, waaronder de maritieme geschillen over de Zuid-Chinese Zee,
en Noord-Korea. Met betrekking tot
Noord-Korea eist het wetsvoorstel veranderingen in het Amerikaanse buitenlandse beleid, die volgens rechtsgeleer-

den in strijd zijn met de grondwettelijke
uitvoerende taken die in de Amerikaanse
Constitutie zijn vastgelegd over de diplomatieke betrekkingen met andere landen. Zo is er in het 400 pagina’s tellende
document een verklaring opgenomen
dat het beleid van de Verenigde Staten is
om “aanhoudende maximale economische druk” op Noord-Korea te handhaven, totdat het land “volledige, verifieerbare en onomkeerbare acties neemt in de
richting van nucleaire ontwapening.”
Dat lijkt op een voortzetting van het beleid van de voorgaande presidenten. Het
wetsvoorstel stuurt ook aan op nieuwe
rapportagevereisten aan het Congres
voor onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea, die Amerikaanse beleidsmakers en diplomaten
kunnen ontmoedigen om in een vroeg
stadium en vaak met Noord-Koreanen te
praten. De bepaling zoals die nu is omschreven, werpt ernstige logistieke en politieke barrières op voor onderhandelaars.
Sinds 2018 zijn honderden nieuwe
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sanctiemaatregelen opgelegd aan de bevolking van Noord-Korea. Alleen al in
2018 zorgden deze nieuwe en de al bestaande sancties voor bijna 4.000 vermijdbare burgerslachtoffers. Ongeveer
11 miljoen Noord-Koreanen hebben onvoldoende toegang tot voedsel, schoon
drinkwater of basale medische zorg. Dit
jaar dreigt er een voedseltekort van 1,3
miljoen ton, waardoor de toch al schrijnende toestand voor een groot deel van
de bevolking verder verslechtert. Meer
dan 40 procent van de 25 miljoen mensen in Noord-Korea kampt met chronische voedselonzekerheid en één op de
vijf kinderen jonger dan 5 jaar wordt getroffen door een vertraagde groei. In het
meest recente rapport van de VN-Mensenrechtenraad wordt onder meer gewezen op “sterfgevallen door hongersnood”. Slechts weinig mensen zijn op de
hoogte van de omvang van dit menselijk
lijden. Berichten over deze voortdurende
humanitaire tragedie krijgen niet de aandacht die ze verdienen in de media, dat
wordt gedomineerd door rapporten over
het kernwapenprogramma van het land.
De menselijke kant van het conflict komt
in de media niet of nauwelijks aan de orde, waaronder aandacht voor de effectiviteit of de menselijke kosten van economische sancties.

ENERGIETEKORTEN
De enorme uitbreiding van de al langer
bestaande VN-sancties tegen de civiele
economie van Noord-Korea zijn begonnen onder president Obama en vervolgens onder de regering Trump geëscaleerd. Trump prees de beperkingen aan
als “de zwaarste sancties ooit opgelegd
aan een land”. Ze zijn nog ingrijpender
dan de VN-sancties waar Irak onder
heeft geleden, die uiteindelijk honderdduizenden slachtoffers eisten. Deze voor
het oog van de wereld onzichtbare oorlogvoering verwoest de economie en veroorzaakt ernstige energietekorten. Afgelopen winter hebben miljoenen NoordKoreanen extreme wintertemperaturen
van -16 graden Celsius moeten doorstaan zonder betrouwbare verwarming
of elektriciteit. Behalve de instroom van
basale (voedsel)producten en andere kritische goederen wurgen de sancties ook
90 procent van de Noord-Koreaanse export, waaronder mineralen, zeevruchten
en textiel. Hierdoor worden honderdduizenden Noord-Koreanen getroffen die in
deze industrieën werkzaam zijn – met

name vrouwen – die het grootste deel
van de beroepsbevolking in deze sectoren uitmaken.
In december 2019 stelden China en
Rusland gezamenlijk voor om een aantal
beperkingen van de sancties van de VNVeiligheidsraad op de uitvoer van onder
meer zeevruchten en textiel op te heffen.
De VS verzetten zich daartegen, waardoor de ontwerpmaatregel niet werd
aangenomen. Op 3 mei jongstleden herhaalde de Chinese ambassadeur bij de
Verenigde Naties Zhang Jun de voorkeur
van China dat de Verenigde Staten en
Noord-Korea terugkeren naar de onderhandelingstafel. Ook de VN-Mensenrechtenraad heeft herhaaldelijk aanbevolen om “sancties die de mensenrechten
negatief beïnvloeden” tegen Noord-Korea op te heffen of te verminderen. Elke
poging in die richting is in Washington
echter consequent gestuit op standvastige oppositie.

VERTROUWENSBASIS
Hoewel Amerikaanse en VN-sancties een
belangrijk onderdeel zijn van de strategie
van Washington ten aanzien van NoordKorea, is zonneklaar dat ze geen effect
sorteren op het beperken van de ontwikkeling van kernwapens door dit land. Het
is gewoon een aanname van een groep
senatoren. Volgens Siegfried S. Hecker,
professor van de Stanford-universiteit
die ooit het kernwapenlaboratorium Los
Alamos National Laboratory leidde, en
in de periode 2004-2009 vier bezoeken
bracht aan het Noord-Koreaanse nucleaire complex in Yongbyon, kan het tien
tot vijftien jaar duren voordat de nucleaire ontwapening in Noord-Korea is voltooid. Er kan in die tijd, zoals hij uit eigen
ervaring weet, veel gebeuren. Vooral als
de regering Biden het reisverbod zou opheffen en meer Amerikanen zou toestaan
om met Noord-Koreanen in contact te
komen buiten het overheidsniveau. Zo
zijn er in het verleden ook stafleden van
de Senaatscommissie buitenlandse betrekkingen regelmatig naar Noord-Korea
gereisd. Eén van hen, Keith Luse (20082013), merkt op, dat “de ontwikkeling
van de houding van Noord-Koreaanse
leiders en beleidsontwikkeling ten opzichte van de VS gebaseerd was op gebrekkige of onvolledige analyse [en] dat
Amerikaanse ambtenaren worden getroffen door hetzelfde dilemma in hun
overwegingen over Noord-Korea.” Hecker ziet een uitweg in civiele nucleaire sa-
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menwerking met Noord-Korea, zoals
door de regering Clinton in de jaren negentig werd bepleit. In een interview uit
2018 zegt Hecker: “Wij zijn van mening
dat ‘coöperatieve conversie’ beide partijen in staat zal stellen vertrouwen op te
bouwen. Met andere woorden, het civiele
nucleaire programma kan het opbouwen
van vertrouwen katalyseren, terwijl het
in het verleden de grootste bron van conflicten was. [...] Zonder samenwerking
zien we ook geen manier om uitschakeling van alle nucleaire wapens en wapenprogramma’s te verifiëren. De omvang
van de nucleaire- en raketprogramma’s
van het Noord-Korea en het gesloten karakter van het land zullen verificatie van
volledige denuclearisatie vrijwel onmogelijk maken.” Mede daarom bepleiten
sommige waarnemers om Noord-Korea
te accepteren als een permanente kernwapenstaat.
De regering Biden lijkt echter af te
stevenen op een nog harder beleid dan
onder de regering Trump. Dit houdt ook
geen rekening met de manier waarop
landen in de regio, zoals Zuid-Korea,
over de Amerikaanse aanpak denken en
hoe het de ruimte voor inter-Koreaanse
diplomatie zou kunnen verminderen.
China wil geen instabiliteit langs zijn
grenzen en heeft al lang duidelijk gemaakt dat zij een vredesproces met
Noord-Korea steunen. Maar het enige
wat Noord-Korea ziet van opeenvolgende Amerikaanse regeringen is een steeds
vijandiger beleid. Pyongyang lijkt alleen
maar meer redenen te zien om de ontwikkeling van nieuwe kernwapens en raketsystemen te rechtvaardigen.
Een meer ingetogen houding die
ruimte creëert voor serieus diplomatiek
overleg met Noord-Korea in plaats van
dreiging met brede en willekeurige sancties, zal de Amerikaanse belangen bij een
stabiel Koreaans schiereiland beter kunnen bevorderen. Het Amerikaanse Huis
van Afgevaardigden moet rekening houden met de ernstige gevolgen van het
wetsvoorstel in de onderhandelingen
tussen de VS en Noord-Korea, en alternatieve benaderingen overwegen, zoals
een aanpak die prioriteit geeft aan vrede
en vermindering van spanning in de
richting van het doel op lange termijn
van nucleaire ontwapening.
Henk van der Keur
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Afghanistan – een terugtocht na twintig jaar
Joe Biden wordt wel aangeduid als een ‘oude
man met haast’. Nu gaat dit beslist niet op
voor alle delen van de buitenlandse politiek van
de nieuwe Amerikaanse president (denk aan
Iran, Palestina). Maar bij Afghanistan lijkt het
er toch aardig op.

W

eliswaar lukt het niet om de
datum voor het vertrek van
de laatste 3.500 Amerikaanse troepen te halen, die door zijn voorganger Donald Trump in februari vorig
jaar was afgesproken met de Taliban (1
mei 2021), maar op 11 september zullen
we het mogelijkerwijs dan toch na twintig jaar meemaken: het onvoorwaardelijke vertrek van de Amerikaanse en NAVO-troepen uit Afghanistan.
Het uitstel van iets meer dan vier
maanden kan veroorzaakt zijn door het
verschil van de manier van besluitvorming met de tijd van Trump. Dat geldt

“Het was beter geweest
om diplomaten te sturen
dan militairen”
bijvoorbeeld voor het herstel van de positie van de National Security Council,
waarin belangrijke spelers op het gebied
van de nationale veiligheid zijn vertegenwoordigd, en die door middel van een
bureaucratisch proces beslissingen
neemt. Tijdens de laatste jaren autocratische bewind van Trump was de NSC op
de achtergrond geraakt.
Verrassend is het niet dat Biden hier in
feite de politiek van de voorafgaande regering voortzet. Al onder president Obama was hij als vicepresident voorstander
van het vertrek van de troepen. Sterker
nog, nadat het offensief met een tijdelijke
troepenopbouw (een compromis met de
legerleiding met een plafond van 130.000
30
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VS-militairen) was mislukt, zou ook
Obama zelf ervan overtuigd zijn geraakt
dat het beter was om te vertrekken, zo
hoorde ik de ochtend na de aankondiging van het besluit één van zijn naaste
medewerkers vertellen bij BBC Radio 4.
Maar dat gebeurde niet, vanwege de opkomst van ISIS. Kennelijk was men bang
dat weggaan uit Afghanistan – feitelijk
het toegeven van een mislukte oorlog –
het kalifaat en zijn aanhangers overal ter
wereld in de kaart zou spelen. Het komt
vaker voor dat bij het begin, verloop of
einde van een oorlog in de besluitvorming een belangrijke rol wordt gespeeld
door een factor die weinig te maken heeft
met de situatie in het land waar het om
gaat. Wat Afghanistan betreft wordt er
bijvoorbeeld af en toe aan herinnerd dat
de beslissing van de NAVO om zijn rol uit
te breiden buiten Kaboel in november
2003 niet veel te maken had met de militaire situatie maar met het herstel van de
eenheid binnen de NAVO, die verscheurd
was doordat Frankrijk en Duitsland geweigerd hadden de VS en Engeland te
steunen in de Irakoorlog. Zo is ook Nederland vanaf 2004 naar Afghanistan gegaan om uiteindelijk in Fase 3 van ISAF
(International Security Assistance Force)
van 2006 tot 2010 de provincie Uruzgan
voor zijn rekening te nemen. Volgens het
proefschrift van militair onderzoekster
Mirjam Grandia was dat voor het Nederlandse besluit vooral om het drama van
Srebrenica te boven te komen.

STRIJD OM DE WERELDMACHT
Deze keer heeft president Biden dus uiteindelijk niet naar de generaals geluisterd, die zoals steeds pleitten voor langer
blijven, omdat de Taliban anders de
macht zouden grijpen. Verder uitstel van
het vertrek zou echter geen enkel zicht
bieden op een andere afloop. Hier geldt
weer de legendarische uitspraak van
Henry Kissinger tijdens de Vietnamoorlog in 1969: “De guerrilla wint als ze niet
verliest, het geregelde leger verliest als het
niet wint.”
De legerleiding kon er kennelijk mee

leven, nu duidelijk was geworden dat er
niet bezuinigd zal worden op de geweldig
uitgedijde defensiebegroting. Verschuiving van middelen en geld van contraguerrilla naar een strijd om de wereldmacht met China en Rusland heeft voor
hen ook voordelen. Zoals de links-liberale columnist van de Washington Post Fareed Zakaria het uitdrukte: “Na twee decennia zonder veel succes oorlogen in het
Midden-Oosten te hebben uitgevochten
zal het Pentagon nu terugkeren tot zijn
favoriete type conflict, een koude oorlog
met een kernmacht. Het kan eindeloze
geldstromen uitgeven om China ‘voor te
blijven’, zelfs terwijl nucleaire afschrikking het onwaarschijnlijk maakt dat er
een echte oorlog in Azië zal worden uitgevochten. Natuurlijk, er kunnen oorlogen in Washington plaatsvinden rond de
begroting – maar dat zijn het soort veldslagen, waarvan het Pentagon weet hoe
ze kunnen worden gewonnen!”
De VS hebben deze beslissing in hun
eentje genomen, ondanks alle plechtige
verklaringen dat de Amerikanen voortaan hun buitenlandse politiek weer samen met bondgenoten willen doorzetten
in plaats van unilateraal. Het was waarschijnlijk de enige manier om deze beslissing te kúnnen nemen zonder eindeloos uitstel en vertragingsmanoeuvres,
zoals de vorige regering al had besloten
om alleen met de Taliban te gaan onderhandelen zonder de regering in Kaboel
erbij te betrekken. En Biden had die beslissing aan het begin van zijn bewind
nodig om doorzettingsmacht te kunnen
tonen, gezien zijn eerder ingenomen positie. Hij zou een ‘papieren tijger’ zijn geworden, als hij het niet had gedaan.
Zo zullen dus ook de 7.000 NAVO-militairen braaf hun spullen inpakken en de
Amerikaanse soldaten volgen, waarmee
de verhoudingen wel weer duidelijk zijn.
Maar gaan de VS wel echt weg? Velen
wantrouwen dat natuurlijk, gezien het
verleden. En inderdaad, er zullen toch
VS-militairen rond de ambassade in Kaboel blijven en niet alleen mariniers om
de poort te bewaken, er wordt zelfs over
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een aantal van 1.000 gesproken. En de
grote aantallen contractanten en huurlingen, waaronder duizenden Amerikanen, die cruciaal zijn voor onderhoud en
logistiek van het Afghaanse leger? Die
gaan ook naar huis, wordt gezegd, maar
ze zijn natuurlijk vrij om een nieuw contract af te sluiten met de Afghaanse regering, wellicht ook weer gesubsidieerd
door de VS die zeker salarissen van de Afghaanse luchtmachtsoldaten en speciale
troepen blijven betalen. Ook is al aangekondigd dat terreurbestrijding in Afghanistan (tegen groepen als ISIS en al-Qaida) door de VS door middel van luchtaanvallen en special forces zal blijven
plaatsvinden vanaf bases in CentraalAzië (als die gevonden kunnen worden),
het Midden-Oosten of een vliegdekschip
in de Indische Oceaan.
Omdat de VS zich niet hebben gehouden aan de afgesproken datum van 1 mei
vindt de aftocht zonder overeenstemming met de Taliban plaats (al zullen er
waarschijnlijk op de achtergrond wel afspraken gemaakt worden). Er zijn dus tot
september beslist nog allerlei scenario’s
denkbaar, die de VS voor problemen
kunnen stellen, waaronder een oplaaiende burgeroorlog in delen van het land,
een snelle ineenstorting van het bewind

in Kaboel en een terugtocht onder vuur
(het meest gevreesde type operatie in de
militaire strategie). Voorlopig lijkt het er
vooral op dat er haast gemaakt gaat worden (1 juli wordt al genoemd voor het
definitieve vertrek).

STAART TUSSEN DE BENEN
De VS laten een verwoest en verscheurd
land achter met een deels getraumatiseerde bevolking en grote tegenstellingen
tussen de etnische groepen en tussen stad
en platteland. Corruptie en drugseconomie zijn grootschalig, maar ook is door
moderne technologie en economische
contacten Afghanistan de laatste twintig
jaar veranderd en zijn traditionele verhoudingen afgebroken. In het VPROprogramma OVT van 18 april 2021
toonde journaliste en Afghanistan-specialiste Bette Dam zich gefrustreerd, dat in
de Nederlandse media zo vaak het Westerse gezichtspunt centraal staat en niet
dat van de Afghaanse bevolking. Ze vindt
de manier waarop er nu zonder onderhandelingen met de Taliban een terugtocht plaatsvindt onverantwoord. Het zal
chaotisch zijn en met veel geweld gepaard gaan ten koste van de bevolking. In
het Westen is vreemd genoeg hier en daar
een soort overwinningsretoriek hoor-

“KEEP WATCH” OP DE URUZGANSE BERGEN
VANUIT EEN CHINOOK. 2013

baar als zou het hoofddoel van de Afghaanse expeditie zijn bereikt. Maar volgens Dam verlaten de Amerikaanse troepen Afghanistan met de staart tussen de
benen. Net zoals na Vietnam en Irak zou
de les voor de toekomst moeten zijn dat
bij de VS en de bondgenoten doordringt
hoe destructief hun optreden is geweest.
Maar het lijkt er volgens haar op dat alle
nuance uit het Westerse verhaal (narratief) is verdwenen. Het was beter geweest
om diplomaten te sturen dan militairen,
en lokale vredesinitiatieven te ondersteunen. Maar in plaats daarvan hebben we
ons twintig jaar in een militair avontuur
gestort en lijkt er in al die tijd geen enkel
mechanisme te zijn geweest om het beleid te corrigeren. Het heeft veel met
beeldvorming en angst voor gezichtsverlies te maken, aldus Dam. Mogelijk zou
Biden zelf wel een andere benadering
willen, maar “Washington is heel erg bevangen door veiligheidsdenken (gesecuratiseerd) en generaals hebben meer invloed op het buitenlands beleid van de
president dan menig minister.”
Kees Kalkman
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Het kantelpunt ligt in Syrië
Bijna vijfentwintig jaar lang hebben de VS
zonder veel tegenspel vanuit de rest van de
wereld de rol van internationaal politieagent
kunnen spelen. Maar die tijd lijkt voorbij. In
plaats van interventie-oorlogen te voeren
worden Amerikaanse en NAVO-troepen steeds
meer ingezet om de ‘toegenomen assertiviteit’
van Rusland en China het hoofd te bieden.

RODE LIJNEN EN HULPLIJNEN
Wel had Obama – vanwege de verontwaardiging over het optreden van Assad
– een ‘rode lijn’ getrokken bij een aanval
met chemische wapens. Een rode lijn die
half augustus 2013 werd overschreden
met de gifgasaanval op Ghouta (door Assad zelf of als valse-vlag-operatie) en
waardoor Obama feitelijk tot een interventie werd gedwongen die hij niet wilde.
Zijn redding kwam van twee kanten. In
het eerste plaats uit het Britse Lagerhuis,
dat zich in een motie uitsprak tegen Britse deelname aan een militaire interventieoorlog in Syrië. Obama besloot vervolgens het besluit om wel of niet tegen
Syrië op te trekken aan het Amerikaans
Congres voor te leggen.
Zijn tweede hulplijn was de Russische
minister Lavrov, die aanbood om de Rus32
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H

et kantelpunt in deze ontwikkeling is vrij precies te dateren,
namelijk eind augustus 2013.
De oorlog in Syrië was toen twee-en-eenhalf jaar onderweg. Twee jaar eerder had
het Westen – met stilzwijgende instemming van Rusland en China – militair ingegrepen in Libië onder de noemer van
Responsibility to Protect. Met betrekking
tot Syrië was het Westen voorzichtiger.
Dat had in de eerste plaats ermee te maken dat de Syrische luchtmacht veel sterker was dan de Libische. Daarnaast was
Libië onder Khadaffi internationaal tamelijk geïsoleerd. De regering Obama
had in Libië al besloten om na de luchtoorlog in ieder geval geen Amerikaanse
troepen in het land te stationeren en had
duidelijk geen trek om dat in Syrië wel te
doen. Na de wèl door hem gewenste uitschakeling van het Assad-regiem zou dat
immers hoogstwaarschijnlijk – net als in
Libië – tot een niet gewenst eindresultaat
leiden.

sische invloed op Assad aan te wenden
om de Syrische regering van haar chemische wapens te ontdoen. Door dit aanbod te accepteren, besteedde Obama de
oplossing van de oorlog in Syrië feitelijk
uit aan Rusland dat zich vanaf dat moment ook met grote (militaire) inzet aan
deze taak wijdde en daarmee – met Amerikaanse zegen – het mondiale toneel
weer kon betreden als tweede internationale politieagent, naast de VS. Maar dan
wel een tweede politieagent met eigen
geopolitieke doelstellingen en ook wel
een andere werkwijze (hoewel dat verschil groter lijkt omdat we in het Westen
het geweld van de Amerikaanse politiek
niet altijd willen zien).

PROTEST TEGEN GASAANVAL OP GHOUTA
(SYRIË) TWEE JAAR EERDER BIJ BRANDENBURGER
TOR BERLIJN, AUGUSTUS 2015

Een ander gevolg is dat met dit besluit
van augustus 2013 het door het Westen
gepropageerde normatieve internationaal beleid, waarin mensenrechten, democratie en de Responsibility to Protect
centraal staan, en daarmee ook de positie
van de Verenigde Naties – als het al ooit
realiteit was – al onder Obama is ondergraven en niet pas door Trump. Voor
Biden betekent dit dan ook dat dit niet
zomaar met het verdwijnen van Trump
hersteld kan worden.
Jan Schaake

RESPONSIBILITY TO PROTECT
De boodschap die hiermee eind augustus
2013 naar de wereld uitging was echter
veel groter dan Syrië. De Amerikaanse regering maakte nu namelijk duidelijk dat
voor haar de grenzen van het militair ingrijpen waren bereikt èn dat andere landen de boel mochten opknappen. Zoals
gezegd pakte Rusland die handschoen op
en al een jaar later stond op de NAVOtop in Wales de Russische assertiviteit op
de agenda en werd besloten tot de verhoging van de defensiebudgetten naar 2%
van het Bruto Binnenlands Product.
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KORTE BERICHTEN
Verkiezingen

F

link wat vredesorganisaties ontplooiden activiteiten in de aanloop
naar de Tweede Kamerverkiezingen. Vijf
vredesorganisaties (WILPF, Vredesbeweging Pais, VD AMOK, Platform Vrouwen
& Duurzame Vrede en HVB) plaatsten
een advertentie in Trouw met de oproep
om kernwapens en killer robots weg te
stemmen.
Stop Wapenhandel bekeek welke partijen kritisch zijn over wapenexport en
welke zich opwerpen als spreekbuis van
de wapenindustrie.
Het “Balieberaad voor een kernwapenvrije wereld” heeft zes Urgente Aanbevelingen gestuurd aan de politieke partijen
voor hun verkiezingsprogramma’s. Acht
partijen hebben daar gehoor aan gegeven: SP, Partij voor de Dieren, D’66,
PvdA, Christen Unie, BIJ1, GroenLinks
en DENK. De VVD is voor kernbewapening en de SGP wil ze niet eenzijdig
kwijt. De overige partijen besteden er
geen aandacht aan.
In Eindhoven is er vanuit de “Werkgroep wapenhandel/wapenproductie”
een oproep gedaan om in het stemhokje
ook het begrip ‘vrede’ een rol te laten spelen. Met kaarten, flyers, affiches en veel
berichten op sociale media werd hiervoor aandacht gevraagd.

Kinderen in Jemen

O

p initiatief van Peace SOS zonden
een aantal Nederlandse vredesorganisaties, waaronder Vredesbeweging
Pais, een open brief aan de hoofdrolspelers van de oorlog in Jemen. De brief bevat een oproep tot vrede, in het bijzonder
wijzend op het lijden van de 12 miljoen
kinderen. Een groot deel van hen lijdt
aan ondervoeding. Ze horen weer te kunnen spelen!
Tekst brief: tinyurl.com/264wv8bp

Ungehorsam

V

an 17 t/m 19 juli wordt weer actie
gevoerd tegen de kernwapens op de
vliegbasis Büchel in Duitsland. Het motto is “Ungehorsam und Zivil gegen
Atomwaffen”.
Meer info: www.digging-for-life.net.

Wie vanuit Nederland wil deelnemen
kan contact opnemen met Frits ter Kuile,
fritstk@gmail.com.

Vredesweek

I

n 2021 wordt de Vredesweek gehouden van 18 t/m 26 september. Het thema is: Inclusief samenleven. Uitsluiting
ligt diep verankerd in onze maatschappij.
Er is pas sprake van vrede als er recht
wordt gedaan aan iedereen.

Dienstplichtig?
Wat nu?

M

eisjes en jongens krijgen nog
steeds als ze 17 worden bericht
dat ze ingeschreven zijn als militair
dienstplichtige. We kregen de vraag of
het mogelijk is om, na ontvangst van dit
bericht, een beroep te doen op de Wet gewetensbezwaren militaire dienst. Dat kan
formeel niet omdat die wet bepaalt dat
dienstweigering pas mogelijk is nadat de
dienstplichtige geschikt is bevonden
voor werkelijke dienst. Dat is pas na de
keuring bekend. Die keuring is er nu niet,
dus daarvoor worden geen dienstplichtigen opgeroepen.
Vanuit de vredesbeweging wordt niettemin de dienstplichtige aangeraden om
al na ontvangst van het bericht van inschrijving, de minister van defensie op de
hoogte te stellen van je gewetensbezwaren. Voordelen: 1. Zo wordt duidelijk gemaakt dat er mensen zijn met gewetensbezwaren tegen militair optreden. 2. Als
een situatie ontstaat waarin weer daadwerkelijk dienstplichtigen worden opgeroepen, zal duidelijk zijn dat je gewetensbezwaren niet van vandaag of gisteren
zijn.
Meer info met voorbeeldbrief:
tinyurl.com/2jctfd6p

Webinar Inclusieve
Veiligheid

O

p 26 juni organiseert het Platform
Vrouwen & Duurzame Vrede in
samenwerking met de werkgroep ‘Inclusieve Veiligheid ’ een bijeenkomst van 14
tot 16 uur per zoom. Het voorlopige pro-

gramma is o.a. Inclusieve Veiligheid in
relatie tot duurzaamheid, Wapen(handel) en duurzaamheid en een brainstorm
over wat kunnen we zelf in ons dagelijks
leven doen aan Inclusieve Veiligheid.
Opgave kan via info@vrouwenenduurzamevrede.nl

Dienstweigerdag

E

lk jaar op 15 mei, de Internationale
Dag van de Dienstweigeraars, organiseert War Resisters’ International een
solidariteitsactie met dienstweigeraars.
Dit jaar is er bijzondere aandacht voor
Turkije – in samenwerking met de Turkse Vereniging van Dienstweigeraars. Die
is zelf begonnen met een campagne voor
het recht op dienstweigeren, dat in Turkije nog steeds niet wordt gerespecteerd.

Koerden

V

anuit de Belgische partij EcoloGroen is een oproep gedaan aan de
EU om, in de dialoog met Turkije over
samenwerking, aandacht te besteden aan
de mensen die daar in de gevangenis zitten omdat ze een vredesproces met de
Koerden willen. Turkije legde een bindende uitspraak daarover van het Europees Hof van de Rechten van de Mens
naast zich neer en bracht recent weer 108
vredesactivisten voor de rechter.

Geschiedenis WRI

E

r is een Duitstalig boekje (56 blz.)
verschenen over de geschiedenis van
War Resisters’ International. Dit ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de
WRI. Verder zijn er meerdere artikelen
over vredesacties waarbij de WRI betrokken was online te lezen.
Zie: tinyurl.com/wmca6s56

Antisemitisme

E

en groep van meer dan 200 internationale wetenschappers, w.o. experts
op het gebied van Joodse geschiedenis en
de Holocaust, hebben een nieuwe definitie van antisemitisme gemaakt. Deze Jerusalem Declaration on Antisemitism is
een reactie op de omstreden IHRA-definitie, die volgens velen wordt gebruikt
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om mensen en organisaties die kritiek
hebben op Israël verdacht te maken en de
mond te snoeren. Een belangrijk verschil
met de IHRA-definitie is dat verzet tegen
het Zionisme, kritiek op het beleid van
Israël en het boycotten van Israëlische
producten volgens de JDA niet inherent
antisemitisch zijn.ø

Civil Resistance

M

ichael Beer schreef de monografie
“Civil Resistance Tactics in the
21st Century”. Daarin analyseert hij de
ontwikkeling van geweldloze tactieken
en methoden in de laatste decennia. Met
praktische aanwijzingen voor activisten
en onderzoekers. Downloaden: https://
tinyurl.com/4azuek5z

Heimatschutz

I

n Duitsland is een nieuwe vorm van
vrijwillige militaire dienst ingevoerd,
gericht op jongeren die net klaar zijn met
school. Onder het motto “Jouw jaar voor
Duitsland” komen ze in de ‘Heimatschutz’ (verdediging van je land) terecht.
Naast militaire en lichamelijke oefening,
krijgen ze ook politieke vorming. Hopelijk is die er op gericht om rechtsextremistische elementen te weren.

Kadetjes

I

n Groot Brittannië bestaat een Cadet
Force met afdelingen aan veel scholen.
De bedoeling is scholieren warm te maken voor een carrière als officier in de
krijgsmacht. Ze krijgen mooie uniformen en een militaire training. De Peace
Pledge Union protesteert tegen het extra
geld dat hiervoor wordt uitgetrokken,
terwijl op echte jeugdvoorzieningen
wordt bezuinigd.

Autonome wapens

D

e VS en zijn bondgenoten moeten
autonome wapensystemen gaan
omarmen, zegt een speciale veiligheidscommissie. Als het Westen geen wapens
met kunstmatige intelligentie ontwikkelt, doet China dat wel, redeneert ze. In
de commissie zitten opvallend veel bestuurders van techbedrijven.
De Campaign To Stop Killer Robots
noemt de voorstellen onverantwoordelijk: “Dit is een schokkend en beangstigend rapport, dat kan leiden tot de proliferatie van AI-wapens die zelfstandig

34
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beslissen over het beëindigen van mensenlevens.”

Wapenembargo

N

ederland schaarde zich op 23
maart in de VN-Mensenrechtenraad achter een resolutie die oproept tot
een wapenembargo tegen Israël. Landen
zouden moeten afzien van de levering
van wapens als het risico bestaat dat Israël ze gebruikt bij schendingen van het internationaal humanitair recht en/of de
universele rechten van de mens.

decennia vaak betrokken was bij oorlogsgeweld. Hebben Nederlandse militairen
zich altijd keurig aan de regels van het
oorlogsrecht houden, of is er meer aan de
hand? Volgens ‘s lands bekendste mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld het
laatste.
Meer hierover in het artikel van Lennart Hofman (tinyurl.com/meyysxsu)
bij De Correspondent.

Zeebodem

U

inds kort telt het online Vredesmuseum (www.vredesmuseum.nl) een
nieuw onderdeel Vrede Leren. Het is bedoeld voor mensen die willen weten wat
vrede nu precies is, hoe je kunt werken
aan een cultuur van vrede en hoe je vrede
in de praktijk brengt. De vele aspecten
worden in een aantal korte artikelen behandeld. Begrijpelijk geschreven en levendig geïllustreerd.
www.vredesmuseum.nl

it een artikel in het Dagblad van
het Noorden blijkt dat Rusland de
onderzeese berg radioactief afval bij Nova Zembla wil opruimen. De eilandengroep diende lang als testlocatie in de nucleaire wapenwedloop van de Koude
Oorlog.
In de zee eromheen dumpten de Sovjets 18.000 radioactieve voorwerpen.
Rusland wil nu zes objecten, die 90 procent van het onderzeese kernafval bevatten, naar boven halen. Daaronder twee
volledige kernonderzeeërs. Een ongekend grote operatie die tien jaar zal duren.

Vredesfaciliteit?

Drones in Afrika

O

U

Vrede Leren

S

p 22 maart hebben alle EU-lidstaten ingestemd met de nieuwe Europese vredesfaciliteit, een fonds van
ruim vijf miljard euro dat zal worden gebruikt voor de financiering van militaire
trainings- en bewapeningsmissies wereldwijd. Voor het eerst omvatten deze
missies ook de levering van dodelijke wapens. PAX vraagt de EU conflicten zo niet
te verergeren maar hun oorzaken aan te
pakken.

Colombia

D

e antimilitaristische beweging in
Colombia vraagt om internationale solidariteit met haar strijd tegen onderdrukkende wetgeving die de rijken
bevoordeelt. Naast aanpassing van die
wetgeving eisen ze de ontmanteling van
de beruchte anti-oproer politie. Op 7 mei
werd in meerdere landen een ondersteunende verklaring aangeboden aan de Colombiaanse ambassadeur.

Oorlogsmisdaden

E

r is nog nooit een Nederlandse militair veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Dat terwijl Nederland de afgelopen

it een VN-rapport blijkt dat het
Franse leger onlangs 16 burgers en
drie gewapende mannen op een huwelijksfeest in Mali heeft gedood. Informatie verzameld door een drone was verkeerd geïnterpreteerd. De inzet van militaire drones neemt fors toe in Afrika en
het gaat vaker mis. De betrokken landen
houden het stil. PAX maakte er een rapport (tinyurl.com/4dk5h539) over.

Nexus

H

et Asser Instituut, onderzoeksinstituut voor internationaal en Europees recht, lanceerde onlangs de Asser
Nexus-website, www.asser.nl/nexus. Deze website bevat veel informatie over internationaal recht m.b.t. criminaliteit en
conflict, zoals publicaties, lezingen, trainingen en onderzoeksdatabases. Een belangrijke informatiebron dus voor onderzoekers, journalisten, en anderen.
www.asser.nl/nexus
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SIGNALERINGEN

Manifestatie ‘Future without war!’

H

et afgelopen jaar heeft ons geleerd dat we anders met elkaar
en de wereld moeten omgaan.
We hebben nu misschien wel de beste
kans om het beter te doen. Om een klimaatramp te voorkomen, om een eind te
maken aan de ‘vluchtelingencrisis’, om de
vernietiging van de natuur een halt toe te
roepen en om oorlogen te beëindigen.
Daarom roepen we iedereen op om mee
te doen aan een manifestatie om elkaar te
inspireren, van elkaar te leren en de
krachten te bundelen om op een geweldloze manier de wereld een stukje beter te
maken.
De manifestatie vindt plaats in Utrecht
van 10-12 september 2021. Hier valt ook
de beruchte datum van 11 september in,
exact 20 jaar na de aanslagen op het WTC
in New York. De enorme nasleep van deze gebeurtenis, de oorlog tegen terreur, is
het meest sprekende voorbeeld dat oorlog en geweld tot slechts meer geweld leiden. Hier wordt dan ook de nodige aandacht aan besteed.
Op verschillende locaties in de stad
kun je meedoen aan workshops en er zijn

zowel binnen als buiten theater- en muziekvoorstellingen. De manifestatie
wordt gecompleteerd met demo’s en selfmade flashmobs. Afhankelijk van de dan
geldende coronabeperkingen wordt het
aantal deelnemers per onderdeel bepaald. Workshops worden in principe gegeven in groepen van maximaal 25 personen en hebben een interactief karakter,
dus geen lange toespraken, maar nieuwe
vormen van communicatie, bijvoorbeeld
via kunst. Live-streaming van een deel
van het programma is inbegrepen. Verder bestaat het binnenprogramma uit
vier hoofdthema’s (pacifistische perspectieven, verzet tegen oorlog en geweld,
vredeseducatie en vredesopbouw, en ‘de
nieuwe generatie’), waarbij we tevens
drie uitdagingen te lijf gaan: klimaatverandering (focus vrijdag), oorlog tegen
terreur (zaterdag) en de bejegening van
vluchtelingen/migranten (zondag).
De behoefte aan allerlei geweldloze
manieren om conflicten op te lossen en
blijvende verandering te realiseren is
vandaag nog net zo relevant als 100 jaar
geleden, toen in Bilthoven, nabij Utrecht

een groep pacifisten War Resisters’ International oprichtte. WRI is (en was) een
internationale groep van mensen die
oorlog willen voorkomen/oorzaken van
oorlog willen wegnemen en is uitgegroeid tot een netwerk in 40 landen op
alle continenten.
Het evenement is een unieke gelegenheid voor een nieuwe generatie geweldloze activisten om elkaar te ontmoeten
en ervaringen uit te wisselen en om van
ervaren activisten te leren. We streven
naar 200 nationale en Europese deelnemers, die we vragen per trein naar
Utrecht te komen. De voertaal is Engels.
Het inschrijfbedrag voor de deelnemers
in Utrecht wordt zo goedkoop mogelijk
gehouden om mensen met een laag inkomen te kunnen laten meedoen. Meer informatie is te zijner tijd te lezen op
www.wri100.nl.
Samen staan we sterk om nieuwe uitdagingen aan te gaan voor een duurzame
wereld zonder oorlog!
Project wri100.nl

Vredesheld
2021
p 22 april is oud-diplomaat
en latere vredesactivist Edy
Korthals Altes, door burgemeester
Jan van Zaanen van Den Haag
gehuldigd. De burgemeester
prees Edy’s verdiensten en gaf
aan dat hij de deugd van de vrede
belichaamt. In zijn dankwoord
maakte Edy korte metten met het
aloude adagium: ‘wie vrede wil,
moet zich voorbereiden op de
oorlog’. “We zijn volstrekt
verkeerd bezig. Nu is vereist:
wie de vrede wil, moet zich
daadwerkelijk op de vrede voorbereiden!” Edy, inmiddels 97 jaar,
schreef verschillende boeken,
waaronder het autobiografische
‘Van Havik tot Vredesduif’.

Foto: Robbert van den Bosch
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Waiting on a War
I’ve been waiting on a war since I was young
Since I was a little boy?with?a toy gun
Never?really wanted to be number one
Just?wanted to love everyone
Is there more to this than that? (3x)
Is there more to this
More to this, more to this than
Just waiting on a war?
Just waiting on a war?
Every day waiting for the sky to fall
Big crash on a world that’s so small
Just a boy with nowhere left to go
Fell in love with a voice on the radio
Is there more to this than that? (3x)
Is there more to this
More to this, more to this than
Just waiting on a war?
Just waiting on a war?
Just waiting on a war for this and that
There’s got to be more to this than that
Just waiting on a war for this and that
There’s got to be more to this than that
I’ve been waiting on a war since I was young
Since I was a little boy with a toy gun
Is there more to this
More to this, more to this than
Just waiting on a war?
Just waiting on a war?
Just waiting on a war for this and that (3x)
There’s got to be more to this than that

Van het album
Medicine at Midnight,
Foo Fighters, 2021

Foto: Manhaj

Cause I need more
Yeah, I need more
Just waiting on a war
Just waiting on a war
Yeah, I need more
(For this and that)
(There’s got to be more to this than that)
(Just waiting on a war)
Yeah, I need more
(For this and that)
(There’s got to be more to this than that)
Just waiting on a war

