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De Turkse interventie in Noord-
Oost Syrië heeft om drie
redenen een belangrijke

verandering in de internationale
verhoudingen tot gevolg. De
ontwikkelingen in de oorlog in Syrië zijn
nog lang niet uitgekristalliseerd maar
bieden naast de vele bedreigingen voor
de burgers in dat land, ook een aanzet
tot andere geopolitieke verhoudingen.
Dit moet ook de vredesbeweging aan het
denken zetten.

Met de derde interventie in Syrië sinds
de mislukte militaire staatsgreep van juli
2016 bewijst Turkije definitief dat het in
staat is de opgebouwde positie als
militaire regionale grootmacht politiek
effectief in te zetten. Sinds 1985 heeft
Turkije, met volledige medewerking van
de NAVO, gewerkt aan een eigen
wapenindustrie. Dat gebeurde aan-
vankelijke door giften van wapen-
systemen uit NAVO-landen, joint-
ventures met militaire industrieën uit
NAVO-landen en opname in de inter-
nationale productieprocessen voor de
Joint Strike Fighter. De laatste jaren
wordt de sprong gewaagd naar een eigen
militaire productie, onder andere van
drones.

De oorlog in Syrië vanaf 2011 deed in
de Turkse regering de vraag oplaaien of
Turkije ook militair moest invallen. Dat
is een aanvulling op de openlijke en
geheime steun door Turkse regering en
geheime dienst aan tal van islamistische
groeperingen die het bewind van
president Assad bevechten. De mislukte
staatsgreep in 2016 en de groeiende

invloed van Koerdische bewegingen in
Irak (de inname van Kirkoek door de
Koerden), in Syrië de opmars van de
PYD/YPG macht langs de hele grens
met Turkije en de doorbraak in het
Turkse parlement van de pro-
Koerdische HDP veroorzaakten grote
spanningen in het Turkse establishment.
Groeiende Koerdische macht is het grote
strategische probleem voor een Turks-
nationalistisch streven. Dat probleem is
groter geworden in het licht van
ambities naar een neo-Ottomaans
ideaal. De huidige regering van Erdogan
en de Turks-nationalistische MHP
(Grijze Wolven) hebben dat ideaal. De
recente invasie voert de druk op de
Koerdische beweging op en is
uitdrukking van neo-Ottomaanse
planning. Turks beheer over of zelfs
annexatie van de noordelijke strook van
Syrië met het plan om honderd-
duizenden in Turkije verblijvende
Syrische vluchtelingen daar te
herhuisvesten bereidt de verandering
voor van de etnische samenstelling van
de bevolking.

Inmiddels zijn de spanningen ín de
NAVO door deze interventie volledig
aan het licht gekomen. Turkije en de VS,
belangrijke spelers in de NAVO, lapten
alle formele uitgangspunten aan de
laars. President Macron spreekt over
‘hersendood’ als hij de NAVO
beschouwt. De VS voeren nu een
zigzagbeleid in Noord-Oost Syrië. Wel
olie: geen Koerdisch democratisch
project, behalve Koerden als nuttige
bewakers van de oliebelangen. De

Europese leden van de NAVO staan er
bij en kijken er naar. De NAVO kent
geen procedure om leden te schorsen of
te royeren en kent wel een verplichting,
artikel 5, om een aangevallen lid bij te
staan. Stel dat Turkije wordt aangevallen
door het Syrische leger of door Rusland,
dat de militaire en politieke situatie in
dat land onder controle probeert te
krijgen en Turkije moord en brand
roept. In Europa is er geen belang-
stelling, op dit moment, om Turkije bij
te staan. Het besef dat de NAVO
ineffectief is, wordt nog versterkt door
de rekening die de VS aan de Europese
leden sturen om hun krijgsmacht zwaar
te bewapenen. De NAVO is in crisis en
de discussie over een alternatief wordt
wel al gevoerd, maar is in feite nog maar
net begonnen.

Die crisis in de NAVO is nog versterkt
door het besef dat de Turkse invasie de
positie van zowel IS als Assad versterkt.
Vele in Koerdische gevangenschap
verblijvende IS-strijders zijn ontsnapt of
kunnen ontsnappen. In Nederland leidt
dat tot paniekerige discussies over het
weer aangaan van contacten met Assad
om hem dan maar die strijders te laten
berechten en gevangen te houden; tot
vergoelijkende discussies over de
doodstraf. Nederland wil de strijders
noch hun echtgenotes terug en zelfs hun
kinderen niet. Het kan ze niet schelen
wat er met die Nederlandse staats-
burgers daar gebeurt, zolang wij er maar
geen last van hebben.

Guido van Leemput

Na de Turkse inval in Noord-
Oost Syrië
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FOTO VOORPAGINA: 
Buenos Aires, 18 november. Solidariteitsdemonstratie met
President Morales. Foto: Santiago Sito
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Sinds oktober 2017 toen het Koer-
dische referendum werd gehou-
den en de militairen uit Bagdad

vervolgens alle niet-Koerdische gebieden
overnamen van de Peshmerga, is er een
grens die steeds méér grens wordt. Niet
in de zin van een fysieke grens met scher-
pe bewaking; anno 2019 zijn de controles
een stuk soepeler dan in 2018. “Chris-
ten?” en ze wuiven je door. Moet er ie-
mand de grens over zonder visum? Een
belletje naar de grens met het autonum-
mer, en ze wuiven je vriendelijk verder.

Dé grens is nu vooral merkbaar in wat
mensen op televisie zien. In Iraaks Koer-
distan was de blikrichting via de televisie
geheel gericht op Noord-Syrië en wat de
mensen – de Koerden voorop – dáár
wordt aangedaan door Erdogan, de VS en
die hele EU die Erdogan zijn gang laat
gaan. Hoogverraad vinden ze het en ze
hebben gelijk.

Sinds ik op 27 oktober die grens pas-
seerde richting Kirkuk, hoor ik niets
meer over Koerdistan en heel weinig over
Noord-Syrië. Alle aandacht van iedereen
in dit deel van Irak en van alle televisie-
kanalen gaat naar de opstanden in Bag-
dad en zuidelijker. Koerdisch en Arabisch
Irak zijn twee werelden geworden sinds
dat referendum van 2017, zonder auto-
nomie. In beide gebieden heerst een an-
dere blikrichting, spelen andere belangen
en vinden andere gesprekken plaats.
Maar ondanks die verschillen zijn beide
gebieden aan elkaar gekluisterd door alle
soorten van vijandige buitenlanden.

Van 27 oktober tot 16 november was ik
in Kirkuk. Daar mag ik nog steeds niet de

schiedenis. Er is een weg ingeslagen
waardoor, terug naar vóór 1 oktober niet
meer mogelijk is. Het kan niet meer an-
ders dan in een andere richting, weg van
wat was.”

MAATREGELEN
De ondersteuning in de hele bevolking is
fascinerend. Donderdag 7 november
haalde de regering internet uit de lucht,
om de demonstranten te hinderen met
hun mobilisering. Vier dagen bleef dat
zo. Zondag 10 november bleven in diver-
se steden in het zuiden mensen weg van
hun werk, burgerlijke ongehoorzaam uit
solidariteit. In één stad bleef zelfs de
stadsambtenarij thuis. Onder de demon-
stranten sluiten zich toenemend ‘opa’s’
en ‘oma’s’ aan. De afsluiting van internet
mobiliseerde! Er zijn nu ook demon-
stranten die hier en daar een haven blok-
keren, een olietransport tegenhouden.
Bisschop Mirkis noemt het nieuwe aan
dit alles, dat het helemaal gebeurt binnen
met name het sjiitische bevolkingsdeel:
de jongere tegen de oudere generatie.

In Irak worden
grenzen
overschreden

straat op, want er kunnen nog altijd ver-
dwaalde ISIS-mensen rondsluipen en
met mijn “Amerikaanse” gezicht…

Toch was ditmaal de aandacht volledig
weg van de eigen straten in Kirkuk en ge-
heel gekluisterd aan de straten in Bagdad.
De televisie laat beelden zien van die
straten, elke dag weer. Er zijn eindeloze
discussies tussen telkens andere belang-
rijke mensen op tv.

De deelname en betrokkenheid van de
Iraakse bevolking aan de demonstratie
op het Tahrirplein in Bagdad is fascine-
rend en heel breed. Op vrijdagavond 8
november kwam de Chaldeeuwse patri-
arch Sako met nog vijf bisschoppen in
beeld. Hij heeft medicijnen gebracht
voor de demonstranten en vraagt voor de
camera aan de politici om werkelijk goed
te luisteren naar wat door de demon-
stranten wordt gevraagd. Diezelfde och-
tend is vanuit Kirkuk een kleine delegatie
naar Bagdad vertrokken; de jongeren-
groep Emmaus van het bisdom heeft ge-
collecteerd en 4.000 dollar bijeenge-
bracht voor de demonstranten in Bag-
dad. Als bijdrage in de kosten en als een
blijk van solidariteit van hun christelijke
landgenoten.

Zag ik voorheen de gezichten aan tafel
altijd ernstig worden bij televisiebeelden,
nu gaan de gezichten dagelijks stralen. Ie-
dereen leeft mee. Inshalla! Als bij elke re-
volutie, weet niemand hoe het zal aflo-
pen. Maar iedereen heeft hoop. Er is het
gevoel dat er ditmaal werkelijk iets beters
uit kan voortkomen. “1 Oktober [de dag
waarop de protesten begonnen – redactie
VM] is een cesuur in onze Iraakse ge-

Sinds 2002 bezoekt Yosé Höhne-Sparborth Irak. Sinds 2014 is ze meerdere keren per jaar te gast bij
bisschop Yousif Thomas Mirkis wiens bisdom zowel Kirkuk als Suleimaniya omvat. Kirkuk in het door de
centrale Iraakse regering in Bagdad bestuurde gebied; Suleimaniya in de vanuit Erbil bestuurde
Koerdische Autonome Regio. Tijdens elk bezoek verblijft ze zowel in Suleimaniya als in Kirkuk. In het
onderstaande artikel beschrijft ze de ervaringen die ze afgelopen oktober en november in dit gebied
opdeed, te beginnen bij de overgang van de grens van Iraaks Koerdistan naar ‘Arabisch Irak’.

DE PESHMERGA
VAN 12 METER

HOOG BIJ DE
TOEGANG VAN

KIRKUK, NU
ZONDER VLAG.
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Achtergrond is verzilting van de
vruchtbare bodem in Zuid-Irak. Sinds
Turkije stuwmeren aanlegde in de bo-
venloop van de Eufraat en van de Tigris
daalde hun waterstand dramatisch en
dringt het zeewater de landbouwgron-
den binnen. En de regering in Bagdads
doet weinig tot niets aan deze structurele
problemen.

Inmiddels zijn de eisen volstrekt poli-
tiek geformuleerd. Men eist een nieuwe
grondwet, een ander verkiezingssysteem,
andere verdeling van bevoegdheden tus-
sen Bagdad en de regio’s, afschaffing van
milities die hun wapens moeten inleve-
ren bij de staat. Niet een parlement dat
zich met kleine zaken in de regio’s kan
bemoeien, maar stevige regio’s en een
presidentieel systeem voor de samen-
hang. Ze verwijten de regering veel te veel
invloed te geven aan Iran en Iran verwij-
ten ze misbruik van hun (sjiitische) reli-
gie bij die manipulaties.

De regering in Bagdad poogt het de-
monstratiegebied in te perken door
bruggen en straten af te sluiten. De sjiie-

ten, die volgens bisschop Mirkis poëtisch
zijn in hart en nieren, schrijven gedich-
ten op de betonblokken en schilderen er
hun klachten en dromen op.

HENNIS
En bij zulke goed doortimmerde eisen
treedt een Nederlandse ex-minister van
defensie, Jeanine Hennis, op als VN-ver-
tegenwoordigster in Irak en roept de de-
monstranten op te stoppen want „de eco-
nomie van het land” lijdt schade. Mirkis’
woorden bij die vertoning: „Ze begrijpt
er niets van! En het volk weet van die 70
doden en honderden gewonden in Hawi-
ja en dat ze die voor haar eigen regering
verzweeg. Ze wordt uitgefloten.”

Bij de demonstraties vielen in totaal
zo’n 250 doden, de meeste in de eerste
weken. Volgens zeggen méér door mili-
ties dan door het leger; wel kijkt Bagdad
altijd weg als sjiitische milities doden.
Bagdad weet inmiddels dat haar bevol-
king zich daardoor niet meer laat tegen-
houden. Het zijn dochters en zonen van
de oorlog, ze zijn gehard. En vooral zijn

ze het zat: de corruptie, de vriendjespoli-
tiek, grove diefstal van overheidsgelden
en verwaarlozing van wat werkelijke no-
den van het volk zijn: waterhuishouding,
elektra, landbouwgrond… Vanaf 10 no-
vember is er nog een kentering: een sol-
daat weigert een schietbevel. Een journa-
list roept allen op niet meer te schieten.
Soldaten lopen mee in de demonstratie!

NATIONAAL BEWUSTZIJN
En dan is het 14 november. Irak wint met
2-1 van Iran. Eén doelpunt wekt een
openlijke volksvreugde alsof het de grote
bevrijding gold. In Kirkuk zijn alle auto’s
op straat, toeteren, vlaggen, joelende
mensen, vuurwerk. De beelden van Bag-
dad zijn nog indrukwekkender: immense
volksmassa’s, feestend, joelend. Dat ene
doelpunt is plaatsvervangend tegen die
ayatolla’s en hun actuele ongewenste be-
moeienis met Irak. Iedereen weet: de de-
monstranten zijn deze avond sterker ge-
worden, de regering nóg machtelozer.

Het balanceren tussen deze twee onge-
lijke machten – de ene met de massa, de
andere met een leger – zal voortgaan tot
een verandering doorbreekt. Niemand
weet wanneer het kiept, hoe het kiept,
wat daarna komt. Irak zal nu wegen moe-
ten inslaan die al gaande ontstaan. De wil
is ongemeen sterk en algemeen; de hoop
gloeit in alle harten, meer dan de vrees.
Het is de 60% van de bevolking, sjiieten,
die nu opkomen voor het hele land en het
werk doen. Het zijn de minderheden, in-
clusief soennieten, die hen steunen.

Zomer 2017 vreesde de hele brede
streek onder Koerdistan, die door de Pes-
merga tegen ISIS werd beschermd, dat
het Koerdische referendum op oorlog
zou uitlopen. Dat is niet gebeurd. Met
slechts twee doden nam het leger van
Bagdad een gebied zo groot als Iraaks
Koerdistan over van de Peshmerga. Deze
hadden bij Kirkuk, de meest begeerde
grond vanwege de grootste olievoorraad,
een twaalf meter hoge stenen Peshmerga
laten opstellen. Een legerofficier stelde
voor om die op te blazen. Een ander zei:
„Nee, staan laten. Geef hem een Iraakse
vlag in de hand.” Hij staat er nog steeds,
alle auto’s die naar Kirkuk komen moe-
ten er langs.

Die Peshmerga met die Iraakse vlag in
de hand, gaat hij symbool worden voor
het nieuwe Irak? De gemoedelijke humor
die toen doorbrak, die lijkt nu te rijpen.

Yosé Höhne-Sparborth
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Venezuela en een Zuid-
Amerikaanse
lente… of winter

In een vorige analyse van de ingewikkelde
situatie in Venezuela nam ik als uitgangspunt
dat een buitenlandse tussenkomst in
Venezuela niet te vermijden zou zijn. Daarom
schreef ik over de risico’s en kansen die zo’n
interventie zou kunnen hebben. Intussen zijn
maanden voorbijgegaan zonder dat een
interventie heeft plaatsgevonden. 

Dus blijft de vraag: wat gebeurt er
in de meest falende staat in
Zuid-Amerika? Zijn er nog

steeds opties open voor de lijdende be-
volking of moet zij emigreren, zoals zo’n
10% intussen al gedaan heeft? En, mis-
schien belangrijker nog dan Venezuela
zelf, hoe past de onrust daar in de keten
van protesten in Chili, Peru en Ecuador?

Staan we voor een Zuid-Amerikaanse
lente?

Laten we, voor een begin van een ant-
woord op deze vragen, ervan uitgaan dat
toen ik mijn vorige analyse schreef de
vorm van een buitenlandse inmenging
iedere dag duidelijker werd. Niet in de
vorm van troepen en invasies, maar in de
vorm van een internationaal geleide dia-

loog tussen de Venezolaanse regering en
de oppositie. Toch leidde deze vreedzame
interventie nergens toe. Het is lastig vast
te stellen of dit veroorzaakt is door de ge-
fragmenteerde oppositie of door een ma-
nipulerende overheid die alleen voor de
schijn een façade van fatsoen ophoudt.
Hoe dan ook, de regering trok haar verte-
genwoordigers bij de door Noorwegen
georganiseerde gesprekken op 10 augus-
tus terug, de oppositie beschouwde de
gesprekken op 15 september als beëin-
digd; en dat was dat. Of toch niet?

Er werd toch een andere tactiek inge-
zet: op 16 september kondigde de Vene-
zolaanse regering een overeenkomst aan
met weer een ander deel van de opposi-
tie. Die klonk veelbelovend: de wetgevers
van de Chavistas zouden terugkeren in
het parlement dat zij in 2016 hadden ver-
laten, er zou een nieuwe verkiezingsraad
gekozen worden, die zo snel mogelijk
nieuwe vrije verkiezingen moest uit-
schrijven en politieke gevangenen zou-
den vrijkomen. Helaas zijn er wat meer
details nodig om het beeld volledig te
krijgen: het deel van de oppositie die de-
ze overeenkomst met de regering heeft
gesloten bezet 8 van de 160 zetels in het
parlement en als partij levert het, zelfs sa-
men, maar een klein deel van de opposi-
tie. De bekendmaking was begin septem-
ber, maar er is nog geen gevangene vrij-
gekomen en de organisatie van nieuwe
verkiezingen is nog niet begonnen. Van-
daag lijkt het vooral een nieuwe geslaag-
de stunt van de regering om de oppositie
verder te verdelen.

POLITIEKE LANDSCHAP
Vanuit de meer dan twintig jaar dat ik in
Venezuela heb gewoond, kan ik getuigen
dat het politieke landschap daar niet erg
veel verschilde van dat in enig ander
Zuid-Amerikaans land, of in landen in
de rest van de wereld. De gevestigde poli-
tieke partijen waren doorgaans divers,

waarbij sociaal- en christendemocraten
lange tijd dominant waren, met daar-
naast kleine, meer liberale, meer conser-
vatieve, en links en rechts extreme orga-
nisaties. Het presidentiële stelsel werkt
echter anders dan de door coalitievor-
ming bepaalde regeringen die we in Ne-
derland kennen: niet alleen is er geen tra-
ditie van coalitievorming door politieke
tegenstanders, maar er is een lange ge-
schiedenis van verdeeldheid en weder-
zijdse onverdraagzaamheid. Het is dan
ook geen grote verrassing dat na de
machtsovername door een dictator de
oppositie lange tijd onderlinge menings-
verschillen heeft die afgestemde actie bij-
na onmogelijk maken. Het klinkt bela-
chelijk, maar is te voorspellen. Kun je je
Trump voorstellen die in ballingschap
met Obama praat over hoe samen een
dictator in Noord-Amerika af te zetten?
Juist zo’n verdeeld landschap is door de
Venezolaanse dictatuur gebruikt, met tot
nu toe groot succes. De oppositie was
ooit verenigd, ten tijde van de eerste ver-
kiezingswinst in 2016. Maar telkens weer
bleek ze verdeeld en werd ze door de re-
gering verslagen, zowel op straat als in
verkiezingen. Vanaf onze, wat grotere af-
stand bestaat geen zicht op het helen van
deze scheuren op afzienbare termijn. En
zolang dat het geval is hebben Venezola-
nen geen andere optie dan te emigreren.

Dat brengt me op een volgende serie
zorgen. Iedereen die de laatste tijd het
Zuid-Amerikaanse nieuws heeft gevolgd,
is zich de schaal van de protesten in Peru
bewust, de zeer omstreden verkiezingen
in Bolivia en Ecuador, en de massale de-
monstraties in Chili. Verrassend is de
ideologische diversiteit van deze brede
protesten. Ze zijn gericht tegen regerin-
gen van zowel linkse en rechtse signa-
tuur, en tegen het politieke midden. Wat
is er in Zuid-Amerika aan de hand? Is de
verdere verdieping van de Venezolaanse
tragedie een signaal, min of meer repre-

Het is lastig vast te

stellen of dit veroorzaakt

is door de

gefragmenteerde

oppositie of door een
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sentatief voor de rest van het continent?
Hierboven kwam ik tot de conclusie dat
emigratie voor een Venezolaan de enige
rationele oplossing is; en inderdaad leven
tegenwoordig veel Venezolanen in veel
verschillende landen, vaak buiten Zuid-
Amerika. Enkele dagen geleden las ik in
mijn sociale media een bericht dat stelde,
dat migratie tussen landen in Zuid-Ame-
rika neerkwam op het upgraden van je
kamer … op de Titanic. Het antwoord op
mijn vraag is dus in één woord “Ja”. De
lopende protesten in diverse Zuid-Ame-
rikaanse landen wijzen op de diepte en
ernst van de crises in de landen in deze
regio. Crises die al met al niet zo veel ver-
schillen van de Venezolaanse crisis.

ONGELIJKHEID
De kern van het probleem is dat de hele
regio blijft kampen met de grote onge-
lijkheid. Het doet er niet toe dat in een
bepaald land ideologisch verschillend ge-
oriënteerde regeringen elkaar afwisselen
(zoals in Argentinië en Brazilië), lange
tijd wordt gedomineerd door linkse (zo-
als in Venezuela en Bolivia), door een co-

alitie van het politieke midden (zoals in
Chili) of een tamelijk rechtse overheer-
sing (zoals in Colombia). Sinds de jaren
tachtig, toen de laatste dictaturen omver-
geworpen werden en democratie zich
over Zuid Amerika verspreidde, zijn tal
van verschillende politieke modellen ge-
probeerd. Maar geen daarvan was in
staat een relevante en duurzame kente-
ring te brengen in de blijvend groeiende
ongelijkheid.

Op korte termijn is door zowel neoli-
beraal beleid, zoals in Chili, als socialis-
me, zoals in Brazilië, de ongelijkheid ver-
minderd. Periodes van een paar jaar heb-
ben we kunnen lezen over het afnemen
van de armoede. Maar de, slecht te verte-
ren, waarheid is dat deze dalingen uit-
zondering gebleven zijn, deukjes in de
lange termijn trend van groeiende ar-
moede.

Als we iets over dit gebeukte continent
kunnen zeggen, dan is het dat nieuwe re-
cepten nog ontwikkeld moeten worden,
en uitgevoerd, waarschijnlijk door socia-
le krachten die we op dit moment zelfs
nog niet kennen. Gaan wij die herken-

nen? Gaat dit in de afzienbare toekomst
gebeuren? Dat, lieve lezer, zijn de vragen
die u moet beantwoorden, net zo goed

als ik.
Inti Suarez

Vertaling Tjark Reininga

Meer publicaties van Inti Suarez over dit

onderwerp zijn te vinden op www.inti.eu en

inti.eu/pol

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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De veiligheid van burgers te waar-
borgen is de taak van de politie.
Sinds de recente terroristische

aanslagen zien we een vervaging tussen
het militaire optreden in het binnenland
en hun optreden in het buitenland. Mili-
tairen worden ingezet in naam van de
veiligheid van de burgers, om de politie
te ondersteunen en bij te staan in haar
taak om de veiligheid te kunnen garan-
deren.

In Nederland kan de politie de hulp in-
roepen van militairen. Deze militairen
worden opgeleid om politionele taken
uit te voeren met een aantal uitzonderin-
gen, zoals het arresteren van mensen. Ar-
restaties moeten door politie gebeuren of
onder hun toezicht.

In België bepaalt de wet een strikte
scheiding tussen twee militaire optre-
dens: optreden om de veiligheid te waar-
borgen en hulp te bieden bij een ramp.
De Minister van Binnenlandse Zaken is
verantwoordelijk voor het inzetten van
militairen in het binnenland.

In Amerika zien we dat de politie
wordt uitgerust met afgedankt legerma-
teriaal zoals tanks en zwaar geschut. Een
politiemacht lijkt daar op een militaire
macht om binnenlandse spanningen en
protestacties onder controle te houden.

Duitsland voorziet gezamenlijke trai-
ningen van leger en politie om effectief te
kunnen samenwerken tijdens binnen-
landse noodsituaties.

Het is verontrustend dat er militaire

Binnenlandse inzet
van militairen

oplossingen worden gezocht voor inter-
ne spanningen veroorzaakt door onge-
lijkheid, sociale afbouw en klimaatsver-
anderingen. Het leger is de grootste ver-
bruiker van fossiele brandstoffen. Dege-
nen die het minste invloed hebben op za-
ken als het klimaat, worden er het ergst
door getroffen, denken we maar aan de
milieuvluchtelingen. Deze vluchtelingen
worden nog steeds niet erkend, er bestaat
geen internationale wetgeving voor.

Gerrit Schlomach, parlementair me-
dewerker van het Europese Parlements-
lid Gahler (EVP), verwees tijdens het
congres van de Europese organisatie van
militaire verenigingen en vakbonden
EUROMIL in 2016 over “The use of mi-
litary forces for internal security tasks”
naar het verslag over de ‘Europese Defen-
sie Unie’. Volgens hem moet daarbij meer
de nadruk gelegd worden op de sociale
dimensie van de veiligheid. De strategie
voor een Europese Defensie Unie wordt
momenteel besproken in het Europees
Parlement.

Ria Verjauw
Leuvense Vredesbeweging

BRONNEN:

EUROMIL report Brussels 5th Congress, 114th

Presidium Meeting: ‘The use of military forces for

internal security tasks’

IPB Congress 2016: workshop ‘The future we don’t

want, Extractivism, Climate Injustice and

Militarism’

Met het fenomeen politie op
zich hebben ook de meeste
pacifisten geen moeite. Het is

nu eenmaal onmiskenbaar dat in een sa-
menleving criminaliteit voorkomt, waar-
aan paal en perk dient te worden gesteld.
Zo’n politie dient dan wel een instru-
ment te zijn in handen van een rechts-
staat, waarin een ieder voor de wet gelijk
is, waarin niemand eigen rechter mag
spelen en het geweldsmonopolie bij de
staat berust. Zo’n politie zal het gebruik
van geweld tot het strikt noodzakelijke
beperken en wanneer het wel plaats vindt
zal het niet ‘rücksichtslos’ maar sparend
van karakter zijn. Bovendien dient van
elk geweldsgebruik rekening en verant-
woording te worden afgelegd, met
rechtsvervolging van de betrokken poli-
tieagent als mogelijk gevolg.

Hieruit volgt dat politiemensen hun
taak alleen goed kunnen uitoefenen als ze
specialisten zijn in geweldloze conflict-
oplossing. Komt het toch tot toepassing
van hun geweldsmonopolie dan zullen ze
zich meesters moeten betonen in beper-
king van het geweld dat ze zelf toepassen.
Van hen vragen specialisten te worden in
het toepassen van dodelijk geweld staat
daarmee op gespannen voet. Ze horen
hun gezag niet te ontlenen aan het dra-
gen van dodelijke wapens, maar aan het
recht dat zij belichamen.

Helaas zien we momenteel in veel lan-
den een zekere militarisering van de poli-
tie. Bewapening met oorlogswapens

en gerichtheid tegen een als ‘vijand’
beschouwde groep spelen daarbij een
rol.
De politie kan zo partij kiezen in een

meedogenloze strijd tussen bevolkings-
groepen. In Nederland is het zover nog
niet, maar ook hier lijkt de kloof tussen
politie en (bepaalde groepen van) de be-
volking groter te worden. Het zichtbaar
dragen van wapens en een op een ge-
vechtspak lijkend uniform, drukken eer-
der gevechtsbereidheid uit dan gezag
ontleend aan het zijn van dienaar van de
wet.

Hoe staan pacifisten
tegenover
geweld
door de politie?
Antwoord van Vredesbeweging Pais
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Op mijn faculteit kan een zieke
leraar niet vervangen worden,
omdat er geen budget is. De

opvanghuizen voor vrouwen die aan
seksistisch geweld worden blootgesteld
zijn overvol en de meest dringende ge-
vallen worden naar hotels gestuurd,
waarvoor elke maand buitensporige be-
dragen worden betaald. De Catalaanse
regio wijst de meeste contactverboden af,
in sommige arrondissementen tot 70%.

Ik denk niet dat het nodig is te zeggen
dat de arbeidsonzekerheid vooral groot
is bij de jonge bevolking, die ook overge-
kwalificeerd is en werk moet verrichten
dat ver onder hun opleiding ligt. Het al-
ternatief is om het land te verlaten en be-
staansmiddelen elders te zoeken. In de
Catalaanse gezondheidszorg is de wacht-
lijst voor chirurgische ingrepen 111 da-
gen. en dat is toegenomen sinds Torra tot
president van de Generalitat is benoemd.
Het Parlement staat sinds 2017 op het
laagste pitje en werkt op basis van beslui-
ten die nauwelijks worden besproken en
plannen die voortdurend in de ijskast
blijven.

Daarmee wil ik duidelijk maken, dat
de inwoners van Catalonië een overvloed
aan redenen hebben om ontevreden te
zijn. En al die ingehouden frustratie
komt zeker tot uitbarsting wanneer het
vonnis bekend wordt over degenen die
zijn veroordeeld door El Procés. (Dit
werd in 2015 aangespannen en in gang
gezet toen de partij JxSí iets wat niet

meer dan een bescheiden overwinning
was, verkocht als een grote verkiezings-
overwinning). Een proces dat dient als
een dekmantel om alle problemen te ver-
sluieren die blijven voortslepen, terwijl
de politiek zich monothematisch heeft
geconcentreerd op het beloofde land dat
de onafhankelijkheid nadrukkelijk zou
gaan vormgeven.

Als ik zie hoe al die jongeren de straat
opgaan, containers verbranden en de po-
litie trotseren, dan kan ik aan niets an-
ders denken dan aan de tactiek van legers
die soldaten gebruiken als kanonnen-
voer, terwijl de hoge pieten op de tapijten
van hun hoofdkwartieren hun sigaren
roken. Wat zou ik graag zien dat die naar
onafhankelijkheid strevende politici, die
naar onafhankelijkheid strevende onder-

nemers, de dames en heren leiders, die de
onafhankelijkheidspropaganda in elkaar
hebben gedraaid en al die gefrustreerde,
naar onafhankelijkheid strevende mid-
denklassers, zelf stenen naar de agenten
zouden gooien en hun republiek met
hand en tand zouden verdedigen. Wat
een schouwspel zou dat zijn als je die he-
le Catalaanse welzijnsmaatschappij voor
de politie zou zien wegrennen, vooral al
diegenen die de ideeën lieten ontbran-
den, voordat de jeugd de stad in vuur en
vlam stak.

Maar nee, al deze lui laten de barrica-
des over aan studenten en jongeren, zo-
dat die met hun eigen lichamen het be-
drog verdedigen dat anderen met hun
fantasieën hebben opgeroepen. Jonge
mensen hebben een overvloed aan rede-
nen om de straat op te gaan, maar ik ben
erg bang dat ze zich in de motieven ver-
gist hebben.

(Blog oktober 2019 in ‘Público’, een vrij
medium in Spanje)

Juana Gallego
is hoogleraar media en

communicatiewetenschappen
aan de autonome universiteit

van Barcelona.
Vertaling: Jan Bervoets

We hebben meer dan genoeg
redenen

Een column uit Catalonië
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BARCELONA, 28 OKTOBER. POLITIEOPTREDEN
NA DEMONSTRATIE TEGEN VEROORDELING

CATALAANSE LEIDERS
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In dit nummer vind je een
kaartje dat je kan gebruiken

om anderen een leuke
boodschap te sturen en ons aan
meer abonnees te helpen.
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Dertig jaar na de Val van de Berlijnse
Muur telt Europa meer muren dan

ooit. Vooral sinds 2015 werden in rap
tempo grensmuren en -hekken ge-
bouwd. Deze hebben inmiddels een to-
tale lengte van zo’n 1.000 kilometer.
Daarbij komen nog ‘maritieme’ muren,
met name Frontex-operaties op de Mid-
dellandse Zee, die zo’n 4.750 kilometer
strekken, en ‘virtuele muren’, de (biome-
trische) databases en het EU-grenssur-
veillancesysteem Eurosur.

In een nieuw rapport, ‘The Business of
Building Walls’, onderzoeken Stop Wa-
penhandel, het Transnational Institute
(TNI) en het Spaanse Centre Delàs de
economische aspecten van deze grens-
muren. Op basis van beschikbare gege-
vens blijkt dat Europese landen en de EU
minimaal 2,6 miljard euro in de muren
hebben gestoken. De kosten van alle in
Frontex-operaties ingezette schepen, he-
likopters en vliegtuigen vallen hier nog
buiten. Deze zijn door lidstaten ter be-
schikking gesteld.

Frontex krijgt een zeer forse budget-
verhoging en heeft tijdens de komende
EU-begrotingscyclus (2021-2027) 11,3
miljard euro te besteden. Hiervan is 2,2
miljard euro geoormerkt voor het kopen
of leasen van eigen materieel. Daarnaast
kunnen lidstaten ook zelf nog Frontex
materieel aankopen met financiering uit
het nieuwe Integrated Border Manage-
ment Fund, waarvoor ruim 8 miljard eu-
ro is gereserveerd.

PROFITEURS
Drie van de vier grootste Europese wa-
penbedrijven, Airbus, Leonardo en Tha-
les zijn de belangrijkste profiteurs van
dit beleid van grensmuren bouwen. Zij
hebben een breed pakket op het gebied
van militaire en security-goederen en
diensten in de aanbieding, die terug te
vinden zijn bij de diverse grensmuren.
Ook lobbyen ze op EU-niveau hard en
succesvol voor militarisering, waaronder
het opvoeren van grensbewaking.

De Nederlandse scheepsbouwer Da-
men behoort tot de grote spelers in de
markt voor maritieme grensbewaking.
Vele Europese marines, grens- en kust-
wachten beschikken over schepen van

Springstof Samenstelling: Mark Akkerman,  www.stopwapenhandel.org

Industrie achter grensmuren
Damen, waarvan een ook deel werd en
wordt ingezet in Frontex-operaties.
Naast Nederland zelf gaat het om Alba-
nië, België, Bulgarije, Portugal, Roeme-
nië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Ook Libië, Marokko, Tunesië en Turkije
zetten schepen van Damen in voor
grensbewaking.

Het Europese beleid zorgt ervoor dat
vluchtelingen grotere risico’s lopen door
uit te wijken naar gevaarlijkere routes, en
dat ze vaak onder zware omstandigheden
eindigen in vluchtelingenkampen bin-
nen of buiten Europa, of levend in illega-
liteit. Het beleid creëert bovendien een
markt voor criminele mensensmokkel-
netwerken, die de EU juist zegt te willen
bestrijden.

Europese
ontwikkelingen

Mogen bedrijven van buiten de EU
meedoen aan EU militaire projec-

ten die bedoeld zijn om de Europese wa-
penindustrie te stimuleren? Dit al langer
bestaande discussiepunt is vooral be-
langrijk voor de Verenigde Staten en, na
een Brexit, het Verenigd Koninkrijk, die
beiden op steun van Nederland zouden
kunnen rekenen. Vooral Duitsland en
Frankrijk staan hier niet om te springen,
maar begin november lijkt er een com-
promis in de maak waarin niet-EU be-
drijven mee mogen doen onder bepaalde
voorwaarden, zoals een duidelijke meer-
waarde voor het project en geen zeggen-
schap over het gebruik van ontwikkelde
capaciteiten en systemen.

In een andere ontwikkeling op Euro-
pees niveau sloten Duitsland en Frank-
rijk in oktober een overeenkomst over de
toepassing van wapenexportbeperkin-
gen. Nadat er eerder onenigheid ont-
stond over de export van Franse wapens
met Duitse onderdelen naar Saoedi-Ara-
bië, spraken beide landen nu af dat een
land dat onderdelen levert alleen mede-
zeggenschap krijgt wanneer deze mini-
maal 20% van het totale wapensysteem
uitmaken.

Stop wapen-
exporten
Turkije
te laat

Na de tegen de Koerden gerichte
inval in Noord-Syrië waren

veel Europese landen opmerkelijk
snel met het afkondigen van een
stop op wapenexporten naar Tur-
kije. Ook Nederland deed hieraan
mee. Tot een Europees wapenem-
bargo kwam het dan weer niet, daar-
bij lag naar verluidt vooral het Ver-
enigd Koninkrijk dwars.

Hoewel een stop op wapenexpor-
ten toe te juichen valt, komt deze wel
te laat. EU-landen exporteerden de
afgelopen tien jaar voor meer dan 7
miljard euro aan wapens naar Tur-
kije, ondanks de dubieuze rol van
Turkije in de oorlog in Syrië, eerdere
aanvallen op Koerden binnen Tur-
kije zelf en toenemende repressie.

Nog kwalijker is echter de rol die
meerdere EU-landen, waaronder
Nederland, gespeeld hebben in het
opbouwen van de Turkse wapenin-
dustrie. De Turkse regering streeft
naar een zoveel mogelijk zelfvoor-
zienende wapenindustrie, waardoor
ze geen last meer heeft van eventuele
wapenexportrestricties door andere
landen.

De Nederlandse rol bestaat onder
meer uit het leveren van technolo-
gie. Daarnaast heeft  scheepsbouwer
Damen een scheepswerf in Turkije,
terwijl GKN Fokker Elmo er een fa-
briek heeft, waar bijvoorbeeld on-
derdelen voor het gevechtsvliegtuig
F35 worden gemaakt. De toekomst
daarvan is overigens onzeker, omdat
de Verenigde Staten de samenwer-
king inzake de F35 voorlopig heb-
ben opgeschort nadat Turkije een
luchtverdedigingssysteem uit Rus-
land kocht.
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Domela Nieuwenhuis en zijn
strijd tegen de oorlog

In de nacht van 18 op 19 november was het
honderd jaar geleden dat Ferdinand Domela
Nieuwenhuis overleed. Wij kennen hem als de
leider van de eerste socialistische partij,
waarvoor hij in de gevangenis belandde en
vervolgens in de Tweede Kamer, maar vooral
als aanvoerder van de sociale revolutie. In 1898
verliet Domela de SDB en werd hij anarchist.

Sedertdien riep hij alle arbeiders en
onderdrukten op zichzelf te orga-
niseren om tegen de staat in op-

stand te komen, maar hij ontwikkelde
zich meer en meer tot een verklaarde te-
genstander van verenigingen met kanto-
ren en formele secretarissen, die aan ba-
sisorganisaties structuur zouden kunnen
geven – zoals een vakbeweging. Er was
echter één formele vereniging waaraan
hij enthousiast leiding gaf: de Internatio-
nale Anti-Militaristische Vereeniging
(IAMV) dat hij in 1903 oprichtte. Want
juist tegen de oorlog was volgens hem
een direct agiterende internationale ver-
eniging noodzakelijk.

Vanaf 1889 nam Domela als secretaris
van de Sociaal Democratische Bond deel
aan de vergaderingen van de Tweede In-
ternationale, die in 1889 werd opgericht
om de socialisten en anarchisten weer sa-
men te brengen, maar dat mislukte falie-
kant. Vijf jaar later verlieten alle anar-
chisten de Internationale, omdat de soci-
aaldemocraten langs parlementaire weg
wilde werken. Domela koos toen al op
cruciale momenten partij voor de anar-
chisten. Zijn inbreng was naast funda-

menteel verzet tegen het parlementaire
stelsel ook een oproep tot organisatie van
de arbeiders tegen het militarisme. In het
strijdlied De Internationale – de origine-
le Franse versie – werd gezongen dat ar-
beiders, die in het leger werden ingelijfd
om te strijden tegen mede-arbeiders in
andere landen, hun geweren niet moes-
ten richten op hun kameraden maar op
de koningen en commandanten die hun
bevel daartoe gaven! Maar toen Domela
het antimilitarisme als vergaderpunt ter
sprake bracht, werd hij weggehoond. Wat
kon Domela als gedelegeerde van een
neutraal land afweten van oorlogsin-
spanning en waarom liet hij het niet aan
de Duitse socialisten over, die immers op
andere punten ook gelijk kregen?

NEDERLAND EEN ROOFSTAAT
De man die hem zo genadeloos oppo-
neerde, was niemand anders dan Karl
Liebknecht, die zich in 1914 zelf zou ver-
zetten toen hij werd geconfronteerd met
een Duitsland dat wegens de wereldoor-
log de aanval aanging. Maar toen Dome-
la optrad, was niet het keizerrijk Duits-
land, maar juist Nederland in staat van
oorlog – het verscheepte immers militai-
ren naar zijn kolonie Nederlands-Indië!
Als parlementair socialist was Domela
het met Douwes Dekker (Multatuli) eens
dat Nederland een roofstaat was, de uit-
buiter van wat Multatuli ‘de gordel van
smaragd’ noemde. En die leverde met
zijn Max Havelaar zowel munitie tegen
feodale belastingen via het Cultuurstelsel
als tegen de vestigingen van plantages als

vrije ondernemingen met koeliecontrac-
ten. Het antimilitarisme van Domela was
dus bedoeld als strijd tegen het Neder-
landse kolonialisme, dat voor de ruimte
van ondernemingen steeds meer een ge-
welddadig optreden van Nederlandse le-
gereenheden vergde. Het koloniale stelsel
dat ertoe leidde dat kapitalistische on-
dernemers in het eigen vaderland op die
manier de uitbuiting van koloniale in-
heemsen in plantages tot stand konden
brengen en zo hun winsten konden ver-
groten werd door Domela’s geestverwant
Peter Kropotkin imperialisme genoemd.

Domela kreeg met zijn voorstellen tot
een antimilitaristische arbeidersorgani-
satie geen steun van de socialistische be-
weging. Daarom ging hij in die richting
zijn eigen weg. In 1900 stuurde hij een
oproep naar de voorbereidingscommis-
sie van een internationaal anarchistisch
congres in Parijs – dat overigens niet
doorging wegens een verbod van de
Franse regering. Maar in zijn pamflet
“Oorlog aan den Oorlog” staan wel de
drie leuzen waarop zijn antimilitarisme
was gebaseerd: 1) Geen man en geen cent
voor het militarisme, 2) Indië los van
Holland, 3) Wij strijden voor een maat-
schappij waarin voor ruw geweld geen
plaats meer is.

“Ruw geweld” was in zijn visie inhe-
rent aan het bestaande kapitalistische
maatschappijsysteem; het zou pas ver-
dwijnen als de arbeiders het kapitalisme
omver zouden hebben geworpen en een
maatschappij zonder staatsstelsels zou-
den hebben gevormd. Langs parlemen-
taire weg, zoals de Tweede Internationale
dat wilde, zou dat nooit worden gereali-
seerd; directe actie door staking van een
sociale meerderheid van arbeiders tegen
de staat en het militaire systeem was de
weg waarmee oorlog kon worden tegen-
gegaan. “Als ze de oorlog willen, gooi ze
de revolutie tussen de benen”.

Domela’s leuzen zijn dan ook de be-
ginselen waarvoor in 1903 de IAMV op-
kwam. Dat hield in 1907 zijn eerste con-
gres in Amsterdam. Dat gebeurde naast
het internationale anarchistische con-
gres, dat in hetzelfde jaar merendeels
door revolutionaire vakbonden werd ge-
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Rechten voor de
Koerden – een
sleutel tot vrede?

’tWesten voelt zich wat schuldig, dat het bij
de vrede na de Eerste Wereldoorlog en ook

bij de dekolonisatie na de Tweede Wereldoorlog
Irak en Syrië wel hun identiteit (terug)gaf, maar
verzuimde de over meerdere landen verdeelde
Koerden een eigen staat te geven. Zijn zij
slachtoffer van de geschiedenis? Toch tonen de
Koerden zich een weerbaar volk, momenteel
gewaardeerd door het Westen als bondgenoot in
de strijd tegen IS. Dat Trump zijn troepen
terugtrok werd dan ook gezien als verraad. Ook de
door Trump gedoogde en al veel doden kostende
Turkse inval in Noord-Syrië riep protesten op.
Ruim vijftien jaren geleden was ik in Turkije, in het
kader van een factfinding-missie van tien
Kamerleden uit België en Nederland, gericht op
de Koerdische kwestie. De Koerden in Turkije
bepleitten meer publieke rechten voor hun taal en
cultuur. Er waren Turkse groepen die dat
steunden, naar verluidt ook de jonge Erdogan in
die tijd. 
Dat is volgens mij de vredesoplossing bij uitstek
voor landen met grote etnische minderheden. Ik
zag dat ook in de Derde Wereld, toen ik er was
voor antropologisch onderzoek. 
Maar een deel van de Turkse Koerden maakte in
die tijd de fout te kiezen voor het middel geweld
bij hun actie. Dat was de PKK. Het grootste deel
der Koerden bleef gelukkig geweldloos. Maar
Erdogan staarde zich blind op de PKK. En hij laat
zich nog steeds leiden door angst, nu omdat de
Koerden zo goed opereren tegen IS. Gelukkig is
Trump in eigen land wat teruggefloten. Bovendien
is er nu een gevechtspauze. Misschien gaat de EU
of Nederland praten met Erdogan. Hopelijk wijzen
zij hem er dan op, dat het geven van taal- en
andere publieke culturele rechten aan de Koerden
in zijn land een belangrijke sleutel is voor vrede.
Daarmee krijgen de geweldloze Koerden immers
de wind in de zeilen en kan de rol van de PKK
uitgespeeld raken. En daarmee ook het motief van
Erdogan om zijn angst voor de Koerden in Syrië te
hanteren als motief voor zijn inval in Syrië.
Kan Nederland of de EU niet ook Assad en het
Irakese bewind er toe brengen hetzelfde te doen
voor hun Koerdische minderheden? Zo kan de
nationale droom van de Koerdische strijders meer
gestalte krijgen, het worden van een erkende
minderheid in die staten met recht op een eigen
cultuur en taal.

Hans Feddema
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houden. Het is niet tot samenwerking ge-
komen, omdat er tot 1945 geen internati-
onaal anarchistisch vervolgcongres is ge-
houden.

De IAMV is na Domela’s dood nog tot
aan de Duitse bezetting blijven voortbe-
staan en heeft het in 1921 zelfs tot werk-
stakingen gebracht! Daarvoor verwijs ik
naar het vorige nummer van dit Vredes-
magazine over de zaak Herman Groe-
nendaal. In 1936 viel de organisatie uit-
een, omdat Albert de Jong zich tijdens de
Spaanse burgeroorlog achter de gewa-
pende anarchistische revolutie schaarde
en de principieel geweldloze Bart de Ligt
zich daartegen keerde.

Maar de drie leuzen van Domela heb-
ben nog altijd hun actualiteit behouden.

De absolute boycot van alles wat tot oor-
log kan leiden, met name de wapenin-
dustrie en de steeds meer tegen de bevol-
king gekeerde bewapening van regerin-
gen en de weigering daaraan deel te ne-
men is nog steeds een actuele eis. Indië is
los van Holland, maar onze economie is
nog steeds gebaseerd op de import van
goederen uit plantages in een rigide uit-
buitingssysteem, met een koeli-stelsel dat
al door Multatuli aan de kaak is gesteld
en dat zich intussen overal ter wereld
heeft uitgebreid. En wat de maatschappij
zonder ruw geweld betreft – nog maar al
te vaak moet men ervaren hoe staats- en
geopolitiek het tegendeel bevorderen.

Er is dus alle reden om Domela in her-
innering te houden.

Jan Bervoets

“Gooi ze de

revolutie

tussen

de benen!”
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China’s Tibet beleid –
weinig reden tot feest

Dit jaar klopte China zichzelf zonder weerga
en gepaard met de nodige superlatieven op
de borst. Met veel militair machtsvertoon
vierde het land onder leiding van president Xi
Jinping de 70ste verjaardag van de
Volksrepubliek. Met een presidentschap voor
het leven en een persoonlijkheidscultus – de
parallellen met Mao zijn helaas niet veraf –
heeft Xi de regie van de autoritaire staat
stevig in handen.

De staat van dienst van de Volks-
republiek is zowel controversi-
eel als indrukwekkend en de

economische vooruitgang en ontwikke-
ling kunnen best gelauwerd worden. Dit
staat echter in schril contrast met wat er
echt leeft achter de muren van China’s
Great Firewall en haar modus operandi
in de naam van de veiligheid en de soeve-
reiniteit van het moederland. De aanhou-
dende en escalerende demonstraties in
Hong Kong, de arrestaties en massa-in-
ternering van Oeigoeren en de aanhou-
dende Tibetaanse kwestie schetsen een
andere beeld van de socialistische heil-
staat, die letterlijk en figuurlijk over lij-
ken gaat.

HERDENKING
Ook voor de Tibetanen was 2019 een jaar
van herdenking, maar dan met een ande-
re teneur. Zestig jaar geleden kwamen Ti-
betanen in de hoofdstad Lhasa massaal
in opstand tegen de Chinese bezetting.
Bij de oprichting van de Volksrepubliek
in 1949 stond de ‘vreedzame bevrijding’
van Tibet hoog op de politieke agenda.
Internationaal isolement en Chinese mi-
litaire overmacht bezegelden al snel het
lot van het dak van de wereld. Dit werd
twee jaar later bekrachtigd met de onder-
tekening – onder dwang – van het 17-
puntenakkoord waarbij de Tibetaanse
overheid het oppergezag van China er-
kende, met behoud van hun bestaande
politiek-religieuze systeem. Een periode
van fragile co-existentie waarbij de tradi-
tionele Tibetaanse machtsinstellingen
systematisch werden uitgehold, escaleer-
de op 10 maart 1959. Een volksopstand –

hardhandig neergeslagen door Chinese
troepen – en de vlucht van de Dalai Lama
richting India, met in zijn kielzog 80.000
landgenoten, katapulteerde Tibet in de
internationale arena.

Dit machtsvacuüm gaf Beijing vrij spel
voor het implementeren van democrati-
sche hervormingen en socialistische
transformaties. Eufemismen voor anti-
religieuze campagnes, collectivisme, de
vervolging van prominenten en de ver-
nietiging van cultureel erfgoed. Aan de
andere kant van de Himalaya in Dha-
ramsala (India) richtte de Dalai Lama
een regering in ballingschap op, startte
met een democratiseringsproces als
blauwdruk voor een vrij Tibet en begon
aan een internationale carrière als sym-
bool van de vrede. Met de Tibetaanse
diaspora en de 14de Dalai Lama aan het
roer begon een nieuw, hedendaags
hoofdstuk van het Sino-Tibetaanse con-
flict. Anno 2019 is het einde van dit
hoofdstuk nog steeds niet geschreven en
komen Tibetanen en hun supporters nog
altijd op straat. In Brussel, Kaapstad en

Tokyo wapperde de in China verboden
sneeuwleeuwenvlag.

WITBOEK
Ook de Chinese autoriteiten lieten deze
historische gebeurtenis niet voorbij gaan
en publiceerden voor de gelegenheid het
witboek “Democratische hervorming in
Tibet, 60 jaar later”. In een dergelijk do-
cument beschrijft een overheid hoe om
te gaan met een specifiek probleem door
middel van een objectieve uiteenzetting.
Maar China bejubelde zijn eigen lofzang
en verguisde de Dalai Lama en het oude
Tibet – wat toen net als de rest van Azië
zeker geen Shangri-La was.

Weinig andere Chinese provincies kre-
gen in de laatste decennia de dubieuze
eer het onderwerp van zoveel white pa-
pers te zijn. Hoewel Tibet volgens de par-
tijlijn al ruim 700 jaar deel uit maakt van
China en het een regio betreft waar het
naar eigen zeggen opvallend goed gaat,
blijft Beijing met deze publicaties henge-
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len naar internationale erkenning. Mo-
dernisering en ontwikkeling als legitima-
tie en dekmantel van een koloniaal en re-
pressief beleid. Jaarrapporten van ngo’s
als Amnesty, Human Rights Watch en
Freedom House spreken boekdelen
waarbij deze laatste Tibet beschouwde als
het minst vrije land, na Syrië. Zelfs

Noord-Korea scoorde beter en zou voor
journalisten gemakkelijker toegankelijk
zijn.

TOENADERING
Na de dood van Mao en de excessen van
de Culturele Revolutie brak eind jaren
’70 een periode van liberalisering en
opendeurpolitiek aan onder het leider-
schap van Deng Xiaoping. In Tibet resul-
teerde dit in een verbetering van de eco-
nomische omstandigheden en een voor-

zichtige heropleving van het culturele en
religieuze leven. Het zette ook de deur op
een kier richting ballingen-gemeenschap
en als teken van goodwill mochten ver-
schillende onderzoeksmissies uit Dha-
ramsala de vooruitgang in Tibet komen
bezichtigen. Deze strategie miste het be-

oogde resultaat toen de afgevaardigden
van de Dalai Lama tijdens hun bezoek
overrompeld werden met horror-verha-
len van twee decennia communistisch
beleid en daarmee het Chinese propa-
gandaplaatje doorprikten.

Volgens Deng stond alles open ter be-
spreking, zo ook de terugkeer van de Da-

lai Lama.Alles, behalve de onafhankelijk-
heid van Tibet. Een eis die de Dalai Lama
vervolgens in 1988 voor het Europees
Parlement in Straatsburg liet varen in
ruil voor de “Middle Way”: betekenisvol-
le autonomie en de unificatie van alle Ti-
betaanse gebieden binnen de Chinese
grondwet. De geweldloze aanpak van de
Middenweg kon rekenen op mondiale
goedkeuring en leverde de Dalai Lama en
route de Nobelprijs voor de Vrede op.An-
derzijds creëerde het verdeeldheid bin-
nen de Tibetaanse samenleving waarbij
de meer radicale vleugel die – via vreed-
zame middelen – streeft naar volledige
onafhankelijkheid zich bekocht voelde.
In hun optiek verspeelde Dharamsala de
belangrijkste troef: hun historisch recht
op soevereiniteit.

De liberalisering bracht aanvankelijk
de nodige ademruimte voor de Tibeta-
nen maar leidde onder het mom van ont-
wikkeling ook tot systematische bevol-
kingstransfers van Han-Chinezen rich-
ting Tibet. De discriminatie en margina-
lisatie die dit teweeg bracht leidde tot een
tweede golf van hoofdzakelijk geweldlo-
ze protesten in Lhasa en Centraal-Tibet.
De noodtoestand werd uitgeroepen op 8

maart 1989 en het gewelddadig optreden
van de ordetroepen kon dienen als een
generale repetitie voor de machtshebbers
in Beijing die iets later de tanks over het
Tiananmenplein lieten rollen.

OPVOLGING
De internationale veroordeling en het
isolement na Tiananmen voedde China’s
hardline-beleid en in Tibet maakten de
sociale hervormingen en beperkte vrij-
heden plaats voor heropvoedingscam-
pagnes en harde politieke en religieuze
repressie. Tevens zette het een rem op het
Sino-Tibetaanse dialoog – de officiële ge-
sprekken zouden pas een decennium la-
ter hervat worden – maar leidde even-
eens tot de groei van een wereldwijde
pro-Tibetaanse grassrootsbeweging. Met
de internationalisering van de Tibet-
kwestie veranderde Beijing zijn positie
tegenover de Dalai Lama die publiekelijk
onder vuur kwam te liggen als onruststo-
ker en separatist. Een mantra die de Chi-
nese partij blijft herhalen en die wordt
doorgetrokken naar de Tibetanen –
monniken en overheidspersoneel – die
hun leider moeten afwijzen als blijk van
loyaliteit voor de Partij.

Midden jaren negentig intensifieerde
de anti-Dalai Lama retoriek naar aanlei-
ding van de opvolgingskwestie rond de
Panchen Lama, de tweede belangrijkste
geestelijke binnen de toonaangevende
Tibetaans boeddhistische Gelugpa-
school. Beide tulku’s of gereïncarneerde
lama’s vervulden een belangrijke rol in
elkaars erkenning maar dit leidde in het
verleden vaak tot interne machtsstrijd
waar het keizerlijke China gretig op in-
speelde. In 1995 maakte de Dalai Lama,
zonder medeweten van Beijing, de reïn-
carnatie van de 11de Panchen Lama pu-
bliek waarop de zesjarige Gedhun Choe-
kyi Nyima en zijn familie in hechtenis
werden genomen – Amnesty Internatio-
nal riep hem uit tot de jongste politieke
gevangene. De Chinese autoriteiten
schoven vervolgens hun eigen kandidaat
naar voren: een marionet in dienst van de
sinificatie van het Tibetaans boeddhis-
me. Dit leidde tot een institutionalisering
door atheïstisch China waarbij elke reïn-
carnatie officieel geregistreerd en goed-
gekeurd dient te worden door de staat.
Voor China de manier om een vinger in
de boeddhistische pap te hebben met het
oog op de leeftijd van de inmiddels 84-ja-
rige Dalai Lama.

Deze langetermijnstrategie ter onder-
mijning van een eeuwenoude religieuze

Freedom House

beschouwde Tibet als het

minst vrije land, na Syrië.
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traditie zette de Dalai Lama aan tot enke-
le preventieve maatregelen en verdere
stappen richting democratisering van
zijn ambt en van de Tibetaanse samenle-
ving. In 2011 deed hij officieel afstand
van zijn politieke macht en droeg die
over aan een rechtstreeks verkozen Siky-
ong of eerste minister. Daarmee haalde
hij de wind uit de Chinese zeilen omtrent
de politieke legitimeit van een toekom-
stige Dalai Lama. Voorts liet de huidige
Dalai Lama duidelijk weten dat hijzelf
het laatste woord heeft omtrent zijn reïn-
carnatie. Hierbij werden reeds verschil-
lende voorstellen gedaan: van de volledi-
ge opheffing van zijn instituut an sich tot
het aanstellen van een nieuwe kandidaat
vóór zijn overlijden. Uiteraard tot groot
ongenoegen van China.

PROTEST 2.0
Aan de vooravond van het nieuwe mil-
lennium ontdooiden de internationale
betrekkingen met de Volksrepubliek en
al snel overschaduwden economische be-
langen het Chinese mensenrechtenbe-
leid. Met onder meer het toetreden tot de
Wereldhandelsorganisatie en het bin-
nenrijven van de Olympische Spelen rees
de Chinese ster op het wereldtoneel. Te-
gen deze achtergrond vingen tevens
nieuwe Sino-Tibetaanse gesprekken aan.
Negen rondes van onderhandelingen
tussen 2002 en 2010 leverden uiteindelijk
geen tastbare resultaten op voor de Tibe-
tanen. China daarentegen slaagde er op
die manier wel in de mondiale kritiek op
haar Tibet-aanpak tijdelijk – tot de on-
rusten in 2008 – de mond te snoeren.

De aanloop naar de Beijing Olympics
ontketende echter een golf van niet eer-
der vertoonde protesten verspreid over
het hele Tibetaanse plateau, over alle la-
gen van de Tibetaanse bevolking waar
voorheen voornamelijk monniken en
nonnen in de vuurlinie stonden. Het me-
rendeel van de protesten vond plaats bui-
ten wat China traditioneel onder Tibet
verstaat, maar in zogenaamde autonome
Tibetaanse prefecturen in de Chinese
provincies Gansu, Sichuan en Qinghai.
Districten die in tegenstelling tot Lhasa
en Centraal-Tibet een opvallend milder
bestuur en meer vrijheden kenden. De-
cennia van Chinese propaganda en on-
derdrukking, maar even goed materiële
vooruitgang bleken niet opgewassen te
zijn tegen het pan-Tibetaanse gevoel van
nationalisme, identiteit en steun aan de
Dalai Lama.

In de nasleep van de onrusten, waarbij

de straatprotesten beantwoord werden
met repressief militair optreden, lange
gevangenisstraffen en hevige onderdruk-
king van het Tibetaanse culturele leven,
stak een nieuwe en extreme vorm van
politiek activisme de kop op: zelfver-
branding. In de laatste decennium staken
ondertussen meer dan 160 Tibetanen –
zowel geestelijken als gewone burgers –
zichzelf in brand als een ultieme daad
van verzet, meestal met dodelijke afloop.
In hun afscheidsbrieven riepen velen op
voor de terugkeer van de Dalai Lama en
een vrij Tibet. Het opende tevens het de-
bat omtrent het al dan niet gewelddadige
karakter van deze controversiële vorm
van zelfopoffering waar de zelfverbran-
ders enkel zichzelf schaden. Als tegenre-
actie startte China met agressieve cam-
pagnes die de zelfverbrandingen crimi-
naliseerden en vergeldingsacties tegen de
nabestaanden.

Na 2008 kleurden ook subtielere maar
evenzeer doeltreffende vormen van per-
soonlijk maatschappelijk verzet het
straatbeeld, onder de noemer van Lhakar
of Witte Woensdag (de geboortedag van
de Dalai Lama, red.). Bij deze geweldloze
strategie van non-coöperatie zetten ge-
wone Tibetanen iedere woensdag hun
cultuur actief in als wapen op sociaal en
economisch vlak. Door het steunen van
eigen bedrijven, Tibetaans te eten, tradi-
tionele kledij te dragen en de lokale taal
te spreken vieren Tibetanen hun eigen-
heid als reactie tegen de alom heersende
Chinese aanwezigheid.

TOEKOMST
Hoewel geen grootschalige protesten
plaatsvonden in het laatste decennium
en als gevolg de berichtgeving omtrent
Tibet in de reguliere media zo goed als
onbestaand bleef, strijden Tibetanen ook
vandaag voor hun bestaan. Nog steeds
worden religieuze- en gemeenschapslei-
ders gearresteerd, evenals eenieder die
durft in te gaan tegen de norm (lees Bei-
jing). De Dalai Lama wordt tegenwoor-
dig enkel nog ontvangen via de achter-
deur van de wereldleiders – als ze über-
haupt voor hem al thuisgeven. De macht
van de euro of de Chinese yuan domi-
neert het politieke beleid en weinigen
zijn bereid hun nek voor Tibet uit te ste-
ken.

De Tibetaanse regering in ballingschap
en de Chinese overheid staan recht te-
genover elkaar en daar lijkt weinig veran-
dering in te komen. Behalve officieuze
gesprekken zit er weinig beweging in het

heropstarten van het Sino-Tibetaans dia-
loog. De Dalai Lama verklaarde onlangs
geen nieuwe gezanten aan te stellen om
die gesprekken te leiden en plaatst zijn
vertrouwen in alternatieve communica-
tiekanalen via invloedrijke Chinese za-
kenmensen en enkele overheidsfunctio-
narissen.

Terwijl zogenaamde veiligheidsmaat-
regelen op het Tibetaans plateau worden
opgedreven en jaarlijks steeds minder Ti-

betanen de tocht over de Himalaya rich-
ting vrijheid ondernemen blijft het ver-
zet zich voortzetten. Subtiel, in de vorm
van Lhakar en binnen de marges van het
systeem, want de prijs die zij ervoor moe-
ten betalen is hoog.

WANSMAAK
China gelooft haar eigen propaganda
waarbij ontwikkeling en materiële voor-
uitgang de bovenhand zal halen op de Ti-
betaanse wens voor politieke en religieu-
ze zelfbeschikking. Ondertussen wekken
de leiders in Beijing de illusie op dat met
het overlijden van de Dalai Lama ook de
Tibetaanse kwestie zal uitdoven, terwijl
het iedere vorm van Tibetaanse identiteit
bestempelt als dissident en separatis-
tisch. Desalniettemin is het leven en wel-
zijn van de Dalai Lama en zijn oproep tot
geweldloosheid de stabiliserende factor
geweest binnen dit conflict. In tijden van
extremisme en terrorisme zal het uitblij-
ven van een constructieve oplossing voor
zijn dood China mogelijk in ongekende
en oncontroleerbare situaties brengen.
Wijsheid komt met de jaren en hoewel de
Volksrepubliek dan wel zeventig kaarsjes
uitblies; de verjaardagstaart had een be-
hoorlijke wrange nasmaak.

Han Vandenabeele
is medeoprichter van “LUNGTA – Actief

voor Tibet” en maakt deel uit van het In-
ternational Tibet Network.

De Dalai Lama wordt

tegenwoordig enkel nog

ontvangen via de

achterdeur

van de wereldleiders.
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Hendrik Berlage jr.

De zoon van architect H.P. Ber-
lage, ook Hendrik Petrus Ber-
lage genaamd, geboren in

1896, ging na het behalen van de inge-
nieurstitel aan technische opleiding in
Zürich tussen 1915-1919 natuurkunde
studeren in Leiden. Berlage sr. ont-
wierp in 1915 een Pantheon der
Menschheid, op te richten ergens in
Midden-Europa als een herinnering
aan de oorlog en als monument voor
de idealen van het pacifisme en inter-
nationalisme. Er werd een brochure
uitgebracht – waarin ook verzen van
Henriëtte Roland Holst – waaruit de
visie sprak dat oorlog door het kapita-
lisme werd veroorzaakt en het socialis-
me de vrede zou brengen. Het zal geen
verbazing wekken, dat het ontwerp
nooit gerealiseerd is.

Berlage jr. werd in 1919 bij zijn te-
rugkeer uit Zwitserland opgeroepen
voor de militiedienst en als aspirant-

vaandrig ingedeeld bij de het IIIe re-
giment vestingartillerie. Hij weigerde
dienst, beriep zich niet op godsdiensti-
ge, maar op humane bezwaren. Hij
werd door de adviescommissie die op
grond van de regeling van de Legeror-
der uit 1917 zijn bezwaren moest toet-
sen niet erkend. Berlage jr. volhardde
in zijn weigering en werd door de
krijgsraad tot vier maanden gevange-
nisstraf veroordeeld plus de bijkomen-
de straf van ontzetting van het recht
om bij de gewapende macht te mogen
dienen. Het Hoog Militair Gerechtshof
bevestigde op 10 februari 1920 de straf
van vier maanden gevangenisstraf,
maar schrapte de bijkomende straf van
‘ontzetting’. Hierdoor werd de deur
opengezet voor een tweede weigering.
Omdat Berlage al vier maanden in
voorarrest in Fort Spijkerboor gezeten
had, moest hij na een paar dagen thuis
in Den Haag vertoefd te hebben terug-
keren naar zijn dienstonderdeel in
Gorkum. Hij weigerde opnieuw. Op 16

april 1920 werd Berlage jr. door de
krijgsraad in Den Bosch opnieuw ver-
oordeeld, nu tot zes maanden gevange-
nisstraf plus opnieuw ‘ontzegging’. De
zaak van Berlage jr. is ook in de Eerste
Kamer aan de orde gesteld. De SDAP-
er mr. Maup Mendels vroeg minister
Heemskerk van Justitie naar de gang
van zaken rond het dienstweigerings-
proces van Berlage, zonder veel resul-
taat overigens. Berlage jr. werd geen ar-
chitect, maar een gerenommeerd seis-
moloog en meteoroloog, onder meer
in Indië. Hij overleefde de Jappenkam-
pen. Van 1954 tot 1966 was hij buiten-
gewoon hoogleraar in de meteorologie,
klimatologie en oceanografie in
Utrecht en deed onderzoek naar de in-
dustriële luchtvervuiling in Rijnmond.
Van zijn vader had hij kunstzinnige
vaardigheden geërfd als tekenen en
muziek maken. Berlage jr. overleed in
1968 op 71-jarige leeftijd.

Stan Meuwese

BEKENDE DIENSTWEIGERAARS
vóór de Tweede Wereldoorlog

Erelijst gevangenen voor de vrede
Jaarlijks publiceren we in het Vredes-
magazine de internationale erelijst
“gevangenen voor de vrede” van mensen die
vanwege hun antimilitaristische houding of
actie tot gevangenschap zijn veroordeeld. 

In het programma “The Right To Re-
fuse To Kill” ondersteunt War Resis-
ters International, waarbij Vredesbe-

weging Pais en VD AMOK zijn  aange-
sloten, deze gevangenen met diverse ac-
tiviteiten.

We willen ook jou vragen om deze ge-
vangenen te steunen. Dit kan door kaar-
ten en brieven te zenden. Dat wordt
door hen zeer op prijs gesteld, zeker
rond de feestdagen. Kijk eens of je met je
klas, jouw vredesgroep of met familie en
vrienden een schrijfavond kunt organi-
seren.

Stuur de kaart altijd in een envelop;
Zet naam en adres van de afzender op de
envelop, maar ook op de kaart of brief.
Indien beschikbaar: het nummer van de

gevangene in de adressering vermelden.
Probeer een tekst te schrijven die gezellig
is. Schrijf niet iets wat de gevangene in
moeilijkheden kan brengen. Wees diplo-
matiek. Verwacht niet dat de gevangene
zal kunnen antwoorden. Het bijsluiten
van een geadresseerde envelop met een
postzegel erop kan soms helpen.

Hieronder vind je een lijst van diege-
nen die momenteel in de gevangenis zit-
ten voor hun werk voor de vrede. (zie
ook: wri-irg.org/en/inprison)

Eritrea
De personen hieronder zijn allemaal ge-
vangen gezet vanwege hun gewetensbe-
zwaren tegen militaire dienst. Militaire
dienst in Eritrea is voor onbepaalde tijd,
voor mannen en vrouwen.

Paulos Eyassu (24 sep 1994 –)
Negede Teklemariam (24 sep 1994 –)
Isaac Mogos (24 sep 1994 –)
Aron Abraha (9 mei ’01 –)
Mussie Fessehaye (1 jun ’03 –)

Ambakom Tsegezab (1 feb ’04 –)
Bemnet Fessehaye (1 feb ’05 –)
Henok Ghebru (1 feb ’05 –)
Kibreab Fessejaye (27 dec ’05 –)
Bereket Abraha Oqbagabir
(1 jan ’06 –)
Amanuel Abraham (1 jan ’07 –)
Yosief Fessehaye (1 jan ’07 –)
Yoel Tsegezab (26 aug ’08 –)
Samuel Ghirmay (1 mrt ’09 –)
Yosief Tesfamariam (mei ’12 –)
Bereket Habteyesus (26 mei ’14  –)
Samuol Dawit (9 april ’16  –)

Postadres: Mai Serwa Prison, Asmara,
Eritrea

Turkmenistan
In Turkmenistan, is van negen gewe-
tensbezwaarden bekend dat ze in de ge-
vangenis zitten.

Mekan Annayev (26 jun ’18 – jun ’20)
Eziz Atabayev (19 dec ’18 – dec ’20)
Azamatjan Narkulyev (7 jan ’19 –
jan ’20)
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Muhammetali Saparmyradov
(19 mrt ’19 – mrt ’20)
Bahtiyar Atahanov (15 jul ’19 –jul ’23)
Azat Ashirov (31 jul ’19 –jul ’21)
David Petrosov (30 sep ’19 – sep ’20)
Selim Taganov (3 okt ’19 – okt ’20)

Postadres: Seydi Labour Camp, 746222
Lebap velayat, Seydi, uchr. LB-E/12,
Turkmenistan

Israël
Dienstweigeraars gaan telkens opnieuw
voor een vrij korte periode de gevange-
nis in.

Meer info: wri-irg.org/en/inprison

Zuid-Korea
Ondanks de positieve ontwikkelingen
waardoor tientallen gevangen vrij kwa-
men, bleven twee gewetensbezwaarden
toch gevangen in 2019:

Sang-yoon Song #1289 (gevangen ge-
zet op 21 aug ’19);

Postadres: 1111-76, Songsan-ro, Uij-
eongbu-si, Gyeonggi-do, Republic of
Korea (zip code: 11797)

Jong-hoon Eun #893 (Gevangen gezet
30 sep ’19);

Postadres: 127, Halmi-ro, Okgu-eup,
Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of
Korea (zip code: 54172)

Singapore
Singapore erkent het recht van gewe-
tensbezwaren niet. Dit betekent tot 39
maanden achter de tralies.

Zhi Xun Chua, (Verwachte
vrijlatingsdatum 2 mrt ’20)
Yu Hua Oh, (Verwachte
vrijlatingsdatum 2 mrt ’20)
Sanjay Jothy, (Verwachte
vrijlatingsdatum 1 apr ’20)
Fu Cai Xing, (Verwachte
vrijlatingsdatum 6 apr ’20)
Zheng Ye Yeo, (Verwachte
vrijlatingsdatum 6 apr ’20)
Jun Kai Hew, (Verwachte
vrijlatingsdatum 21 sep ’20)
Hou En Wong, (Verwachte
vrijlatingsdatum 21 sep ’20)
Kang Yu Ho, (Verwachte
vrijlatingsdatum 3 okt ’20)
Joshua Soon, (Vastgehouden in
afwachting van de krijgsraad)

Postadres: Singapore Armed Forces
Detention Barracks, 402 Lor Kebasi,
688791, Singapore

China als vijand
Franse wapenfabrikanten zullen blij zijn met de

aankondiging dat Frankrijk gaat deelnemen aan
tien van de dertien nieuwe Europese
defensieprojecten. De EU heeft nu bijna vijftig
projecten op de rails staan. Met zijn uitspraak dat de
NAVO ‘hersendood’ is onderstreept Macron het
belang dat hij hecht aan gezamenlijke defensie-
inspanningen in EU-verband. Maar tegen wie moet
Europa zich met al dat nieuwe wapentuig
verdedigen?
Rusland gaat het niet worden als we mogen afgaan
op de Franse president, die afgelopen zomer bij zijn
westerse bondgenoten nog een goed woordje heeft
gedaan voor Poetin. Het islamitisch terrorisme scoort
in de publieke opinie waarschijnlijk hogere ogen.
Maar een vijand die sterk stijgt in de populariteit bij
aanjagers van defensiebegrotingen is China. “Hoe
China sluipenderwijs de macht overneemt,” luidt de
ondertitel van het boek De Nieuwe Wereldorde door
Rob de Wijk. Het boek overtuigt in het aantonen van
de groeiende economische macht van China dat met
zijn staatskapitalisme een technologische
voorsprong kan opbouwen op Europa en de VS. Maar
daarmee is nog niet bewezen dat het land uit is op
militaire veroveringen. De Wijk speculeert nogal over
de militaire strategie en de bewapening van China. Er
is een hardnekkig conflict met de buurlanden over de
grenzen in de Zuid-Chinese Zee en het gebruik van
een aantal rotspunten voor mijnbouw en visserij.
Maar dat is toch moeilijk te vergelijken met de
militair-strategische bezetting van de Krim door
Rusland, die ons hier in Europa moet overtuigen van
het belang van hogere defensie-uitgaven.
De opkomst van China als wereldmacht is een feit.
Economisch gezien is de macht van China echter ook
zeer nauw verweven met multinationals die globaal
opereren en niet afhankelijk zijn van een bepaalde
staat. China gaat onmiskenbaar meer invloed krijgen
in Oost- en Midden-Europa via de uitbouw van een
‘Nieuwe Zijderoute’ en in Afrika door allerlei
infrastructurele projecten die daar uitgevoerd
worden in ruil voor landbouwareaal. China krijgt
steeds meer gewicht in de wereldeconomie en steekt
de oude machten, de VS en Europa, naar de kroon.
Dat de VS en Europa aan macht dreigen in te boeten
is een even belangrijke boodschap van De Wijk als
zijn waarschuwing voor China als nieuwe
wereldmacht. Het westen is hopeloos verdeeld en de
huidige Amerikaanse president voert een gevaarlijke
isolationistische politiek. In deze situatie is de
opkomst van China een voor de hand liggend
aangrijpingspunt om de angst voor een nieuwe
vijand aan te wakkeren teneinde nog meer te kunnen
investeren in de wapenindustrie. 

Jos van Dijk
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Oog om oog

Muath Amarnah is een Palestijnse
persfotograaf. Op 15 november

werd hij door een Israëlische politieman in
een oog geschoten terwijl hij een
demonstratie op de bezette Westelijke
Jordaanoever fotografeerde.

Het is niet voor het eerst dat een
Palestijnse journalist in het gezicht
geschoten wordt. Via instagram, twitter en
deskgram betuigden collega’s, studenten,
voetballers en vele anderen hun
solidariteit met Muath, onder de hashtags
#muatheye en #eyeoftruth.
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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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• Hypersonische wapens •
• De rol van Duitsland in de NAVO •

• Mini-kernwapens verhogen kans op oorlog •
• NAVO-oefening Defender •

VD AMOKOnderzoeksdossier
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Na de Val van de Muur en zeker
na de opheffing van het War-
schaupact als tegenhanger van

de NAVO werd het bondgenootschap
door grote delen van de vredesbeweging
als relict van de Koude Oorlog gezien, dat
naarstig op zoek was naar een nieuwe
taakstelling. Een militaire alliantie op
zoek naar een nieuwe vijand en nieuwe
operatiegebieden buiten het eigen
grondgebied.

Uitspraken van president Trump dat

de NAVO “obsolete”, verouderd of niet
meer van deze tijd, zou zijn of recenter
nog van de Franse president Macron, dat
het bondgenootschap “hersendood” is,
lijken de opvatting te onderstrepen dat
het maar beter opgeheven kan worden.

Maar dan wordt voorbijgegaan aan de
werkelijke intenties waarmee deze staats-
hoofden hun uitspraken hebben gedaan.
Met name sinds 2014 is er weer grote
consensus binnen de NAVO over de
doelstelling “to keep the Russians out
and the Americans in”. Het ging Trump
en Macron er niet om het bondgenoot-
schap dood te verklaren, maar om vanuit
een forse kritiek in hun ogen noodzake-
lijke veranderingen tot stand te brengen.

De intentie achter de uitspraken van
Trump was, dat de Europese NAVO-lid-
staten veel meer in hun militaire sector
moesten investeren. Dat zou natuurlijk
onder andere ten goede komen aan de
Amerikaanse wapenindustrie, getuige
ook de verhoging van het aantal F-35
straaljagers dat Nederland zal bestellen –

onder meer het resultaat van de oproep
van Trump. De bedoeling van Macron
was vooral de voorbereiding van zijn
voorstel op de top in Londen om naast de
militaire ook de politieke dimensie van
de NAVO te versterken.

DUITSE VERANTWOORDELIJKHEID
Belangrijk is de verander(en)de rol van
Duitsland in dit geheel. Waar in 1949 nog
de doelstelling “to keep the Germans
down” werd geformuleerd, wordt nu – 70
jaar later – verwacht dat deze economi-
sche motor van Europa ook militair een
grotere bijdrage levert. De tijd lijkt voor-
bij dat de overige NAVO-landen de Duit-
se terughoudendheid bij militaire opera-
ties als vanzelfsprekend accepteren en het
is niet voor niets dat bondskanselier
Merkel er in eigen land voortdurend op
hamert dat Duitsland “haar verantwoor-
delijkheid” moet nemen, ook als het om
‘internationale vrede en veiligheid’ (lees:
om militaire bijdragen) gaat.

De in 2014 onder druk van de Verenig-

Op het moment dat dit nummer van
VredesMagazine gedrukt werd, vierden
de staatshoofden en regeringsleiders
op 3 en 4 december 2019 in Londen het
70-jarig bestaan van de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie. Een
bondgenootschap, in de woorden van
haar eerste Secretaris-Generaal, de
Brit Ismay, “to keep the Russians out,
the Americans in, and the Germans
down.”

Verander(en)de rol van
Duitsland
in de NAVO

VOORZITTER VAN HET MILITAIR COMITÉ VAN DE NAVO, LUCHTMAARSCHALK SIR STUART PEARCE IN GESPREK MET NAVO SECRETARIS JENS
STOLTENBERG. NAVO TOP JULI 2018, BRUSSEL.  
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de Staten gemaakte afspraak dat elke NA-
VO-lidstaat haar defensie-uitgaven naar
tenminste 2% van het bruto binnenlands
product (bbp) moet verhogen, betekent
voor Duitsland een verhoging van 37
miljard naar tenminste 62 miljard euro
(bij een groeiende economie wordt dat
nog meer). Met een regeringspolitiek die
wars is van hogere belastingen, betekent
dat een verschuiving van andere begro-
tingsposten (onderwijs, gezondheids-
zorg, sociale zaken) naar defensie. Dank-
zij een in Duitsland nog steeds sterke vre-
desbeweging zijn inmiddels al meer dan
150.000 handtekeningen tegen deze ver-
hoging van de defensiebegroting verza-
meld.

In regeringskringen wordt gezocht
naar alternatieven voor het nemen van
deze ‘verantwoordelijkheid’ zonder dra-
conische verhoging van de militaire uit-
gaven. In lijn van Macron’s Frans-Duitse
initiatief om de politieke dimensie van
de NAVO te versterken wordt dit als een
dergelijk alternatief beschouwd, evenals
het merkwaardige voorstel van de Duitse
minister van defensie (en beoogde op-
volger van Merkel) Kramp-Karrenbauer
na de Turkse inval in Noordoost-Syrië
om daar een internationale veiligheids-
macht te stationeren, waar Duitsland dan
een belangrijke bijdrage aan zou leveren.
Een deel van het geld wordt dan gecom-
penseerd door daadwerkelijke militaire
inzet te leveren en de verantwoordelijk-
heid daarvoor te dragen.

FRAMEWORK NATIONS CONCEPT
Het idee om op een andere manier bij te
dragen aan de versterking van de NAVO
dan uitsluitend op basis van de financiële
bijdragen, ligt ook ten grondslag aan het
Framework Nations Concept dat Duits-
land voorlegde aan de NAVO-top van
2013 (dus één jaar voor de top waar de
2%-afspraak werd vastgelegd).

Het zijn niet alleen – zoals de gangbare
opvatting is – de forse bezuinigingen op
defensie na de Val van de Muur die grote
beperkingen opleggen aan de daadwer-
kelijke inzetbaarheid van de meeste Eu-
ropese krijgsmachten, maar ook de sterk
toegenomen kosten van de technisch veel
geavanceerdere wapensystemen en zelfs
persoonlijke uitrustingen van ook de
meest normale militairen dan aan het
eind van de Koude Oorlog. Zelfs met een
defensiebudget dat aan de NAVO-eis van
2% bbp voldoet, zullen de kleinere en
ook de meeste middelgrote Europese

landen niet in staat om iets van een vol-
waardige krijgsmacht overeind te hou-
den.

Wat dat betreft biedt het Duitse voor-
stel van het Framework Nations Concept
(FNC) een adequater antwoord op de ge-
constateerde militaire tekortkomingen
van de Europese NAVO-lidstaten, dan de
eis van 2% bbp. Het FNC is gebaseerd op
grote Europese NAVO-lidstaten, die met
hun eigen militaire organisatie als het
ware het geraamte van een volwaardige
legermacht vormen en daar voor een
groot deel ook het personeel en materieel
voor beschikbaar stellen, maar waaraan
kleine en middelgrote NAVO-lidstaten
ook een onderdeel voor hun rekening
nemen. Dat kan een regulier legeronder-
deel zijn (bestaande uit ‘gewone’ solda-
ten) of een specialistische eenheid. Op

die manier, zo is de gedachte, hoeft niet
elke NAVO-lidstaat alle mogelijke leger-
onderdelen en speciale eenheden zelf in
dienst te hebben en kunnen onderlinge
afspraken gemaakt worden welk land
welke bijdrage levert aan zo’n gezamen-
lijke troepenmacht.

Er zijn er op dit moment drie samen-
werkingsverbanden binnen de NAVO die
op dit FNC teruggaan. Een door Italië ge-
leid samenwerkingsverband dat voort-
bouwt op (NAVO-)stabilisatie-operaties
op de Balkan; een door het Verenigd Ko-
ninkrijk geleid samenwerkingsverband
dat vooral gericht is op militaire inter-
ventie elders in de wereld en een door
Duitsland zelf geleid samenwerkingsver-
band dat vooral de oorspronkelijke NA-
VO-taak van de verdediging van het
bondgenootschappelijk grondgebied te-
gen een Russische aanval benadrukt.
Waar aan de Italiaanse en Britse samen-
werkingsverbanden zes NAVO-lidstaten
deelnemen, zijn dat er zestien bij het
door Duitsland geleide FNC.

Nederland neemt zowel aan het Britse

als het Duitse FNC deel. Aan het Britse
met onderdelen van de marine en met
mariniers, aan de Duitse met grote delen
van de landmacht. Dat bouwt deels voort
op een al langer bestaande samenwer-
king tussen de Nederlandse en de Duitse
landmacht, waaronder het in 1995 opge-
richte 1ste Duits-Nederlandse legerkorps
met haar hoofdkwartier in Münster. On-
der invloed van het FNC zijn daar recen-
ter ook de integratie van de Nederlandse
43ste Gemechaniseerde Brigade en de
11de Luchtmobiele Brigade in overeen-
komstige Duitse divisies bijgekomen.

Deze structurele samenwerking van
het Nederlandse met het Duitse leger
heeft natuurlijk – zeker op termijn – ook
consequenties voor de daadwerkelijke
inzet. Het is niet voor niets dat Neder-
land – na de feitelijk laatste min of meer
zelfstandige landmachtoperatie in
Uruzgan – haar landmachtoperaties
vooral in samenwerking met het Duitse
leger uitvoert. Zo vond de Kunduz-mis-
sie plaats in de ‘Duitse’ zone in het noor-
den van Afghanistan, zitten Nederland
en Duitsland (nog net) samen in Mali en
vindt ook de Nederlandse bijdrage aan
de zgn. ‘Enhanced Forward Presence’ van
de NAVO in de Baltische Staten in de
‘Duitse’ zone in Litouwen plaats.

Afgelopen november berichtte de
Duitse krant Westfälische Nachrichten
dat er al twee jaar lang met de Neder-
landse landmacht gesproken wordt over
de inrichting van een binationaal com-
mandocentrum in Münster vanwaaruit
de inzet van de samenwerkende Duitse
en Nederlandse troepen in gezamenlijk-
heid geleid zou moeten worden, en niet
vanuit twee aparte commandocentra:
Den Haag en Berlijn. Voor dat doel zou
gedacht worden aan de voormalige en
thans leegstaande Manfred-von-Richt-
hofenkazerne in Münster, maar de Ne-
derlanders zouden onlangs afgehaakt
hebben.

Gezien de gang der dingen zal het hier
eerder om uitstel dan om afstel gaan. Dit
simpele nieuwsfeit maakt echter duide-
lijk dat we voor de verdere ontwikke-
lingsgang en de toekomstige inzet van de
Nederlandse landmacht niet alleen naar
Den Haag maar in toenemende mate ook
naar Berlijn moeten kijken en dat een
verander(en)de rol van Duitsland bin-
nen de NAVO ook ons in Nederland heel
direct aangaat.

Jan Schaake

EMBLEEM VAN LUCHTMOBIELE BRIGADE
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Deze drie grootmachten zijn niet
de enige landen die naarstig
werken aan hypersonische wa-

pens. Landen zoals Frankrijk en India
staan ook al ver in hun onderzoek, voor-
namelijk dankzij hun samenwerking met
Rusland. Japan, Australië en dan nog een
rits Europese landen overzien eveneens
hun eigen militaire en/of civiele hyperso-
nische onderzoeksprogramma’s.

Maar wat zijn hypersonische wapens
eigenlijk? Met ‘hypersonisch’ wordt een
snelheid van hoger dan Mach 5 aange-
duid. Mach 1 staat gelijk aan de snelheid
van het geluid, een slordige 1200 kilome-
ter per uur (km/h). Hypersonische wa-
pens zijn dus wapens die vliegen met een
snelheid van meer dan 5000 km/h, soms
tot zelfs 25.000 km/h. Ter vergelijking:
dat is minstens zes keer zo snel als een ge-
woon lijnvliegtuig voor internationale
vluchten. Hypersonische wapens zouden
kunnen vliegen op een hoogte van tussen
de tientallen tot 100 km boven het aard-
oppervlak.

Hoge snelheid in combinatie met gro-
te hoogte en het feit dat de hypersonische
projectielen ook wendbaar zouden zijn,
maakt van deze wapens de natte droom
van elke militaire planner en beleidsma-
ker met een minimum aan grootheids-
waanzin. Met deze wapens kan namelijk
op zeer korte tijd een aanval uitgevoerd
worden zonder dat de vijand het exacte
eindtraject en -doel van het wapen kan

voorspellen. Dat maakt het dus bijzonder
moeilijk om zich ertegen te beschermen.
En daarin schuilt dan weer de reden
waarom deze wapens wellicht ook een
grote nachtmerrie zijn voor diezelfde mi-
litaire planners en beleidsvoerders.

Aangezien iedereen de eerste wil zijn,
kunnen we vandaag zonder twijfel spre-
ken van een nieuwe dimensie in de we-
reldwijde wapenwedloop. De tijd dat hy-
personische wapens ‘de wapens van de
toekomst zijn’, lijkt definitief voorbij.

TECHNOLOGIE
Momenteel wordt er sterk ingezet op de
ontwikkeling van twee verschillende ty-
pes van aandrijving waarmee hypersoni-
sche snelheden behaald kunnen worden.
Het eerste is de ‘klassieke’ ballistische ra-
kettechnologie. Het tweede type is de zo-
genaamde ‘scramjet’-technologie.

Bij het eerste type van aandrijving
wordt een wapen via raketmotoren op
hoogte (tot 100 km) en hypersonische
snelheid gebracht, waarna het via een
wendbare glijvlucht een ‘Hypersonic Gli-
de Vehikel’ naar het doelwit brengt - als
het ware surfend of glijdend op de ver-
schillende lagen in de atmosfeer. Het in-
novatieve zit hem dus in de ontwikkeling
van een nieuw soort glijtuig dat wend-
baar is en daardoor geen voorspelbaar
ballistisch traject volgt. Bovendien kan
dit soort glij-vehikel op veel lagere hoog-
tes (10 tot 30 km) vliegen in vergelijking

met ballistische wapenkoppen. Dat
maakt detectie door de bestaande anti-
raketschilden bijna onmogelijk. Inter-
continentale ballistische raketten berei-
ken typisch immers een veel grotere
hoogte (tot 1200 km) boven het aardop-
pervlak.

Scramjetmotoren vormen een tweede
type aandrijving met het potentieel hy-
personische snelheden te bereiken. Hy-
personische kruisraketten (‘hypersonic
cruise missiles’) kunnen met scramjets,
eens ze op supersonische snelheid (een
snelheid hoger dan Mach 1) gebracht
worden, via een andere aandrijving (ra-
ketmotor of een gevechtsvliegtuig) nog
verder versnellen tot hypersonische snel-
heden. Scramjets werken door de atmos-
ferische lucht samen te persen in hun
motor wanneer deze vliegt aan een snel-
heid hoger dan de snelheid van het ge-
luid. Scramjet staat dan ook voor ‘super-
sonic combustion ramjet’. Scramjets zijn
technologisch uiterst moeilijk te realise-
ren.

Naast het feit dat deze beide wapensys-
temen extreem snel vliegen, zijn ze dus

De nieuwe
hypersonische
wapens

In deze volatiele tijden gebeurt alles altijd maar sneller: aandelenhandel,
communicatie, … en binnenkort ook oorlogsvoering met een nieuwe klasse van
hypersnelle wapens. Er wordt al decennialang gewerkt aan hypersonische vliegtuigen
en er werden in het geheim ook al onderzoeksprogramma’s opgezet naar
hypersonische (kern)wapens, dus het is geen nieuw idee, maar momenteel wordt er
flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van hypersonische wapens, in hoofdzaak door
Rusland, China en de Verenigde Staten. De Russische president Poetin schept er graag
publiekelijk over op, China werkt er in alle stilte aan en in de VS heerst de idee dat ze
serieus achterophinken.
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ve kracht, zoals kernwapens, maar zon-
der het nadeel van kernwapens, radioac-
tieve neerslag (fall-out).

(...)

STAND VAN ZAKEN
China was het eerste land dat in novem-
ber 2017 aankondigde een succesvolle
test te hebben uitgevoerd met een hyper-
sonisch systeem dat ook operationeel
wordt gemaakt – dus geen louter testsys-
teem is. Het hypersonische glij-vehikel
werd gelanceerd vanaf een ballistische
Dongfeng 17-raket. De afstand die het
Chinees glij-vehikel kan afleggen, ligt
naar verluidt tussen de 1800 km en 2500
km. Het vehikel zou geladen kunnen
worden met een conventioneel of nucle-
air explosief. De bedoeling is om het sys-
teem operationeel te hebben voor het
Chinees leger tegen 2020. Als het systeem
effectief werkt, zal het een formidabele
bedreiging vormen voor de Amerikaanse
zeevloot in de Zuid- en Oost-Aziatische
wateren.

De Russische president Poetin kondig-
de in maart 2018 aan dat zijn land allerlei
soorten nieuwe wapensystemen aan het
ontwikkelen is, waaronder ook hyperso-
nische strategische en tactische wapens.
Twee van die wapensystemen zijn veelbe-
sproken in de media en worden nu al
ontplooid.

Het Russische ‘Avanguard’-systeem is
een strategisch wapen, d.w.z ontworpen
om doelen te raken die het vermogen van
de vijand om oorlog te voeren zoveel
mogelijk uitschakelt. Het systeem bestaat
uit een grond-gelanceerde raket (wellicht
de nieuwe intercontinentale ballistische
raket RS-28 Sarmat) die een wapenkop
lanceert voor een glijtraject, en geladen
kan worden met zowel een conventioneel
als een nucleair explosief tot 2 megaton.
Er zou al sedert midden de jaren 1980
aan het project gewerkt worden als een
reactie op de ontwikkeling van het ‘Stra-
tegic Defense Initiative’ (het antiraket-
tenschild) van de VS onder de regering
van president Reagan. Eind december
2018 verklaarde de Russische viceminis-
ter van Defensie, Yuri Borisov, dat Avan-
guard met succes een wendbaar projec-
tiel gelanceerd heeft dat een snelheid van
33.000 km/h of Mach 27 bereikte terwijl
het naar z’n doelwit vloog zo’n 6000 km
verderop. Dit jaar nog moet het eerste

Russische regiment gewapend met het
Avanguard-systeem gevechtsklaar zijn.

Eind augustus vlogen in een Russische
luchtvaartshow MiG-31K jachtvliegtui-
gen mee, geladen met Kinzhal-raketten
die een nucleaire lading kunnen dragen.
Deze vanuit de lucht gevuurde hyperso-
nische, wendbare raketten zouden tot
Mach 10 kunnen vliegen en een reikwijd-
te hebben van om en bij de 1000 km. De
reikwijdte kan vergroot worden wanneer
deze raket onder een vliegtuig gemon-
teerd wordt met een grotere actieradius.
Klein detail, het ontwerp van deze
Kinzhal-raket zou gebaseerd zijn op dat
van de grond-gelanceerde ballistische Is-
kander-raket, het Russische raketsysteem
dat door de VS onlangs aangevoerd werd
als de reden om uit het INF-verdrag te
stappen omdat het naar verluidt een
reikwijdte heeft van meer dan 500 km.
Volgens de VS schond Rusland op die
manier het INF-verdrag dat grond-ge-
lanceerde systemen met een reikwijdte
tussen de 500 en 5500 km verbood.

Gezien in de VS het gevoel ontstaan
was dat er een technologische achter-
stand bestaat ten opzichte van Rusland
en China met betrekking tot de ontwik-
keling van hypersonische wapens, nam
het Congres in 2018 een wet aan die be-
paalt dat het land over een operationeel
supersonisch wapen moet beschikken te-
gen oktober 2022. Michael D. Griffin, in
2018 benoemd tot Onderminister van
Defensie voor Ontwikkeling en Techno-
logie, was nauw betrokken bij het Strate-
gic Defense Initiative van president Rea-
gan in de jaren 1980 en stond vier jaar
lang aan het hoofd van de NASA. Hij be-
schouwt het onderzoek naar en de ont-
wikkeling van hypersonische wapens
voor het Amerikaans leger als een abso-

ook wendbaar en vliegen ze op een hoog-
te waarop de meeste antiraketsystemen
niet voorzien zijn. Doordat er bij der-
gelijke hoge snelheden een gigantische
kinetische energie ontstaat, is de ex-
plosiekracht van de impact van een
dergelijke raket op zich al enorm, laat
staan dat er nog een conventionele of nu-
cleaire explosieve lading aan gekoppeld
wordt.

In een rapport van de Amerikaanse
denktank RAND Corporation wordt
ruw geschat dat de explosiekracht van
een hypersonische raket zonder conven-
tionele of nucleaire lading, met een mas-
sa van 400 kg en een hypersonische snel-
heid van Mach 7, een explosieve kracht
heeft van 2 ton TNT. Ter vergelijking: het
kernwapen dat Hiroshima van de kaart
veegde was een nucleaire bom met een
explosiekracht van 15 kiloton TNT. Een
hogere snelheid en/of massa resulteert
logischerwijs in een nog veel hogere ex-
plosiekracht, denk maar aan een meteo-
rietinslag op aarde. Hypersonische wa-
pens hebben dus een enorm militair po-
tentieel. Ze hebben een enorme explosie-

Don’t Bank on the Bomb
Steeds meer financiële instellingen zeggen
“nee” tegen kernwapens. Dat blijkt uit nieuw
onderzoek door Don’t Bank on the Bomb.
Daaruit blijkt dat 77 banken, pensioen-
fondsen, verzekeraars en andere financiële
instellingen beleid hebben aangenomen om
niet te investeren in kernwapenbedrijven. Dit
is een toename van 14 sinds 2018. Sommige
Nederlandse financiële instellingen hebben
echter nog werk te doen: ING bijvoorbeeld
sluit kernwapenbedrijven uit NAVO-landen
niet uit.

GRAFISCHE VERBEELDING
VAN BOEING X-51 WAVERIDER
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lute prioriteit. Deze zomer maakte de re-
gering Trump in haar voorstel van defen-
siebudget een slordige 2,6 miljard dollar
vrij voor onderzoek naar hypersonische
wapens.Verwacht wordt dat de middelen
hiervoor binnen een vijftal jaren zullen
oplopen tot ongeveer 5 miljard dollar per
jaar. Twee ontplooibare systemen moet
binnen de drie jaar gerealiseerd worden.

Defensiebedrijven staan aan te schui-
ven om deze budgetten binnen te halen,
niet alleen om hypersonische raketten te
ontwikkelen maar ook om een raketten-
schild te ontwerpen dat dergelijke wa-

pens moet tegenhouden. Lockheed Mar-
tin haalde als hoofdaannemer van De-
fensie in 2019 een contract binnen van
2,5 miljard dollar om samen met andere
defensiebedrijven tegen 2023 een eerste
prototype van een glij-vehikel te realise-
ren.

IMPACT 
De huidige defensiesystemen tegen ra-
ketaanvallen – waarvan op zich al zeer
twijfelachtig is dat ze 100% performant
werken – zijn zeker niet in staat om hy-
personische raketten tegen te houden,
gezien hun grote snelheid, hun onvoor-
spelbare traject en de hoogte waarop ze
vliegen (in vergelijking met ballistische
raketten vliegen ze te laag en in vergelij-
king met kruisraketten vliegen ze te
hoog).

Hypersonische wapens vliegen niet al-

leen supersnel, ze zouden ook veel min-
der snel te detecteren zijn met de huidige
radar- en sensorsystemen. Het tijdskader
om te reageren op een eventuele aanval
verkleint dus enorm. Niet alleen is er veel
minder tijd om de omvang van een ra-
ketaanval vast te stellen en om te verifië-
ren of er wel degelijk een echte aanval is
(en het niet louter om een fout in het sys-
teem gaat), de tijd om een tegenaanval te
lanceren verkort ook aanzienlijk. Ter il-
lustratie: als de VS Rusland vandaag aan-
valt of omgekeerd, wordt de huidige tijd
tussen de lancering van een interconti-

nentale ballistische raket en het bereiken
van het doelwit geschat op maximaal 23
minuten. Dit korte tijdsbestek wordt dus
nog kleiner en de kans op fouten bijge-
volg groter.

Deze nieuwe technologische ontwik-
kelingen zullen zeker gevolgen hebben
voor de bestaande militaire doctrines, en
in het bijzonder in landen met een defen-
siesysteem dat steunt op een antiraket-
tenschild om de raketten van de vijanden
te neutraliseren (zoals bijvoorbeeld de
VS). De huidige antiraketsystemen kun-
nen zoals gezegd immers geen hyperso-
nische raketten tegenhouden.

Een eerste gevolg is dat iedereen zo
snel mogelijk zelf hypersonische wapens
wil ontwikkelen en ontplooien in een po-
ging gelijke tred te houden met de vijand
door de respectievelijke arsenalen in ‘ba-
lans’ te houden. Dit proces is duidelijk al

volop aan de gang. Verder zullen landen
er alles aan doen om de reikwijdte van
hun antirakettenschilden uit te breiden
zodat ze ook hypersonische wapens kun-
nen detecteren en onderscheppen. Er
zullen enorme sommen geld naar de de-
fensie-industrie vloeien voor de ontwik-
keling van nieuwe onderscheppingsra-
ketten die vijandige ballistische raketten
al tijdens hun lancering (‘boost-fase’)
moeten kunnen uitschakelen.

Een mogelijk ander gevolg is dat be-
staande offensieve wapensystemen op
nóg hogere alertheid geplaatst worden.
Momenteel staan wereldwijd al 2000
kernraketten, in ondergrondse raketsilo’s
en in duikboten, op zeer hoge alertheid
(‘hair trigger alert’). Dat wil zeggen dat ze
constant (24 uur op 24 uur en 7 dagen op
7) gereedstaan om afgevuurd te worden.
Ze kunnen binnen de 10 minuten gelan-
ceerd worden, wat nucleaire machten in
staat moet stellen om een tegenaanval uit
te voeren vóórdat een vijandige aanval
hun capaciteit daartoe uitschakelt tijdens
een eerste aanvalsgolf (First Strike). Het
is vanzelfsprekend dat nog meer strategi-
sche wapens in een staat van zeer hoge
alertheid brengen, enorme risico’s met
zich meebrengt. De afbouw van deze ho-
ge alertheid voor kernwapens is nu net al
jaren een prioriteit voor veel experts we-
gens véél te gevaarlijk.

Het valt te verwachten dat ook de
ruimte verder gemilitariseerd wordt.
Nieuwe detectiesystemen zullen immers
nood hebben aan een hele serie van nieu-
we militaire satellieten en een nieuwe
snelle communicatie- en commando-
structuur. Generaal Samuel Greaves, de
directeur van het Amerikaans Raketde-
fensie Agentschap (‘Missile Defense
Agency’) dringt hier heel sterk op aan. De
onderminister van Defensie voor Onder-
zoek en Techniek, Griffin, richtte in
maart 2019 al een Ruimteontwikkelings-
agentschap op (‘US Space Development
Agency’) en voegde het toe aan zijn de-
partement.

(...)
Pieter Teirlinck

Dit artikel is eerder in een langere versie

verschenen op de site van de vredesbeweging

Vrede in Gent. Het volledige artikel is daar te

raadplegen: www.vrede.be/nieuws/de-nieuwe-

hypersonische-wapens. In de langere versie wordt

onder meer gewezen op het proliferatiegevaar van

deze wapens en een mogelijk oplossing via een

internationale conventie.

OEFENING VOOR OVERWINNINGSDAG, 2014 MET RUSSISCHE SUPERSONISCHE AVENGARD
GLIJVEHIKEL 
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onele strijdkrachten, inclusief training
en oefening. Mini-kernwapens worden
vaak beschreven als “geschikt voor oor-
logsvoering” en zijn onderdeel van de
geïntegreerde nucleaire en conventionele
strijdkrachten waar de regering Trump
heen wil. Het nieuwe beleid vervaagt op-
zettelijk de lijn tussen nucleaire en con-
ventionele strijdkrachten. Daarmee wor-
den de scenario’s waarin de VS als eerste
kernwapens gebruiken verbreed, waar-
door de drempel voor het eerste gebruik
wordt verlaagd.

In de NPR werd er nog vanuit gegaan
dat de eerste productie en vervanging
van de huidige modellen door de B61-12
in maart 2020 zou beginnen en in 2024
zijn voltooid. Maar eind september 2019
schrijft een topman van de National Nu-
clear Security Administration (NNSA)
aan de vaste defensiecommissie van het
Huis van Afgevaardigden dat de eerste
productie bijna twee jaar is vertraagd.

PRECISIEGELEIDING
De thermonucleaire kernkop van de
B61-12 zal naar verluidt een maximale
explosieve kracht hebben van ongeveer
50 kiloton. Personeel op de grond kan die

AMOK OnderzoeksdossierVD

Anders dan bij de regering Obama
(NPR 2010) staat in de Nuclear
Posture Review van de regering

Trump niet ‘strategische stabiliteit’, maar
‘grote machtsconfrontatie’ centraal. Deze
verschuiving van focus weerspiegelt de
huidige nadruk op nucleaire afschrik-
king en modernisering en de sceptische
houding tegenover wapenbeheersing.
Terwijl president Obama beloofde geen
nieuwe kernwapens te bouwen, conclu-
deert de NPR van president Trump dat
een grotere verscheidenheid in het nucle-
aire arsenaal met mini-kernkoppen het
antwoord is op de nieuwe soorten be-
dreigingen die uitgaan van Rusland en
China.

SCHEIDSLIJN
Trump wil mini-kernwapens inzetten op
onderzeeërs (zie kader mini-kernwa-

pens). Het betreft een kruisraket en een
variant van een nucleaire ballistische ra-
ket met een mini-kernkop voor de be-
staande Trident-raketten. Daarnaast wil
Trump de voorraden nucleaire B61
zwaartekrachtbommen moderniseren
(zie kader B61-12), die in Nederland
vooral bekend zijn vanwege de 15 tot 20
kernbommen op vliegbasis Volkel. Deze
maatregelen gaan gepaard met een ande-
re belangrijke wijziging in het Ameri-
kaanse beleid: een nauwere integratie
van Amerikaanse nucleaire en conventi-

Mini-kernwapen verhoogt
kans op kernoorlog

De Nuclear Posture Review (NPR) van de
regering Trump uit februari 2018 ademt de
geest van de Koude Oorlog. Het schetst een
beleid dat gebruik van kernwapens
waarschijnlijker maakt. Het document roept
op tot een groot aantal wijzigingen in het
Amerikaanse kernwapenbeleid, waaronder de
inzet van nieuwe kernwapens. Sommige van
deze veranderingen kunnen relatief snel
plaatsvinden – binnen de resterende tijd van
Trumps ambtstermijn – en andere zullen er
jaren over doen voor ze worden gerealiseerd.

Mini-kernwapens

Een mini-kernwapen is een kernwapen met een low-yield (laag rendement) kernkop tot 20
kiloton energie. De yield (explosieve kracht) van een kernwapen is de hoeveelheid

energie die vrijkomt bij de ontploffing. De kracht van de bom op Hiroshima (15 kiloton)
wordt tegenwoordig dus beschouwd als die van een mini-kernwapen. 

Uiterlijk is er geen verschil tussen de bestaande Trident Submarine-Launched Ballistic
Missiles (W76-1 / 100kt) en de nieuwe variant met een mini-kernkop (W76-2 / 5 kt). De
laatste kan worden geproduceerd door de bestaande kernkop te wijzigen zodat alleen de
(kleinere) primaire lading explodeert. Deze wijziging kan relatief snel worden doorgevoerd.
De mini-kernwapens kunnen – en zullen waarschijnlijk – operationeel worden tijdens deze
presidentiële termijn. Ze zijn bruikbaar bij zowel tactische als strategische missies.
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explosieve kracht, afhankelijk van het ty-
pe missie, elektronisch beperken met be-
hulp van een zogenaamde dial-a-yield-
functie in de kern van de kernkop. Vol-
gens de Amerikaanse luchtmacht kan de
explosieve kracht verder worden beperkt
tot respectievelijk 10, 1,5 en 0.3 kiloton.

In 2014 beschreef de voormalige staf-
chef van de Amerikaanse Luchtmacht

Norton Schwartz op een conferentie van
de denktank Stimson Center in Washing-
ton deze precisiegeleiding als de sleutel
tot de bunker-busting-mogelijkheden
van het wapen. Het kan zijn explosie veel
scherper richten op het doel. Het heeft
door GPS-plaatsbepaling en een inerti-

aal navigatiesysteem (INS) gestuurde
staartvinnen met volgens de Amerikaan-
se luchtmacht een foutmarge van 30 me-
ter.

EXPLOSIEVE ENERGIE
Hans M. Kristensen van de Federation of
American Scientists (FAS) zegt dat het
bewijs dat de 3,5 meter lange B61-12 en-
kele meters onder het grondoppervlak
kan doordringen, belangrijke gevolgen
heeft voor het soort doelen die met de
bom in gevaar kunnen worden gebracht.
Een kernwapen dat ontploft nadat het de
aarde is binnengedrongen, brengt zijn
explosieve energie efficiënter over naar
de grond en is dus effectiever in het ver-
nietigen van diep begraven doelen. Hij
haalt een studie aan van de National Aca-
demies of Sciences: “De explosieve
kracht van een kernwapen die vereist is
om een hard en diep begraven doelwit te
vernietigen, wordt met een factor 15 tot
25 verlaagd door verbeterde grond-
schokkoppeling als het wapen enkele
meters onder het oppervlak tot ontplof-
fing komt.” Dat betekent dat het maxi-
male destructieve potentieel van de B61-

12 tegen ondergrondse doelen gelijk is
aan het vermogen van een oppervlakte-
kernwapen met een kracht van 750 tot
1.250 kiloton.

GEVAARLIJKSTE KERNWAPEN
Critici waarschuwen dat de Amerikaanse
regering – door de verbeteringen en de
mogelijkheden die de B61-12 biedt –
makkelijker naar dit wapen zal grijpen,
waardoor de kans op een kernoorlog
wordt vergroot. Hun redenering is kort-
weg als volgt: in termen van puur de-
structief vermogen mag de B61-12 dan
wel lang niet het gevaarlijkste kernwapen
zijn van de Verenigde Staten. Maar wat de
B61-12-bom tot het gevaarlijkste kern-
wapen in het Amerikaanse arsenaal
maakt, is zijn bruikbaarheid. Die bruik-
baarheid komt voort uit een combinatie
van nauwkeurigheid en de ‘beperkte’
kernexplosie. De Verenigde Staten heb-
ben geen beleid voor first use. De NPR
vermeldt expliciet een reeks vijandelijke
niet-nucleaire aanvallen die een reden
kunnen vormen voor een Amerikaanse
reactie met kernwapens.

Ook vanwege de kosten is de B61-12

controversieel. In 2012 was de officiële
kostenraming nog rond de vier miljard
dollar. In juli 2019 maakt het Amerikaan-
se ministerie van Energie bekend dat de
totale kosten van de vernieuwing 8,3 mil-
jard dollar zullen bedragen. Dat is exclu-
sief de kosten van de vertraging, die door
het NNSA (National Nuclear Security
Administration) worden geschat op 600
tot 700 miljoen dollar.

Dit alles heeft bij veel experts ertoe ge-
leid de noodzaak van het wapen in twijfel
te trekken. De twijfel wordt gevoed door
andere moderniseringsplannen van het
Amerikaanse leger. Naast de B61-12 is de
Amerikaanse luchtmacht bezig met het
ontwikkelen van een nieuwe nucleair in-
zetbare kruisraket en meer massieve,
nauwkeurig geleide conventionele bun-
kerbusterbommen. Deze wapens zijn in
staat zijn om geharde doelen van de vij-
and, zoals de ondergrondse command
and control bunkers, in gevaar te bren-
gen.

Henk van der Keur

B61-12 

De ontwikkeling van de nieuwe B61-12 begon in februari 2012 en maakt deel
uit van het B61-12 Life Extension Program (LEP), een samenwerking tussen de

Amerikaanse luchtmacht en de National Nuclear Security Administration (NNSA).
De eerste ontwikkelingstest werd uitgevoerd in juli 2015 en de beoordeling van het
basisontwerp werd voltooid in januari 2016. De B61-12 ging in juni 2016 in de
productiefase en de eerste testvlucht voor de systeemkwalificatie werd in maart
2017 uitgevoerd met een F-16 van de Amerikaanse luchtmacht. Het oudere type
B61-11 (1997) is een vrijevalbom, die zijn inherente onnauwkeurigheid moet
compenseren met zijn bunkerdoordringende en hoge explosieve kracht (tot 400
kt). De B61-12 is een geheel nieuw type kernbom. Het is de eerste kernbom in het
Amerikaanse arsenaal met precisiegeleiding. Deskundigen denken dat het in totaal
gaat om 400 tot 500 bommen.

Het Los Alamos National Laboratory en Sandia National Laboratories zijn
verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de B61-12. De uitrusting met
beweegbare staartvinnen is ontwikkeld door Boeing in opdracht van het Air Force
Nuclear Weapons Center (AFNWC), dat verantwoordelijk is voor de technische
integratie en systeemkwalificatie van de staartuitrusting.

Amerikaanse B61-bommen worden onder meer ondergebracht bij NAVO-
bondgenoten in Europa als onderdeel van het “Nuclear Weapons Sharing
Program” van de NAVO. Ongeveer 150 B61-bommen zijn opgeslagen op zes
Amerikaanse locaties op Europese vliegbases: Volkel in Nederland, Kleine Brogel
in België, Büchel in Duitsland, Aviano en Ghedi-Torre in Italië, en Incirlik in Turkije.
Het B61-kernwapen werd in 1963 ontworpen en gebouwd door het Los Alamos
National Laboratory in New Mexico. Het is één van de laatste thermonucleaire
wapens (waterstofbommen) uit die tijd die ook na het einde van de Koude Oorlog
in de voorraad van de Verenigde Staten wordt gehandhaafd. 

PROTOTYPE B61-12 MET GPS SYSTEEM
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De NPG is het adviesorgaan voor
consultatie over de nucleaire be-
sluitvorming binnen de NAVO.

De NPG heeft in de loop van de tijd com-
missies ingesteld, zoals in 1977 de High
Level Group (HLG), waarvan aangeno-
men wordt dat ze de nucleaire besluit-
vorming binnen de NAVO voorbereidt,
en een aparte groep die gaat over de be-
veiliging van de kernwapens van de NA-
VO. Beide worden voorgezeten door de
VS en bestaan uit hoge ambtenaren en
experts van de lidstaten. Frankrijk is geen
lid van de High Level Group en de NPG.

Kernwapens van de VS zijn vanaf de ja-
ren vijftig gestationeerd in Europa in het
kader van de Koude Oorlog tegen de Sov-
jet-Unie. Naarmate de nucleaire strategie
van de VS zich ontwikkelde van massale
vergelding naar het zogenaamde aange-
paste antwoord (flexible response) stegen
de zorgen van de  Europese regeringen
dat de VS wellicht bereid waren om een
nucleaire oorlog uitsluitend op Europees
grondgebied uit te vechten. Daarnaast
hadden enkele Europese landen ambities
om zelfstandig kernwapens te ontwikke-
len, nadat de VS zich tijdens de Suez-cri-
sis van 1956 hadden verzet tegen een
Brits-Frans-Israëlische militaire cam-
pagne in het Midden-Oosten en daarom
niet meer werden vertrouwd. Uiteinde-
lijk ging alleen Frankrijk hiertoe over,
maar de pogingen van de VS om de Euro-
pese bondgenoten gerust te stellen leid-
den tot de boven beschreven structuur
met de Nuclear Planning Group.

In geval van oorlog zal een groot deel
van de nationale legers van de lidstaten

onder bevel worden gesteld van de
NAVO-commandostructuur, ook de on-
derdelen met nucleaire taken. Er zijn ver-
schillende alarmfases die in dit proces
een rol spelen: waakzaamheid, eenvou-
dig alarm, versterkt alarm en algemeen
alarm. Het is geheim in hoeverre en
wanneer beslissingen over de inzet van
nucleaire onderdelen kunnen worden
gedelegeerd aan NAVO-commandanten.
Aangenomen wordt dat hiervoor een be-
sluit van het DPC of wellicht ook van de
Atlantische Raad nodig is.

Het is een politieke beslissing, maar
wat er kan gebeuren onder tijdsdruk
weet waarschijnlijk niemand. De beslis-
sing om een nucleair wapen ook werke-
lijk te gebruiken blijft bij de president
van de VS (na consultatie van de part-
ners). Voor de inzet van het benodigde
vliegtuig is een bevel van de betrokken
NAVO-commandant nodig. Tijdens de
Koude Oorlog werd wel aangenomen dat
Duitsland als gastland een zeker veto-

recht had over de inzet van het wapen op
het eigen grondgebied.

Het mogelijk gebruik van kernwapens
is een belangrijke reden, waarom de op-
perbevelhebber van de NAVO in Europa
altijd een Amerikaan is. Een eenzijdige
beslissing van de VS om een kernwapen
in te zetten zonder instemming van de
rest van de NAVO is in theorie mogelijk
(de VS houden de beschikkingsmacht
over de wapens), maar in de praktijk las-
tig als daarvoor een vliegtuig van het
gastland nodig is.

Kees Kalkman

ENKELE BRONNEN:

Daniel Charles, Nuclear Planning in NATO, 1987

Oxford Research Group, In the Dark – Parliament,

the Public & NATO’s New Nuclear Weapons, 1989

NATO Handbook, 1998

Hans Kristensen (Federation of American

Scientists), NATO Nuclear Operations, 2015

AMOK OnderzoeksdossierVD

De nucleaire planning van
de NAVO

Besluiten binnen de NAVO worden steeds bij unanimiteit
genomen. Het hoogste orgaan binnen het bondgenootschap is
de Atlantische Raad. Deze vergadert wekelijks op
ambassadeursniveau en twee keer per jaar met de ministers
van buitenlandse zaken. Op gelijk niveau staat het Defence
Planning Committee (DPC) van de ministers van defensie.
Daaronder staat sinds 1966 de Nuclear Planning Group (NPG),
die eveneens twee keer per jaar op ministerieel niveau
vergadert en daartussenin op het niveau van de permanente
delegaties en de NAVO-staf.

GEHEIME NOTA
VAN MINISTER
VAN DEFENSIE
SCHLESINGER

VOOR CONGRES
VS, 1975.

VRIJGEGEVEN
IN 2017.  
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Die basis speelde een rol bij de
mislukte couppoging tegen het
bewind van president Erdogan

in juli 2016. Incirlik was toen een week
lang gesloten en hoge officieren van de
basis werden gearresteerd in verband
met de couppoging.

Volgens de New York Times hebben
ambtenaren van de departementen van
Buitenlandse Zaken en Energie van de VS
in oktober in het geheim de plannen voor
een evacuatie van de kernbommen in
Turkije tegen het licht gehouden, omdat
de overtuiging bestaat dat ze daar kwets-
baar zijn. De andere kant van die medail-
le is volgens een hooggeplaatste bron dat
een vertrek van de wapens het einde van
het Turks-Amerikaanse bondgenoot-
schap zou betekenen.

De geruchten dat de kernbommen na
de couppoging zouden zijn weggehaald
kloppen dus niet. Een artikel op de offici-
ële website van de basis stelt, dat het 39ste
Operations Support Squadron nog
steeds de missie heeft om Turkse en geal-
lieerde strijdkrachten te coördineren en
te controleren bij het uitvoeren van ope-

raties op het gebied van onder meer ‘nu-
cleaire afschrikking’.

In het jaar 2000 waren er volgens Kris-
tensen nog 90 kernwapens van de VS in
Turkije. Veertig daarvan waren bestemd
voor Turkse F-16s. Die waren oorspron-
kelijk gestationeerd op de vliegbases
Akinci en Balikesir, maar werden in 1996
naar Incirlik overgebracht. In 2005 wer-
den de 40 ‘Turkse’ kernwapens terugge-
vlogen naar de VS in het kader van een
eenzijdig programma van de regering
Bush om het aantal kernwapens in Euro-
pa te reduceren.

KERNWAPENDEPOT
De resterende vijftig zijn bestemd voor
gebruik door gevechtsvliegtuigen van de
VS, terwijl er geen USAF-squadron per-
manent gestationeerd is op Incirlik. Tur-
kije heeft dit namelijk nooit toegestaan.
Tijdens een crisis moeten er dus VS-
vliegtuigen worden ingevlogen of de
kernwapens moeten eerst verplaatst wor-
den naar andere vliegbases. Kristensen
concludeert dat Incirlik dus eigenlijk
meer een kernwapendepot is dan een
kernwapenbasis.

De kernwapens in Incirlik zijn opge-
slagen in de ondergrondse kluizen op een
speciaal terrein met de naam “NATO
Area”. Ze worden daar bewaakt door VS-
militairen van de 39ste Security Force.
Als de wapens geëvacueerd moeten wor-
den zou dat kunnen gebeuren met een C-
17 transportvliegtuig van het 4e Airlift
Squadron van de 62ste Airlift Wing uit

Joint Base Lewis-McChord in de staat
Washington. Dit is het enige onderdeel in
de VS-luchtmacht dat gekwalificeerd is
om met nucleaire wapens aan boord te
vliegen.

De regering Trump is zich kennelijk
bewust van de risico’s van een verder ver-
blijf van kernwapens op Incirlik, maar
aarzelt vanwege de politieke gevolgen
van terugtrekking. Er is een extra squa-
dron luchtmachtbewakers (31ste Securi-
ty Force) van de Italiaanse vliegbasis Avi-
ano verplaatst naar Incirlik en militaire
politie van de Nationale Garde van Ohio
is gestuurd om de veiligheid op het Ame-
rikaanse deel van de basis te vergroten.

Deze wapens moeten zo snel mogelijk
worden teruggetrokken, hopelijk als eer-
ste stap in de richting van het verdwijnen
van de kernwapens van de VS uit Europa
en op weg naar een geheel kernwapenvrij
Europa.

Kees Kalkman

BRONNEN: 

Hans M. Kristensen (Federation of American

Scientists) Urgent: Move US Nuclear Weapons Out

of Turkey. 16 oktober 2019

Amy F. Woolf (Congressional Research Service), US

nuclear weapons in Turkey. 2 augustus 2019

Het is nu zestig jaar geleden dat voor het
eerst kernwapens van de luchtmacht van de
VS (USAF) in Turkije werden geplaatst.
Volgens de specialist van de Federation of
American Scientists, Hans Kristensen, zijn er
sterke aanwijzingen dat op de Turkse
vliegbasis Incirlik nog steeds vijftig B61
nucleaire vliegtuigbommen aanwezig zijn.

De nucleaire
vliegtuig-
bommen op
vliegbasis
Incirlik

INCIRLIK, 31 JULI 2014.
GENERAL BREEDLOVE, NAVO

OPPERBEVELHEBBER SPREEKT MET
NEDERLANDS PERSONEEL. 
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NAVO-oefening Defender-Europe 20 –
heropvoering van Reforger in 2028

Vanaf februari 2020 zullen 20.000 VS-
militairen de Atlantische Oceaan oversteken
voor de Europese NAVO-oefening Defender-
Europe 20. Dit is de grootste verplaatsings-
oefening van personeel en materieel in 25 jaar.
In de maanden april en mei zal de oefening
zich verder gaan afspelen in Midden- en Oost-
Europa. De terugtocht duurt tot juli.

Aan de oefening nemen 37.000
militairen deel van de VS, NA-
VO-partners en het formeel

neutrale Finland. Naast de 20.000 mili-
tairen die de oceaan oversteken zijn dat
er 9.000 van het VS-leger in Europa en
8.000 van de Europese landen.

De volgende onderdelen zijn hierbij
betrokken:
– Het divisiehoofdkwartier van de 1ste

Cavaleriedivisie.
– Drie pantserbrigadegevechtsteams

(ABCTs):
– het 2e van de 1ste pantserdivisie,
– het 2e van de 3e Infanteriedivisie en 
– het 116e van de Nationale Garde van

Idaho (telkens 3.800 militairen).
– Het 3e infanteriebrigadegevechtsteam

en 1-508 parabataljon van de 82ste
Airborne Brigade.

– De Combat Aviation Brigade van de 3e
Infanteriedivisie (1.750 militairen met
helikopters).

– Diverse Legerkorpsonderdelen van I,
III en XVIII Corps, een artilleriestaf,
medische en verbindingstroepen en
genie.

Het gaat dus om een divisiegeleide oefe-
ning, waarbij drie tankbrigades en een
luchtmobiele brigade worden betrokken.
De onderdelen die uit de VS komen lan-
den met 20.000 stuks materieel per schip
en halen 13.000 stuks materieel uit de-
pots (Army Prepositioned Stock) en on-
derhoudsplaatsen. Daarvan worden er
bij deze oefening vier in Duitsland en één
in België gebruikt.

Het materieel (onder meer M1A2
Abram tanks) komt binnen via de havens
Antwerpen, Vlissingen, Bremerhaven en
Paldiski (in Estland). Rond 480 pantser-
voertuigen zullen per spoor verder gaan
naar het oosten. Het grootste deel van het

personeel komt per vliegtuig en reist ver-
der met bussen. In totaal maakt Defen-
der-Europe gebruik van vijf havens in
vier staten van de VS (waaronder
Charleston, Savannah, Beaumont en
Port Arthur) en 14 zee- en luchthavens in
acht Europese landen.

LUCHTLANDINGEN
De oefening gaat na de troepenverplaat-
sing verder in Duitsland, Polen en de Bal-
tische landen. Er zal onder meer een ri-
vieroversteek met twee VS-brigades (2.3
Infanteriedivisie en 2.1 Pantserdivisie)
en delen van de Poolse 12e Gemechani-
seerde Divisie plaatsvinden in het Poolse
oefengebied Drawsko Pomorskie. De lo-
gistieke steun voor de 11.000 oversteken-
de troepen zal worden verschaft door de
168ste Geniebrigade van de Nationale
Garde van Mississippi. Dit deel is offici-
eel een multinationale ‘Joint Warfighting
Assessment’. Daarnaast zijn er nog vier
losse oefeningen. Het oefenscenario
volgt een ‘Artikel V’ schema (steun bij een
militaire aanval op een NAVO-land) en
vindt op papier plaats in 2028 (!).

Internationale paralandingen in ‘vij-
andelijk’ gebied zullen plaatsvinden in
Georgië, Litouwen en Letland. Deze wor-
den gecommandeerd door een deel van
het hoofdkwartier van de 82ste in de
buurt van vliegbasis Ramstein in Duits-

land. De landingen zijn multinationaal.
In Litouwen wordt bijvoorbeeld samen
met de 6e Poolse Airborne Brigade ge-
opereerd, de 173ste Airborne Brigade
van het VS-leger uit Italië springt samen
met Spaanse en Italiaanse parachutisten
in Letland. Een stafoefening (command
post exercise) wordt in Grafenwoehr in
Duitsland gehouden, waar ook het divi-
siecommando is gevestigd.

Defender-Europe doet sterk denken
aan de oefeningen REFORGER (‘Return
of Forces to Germany’) uit de tijd van de
Koude Oorlog, waartegen de vredesbe-
weging destijds actie voerde. Deze oefe-
ningen vonden plaats tussen 1969 en
1993. De grootste was in 1988 toen
125.000 VS-militairen (rond vier divi-
sies) werden overgezet naar Europa.

Ter vergelijking: Bij de Russische oefe-
ning Vostok (Oost) 2018 zouden vorig
jaar september 150.000 militairen be-
trokken zijn geweest. Jane’s Defence
Weekly denkt echter dat van dit getal ze-
ker 60% is overdreven.

Kees Kalkman

BRONNEN

Army Times (Kyle Rempfer), Jane’s Defence Weekly

(Nicolas Fiorenza)
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REFORGER OEFENING IN WEST-DUITSLAND, 1982
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ICAN Cities Appeal

Een wereldwijde oproep van steden
en gemeenten tegen kernwapens

AMOK OnderzoeksdossierVD

Op dit moment zijn er wereld-
wijd nog steeds ongeveer
14.000 kernwapens. De ont-

ploffing van één van deze wapens, be-
wust of per ongeluk, zou catastrofale
humanitaire gevolgen hebben. Daarom
hebben 122 landen op 7 juli 2017 het
VN-Kernwapenverbod aangenomen.
Dit Verdrag verbiedt gebruik, productie
en opslag van nucleaire wapens en legt
een stevig fundament voor de totale eli-
minatie van deze verschrikkelijke wa-
pens. Op dit moment worden alle lan-
den opgeroepen het Verdrag te onderte-

kenen en te ratificeren. Nederland wei-
gert tot nu toe om dit Verdrag te teke-
nen.

PAX is onderdeel van Nobelprijs voor
de Vrede winnaar 2017, de International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons
(ICAN), en roept alle Nederlandse ste-
den en gemeenten op het ICAN Cities
Appeal te ondertekenen. Met het onder-
tekenen van deze oproep spreken steden
en gemeenten hun zorgen uit over de
ernstige bedreiging die kernwapens vor-
men voor mensen wereldwijd en roepen
zij hun nationale overheid op het VN-
kernwapenverbod te tekenen en te ratifi-
ceren.

De tekst van het appél:
”Onze stad/gemeente heeft grote zorgen
over de ernstige bedreiging die kernwa-
pens vormen voor mensen wereldwijd.
We geloven dat onze inwoners het recht
hebben om te leven in een wereld zon-
der deze dreiging. Ieder gebruik van
kernwapens, opzettelijk of per ongeluk,
zou catastrofale, wijdverbreide en lang-
durige gevolgen hebben voor zowel
mensen als het milieu. Daarom verwel-
komen we het VN-Kernwapenverbod
dat in 2017 door de Verenigde Naties is
aangenomen en roepen we onze rege-
ring op dit Verdrag zo snel mogelijk te
ondertekenen en te ratificeren.’’

De appéltekst is ook terug te vinden
op www.nonukes.nl/citiesappeal 

Waarom steden en gemeenten?
Kernwapens vormen een speciale drei-
ging voor steden, omdat in veel gevallen
steden het primaire doelwit zijn van een
kernwapenaanval. Kernwapens kunnen
steden volledig vernietigen en vele on-
schuldige burgerslachtoffers maken. Lo-
kale overheden hebben een speciale ver-
antwoordelijkheid voor de veiligheid
van hun inwoners en daarom moeten
juist zij zich uitspreken tegen kernwa-
pens.

Wanneer uw stad of gemeente het Ci-
ties Appeal ondertekent, spreekt ze haar
zorgen uit over de dreiging die kernwa-
pens wereldwijd vormen en roept ze de
Nederlandse overheid op het VN-kern-
wapenverbod te ondertekenen. Daar-
naast sluit ze zich aan bij een grote groep
van steden en gemeenten wereldwijd die
het Cities Appeal al hebben onderte-
kend. Hieronder bevinden zich onder
anderen wereldsteden als Washington
DC, Parijs, Sydney en Berlijn, maar ook
verschillende kleinere gemeenten in
Duitsland en Spanje.

Burgemeesters voor Vrede (de Neder-
landse tak van de wereldwijde organisa-
tie Mayors for Peace) ondersteunt het
ICAN Cities Appeal. 146 Nederlandse
burgemeesters zijn ‘Burgemeester voor
Vrede’.

Waarom moeten Nederlandse
steden en gemeenten zich juist
nu uitspreken?

Ondanks de verschrikkelijke humanitai-
re consequenties van elk gebruik van
kernwapens wereldwijd zijn kernwapen-
staten de laatste jaren druk bezig hun
kernwapenarsenalen te moderniseren,
uit te breiden en de rol van kernwapens
in veiligheidsstrategieën te vergroten. Zo
investeren de Verenigde Staten de ko-
mende decennia 1800 dollar per seconde
in hun kernwapenprogramma. Daar-
naast zal de VS rond 2024 de ongeveer
20 B61 kernbommen die nog steeds op
Vliegbasis Volkel in Noord-Brabant lig-
gen gaan vervangen voor moderne
bommen. Deze moderne bommen heb-
ben nieuwe technische mogelijkheden
waardoor de drempel tot inzet verlaagd
wordt. Een nieuwe kernwapenwedloop
is gaande en kernwapendreiging neemt
toe. Daarom is het juist nu belangrijk
dat Nederlandse steden en gemeenten
zich uitspreken tegen kernwapens en de
Nederlandse overheid oproepen het
VN-Kernwapenverbod te tekenen en te
ratificeren.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat
mijn stad of gemeente hetCities
Appeal ondertekent?

Door de burgemeester, de gemeenteraad
of een andere vertegenwoordiger het ap-
pél te laten ondertekenen en daarna het
ondertekende document te sturen naar
nukes@paxforpeace.nl. Het te onderte-
kenen document is te vinden op
www.nonukes.nl/citiesappeal 

Hulp nodig of graag meer
informatie?

Meer informatie kunt u vinden op
www.nonukes.nl/citiesappeal en
www.nuclearban.org/cities Daarnaast
kunt u altijd contact opnemen door een
mail te sturen naar:
nukes@paxforpeace.nl
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DE START VAN DE ICANCAMPAGNE SAVE MY CITY.
MADRID, NOVEMBER 2018.
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KORTE BERICHTEN

Vredesweek

Gedurende de Vredesweek waren er
weer in veel plaatsen activiteiten.

In Gouda organiseerde het Museum
voor Vrede en Geweldloosheid kinder-
workshops, een Walk of Peace en een
Ontmoetingscafé. In Eindhoven waren
ook veel activiteiten, waaronder een
picknick en de uitreiking van de Eindho-
vense Vredesprijs. In Den Haag was er
weer het Just Peace festival met o.a. een
open dag bij vele internationale instellin-
gen. In Rotterdam: een lunch in een
stadspark, een Walk of Peace en een
workshop ‘Geweldloos communiceren’.
In Enschede o.a. een fotowedstrijd, een
Walk of Peace, film, lezingen en een ver-
halenwedstrijd. In veel kerken waren er
diensten, vieringen en gebeden. Ook wa-
ren er in zes plaatsen tentoonstellingen
van het Museum voor Vrede en Geweld-
loosheid.

Vredessymposium

Vredesmissies zonder wapens organi-
seerde ook dit jaar weer het Vredes-

symposium. In het Stadhuis van Nijme-
gen belichtten sprekers het thema “Inves-
teer in Vrede, Succes Gegarandeerd!’
Daar bleek dat er wel degelijk successen
te melden zijn. Daarna werden door de
burgemeester drie vredeshelden gehul-
digd: Aart Bos voor zijn werk voor Mas-
terPeace. De MasterPeace clubs realiseer-
den maar liefst 350 projecten met sociale
impact in 2018. Janine Tijhoff van Peace
Brigades International. Ze werkte in In-
donesië, waar ze Training and protection
coordinator was. Paul den Hartog (Eire-
ne Nederland) voor zijn werk rondom
geweldloze communicatie in Bosnië,
waar trainingen worden gegeven (o.a. op
scholen) en een train-de-trainerpro-
gramma is gestart.

Uitgebreider verslag met foto’s: tiny-
url.com/vsymp

Vrijwilligers

Veel vredesorganisaties kampen met
een dringend tekort aan vrijwilli-

gers. Kent u iemand in uw omgeving die
wel wat zou willen doen? Wijs haar/hem
eens op de mogelijkheden. Een kleine

greep uit de vacatures volgt hieronder,
maar er is voor iedereen iets te doen dat
bij hem/haar past.

Het Museum voor Vrede en Geweld-
loosheid zoekt iemand die af en toe met
eigen auto tentoonstellingen e.d. wil
transporteren. info@vredesmuseum.nl
of 015-7850137.

Vredesbeweging Pais zoekt iemand die
goed is in publiciteit en pr. info@vredes-
beweging.nl.

VredesNieuws zoekt correspondenten.
info@vredesmedia.nl

“De wapens neer!”

130jaar geleden schreef Bertha
von Suttner de anti-oorlogs-

roman “De Wapens neer!” Toen maakte
die roman al grote indruk. Op Interna-
tionale Vredesdag, 21 September 2019,
werd een moderne Nederlandse verta-
ling van dit boek gepresenteerd in het
Vredespaleis. Verkrijgbaar in de boek-
handel en bij het Vredespaleis. Prijs:
24,50. Het Bertha von Suttner Vredesin-
stituut biedt leesclubs aan om een inlei-
ding over Bertha van Suttner te geven.
Info: friendsofbertha@gmail.com

Tekenen voor vrede

Tekenen voor vrede is een inspiratie-
boek voor opvoeders, thuis, op

school en overal met 22 unieke illustra-
ties van eigenzinnige kunstenaars over
universele thema’s als moed, vooroorde-
len, vluchten, vrijheid, verzoening, com-
passie en vrede. Er is ook een website van:
www.tekenenvoorvrede.nl. Daar zijn
meer dan 100 inspirerende ideeën be-
schreven om de wereld mooier te maken.

Killer robots

De Nederlandse bank NIBC heeft als
eerste bank wereldwijd een pre-

ventief beleid opgesteld om niet meer te
investeren in bedrijven die dodelijke au-
tonome wapensystemen produceren. Uit
onderzoek door PAX blijkt dat er een
hoog risico is dat bedrijven als Microsoft
en Amazon betrokken raken bij de ont-
wikkeling van dit soort wapens. Zo ver-
kocht Microsoft een (voor gamers, tech-
nici en artsen ontwikkelde) ‘augmented

reality headset’ aan het Pentagon om mi-
litairen ‘dodelijker’ te maken.

Vredesboom

Vrouwen voor Vrede IJmond meldt
dat Beverwijk nu ook een vredes-

boom heeft. Burgemeester voor vrede
M.E. Smit heeft op 16 november, de In-
ternationale dag van de Verdraagzaam-
heid, een boom benoemd tot ‘Vredes-
boom’. Op de boom zitten plaquettes met
de teksten: ”Deze vredesboom laat ons
stilstaan bij Vrede en Verdraagzaam-
heid.”en “Op deze plek vond maandelijks
een stiltekring plaats tijdens het Interna-
tionaal Decennium voor een Cultuur van
Vrede en Geweldloosheid 2001-2011.”

Podcasts

Nog meer dan voorheen is duidelijk
dat het huidige veiligheidsbeleid

niet werkt. In een serie podcasts gaat
Stop Wapenhandel uitzoeken wat er fout
gaat en of het anders kan. Er zijn pod-
casts over: wapenexport en grensbewa-
king; de wapenlobby en de militarisering
van de Europese Unie; de krijgsmacht als
gewapende arm van de fossiele industrie;
westerse interventies als voedingsbodem
voor conflict en terrorisme. Beluister de
podcasts op: www.stopwapenhandel.org

Turkse inval

De Turkse vredesorganisatie “Con-
scientious Objection Association”

heeft een verklaring uitgegeven waarin ze
zich uitspreken tegen de Turkse inval in
Syrië. Ze zeggen o.a. er niet verbaasd over
te zijn dat de machthebbers een oorlog
plannen in naam van de vrede. In En-
schede was er op 19 oktober een protest-
actie tegen deze inval. Het initiatief
kwam van de Aramese Beweging voor
Mensenrechten. Enschede voor Vrede
verleende medewerking. Onder de deel-
nemers waren Turken en Syriërs.

Pax

Anna Timmerman wordt de nieuwe
algemeen directeur van Pax. Op 1

januari 2020 volgt zij Jan Gruiters in die
functie op.
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Palestijnse
kinderen

De Palestijnse Kinderrechten Coali-
tie wil dat Nederland de militaire

samenwerking met Israël beëindigt en
druk op dat land uitoefent om interna-
tionale verdragen te respecteren en ge-
weld tegen Palestijnse kinderen te stop-
pen. U kunt de petitie om deze eisen
kracht bij te zetten ondertekenen op: ti-
nyurl.com/palkind). Israël is het enige
land ter wereld dat kinderen vervolgt in
een stelsel van militaire rechtbanken, dat
speciaal is opgericht voor de vervolging
van Palestijnen op de door Israël bezette
Westelijke Jordaanoever.

Jai Jagat

Op 2 oktober startte in New Delhi
een mars die een jaar erna zal ein-

digen in Genève. 50 tot 200 activisten
zullen 10.000 km lopen door 14 landen.
Doel van de mars is: het elimineren van
armoede en sociale uitsluiting, het aan-
pakken van de klimaatcrisis en het stop-
pen van conflict en geweld. De mars
maakt deel uit van de Jai Jagat campagne
met als slogan “One planet, all of us”. Er
zijn verschillende mogelijkheden voor
Nederlandse organisaties en individuen
om deel te nemen en bij te dragen.

Mocht u interesse hebben mail dan
naar jaijagatnl@gmail.com. Meer info:
www.jaijagat2020.org.

Kernwapens

Nu de dreiging van kernwapens te-
rug is, roept het Humanistisch

Verbond op een petitie te tekenen om al-
le kernwapens de wereld uit te helpen. Zo
wil het de Nederlandse regering onder
druk zetten om meer daaraan te doen.
Teken de petitie op: tinyurl.com/kern-
hum

Initiatiefvoorstel

Als reactie op de opzegging van het
INF kernwapenverdrag ligt er een

initiatiefvoorstel op tafel bij de Amster-
damse gemeenteraad genaamd: “Ban de
Bom – Zeg ja tegen het VN kernwapen-
verbod en zeg nee tegen belastingontwij-
king door wapenproducenten”. Dit voor-
stel wordt gesteund door 6 raadsfracties,
die samen een meerderheid vormen. Aan

milies door het Levant Front in beslag ge-
nomen. Het Nederlandse Openbaar Mi-
nisterie bestempelde Levant Front vorig
jaar nog als een terroristische organisatie
is, hoewel de Nederlandse regering het
eerder steunde. De onteigening past in
een patroon van christenvervolging dat
wordt aangewakkerd door illegale mili-
tanten. Daardoor daalde het aantal chris-
tenen in Irak van bijna 1,5 miljoen in
2003 tot nu hooguit 150.000. In Syrië is
er een daling met twee/derde.

Dodenherdenking

Uit een recent opinieonderzoek in
Groot-Brittannië blijkt dat meer

dan 80% van de bevolking herdenkingen
van oorlogsslachtoffers wil die niet mili-
taristisch zijn. Ze vinden dat de herden-
kingen een boodschap van vrede moeten
uitstralen.

Jemen

De Vlaamse vredesorganisatie Vre-
desactie publiceerde een uitge-

breid nieuw dossier over de oorlog in Je-
men en de betrokkenheid van Europa
daarbij. Ze melden o.a. dat minstens 214
Europese bedrijven medeplichtig zijn
aan de oorlog in Jemen.

Kernwapens
Nederland

Op de Internationale dag voor de to-
tale Eliminatie van Kernwapens

(26 september), laat PAX in een nieuw
rapport (tinyurl.com/paxkern) zien dat
Nederland kan kiezen tégen de nieuwe
kernwapenwedloop die in volle gang is.
Het risico dat kernwapens, bewust of per
ongeluk, worden ingezet, groeit met de
dag. Dat moet stoppen.

Tentoonstellingen

Van 6 januari tot 13 maart is in het
Huis van Compassie in Nijmegen de

tentoonstelling “Talen naar Vrede” te
zien. Deze tentoonstelling bestaat uit car-
toons, gebaseerd op vredesspreekwoor-
den.

Dezelfde tentoonstelling staat van me-
dio maart tot medio juni in de Ontmoe-
tingskerk in Haarlem.

Meer info, ook over het lenen van deze
en andere tentoonstellingen: www.vre-
desmuseum.nl  of 015-7850137

de wieg van het voorstel stond het Am-
sterdams Vredesinitiatief. Er loopt een
actie om handtekeningen op te halen om
het voorstel te steunen. Als je wilt helpen
kijk dan op de facebook pagina.
tinyurl.com/amstini

Wapenbeurs

Duizenden activisten probeerden in
september de opbouw van de DSEI

wapenbeurs in Londen te stoppen. Ze
blokkeerden de toegangswegen en ver-
traagden zo de opbouw van de grootste
wapenbeurs ter wereld. Een aantal ac-
tivisten werd gearresteerd. Voor de ech-
te criminelen werd de rode loper uitge-
rold.

Luchtmachtdagen

Terwijl bezoekers zich vergaapten aan
de JSF’s die in juni werden geshowd

boven de militaire luchtmachtbasis Vol-
kel, protesteerden vredesactivisten tegen
de aanwezigheid van kernwapens. Bij de
ingang werden pamfletten uitgedeeld
waarin werd gewezen op de aanwezig-
heid van Amerikaanse kernwapens op de
vliegbasis. Tussen het uitdelen door wa-
ren er korte stille wakes en zong men lie-
deren.

Digitaal magazine

De Nederlandse Vereniging voor
Medische Polemologie bestaat dit

jaar 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan heeft
zij een 110 bladzijden tellend digitaal
magazine gepubliceerd. Download: tiny-
url.com/nvmpmag

Studiegids

De nieuwe studiegids “Engaging
Nonviolence: Activating Nonvio-

lent Change in Our Lives and Our
World” is verkrijgbaar. Het 230 pagina’s
tellende boek, geschreven door Nina
Koevoets en Veronica Pelicaric, werd eer-
der dit jaar in Den Haag gepresenteerd.
Het boek is een leidraad voor kleine stu-
diegroepen, maar kan ook individueel
gelezen worden. Bestellen kan bij de
SVAG.

Christenen

Nadat het Turkse leger de stad Tal
Abyad in het noorden van Syrië

innam, blijken huizen van christelijke fa-
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waren geen mensen van het boek”.
Jezidi-vrouwen vertelden dat ze wer-

den verkocht als slaaf samen met hun
kinderen. Ze vertelden over mishande-
lingen en het leven als sexslaaf en huis-
sloof. Hun dochters die ze bij zich
mochten houden, trof vaak hetzelfde lot.
Kinderloze vrouwen maakten zich op-
zettelijk afstotelijk, of kozen voor zelf-
moord, terwijl anderen zich lieten beke-
ren tot de islam uit zelfbehoud. Vaak wa-
ren het ook de vrouwen van IS strijders
die de wreedheden begingen.

Na de herovering van de berg wachtte
de bevrijde vrouwen en meisjes een
nieuwe tegenslag die vooral werd ver-
oorzaakt door Jezidi-regels. Boscolo no-
teert dat het in deze gemeenschap ver-
boden is om andersdenkenden te trou-
wen, of je te bekeren op straffe van uit-
stoting door je familie. Dit gold ook
voor de kinderen verwekt door IS strij-
ders. Veel vrouwen en kinderen weken
daarom uit naar Duitsland waar ze ver-
welkomd werden met speciale program-
ma’s en ze zich konden aansluiten bij
nieuwe Jezidi gemeenschappen met
minder strenge regels. Jongens die over-

leefden bleken ernstig getraumatiseerd.
Helaas is er nauwelijks  passende psychi-
sche hulp in de regio.

Boscolo geeft aan dat een boek over
een recente genocide nooit af zal zijn.
Evenzo blijven vele vragen over passen-
de berechting, tribunaal, daders, straffen
onbeantwoord. Er zijn onvoldoende fei-
ten en cijfers over slachtoffers en nog
minder bewijzen tegen daders.

Anke Polak

Het Vergeten Volk; Het verhaal van de Jezidi’s over de

laatste genocide – Brenda Stoter Boscolo.

De Arbeiderspers, 1e druk: 1 oktober 2019,

384 pagina’s.

SIGNALERINGEN

Recent verscheen een boek van de
Rotterdamse journaliste Brenda
Boscolo over de laatste genocide

op Jezidi’s, een volk dat al eeuwenlang
wordt nagewezen of vervolgd door vij-
andige regimes of buren wegens hun ge-
loofsovertuiging en besloten leefwijze.
Boscolo schreef dit boek nadat ze in
2017 de kans kreeg om diepte-inter-
views met overlevenden te maken.

De onverwachte aanval van Islamiti-
sche Staat (IS) in 2014 op de regio Sinjar
in noordwest Irak maakte vooral veel
slachtoffers onder Jezidi’s. Een deel van
hen vluchtte naar het Sinjar-gebergte,
waar velen omkwamen door honger,
hitte en gebrek aan medicijnen. Van het
andere deel werden mannen en jongens
selectief door IS vermoord en vrouwen
en kinderen meegenomen en als slaaf
verhandeld. IS werd eind 2015 verdreven
en de getraumatiseerde Jezidi’s probeer-
den hun leven weer op te pakken.

De Jezidi’s die Boscolo sprak, werkten
mee omdat ze wilden dat de hele wereld
zou weten wat er was gebeurd: hoe IS
deze etnisch religieuze gemeenschap be-
wust als doelwit had gekozen, want “ze

Het vergeten volk

Honderden vertegenwoordigers van
wapenleveranciers  zijn in Brussel bijeen voor de

jaarlijkse conferentie van het Europees Defensie-
agentschap (EDA): NGO’s en Vredesorganisaties waren
niet welkom. In de voorafgaande nacht verschenen overal
in de Europese wijk posters waarop CEO ’s van de
wapenindustrie aangeklaagd werden.
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Vertaald door Tom Lanoye
Uit: Niemandsland gedichten uit de ‘Groote Oorlog’.
Uitgeverij Prometheus, 2010

BIJ ’T ZIEN VAN EEN ONZER
ARTILLERIESTUKKEN,
IN ACTIE GEBRACHT 

Gij lange zwarte arm, verheft u zoetjesaan.
Torent ten Hemel als een ketter in verzoeking, 
Zwaait steil de moffen toe en doet hun ondergaan 
Het hels en jarenlang kabaal van uw vervloeking. 

Haalt naar die Hoogmoed uit. Uw storm heeft hij te goed; 
Ja, slaat hem neer aleer zijn kwaad de wereld schaadt. 
Zet hun de Haat betaald, Kanon. Vergoedt, vergéldt 
Ons goud met vlammengloed, ons bloed met uw geweld. 

Doch weest, om elke man die door uw wrede vloek – 
Ofschoon hij vrij van vetes was – verrekken moet, 
Nooit teruggetrokken, zwarte arm – uw leed berokkend – 

In ons gemoed als in een veilig, warm asiel. 
Want weet dat God, als ooit uw ban is uitgewoed, 
U zelf vervloekt en wegcastreert uit onze ziel. 

Wilfred Owen (1893-1918)
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