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Zes maanden nadat zowel de
Verenigde Staten als Rusland de
opschorting van hun respectieve

verplichtingen krachtens het Inter-
mediate-Range Nuclear Forces-verdrag
(INF) aankondigden, stierf het verdrag
officieel op 2 augustus jongstleden.
Ongeacht wie het verdrag heeft over-
treden, de beslissing van de regering
Trump om het verdrag dood te
verklaren is de verkeerde zet.

De EU en de NAVO proberen de
schuld voor de ondergang van het INF-
verdrag in de schoenen van Rusland te
schuiven. Het is echter geenszins
bewezen dat Rusland het verdrag heeft
geschonden. Dat terwijl de regering
Trump heeft toegegeven dat het al langer
dan anderhalf jaar werkt aan de
ontwikkeling van vanaf de grond
gelanceerde
middellangeafstandsraketten, die in
strijd zijn met het INF-verdrag. Zeer
recent heeft de VS zo’n raket met een
conventionele lading getest. Hiermee
lijkt de Amerikaanse regering in plaats
van diplomatie de militaire druk op te
voeren. De kandidaat-voorzitter van de
Gezamenlijke Stafchefs in de VS is
voorstander van het inzetten van deze
nieuwe raketten tegen China. Dat zal
ongetwijfeld – net als bij Rusland – een
tegenreactie veroorzaken van China met
als resultaat een peperdure raket-
wedloop.

Met de ondergang van het INF-
verdrag komt het enige overgebleven
verdrag – het Nieuw START-verdrag – in
gevaar. Dit verdrag beperkt het aantal
strategische kernwapens dat de VS en
Rusland kunnen inzetten, en maakt
verificatie en gegevensuitwisseling
mogelijk. Hoewel het met één pennen-

streek kan worden verlengd na de
vervaldatum van februari 2021, zegt
Nationale Veiligheidsadviseur John
Bolton dat dit “onwaarschijnlijk” is. Dan
zouden de laatste overblijfselen van
nucleaire beperkingen tussen de VS en
Rusland zijn verdwenen en start een
tijdperk zonder enige controle op
kernwapens.

Wat de ondergang van het INF-
verdrag voor Europa zal betekenen, is
nog onduidelijk. Secretaris-generaal van
de NAVO Jens Stoltenberg heeft
herhaaldelijk met nadruk beweerd dat
het “niet de bedoeling is” om nucleair
bewapende middellangeafstands-
raketten op het Europese continent te
stationeren. De formulering van
Stoltenberg sluit echter de mogelijkheid
niet uit om conventionele raketten te
stationeren. Bovendien heeft hij eind
juni bevestigd dat de NAVO overweegt
nieuwe verdedigingssystemen te
stationeren voor de bestrijding van
Russische middellangeafstandsraketten.
Volgens Amerikaanse media wordt
rekening gehouden met de uitbreiding
van de huidige raketverdedigingssites in
Roemenië en Polen. Dit lijkt bijna een
erkenning dat de huidige raketafweer-
systemen niet gericht zijn op Iraanse,
zoals wordt beweerd, maar op Russische
raketten. De locaties in Roemenië en
Polen zijn echter te dicht bij de
Russische grenzen voor een optimale
onderschepping van raketten met een
middellang bereik. Landen verder naar
het westen worden als de beste locaties
beschouwd. Verwacht wordt dat
de eerste beslissingen daarover zullen
worden genomen op de NAVO-
ministersconferentie in oktober of op de
NAVO-top in Londen in december.

Uit een opiniepeiling in mei 2019
door het Centre for International and
Security Studies van de Universiteit van
Maryland bleek dat twee/derde van de
Amerikaanse respondenten er de
voorkeur aan gaf om binnen het INF-
verdrag te blijven. Mede een reden voor
het Amerikaanse Congres om de
financiering van INF-raketten te
blokkeren om zo een nieuwe raketwed-
loop te voorkomen.

Het verzet tegen kernwapens in
Nederland is vooralsnog zeer beperkt.
Dankzij het Amsterdams Vredesinitiatief
(AVI) ligt er nu een initiatiefvoorstel –
genaamd: “Ban de Bom – Zeg ja tegen
het VN kernwapenverbod en zeg nee
tegen belastingontwijking door wapen-
producenten” – op tafel bij de
Amsterdamse Gemeenteraad. Een
meerderheid ondersteunt er het
initiatief. Ook Enschede voor Vrede is
actief en leunt op het sterkere activisme
tegen kernwapens in Duitsland.
Hopelijk gaat dat meer weerklank
vinden.

Henk van der Keur

Het einde van het INF

FOTO VOORPAGINA: 
Enschede voor Vrede, gesteund
door deelnemers van de Friedens-
fahrradtour, vragen aandacht voor
de herdenking van Hiroshima en
Nagasaki, 6 augustus.
Foto: Jan Schaake 
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Iets dergelijks was bijvoorbeeld aan de
orde toen tien jaar geleden, na de ban-
kencrisis, ook stevig op defensie be-

zuinigd moest worden. Op basis van alle
voorliggende scenario’s kwam het minis-
terie toen met het voorstel zich op al deze
mogelijk scenario’s voor te moeten berei-
den en werden dus geen keuzes gemaakt,
maar werd het van alles wat. In 2010 be-
toogde ik in VredesMagazine (VM jrg.3
nr. 3) dat in plaats van ze enkel te gebrui-
ken als een “zo zou het kunnen gaan en
daar moeten we ons op voorbereiden” je
ook een buitenlandbeleid zou kunnen
voeren dat zich richt op het waarschijn-
lijker maken van een scenario dat bij-
voorbeeld minder militaire inzet zou
vergen.

Afgelopen jaar vonden binnen de vre-
desbeweging twee initiatieven plaats die
zich wel meer op de wenselijkheid van
een bepaald scenario richtten.

PAX
Eind 2018 organiseerde PAX, dat zichzelf
in dit verband “Europese vredesorgani-
satie” noemde, een aantal bijeenkomsten
om scenario’s uit te werken voor Europe-
se veiligheid. In Utrecht vond deze plaats
met vertegenwoordigers uit EU-lidsta-
ten, in Belgrado met vertegenwoordigers
uit kandidaat-lidstaten op de Westelijke
Balkan en in Kiev met vertegenwoordi-
gers uit de Oostelijke Partnerschapslan-
den. Daarmee werden ook gezichtspun-
ten bij de scenario-ontwikkeling betrok-
ken vanuit landen die (nog) geen EU-lid
waren.

Deze exercities leverde vier scenario’s

deelnemers uit Afrika had plaatsgevon-
den.

De vier scenario’s van PAX zijn half
april 2019 gepubliceerd en al op een aan-
tal bijeenkomsten in Nederland en daar-
buiten besproken. Belangstellenden wor-
den uitgenodigd hun reactie op de scena-
rio’s te geven of om (met PAX) een bij-
eenkomst over de scenario’s en daarmee
over de toekomst van de EU als vredes-
project te organiseren.

BADEN
Een tweede initiatief is afkomstig van de
Evangelische Landeskirche in Baden die
eind 2018 het boekwerkje “Sicherheit neu
denken – von der militärischen zur zivilen
Sicherheitspolitik – Ein Szenario bis zum
Jahr 2040“ uitbrachten met de volgende
motivatie:

“Veel mensen in Duitsland [en in Ne-
derland en elders] hebben al jaren gepro-
testeerd tegen wapenexporten, militaire
interventie, etc. omdat ze onderkennen
dat militaire middelen vrede noch duur-
zame veiligheid kunnen brengen. Maar
tot dusverre hebben deze protesten in die
landen [zoals Nederland en elders] tot
geen enkele verandering in het veilig-
heidsbeleid geleid. Wij geloven dat het
niet alleen nodig is om tegen onrecht te
protesteren, maar ook te werken aan een
wereld waarin veiligheid op een andere
manier wordt opgevat.”

Er is ongeveer een jaar door een groep
deskundigen uit de vredesbeweging en
verschillende universiteiten met een en-
kele militair deskundige als kritisch mee-
lezer, aan dit boekje gewerkt dat “laat
zien dat een ander veiligheidsbeleid mo-
gelijk is en de vorm schetst die zulk be-
leid kan aannemen.”

Het boekje schetst drie scenario’s,
waarvan één, het meest positieve scena-
rio, in groot detail, en de twee andere, het
trendscenario en het meest negatieve
scenario, meer in grove lijnen. Het
trendscenario doet enigszins denken aan
het Verenigde Staten van Europa scena-
rio van PAX maar dan zonder de aanbe-
veling om de onvrede van de Europese
burger met de verdergaande integratie

In het internationaal veiligheidsbeleid wordt
veelal gebruik gemaakt van toekomst-
scenario’s. Hoe ziet de wereld er over tien,
twintig jaar uit als bepaalde trends en
ontwikkelingen worden voortgezet. Externe
denktanks zoals Clingendael of het Haags
Centrum voor Strategische Studies worden
gevraagd om die scenario’s uit te schrijven en
op basis daarvan worden dan voorstellen
gedaan om al dan niet extra in bepaalde
wapensystemen te investeren.

Scenario’s voor een
ander veiligheidsbeleid

over de mogelijke Europese veiligheids-
visie in 2040: (1) een EU die haar lidsta-
ten, haar burgers en haar buitengrenzen
angstvallig en met alle mogelijke veilig-
heidssystemen in de gaten houdt en ver-
dedigt; (2) een EU die zich ontwikkeld
heeft tot een Verenigde Staten van Euro-
pa dat ook de Westelijke Balkanlanden en
met name Oekraïne omvat (en waarin
het Verenigd Koninkrijk weer is terugge-
keerd) en dat een gezamenlijk leger en
een gemeenschappelijke belastingheffing
heeft; (3) een EU die in verschillende
blokken uiteen is gevallen (met name een
welvarend noordelijk en een minder wel-
varend zuidelijk deel) en (4) een EU die
volledig uit elkaar is gevallen en plaats
gemaakt heeft voor het 19de eeuwse stel-
sel van onafhankelijke staten die in gele-
genheidscoalities naast en tegenover el-
kaar staan en er niet voor terugdeinzen
hun onderlinge belangenconflicten ge-
wapenderhand uit te vechten.

AANZET TOT DISCUSSIE
De vraag van PAX is niet welke wapen-
systemen we voor die verschillende sce-
nario’s aan moeten schaffen, maar hoe
we het meest wenselijke scenario dichter-
bij kunnen brengen door Europese poli-
tici tot bepaalde beleidsmaatregelen op
te roepen. In hun ogen – en bij deze keu-
zemogelijkheid, ook wel in de mijne – is
het tweede scenario het meest positief, zij
het dat PAX van mening is dat Europese
politici die deze verdergaande integratie
eveneens voorstaan wel een antwoord
moeten formuleren op de vraag waarom
steeds meer Europese burgers – namelijk
de achterban van de populistische partij-
en – steeds minder voelen voor integra-
tie.

Een andere kanttekening van PAX bij
dit scenario is dat men verwacht dat er in
2040 weliswaar een Europees leger zal
zijn, maar dat de EU zal blijven inzetten
op haar soft power en niet militair zal in-
grijpen bij grove mensenrechtenschen-
dingen in Afrikaanse landen. Bij zo’n
kanttekening vraag ik me dan af of die er
ook ingestaan zou hebben als er bijvoor-
beeld nog een vierde bijeenkomst met
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serieus te nemen; het negatieve scenario
verenigt ongeveer de meest negatieve ele-
menten uit de drie door PAX afgewezen
scenario’s. Zorgwekkend is dat bepaalde
ontwikkelingen die in dit negatieve sce-
nario voor de nabije toekomst worden
geschetst, nu al in de krant te lezen zijn.

STAPPENPLAN
Het positieve scenario is dat van een niet-
militair, duurzaam veiligheidsbeleid. En
in het boekwerkje schetsen de schrijvers
de stappen die de Duitse politiek, de
Duitse samenleving en de Duitse kerken
(hun opdrachtgever) de komende jaren
zouden moeten en ook kunnen zetten
om stap voor stap tot dat ideaal te ko-
men. Het Duitse leger afschaffen en de
Duitse wapenindustrie ontmantelen,
gaat niet van de ene op de andere dag.
Daarvoor zal ook veel verzet uit binnen-
en vooral uit buitenland overwonnen
moeten worden.

Ook benadrukken de auteurs dat met
het wegvallen van de Duitse militaire sec-
tor de wereldvrede nog niet is uitgebro-
ken en dat Duitsland de door deze demi-
litarisering vrijkomende middelen zal
moeten inzetten om de oorzaken van
conflicten weg te nemen. Met name in
Afrika en het Midden-Oosten, maar ook
de oplopende spanningen met Rusland.
Rechtvaardige buitenlandse betrekkin-
gen (in plaats van voorkeur voor het na-

tionale eigenbelang), duurzame ontwik-
keling van de EU Nabuurlanden (in Afri-
ka, het Midden-Oosten en Oost-Europa
inclusief Rusland), veiligheidsarchitec-
tuur op basis van vredeslogica (centraal
stellen van onderlinge samenwerking),
weerbare democratie (inclusief trainin-
gen sociale verdediging) vormen dan ook
samen met de conversie van het leger en
de wapenindustrie de vijf pijlers van dit
niet-militair, duurzaam veiligheidsbe-
leid.

De schrijvers zien bovendien dat
Duitsland bondgenoten zal moeten heb-
ben in de EU en in de NAVO om deze
omslag te kunnen maken en in het scena-
rio worden daarbij met name Oostenrijk,
Zweden en Nederland genoemd. Dat
maakt een vertaalslag van het Duitse sce-
nario naar de Nederlandse situatie niet
alleen aantrekkelijk voor een gezamenlij-
ke campagne van de Nederlandse vredes-
beweging om een ander, realistisch Ne-
derlands veiligheidsbeleid te bepleiten,
maar vormt dus ook een serieus te ne-
men voorwaarde voor het welslagen van
de Duitse campagne.

INCLUSIEVE VEILIGHEID
Omdat het hele idee van een niet-mili-
tair, duurzaam veiligheidsbeleid zowel
qua beginselen als in haar praktische uit-
werking naadloos aansluit bij het con-
cept “inclusieve veiligheid” dat in navol-

ging van de Britse en Amerikaanse Qua-
kers de afgelopen jaren ook binnen de
Nederlandse vredesbeweging en organi-
saties daar vlak om heen is besproken,
heeft de Werkgroep Inclusieve Veiligheid
het initiatief genomen om het boekwerk-
je in het Nederlands te vertalen en op ba-
sis daarvan een campagne op te zetten
om het idee in Nederland werkelijkheid
te laten worden. Dit in nauwe samenwer-
king met de stuurgroep die inmiddels in
Duitsland is opgericht om het positieve
scenario uit het boekwerkje “Sicherheit
neu denken” realiteit te laten worden.

Een scenario, kortom, dat niet alleen
als analytisch gereedschap wordt ge-
bruikt of als opstap voor gedegen inhou-
delijke discussie, maar dat een begaanba-
re weg schetst naar een geweldloos en in-
clusief alternatief voor een ontwikkeling
die alleen maar meer onrecht en geweld
lijkt in te houden. Nadere informatie
over deze campagne en hoe u hieraan
mee kunt doen is te vinden op samenvei-
lig.earth

Jan Schaake
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Spanningen
nucleaire machten

De wet van ‘Oog om oog/tand om tand’ lijkt
bij conflicten tussen staten een riskant

gegeven nu we in het ‘kernwapentijdperk’ leven.
Of de populistische president Trump dit helder
voor ogen heeft, lijkt de vraag. Enkele feiten op
’n rijtje: Er is een internationaal verdrag rond de
nucleaire positie van Iran. Plotseling maakt
Trump daar voor de VS en zonder o.a. de EU te
raadplegen een eind aan. Er tevens een handels-
boycot jegens Iran aan verbindend. Dit laatste
met een subtiele aansporing aan derden
hetzelfde te doen. Logisch dat de islamistische
elite in Teheran in een kramp schiet en hun
onderdrukking van om vrijheid vragende (jonge)
Iraniërs verhevigt. Bekend is het neerschieten
van een VS-drone door Iran in – let wel – ‘hun’
luchtruim. De VS reageerden eerst met een
oorlogsvoorbereiding, die tot een internationale
ramp leek te leiden. Los van een of twee haviken
onder de medewerkers van Trump schijnt er toen
ineens een geest vaardig te zijn geworden onder
zijn gematigde medewerkers. Een geest van zorg
en kracht naar Trump toe, hem vragend toch
deze polarisatie te stoppen en ook te bedenken,
dat de neergeschoten drone onbemand was,
terwijl de voorgenomen wraak vele mensen-
levens zou kosten. Trump liet zich uiteindelijk
gezeggen, wat voor hem pleit.
Het is van belang van dit alles te leren: WE
GINGEN IMMERS DOOR HET OOG VAN DE
NAALD. De wereld leeft nog steeds bij de wet dat
er moet worden teruggeslagen als er een slag is
toegebracht aan onze status, macht of prestige.
Maar kan dit ‘oog om oog’ nog wel in ons
nucleaire tijdperk? Ik denk het niet, zeker niet
tussen nucleaire staten. Trump, gezichtsverlies
vrezend, reageerde met: ‘Jullie zijn nog niet van
me af, ik ga nu extra sancties toepassen’. Men
zou om zo’n misschien ook electoraal getinte
reactie kunnen glimlachen. Maar vergeet hij niet
dat hij daar de om vrijheid vragende en vooral
jonge Iraniërs geen dienst mee bewijst? Een
nucleaire oorlog is voorkomen, maar sancties,
zeker als een soort vergelding van de ene staat
jegens de andere en zonder dat de internationale
rechtsorde er bij betrokken is, geven angst en
verharding bij machthebbers. Daardoor neemt
bijna altijd de repressie in zo’n land toe. Nu ook
in Iran. De VS zijn niet de Internationale Rechts-
orde. Zolang Trump dat niet begrijpt, lijkt zijn
herverkiezing in 2020 om deze en andere
redenen ongewenst.

Hans Feddema

In de zestiger jaren weigerde
Benno dienst, gesteund door zijn
ouders. In Vledder kreeg hij een

half jaar tewerkstelling, later deed
hij vervangende dienst als
constructietekenaar. En hij werd lid
van wat toen de Bond voor Dienst-
weigeraars heette. Daaruit zijn later
de witte BVD (Bond voor Dienst-
plichtigen) en VD (Vereniging
Dienstweigeraars) ontsproten.

Vanaf 1969 was hij betrokken bij
wat eerst Centrum voor Geweldloze
Weerbaarheid heette en later het
SVAG (Stichting Voor Actieve
Geweldloosheid) geworden is. Wim
Robben, een van de drijvende
krachten daarvan, sprak daarover
op de – indrukwekkende afscheids-
bijeenkomst – en memoreerde hoe
prettig hij met Benno had samen-

In memoriam Benno
Houweling
Onverwacht snel is ons mederedactielid Benno Houweling ons
ontvallen. Hij is op 30 juli op 74-jarige leeftijd in het harnas gestorven
na de eerste redactievergadering voor dit nummer waarbij hij er,
onaangekondigd, niet was.

gewerkt en hoe belangrijk Benno
was als pijler voor tal van
initiatieven en herkenbaar was voor
velen, al of niet van de SVAG.
(afscheidsrede op www.tinyurl.
com/svagbennohouweling).
Postuum is daarom de Vredesduif
hem uitgereikt door Hans
Feddema, de vorige bezitter van het
beeld.

Via zijn bestuursfunctie bij
Vredesbeweging Pais werd Benno
meewerkend redactielid van
VredesMagazine. Dat deed hij naast
al zijn andere activiteiten zoals voor
ROVER (Reizigers Openbaar
VERvoer) en het Museum voor
Vrede en Geweldloosheid. Wij
hebben hem leren kennen als een
goed gehumeurd mens die daarmee
een goede sfeer creëerde. Die in veel
zaken geïnteresseerd was en altijd
bereid was te leren. Ook zijn
vasthoudendheid was belangrijk als
hij meende het VredesMagazine te
kunnen verbeteren. Hij werd
bijvoorbeeld een echte specialist in
leestekens en interpunctie.
Daarnaast profiteerden we van een
van de vele hobby’s die hij had. Zo
fotografeerde hij interne bijeen-
komsten van de vredesbeweging,
waarbij hij liet zien hoe hij
“luisterde” naar mensen. Hij stopte
met bewonderenswaardig geduld
veel tijd in het bewerken van foto’s
waarvan we bijvoorbeeld vonden
dat de horizon scheef was of
waarop een storende vlek of een
rare schaduw stond. Daarin werd
hij steeds beter. We moesten zelfs
oppassen dat het er niet tè gelikt uit
zag.

Kortom we zullen hem missen.
We wensen zijn nabestaanden veel
sterkte toe.

Redactie VredesMagazine
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De nieuwe opdracht was duide-
lijk: onderzoek wie de oprichter
en geheimzinnige leider van de-

ze beweging was en wat dreef hem? Het
leverde een boek op over moellah Omar,
de terrorist die een vriend wilde zijn.

De zoektocht van Dam naar de ge-
heimzinnige Mohammed Omar begint
met de persoonsgegevens die internatio-
naal bekend waren tot recente persoon-
lijke ontmoetingen met Afghanen die
hem hebben gekend. Dit varieert van
dorpsgenoten, medestrijders, familie tot
andere journalisten.

Geboren in een arm gezin werd Omar
opgeleid om moellah te worden, zoals
zijn vader, in een hujera in zijn geboorte-
dorp: een Koranschool die in tegenstel-
ling tot de bekende madrassa’s in Paki-
stan minder haatdragend en fanatiek on-
derwees. Een hujera was bedoeld om
kennis te vergaren, ook voor meisjes.Vol-
gens Dam was de Islam in dit land mys-
tieker en traditioneler dan elders. Omar
kon niet goed lezen en schrijven en
noemde zichzelf niet een echte moellah.

MOEDJAHEDIEN
De strijd tegen het communisme in Af-
ghanistan, na de inval van de USSR in
1979, bundelde de krachten van de moel-
lah’s van het platteland, om met jihad de
Islamitische gemeenschap en gewoonten
te verdedigen. Dit tot vreugde van de VS
die de vrijheidsstrijd (moedjahedien)
zelfs met wapens en geld ondersteunde.
Omar ontwikkelde zich als jihadstrijder,
een rocketi (raketspecialist), had humor,
kon goed met mensen omgaan en werd

mede door zijn postuur een leider. Ge-
steund door plaatselijke gouverneurs
volgde hij de sharia van de plattelandsge-
meenschappen.

Zijn strijd ging dus volgens Dam over
traditionele waarden waarbij hij orde
schiep in de chaos van zijn land door
drugshandel en moderne immoraliteit
uit te bannen. Dit deed hij vooral door
met hujera-studenten de opstand te voe-
ren. Hij was als aanvoerder streng en
rechtvaardig, en opereerde bij zijn mis-
sies in eerste instantie de oorlogsregels
van de Koran, die o.a. plunderingen en
mishandeling van vrouwen verbiedt. Met
veel succes wist Omar verschillende pro-
vincies te veroveren, weldra echter met
harde hand, wat hem veel kritiek leverde,
zoals bij de inname van Kabul. Toen hij
van collega moellah’s de allerhoogste Is-
lam-titel Mantel van de Profeet kreeg,
was de officiële president van Afghani-
stan niet blij.

Omar bleef oproepen tot de wederop-
bouw van zijn land, wat helaas niet door
zijn krijgers en zijn religieuze politie
werd gevolgd. Het werd een chaos omdat
de dollars opraakten en conservatisme de
overhand kreeg. Strenge wetten bleven
gehandhaafd en vrouwenonderdrukking

nam toe. Zelfs woedde een ware beelden-
storm door het land. Toch zocht Omar
naar erkenning van zijn land in de wereld
zoals een stoel in de VN. Tevergeefs:
mensenrechtenschendingen beletten zijn
acceptatie en zijn reputatie daalde.

EEN ONGEMAKKELIJKE GAST
Toen in 1998 Osama Bin Laden vanuit
Soedan in Afghanistan arriveerde werd
hij al verdacht van verschillende terroris-
tische aanslagen. Eerder had de VS moel-
lah Omar al gewaarschuwd om zich niet
met Bin Laden te bemoeien, waarop hij
geïrriteerd reageerde met de vraag om
bewijzen en eventuele berechting van
Bin Laden. Bin Laden vestigde zich in het
zuiden van Afghanistan en maakte actief
gebruik van de media om scherp uit te
halen naar Saudi-Arabië of op te roepen
tot een jihad. Dit laatste kwam hem op
kritiek te staan van moellah Omar, die
geen zin had in een globale jihad. Omar
verbood Bin Laden te praten met de in-
ternationale media, tot frustratie van de
laatste. Deze verschilpunten maakten

Het verhaal van een terrorist
die een vriend wilde zijn

Als de pas afgestudeerde Bette Dam in 2006
embedded in Afghanistan verslag doet over
de situatie, is zij teleurgesteld over de
beschikbare informatie en keert zij terug.
Enkele jaren later bezoekt zij het land weer
om een boek over Hamid Karzai (de latere
president) te schrijven. Daarbij raakt zij
geïnteresseerd in de geschiedenis van
Afghanistan en de dubieuze rol van de Taliban.
De vertekende informatie naar de wereld over
deze beweging als boosdoener dwong haar
om onafhankelijk te gaan werken.
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Arabië en de Pakistaanse geheime dienst.
Hij weigerde weer. Dit leidde tot zijn iso-
lement. Toen later Saudi’s erkenden dat
Bin Laden inderdaad niets met bepaalde
aanslagen te maken had, groeide het
wantrouwen jegens de VS en hervatte Bin
Laden zijn media optredens. Bij de Tali-
ban groeide de verdeeldheid over de uit-
levering. Daarom drong Omar aan op
vrijwillig vertrek van Bin Laden. De
sancties jegens Afghanistan en aanhou-
dende droogte veroorzaakte een verlam-
mende humanitaire crisis, en dus genoeg
ellende. Deze boodschap hoorde Bin La-
den bij zijn bezoek aan Omar.

HET EINDE VAN DE DROOM
Als eerste land veroordeelde Afghanistan
de aanslag van 11 september 2001. Maar
op waarschuwingen voor sancties rea-
geerde Omar laconiek en ontkende hij
zelfs Bin Laden’s betrokkenheid. Niet uit-
leveren betekende echter voor de VS me-
deplichtigheid, en de Taliban was in hun
ogen gelijk aan de terreurgroep Al-Qai-
da. Hiervan is nooit bewijs gevonden.

Uiteindelijk bombardeerde de VS in
veel landen verdachte plekken en vielen
veel doden. Met een grondoffensief werd

de Taliban weggevaagd of op de vlucht
gruwelijk vermoord.

Moellah Omar wist te ontkomen, ver-
school zich en bleef via media stelling ne-
men tegen de VS. Hij ontkende dat de Ta-
liban terroristen waren. In 2013 stierf hij
na een ziekbed in zijn schuilplaats, een
uur rijden van een Amerikaanse basis. De
bevolking is nog steeds bang voor de ge-
heime dienst om gevoelige plekken zoals
deze aan te wijzen. Omars dood is twee
jaar lang stil gehouden.

Met deze laatste gegevens kon Dam
haar zoektocht mooi afsluiten. Zeer goed
gedocumenteerd en vlot beschreven le-
vert dit relaas een waardevolle bijdrage
aan de genuanceerde “waarheid” en ken-
nis over het leven en tradities in Afghani-
stan.

Anke Polak

Bette Dam, Op zoek naar de vijand, Uitgeverij De

Bezige Bij,  2019.

volgens Bette Dam een goede vriend-
schap onmogelijk.

Toch hervatte Bin Laden vanuit een
Arabisch strijderskamp in de Afghaanse
provincie Khost zijn dreigementen. Toen
er aanslagen werden gepleegd op twee
Amerikaanse ambassades waarbij 220
doden vielen, verzocht de VS weer om
uitlevering van Bin Laden en werd Khost
beschoten met raketten.

Herhaalde uitleveringsoproepen voed-
den Omar’s woede tegen de VS, Saudi-

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

IBAN  NL54 INGB 0004738565
t.n.v. Fonds Vredesprojecten
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Antisemitisme als politiek wapen

Gewapend met een
nieuwe definitie van

antisemitisme
bestrijdt de

internationale
pro-Israël-lobby

protesten tegen de
Israëlische bezetting.

Dat daardoor de
bestrijding van

werkelijk
antisemitisme wordt

ondermijnd wordt
beschouwd als

collateral damage.

Enkele maanden geleden ontving
dominee Chris Kors in de Martini-
kerk in Doesburg de Palestijnse

christen Daoud Nassar. Die vertelde over
zijn vredesproject ‘Tent of Nations’ in de
buurt van Bethlehem, dat ernstig te lij-
den heeft onder Israëls bezetting en kolo-
nisering van de Westelijke Jordaanoever.
Kors refereerde aan de taak van de Kerk
om zich tegen zulke misstanden uit te
spreken. Hij wees daarbij op de voorbeel-
drol van verzetsheld dominee Borgers:
“Die heeft zich tijdens de Tweede We-
reldoorlog duidelijk uitgesproken over
de misstanden in die tijd.”

Het kwam Kors te staan op een harde
aanval van het Centrum Informatie en
Documentatie Israël (CIDI), in Neder-
land een van de belangrijkste organisa-
ties van de zogenoemde ‘pro-Israël-lob-
by’. Het CIDI beschuldigde hem van “het
trekken van een parallel tussen de Twee-
de Wereldoorlog en de situatie in de Pa-
lestijnse gebieden” en “het bagatelliseren
van de misdaden van nazi-Duitsland”. En

dat is niets minder dan antisemitisme, al-
dus het CIDI.

IHRA-DEFINITIE 
Wie enigszins op de hoogte is van het
doen en laten van de internationale pro-
Israël-lobby weet dat iedereen die kritiek
heeft op Israëls Palestinabeleid of zich
uitspreekt voor Palestijnse rechten de be-
schuldiging van antisemitisme boven het
hoofd hangt. Om dat wapen nog krachti-
ger te maken heeft de lobby een nieuwe
definitie van antisemitisme geïntrodu-
ceerd, die ze op alle politieke niveaus
aangenomen probeert te krijgen. De de-
finitie is vernoemd naar de International
Holocaust Remembrance Alliance
(IHRA), het eerste internationale orgaan
dat de definitie in 2016 omarmde.

De eigenlijke definitie is een nogal on-
duidelijke omschrijving van antisemitis-
me. Het venijn schuilt in een korte toe-
lichting waarin de staat Israël ter sprake
wordt gebracht, omschreven als ‘een
joods collectief ’. Die omschrijving opent

de deur naar gelijkstelling van kritiek op
het beleid van deze staat aan antisemitis-
me.

Aan de definitie hangen bovendien elf
zogenoemde ‘voorbeelden van heden-
daags antisemitisme’, waarvan een deel
bruikbaar is voor datzelfde doel. Het CI-
DI verwees in zijn aanval op Kors naar
het voorbeeld dat “het trekken van verge-
lijkingen tussen Israëls beleid en dat van
de nazi’s” antisemitisch is. De aanval
toont de mogelijkheden die de definitie
biedt om zelfs grassroots solidariteit als
die van dominee Kors verdacht te maken.

VLIEGERFESTIVAL
In hun campagne om de definitie aan de
man te brengen trekken lobby-organisa-
ties als het CIDI en Centraal Joods Over-
leg op met de SGP, ChristenUnie en PVV.
Op initiatief van de SGP sprak de Tweede
Kamer zich eind 2018 uit voor “het steun
verlenen aan het hanteren van de IHRA-
definitie”. Eerder dat jaar verbond een
meerderheid van de Amsterdamse ge-
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meenteraad zich aan een ‘Joods Akkoord’
waarin de definitie in een voetnoot is op-
genomen.

Terwijl de ‘IHRA-lobby’ probeert om
de definitie ook in andere steden aange-
nomen te krijgen, wordt die al breed in-
gezet om demonstraties, debatten en an-
dere manifestaties waar de rechten van
de Palestijnen aan de orde komen ver-
dacht te maken en verboden te krijgen.
Vaak wordt daarbij geprobeerd een link
te leggen met het nazisme en terrorisme.
In Vlissingen bliezen afgelopen najaar
organisatoren van een vliegermanifesta-
tie, georganiseerd in solidariteit met de
bevolking van Gaza, hun project af nadat
het tot in de Israëlische pers toe was afge-
schilderd als antisemitisch en leunend op
nazi-symboliek en terreurverheerlijking.

OORLOG TEGEN BDS
Een specifiek doelwit waartegen de
IHRA-definitie in stelling wordt ge-
bracht is de internationale BDS-bewe-
ging, die Israël door middel van boycots,
desinvesteringen en sancties (BDS) wil
dwingen het internationaal recht en de
rechten van de Palestijnen te respecteren.
De op Palestijns initiatief ontstane bewe-
ging wordt wereldwijd in een bikkelhar-
de ‘Oorlog tegen BDS’ bevochten door de
pro-Israël-lobby.

In de Verenigde Staten, Frankrijk, het
Verenigd Koninkrijk en andere landen is
die ‘oorlog’ uitgemond in uiteenlopende
anti-BDS-maatregelen van nationale en
regionale overheden, die gemeen hebben
dat ze de grondwettelijk beschemde vrij-
heid van meningsuiting en het recht van
burgers om deel te nemen aan boycots
beknotten. In elk van deze landen wor-
den zulke maatregelen door organisaties
voor burgerrechten aangevochten. Daar-
bij worden met name in de VS successen
geboekt, maar de weg die deze organisa-
ties te gaan hebben is lang en kapitaalver-
slindend, terwijl zij voortdurend gecon-
fronteerd worden met nieuwe maatrege-
len.

Hoe destructief deze ‘oorlog’ is toont
de situatie in Duitsland. In een groeiend
aantal steden worden organisaties die
sympathiseren met de BDS-beweging
van gemeentewege kaltgestellt: zij wor-
den uitgesloten van subsidies, kunnen
niet terecht in gemeentelijke accommo-
daties en krijgen geen vergunningen
voor demonstraties of andere evenemen-
ten. Drie maanden geleden nam de
Bondsdag een motie aan waarin de rege-
ring wordt opgeroepen soortgelijke lan-

delijke maatregelen tegen de ‘antisemiti-
sche beweging’ in te voeren. In Neder-
land kondigde Kamerlid Joël Voorde-
wind van de ChristenUnie onlangs een
vergelijkbare motie aan.

POLITIEK WAPEN
De campagnes tegen zogenaamde ‘BDS-
organisaties’ gaan overal gepaard met
hetzes waarin zij publiekelijk worden af-
geschilderd als antisemitisch, nazistisch
en terroristisch. Ook zijn in diverse lan-
den banken met succes onder druk gezet
– in feite gechanteerd – om rekeningen
van BDS-organisaties op te heffen. Het
meest cynische aspect van de zich als een
olievlek uitbreidende ‘oorlog tegen BDS’
is dat onder de slachtoffers relatief veel
joodse organisaties en individuele joodse
activisten zijn. Zoals de Israëlische rege-
ring korte metten probeert te maken met

Na het opzeggen van het INF-
verdrag eerder dit jaar schreef
de 92-jarige Ab Gietelink uit

Almelo een brief aan de presidenten
Trump en Poetin waarin hij hen opriep
geen nieuwe Koude Oorlog te beginnen.
“Ik wil niet doodgaan in het besef dat we
opnieuw in een Koude Oorlog zitten,” zo
motiveerde hij zijn brief.

Trump liet niets van zich horen, maar
tot zijn verrassing kreeg Gietelink van
Poetin een heel persoonlijke brief terug.
En die verrassing werd nog groter toen
hij kort na de definitieve beëindiging van
het INF-verdrag een uitnodiging ontving
om op de Russische Ambassade in Den
Haag een Russische onderscheiding ‘voor
wisselwerking’ in ontvangst te nemen.

En zo reed Ab Gietelink in gezelschap
van een tiental door hem uitgenodigde
vredesvrienden uit Twente en een tweetal
verslaggevers van de regionale media op
15 augustus met de trein van Almelo
naar Den Haag. Op het perron werd hij
opgewacht door een camerateam van het
SBS6-programma ‘Hart van Nederland’
en in de stationshal door het welkomst-
comité van de Russische Ambassade.

In zijn toespraak benadrukte de Russi-
sche Ambassadeur, Alexander Shulkin,
dat gewone burgers soms grote invloed
kunnen hebben op de wereldpolitiek en

Russische onderscheiding
voor vredesactivist

onwelgevallige binnenlandse oppositie,
zo probeert de pro-Israël-lobby met de
IHRA-definitie in de hand af te rekenen
met joodse groeperingen en activisten
die in Europa en de VS pleiten voor sanc-
ties of boycots tegen Israëls Palestinapo-
litiek.

Tekenend is ook dat in de VS en de cir-
ca acht Europese landen waar de IHRA-
definitie tot dusver door overheden is
omarmd scherpe protesten van joodse
zijde zijn genegeerd. De bestrijding van
antisemitisme wordt door de pro-Israël-
lobby welbewust gepolitiseerd en, erger
nog, ondermijnd: want door Jan en alle-
man van antisemitisme te beschuldigen,
verliest dat begrip iedere betekenis.

Martijn de Rooi

Zie ook rightsforum.org met de zoekterm ‘IHRA’.

helemaal niet machteloos zijn. Hij ver-
wees daarbij naar de grote vredesdemon-
straties in met name Nederland die in
1987 tot het sluiten van het INF-verdrag
hebben geleid. Ook gaf hij aan dat Giete-
link laat zien dat je nooit te oud bent om
nog in actie te komen.

In zijn dankwoord liet Gietelink weten
dat hij ook wel kritiek op Rusland heeft,
“maar dat heb ik ook op Amerika.”

Jan Schaake
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Stop Wapenhandel en Stop the War
on Migrants stelden gezamenlijk de

samenwerking tussen het Rode Kruis en
de Airbus Foundation, onderdeel van
wapengigant Airbus, aan de orde. Airbus
voorziet het Rode Kruis onder meer van
vliegtuigen voor hulptransporten naar
vluchtelingenkampen. Dat klinkt nobel,
maar is vooral bedoeld om het eigen
imago op te poetsen. Airbus is één van de
grootste profiteurs van de militarisering
van grenzen en lobbyt zelf hard voor een
strikter migratiebeleid.

In navolging van een brief aan het Ne-
derlandse Rode Kruis deelden activisten

Springstof Samenstelling: Mark Akkerman,  www.stopwapenhandel.org

Samenwerking Rode Kruis en Airbus
aan de kaak gesteld

begin augustus tijdens het No Border
Camp in Wassenaar flyers uit aan het
personeel van het hoofdkantoor in Den
Haag, die met veel belangstelling ontvan-
gen werden. Een woordvoerder liet weten
dat zij de samenwerking met de Airbus
Foundation inmiddels bij de internatio-
nale federatie van het Rode Kruis heeft
voorgelegd en dat deze opnieuw onder-
zoek doet naar de wenselijkheid ervan.
Eerder was deze federatie tot de onhoud-
bare conclusie gekomen dat Airbus niet
voldoende betrokken was bij wapenhan-
del om zich van samenwerking ermee te
onthouden.

Nederlandse
wapenexport
in 2018

De Nederlandse overheid gaf vorig
jaar wapenexportvergunningen af

ter waarde van ruim 750 miljoen euro.
Dit is iets minder dan de ruim 800 mil-
joen euro in 2017. Belangrijkste klanten
waren de Verenigde Staten, Duitsland, de
verzamelpost EU/NAVO+ (met name
globale vergunningen voor uitvoer van
wapenonderdelen), Vietnam en Zuid-
Korea. Vietnam ontvangt van scheeps-
bouwer Damen, dat in dat land ook een
werf heeft, exporten ten behoeve van de
bouw van vier patrouilleschepen. Voor
Zuid-Korea gaat het vooral om delen
voor groot onderhoud aan eerder gele-
verde radar- en C3-systemen voor fregat-
ten.

Een andere grote order betrof de om-
streden levering van een radar- en C3-
systeem voor een fregat van de Egypti-
sche marine, met een waarde van 9,5 mil-
joen euro.

Er werden 21 vergunningaanvragen
afgewezen. Dit hing deels samen met de
stop op exporten naar Saoedi-Arabië,
de VAE en Egypte, maar ook voor onder
meer Turkije, Myanmar, India en
Pakistan werden vergunningen gewei-
gerd.

Einde exportstop
Egypte

Half juli kondigde minister Kaag van
Buitenlandse Handel en Ontwikke-

lingssamenwerking aan dat de, in no-
vember vorig jaar, afgekondigde stop op
wapenexporten naar Egypte versoepeld
wordt. “Nieuwe informatie met betrek-
king tot de betrokkenheid van de Egypti-
sche marine bij de operatie in Jemen
geeft aan dat de rol van de Egyptische
marine binnen de Jemen-coalitie zeer
beperkt is en de inzet van de Egyptische
marine hoofdzakelijk gericht is op het
veilig stellen van de vaarwegen rondom
het Suezkanaal. Egyptische medeverant-
woordelijkheid voor de maritieme blok-
kade van Jemen ligt niet voor de hand”,
aldus Kaag. Een onbegrijpelijke beslis-
sing gezien de aanhoudende rol van
Egypte met betrekking tot de oorlog in
Jemen, de betrokkenheid van Egypte bij
de oplaaiende burgeroorlog in Libië en
de toenemende binnenlandse repressie.

VVD spreekbuis
van de
wapenindustrie

Kamerleden Van Haga en Bosman
van de VVD stelden afgelopen voor-

jaar niet minder dan 52 Kamervragen
over het grote onrecht dat de Nederland-
se wapenindustrie in hun ogen wordt
aangedaan. Zij richtten hun pijlen op de
(zeer kortstondige) uitsluiting van deze
industrie van handelsmissies, omdat
handelsbevordering voor wapens zich
slecht verhoudt tot internationale af-
spraken over ontwikkelingssamenwer-
king. Na de publicatie van de Defensie
Industrie Strategie van de regering,
waarin flink wordt ingezet op het bevor-
deren van wapenexporten, werd dit be-
leid weer gewijzigd: wapenbedrijven zijn
van harte welkom bij handelsmissies.

Daarnaast keerden Van Haga en Bos-
man zich tegen de stop op wapenexpor-
ten naar Saoedi-Arabië, de Verenigde
Arabische Emiraten (VAE) en (toen nog)
Egypte. Onzinnig symboolbeleid, waar
alleen wapenbedrijven in andere landen
die het minder nauw nemen met de Eu-
ropese regels van profiteren, aldus de
VVD. De regering ging hier in het beant-
woorden van de vragen niet in mee, maar
heeft inmiddels wel de stop op wapenex-
porten naar Egypte ingetrokken.

Wapenexport
Saoedi-Arabië
onder vuur

Europese wapenexporten naar Saoe-
di-Arabië, het land dat de oorlogs-

misdaden plegende coalitie in de Jemen-
oorlog aanvoert, blijven protesten oproe-
pen. Britse rechters besloten dat de rege-
ring geen wapenexportvergunningen
voor Saoedi-Arabië meer mag afgeven,
omdat er een groot risico is op gebruik
van de wapens in strijd met internatio-
naal humanitair recht. Dit betekende een
grote juridische overwinning voor de
Campaign Against Arms Trade. De rege-
ring ging direct in beroep tegen de uit-
spraak.

Andere activisten kozen voor een meer
directe aanpak. Toen in mei dit jaar be-
kend werd dat twee Saoedische schepen
in diverse Europese havens wapens wil-
den gaan inladen konden zij in nagenoeg
elke haven waar ze aanlegden op protest
rekenen.
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terse mogendheden. Katanga was rijk
aan grondstoffen, zoals goud, koper, ko-
balt, diamanten en uranium. Tientallen
jaren lang was de winning hiervan in
handen van een Belgische onderneming,
de Union Minière du Haut Katanga. De
op dat moment zelfverklaarde leider van
Katanga, Moïse Tsjombe, was eigenlijk
een marionet van Belgische, Engelse en
Franse functionarissen en zakenlieden,
die in zijn gebied aanwezig waren.

Om de afscheiding van Katanga op te
heffen, zodat Congo weer één land zou
worden, had Hammarskjöld een af-
spraak gemaakt voor een ontmoeting
met Tsjombe, niet in Congo zelf, maar in
het noorden van buurland Rhodesië, in
de plaats Ndola. In Katanga zelf was de
situatie onveilig: troepen van de VN wa-
ren verwikkeld in een gevecht met het le-
ger van Tsjombe, dat voornamelijk be-
stond uit Franse en Belgische huurlin-
gen. Hammarskjöld was het niet eens
met dit oorlogsgeweld; hij wilde de vrede
tot stand brengen door overleg.

Toen zijn vliegtuig in de nacht van 17
september het vliegveld van Ndola na-

derde, werd het geraakt door beschietin-
gen vanuit een klein vliegtuig dat plotse-
ling boven hem verschenen was. Ham-
marskjölds vliegtuig stortte brandend
neer en te midden van de brokstukken
werden de inzittenden verspreid over de
aarde op de grond geslingerd. Afrikaanse
stropers in het gebied vertelden later dat
ze vonken gezien hadden en een rode
gloed terwijl er twee vliegtuigen overvlo-
gen, waarna er één neerstortte. Dit be-
richt van de Afrikanen was echter niet
het nieuws dat de Westerse wereld over-
ging.

ACHTERGROND EN ONDERZOEK:
De schrijver van het boek, Maurin Pi-
card, heeft een rondgang langs talloze
steden gemaakt – Brussel, New York,
Parijs, Londen en Stockholm – om nabe-
staanden, staats- en VN-functionarissen,
te ondervragen over de ware toedracht
van deze vliegtuigramp. De uitleg van de
zijde van Westerse informanten kwam er
over het algemeen op neer dat er een on-
geval had plaatsgevonden, wegens een
fout van de piloot. Deze versie van de

Het boek ‘Ils ont tué Monsieur H’ van de Franse
journalist Maurin Picard is een aangrijpend
verhaal. Met Monsieur H wordt bedoeld: Dag
Hammarskjöld, de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties (VN) van 1953 tot 1961. De
beschreven gebeurtenis is van meer dan een
halve eeuw geleden, maar het overdenken
ervan heeft nog steeds waarde voor onze tijd.

Op 17 september 1961 werd het
vliegtuig van secretaris-gene-
raal Dag Hammarskjöld, mid-

den in de nacht neergeschoten. Dit vond
plaats niet ver van de stad Ndola in het
noorden van Zambia, de toenmalig Brit-
se kolonie Rhodesië. Behalve Ham-
marskjöld kwamen hierbij ook zijn me-
dewerkers en de piloten om het leven.

De Zweed Hammarskjöld was een
moedig man, vervuld van het ideaal om
de Afrikaanse landen te bevrijden van de
koloniale overheersing door de Westerse
machthebbers. Zijn rol in Congo was om
een eind te maken aan de afscheiding van
de Congolese provincie Katanga, een af-
scheiding die gesteund werd door Wes-

“Ze hebben Monsieur
H vermoord”

NEW YORK, 24 MAART 1960.
SECRETARIS-GENERAAL

DAG HAMMARSKJÖLD VAN
DE VN HOUDT

PERSCONFERENTIE.
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ramp werd ook in de Westerse pers over-
genomen. Maar nabestaanden konden
dit niet geloven: de piloot van Ham-
marskjöld vliegtuig was geen beginner,
maar een ervaren vlieger. Het klopte ook
niet met de verhalen van de Afrikanen,
die het neerstorten gezien hadden, maar
zij werden niet geloofd.

Als bij een echte detective komt ook de
vraag aan de orde: Wie had er belang bij
de dood van Hammarskjöld? De VN
heeft spoedig na de ramp een onderzoek
ingesteld, maar dit gaf geen duidelijk-
heid. De geheime archieven van twee sta-
ten, de VS en het Verenigd Koninkrijk,
bleven gesloten voor nader onderzoek.
Er schijnt een complot te hebben bestaan
om met medewerking van de CIA, Zuid-
Afrika en Rhodesië Hammarskjöld uit de
weg te ruimen; Congo mocht niet één
land worden. Picard beschrijft dit com-
plot nauwkeurig en gaat in op de rol van
de huurlingen, de mercenaires. Ter on-
dersteuning van het afgescheiden Katan-
ga waren deze huurlingen overal aanwe-
zig. Ze vlogen met kleine vliegtuigen, die
in staat waren ’s nachts ongezien bom-
bardementen uit te voeren. Zij werden
betaald door het Belgische bedrijf Union
Minière.

De Westerse mogendheden hadden er
belang bij de aansluiting van Katanga bij
Congo ten koste van alles te voorkomen,
zodat hun greep op de grondstoffen vei-
liggesteld bleef. De inzet van de merce-
naires was voor hen hét middel om dit te
bereiken. Hammarskjöld stond hun
plannen in de weg en moest daarom ver-
dwijnen. Voor hem stond het belang van
de Congolese bevolking voorop. Die had
volgens hem en de VN recht op de rijk-
dommen van het eigen land en daarom
hoorde Katanga bij Congo. Dit stand-
punt kwam overeen met dat van de eerste
premier van Congo, Patrice Lumumba,
die mede met Westerse betrokkenheid in
Katanga werd vermoord.

Tot slot: sinds de dood van Ham-
marskjöld is de rol van de VN als vredes-
organisatie nooit meer echt van de grond
gekomen, zoals ook blijkt uit de gebeur-
tenissen tijdens de oorlogen op de Bal-
kan.

Nelly Koetsier
congoned@dds.nl

Maurice Picard, Ils ont tué Monsieur H – Congo, 1961.

Le complot des mercenaires français contre l’ONU.

Uitg. Seuil, 472 blz. mei 2019

Steun het werk
van War Resisters’
International
Beste lezer van VredesMagazine,

Sinds alweer een aantal
maanden ben ik aan de slag
voor Vredesbeweging Pais. De

wereld van Pais is divers en veel-
omvattend. Ik ben diep onder de
indruk geraakt van wat deze
organisatie werkelijk betekent en doet
voor het internationale vredeswerk.
Kortgeleden hebben wij met een
aantal vredesorganisaties onze
krachten gebundeld door samen een
krachtige brief aan de Nederlandse
regering te sturen met het verzoek om
geen oorlogsschip naar de straat van
Hormuz te zenden. Dit is maar een
klein voorbeeld van wat Pais doet.

Pais vormt samen met VD AMOK
de Nederlandse tak van de War
Resisters’ International (WRI), een
wereldwijd netwerk van vredes-
activisten in meer dan 40 landen met
circa 80 aangesloten organisaties die
informatie uitwisselen en praktisch
samenwerken. Zij maken zich sterk
tegen de militarisering van de jeugd
en steunen mensen wereldwijd die
niet gedwongen willen worden om te
doden en de dienstplicht weigeren. De
WRI  maakt hiernaast de complexe
militaire industrie en de wapen-
handel, die zich achter de schermen
aan ons oog onttrekt, inzichtelijk en
stimuleert actie ertegen. Verder geeft
de WRI trainingen op het gebied van
geweldloze actie op verschillende
terreinen. Wilt u meer weten? Kijk
dan op www.wri-irg.org. Daar kunt u
zich ook abonneren op ‘The broken
rifle’.

De WRI is een onafhankelijke
organisatie, die voor de bekostiging
van haar wereldwijde werk voor vrede
en rechtvaardigheid geheel afhankelijk
is van ruimhartige financiële steun.
Wij roepen u hierom op om gul en

naar vermogen te geven voor dit
belangrijke internationale vredeswerk.
Een deel van de lezers treft hiervoor
een speciale acceptgirokaart aan.
Anderen kunnen doneren via
rekening NL84 TRIO 0212 1150 22
t.n.v. Vredesbeweging Pais te Delft
o.v.v. ‘gift WRI’. Uw giften zijn fiscaal

aftrekbaar. Voor periodieke giften en
legaten kan contact worden
opgenomen met de penningmeester
via info@vredesbeweging.nl of tel.
015-7850137, Voor uw steun zijn wij u
ontzettend dankbaar.

Catharina van Staveren 
Internationaal Secretaris

Vredesbeweging Pais
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Klimaatverandering en
de verantwoordelijkheid
van de militairen

Gewapende conflicten, schending van mensenrechten, milieuvervuiling,
klimaatverandering, sociale onrechtvaardigheid zijn ontegensprekelijk
met elkaar verbonden. Klimaatverandering en milieuvervuiling zijn niet
te vermijden in de moderne oorlogsvoering. De rol van het leger in de
klimaatverandering is enorm groot, het is grootgebruiker van fossiele
brandstoffen. Alle onderhandelingen over klimaatverandering die niet
de militaire activiteiten insluit, zijn tevergeefs. Terwijl wij onze
ecologische voetafdruk proberen te verkleinen, bekommert het militaire
apparaat zich niet om de klimaatverandering. Het rapporteert nooit over
de uitstoot van broeikasgassen die het gevolg zijn van zijn activiteit.

In dit artikel bespreken we enkel de ge-
volgen van de militaire activiteiten
van de Verenigde Staten. Dat wil niet

zeggen dat andere landen en wapenfabri-
kanten minder verantwoordelijk zijn
voor de enorme schade die aangericht
wordt aan het klimaat en het milieu. De
VS is maar één van de vele spelers, die
zonder verantwoording te moeten afleg-
gen het milieu vervuilt en bijdraagt tot de
opwarming van de aarde. De VS-militai-
ren gebruiken 25 procent van het totale
petroleumverbruik van de VS dat onge-
veer 25 procent van het totale wereldver-
bruik bedraagt. De Zesde Vloot van de
VS is de grootste milieuvervuiler in de
Middellandse Zee. De USAF, de Ameri-
kaanse luchtmacht, is de grootse verbrui-
ker van vliegtuigbrandstof in de wereld.
In 1945 bouwde de VS een luchtmacht-
basis in Dhahran, Saoedi-Arabië, om een
permanente Amerikaanse toegang te
krijgen tot de petroleumvelden in het
Midden-Oosten. President Roosevelt on-
derhandelde een “quid pro quo” met de
Saoedische familie om militaire bescher-
ming te verzekeren in ruil voor goedkope
petroleum voor de binnenlandse markt
en voor militaire doeleinden.

De snelle toename van broeikasgassen,
o.a. de oorzaak van de huidige klimaat-
crisis, begon rond 1950. Petroleum was
belangrijk in Wereldoorlog I, maar de
toegang tot petroleum was van cruciaal
belang in Wereldoorlog II. Voor de VS
was het toen duidelijk geworden dat per-

manente toegang en monopolisering van
de petroleumvoorraden essentieel wa-
ren, indien zij de grootmacht van de we-
reld wilden blijven. De toegang tot petro-
leum werd een militaire prioriteit. Dit
zorgde voor de verdere uitbouw van een
systeem dat afhankelijk was van ‘broei-
kasgas-uitstotende technologieën’ voor
militaire doeleinden. De toename van
buitenlandse militaire VS-basissen in de
buurt van landen met een olievoorraad
was hierdoor noodzakelijk.

De Sovjet-invasie in Afghanistan en de
Iraanse Revolutie eind 1970, bedreigden
de toegang van de VS tot de petroleum-
velden in het Midden-Oosten. President
Carter verklaarde in zijn State of the Uni-
on: “Indien onze toegang tot de olievel-
den in het Midden-Oosten in gevaar zou
komen, dan zijn alle middelen goed om
de toegang tot olie te blijven verzekeren,
waaronder ook een militair ingrijpen”.
Hij richtte daartoe de Rapid Develop-
ment Joint Task Force op, met als doel
om indien nodig, oorlogsoperaties in de
Perzische Golf uit te voeren. President
Reagan richtte de U.S. Central Com-
mand (CENTCOM) op om toegang tot
olie te verzekeren en om de Russische in-
vloed in de Golf te beperken.

KLIMAATAKKOORD
In het Klimaatakkoord van Parijs (2015)
werd broeikasgas, veroorzaakt door mili-
taire activiteiten, niet meer uitgesloten
van de klimaatdoelstellingen. In het Kyo-

to-akkoord werd dit wel uitgesloten on-
der druk van de VS. Resultaat: de Trump-
administratie weigerde het akkoord van
Parijs te ondertekenen. Ondertussen is
het nog steeds niet verplicht voor landen
die het Parijse Klimaatakkoord van 2015
ondertekenden, om de CO2-uitstoot,
veroorzaakt door militaire activiteiten, te
registreren en te verminderen. De VS
heeft meer dan 800 militaire buitenland-
se basissen in 80 landen om de energie-
bevoorrading (olie) voor het Ameri-
kaanse leger, de binnenlandse markt en
de industrie te verzekeren. Hier hoort
ook de wapenindustrie bij voor de pro-
ductie van militaire uitrusting, wapens,
infrastructuur en het testen van wapens.

Toen in maart 2003 de Irak-oorlog be-
gon, schatte het Amerikaanse leger dat
het ongeveer 40 miljoen gallons (= 151
miljoen liter) olie nodig zou hebben, ge-
durende drie weken van de geplande ge-
vechten. Eenzelfde hoeveelheid werd ge-
bruikt door alle geallieerde troepen tij-
dens de vier jaar van de Eerste Wereld-
oorlog. Irak heeft de op twee na grootste
olievoorraad ter wereld. De oorlog in
Irak wordt dan ook een oorlog om olie
genoemd, die geen weken duurde maar
jaren.

Een vergelijking: 
– Naar schatting kostte de Irak-oorlog

21 SEPTEMBER 2014, NEW YORK.
KLIMAATDEMONSTRATIE  
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Hoe lang nog?
Hij is de gekozen president van een bevriende natie.

Een natie die het bondgenootschap in leven houdt,
waar Nederland al zeventig jaar zeer aan hecht. Een
buitengewoon voorname handelsrelatie, een
inspiratiebron voor onze populaire cultuur, mode en
muziek. Het is begrijpelijk dat we niet zomaar afstand
kunnen nemen van de regering van de Verenigde Staten.
Van vrienden moet je wat kunnen verdragen, die laat je niet
zomaar vallen bij de eerste onwelvoeglijke tweet. Maar zo
langzamerhand wordt de vraag wel steeds dringender en
pijnlijker: hoe lang houden Nederlandse politici zich nog
stil over het schandalige en onverantwoordelijke optreden
van de huidige Amerikaanse president?
De tweets laat ik maar even liggen, daar is nauwelijks aan te
beginnen. De factcheckers van de Washington Post
noteerden vorig jaar november sinds zijn aantreden 6420
leugenachtige stellingen. Je kunt je wel afvragen of een
‘bevriende natie’ alles moet laten lopen. Zijn Trump’s
openlijk racistische uitspraken alleen relevant voor de
binnenlandse politiek? Ik mag hopen dat hier via
diplomatieke wegen op is gereageerd, maar ben er
allerminst zeker van.
Bij alle hypocrisie van de Nederlandse regering over de
Europese vluchtelingenproblematiek lijkt het uitblijven
van kritiek op Trump misschien begrijpelijk. Maar deze
man gaat veel en veel verder in de onmenselijke
behandeling van immigranten. Kinderen worden
vastgehouden onder jammerlijke omstandigheden, zonder
de meest elementaire levensbehoeften. Sommige baby’s
en peuters zijn al maandenlang gescheiden van hun
ouders. In de Tweede Kamer werden begin juli zestien
moties ingediend onder het kopje mensenrechten, de
meerderheid over het Midden-Oosten. Een standpunt
over Trump’s immigratiebeleid was er niet bij, ook
niet van de kant van de oppositie.
En dan is er nog de oorlogsdreiging. In gelekte corres-
pondentie van de Britse ambassadeur in Washington
wordt gesuggereerd dat Trump het nucleair verdrag met
Iran uitsluitend heeft opgezegd uit wraak op zijn
voorganger Obama. Hij had volgens de ambassadeur ook
niet nagedacht over vervolgstappen. Binnen het Witte Huis
kreeg hij veel kritiek op zijn onbesuisde maatregel. Nu
dreigt er opnieuw een gewapend conflict in het Midden-
Oosten. De Nederlandse regering, die een nieuwe missie in
Syrië tegen IS nog afwees, liet prompt weten de
Amerikanen te willen bijstaan in de bescherming van
olieroutes. Waar ligt de grens van de Nederlandse
volgzaamheid?
Onlangs is het ‘geheim’ van de opslag van atoomwapens in
Volkel en Klein Brogel onthuld. De man die aan de
knoppen zit toont zich als een onverantwoordelijke,
onbetrouwbare bruut die geen enkel respect toont voor
veiligheid of mensenrechten. Hoe lang mag hij van
Nederland zijn gang nog gaan? Totdat de bom valt?

Jos van Dijk

van 2003 3 biljoen Amerikaanse dollar.
Indien we dit bedrag zouden gebrui-
ken voor wereldwijde investeringen in
hernieuwbare energie, dan zou in 2030
de opwarming van de aarde een posi-
tief keerpunt kennen.

– Tussen 2003 en 2007 was de oorlog in
Irak verantwoordelijk voor het equiva-
lent van de uitstoot van minstens 141
miljoen kubieke ton CO2, elk jaar van
de oorlog meer dan de gezamenlijke
jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen
door 139 landen.

– Voor de heropbouw van Iraakse scho-
len, huizen, bedrijven, bruggen, wegen
en ziekenhuizen zijn miljoenen ton-
nen cement nodig. De cementindus-
trie is één van de grootste industriële
bronnen van uitstoot van broeikasgas-
sen.

– In 2006 investeerde de VS meer in de
Irak-oorlog dan de hele wereld inves-
teerde in hernieuwbare energie.

– In 2008 gaf de Bush-administratie 97
keer meer geld uit aan militaire opera-
ties dan aan maatregelen om de kli-
maatsverandering aan te pakken.

Het Amerikaanse militaire apparaat is
naar schatting verantwoordelijk voor 5
procent van de uitstoot van broeikasgas-
sen. De milieuschade door oorlog en mi-
litaire activiteiten blijft niet beperkt tot
klimaatverandering. De gevolgen en ef-
fecten van nucleaire ongevallen, nucleai-
re testen, het gebruik van Agent Orange,
van verarmd uranium, Thorium, land-
mijnen en niet-ontplofte bommen en
projectielen … hebben het militaire ap-
paraat de reputatie gegeven van een van
“de grootste vervuilers van het milieu.”
Naar schatting is 20 procent van alle mi-
lieuvervuiling in de wereld te wijten aan
militaire activiteiten. De VS voorziet een
budget voor onderwijs, sociale voorzie-
ningen, jobcreatie dat kleiner is dan het
budget voor defensie.

OPROEP
Laat ons het tij keren: Vredesbewegingen,
doe onderzoek naar de CO2 uitstoot en
milieuvervuiling door het militair-in-
dustrieel complex. Mensenrechtenacti-
visten, spreekt u duidelijk uit tegen oor-
log en vernietiging. Milieuactivisten, be-
schermt onze planeet en wordt vredesac-
tivisten en antimilitaristen.

Ria Verjauw

Bron: De wereld morgen,  juni 2019
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De schadelijke gevolgen van het
gebruik van Chroom-6 bleven
begin dit jaar de nieuwskolom-

men beheersen.Vooral toen bekend werd
dat in Tilburg ruim 800 uitkeringsge-
rechtigden gedwongen werden om met
het giftige middel te werken op straffe
van het intrekken of korten van hun uit-
kering. Inmiddels hebben na een vernie-
tigend rapport over deze kwestie zowel
de gemeente Tilburg als de Nederlandse
Spoorwegen bekendgemaakt dat zij
ruimhartig schadevergoedingen zullen
uitkeren, ook al zijn betrokkenen (nog)
niet ziek geworden tijdens de gedwongen
tewerkstelling.

Hoe anders was de reactie toen de eer-
ste militairen zich meldden met klachten
na het werken met Chroom-6. De eerste
klachten dateren al uit de jaren tachtig en
negentig toen onder meer in het blad
Oplinie van de grootste militaire vak-
bond Algemene Federatie van Militair
Personeel (AFMP) werd gewaarschuwd
voor het vrijkomen van chromaten bij
het onderhoud van F-16’ s op de vliegba-
sis Leeuwarden. Defensie bagatelliseerde
de klachten en klokkenluiders werden
overgeplaatst. Dat overkwam ook oud-
militair en onderhoudsspecialist Frans
Moen: “Ik kreeg van een kolonel te ho-
ren: wij houden ons aan de regels en die
moet jij gewoon opvolgen. Als militair
geven ze je gewoon een dienstbevel en
dat moet je uitvoeren. Pas achteraf kun je
in beklag gaan.”

Enkele jaren geleden staken de klach-
ten over werken met Chroom-6 binnen
defensie weer de kop op en ook nu be-
weerde het ministerie aanvankelijk dat er
geen direct verband aangetoond kon
worden tussen het werken met Chroom-
6 en ernstige ziekteklachten zoals kanker.

Veel klachten waren afkomstige van mili-
tairen, maar ook van burgers die onder-
houdswerkzaamheden uitvoerden aan
Amerikaans defensiematerieel op de zo-
geheten Prepositioned Organizational
Materiel Storage (POMS) sites in Bruns-
sum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevor-
den en Ter Apel. Mede dankzij de inzet
van de militaire vakbonden en de inmid-
dels honderden klachten van militairen
bij diverse meldpunten, volgde vier jaar
geleden een groot onafhankelijk onder-
zoek van het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM).

ONDERZOEKSRAPPORT RIVM
Het onderzoek van het RIVM dat in 2018
werd gepresenteerd, bevestigde wat velen
al vreesden. Niet alleen is er op onverant-
woorde wijze omgegaan met Chroom-6,
defensie wist al vanaf 1973 dat er met
verfmaterialen gewerkt werd waar dit
soort stoffen inzaten. En dat was dus ook
bekend op de POMS-locaties waar van
1984 tot 2006 door Nederlandse perso-
neel aan Amerikaanse materiaal onder-
houd gepleegd werd, waarbij Chroom-6
vrijkwam. “Het preventie- en zorgbeleid
was ontoereikend”, concludeert het
RIVM.

De militaire vakbonden reageerden
net als de direct betrokkenen onthutst op
het rapport, maar toonden zich tevreden
over de aanbevelingen, die mede onder
begeleiding van oud-voorzitter van de
vervoersbond FNV Ruud Vreeman, tot
stand waren gekomen: een schaderege-
ling, een goed systeem van nazorg en het
arbeidsomstandighedenbeleid bij defen-
sie moet op een hoger niveau komen.
Vreeman lichtte ook toe waarom het rap-
port drie jaar op zich heeft laten wachten.
“Het is een veelomvattend onderzoek ge-

worden dat bestaat uit 10 deelonderzoe-
ken. Door die degelijke aanpak, maar
ook de bewaking van de onafhankelijk-
heid heeft het allemaal langer geduurd,
dan ik vooraf had ingeschat.”

COLLECTIEVE REGELING
Nadat er eerder in overleg met de militai-
re vakbonden een zogeheten coulancere-
geling tot stand was gekomen, kwam er
tegelijkertijd met het rapport ook een
collectieve regeling voor militairen die
schade als gevolg van het werk met
Chroom-6 claimden. In deze regeling
worden een aantal functies genoemd en
een lijst van ziektes opgesomd waarvoor
schadevergoedingen worden betaald, die
kunnen oplopen tot 40.000 euro. Er was
ook kritiek op de regeling: relevante
functies zouden ontbreken, evenals ziek-
teklachten die wel met Chroom-6 in ver-
band gebracht zouden kunnen worden.

AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels

De commotie rond het werken met het kankerverwekkende Chroom-6,
dat decennialang onder meer is gebruikt in verf, lijkt te gaan zorgen voor
een doorbraak in de omgang met beroepsziekten. Chroom-6 werd vooral
bekend doordat honderden militairen die er mee gewerkt hebben zich
meldden met klachten. Maar door het schandaal in Tilburg, waar
uitkeringsgerechtigden gedwongen werden om met Chroom-6 te werken,
kwam de zaak in een stroomversnelling. Deze zomer is oud-
vakbondsleider Ton Heerts benoemd tot voorzitter van een commissie die
de schadeafhandeling onder de loep gaat nemen.

Schandalen rond giftig Chroom-6 dw
Op weg naar een schaderegeling voor beroepsziekten?
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onderschrijft daarentegen het belang van
één regeling. “Iedereen die ziek is gewor-
den door het onveilig werken met
Chroom-6 en waar de werkgever de
zorgplicht heeft geschonden, moet in
aanmerking komen voor een vergoeding.
Die regeling moet ook laagdrempelig
zijn.” Snels vindt dat een dergelijke rege-
ling eigenlijk ondergebracht zou moeten
worden in één instituut, vergelijkbaar
met het Instituut Asbestslachtoffers.
“Daarmee waarborg je ook de neutrali-
teit en de onafhankelijkheid. Bovendien
kun je op die manier alle kennis en erva-
ring op een efficiënte manier bundelen
en gebruiken. Zélf in alle bedrijven en
sectoren waar Chroom-6 een probleem
is alles ter hand nemen, is bijna ondoen-
lijk en kost bovendien veel tijd en geld.”
Snels voorziet dat wat Chroom-6 betreft
nog maar het topje van de ijsberg is ont-
dekt. “Mijns inziens is de overheid zelf
een van de grote boosdoeners en daar-

mee belanghebbende om tot een regeling
en een instituut te komen.”

FNV: ‘VEEL MEER SLACHTOFFERS’
Ook de FNV eiste na het schandaal van
Tilburg preventieve maatregelen, meer
onderzoek en een structurele oplossing
voor de claims als gevolg van het werken
met Chroom-6. FNV-voorzitter Kitty de
Jong: “Dit kan zo niet langer. We strom-
pelen van incident naar incident, overal
vallen slachtoffers en moeten er compen-
satieregelingen worden bevochten.” Zij
wijst erop dat Chroom-6 niet alleen bij
de F-16’s maar bijvoorbeeld ook in de
burgerluchtvaart en de maritieme sector
wordt gebruikt.

Eerder liet Wim van Veelen, beleidsad-
viseur kwaliteit van de arbeid van de
FNV tegenover het blad Binnenlands Be-
stuur ook al weten dat er nog veel meer
slachtoffers zijn van Chroom-6. “We
spreken niet over honderden of een paar

duizend mensen, maar over veel meer.”
Van Veelen en de Jong pleitten voor de
oprichting van een claimbeoordelingsin-
stituut. Daar kunnen werknemers die
ziek zijn geworden door blootstelling aan
Chroom-6 zich melden. Onafhankelijke
experts kunnen dan beoordelen of de
ziekte arbeidsgerelateerd is, waarna de
werknemer aanspraak kan maken op een
vergoeding. Het risico blijft bij de werk-
gever liggen. Op deze wijze worden lang-
durige juridische procedures voorko-
men.

De reactie vanuit de overheid kon niet
uitblijven. Op 5 maart van dit jaar kon-
digde staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Tamara van Ark in
een brief aan de Tweede Kamer de instel-
ling van een commissie “Vergemakkelij-
king toekomstige schadeafhandeling bij
beroepsziekten” aan. Van Ark: “Werken
met een gevaarlijke stof mag nooit ten
koste gaan van de veiligheid of gezond-
heid van werkenden. Er sterven jaarlijks
3.000 mensen als gevolg van blootstelling
aan gevaarlijke stoffen. Een schokkend
hoog aantal. (…) Mensen die ziek zijn
geworden als gevolg van blootstelling aan
gevaarlijke stoffen, moeten niet lang in
onzekerheid zitten, maar hebben recht
op een snellere schadeafhandeling.”

Van Ark vindt dat de commissie de
voorstellen van de FNV moet betrekken
in haar onderzoek en heeft deze zomer
oud-FNV-voorzitter Ton Heerts be-
noemd tot voorzitter van de Commissie
schadeafhandeling beroepsziekten, zoals
hij nu officieel heet. Heerts onderzocht
eerder de financiële genoegdoening voor
OPS-slachtoffers (Organo Psycho Syn-
droom). Momenteel wordt aan een rege-
ling gewerkt voor deze groep slachtoffers
van wat ook wel de ‘schildersziekte’
wordt genoemd. De commissie Heerts
wil nog voor het einde van het jaar met
een advies komen over een uniforme
schadeafhandeling.

Fred Lardenoye

m-6 dwingen collectieve regeling af
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DE SPUITCABINE OP VLIEGBASIS
WOENSDRECHT WAAR INMIDDELS
PREVENTIEVE MAATREGELEN
TOEGEPAST WORDEN. 
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No border

18

Op 3 augustus hield een aantal mensen een lawaai- en zwaai-actie
uit solidariteit met migranten die gevangen zitten in het

deportatiecentrum bij vliegveld Zestienhoven. Zij waren met een 15
meter lang spandoek afgereisd vanaf het No Border Camp in Wassenaar.

Foto's: Jan Kees Helms. Voor meer info: tinyurl.com/noborderzwaai.
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Europese militarisering en ec
Afgelopen voorjaar vierde de NAVO haar 70ste
verjaardag. Volgens velen had de organisatie al
lang met pensioen moeten gaan en heeft ze
zichzelf overleefd. Zelfs de Amerikaanse
president Trump noemde de NAVO ‘outdated’.

Vanuit een fundamentele kritiek
op het Amerikaans imperialisme
waar de EU-lidstaten via de

NAVO in meegezogen worden, dan wel
vanuit een zorg over de Amerikaanse Al-
leingang en de onbetrouwbaarheid als
bondgenoot onder Trump, klinkt de roep
steeds luider om een Europees leger en ei-
gen Europese wapenindustrie op te zetten
zodat ‘Europa’ voor haar eigen veiligheid
kan zorgen. Die roep wordt ook wel ge-
hoord binnen delen van de (Europese)
vredesbeweging. Maar is een militaire EU
nu echt een wenkend alternatief voor de
NAVO? Of moeten we als vredesbeweging
met een ander alternatief komen?Daar-
mee is het thema geschetst van één van de
drie workshops (naast die over wapen-
handel en internationale solidariteit) tij-
dens een goed bezochte Vredesdag van de
SP en haar jongerenorganisatie ROOD op
zaterdag 13 april jl. in Pakhuis De Zwijger.
Het was ook het thema van het internatio-
nale seminar op zondag 14 april dat geor-
ganiseerd werd door het No to War – No
to NATO netwerk, VD AMOK en Oorlog
is geen Oplossing.

Voor dit seminar waren internationale
gasten uitgenodigd zoals Roger Cole van
de Ierse Peace And Neutrality Alliance
(PANA). Vanuit de Ierse geschiedenis als
meest nabije en langdurige kolonie van
het Britse imperium, maakt hij meteen
duidelijk dat Europeanen niet moesten
denken dat het imperialisme tegenwoor-
dig alleen maar bij de Amerikanen voor-
komt. Het kolonialisme zit nog steeds in
de genen, aldus Cole, alleen kunnen ze er
als afzonderlijke staat geen invulling meer
aan geven.

De Europese Unie ziet hij steeds meer
als een samenwerkingsverband van Euro-
pese koloniale machten om samen vorm
en inhoud te kunnen geven aan hun im-
perialistisch streven, om samen hun eco-
nomische belangen te behartigen. Dat de
Europese Unie steeds meer haar oren naar
het internationale bedrijfsleven laat han-
gen en een gezamenlijke militaire macht

vrije markt en bepaalde economische sec-
toren.

Als voorbeeld noemt ze de Europese
wapenindustrie. Als de Duitse regering na
heel veel druk vanuit de bevolking einde-
lijk overgaat tot een wapenboycot van Sa-
oedi-Arabië, blijkt dat uiteindelijk alleen
maar te gelden voor wapens die geheel in
Duitsland geproduceerd zijn. Dat is steeds
minder het geval en dan zul je voor een ef-
fectieve boycot ook de medewerking van
andere EU-lidstaten of van de EU als ge-
heel nodig hebben. De Europese demo-
cratieën krijgen dus steeds minder grip op
de economische handel en wandel van de
EU en het wordt steeds lastiger om als po-
litiek voor peace te kiezen in plaats van
voor profit.

WAR ON MIGRANTS
Mark Akkerman, onderzoeker bij Stop
Wapenhandel en auteur van de rubriek
Springstof in VredesMagazine, liet zien
waar de Europese militaire macht op dit
moment vooral wordt ingezet: in de oor-
log tegen vluchtelingen die met name

probeert op te bouwen spreekt voor hem
boekdelen. Deze EU vervreemdt zich van
haar burgers en eigenlijk is volgens Cole
de keuze aan de orde tussen imperium of
democratie. Die twee gaan op den duur
niet samen.

PEACE OR PROFIT
Die tamelijk algemene uitspraak kreeg
een toespitsing in andere inleidingen uit
het eerste blokje van het internationale
symposium dat over de expansie van Eu-
ropa als wereldwijde speler ging. Katrin
Vogler, lid van de Duitse Bondsdag voor
Die Linke, benadrukte dat de economi-
sche samenwerking in Europa aanvanke-
lijk hoofdzakelijk gericht was op bevorde-
ring van vrede tussen voormalige vijan-
den maar tegenwoordig vooral op expan-
sie en behartiging van economische be-
langen buiten het EU-grondgebied. Het
Europees bedrijfsleven komt door bedrij-
venfusies over de landsgrenzen heen
steeds meer los te staan van nationale re-
gelgeving terwijl de Europese regelgeving
vooral gericht is op de bevordering van de
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en economische belangen

rond de Middellandse Zee wordt gevoerd,
maar ook steeds dieper Afrika in dringt.
Daar worden met regimes die veelal men-
senrechten schenden, deals gesloten waar-
bij deze regimes beloven vluchtelingen de
doorgang naar de Middellandse Zee te be-
letten in ruil voor de benodigde wapens
en trainingen die door de EU worden
voorzien. De uitgaven voor de militaire
verdediging van de Europese buitengren-
zen (tegen vluchtelingen; niet tegen vijan-
delijke legers) zijn de afgelopen jaren en
vooral voor de komende jaren gigantisch
opgevoerd en buiten de Europese krijgs-
machten zijn het vooral de Europese de-
fensie- en veiligheidsindustrie die hiervan
profiteren.

Ook deze ontwikkelingen zijn groten-
deels aan democratische controle ont-
trokken, omdat ze onder het Europese
veiligheids- en defensiebeleid vallen dat
op zijn beurt een uitsluitende bevoegd-
heid is van de Europese Raad van minis-
ters. Die leggen hiervoor geen verant-
woording af aan het Europees Parlement
maar uitsluitend aan het eigen nationale

parlement dat echter het stemgedrag van
de eigen minister in de Raad niet kan con-
troleren. In plaats van de democratisch
gekozen volksvertegenwoordigers, heeft
de Europese wapenindustrie juist een flin-
ke vinger in de besluitvorming via haar
omvangrijke lobby in Brussel en de offici-
ële adviesorganen van de EU, waarin deze
industrie ruim vertegenwoordigd is.

OORLOGSECONOMIEËN
Dat Europa zich economisch en militair
nog als imperiale macht zou kunnen laten
gelden, wordt enigszins in twijfel getrok-
ken door Kees van der Pijl, emeritus
hoogleraar politieke economie. Hij voert
aan dat de Europese landen nauwelijks
meer een industriële sector van enige be-
tekenis hebben en dat Europa hard op weg
is om in economische opzicht even bete-
kenisloos te worden als Latijns-Amerika.
Het wereldtoneel zal vooral door de VS en
China bepaald worden en misschien nog
een beetje door Rusland. De enige uitzon-
dering binnen de EU is Duitsland, dat nog
over een betekenisvolle industrie beschikt
en zich de afgelopen jaren steeds meer tot
centrale motor van de Europese Unie
heeft ontwikkeld.

De positie die de EU nu nog inneemt in
de wereldeconomie heeft ze vooral te dan-
ken aan de naoorlogse arrangementen en
aan het meeliften met de leidende positie
van Amerika die dit land ook niet te dan-
ken heeft aan haar industriële sector maar
vooral aan de positie van de dollar. Die
positie staat echter steeds meer onder
druk en wordt door elke nieuwe financië-
le crisis verder verzwakt. Als de Verenigde
Staten hun dominante positie in het Mid-
den-Oosten kwijtraken, is het gebeurd
met de leidende positie die ze thans nog
innemen.

De groep die op dit moment rond
Trump aan de macht is, vertegenwoordigt
het belang van de industriële sector in de
Verenigde Staten. Vandaar de handelsoor-
log met China en de stopzetting van de
onderhandelingen over de verschillende
vrijhandelsakkoorden toen Trump aan de
macht kwam. De verwijdering tussen de
VS en de EU onder Trump heeft ook alles
te maken met het feit dat het belang van

de industriële sector in VS niet in Europa
ligt, waar de financiële sector die in de VS
haar papieren bij de laatste presidentsver-
kiezingen op Hillary Clinton had gezet
juist wel baat heeft bij het goed houden
van deze betrekkingen.

In delen van de Europese vredesbewe-
ging was aanvankelijk wel enige sympa-
thie voor Trump te vinden, omdat hij, de
NAVO ook outdated noemde en hij de VS
niet als politie-agent van de wereld op wil-
de laten treden, terwijl Hillary Clinton
zich een aanhanger van militaire interven-
ties toonde en ook bereid was een oorlog
tegen Syrië te beginnen. Van der Pijl wijst
er op dat ook Trump geen vredesduif is.
Waar de belangen van de financiële sector
die door Clinton wordt vertegenwoordigd
meer in interventie-oorlogen ligt, ligt die
van de industriële sector die door Trump
wordt vertegenwoordigd meer in om-
vangrijke wapenproductie en wapenhan-
del. Vandaar ook dat Trump zo hamert op
de verhoging van de Europese defensie-
budgetten.

WELK EUROPA?
“Na de Brexit zullen vier van de vijf groot-
ste steden van Europa buiten de EU lig-
gen.” Zo benadrukte Katrin Vogler al hoe
belangrijk het is om onderscheid te ma-
ken tussen veiligheid van de EU en veilig-
heid van Europa. De laatste twee sprekers,
Quaker Kees Nieuwerth en SP-senator
Henk Overbeek, benadrukten dan ook
het belang van de OVSE en van economi-
sche samenwerking tussen de EU en de
Sjanghai Samenwerkings-Organisatie om
tot een normalisatie in de betrekkingen
met Rusland te komen. Bij zowel de verde-
digers van het voortbestaan van de NAVO
als belangrijkste veiligheidsorganisatie als
degenen die een militarisering van de EU
bepleiten speelt een (vermeende) Russi-
sche dreiging een belangrijke rol. De vre-
desbeweging zou geen keuze tussen de
NAVO of een militaire EU moeten maken,
maar net als ten tijde van de Koude Oor-
log moeten pleiten voor hernieuwde eco-
nomische samenwerking, vrede en veilig-
heid op het Euraziatische continent.

Jan Schaake

DEN HAAG, 4 AUGUSTUS. PROTEST OP TERREIN VAN NAVO EN TNO TEGEN
TECHNOLOGIEONDERZOEK NAAR GRENSBEWAKING, GESUBSIDIEERD DOOR EU.  
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VD AMOK
Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht
030 8901341, www.vdamok.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voor de komende activiteiten zijn nieuwe bestuursleden
en donaties heel welkom.
NL29INGB0000079911 t.n.v. Humanistischvredesberaad te
Alphen.

Het Vredesmagazine en zijn organisaties

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

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

VredesNieuws

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

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

Dienstplicht en
de vredesbeweging

• De dienstweigering van Herman Groenendaal •
• De algemene nationale dienstplicht in Frankrijk •

VD AMOKOnderzoeksdossier
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AMOK OnderzoeksdossierVD

De Eerste Wereldoorlog was voor-
bij. Het had de oorlog moeten
zijn die een einde zou maken

aan het oorlogvoeren, a war to end all
wars, la der des ders (= la dernière des der-
nières), de allerlaatste oorlog dus. Het
pakte uit als een massale mensenslach-
ting. Maar juist door de miljoenen ge-
sneuvelden werd de roep om op een an-
dere manier internationale conflicten op
te lossen sterker.

De wapenstilstand van 11 november
1918 werd omgezet in het vredesverdrag
van Versailles van 28 juni 1919. Daarin
was ook de grondslag voor de Volken-
bond opgenomen: internationaal over-
leg, conflictbemiddeling en ook vredes-
machten. Als neutraal land was Neder-
land geen partij bij het Verdrag van Ver-
sailles, maar werd wel uitgenodigd om
tot de Volkenbond toe te treden, wat met
enige tegenzin gebeurde: Nederland zag
een lidmaatschap als een beperking van
de neutraliteit en soevereiniteit. Vrijwel
meteen werd het Nederlandse lidmaat-
schap op de proef gesteld, toen eind 1920
ook Nederland gevraagd werd een leger-
detachement van 100 man te leveren
voor een Volkenbondmacht die moest
zorgen voor de bescherming van een
volksraadpleging in gebieden rond
Wilna (nu Vilnius), die door Polen en
Litouwen betwist werden. Het confessio-
nele kabinet Ruijs den Beerenbrouck
vond dat Nederland niet kon achterblij-
ven. De Nederlandse militairen zouden
op grond van strikte vrijwilligheid kun-

nen deelnemen; van verplichte uitzen-
ding kon geen sprake zijn. In maart 1921
werd duidelijk dat het conflict Polen-Li-
touwen op een andere wijze werd opge-
lost: een internationale vredesmacht was
van de baan.

INTERBELLUM OF INTERPACEM
Het interbellum kon beginnen. Dat er na
de Grote Oorlog een tweede wereldoor-
log zou komen kon natuurlijk niet voor-
speld worden. Het interbellum is een
term van later, maar de periode 1918-
1939 is ook wel gezien als een interpa-
cem, een tijdelijke wapenstilstand: WO
II als een voortzetting van WO I met de-
zelfde oorlogvoerende partijen. Voor Ne-
derland gaat deze redenering niet op. De
twee decennia van het interbellum zijn te
onderscheiden in roaring twenties en cri-
sisjaren dertig: optimisme en hoop te-
genover pessimisme en depressie, maar
ook groeiend pacifisme tegenover opko-
mend fascisme.

Nederland heeft nog een poging ge-
daan om het hoofdkantoor van de Vol-
kenbond naar Den Haag te krijgen. Daar
stond immers al het Vredespaleis. Dat
was in 1913 gereed gekomen. Aan Dome-
la Nieuwenhuizen wordt de leuze toege-

schreven: “Het Vredespaleis is klaar. De
oorlog kan beginnen.”

Nederland kwam vanwege de weige-
ring de Duitse keizer wegens oorlogsmis-
daden uit te leveren helemaal niet in aan-
merking om het secretariaat van de Vol-
kenbond te huisvesten. Het Permanente
Hof van Internationale Justitie trok in
1922 wel in het Vredespaleis.

MILITIEPLICHT
Nederland was de Eerste Wereldoorlog
ingegaan met een militieplicht die sinds
1898 persoonlijk was: het remplaçanten-
stelsel was afgeschaft. Dat was vooral be-
doeld om hoger opgeleide jongemannen
te kunnen inlijven en daarmee de kwali-
teit van het leger te verbeteren. De invoe-
ring van een persoonlijke dienstplicht
bracht vooral de doopsgezinden in de
knel. Zij hadden een oude traditie van
persoonlijk pacifisme: bezwaren om zelf
wapens te hanteren, maar geen bezwaren
deze plicht af te kopen door plaats-
vervangers in te huren. Gelijktijdig was
er een nieuwe stroming van dienstwei-

Dienstweigering, hongerstaking en
Herman Groenendaal

De Haarlemmer Herman Groenendaal
weigert in 1921 dienst, maar – zodra
hij in de gevangenis belandt – ook
voedsel. Links Nederland ondersteunt
hem met acties en demonstraties,
maar de burgerlijke pers volgt de
eerste Nederlandse hongerstaker met
grote belangstelling. Een bomaanslag
op het huis van een lid van de krijgs-
raad is voor Groenendaal reden weer
te gaan eten en zijn gevangenisstraf
maar uit te zitten. Er komt een
wettelijke regeling voor dienst-
weigeraars.
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geraars ontstaan in kringen van chris-
ten-socialisten, voornamelijk geïnspi-
reerd door de Russische edelman Leo
Tolstoi.

Of men ook feitelijk militiedienst
moest vervullen hing af van de loting.
Vanaf de invoering van de dienstplicht in
1811 door de Fransen werd er voor de
dienstplicht geloot: met een laag num-
mer was men ingeloot. Het lotings-
systeem werd in 1938 afgeschaft; toen
was een algemene dienstplicht hard no-
dig met het oog op de nieuwe oorlogs-
dreiging.

Tussen de eeuwwisseling en de Eerste
Wereldoorlog waren er één of twee jon-
gemannen per jaar die de uiterste conse-
quentie uit hun opvatting trokken: zij
schrokken niet terug voor de dreiging
van gevangenisstraf. Soms werden zij na
het uitzitten van de straf opnieuw voor
de keus gesteld om een militair bevel op
te volgen of niet. Dan volgde opnieuw
drie tot zes maanden gevangenisstraf.

De algehele mobilisatie tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog deed het aantal princi-
piële weigeraars toenemen. In september
1915 verscheen het Dienstweigeringsma-
nifest, waarin een grote groep onderteke-
naars, onder wie veel christen-socialisten
onder leiding van vredeactivist dominee
Bart de Ligt, opriepen tot dienstweige-
ring. Het werd door de autoriteiten niet
gezien als een oproep, maar als een vorm
van opruiing. Diverse ondertekenaren,
onder wie ook Henriette Roland Holst,
kregen een geldboete (of bij niet betalen
gevangenisstraf). Bart de Ligt was al eer-
der in juni 1915 wegens een antimilita-
ristische pinksterpreek in Eindhoven
door het militair gezag uit de zuidelijke
(grens)provincies verbannen.

Van 1915 tot 1921 werden 798 dienst-
plichtigen veroordeeld tot gevangenis-
straffen wegens dienstweigering. Het ge-
wone tarief voor dit misdrijf was 10
maanden gevangenisstraf en vijf jaar
ontzetting uit het recht om bij de gewa-
pende macht te dienen. Met deze opmer-
kelijke bijkomende straf kon voorkomen
worden, dat de dienstweigering na afloop
van de gevangenisstraf herhaald moest
worden. Van 1917 tot 1921 werden alle

dienstweigeraars ondergebracht in de
forten Spijkerboor en Nekkerweg in
Noord-Holland-Noord, onderdelen van
de Stelling van Amsterdam.

Een oplossing voor dienstweigering
was dringend gewenst. Die kwam van
minister B. de Jonge van Oorlog, de eer-
ste niet-militair in die functie. Op 9 no-
vember 1917 vaardigde hij een legerorder
uit, waarin de mogelijkheid geboden
werd om “een oprecht gewetensbezwaar
tegen de uiterste consequentie van dien
plicht, te weten het dooden van den
evenmensch” te erkennen. De bezwaren
zouden getoetst worden door een com-
missie. De gewetensbezwaarde milicien
kreeg dan de gelegenheid om “eene vrij-
willige verbintenis” met het leger aan te
gaan voor militaire dienst “niet bepaal-
delijk gericht is op strijd met de wape-
nen”. Met deze verbintenis zou de gewe-
tensbezwaarde dan één vol jaar langer
onder de wapenen (!) zijn.

Van 1917 tot 1923, het jaar waarin een
wettelijke regeling tot stand kwam, heb-
ben 40 personen van de juridische voor-
ziening in de vorm van een legerorder ge-
bruik gemaakt, waarvan er maar 16 er-
kend werden; dat is 40%.

DIENSTWEIGEREN GAAT DOOR
De honderdduizenden Nederlandse sol-
daten, vier jaar lang op hun post aan de
grenzen, waren het wachtlopen beu. Met
een Duitse nederlaag en daarmee ge-
paard gaande onrust in zicht durfde de
regering vooralsnog niet over te gaan tot
een demobilisatie, integendeel, de mili-
taire verloven werden ingetrokken. De
spanningen onder de militieplichtigen
kwam tot uitbarsting op 22 oktober 1918
in wat later is gaan heten “de muiterij op
De Harskamp”. In deze militaire neder-
zetting op de Veluwe werden ruiten inge-
gooid, barakken in brand geschoten en
officieren bedreigd. SDAP–leider Pieter
Jelle Troelstra zag er de kiem van een ra-
dicale omwenteling in en riep – in de
Tweede Kamer nog wel – op 12 novem-
ber 1918 de revolutie uit. Deze omwente-
ling smoorde in gepraat zonder actie.
Opperbevelhebber generaal Snijders
diende zijn ontslag in, dat door premier

Ruijs de Beerenbrouck en zijn ministers
met genoegen werd verleend. De demo-
bilisatie werd versneld doorgevoerd.

Het einde van de Eerste Wereldoorlog
hield niet het einde van het dienstweige-
ren in. De last van de dienstplicht was
verminderd, maar het besef van de ver-
schrikkingen van de oorlog was door de
verhalen over de loopgraven versterkt.
Begin 1920 werd de eerste oefentijd voor
de gewone infanteriesoldaten, de zand-
hazen, teruggebracht tot zes maanden.
Dienstweigeraars stonden voor de keus:
zes maanden gewone militaire dienst of
achttien maanden ongewapende dienst
binnen het leger.

GROENENDAAL WEIGERT DIENST 
De spanningen en emoties die in Neder-
land ten aanzien van het dienstweige-
ringsvraagstuk bestonden, kwamen heel
heftig tot uiting bij de zaak-Groenendaal.
Herman Groenendaal, geboren op 1 juni
1901, vaak omschreven als een eenvoudi-
ge Haarlemse hovenier, verkeerde niet in
intellectuele en artistieke kringen, maar
wist maatschappelijk precies wat hij wil-
de en waar zijn grenzen lagen. Hij was lid
geweest van de Jongelieden Geheelont-
houdersbond (JGOB), maar sloot zich
later aan bij het Vrije Jeugd Verbond
(VJV). Een overstap van de drankbestrij-
dende jongeren naar de politiek bewuste
jongeren, in termen van historicus Ger
Harmsen: van de blauwe jeugd naar de

ng en een bomaanslag
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rode jeugd. De VJV was gelieerd aan de
Internationale Anti-Militaristische Ver-
eniging (IAMV), ondanks de naam toch
vooral een Nederlandse organisatie.
Groenendaal had in november 1920 via
het IAMV-blad De Wapens Neer zijn

makkers van de lichting 1921 opgeroe-
pen met hem dienst te weigeren.

Aan mijn makkers van lichting ’21
Makkers!

De loterij, de bloedloterij, is voorbij en ’t
lot heeft beslist of gij straks zult moeten
slachten, menschen slachten, en in
slaafsche gehoorzaamheid u al uw
waardigheid als mensch zult laten
ontnemen, of dat gij vrijgesteld zult zijn. ’t
Lot heeft beslist, zoo zegt men, maar die
beslissing beteekent niets, letterlijk niets,
als gij de moed hebt, om straks te toonen,
dat ge Mensch zijt, d.w.z. dat ge u niet láát
leven, maar zèlf leeft en dat ge niets doet
wat in strijd met uw rede en gevoel...

Het betoog van Groenendaal is noch reli-
gieus noch politiek, maar louter humani-
tair. Hij probeerde met zijn oproep ande-
ren te motiveren en verenigen in geza-
menlijke actie. Hij schreef dat zich al
twintigtal mededienstweigeraars bij hem
hadden gemeld.

Toen hij op 2 juni 1921 aan zijn oproep

voor de militieplicht geen gevolg gaf,
werd hij op 6 juni 1921 door de mare-
chaussee gearresteerd. Hij weigerde niet
alleen dienst, maar weigerde in de gevan-
genis ook voedsel. De hongerstaking van
Groenendaal was de eerste keer dat het

weigeren van voedsel in Nederland als
actiemiddel werd ingezet. Na veertien
dagen hongerstaking – hij woog nog
maar 49 kilo – werd hij in het Militair
Hospitaal in Den Haag (met geweld)
kunstmatig gevoed.

De weigering van Groenendaal en zijn
hongerstaking maakte grote indruk, niet
alleen in linkse kringen, maar ook in de
burgerlijke pers.

De Internationale Anti-Militaristische
Vereniging protesteerde tegen de behan-
deling van Groenendaal op 20 juni 1921
bij de op dat moment demissionaire mi-
nister Willem Frederik Pop van Oorlog
en eiste de vrijlating van Groenendaal.
Dit IAMV-verzoek aan de minister lever-
de niets op, hoewel juist een week tevo-
ren, op 14 juni 1921, door de Tweede Ka-
mer een motie van het vrij-liberale ka-
merlid Frans Drion was aanvaard, waar-
in om een wettelijke regeling voor dienst-
weigeren werd gevraagd.

Op zondag 26 juni 1921 werd een gro-
te demonstratie gehouden in de tuin van
het Volksgebouw aan de Prinsengracht in

Den Haag, waarbij IAMV-voorzitter Bart
de Ligt openlijk opruide tot dienstweige-
ring:

Ik ben hier gekomen om jullie op te ruien.
In naam van Jezus Christus: om de

opofferingsdrang en wil tot communisme,
die van het oudste christendom uitstraalt
en doorstraalt door ketters, sekten,
heiligen en revolutionairen tot in de
nieuwe tijd;

in naam van Marx: die ons de
socialistische wetenschap bracht en
“Proletariërs aller landen verenigt u!”
heeft gesproken;

in naam van Bakoenin: die held,
dichter der vrijheid, hartstochtelijk
bestrijder van alle officiële autoriteit;

in naam van Kropotkin: die tegenover
het burgerlijk geargumenteerde
darwinisme zijn socialistisch
geargumenteerde leer van het onderling
dienstbetoon stelde;

in naam van Groenendaal: wijl deze de
kwintessens van dit alles in zich heeft
opgenomen, en vóórstaat ten koste van
zijn jong en edel leven: rui ik jullie op.

Waartoe? Niet tot vernielend, maar tot
voortbrengend werkzaam zijn; niet
maken wat een aanslag is op lichaam, ziel
of geest; en derhalve dienstweigeren, te
weten oorlogsdienst weigeren, direct of
indirect.

Een tekst met dezelfde bewoordingen
kwam in een ‘opruiingsmanifest’, dat
door een paar honderd mensen onderte-
kend werd. De aanstichters Bart de Ligt
en Albert de Jong werden aangeklaagd
wegens opruiing. Ter verdediging werd
aangevoerd dat hier in juridische zin
geen sprake van opruien, maar van beto-
gen was, ondanks de gekozen formule-
ringen van de toespraak. De Haagse
rechtbank veroordeelde op 9 augustus
1921 Bart de Ligt tot 26 dagen gevange-
nisstraf wegens opruiing. Zijn medestan-
der Albert de Jong kreeg 29 dagen gevan-
genisstraf.

De actie voor Groenendaal in Den
Haag sloeg over naar Amsterdam, waar
de bouwvakkers van het NAS (Nationaal
Arbeiders Secretariaat, de syndicalisti-
sche vakbeweging) op 28 en 29 juni 1921
het werk neerlegden. Er werd zelfs aange-
stuurd op een algemene werkstaking,
maar het NVV en de SDAP lieten verstek
gaan. Er waren op verschillende plaatsen
in het land lokale betogingen voor de
vrijlating van Herman Groenendaal.

BEELD VAN DEMONSTRATIE VOOR HERMAN GROENENDAAL, AMSTERDAM, JUNI 1921 
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Later viel de deze samenwerking weer uit
uiteen, onder meer vanwege verschillen-
de standpunten over het militarisme.

REGERING IN CRISISBERAAD
De SDAP-kamerleden Kornelis. ter Laan
en Jan van Zadelhoff hadden op 30 juni
1921 de demissionaire minister-presi-
dent Ruijs den Beerenbrouck telegrafisch
om een onderhoud over de zaak-Groe-
nendaal verzocht. Zonder zichtbaar re-
sultaat.

Toen er op 12 juli 1921 een verzoek
werd gedaan om de regering te interpel-
leren over de behandeling van Groenen-
daal, wilde kamervoorzitter Dionysius
Koolen deze pas agenderen voor begin
september 1921, omdat de regering in
crisisberaad het parlement verzocht had

geen nieuwe onderwerpen aan de orde te
stellen. SDAP-er Jan van Zadelhoff wilde
de regering eigenlijk nog dezelfde dag
aan de tand voelen, omdat 7 september
1921 voor Groenendaal te laat zou zijn.
De kamervoorzitter ontnam Van Zadel-
hoff het woord, omdat zijn bijdrage aan
het debat meer een inhoudelijk protest
tegen het regeringsbeleid was dan een
procedureel verzoek voor een interpella-
tie. Uiteindelijk werd communist Willem
van Ravesteyn toegestaan de regering op
7 september 1921 te interpelleren.

Jeanne Stoop-Snouck Hurgronje, even

sociaal bewogen en politiek bewust als
haar echtgenoot de Dordrechtse huisarts
Theo Stoop, drong op de dag van dit de-
bat de Tweede Kamer binnen om daar
een antimilitaristische rede te houden
met als leuze “Groenendaal moet vrij”.
Zij werd snel verwijderd.

De Tweede Kamer ontving die dag nog
twee adressen over Groenendaal, een van
de Vereniging van Socialistische Predi-
kanten (waarvan onder meer Willem
Banning, de latere PvdA-ideoloog, lid
was) en van de Internationale Anti-Mili-
taristische Vereniging. Op 15 september
1921, toen Groenendaal nog steeds in de
gevangenis zat en in zijn hongerstaking
volhardde, bleek dat de interesse van Van
Ravensteyn voor het lot van Groenendaal
en andere dienstweigeraars niet zo groot

was, want hij moest toegeven dat hij nog
steeds niet gereed was met het formule-
ren van zijn interpellatievragen.

RUMOER BIJ DE TROONREDE
Ter gelegenheid van het voorlezen van de
troonrede op 20 september 1921 werd
door Christina Kolthek-Timmer, toen de
vrouw van kamerlid Harm Kolthek van
de Socialistische Partij, in de Ridderzaal
bij het binnentreden van de koningin de
leus “Groenendaal moet vrij” geroepen.
De toestemming om de opening van de
Staten-Generaal bij te wonen was haar

Uniek was de demonstratie in Zutphen,
waarbij de drie linkse stromingen (anar-
chisten, sociaal-democraten en commu-
nisten) gezamenlijk optrokken. De
meeste demonstraties vonden plaats in
Den Haag, bij het Militair Hospitaal, de
gevangenis aan de Pompstationweg en
bij het huis van minister Pop. Bij deze de-
monstraties werd een lied gezongen waar
de moeder van de dienstweigeraar de
woorden in de mond werden gelegd:
“Jongen, ‘k zie je liever dáár, dan als
Moordenaar.”

PARLEMENT 
Toen Groenendaal een paar weken in
voorarrest zat en zijn hongerstaking
voortzette, ontstond er verderop in Den
Haag een kabinetscrisis over de dienst-
plichtwetgeving. Minister Pop, de opvol-
ger van minister George Alting von Geu-
sau (begin 1920 afgetreden wegens ‘uit-
kleden’ van zijn begroting door de Twee-
de Kamer), wilde per jaar voor het land-
leger 14.000 dienstplichtigen voor het
kernleger en 8.000 dienstplichtigen voor
het reserveleger oproepen. Dat vond een
meerderheid van de Tweede Kamer te
veel. Het conflict liep zo hoog op dat het
tot een kabinetscrisis kwam. Op 16 juni
1921 diende het kabinet zijn ontslag in
vanwege de verwerping van artikel 27
van de ontwerp-Dienstplichtwet; daarin
werd de omvang van het kernleger en het
reserveleger geregeld. Op 26 juli 1921
keerde het kabinet in gereconstrueerde
vorm (zonder minister Pop) terug. Op 28
juli 1921 trad Jannes J.C. van Dijk aan als
minister van Oorlog; hij was een officier
van antirevolutionaire huize. Hij was de
derde minister van Oorlog in het eerste
kabinet Ruijs de Beerenbrouck. De jaar-
lijkse lichting van dienstplichtigen werd
op 19.500 man gesteld.

Naast de Sociaal-Democratische Ar-
beiderspartij (22 zetels) waren er bij de
verkiezingen van 3 juli 1918 (de eerste
met algemeen mannenkiesrecht en met
evenredige vertegenwoordiging) drie
linkse splinterpartijen in de Tweede Ka-
mer gekomen met samen vier kamerle-
den: Harm Kolthek van de Socialistische
Partij (wel te onderscheiden van de hui-
dige SP), Willy Kruyt van de Bond van
Christen-Socialisten en Willem van Ra-
vesteyn en David Wijnkoop van de Com-
munistische Partij Holland. Korte tijd
vormden zij de Revolutionaire Kamer-
club, een fractie die één stem te kort
kwam om een motie te kunnen indienen.
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eerst op advies van de politie geweigerd.
De Centrale Inlichtingendienst, een verre
voorloper van de AIVD, was goed op de
hoogte van de antimilitaristische acties,
omdat men op effectieve wijze geïnfil-
treerd was in de Groenendaal-beweging.
De kamervoorzitter Koolen had me-
vrouw Kolthek gevraagd te beloven zich
behoorlijk te gedragen. Hoewel zij wei-
gerde dat te beloven, werd zij samen met
vijf vrouwelijke medestanders toch toe-
gelaten. Koningin Wilhelmina zei over
het geroep van de tribune niet zonder ar-
rogantie (of was het met ironie?) tegen
minister Piet Aalberse van Arbeid: “Ik
was bij die gelegenheid gewoon alleen
aan het woord te zijn.”

In de troonrede die naar het toenmali-
ge gebruik nog geen vijf minuten duurde
werd een wettelijke regeling voor vrijstel-
ling van militaire dienst wegens gewe-
tensbezwaren aangekondigd.

Van de zes vrouwen die de orde bij de
opening van de Staten Generaal op 20
september 1921 verstoorden werden er
vijf vervolgd en uiteindelijk twee veroor-
deeld wegens het verstoren van een
openbare vergadering (artikel 144 Wet-
boek van Strafrecht).

Dienstweigering bleef aan de orde ko-
men in de Tweede Kamer. Op 13 oktober
1921– Herman Groenendaal zat toen vier
maanden in de gevangenis en weigerde al
die tijd vrijwillig te eten – deed SDAP-lei-
der Troelstra – in de nadagen na zijn mis-
lukte revolutiepoging – bij de bespreking
(in eerste lezing) van de wijziging van de
grondwet het voorstel het recht op
dienstweigering wegens gewetensbezwa-
ren constitutioneel vast te leggen:

“Bij de wet worden de voorwaarden
genoemd, waarop wegens ernstige
gemoedsbezwaren vrijstelling van dienst
wordt verleend.”

Het voorstel werd in december 1921 met
een kleine redactionele aanpassing zon-

der hoofdelijke stemming door de Twee-
de Kamer aanvaard en belandde als arti-
kel 183 eind december 1922 in de Neder-
landse grondwet.

KRIJGSRAAD
Dienstweigeraars werden bij arrestatie
ingelijfd in de krijgsmacht en vielen
daarmee onder het militaire strafrecht.
Op 15 juli 1921 kwam Herman Groenen-
daal voor de krijgsraad in Den Haag. Hij
werd verdedigd door advocaat mr. Pieter
Tideman die in meer dienstweigerzaken
optrad in die tijd. Tideman (ook Tyde-
man gespeld) had in 1909 de ‘lintjesaffai-
re’’ aan het licht gebracht. Abraham Kuy-
per werd daarbij beschuldigd dat hij in
1903 aan een zakenman een koninklijke
onderscheiding had laten toekennen in
ruil voor een storting in de ARP-partij-
kas. “Het boetekleed ontsiert de man
niet,” was de reactie van Kuyper, die op
dat moment geen minister-president
meer was. In 1938 kwam de jonge jurist
mr. Hein van Wijk op het kantoor van Ti-
deman werken. Van Wijk zou later zelf
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DEN HAAG, 1921.  BOMAAANSLAG VOOR HET HUIS
VERSPIJCK, LID MILITAIR HOOGGERECHTSHOF MET
EEN PORTRET VAN DE DADER JO DE HAAS.
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treffen. Het huis van majoor Verspijck lag
schuin tegenover het ouderlijk huis van
Leen van der Linde. De datum maandag
7 november lag precies tussen de krijgs-
raadzitting van vrijdag 4 november en
het vonnis op donderdag 10 november.
Maar 7 november 1921 (25 oktober vol-
gens de Russische kalender) is ook pre-
cies vier jaar na het uitroepen van de
Russische Oktoberrevolutie door Lenin.
Er was dynamiet gebruikt afkomstig uit
de Limburgse kolenmijnen dat via kana-
len van de Socialistische Partij verworven
was, ook al had deze partij een antimili-
taristisch standpunt.

De Haas had op 14-jarige leeftijd voor
zeven jaar bij de marine getekend, maar
was in 1917 op grond van dienstweige-
ring ontslagen en tot tien maanden ge-
vangenisstraf veroordeeld. Kooijman en
Van der Linde werden wegens de aanslag
veroordeeld tot respectievelijk zes en vijf
jaar gevangenisstraf. Eekhof, die betrok-
ken was bij het verwerven van dynamiet
uit de steenkolenmijnen, kreeg één jaar
gevangenisstraf, die in hoger beroep
werd gereduceerd tot een half jaar.

Piet Kooyman werd na zijn vrijlating
een van de stuwende krachten in de anar-
chistische Alarmgroep. Hij propageerde
en hanteerde het op de theorie van Max
Stirner gebaseerde ‘Neem en eet-recht’:
stelen van kapitalisten is geen diefstal, ei-
gendom is vogelvrij.

Jo de Haas, die op de uitkijk had ge-
staan, werd door de rechtbank veroor-
deeld, maar werd in hoger beroep vrijge-
sproken, iets dat in anarchistische krin-
gen enige verwondering en achterdocht
opriep. De Haas bleef actief in anarchisti-
sche, antimilitaristische en vrijdenkers-
kringen. Hij ontwikkelde zich in de rich-
ting van het religieus-anarchisme, vroeg
– mede op grond van zijn eigen geaard-
heid – ruimte voor homoseksualiteit en
verdedigde in de discussies over de
Spaanse Burgeroorlog een principiële ge-
weldloosheid. Dit deed hij ook in ge-
schriften tijdens de Duitse bezetting. Op
10 april 1945, twee dagen voor de bevrij-
ding van Assen, werd hij daar geëxecu-
teerd.

VONNIS 
Op donderdag 10 november 1921, drie
dagen na de bomaanslag, werd Herman
Groenendaal door de krijgsraad met als
militair lid majoor Verspijck, tot 9 maan-
den en 10 dagen gevangenisstraf veroor-
deeld conform de eis van de auditeur.

AMOK OnderzoeksdossierVD
een dienstweigeringsadvocaat en PSP-se-
nator worden.

De zaak van Groenendaal werd ge-
schorst om twee psychiaters de gelegen-
heid te geven een rapport over Groenen-
daal uit te brengen. Tideman bepleitte dat
Groenendaal niet strafbaar was omdat hij
door overmacht gedwongen een feit be-
ging, zoals in artikel 40 van het Wetboek
van Strafrecht aangegeven staat. Bij
Groenendaal was een zedelijke overtui-
ging in het spel, die niet toeliet dat hij an-
ders zou handelen dan hij gedaan had.

Op 4 november 1921 werd het proces
bij de krijgsraad hervat met de verklarin-
gen van de twee psychiaters, dr. J.W. De-
knatel en dr. C.J.H. Tempelmans Plat
(twee namen waarvoor Bordewijk zich
niet zou hoeven schamen), beiden ver-
bonden aan de militair-geneeskundige
dienst. De eerste psychiater oordeelde
dat Groenendaal volkomen oprecht had
gehandeld en de tweede schreef Groe-
nendaal een dwepersnatuur toe. Ook ka-
pitein J.P. Loeffen, de directeur van de
militaire gevangenis, werd opgevoerd als
getuige. Eerder was Loeffen directeur ge-
weest van Fort Spijkerboor waar veel
dienstweigeraars opgesloten geweest wa-
ren. Advocaat Tideman verweet Loeffen
zeep in het waswater van Groenendaal
gedaan te hebben om te voorkomen, dat
deze daarvan zou drinken. Tideman be-
schuldigde Loeffen van moreel martelen.
Tijdens dit betoog van de advocaat, be-
doeld om de gevangenisdirecteur als ge-
tuige in deze zaak te weren, werd Loeffen
onwel en sloeg deze militair – stram in
zijn uniform – tegen de grond. De zitting
werd geschorst. Weer op de been ver-
klaarde Loeffen, dat hij alle moeite ge-
daan heeft Groenendaal tot eten te bren-
gen. Later is hij tot kunstmatige voeding
overgegaan. Loeffen gaf toe dat hij Groe-
nendaal had aangeklaagd wegens een
pamflet waarin hij door of namens Groe-
nendaal wordt beschuldigd van machts-
misbruik.

Auditeur-militair mr. G.M. Palthe We-
senhagen eiste een gevangenisstraf van 9
maanden en 10 dagen gevangenisstraf
(ingaande 25 juni 1921) plus ontzetting
uit het recht bij de gewapende macht te
dienen.

De verdediging was vooral gebaseerd
op een beroep op overmacht, zoals om-
schreven in artikel 40 van het Wetboek
van Strafrecht: ik kon niet anders hande-
len dan ik gedaan heb. Dit betoog was ge-
doemd zonder succes te blijven. De Hoge

Raad had op 26 juni 1916 bepaald dat het
geweten een innerlijke drang is, maar dat
voor een beroep op overmacht een uit-
wendige oorzaak vereist is. Dit arrest van
de Hoge Raad had betrekking op de op-
roep om dienst te weigeren van dominee
Menno Huizinga uit Zijpe (Schager-
brug). Hij was een van de ondertekena-
ren van het Dienstweigeringsmanifest
van september 1915. De uitspraak van de
Hoge Raad werd een standaardarrest
over de betekenis van overmacht met als
benaming ´Zijpese dominee´.

In revolutionair-anarchistische kring
was er kritiek op het optreden van mr. Ti-
deman die als een ´burgerlijke´ advocaat
werd gekwalificeerd: “Voor revolutionai-
re actie is zo´n verdediging de pest.” Een
strafproces moet uitgebuit worden voor
een revolutionaire demonstratie, niet
voor juridische betogen van een advocaat
die “goed kan kletsen”.

BOMAANSLAG
De zaak kwam in een geheel ander stadi-
um toen op maandagavond 7 november
1921 rond 19.00 uur een bom ontplofte
bij het woonhuis aan de Haagse Franken-
slag 316 van majoor Henri D.R. Ver-
spyck, lid van de krijgsraad van het pro-
ces-Groenendaal. De bom bestond uit
een thermosfles gevuld met springstof.
Een beschadigde voorgevel was de enige
schade als gevolg van de bomaanslag. Er
vielen geen gewonden.

Op aanwijzing van de Haagse hoofd-
commissaris François van ´t Sant (die la-
ter als vertrouweling van koningin Wil-
helmina nog een bijzondere rol vervul-
de) werd gezocht naar een aantal anar-
chistische revolutionairen. Een dag later
zaten er vier daders in de cel: de 30-jarige
Piet Kooijman, de 24-jarige Leen van der
Linde, de 23-jarige Jo de Haas en de 20-
jarige Cornelis Eekhof.

Kooijman en De Haas zinden mede
onder invloed van de politieke gebeurte-
nissen in Duitsland al enige tijd op een
revolutionaire daad in Nederland. Er
werden verschillende plannen beraamd:
ontvoering van de Amsterdamse burge-
meester, neerschieten van minister Pop
van Oorlog, een bomaanslag op scheeps-
bouwer Wilton. De aanslag op het huis
van majoor Verspyck was beraamd ten
huize van het SP-kamerlid Harm Kolt-
hek. Niet dat de daders het met de anti-
militaristische opstelling van Herman
Groenendaal eens waren, maar met een
bomaanslag kon men wel de bourgeoisie
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Gevangenisdirecteur en getuige in het

proces J. Loeffen werd nog eens letterlijk
hard geconfronteerd met zijn opstelling.
Op zaterdag 12 november 1921 kreeg hij
op het station van Haarlem, waar hij net
het urinoir verliet en nog doende was
zijn broek dicht te knopen, een vuistslag
in zijn gezicht. De dader bleef spoorloos,
maar zal wel gezocht zijn in anarchisti-
sche kringen.

Op maandag 14 november 1921 be-
sloot Groenendaal zijn hongerstaking te
beëindigen. De bomaanslag van een
week eerder was aanleiding voor hem om
te stoppen met zijn vijf maanden volge-

houden weigering om vrijwillig voedsel
tot zich te nemen. Het was een signaal dat
hij als antimilitarist de bomaanslag af-
keurde. Het kan zijn dat zijn veroorde-
ling door de krijgsraad ook een rol speel-
de bij het stoppen van de hongerstaking.

Het hoger beroep in de zaak-Groenen-
daal diende op 9 januari 1922 bij het
Hoog Militair Gerechtshof in Utrecht.
Op 13 januari 1922 werd het vonnis van
de krijgsraad ongewijzigd bevestigd.

MOSTERD NA DE MAALTIJD
Op 3 november 1921, een dag vóór de
aanvang van het Groenendaal-proces bij
de krijgsraad, kwam de interpellatie over
zijn zaak nog eens aan de orde in de
Tweede Kamer, ook nu niet inhoudelijk,
maar alleen procedureel, waarbij tussen
de linkse partijen onderling alleen wat
vliegen werden afgevangen.

Uiteindelijk vond het kamerdebat over
Groenendaal medio februari 1922 plaats.
Groenendaal had nog een kleine twee
maanden te gaan in de gevangenis. Het
werd een debat met alleen minister
Heemskerk van Justitie zonder aanwe-
zigheid van minister Van Dijk van Oor-

log. Het ging dus alleen over de gevange-
nisstraf en niet over militaire dienst-
plicht en dienstweigeren. Het onder-
werp-Groenendaal was onderdeel van de
behandeling van de Justitie-begroting.

De aanvrager van de interpellatie Wil-
lem van Ravesteyn gaf als openingsstate-
ment dat het communisme niets ziet in
individuele dienstweigering. Het gaat
erom het leger in de klassenstrijd aan de
kant van de arbeiders te krijgen. Anders
gezegd: niet de wapens neer, maar de wa-
pens hier. Maar Van Ravesteyn wilde
Groenendaal wel zijn gewetensvrijheid
gunnen. Hij constateerde met genoegen,

dat de jonge Russische Sovjetrepubliek
religieuze bezwaren tegen militaire
dienstplicht erkende.

Het debat leverde weinig op behalve
wat onderling gesteggel binnen de linkse
beweging: wie had het ware standpunt
inzake militarisme? Ook de sociaal-de-
mocraten waren geen voorstander van
individuele dienstweigering, maar zetten
bij de bestrijding van het militarisme en
de oorlog hun kaarten op collectieve ac-
tie als massale werkstaking. De Eerste
Wereldoorlog had hun overigens geen
gelijk gegeven: het nationalistisch patri-
ottisme van alle burgers had gezegevierd
boven de internationale solidariteit van
alle arbeiders. Sociaal-democraten had-
den in alle oorlogvoerende landen ge-
stemd voor de oorlogskredieten.

De burgerlijke partijen hielden zich
stil, omdat de minister zei dat er binnen-
kort een voorstel voor een wettelijke rege-
ling van het dienstweigeren op grond van
gewetensbezwaren naar het parlement
gestuurd zou worden. De regering hield
woord. Op de laatste dag van het kamer-
debat over de zaak–Groenendaal op 17
februari 1921 werd de concept–Dienst-

weigeringswet ingediend. De wet die op 1
juni 1924 in werking trad gaf alle militai-
ren de mogelijkheid voor erkenning van
gewetensbezwaren. Kern daarvan werd
gevormd door onoverkomelijke gewe-
tensbezwaren tegen het doden van een
evenmens, ook wanneer dit ingevolge
overheidsbeleid gerechtvaardigd is. Er-
kende gewetensbezwaarden werden voor
een periode die één jaar langer duurt dan
de gewone dienst tewerkgesteld bij een
staatsbedrijf, wapen- en munitiefabrie-
ken uitgezonderd. Er was ook een rege-
ling voor militairen die persoonlijk geen
wapen wilde hanteren, maar wel bereid
waren andere vormen van militaire
dienst te verrichten, maar zij moesten een
half jaar langer dienen.

GROENENDAAL VRIJ MAN
Na zijn vrijlating op 1 april 1922 ging
Herman Groenendaal in een ´vrij huwe-
lijk´ samenwonen met Carolina Donker.
Precies binnen negen maanden werd op
31 januari 1923 de dochter Hermanna
geboren. Er volgden nog zes kinderen,
waarvan er twee jong overleden. Caro-
lina overleed bij de geboorte van hun ze-
vende kind. De kinderen kwamen in een
kindertehuis terecht. Herman ging later
samenwonen met zijn voormalige huis-
houdster Geertruida Beerthuizen. Uit
deze relatie kwamen drie kinderen voort.
Groenendaal heeft geen verdere sporen
nagelaten in radicale kringen. Hij over-
leed op 14 november 1979 op 78-jarige
leeftijd.

Groenendaal heeft door zijn eerlijke en
consequente houding veel indruk ge-
maakt. Men spreekt zelfs van de “Groe-
nendaalzomer”. De zaak van de dienst-
weigeraars is door zijn optreden in een
brede belangstelling komen te staan, niet
alleen in linkse kringen, maar ook in de
burgerlijke pers. Door de actie van Groe-
nendaal is de weg naar een wettelijke
voorziening voor dienstweigeraars zeker
bekort. Of die regeling in overeenstem-
ming zal zijn geweest met de opvattingen
van Groenendaal en zijn geestverwanten,
is nog maar de vraag.

Herman Groenendaal kan vergeleken
worden met Kees Vellekoop die in 1976
in de gevangenis terecht kwam wegens
´totaalweigeren´. Als gevolg van zijn vol-
hardend optreden is later de dienstwei-
gerwetgeving gemoderniseerd, maar niet
op de manier waarvoor Vellekoop gevan-
genisstraf trotseerde.

Stan Meuwese
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De militaire inspectietocht van
macronistische ministers langs
de middelbare scholen, ja zelfs

de universiteiten, om de algemene natio-
nale dienstplicht (afgekort als SNU) vei-
lig te stellen is een rotstreek. Het gaat om
de volgende paradox: president Macron,
minister van Binnenlandse Zaken
Castaner en Griveaux, de woordvoerder
van de regering, deze drie individuen die
met begerige ogen opzien naar de orde-
diensten en de militairen, zijn in hun ei-
gen tijd om verschillende en gevarieerde
redenen aan de opkomstplicht ontko-
men. En uitgerekend op dit moment
willen zij, nu zij aan de macht zijn, de
verplichting van een nationale dienst
weer invoeren en voegen daaraan het
woord ‘algemeen’ toe om goed duidelijk
te maken dat niemand daaraan zal kun-
nen ontkomen, ook niet de kinderen
van miljardairs en vriendjes van vriend-
jes...

En zo sturen ze hulpjes naar de ‘front-
linie’ , zoals de staatssecretaris van

Jeugdzaken Gabriel Arial (geboren in
1989), die evenmin de militaire dienst
hebben vervuld, omdat president Chirac
in 1997 een einde aan de opkomstplicht
heeft gemaakt. En al helemaal niet
Généviève Darrieussecq, de staatssecre-
taris van Defensie, want dat is een
vrouw.

Dat zijn nu de personen die zich ge-
roepen voelen om de weldaden van de
militaire dienst aan te prijzen zonder dat
ze ooit één voet in een kazerne hebben
gezet; zonder dat ze ooit gedwongen zijn
geweest een uniform te dragen; zonder
dat ze ooit zijn geconfronteerd met het
gekloot en de rottige stupiditeit van de
militairen en zonder dat ze ooit de bele-
digingen van de met bier gevulde luite-
nants hoefden aan te horen; zonder dat
ze ooit gedurende 9 maanden, 12 maan-
den, 18 maanden, 24 maanden en soms
nog langer gedwongen werden hun tijd
te verdoen om in de maat te leren mar-
cheren, om met een geweer te schieten,
om te gehoorzamen zonder te proberen

iets te begrijpen, kortom, om geconditi-
oneerd te worden om zich op slagvelden
te laten afslachten om de belangen van
de multinationals veilig te stellen.

ZE BEREIDEN DE OORLOG VOOR!
Het kapitalistische stelsel zit in grote
problemen, zowel op buitenlands terrein
als in het binnenland, en het is duidelijk
dat om die problemen op te lossen de
grote bazen zoals altijd via de trucs van
hun  knechtjes, de politicasters, oorlog
gaan voeren. Ze bereiden moordpartijen
en massale vernietiging voor. Gebeurt
dat niet door Fransen onder elkaar (bur-
geroorlog), welnu dan maar tegen ande-
re volkeren. Ze maken de mensen dood
en vernietigen de steden naar hartelust.
Want je moet ze daarna weer opbouwen.
Ze sturen het volk aan de onderkant de
dood in wanneer die te veel paatjes krij-
gen en zich te gewelddadig manifeste-
ren. En daarbij blijven die Heren en Da-
mes mooi buiten schot inclusief rond-
vliegende granaatscherven. Op dit mo-

AMOK OnderzoeksdossierVD

De algemene nationale dienstplicht,
meer dan een uitglijder!

VERTALING: DE ALGEMENE DIENSTPLICHT WORDT MET JULLIE OPGEZET. GRAAG JULLIE COMMENTAAR!
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ment zijn ze bezig de oorlog voor te be-
reiden.

Deze verplichte internering van jonge
adolescenten van 15 tot 18 jaar zal wor-
den toevertrouwd aan het Openbaar
Onderwijs. De vingervlugge voorlichters
en de minister van Onderwijs, Blanquer,
zullen het zwaar krijgen als ze ons willen
laten geloven dat juist ter wille van de
sociale integratie, ‘de eenheid van het
land’ door de verplichte opsluiting van
de jeugd op wonderbaarlijke wijze tot
stand zal worden gebracht. Te meer om-
dat men om al die adolescenten te dril-
len van plan is een beroep te doen op in-
termediairs die algemeen bekend staan
om hun grote opvoedkundige compe-
tentie (sic!), zoals oud-militairen, poli-
tieagenten, oud-strijders of stagiaires
van eliteopleidingen in de stijl van Ma-
cron. En dat middenin onze schoolge-
bouwen.

De bedoeling is scholieren bij te bren-
gen hoe ze gehoorzame burgers moeten
worden; om het plichtsbesef en het res-
pect voor het gezag te laten terugkeren;
om bij de betrokkenen kwaliteiten te

ontwikkelen als saamhorigheid, moed,
goede wil, vrijheid, respect, de plicht om
te herdenken, voorbeeldig gedrag, nede-
righeid, rechtschapenheid, toewijding,
solidariteit, verantwoordelijkheidsge-
voel, plichtsbesef, uithoudingsvermogen
en daadkracht (sic!). Zoals de afgevaar-
digde van La République en Marche
(LREM) – de partij van Macron – zegt:
“kwaliteiten waaraan het de jongeren
ontbreekt”. Trouwens, juist diezelfde
Macron heeft de noodzaak naar voren
gebracht om de jongeren discipline in te
prenten door kadervorming die op de
militaire dienst is geïnspireerd... Hij
weet niet waarover hij het heeft, hij heeft
de militaire dienst nooit zelf gedaan.

GEVAAR!
Allereerst, mijnheer de president, zou u
in plaats van raad te geven er goed aan
doen over uzelf na te denken. Dat zou
een bewijs zijn van intelligentie, maar ik
denk dat uw ego zozeer de overhand
heeft gekregen dat het bij u elk vertoon
van intelligentie uitwist. Toch zou het
goed zijn als u jongeren zou respecteren

en als u ze tijdens uw uitspraken geen
standjes meer zou geven of de les lezen,
en als u ze niet als plebejers zou behan-
delen, maar als verantwoordelijke men-
selijke wezens.

In werkelijkheid heeft de algemene
nationale dienstplicht het doel de jeugd
voortdurend in de gaten te houden,
want de politieke klasse wantrouwt haar
als melk die voortdurend dreigt over te
koken. Zodoende bewerkstelligt de
macht door een krachtige ingreep van
het leger op school de militaire en gelijk-
geschakelde verwording van de burger-
vorming. Laat je toe dat het Openbaar
Onderwijs zich belast met de taak om
tijdens schooltijd in een militair kader
adolescenten te drillen met medeplich-
tigheid van het leger, dan is dat meer
dan een simpele uitglijder, het is een au-
toritaire ontsporing, die een nog sterke-
re militaire politiestaat aankondigt...

Justhom
(anarchistische groep van Rouen)

Uit Le Monde Libertaire, vertaling: Jan Bervoets

VERTALING: GEEF ACHT! (OP DE PLAATS) RUST!
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KORTE BERICHTEN

Wake up call

Op 26 november organiseert de
NVMP in het Vredespaleis een bij-

eenkomst onder de titel Urgent appeal for
a nuclear weapon free world. Deze middag
is bedoeld als wake up call. Meer info:
tinyurl.com/nvmp2611

Vredesfietstocht

De Friedensfahrradtour die jaarlijks
in Duitsland door Deutsche Frie-

dens-Gesellschaft – Vereinigte Kriegs-
dienstgegnerInnen georganiseerd wordt,
deed dit jaar ook Enschede aan. Op 6 au-
gustus fietste een 25-tal vredesactivisten
via het afluisterstation van de NAVO
naar Enschede. Daar werd een actie ter
herdenking  van Hiroshima en Nagasaki
gevoerd (zie voorpagina van dit num-
mer). Op 8 augustus ging de tocht verder
naar Gronau.

In Gronau werd de groep ontvangen in
het stadhuis door loco-burgemeester
Werner Bajorath (SPD). Hij meldde dat
hij het – in ieder geval persoonlijk – toe-
juichte dat de vredesbeweging met deze
fietstocht weer meer naar buiten trad.
Voor meer: tinyurl.com/frt6819 

Eerlijk over doden

De door de VS geleide militaire coa-
litie moet ophouden met het ont-

kennen van de zeer hoge dodentol bij
burgers die zij heeft veroorzaakt in de Sy-
rische stad Raqqa. Dat zeggen Amnesty
International en Airwars bij de lancering
van de interactieve website Rhetoric ver-
sus Reality (raqqa.amnesty.org). Daarop
staat een schokkend levensecht verslag
van de meer dan 1.600 burgers die wer-
den gedood als een direct gevolg van dui-
zenden aanvallen.

Geen fregat
naar de Golf

22Vredesorganisaties hebben
een dringende oproep ge-

daan aan de ministers van Buitenlandse
Zaken en defensie om geen fregat te stu-
ren naar de Straat van Hormuz. Ze willen
niet dat Nederland olie op het vuur gooit

in een situatie die al gevaarlijk is en ge-
makkelijk op oorlog uit kan lopen. De
vredesorganisaties pleiten voor sterkere
inzet op een diplomatieke oplossing.
Daar is temeer reden toe nu de huidige
spanningen zijn ontstaan door het op-
zeggen door de VS van het door de inter-
nationale gemeenschap met Iran geslo-
ten nucleaire akkoord.

Ze wijzen er ook op dat de regio al ge-
teisterd wordt door oorlogsgeweld. Het
risico van nog meer onschuldige slacht-
offers en nog meer vluchtelingen mogen
we niet nemen. In de regionale machts-
strijd tussen Iran en Saoedi-Arabië moe-
ten we geen partij kiezen. Het zijn allebei
staten waar de mensenrechten ernstig ge-
schonden worden. Tenslotte bieden de
vredesorganisaties hun kennis van ge-
weldloze conflictoplossing aan. Comple-
te tekst: tinyurl.com/fregatgolf

PAX en HVB ook
tegen

Het Humanistisch Vredesberaad
(HVB) heeft zich in een brief ge-

wend tot heren Rutte en Blok met het
dringende verzoek niet te voldoen aan de
wens van de VS een of meer oorlogssche-
pen naar de Straat van Hormuz te zen-
den.“Het kan het niet op de weg van Ne-
derland liggen de VS van dienst te zijn bij
activiteiten die de spanning met Iran on-
nodig doen toenemen, beter is het ak-
koord te eerbiedigen”.

En algemeen directeur van PAX, Jan
Gruiters stelt: “ Er is een overduidelijk
Nederlands belang, stelde minister Blok.
Gewone mensen in het Midden-Oosten
hebben ook een overduidelijk belang:
geen verdere militaire escalatie.” Meer: ti-
nyurl.com/gruitblog

Demonstraties

Tegen de dreiging van een oorlog met
Iran werd zowel in Amsterdam als

Brussel gedemonstreerd. “De spannin-
gen tussen de VS en Iran nemen gevaar-
lijke proporties aan, een gevolg van een
gefabriceerde crisis,” vonden de demon-
stranten in Brussel. In Amsterdam lag de
nadruk meer op het fregat dat de Neder-
landse regering overweegt te sturen. Op

de site: www.stopdebommen.nl (SP) kan
een petitie getekend worden.

Privatisering

Er zijn ongeveer 800 wegversperrin-
gen op de Westelijke Jordaanoever.

140 hiervan worden gebruikt als check-
point voor voertuigen en passanten. De
Israëlische regering is begonnen met de
privatisering van checkpoints door de
controle hierover over te dragen aan be-
veiligingsbedrijven. Hierdoor verandert
ook de omschrijving van wat daar ge-
beurt. Het checkpoint zelf heet een ‘over-
weg’ of ‘loket’, ID-controles worden ‘ser-
vice’ en Palestijnen ‘klant’.

BDS-actie 

Op 8 juni voerde BDS-Nederland
actie in Utrecht bij Albert Heijn

onder het motto: “Stamp geen Palestijn
fijn!”. De schappen liggen weer vol met
aardappels uit Israël, althans volgens het
label. De actievoerders wezen klanten en
andere passanten erop dat deze aardap-
pelen veelal afkomstig zijn uit de, naar
internationaal recht, illegale nederzettin-
gen in Palestina.

Kernwapenverbod

De Internationale Campagne voor
de Afschaffing van Kernwapens

(ICAN) vraagt wereldwijd gemeenten
een appel te doen op hun nationale over-
heid om het VN-Kernwapenverbod te
ondertekenen. Moedig uw gemeente aan
om deze Cities Appeal te tekenen! Meer:
tinyurl.com/kernmoed

Vredessymposium

Op 2 oktober wordt weer het jaar-
lijkse Vredessymposium georgani-

seerd onder de titel Investeer in vrede:
succes gegarandeerd!. Dit keer in het
stadhuis van Nijmegen. De burgemeester
zal dan vredeshelden huldigen. Heb je
zelf een succesverhaal over vrede dat
je graag wilt delen? Stuur dit in maximaal
100 woorden samen met een mooie
foto naar vredesmissieszonderwapens@
gmail.com. Wie weet kom je op de digita-
le Wall of Fame!
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Vredesproces
Palestina

In een open brief dringen The Rights
Forum en 32 andere organisaties er bij

de EU op aan scherp stelling te nemen te-
gen een Amerikaans vredesplan dat
voorbijgaat aan mensenrechten en het
internationaal recht. Zij roepen de EU op
om openlijk te benadrukken dat alleen
vredesplannen die zijn gebaseerd op de
rechten van zowel Israëli’s als Palestijnen
op Europese instemming kunnen reke-
nen.

Rekening opgeheven

De Duitse Bank für Sozialwirtschaft
heeft de rekening opgeheven van

de organisatie Jüdische Stimme für ge-
rechten Friede in Nahost. Reden voor die
vergaande stap is de solidariteit van de
organisatie met de oproep van 170 Pales-
tijnse maatschappelijke organisaties om
Israël door middel van boycots, desinves-
teringen en sancties tot respect voor de
rechten van de Palestijnen te brengen.

transporteren. info@vredesmuseum.nl
of 015-785.01.37.

VredesMagazine zoekt een redactie-
secretaris. info@vredesmagazine.nl.

VredesNieuws zoekt correspondenten.
info@vredesmedia.nl

Jongeren

Het Jongerennetwerk van het Inter-
national Peace Bureau organiseert

een groot internationaal congres voor
jongeren die bij willen bijdragen aan een
wereld die vreedzamer, rechtvaardiger en
duurzamer is. Het congres vindt plaats
van 20 t/m 22 september in Berlijn. Meer
info: tinyurl.com/jeugdcon

Tentoonstellingen

In en rond de Vredesweek zijn in Den
Haag, Rotterdam, Schiedam en St-

Gerlach tentoonstellingen van het Muse-
um voor Vrede en Geweldloosheid te
zien. Meer info:www.vredesmuseum.nl
of 015-785.01.37

Opleidingen
Vredesactie

De Vlaamse vredesorganisatie Vre-
desactie organiseert in het najaar

weer opleidingen. De eerste ‘Leren orga-
niseren voor sociale verandering’ is ge-
richt op mensen en organisaties die wil-
len strijden voor een rechtvaardige en
duurzame wereld. In de cursus maken ze
kennis met het hoe en waarom van actie-
en campagnevoeren. De tweede is een
train-de-trainers weekend gericht op le-
ren faciliteren.

Meer info: www.vredesactie.be

Vrijwilligers

Veel vredesorganisaties kampen met
een dringend tekort aan vrijwilli-

gers. Kent u iemand in uw omgeving
die wel wat zou willen doen? Een klei-
ne greep uit de vacatures volgt hieron-
der.

Het Museum voor Vrede en Geweld-
loosheid zoekt iemand die af en toe met
eigen auto tentoonstellingen e.d. wil

Uit nieuw onderzoek door PAX blijkt dat er een hoog risico is dat grote internationale technologiebedrijven, zoals Microsoft en
Amazon, betrokken raken bij de ontwikkeling van dodelijke autonome wapens. Zie tinyurl.com/paxmicrosoft.

Autonome wapens
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een verklaring van solidariteit met ieder-
een die in Indonesië nog probeert om de
discussie hierover aan te gaan.

Endie van Binsbergen

DDEE  DDUUIISSTTEERREE  AAFFFFAAIIRREE  VVAANN  3300  SSEEPPTTEEMMBBEERR 11996655 –

refereert aan de ontvoering en dood van zeven

hogere militairen, waarbij Suharto (met

ruggensteun van de CIA) de beschuldiging legde

bij de Communistische Partij PKI.

DDOOMM  BBOOAAVVEENNTTUURRAA  was een Timorese strijder

tegen de Portugese overheersing. Nicolau Lobato

was de leider van Fretilin, de partij die in 1975 de

onafhankelijkheid uitriep. Hij werd in 1978

vermoord onder leiding van Prabowo Subianto.

DDEE  GGAARRUUDDAA, een mythische vogel, staat in het

wapen van Indonesië afgebeeld als een adelaar,

met 17 veren op elke vleugel, 8 op de staart en 45

nekveren (de datum van de Indonesische

Onafhankelijkheidsdag: 17-8-’45).

DDIIPPOONNEEGGOORROO en IIMMAAMM  BBOONNJJOOl waren rond

1830 Indonesische sleutelfiguren van het verzet

tegen de Nederlandse koloniale overheersing.

PPAANNCCAASSIILLAA (vijf principes) is de officiële

staatsideologie van Indonesië, die voor de

bevolking van Timor-Leste volkomen vreemd was

toen deze na de Indonesische annexatie van hun

land werd opgelegd.

GGEEDDUURREENNDDEE  VVIIEERREENNTTWWIINNTTIIGG  JJAAAARR was Timor-

Leste (voormalig Portugees Oost-Timor) bezet en

gekoloniseerd door Indonesië. Het Indonesische

bewind van 1975 tot 1999 wordt gekenmerkt door

grove schendingen van de mensenrechten. Kort na

de Anjerrevolutie (april 1974) begon het

gedemocratiseerde Portugal met dekolonisatie. In

november 1975 riep Timor-Leste de

onafhankelijkheid uit. Tien dagen later viel

Indonesië binnen en annexeerde het gebied.

EEEENN  DDIISSCCUUSSSSIIEE  OOVVEERR  DDEE  GGEESSCCHHIIEEDDEENNIISS

refereert aan het in de inleiding genoemde

seminar.

SSEEPPTTEEMMBBEERR  11999999 werd de uitslag bekend

gemaakt van het Referendum waarmee Timor-

Leste had gekozen voor definitieve afsplitsing van

Indonesië. In reactie daarop werd het land door

Indonesische militairen en milities volledig

verwoest.

DDEE  TTRRAAGGEEDDIIEE  VVAANN  MMEEII  11999988 refereert aan de

massale – soms bloedig bevochten – betogingen in

Indonesië, die leidden tot de val van Suharto.

WWIIJJII  TTHHUUKKUULL, een beroemde politiek kritische

Indonesische dichter. Hij is vermist sinds 1998.

MMUUNNIIRR  SSAAIIDD  TTHHAALLIIBB, de oprichter van de

Indonesische mensenrechtenorganisaties Kontras

en Imparsial, in 2004 vergiftigd tijdens een

vliegreis naar Nederland.

HHEETT  LLAANNDD  VVAANN  DDEE  PPAARRAADDIIJJSSVVOOGGEELL is West-

Papua, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, dat

in 1962 na een gefraudeerd referendum werd

ingelijfd bij Indonesië. Internationale

mensenrechtenorganisaties melden ook hier grove

schendingen van mensenrechten. Verzet en brede

demonstraties roepen om onafhankelijkheid.

SSAANNTTAA  CCRRUUZZ,,  11999911  IINN  DDIILLII betreft een

vreedzame jongerendemonstratie in de hoofdstad

van het toen nog bezette Timor-Leste. De

demonstratie eindigde in een bloedbad bij de

begraafplaats Santa Cruz, toen Indonesische

militairen het vuur openden.

Zie voor de originele versie in Bahasa Indonesia:

https://tinyurl.com/generaalgedicht

Op 30 september 1965 werden
in Indonesië zeven hogere mi-
litairen ontvoerd en gedood.

De Communistische Partij (PKI) werd
aangewezen als de schuldige. In chaos
werd president Sukarno vervangen door
Suharto. In de maanden daarop vonden
vreselijke slachtpartijen plaats, waarbij
vooral op Java en Bali 500.000 tot moge-
lijk een miljoen vermeende communis-
ten werden vermoord.

De duistere affaire, met al die slachtof-
fers, is nog altijd gehuld in raadselen en
het lijkt onmogelijk om daar in Indone-
sië zelfs maar over te discussiëren. In sep-
tember 2017 werd een open seminar bij
het kantoor van een rechtshulporganisa-
tie (LBH) in Jakarta door de politie opge-
broken tijdens de discussie over de trage-
die van 1965, “omdat hier geen toestem-
ming voor was”. Vanwege de bezetting
door Indonesië weet de bevolking van
Timor-Leste nog heel goed hoe de Indo-
nesische doctrine werkt. De Timorese
dichteres Dadolin Murak wil met dit ge-
dicht haar sympathie betuigen voor al
die slachtoffers van 1965. Het is tevens

Vertaling van een gedicht uit
Timor-Leste (Oost-Timor)

Generaal!

STEEN TER HERINNERING VAN SLACHTOFFERS VAN DE GEBEURTENIS IN 1965. PURWODADI, JAVA
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Generaal!
Generaal!
Wij wisten niets van 
De duistere affaire van 30 september 1965 *
Toen je kwam
Werden we geïndoctrineerd met je fictieve geschiedenis 
Over het afsnijden van genitaliën
Kerven met scheermesjes, uitsteken van ogen
En over het links gezang bij Lubang Buaya

Generaal!
Over Boaventura en Nicolau Lobato mochten we niet spreken *
Je dwong ons om de zeven Helden van jouw Revolutie uit ons hoofd te kennen
Je dwong ons zelfs om het aantal veren van Garuda’s vleugels te weten *

En de geboortedata van Diponegoro en Imam Bonjol *
Niet te vergeten Suharto’s voorvaderen en kleinkinderen 
Zogezegd de voorbeeldige Pancasila familie! *

Generaal!
Je methodes waren sadistisch
Bij het uitroeien van de kiemen van het verzet
Gedurende vierentwintig jaar *
Maar we hebben bewezen
Dat jouw bajonet niet zo scherp was
als de moed van onze weerstand

Generaal!
Van het land dat je ooit koloniseerde
Onze harten breken
De verdorven complotten die je ooit gebruikte
Om ons de mond te snoeren en te vermoorden
Je blijft ze gebruiken
Tegen de kinderen van je eigen natie

Generaal!
Er zijn nog veel problemen in ons land
Maar een discussie over de geschiedenis *
Wordt hier niet overvallen door het staatsapparaat
Discussie is een voorwaarde
Voor menselijke beschaving
In ons land, Generaal!
De klanken van de Azan en het Halleluja koor
Weergalmen hier samen als een sonate
Homo’s en lesbiennes lopen hand in hand
Zonder angst om te worden gemarteld door de politie

Generaal!
Vandaag is het 30 september
Een duistere geschiedenis voor je volk
En voor de wereldbeschaving
Dezelfde maand
September 1999 *
Verschroeide je de aarde van ons kleine land
Met kogels
Toen je verloor in de stembus

Generaal!
Er is nog een lange litanie van donkere geschiedenis
De tragedie van mei 1998 in het hart van je land *
De ontvoering van Wiji Thukul en zijn vrienden *
De vergiftiging van Munir *
De slachtingen in het land van de paradijsvogel *
Santa Cruz, 1991 in Dili *

Generaal!
Laat onze vrienden spreken
Over de geschiedenis van de beschaving van het volk
Zij zijn de kinderen van deze duistere geschiedenis

Leer van de geschiedenis
De loop van je geweer
Is niet toereikend om te laten verstommen
De schreeuw om gerechtigheid van de kinderen van je natie!

Door Dadolin Murak, Timor-Leste,
Dili, 25 september 2017.

Vertaald door Endie van Binsbergen
van Stichting Vrij Oost Timor.

* Voor toelichting zie pagina 35.
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