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Op 27 juni 1979 besliste de
Raad van State dat een
collectief beroep voor

erkenning van gewetensbezwaren niet in
behandeling kon worden genomen. Het
elftal van het Politiek Dienstweiger
Kollectief (PDK) uit Nijmegen
had eigenlijk niet anders verwacht.
Opmerkelijk was dat later een
gerenommeerd staatsrechtjurist stelde,
dat de collectieve aanvraag wel degelijk
in behandeling genomen had kunnen
worden, zo lang dit zou leiden tot
individuele toetsing van de gewetens-
bezwaren. Intussen kwam er een
‘twaalfde apostel’ bij deze groep. Onder
hen was geen judas: niemand vertelde
aan de inlichtingendiensten wat er
besproken werd, zoals helaas bij andere
groepen uit de sfeer van Onkruit wel is
gebeurd.

De twaalf gaven na de afwijzing ieder
een eigen invulling van hun protest
tegen het militarisme. Een aantal ging
door op de weg van erkenning als
gewetensbezwaarde, in een ander geval
was er sprake van afkeuring en een
aantal weigerde vervolgens iedere dienst
en werden als totaalweigeraars ruim een
jaar opgesloten in de gevangenis.

Onkruit was de radicale voorhoede
van een maatschappijbrede anti-
militaristische en pacifistische beweging
waarvan het hoogtepunt de massale
demonstraties tegen de plaatsing van
kruisraketten in 1981 en 1983 was. Alle
acties van Onkruit waren geweldloos
tegen personen, maar niet tegen hekken,
poorten en deuren. Dat alles is
inmiddels geschiedenis.

De mensen van de PDK-groep hebben
hun leven voortgezet: in de kritische

wetenschap, in de linkse politiek, in
ontwikkelingssamenwerking, in de
homo-emancipatie, in de milieu-
beweging, in de jeugdzorg en tegen het
vreemdelingenbeleid. Antimilitaristen
zijn meer dan pacifisten, zij zijn
uiteraard tegen geweld, maar zien in het
militarisme een obstakel voor een
solidaire en eerlijke wereld.

Mede als eerbetoon aan de in 2021
overleden informele leider Hennie
Kenkhuis (VM 2021-4) was er een
terugblik in september jl. op deze
roerige jaren in Nijmegen waar naast
dienstweigeren ook kraken, derde-
wereld-beweging en andere vormen van
protest een rol speelden, met een
tentoonstelling, een film en een
debatavond. Het ging niet om een
nostalgische benadering, maar om
verbinding te zoeken met huidige
protestbewegingen als Extinction
Rebellion. Was er vroeger de militaire
dienst, die iedere jongen dwong om een
standpunt in te nemen over geweld en
oorlog, nu is de klimaatdiscussie
onontkoombaar.

Essentieel verschil is natuurlijk, dat
door de wettelijke verplichting niemand
ontkwam aan het kiezen van een
politieke en maatschappelijke keuze.
Ook de jongens – de overgrote
meerderheid – die gewoon maar
accepteerden wat hun werd opgelegd,
maakten impliciet een keuze.

De oorlog van Rusland tegen
Oekraïne maakte het anti-
militaristendebat weer actueel. Wat is de
eigen verantwoordelijkheid, wat is het
alternatief? Totaalweigeraar Willem de
Haan wijst consequent iedere vorm van
militarisme, ook van Oekraïense zijde

resoluut af. Totaalweigeraar Ger Pouw
start een actie om in Nederland ook de
formeel opgeschorte dienstplicht
helemaal af te schaffen, al was het maar
dat defensie geen gelegenheid krijgt om
alle 200.000 17-jarigen via de officiële
dienstplichtregistratiebrief te
interesseren voor ‘werken bij defensie’.

Zijn de idealen van PDK
verwezenlijkt? Nee, het leger is niet
afgeschaft. Nee, het geloof dat geweld
problemen oplost is springlevend. Nee,
de wapenproductie draait op volle
toeren. Nee, pleidooien voor her-
invoering van de dienstplicht (of met
maatschappelijke dienstplicht) worden
nog steeds gehouden. Nee, de wereld is
niet veiliger. En niet eerlijker.

Maar tussen het beton van het
grootkapitaal groeien kleine plantjes van
verzet van de nieuwe generatie: ‘onkruit
vergaat niet’.

Stan Meuwese

Zie ook: www.onkruitvergaatniet.nl

Onkruit vergaat niet

FOTO VOORPAGINA: Londen,
3 oktober. Foto: Gerry Popplestone 
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Vier eeuwen voor Christus werden
hier in de hooglanden van
Noord-Ethiopië de fundamen-

ten gelegd voor de dynastieën van heer-
sers en krijgsheren. Haile Selassie, de
Leeuw van Juda, de laatste keizer in een
lange lijn van 257 monarchen, stierf een
halve eeuw geleden, maar nog steeds
schieten als demonen de contradicties
van de keizerrijken de kop op.

In Tigray woedt sinds twee jaar een van
de wreedste oorlogen ter wereld, die
draait om de controle over het verkrui-
melde land van de imperialen. Tigray
wordt uitgehongerd door de regering
van premier Abiy Ahmed in Addis Abe-
ba. Dat leidde ertoe dat bijna alle zeven

ter. Want als dit land zich kon beroepen
op zo’n opvallend verleden, waarom be-
hoorde het dan tot de armoedigste staten
ter wereld? Begin jaren tachtig verpau-
perden miljoenen Ethiopiërs, ze vergin-
gen van de honger terwijl de heersers
oorlog voerden. Altijd weer oorlog.
Waarom woedden er zo veel rebellieën en
afscheidingsoorlogen als er zo’n eenheid
bestond? Ethiopië leek vast te zitten in
het bezinksel van waarden uit vervlogen
tijden, al het oude en overbodige ten on-
rechte geprezen.

Ethiopië was lange tijd een feodaal rijk
met uitbuiting en slavernij. Het keizerrijk
werd gevormd door etnische groepen uit
het noorden, bovenal de Amharen en de
Tigreeërs. Pas eind van de 19de eeuw
voegde keizer Menelik II het zuidelijke
gebied van de Oromo’s erbij, een daad
die de Oromo’s als koloniale bezetting
bestempelen. De militaire marxist Men-
gistu Haile Mariam, die keizer Haile Se-
lassie in 1975 vermoordde en opvolgde,
groeide uit tot een van de meest gevrees-
de leiders van de vorige eeuw. Jarenlang
voerde hij oorlog tegen de rebellengroe-
pen uit Eritrea en Tigray. De kentering

miljoen Tigreeërs ernstig behoefte aan
voedsel hebben, zegt het Wereldvoedsel-
programma (WFP). De overheid zette
diensten zoals bankieren en telecommu-
nicatie stop in Tigray en haar luchtmacht
bombardeerde burgerdoelen, waaronder
een ziekenhuis en een kindercrèche. On-
derzoek van de VN wijst op oorlogsmis-
daden, in het bijzonder door het Ethiopi-
sche leger en de strijdkrachten uit buur-
land Eritrea, die zich mengden in het
conflict. Inmiddels is een wankel vredes-
akkoord gesloten.

UITZONDERLIJK
Ethiopië is uitzonderlijk. Het was het
enige keizerrijk van Afrika en de enige
nooit gekoloniseerde staat. Al in de jaren
tachtig als ik mijn perskaart kwam opha-
len bij het Ministerie van Informatie na-
men ambtenaren me apart voor een bij-
scholingssessie. „Door onze geschiede-
nis, onze orthodox-christelijke cultuur
en onze afzondering in de bergen onder-
scheiden we ons van de rest van Afrika,”
onderwezen ze me dan.„Wij zijn trots op
onze afkomst, op onze unieke eenheid.”

Die voorlichting liet me verward ach-

Als botten van een ver verleden steken
obelisken uit de afgesleten aarde.
Getuigen van verloren waarheden en
ontspruitende fabels. De
wonderbaarlijke obelisken bij Axum in
de Ethiopische deelstaat Tigray zijn
kolossale grafstenen, elk gehouwen
uit één stuk graniet ten tijde van de
legendarische koningin van Sheba.

Ruim veertig jaar machtsstrijd

Ethiopië

ADDIS ABEBA 2017   Foto: Ninara
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leek eindelijk in 1991 te komen, toen de
rebellengroepen Mengistu verdreven.
Die ommekeer begon – net als ten tijde
van de koningin van Sheba – in Tigray.
Meles Zenawi, leider van het Tigrese
Volksbevrijdingsfront (TPLF), nam in
mei dat jaar de macht over. Hij maakte
zich sterk voor meer regionale autono-
mie – en minder gecentraliseerd bestuur.

SPARTAANS
Enkele maanden eerder had ik in het ge-
bied gereisd met het TPLF. Het bestond
uit spartaanse strijders met een lange tra-
ditie van stug verzet tegen het centrale
gezag in de hoofdstad Addis Abeba. We
reisden altijd in de nacht, overdag vorm-
den MiG gevechtsvliegtuigen van de
Ethiopische luchtmacht een te groot ge-
vaar. De ijskoude lucht die dan door de
autoramen stroomde hield de TPLF-
strijders wakker. De een legde zijn hoofd
in de schoot van de ander, die weer tegen
een ander aan leunde, die weer iemand in
zijn schoot had liggen. Wanneer een strij-
der in slaap dreigde te vallen, zette hij een
lied in om ons op te monteren, onmid-
dellijk bijgevallen door de anderen. Als
we even stilhielden en een vuurtje stook-
ten, speelde mijn begeleider op zijn fluit,
het tere geluid galmend tegen de bergen.
De mentale hardheid van deze boerenzo-
nen, hun tucht en onderlinge solidariteit
dwongen respect af.

Ik ontmoette Meles Zenawi, toen nog
als leider van het TPLF, in de regionale
hoofdstad Mekelle, waar we in het och-
tendgloren thee dronken. Hij was een
kleine man met een ringbaardje, liep op
open plastic sandalen en droeg dezelfde
basale veldkleding als zijn soldaten. Hij
noemde Ethiopië „een gevangenis van
naties”, een verwijzing naar zijn latere
politiek om het land om te vormen tot
een etnische federatie.

Net als nu onder premier Abiy Ahmed
was de grootste test voor Meles Zenawi
na zijn machtsovername in 1991 het land
bijeen te houden, want in weerwil van de
fabel dat Ethiopië zo’n unieke eenheid
kent, ontplofte de etnische tijdbom. Ie-
dere bevolkingsgroep begon het land een
andere richting uit te trekken. Er wonen
meer dan tachtig etnische groepen. De
grootste groep is de Oromo, gevolgd
door de Amhara en vervolgens kleinere
groepen als de Tigreeërs, de Somaliërs, de
Sidama en de Afar. De Amhara, de heer-
sende groep onder de keizers Menelik en
Haile Selassie, evenals onder dictator
Mengistu, kon de dominantie niet ver-

kroppen van de Tigreeërs. De Oromo’s
voelden zich bevrijd van de Amhara
maar bezet door de Tigreeërs.

In het hele land voerden gewapende
groepen acties uit en toen Meles Zenawi
ze bijeenriep voor een nationale confe-
rentie in het Hilton in Addis Abeba, kwa-
men maar liefst meer dan honderd veelal
etnische bevrijdingsbewegingen opda-
gen om een aandeel op te eisen in het be-
heer van het land. De vergadering nam
een voorlopige grondwet aan die voorzag
in zelfbestuur voor de belangrijkste etni-
sche groepen. Zo zag in Ethiopië de eer-
ste etnisch federalistische staat van Afri-
ka het licht.

Hoewel de beter opgeleide bewoners
van Addis Abeba federalisme op stamba-
sis ervoeren als primitief en onwerkbaar,
identificeerden mensen op het platteland
zich sterk met hun etnische groep. Toch
is de verandering van „een gevangenis
van naties” naar een „natie van naties” al-
tijd controversieel gebleven. Sommige
Ethiopiërs zien het etnisch federalisme
als oorzaak van de voortgaande oorlo-
gen, anderen zien juist de pogingen van
Abiy Ahmed om het te ontmantelen en te
vervangen door een sterke centralistische
staat als de reden van het huidige geweld.

VERDEEL EN HEERS
De tribale democratie leidde vaak tot een
politiek van verdeel-en-heers, van voor-
trekken en wegduwen, niet overal van
vrijheid en ontwikkeling. Ik vroeg Meles
Zenawi er in 1993 naar. „De reden achter
deze politiek is dat Ethiopië geen homo-
gene samenleving vormt. Er worden hier
zeventig verschillende talen gesproken.
Hoe kun je dan democratie in één taal
bedrijven? Hoe kunnen dorpelingen
zichzelf besturen met gebruikmaking
van één nationale taal, die zij niet begrij-
pen? Het is onmogelijk!”

Ik zei het curieus te vinden dat terwijl
heel Afrika na het verdeel-en-heers van
het kolonialisme werkte aan de opbouw
van homogene naties, juist Ethiopië een
andere richting insloeg. Zijn antwoord
was onthutsend en klonk als een verhul-
de lofzang op het Europese kolonialisme.
„In de andere naties werd een gemeen-
schappelijke identiteit gesmeed op basis
van de strijd tegen de koloniale macht.”

Het was een inherente contradictie on-
der Meles Zenawi. Na de strak centralis-
tisch geleide regimes van Haile Selassie
en Mengistu gaf hij meer bevoegdheden
aan de regio’s, maar die rechten wendden
de bewoners aan om meer oppositie te

voeren tegen het centrum. Hij streefde
naar decentralisatie van de macht, maar
vrijheid om zich te uiten kreeg de bevol-
king niet. Alle inzet van de overheid con-
centreerde hij op de economie, die spec-
taculair groeide maar op dirigistische
wijze werd gereguleerd in Addis Abeba.

PERMANENTE OORLOG
Oorlog, altijd oorlog. In 1998 begon weer
een oorlog, dit keer met Eritrea. Hoewel

de Tigreeërs en Eritreeërs hadden sa-
mengevlochten tegen Mengistu, bestond
er veel oud zeer dat jaren terug ging, naar
de tijd van het Italiaanse kolonialisme in
Eritrea. De beter opgeleide Eritrese be-
volking keek in die tijd neer op de arme,
onderontwikkelde Tigreeërs en tijdens
de strijd tegen Mengistu stelden de Eri-
trese strijders zich belerend op tegen hun
Tigrese collega’s. Al dat zeer voedde de
woede voor hun nieuwe oorlog, die twee
jaar duurde en 80.000 doden eiste.

Onder Meles Zenawi hadden Tigreeërs
de scepter gezwaaid. In de regeringspar-
tij, het leger, de veiligheidsdienst, staats-
bedrijven en op de universiteit bezetten
bewoners uit de noordelijke regio de
voornaamste posten. Als gevolg van
volksprotesten brak er in 2018 een
machtsstrijd uit binnen de regerende
partij, waarbij de Amharen en Oromo sa-
men optrokken tegen de Tigreeërs. Zij
schoven Abiy Ahmed, een Oromo, als de
nieuwe leider naar voren. Dat luidde de
neergang in van het TPLF van Meles Ze-
nawi.

CENTRALISTISCHE STAAT
Abiy Ahmed sprak over „de 27 donkere
jaren” onder het TPLF en legde zo impli-
ciet de schuld bij de Tigreeërs. Hij ont-
bond de regeringspartij, vormde de Wel-

PALEIS VAN JOHANNES, TIGRAY. 1989   Foto: Koert Lindijer
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vaartspartij en begon te werken aan de
terugkeer van een centralistische staat.
De Tigrese politici zette hij op een zij-
spoor, hij plande heimelijk voor een afre-
kening met hen en liet in heel het land
duizenden Tigrese burgers arresteren.

Ethiopië dompelde weer onder in cha-
os, net als in 1991 maar nu grootschali-
ger. Zulke tribale fobie, zo’n exclusieve
focus op de eigen groep, heb ik niet eer-
der meegemaakt in Ethiopië. In het land
waar de ambtenaren er altijd bij me op
hadden gehamerd hoe hecht de eenheid
was, kreeg onder Abiy Ahmed xenofobie
de vrije loop. En begon weer een grote
oorlog.

VLOEK VAN DE GESCHIEDENIS
De premier stond bij de aanvang van de
oorlog in november 2020 een kortston-
dige politionele actie voor ogen in de
deelstaat Tigray maar het oude TPLF-ka-
der gaf zich niet gewonnen en trok zich
terug in het ruwe landschap, net als het
zo subliem in de jaren tachtig had ge-
daan. Het hernieuwde TPLF sloeg terug
en bracht het regeringsleger in juli 2021
zodanige nederlagen toe dat het niet
meer kan opereren zonder forse militaire
steun van Eritrea en van strijdkrachten
van de deelstaten. Opnieuw weken tien-
duizenden uit naar Soedan, opnieuw
raakten honderdduizenden burgers ont-
heemd, opnieuw verschenen er beelden
in de media van uitgehongerde kinderen.
De geschiedenis herhaalde zich.

Ethiopië heeft voor mij altijd dat speci-
ale aanzien in Afrika behouden, als enige
niet gekoloniseerde staat in Afrika, als het
hoofdkwartier van de Afrikaanse Unie,
als enige klassieke natie. Maar de fabel
van het verleden – over de legendarische
koningin van Sheba en de Leeuw van Ju-
da, van het nooit gekoloniseerde keizer-
rijk, van de unieke Ethiopische eenheid –
dat sprookje is gevaarlijke nonsens. De
Ethiopische unieke historie lijkt soms
eerder een rem op zijn toekomst dan een
voorsprong.

Koert Lindijer

Van de auteur verschijnt in januari het boek “Een

wolkenkrabber op de Savanne. Veertig jaar

correspondentschap in Afrika” waaruit het

bovenstaande artikel gedeeltelijk afkomstig is. Het

boek is niet alleen een verslag van veertig jaar

Oost-Afrika, maar ook het verhaal van een

veranderende journalistiek.

Eind oktober verzorgden op de
verjaardag van Erasmus het
Huis van Erasmus en Humanis-

tisch Vredesberaad in Rotterdam een
avond in het kader: “Nepnieuws wat
doen we ermee?”

Naast de uitreiking van de vredes-
prijs 2022 voor journalistiek spraken
Pien van der Hoeven en Lieven Van-
dersypen over de toepassingen van
nepnieuws in de praktijk.

Van der Hoeven, behandelde de
‘couveuseroof ’ uit haar recente boek
“Spoken” waarin een leugen de aanlei-
ding was voor de militaire operatie
Desert Storm tegen Irak. Met het
latere verhaal over de massavernieti-
gingswapens werden de Westerse
bondgenoten klaargestoomd voor de
tweede Irak-oorlog van Bush jr. De
rest is ons bekend. In VM nr.3 2022
publiceerde Rein Heijne een boekbe-
spreking met meer details.

Aansluitend was er aandacht voor
de nieuwe lesmodule burgerschaps-
kunde die Huis van Erasmus heeft
ontwikkeld. Met filmopnames werd
duidelijk gemaakt hoe leerlingen
omgaan en reageren op nepnieuws en
nepwetenschap. De modules zijn via
www.huisvanerasmus.nl te bestellen
en bevatten veel informatie.

De tweede lezing werd gehouden
door Lieven Vandersypen over Tech-
niek en nepnieuws.

Hij verklaarde dat nepnieuws alleen
kan worden ontmaskerd door de
wetenschappelijke onderzoeksme-
thode, waarbij het op eenduidige wijze
kan worden weerlegd. Hij gebruikte
hierbij het bekende voorbeeld: “Er

Journalist voor de
vrede 2022 

bestaan alleen witte zwanen.” Zodra
een zwarte zwaan wordt gesignaleerd
is dit ‘nepnieuws’ ontkracht. De prak-
tijk is echter weerbarstiger. Een indi-
vidu heeft niet de beschikking over die
wetenschappelijke methode. Steeds
volgen van stellingen, klopt het wel?
Wat rest is onze kritische geest. Lieven
is op de TU bezig met nieuwe technie-
ken die de waarheid testen met kwan-
tumwetenschap.

Carolien Roelants, vredesjournalist
2020, reikte vervolgens de ereprijs
2022 uit aan Hans Jaap Melissen. Het
juryrapport vermelde: “Meer dan een
kwart eeuw is hij nu rapporteur van
humanitaire crises en oorlogen in vier
continenten en een twintigtal landen,
van Afghanistan tot Mozambique en
van Haïti tot Oekraïne. Hij is werk-
zaam voor alle denkbare media: radio,
tv, geschreven pers, digitale verslagge-
ving.” Zijn dankwoord bevatte enkele
anekdotes en een moment van stilte
bij de twaalfjarige Dima uit Charkov
in Oekraïne die op een ochtend bui-
ten speelde, slachtoffer werd van een
Russische raket en in de armen van
zijn vader stierf. Het gezicht van deze
oorlog.

In een paneldiscussie reageerden
alle sprekers soms fel op de vragen van
de discussieleider Sergio. Onderwer-
pen als: de invloed van commercie,
deep fake, de waarheid en ‘gelikte
woorden’ vragen altijd om een kriti-
sche benadering.

Meer hierover op: www.youtube.
com/watch?v=uloMBLsPu5Q

Anke Polak

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 vrouwen in Iran zijn het
slachtoffer van het repressieve
beleid van de Iraanse autoritei-

ten sinds het ontstaan van de Islamiti-
sche Republiek in 1979. De uitsluiting
van vrouwen, de handhaving van de hij-
ab (sluier) en de ultraconservatieve kle-
dingvoorschriften hebben decennialang
geleid tot verzet van vrouwen tegen het
regime.

De moord op Mahsa Amini afgelopen
september heeft vrouwen in heel Iran en
daarbuiten ertoe aangezet op deze gru-
weldaad te reageren vanuit hun collectie-
ve identiteit als vrouw. Vrouwen kunnen
worden getransformeerd van louter
slachtoffers tot een krachtige macht, die
het autoritaire systeem uitdaagt en man-
nen en vrouwen uit verschillende seg-
menten van de samenleving mobiliseert
voor collectieve actie.

De deelname en het leiderschap van
vrouwen in geweldloze bewegingen ver-
groten de kans op succes. Hoewel er on-
der elk autoritaire systeem vele vormen
van repressie zijn, kan een consequente
focus op legitieme grieven van mensen,
met name vrouwen, een krachtige tegen-
beweging worden om het regime uit te
dagen.

Symbolen spelen een belangrijke rol
om mensen in verband te brengen met
zaken waarmee zij sociaal en historisch
verbonden zijn. Symbolen kunnen psy-

chologische triggers oproepen en een ge-
voel van verbondenheid creëren. Het af-
knippen van het haar door Iraanse vrou-
wen is een symbool geweest om de woe-
de en boosheid van de vrouwelijke de-
monstranten tegen de ‘hijab-regel’ te to-
nen.

COLLECTIEVE ACTIE
In Iran zien individuen en groepen een
gemeenschappelijke oorzaak voor verzet:
slachtofferschap door het regime. Als de
beweging en de protesten geweldloos
blijven en zich consequent blijven rich-
ten op de grieven van de mensen en de
wreedheden van de regering, vergroot
dat de kans dat de steun van de aanhan-
gers van het regime afneemt.

De mannen die zich bij deze protesten
aansluiten en zij aan zij met vrouwen
staan, geven een signaal af aan anderen
dat deze strijd voor vrijheid een collectie-
ve actie is die kan leiden tot massamobi-
lisatie. Een geweldloze beweging die ge-
bruik maakt van verschillende methoden
heeft meer kans op succes dan geweldda-
dig verzet.

Het benadrukken van de gewelddadige
tactieken van de autoriteiten tegen ge-
weldloze demonstranten kan de aan-
dacht van de wereld trekken en de steun
van externe actoren voor de beweging
mobiliseren. Externe medestanders zijn
echter vaak ingewikkeld en belangenge-

richt, vooral wanneer staten van buitenaf
bij dergelijke processen betrokken raken.
In landen met langdurige complexe en
omstreden interstatelijke betrekkingen
moeten leiders van geweldloze bewegin-
gen extra voorzichtig zijn om zich niet te
laten beïnvloeden door krachten van
buitenaf. De politieke belangen en de in-
ternationale politiek van regionale lan-
den kunnen leiden tot verdeeldheid in de
beweging en die laten mislukken, vooral
als externe bronnen voor hun eigen be-
langen de middelen en het geld verstrek-
ken.

De laatste belangrijke les is dat het volk
macht heeft en de enige kracht is die au-
toritaire en repressieve systemen kan uit-
dagen. Het verlangen naar verandering
moet vanuit het land zelf komen en het
volk moet de leidende kracht zijn om
verandering te eisen. Veranderingen die
worden opgelegd door invloeden van
buitenaf zijn bijna onmogelijk in de sa-
menleving te verankeren en zullen niet
duurzaam zijn. Autoritaire systemen
kunnen worden uitgedaagd door te in-
vesteren in het volk, door het op te voe-
den, te informeren, te sensibiliseren en
mondiger te maken.

Nilofar Sakhi

Dit is een vertaalde en ingekorte versie. Volledige

Engelstalige versie: tinyurl.com/iranresist

Historische vrouwenopstand

In Iran zijn ongekende
landelijke protesten
vanwege de voortdurende
onderdrukking van en het
geweld tegen vrouwen.
Hoewel het nog vroeg is
om de effectiviteit van de
lopende protesten te
meten, bevat de betekenis
van het landelijke protest
belangrijke lessen.

Iran

LONDEN, 8 OKTOBER 
Foto: Alisdare Hickson
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in” bij de ingang van kerncentrale Dode-
waard: “Het was heel spannend, lagen we
daar voor dood voor de ingang.” Ze ver-
huisde naar Utrecht en kreeg een baan bij
de brandweer; waar ze nu al ruim 25 jaar
werkt: “Mensen uit auto’s halen, branden
blussen, ik ben daar een van de weinige
vrouwen in een echte mannenwereld. En,
ook afwijkend: “De brandweer is een
conservatieve wereld, ik ben een activis-
te.”

Terugkijkend op dertig jaar actievoe-
ren noemt ze twee kernwoorden: de-es-
caleren en verbinding zoeken. Vanaf de
jaren negentig voert ze antimilitaristi-
sche acties onder de vlag van ‘Onkruit
vergaat niet’, onder andere tegen de Irak-
oorlog in 2003. De groep valt uit elkaar,
maar rond 2008 is Timmermans actief
rond de vliegbasis Volkel. Eén van de
mooiste acties is wanneer ze met kinder-
schepjes een gat onder het hek door gra-
ven. Op die basis liggen kernwapens.“We
waren allemaal uitgedost als clowns; het
contrast met die dodelijke wapens kon
niet groter zijn; een clown met een kin-
derschepje tegenover die kernwapens.”

In een café in de Utrechtse binnenstad
vertelt Timmermans (zwarte koffie,
gulle lach) over haar actietijd. Ze werd

geboren in Venray als jongste in een gezin
met vier kinderen. Vader was econoom,
moeder was thuis. Als ze met het gezin
een tijdje in Breda wonen ontwikkelt ze
een diepe afkeer van het leger:“Dat is een
militaire stad, er waren altijd veel militai-
ren. Daar is mijn afkeer ontstaan van de
agressie die het leger uitstraalt.”

Op haar 17e gaat ze op kamers in Bar-
neveld, om te studeren aan een agrari-
sche opleiding. Ze wil dierenverzorger
worden. Zorg dragen voor de natuur
leert ze van huis uit: Er werd veel gewan-
deld en ’s zomers ging het hele gezin naar
de bergen.“Mijn moeder zei dan: ‘Wat we
de berg mee opnemen nemen we ook
mee terug.’ We lieten niks achter behalve
onze voetstappen.”

Aanvankelijk wil ze dolfijnentrainer
worden, ze loopt stage in het Dolfinari-
um en ziet hoe liefdevol de verzorgers
met de dieren omgaan. Maar ze ziet ook

Korte tijd rennen de clowns over het mi-
litaire terrein, tot ze worden ingerekend.
Maar de sfeer blijft vriendelijk: “Je haalt
ze uit hun autoriteit, dat is het sterke van
zo’n actie,” zegt Timmermans.

CLOWNS ARMY
Het concept is ontstaan in Engeland, ver-
telt ze, waar activisten een methode
zochten als antwoord op het geweld
waarmee acties van beide kanten vaak
gepaard gaat. Ze zochten een methode
om te de-escaleren. Timmermans was bij
grote protesten zoals tegen de G8 en de
Euro-top. Bij die protesten vliegen de ste-
nen vaak door straten en ruiten. “Dan
heb je een kleine groep die dingen doet
waar een veel grotere groep voor wordt
aangepakt door de politie.” Zo ontstond
de ‘clowns army’.“Activisten verkleed als
clowns mengden zich onder de demon-
stranten. Als de politie dan ‘clear the
road’ riep – een commando om je te ver-
wijderen – dan namen de actievoerders
dat letterlijk en gingen de straat schoon-
maken: op hun knieën om alle vuil van
straat op te pakken en af te voeren. De

Yvonne Timmermans, dertig jaar activiste

Niet blijven hangen in je bubbel
De Utrechtse Yvonne Timmermans is
al decennia lang activist. Begonnen bij
Greenpeace in 1993 tot de bomenkap
van het Sterrebos bij Born in Zuid
Limburg in 2022. Altijd geweldloos en
met humor als het aan haar ligt.
Vooral het concept van het ‘clowns
army’ inspireert haar: “Je moet
uitgaan van positieve energie.”

“De brandweer is een

conservatieve wereld, ik

ben een activiste.”

de keerzijde: de dieren zitten wel gevan-
gen. En uiteindelijk draait het allemaal
om geld.

Ze gaat vrijwilligerswerk doen voor
Greenpeace. “Ik zag hun acties op TV,
met die boten op zee, ik werd donateur
en las hun blad helemaal stuk.” Als eerste
doet ze mee aan een zogenaamde “Die-

YVONNE TIMMERMANS   Foto: Willem de Haan

VredesMagazine1-2023  05-12-2022  22:33  Pagina 8



VREDESMAGAZINE nr. 1-2023 9

politie wist dan niet hoe ze daarop moest
reageren. Maar de hele boel stond wel op
z’n kop, het effect was maximaal. De po-
litie staat klaar om met geweld in te grij-
pen en jij gaat niet mee in dat frame, je
stapt bewust uit die geweldsspiraal.”

Een mooi voorbeeld waar activisten
zich wisten te ‘verbinden’ was de bezet-
ting van het bos bij het Limburgse Schin-
veld in de winter van 2005/2006. Yvonne
Timmermans was een van de gezichten
van de bezetting tegen de kap van 20 hec-
tare bos voor de militaire vliegbasis, waar
de zware Awacs radar vliegtuigen dalen
en stijgen. “Daar merkten we dat de be-
volking ons ging steunen omdat zij ook
tegen die bomenkap was en last had van
die zware vliegtuigen. In de bittere kou,
het sneeuwde die winter flink, brachten
ze ons eten en kregen we een sterke
band.” Als de bewoners met vlees aan ko-
men zetten leggen de actievoerders
vriendelijk uit dat ze vegetariër en vega-
nist zijn en dus geen vlees hoeven. Tim-
mermans: “Dat is dan een heel gevoelig
moment, dat je die mensen niet veroor-
deelt omdat ze vlees eten, maar dat je
jouw standpunt vriendelijk uitlegt en
wellicht daarmee een zaadje plant. Juist
door gesprekken aan te gaan, gaan men-
sen ongedwongen nadenken over de keu-
zes die ze maken. Het heeft dan geen zin
om te gaan zeuren dat een dorpsbewoner
die jou wil helpen toevallig in een SUV
rijdt. Dan zoek je geen verbinding.” De
actie is gedeeltelijk een succes, nadat het
kamp ontruimd is, wordt uiteindelijk
geen 20 maar slechts 6 hectare bos ge-
kapt. De omwonenden zijn de actievoer-
ders dankbaar, zonder hun inzet was ze-
ker het hele bos gekapt.

GEWELD
Dankzij de onregelmatige diensten bij de
brandweer houdt Timmermans tijd om
actie te blijven voeren. Maar in 2015
raakt het een beetje op. Aan het voeren
van acties gaat veel discussie vooraf.
Timmermans: “Het waren niet zozeer de
discussies die mij opbraken, maar de wij-
ze waarop ze gevoerd werden. En ook het
gesloten gedrag van sommige mensen.”
Veel discussies gaan over geweld: “De één
wil een hekwerk doorknippen, de ander
noemt dat geweld. Is verf op de voorruit
van een ME bus geweld? In Griekenland
vinden ze het gooien van Molotov cock-
tails naar de ME geen geweld, voor mij is
dat juist extreem geweld. Daar kom je
dus niet uit.” Ze ontdekte dat er bij actie-
voerders vaak verbetenheid en boosheid

zit. “Maar voor mij moet er lucht en vro-
lijkheid in zitten. Tijdens acties ontstaat
vaak snel agressie en verharding. Dat past
helemaal niet bij mij, ik kan er niet tegen
en ben juist conflict vermijdend. Ik wil
energie krijgen van acties, niet verhar-
den. En als je praat over verbinding met

duidelijkheid. Want anders kunnen me-
de-activisten dingen doen waar ik me
niet veilig bij voel, maar ik wel de gevol-
gen voor moet dragen. Ik wil niet mijn
baan verliezen door acties van anderen.
Ik moet een actie waar ik aan meedoe, uit
kunnen leggen aan anderen.”

de samenleving dan zijn acties waar ge-
weld bij plaatsvindt vaak contra produc-
tief.”

UITSPREKEN
Iets anders wat Timmermans leerde is
om zich uit te spreken op actievergade-
ringen.“Je moet in een actiegroep ideeën
stapelen en ze niet afbranden. Niet zeg-
gen: dat is een stomme actie daar en daar
om, maar: ‘Hé, hoe kan ik die actie ver-
breden?’ In plaats van elkaar af te bre-
ken.” Bij hedendaagse activisten lijkt dat
beter te gaan: “Bij de acties van dit voor-
jaar tegen de kap van het Limburgse Ster-
rebos voor de uitbreiding VDL Nedcar
was vooraf een communiqué afgespro-
ken: Hier zijn we het over eens: geen ac-
tief geweld tegen personen, en als je mee-
doet dan houd je je er aan. Ook Extincti-
on Rebellion (XR) werkt vaak op die ma-
nier. Als je het samen afspreekt geeft dat

Het jarenlang actievoeren heeft wel de-
gelijk zin gehad zegt ze. “Neem de acties
tegen de Betuwelijn. Weliswaar ligt die
lijn er nu, maar de plannen waren veel-
omvattender dan dat. De noordelijke tak
is nooit gerealiseerd, en ook de goederen-
lijn vanuit België door Limburg naar
Duitsland is er nooit gekomen.”

Begin november deed Yvonne Tim-
mermans nog mee aan de actie van
Greenpeace en XR op Schiphol rond de
privé vliegtuigen: “Goed georganiseerd,
goed voorbereid en een duidelijk ver-
haal.”

En nog een belangrijke les van dertig
jaar actievoeren:“Je hoeft het niet met el-
kaar eens te zijn, je moet het gesprek op
gang houden. En open staan voor ande-
ren. En je eigen gedachten blijven scher-
pen. Je moet nooit blijven hangen in je ei-
gen bubbel.”

Willem de Haan

AKTIE BIJ OPEN DAG IN VOLKEL, 19 JUNI 2009   Foto: CloLoNel
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Springstof Samenstelling: Mark Akkerman,  www.stopwapenhandel.org

Promoten
wapenindustrie

Begin november kwam de rege-
ring met een voorstel om op

korte termijn 252 miljoen euro te
steken in het versterken en beter in-
ternationaal positioneren van de
Nederlandse wapenindustrie. Naast
het zoveel mogelijk betrekken van
Nederlandse bedrijven in nieuwe
wapenaankopen voor de krijgs-
macht en het beschikbaar stellen van
extra middelen voor onderzoek,
ontwikkeling en innovatie gaat het
vooral om zaken die de deelname in
internationale wapenprojecten en
de export van wapens moeten be-
vorderen.

Zo wil defensie meer nieuwe wa-
pensystemen vanuit de Nederlandse
industrie in de markt gaan zetten
(optreden als ‘launching customer’).
Ook wil ze samen met de industrie
internationaal gerichte ‘ecosyste-
men’ opzetten, bijvoorbeeld het be-
drijvencluster voor onderhoud aan
het gevechtsvliegtuig F35 bij Woens-
drecht (‘Maintenance Valley’).
Daarnaast wil defensie het initiatief
nemen voor meer internationale
materieelprojecten, meer doen aan
handelsbevordering zoals handels-
missies met wapenbedrijven en het
ondersteunen van deelname aan in-
ternationale wapenbeurzen. Ten-
slotte wil ze het wapenexportbeleid
versoepelen.

Uit de begeleidende nota bij de
brief aan de Tweede Kamer blijkt dat
defensie de voorstellen al met verte-
genwoordigers van de wapenindus-
trie heeft besproken en hun input
erin heeft verwerkt. Op 14 novem-
ber volgde een rondetafelgesprek
tussen defensie, Economische Zaken
en de industrie over hoe het beleid
verder vorm te geven. Dit is te-
kenend voor hoe de industrie steeds
meer bij beleidsvorming betrok-
ken wordt, een al lopend proces dat
sinds de Russische inval in Oekraïne
in een stroomversnelling is geko-
men.

EU subsidieert militair onderzoek

Al in 2017 stemde de Europese Unie
in met het financieren van militair

onderzoek en de ontwikkeling van nieu-
we wapens en technologieën. Daarmee
werd de rode lijn dat de EU geen militai-
re activiteiten vanuit het gemeenschaps-
budget betaalt, doorbroken.

Meer dan een half miljard euro ging
naar militaire onderzoeks- en ontwikke-
lingsprojecten. Dit liep via twee zoge-
naamde ‘voorloperprogramma’s’. Eén
was PADR, Voorbereidende Actie voor
Defensieonderzoek, voor het financieren
van gezamenlijke militair onderzoek.
De ander was EDIDP, Europees Defensie
Industrieel Ontwikkelingsprogramma,
voor gezamenlijke ontwikkeling van wa-
pens en militaire technologieën.

Voor de lopende periode 2021-2027 is
8 miljard euro beschikbaar voor zowel
onderzoeks- als ontwikkelingsprojecten,
nu vanuit het Europees Defensiefonds
(EDF).

Inmiddels heeft de EU voor een groot
deel het budget van de voorloperpro-
gramma’s gepubliceerd. Daarmee is be-
kend geworden welke bedrijven, onder-
zoekscentra en publieke organen geld
hebben ontvangen. Het gaat in totaal om
427 verschillende entiteiten, maar ruim
de helft van het budget gaat naar de 15

grootste. Topontvangers zijn de grote
wapenbedrijven Leonardo (Italië), Tha-
les (Frankrijk), Indra (Spanje), Airbus
(Paneuropees) en Safran (Frankrijk).
Het Nederlandse onderzoeksinstituut
TNO staat op plek 13.

Veel bedrijven uit de top 15 maakten
ook deel uit van de door de Europese
Commissie ingestelde Group of Persona-
lities, die een adviesrapport schreven dat
de basis vormde voor het Europees De-
fensiefonds en de voorloperprogram-
ma’s.

Het is duidelijk dat het Defensiefonds
vooral een subsidievehikel voor grote
Europese wapenbedrijven is. Bedrijven
die bovendien nagenoeg zonder uitzon-
dering wapens leveren aan oorlogvoe-
rende landen, onderdrukkende regimes
en mensenrechtenschenders, en voor een
belangrijk deel betrokken zijn in groot-
schalige corruptieschandalen.

Door het Europees Netwerk Tegen
Wapenhandel verzamelde gedetailleerde
informatie over de door de EU gefinan-
cierde projecten en de betrokken bedrij-
ven is te vinden op de website opensecuri-
tydata.eu, een door Britse onderzoeks-
journalisten opgezette database met
soortgelijke informatie over security-
projecten.

Een andere maatregel die naar voren
kwam in het steunpakket voor de

wapenindustrie is de toegang tot privaat
geld. Hoewel maar weinig banken, pen-
sioenfondsen en andere financiële instel-
lingen en vermogensbeheerders de wa-
penindustrie structureel uitsluiten van
investeringen en aandelenportfolio’s,
zijn er wel steeds meer die producenten
van ‘controversiële’ wapens op de zwarte
lijst zetten. Voor een deel gaat het om het
naleven van wettelijke verboden, zoals bij
bedrijven die betrokken zijn bij cluster-
munitie of landmijnen, maar met name
betrokkenheid bij kernwapens is een dis-
cussiepunt. Nagenoeg alle grote wapen-
bedrijven in de wereld houden zich hier
mee bezig.

De wapenindustrie klaagt hier al lang
over en krijgt nu dus steun van de over-
heid. Minister Ollongren van defensie
kondigde aan dat ze met banken en ande-
re instellingen in gesprek zal gaan om aan
te dringen op meer investeringen in deze
industrie. In de praktijk zal dat onder
meer neerkomen op het niet langer uit-
sluiten van kernwapenbedrijven. Een
opmerkelijke stap, want eerder weigerde
de regering juist banken, pensioenfond-
sen en verzekeraars aan te spreken op du-
bieuze investeringen in de wapenindus-
trie.

Dan onderbouwde de regering dit
steeds met het argument dat de financië-
le sector prima in staat is om hier zelf af-
wegingen over te maken.

Lobby bij financiële bedrijven
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Er waren er die niet gingen, zoals de
titel van het boek van Henny
Zwart over de Indiëweigeraars uit

1995 luidt.
100.000 Dienstplichtigen werden wel

overzee gezonden, waaronder een be-
perkt aantal, vooral communistische,
jongeren die bewust voor het leger kozen
om daar de politieke strijd van binnenuit
te voeren.

De enige politieke partij met een ui-
terst kritische houding tegenover het ge-
wapend optreden van Nederland in In-
donesië was de CPN, meer vanuit antiko-
loniale opstelling dan vanuit een antimi-
litaristische opvatting. Daarmee was zij
in een politiek isolement terechtgeko-
men, andere partijen inclusief de PvdA,
stelden een politiek cordon sanitaire in.

Binnen de CPN schoof de oriëntatie in
de loop van de jaren van steun aan deser-
teurs naar politieke actie binnen de
krijgsmacht. En links van de gestaalde
kaders stalinistische CPN stonden splin-

Er waren er die wel gingen
Veel politiek en maatschappelijk actieve
jongeren weigerden militaire dienst tijdens
de Nederlands-Indonesische oorlog. 2.000
jongens deden een beroep op de
Dienstweigeringswet 1923 (40% erkend als
gewetensbezwaarde) en ruim 4.000
deserteerden (2.500 veroordeeld).

tergroeperingen van de trotskistische ra-
dencommunisten, die ook kritisch waren
over dienstweigeren en deserteren.

JAAP DUPPEN,
een communist
die weigerde te weigeren

Op 9 december 1928 werd Jaap Duppen
geboren in Amsterdam in een vuurrood
nest. Zijn vader én zijn moeder waren in
1933 (Hitler kwam aan de macht) van de
weeromstuit lid van de CPH geworden.

De tienjarige Jaap ging al langs de deuren
in Amsterdam-Oostzaan om geld op te
halen voor Spaanse kinderen, slachtof-
fers van de burgeroorlog. Hij woonde in
Amsterdam-West toen de Duitsers in
mei 1940 Nederland binnenvielen, een
jaar later mocht hij op de ULO nog maar
één vreemde taal kiezen naast het ver-
plichte Duits.

Na de bevrijding meldde Jaap zich bij
het ANJV, Algemeen Nederlands Jeugd
Verbond, gelieerd aan de CPN en ging
colporteren met het blad ‘EEN’. Daarin
werd steun betuigd aan de door Soekar-
no en Hatta geproclameerde onafhanke-
lijkheid van Indonesië.

Jaap Duppen werd op 18 september
1948 in Amersfoort ingedeeld bij het 1ste
peloton van de 1ste compagnie van het
6de bataljon van het Garde Regiment Ja-
gers. Volgens de nieuwe ANJV beleidslijn
koos hij niet voor dienstweigering, maar
voor het vervullen van de dienstplicht.
Als links denkende jongere koos je geen
isolement van leeftijdgenoten. De leus
was: ‘beter één communist in het leger
dan tien in de cel’. Na de vooropleiding
werd Jaap op 2 februari ingescheept op
de Groote Beer naar Indonesië.

Op de eerste treinreis naar Proboling-
go werd de trein vol soldaten beschoten
en viel de eerste dode. Jaap was ingedeeld
bij het 421ste bataljon van het Garde Re-
giment Jagers. Hij kwam terecht in een
suikerfabriek in Madioen en vandaar op
andere posten aan de demarcatielijn, hij
had als soldaat-schrijver vooral een kan-
toorbaantje. Jaap vertrok op 25 juli 1950
uit Indonesië en zette op 17 augustus
(ook het eerste lustrum van de Republik
Indonesia!) weer een voet op vaderland-
se bodem, waar hij een maand later offi-
cieel uit militaire dienst werd ontslagen.

In zijn boek Waarom ik niet weigerde
uit 2016 plaatste Duppen zijn verblijf in
Indonesië in de context van de politieke
en militaire ontwikkelingen. Hij had zijn
plicht gedaan, voor een martelaarschap
achtte hij zichzelf te laf. Hij herkende
zich in de speciale tekst van een lied dat
Frits Lambrechts zong:

“Geen heldendom, geen eer,
men ziet je geheel niet staan
Kijk maar, daar loopt een
gesjeesde Indiërveteraan.”

KARL PELGROM IS BEELDHOUWER VAN HET ZWIJNTJE IN HET WINKELCENTRUM
VAN AMSTELVEEN
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Daan werd opgesloten in Nieuwersluis,
kwam snel vrij en vertrok naar Engeland
waar hij ziekenbroeder werd.

Karl kon zijn opleiding aan de Amster-
damse Rijksacademie door de oorlog
niet afmaken. Toen zijn huwelijk met Su-
ze Henriët op de klippen liep, verviel zijn
vrijstelling en kreeg hij een dienstplich-
toproep. Door het onaantrekkelijke
vooruitzicht om naar Indië uitgezonden
te worden dook hij met hulp van zijn va-
der onder in Parijs. Daar was het interna-
tionale secretariaat van de trotskistische
Vierde Internationale onder leiding van
de Griek Michel Raptis en de Belg Ernst
Mandel.

Karl liet zich overhalen zijn vlucht te
beëindigen en naar Nederland terug te
keren. Onder invloed van o.a. de raden-
communist Maurice Ferares besloot hij
in militaire dienst te gaan om als gewoon
soldaat het repressieve leger van binnen
uit te ondermijnen:

“Dienstweigeren was er gewoon niet
bij. Zo was ik niet opgevoed. Ik moest in
dienst: rotzooi maken, van binnen uit de
revolutie steunen, cellen vormen, bolsje-
wieken”.

Deze opvatting sloot aan bij wat Trots-
ki in 1934 had gesteld over de plaats van
de oorlog in de revolutie, in grote lijnen:
‘niet de wapens neer, maar de wapens
hier’.

Al tijdens zijn militaire opleiding in
Ede en Leiden werd Karl politiek actief
onder Nederlandse soldaten. Hij plakte
pamfletten en protesteerde tegen de
wetswijziging die het mogelijk maakte
om dienstplichtigen overzee in te zetten.
Zijn protest uitte zich ook in milde, meer
ludieke vormen van sabotage: in Ede zou
hij eens grendels van geweren verwisseld
hebben.

In 1947 vertrok hij als kok van de offi-
ciersmess naar Indië. Hij werd gelegerd
in Semarang op Midden-Java. Hij kreeg
als chef-kok van een ziekenhuis de lei-
ding over het Javaans keukenpersoneel.
In Djakarta legde hij contact met de
trotskist Ibrahim Tan Malaka, die zowel
met de Nederlandse koloniale autoritei-
ten als met de Indonesische revolutionai-
re regeringsleiders in de clinch lag. Tan
Malakka werd in juli 1946 gevangengezet
op het grondgebied van de Republik In-
donesia. Hij zat gevangen tot de commu-
nistische opstand in Madiun in septem-
ber 1948. Zijn kritische opstelling leidde
uiteindelijk tot zijn terechtstelling door
Indonesische politieke tegenstanders op
21 februari 1949.

Karl Pelgrom ontmoette ook andere
ex-communisten zoals L.A. Ali Kasam,
Mohammed Tambunan en de arts Mo-
hammed Jusuf, die door de Nederlanders
was gemarteld en aan tuberculose leed.
Wat al deze contacten van Karl Pelgrom
met de uiterst linkse beweging hebben
opgeleverd is niet geheel duidelijk.

Terug uit Indië leerde hij beeldhouwen
en brons gieten van John Grosman in
Arnhem. Hij was een tijd assistent van
beeldhouwer Wessel Couzijn en lid van
de kunstenaarsgroep Scorpio. Zijn beeld
Het Zwijntje werd in 1956 bekroond: een
afgietsel van Het Zwijntje van de beeld-
houwer met trotskistische afkomst siert
al jaren het luxueuze winkelcentrum van
Amstelveen.

In 1962 trok hij met zijn vrouw Else
Koch (familie van cabaretier en auteur
Herman Koch) die schreef onder de
naam Els Pelgrom, naar Beerta om daar
op een boerderij die ter beschikking ge-
steld was door heerboer en kunstverza-
melaar Albert Waalkens, te werken. Karl
nam initiatieven zoals de eerste beelden-
route en richtte in 1968 het Instituut
voor Creatief Werk op. Pelgrom’s werk
was als een manifest, waarin hij zich ver-
zette tegen het marktmechanisme van de
kunstwereld met ‘kunstpooiers en kont-
likkers’. Hij was en bleef een marxist.

In 1975 scheidde hij van zijn vrouw en
vertrok uit Groningen naar Amsterdam.
Hij was nog een tijd actief in de kunstwe-
reld met grote assemblages, met tentoon-
stellingen en met decorontwerpen. Lang-
zaam maar zeker raakte Karl Pelgrom in
de versukkeling, vooral door drank. Hij
overleed in 1994 in Amsterdam.

Veel dienstplichtigen, die wellicht met
een goed gevoel over het herstellen van
orde en veiligheid op de boot naar Indië
stapten zijn uiteindelijk bedrogen uitge-
komen. Langzaam, maar zeker bekroop
velen van hen een gevoel van verraad:
voor wie zijn mijn kameraden gestorven?
Er waren ook een paar eenlingen die van-
af het begin wisten dat Nederland aan de
verkeerde kant van de geschiedenis
stond. Veel konden zij niet doen.

Stan Meuwese

Jaap Duppen ging weer aan de slag bij
de communistische vakbond EVC en
kreeg in 1959 een oproep voor de Be-
scherming Bevolking (BB) op grond van
wet op de noodwachten.

KARL PELGROM,
dienstplichtige raden-
communist en kunstenaar

Op 13 juli 1927 werd Karl Iljitsj Pelgrom
geboren in Amsterdam als zoon van Ma-
rinus Pelgrom en Anna Koeten. Zijn
voornamen verwijzen ondubbelzinnig
naar Karl Liebknecht en Iljitsj Lenin.
Geen derde voornaam Joseph, want zijn
vader was geen stalinist, maar trotskist.
Marinus was een Rotterdamse havenar-

beider die in 1923 na de Russische Revo-
lutie als een van de eerste Nederlanders
naar Rusland ging. Hij werd een raden-
communist, een stroming in het marxis-
me uit de ‘20 jaren.

Zijn oudste zoon Daan was in de oor-
log terechtgekomen in het concentratie-
kamp Oraniënburg. Bij thuiskomst kreeg
hij een betalingsverzoek van de NS voor
het treinkaartje en van de Nederlands re-
gering een oproep voor militaire dienst.

DETAIL VERZETSMONUMENT OP DE APOLLOLAAN
IN AMSTERDAM GEMAAKT DOOR JAN HAVERMANS.
COLLEGA BEELDHOUWER KARL PELGROM HEEFT
HIER MODEL VOOR GESTAAN.   Foto: Stan Meuwese

VredesMagazine1-2023  05-12-2022  22:33  Pagina 12



VREDESMAGAZINE nr. 1-2023 13

Werken voor vrede is een zaak
van lange adem en gaat niet
over rozen. Verscheidene

activisten hebben hiervoor hun vrijheid
ingeleverd en zitten nu in de gevangenis
en/of verwachten een (langere)
gevangenisstraf.

Om deze mensen een hart onder
de riem te steken, heeft War Resisters’
International 1 december uitgeroepen
tot Internationale Dag van Gevangenen
voor Vrede. De WRI publiceert
dan een lijst met namen en adressen
van mensen die wereldwijd gevangen
zitten vanwege dienstweigering of hun
werk voor de vrede. De bedoeling
is deze mensen te steunen door hen te
schrijven of een kaartje te sturen. Als
Nederlandse sectie van WRI volgt
Vredesbeweging Pais deze traditie en
roept op om met Kerst of Nieuwjaar
brieven en kaarten te sturen naar deze
vredesgevangenen.

Ervaring heeft geleerd dat het
schrijven naar deze gevangenen enorm
loont. Het is een meer dan trieste (en
ook eenzame) bedoening in de
gevangenis en mensen die je dan moed
blijven inspreken zijn goud waard. Het
hoeft geen betoog dat het schrijven naar
deze vredesactivisten behoedzaam moet
gebeuren. Daarnaast is het ook
raadzaam om ze niet te zeer op een
voetstuk te plaatsen. Misschien ben jij in
de toekomst wel de volgende ‘held’.
Bedenk bij het schrijven naar deze
gevangenen dus vooral wat jijzelf zou
willen horen (lezen) als je vanwege je
principes in de gevangenis zou zijn
beland.

RUSLAND
De lijst van dit jaar bevat veel activisten
uit Rusland. Op deze pagina vind je een
kleine selectie, veel meer info over meer
gevangenen, alsmede een online kaart
systeem en/of andere manieren van
ondersteuning zijn te vinden op:
blackfeb.ru/en. Daarnaast is het
belangrijk om bij het adresseren ook het
geboortejaar te vermelden.

Sinds februari 2022 hebben de
Russische autoriteiten meer dan 230
strafzaken aangespannen tegen
Russische burgers die zich verzetten
tegen de zogenaamde ‘speciale operatie’
in Oekraïne. De meeste van deze zaken
betreffen als misdaden geclassificeerde
geweldloze acties, zoals berichten op
sociale netwerken, vreedzame protesten
of het verspreiden van anti-
oorlogsstickers.

Aleksey Gorinov is een lid van de raad
van het district Krasnoselsky in Moskou.
Hij is als eerste verdachte in een ‘anti-
oorlogszaak’ veroordeeld tot 7 jaar in

een reguliere strafkolonie voor het
‘verspreiden van valse informatie over
het Russische leger’ tijdens een
werksessie.

Adressering:
FKU pre-trial detention center-1
‘Matrosskaya Tishina’ UFSIN of Russia
in Moscow

Matrosskaya Tishina st., bldg. 18,
Moscow, Russia 107076

To Gorinov, Aleksey Aleksandrovich,
born 1961

Olga Smirnova is een activiste uit Sint-
Petersburg en medeoprichter van de
Peaceful Resistance-groep. Bij veel
gelegenheden organiseerde ze samen
met haar mede-activisten vreedzame
protesten. Begin maart publiceerde ze
verschillende kritische berichten in de
openbare groep van Peaceful Resistance
in VKontakte. Voor het publiceren van
berichten tegen de ‘speciale militaire
operatie’ wordt Olga beschuldigd van
‘verspreiding van valse informatie over
de strijdkrachten van de Russische
Federatie’.

Adressering:
FKU pre-trial detention center-5
(SIZO-5) UFSIN of Russia in Saint-
Petersburg and Leningradskoi oblasti

Arsenalnaja st., bldg. 11, St.
Petersburg, Russia 195009

To Smirnova, Olga Borisovna, born
1968

OEKRAÏNE
Er zijn de lopende zaken van twee
gewetensbezwaarden, die momenteel
geen van beiden in de gevangenis zitten.
Ze worden geconfronteerd met
aanklachten die kunnen leiden tot een
gevangenisstraf. Vind meer info over
(ondersteuning van) Ruslan Kotsaba en
Vitaliy Alekseinko op de website van
WRI: wri-irg.org

ELDERS
Andere gevangenen voor vrede in
Singapore, Israël, Zuid Korea en Eritrea
zijn te vinden op: vredesmedia.nl/E1 

War Resister’s International

Gevangenen voor de Vrede

VredesMagazine1-2023  05-12-2022  22:33  Pagina 13



14 VREDESMAGAZINE nr. 1-2023

BEKENDE DIENSTWEIGERAARS

Een zachte rebel
Wie Jan kende wist: hij

was een zachte rebel.
Hij omarmde het

leven, maar was tot het allerlaatst
totaalweigeraar.

Jan groeide op in een harmoni-
eus en katholiek middenstand-
gezin in Veghel. Zijn vader had een
succesvolle fotozaak. Jan wilde
geen oppassende burger worden:
“Trouwen, kinderen, karrière, sol-
daat worden, da’s niks voor mij,”
schreef hij in een brief aan zijn
familie. Hij ging psychologie stu-
deren in Nijmegen. Maar zijn pas-
sie was muziek. Hij speelde gitaar
in vele bandjes waaronder de Nij-
meegse Stadsguerrilla. Na zijn
afstuderen werd Jan geluidstechni-
cus; hij was ‘zijn eigen baas’.

In 1980 kreeg hij zijn oproep
voor militaire dienst. Jan wist al
vroeg dat hij niet in het leger
wilde. Hij was één van de elf leden
van het Politiek Dienstweiger Kol-
lektief (PDK). Zij deden collectief
een beroep op gewetensbezwaren.
Het ging immers niet om een indi-
viduele gewetenskwestie, maar om

Jan van Eerd (1952-2022)

een daad van politiek verzet. Het
PDK voerde talloze antimilitaristi-
sche acties.

Jan liep niet voorop in actie-
voeren, maar hij had een grote
inhoudelijke en creatieve inbreng.
Zo ontwikkelde hij een diaserie
over dienstweigeren voor middel-
bare scholen. En schreef hij de
brochure Hersenen des Doods over
de betrokkenheid van TNO-RVO
bij militair onderzoek.

Jan deed mee aan een collectieve
PDK-oppakactie op 11 september
1980, ondanks zijn angst voor
eenzame opsluiting. Bij de bezet-
ting van TNO-RVO in Den Haag
kwamen geheime documenten
letterlijk op straat te liggen. Jan
werd opgesloten in Nieuwersluis
en later in Breda. Het viel hem
zwaar, zeker toen zijn vader vlak
daarna overleed aan een hartaan-
val. Pas kort voor de begrafenis
kreeg hij toestemming om – bege-
leid door twee marechaussees –
afscheid te nemen van zijn vader.

Terug in de bajes besloot Jan dat
het genoeg was met de militaire

dienst. Hij vraagt en krijgt uitstel
om de fotozaak van zijn ouders
draaiend te houden. Een jaar later
laat hij zich afkeuren.

Jan leefde volgens zijn eigen
regels; betrokken, liefdevol, eigen-
wijs. Jan besefte dat hij onderdeel
was geweest van een bijzondere
beweging. Daarom sloot hij zich
in 2021 aan bij het initiatief om
een tentoonstelling en een film te
maken over Onkruit. Tot de dag
voor zijn dood heeft hij een
belangrijke bijdrage aan de film
geleverd.

Zelf heeft hij de vertoning van
de film niet meer mee kunnen
maken. In juni 2022 kreeg hij te
horen dat hij ver uitgezaaide long-
kanker had. En opnieuw werd Jan
totaalweigeraar: hij zag af van elke
medische behandeling en hield tot
het laatst de regie over zijn eigen
leven. “Pas goed op elkaar en op
de aarde,” waren zijn laatste woor-
den. Op 28 juli 2022 stierf Jan; hij
had er vrede mee.

Mari Beks

In november heeft Banksy een acht-
tal muurschilderingen in de voorste-

den van Kiyv gemaakt, waaronder
deze. Hij is een bekende Londense
graffitikunstenaar. Begin december
probeerden mensen een andere
muurschildering van zijn hand – een
meisje in badjas metbrandblusser in
de hand – met onderliggend pleister-
werk en al te ontvreemden. Zij werden
min of meer op heterdaad betrapt. Ze
beweerden het beeld van het meisje te
verkopen om met het geld het Oekraï-
ense leger te ondersteunen. Sindsdien
worden de werken bewaakt: ze wor-
den gezien als belangrijke symbolen
van de strijd tegen Rusland.

Muurschildering ontvreemd
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Ben begin november 90 jaar geworden. Het is daarom mis-
schien niet zo gek deze column mijn laatste te doen zijn. (Of is

dit een mislukt grapje?) Denken in termen van materie, dus dat iets
niet bestaat als je het niet kunt aanraken, voelen of met je ogen
kunt zien, lijkt te overheersen bij de hedendaagse mens. Anders-
zins zien we gelukkig ook een ontwikkeling, waarbij men vraagt
naar de zin van alles, naar de vraag wie ben ik, ben ik een materieel
of een geestelijk wezen, waar kom ik vandaan en is het een eenma-
lige reis, die ik nu maak of is er nog een reis van mijn geest en ziel,
als mijn aardse lichaam heeft afgedaan? Zinvolle vragen lijkt me,
die in vroegere eeuwen natuurlijk ook gesteld werden. De antwoor-
den van toen vind je vaak terug in de diverse culturen in de wereld.
Interessant materiaal voor onderzoekers, zeker ook voor die van
mijn eigen vak: de culturele antropologie.
Toen ik eens onderzoek deed onder de Tswana in zuidelijk Afrika,
merkte ik dat zij overtuigd waren van het bestaan van de geeste-
lijke wereld. De stammen hadden vaak een sjamaan in dienst,
voorzien van een speciale relatie met de geestelijke wereld en naar
wie zeker werd geluisterd bij misstanden. Terug naar vroegere eeu-
wen. Je had toen overal inwijdings- of mysteriescholen. Mensen die
er aan deelnamen, werden ingewijd in de filosofisch-religieuze
geheimen van de kosmos of in onze termen gezegd, kregen
bewustzijn, ja inzicht in de mysteries van het kosmische leven. Die
scholen waren toen wijdverbreid, zeker ook in Egypte en Grieken-
land. Toen het christendom opkwam, vermengde de wellicht meest
authentieke stroming zich met deze inwijdingsgroepen. Zo was er
een gnostisch-christelijke gemeente in Athene. Een mythische
figuur van grote betekenis was Hermes Trismegistos. Op de vraag
waar alles vandaan komt, antwoordde deze: “Alles wat bestaat
komt voort uit het Ene, de Logos of de goddelijke Geest.” Ook de
materie draagt daarom volgens Hermes de kiem van bewustzijn in
zich of anders gezegd in alles is het goddelijke aanwezig. Hermes
gold als een tijdgenoot van Mozes, de leider van het joodse volk,
toen zich dat losmaakte van het Egypte van de Farao’s. Beiden
waren ingewijd in de geheime kennis van de Egyptische mysterie-
scholen en hadden daardoor ook toegang tot de hogere wezens in
de geestelijke wereld, van wie ze inzicht kregen in de geheimen van
het bestaan. Logisch dat beiden wijze boeken konden schrijven,
ook over het ontstaan van de kosmos. Het inzicht van Hermes
maakte zoveel indruk dat hij Trismegistos (‘de driemaal grote’)
werd genoemd. Ook de mens komt volgens zijn inzicht uit het god-
delijk bewustzijn voort. Voordat hij geschapen werd, maakte hij
immers volgens hem als geestelijk wezen deel uit van de eenheid
en het bewustzijn van de geestelijke wereld. Als de filosoof Goethe
nu zegt: “We zijn burgers van twee werelden, van de aarde en van
de geestelijke wereld” dan geldt dat volgens Hermes zeker voor de
mens als hij nog in de geestelijke wereld is, ook al staat hij/zij op
het punt om naar de aarde af te dalen en zijn/haar ouders te kiezen
om hier als geestelijk wezen een aards jasje, lichaam genoemd,
aan te trekken. Toen het christendom door een keizer staatsgods-
dienst werd en we ook al gauw van “God Almachtig” spraken, is die
meervoud van hogere geestelijke wezens helaas al gauw vergeten.
Samengevat betekent dit, dat de mens van een onbewust geestelijk
wezen via een proces van menswording tot een vrije en zelfbewuste

mede-schepper van de goddelijke geestelijke wereld wordt. De
mens is hier dus heel wat meer dan ‘toeval’ of ‘zonder diepere zin’,
zoals vaak wordt gedacht. Ons leven hier op aarde is een zinvolle
reis. We beslissen steeds wel zelf, maar de subtiele inspiraties van-
uit de geestelijke wereld maken dat we soms wel eens de koers
veranderen. Ik heb dat in mijn leven meerdere malen meegemaakt.
Ik herinner me dat ik eens de fout maakte op zaterdag in een slum
onderzoek te doen. Mensen komen dan vaak terug van de fabriek
met hun weekloon. De verleiding te gaan drinken is groot. Ik was
toevallig in ’n squatter-wijk van Gaberone en zag een drietal met
alcohol bezige mannen aan het vechten. Mijn waarschuwing
“liever toch maar niet te vechten” viel verkeerd, met als gevolg dat
ze mij sloegen en bloedend ter aarde wierpen. Toevallig – of moet
ik dat woord niet meer gebruiken? – kwam er een vrouw langs die
me bij de armen pakte en toeriep: “Rennen, kom mee.” Nee het
was geen toeval, ze kende me, want ze zat bij de personen die ik al
had geïnterviewd en ze herkende me toen ik daar bloedend op de
grond lag. Ze woonde enkele kilometers verder, maar zei een inge-
ving te hebben gekregen om deze kant op te lopen. Het leven is een
leerproces. Ik had niets moeten zeggen tegen de vechtende man-
nen. Te meer omdat Botswana dichtbij Zuid-Afrika ligt en men al
gauw kon denken dat ik een apartheidsmens was. Maar van fouten
leer je overigens; in dit geval dat de geestelijke wereld soms subtiel
ingrijpt. Op aarde leven we in de fase van de globalisering, waar-
door een oorlog in Oost-Europa een groot effect heeft op ons leven.
Het kan dan ook geen kwaad net als Hermes en Mozes bewust te
worden van ons burgerschap van twee werelden, dus ook die van
de geestelijke wereld. Te meer omdat we hier wel eens vergeten,
waar we vandaan komen, ook al kregen we via het eitje en zaadje
van onze ouders tijdelijk een prachtig lichaam.

Hans Feddema

Dr. Hans Feddema is cultureel antropoloog, gepensioneerd universitair docent

aan de VU en voorheen onder meer actief in de groen-sociale politiek als Staten-

lid van Zuid-Holland 

Bewustzijn

Het waarom of waartoe van het leven?

HERMES TRISMEGISTOS (1627)   Illustrator Daníël Stolz von Stolzenberg
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L� vi� es� b�ll�
Mijncoöperaties stelen in DR Congo rijke mineralen terwijl de

inwoners met het afval blijven zitten. Prisca Munkeni Monnier laat in de

serie “La vie est belle” gefotografeerd op een vuilnisbelt in Kinshasa de instelling

zien van de mensen daar. Dat je het hebt te doen met wat er is en tegelijk de

hoop hebt dat je zelf ooit zal kunnen beschikken over de apparaten, waarin die

Congolese grondstoffen zitten.

Prisca is een bekende Zaïrese kunstfotografe, geboren in Brussel en getogen

in Kinshasa. Beelden zijn vanaf 15 december te koop.
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Foto’s: Prisca Munkeni-Monnier.
Voor meer info: www.furiephotographe.com
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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,
troepenverplaatsing, bewapening en geheime diensten.

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

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

Vredesbeweging Pais staat voor het ideaal van een wereld zonder
oorlog en voor een geweldloze, duurzame en rechtvaardige 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
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benaderingen blijven bestaan. Maar deze strijd moet wel
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Keuzes die wringen
Oorlog in Oekraïne

Het loopt van partij kiezen voor
Poetins Rusland ‘tegen NAVO-
agressie en Westers imperialis-

me’ via weigering om te kiezen in een
‘proxy-oorlog’ van Amerikaans tegen
Russisch imperialisme tot en met voluit
kiezen voor Oekraïne en haar ‘vrijheids-
strijd tegen Russische agressie’.

Laten we eens kijken met wat voor
oorlog we feitelijk van doen hebben. Rus-
land opende op 24 februari 2022 de aan-
val op Oekraïne, op haar troepen maar
ook op de Oekraïense maatschappij en
de mensen die er wonen. Aan die aanval
gingen vele maanden van troepenop-
bouw en dreigementen vooraf. Oekraïne
was allerminst onvoorbereid: het militai-
re apparaat had er al flink wat gezamen-
lijke oefeningen met de NAVO op zitten,
en Westerse wapenleveranties gingen
ook aan de inval vooraf. Rusland presen-
teerde haar aanval dan ook als een reactie
op een NAVO die bezig was om Oekraïne
tot voorpost om te vormen in haar steeds
verdere opdringen, een NAVO-opmars
die de Russische staatsbelangen zodanig
bedreigde dat Rusland geen keus had en
wel ‘moest’ ingrijpen. Maar dit gaat zo-
maar niet.

WESTERSE INVLOEDSSFEER
Ja, de NAVO heeft vanaf 1992 de ene
nieuwe lidstaat na de ander verwelkomd.
Het betrof daar deels landen in het vroe-
gere Oostblok, zoals Polen. Het betrof
ook landen die tot 1991 tot de vorige ver-
sie van het Russische imperium, de Sov-
jet-Unie, hadden behoord, zoals de Balti-
sche staten. Ja, vanaf 2008 was het NA-
VO-politiek om ook Oekraïne vroeg of

laat het bondgenootschap in te loodsen.
De NAVO-uitbreiding was geen Poetin-
verzinsel, dat die uitbreiding de Russi-
sche staatsleiding niet zinde, behoeft
geen verbazing. Die staatsleiding zag de
vroegere Russische invloedssfeer veran-
deren in een Amerikaans-West-Europese
invloedssfeer onder NAVO-dekking met
NAVO-troepen dicht bij de Russische
grenzen. Ja, binnen de NAVO was de Ver-
enigde Staten de leidende mogendheid.
Dat we hier van een strategie van het
Amerikaanse imperialisme kunnen spre-
ken, is evident. Dat die strategie botste
met Russische staatsbelangen, eveneens.
Is dat een reden om voor die Russische
staatsbelangen te kiezen? Wat waren die
belangen eigenlijk?

Rusland is vanouds een koloniaal rijk.
Wat begon als vorstendom Moskovië dat
als een soort deurwaarder optrad voor de
Gouden Horde – een staat die voort-
kwam uit de Mongoolse invasies van de
late Middeleeuwen – was onder autocra-
tische leiding gaandeweg uitgegroeid tot
grote mogendheid. Wat de VS deed in
Noord-Amerika, dat deed het gaandeweg
tot Rusland omgevormde Moskovië in
Siberië, in Centraal-Azië, in de Kaukasus:
veroveren, onderwerpen van de plaatse-
lijke bevolking, hetgeen met grof geweld
ging. Sommige grensstreken werden in-
direct onderworpen via ongelijke ver-
dragsbepalingen waarbinnen Russisch
militair overwicht voor ondergeschikt-
heid zorgde. Dat gold voor delen van wat
nu Oekraïne is, destijds een semi-onaf-
hankelijke Kozakkenrepubliek. Andere
delen werden rechtstreeks veroverd. Dat
gold voor het aan de Zwarte Zee gelegen
kustgebied van wat nu Oekraïne is.* Hoe
dan ook: Oekraïne was in de negentiende
eeuw grotendeels een Russische kolonie
geworden. En tegen het Russische kolo-
nialisme kwam antikoloniaal verzet, aan-
vankelijk vooral van een intelligentsia die
de Oekraïense taal stimuleerde en natio-
naal zelfbewustzijn verkondigde, tegen
hardhandige Russificatie in.

In 1917 maakte revolutie een eind aan
het Tsarenrijk en trad er een bewind aan
dat revolutie predikte. In een complexe

burger- en interventieoorlog wist het be-
wind een deel van de koloniën waaron-
der Oekraïne binnen de nieuwe staat te
houden. Die predikte onder Lenin natio-
nale zelfbeschikking, maar de grenzen
daarvan werden getrokken door militaire
macht enerzijds, en door de mate waarin
naties die ‘zelfstandigheid’ bereid waren
binnen de context van het ‘socialisme’ te
ontplooien anderzijds. Dat ‘socialisme’
ontpopte zich overigens al snel als een-
partijdictatuur.

DEKOLONISATIE
Binnen de nieuwe staat – vanaf 1922 Sov-
jet-Unie genoemd – was aanvankelijk
vrij veel ruimte voor culturele autono-
mie en regionale zeggenschap van ook de
Oekraïense nationaliteit – binnen door
de Communistische partijheerschappij
gestelde grenzen. Onder Stalin, vanaf de
late jaren twintig, keerde de vertrouwde
Russificatiepolitiek terug. Oekraïne ver-
anderde van wat je met een beetje goede
wil als junior partner binnen de Sovjet-
Unie kon zien in een Russische kolonie
onder roodgevlagd bestuur dat onder
meer de boerenbevolking afperste en
daarmee een gigantische hongersnood
veroorzaakte die in Oekraïne herinnerd
wordt als de Holodomar. Dit Oekraïne
bleef tot 1991 een (sovjet-)Russische ko-
lonie, met een zeer bloedige onderbre-
king tussen 1941 en 1944, toen het een
nazi-Duitse kolonie was, een verschrik-
kelijk slachthuis. Het westen van Oekraï-
ne was in 1918 bij de toen opgerichte
Poolse staat gevoegd: Poolse grootgrond-
bezitters heersten daar over Oekraïense
arme boeren, ook een soort koloniale
verhouding. En een stukje Oekraïne lag
in Oostenrijk-Hongarije. Hoe dan ook:
Oekraïne was koloniaal bezit, vooral van
Rusland, tot 1945 deels ook van andere
mogendheden. Na 1945 duurde die Rus-
sische overheersing voort, totdat in 1991
de Sovjet-Unie de wapenwedloop met de
VS en de NAVO niet meer kon volhou-
den, aan haar eigen verrotting bezweek
en door haar leiding werd opgedoekt. In
haar plaats kwam Rusland – en een reeks
voormalige Russische koloniën waaron-

Oorlog waar dan ook betekent
discussie ter linkerzijde, menings-
verschil, vaak regelrecht ruzie. Niet
verbazend: er staat nogal wat op het
spel, mensenlevens, toekomst-
perspectieven van mensen en
gemeenschappen, vrijheid. Ook de
huidige oorlog in Oekraïne leidt tot
hevig en verhit uitgevochten verschil
van inzicht en van opstelling.
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brouwsel van tsaristische en Stalinisti-
sche autocratie deed herleven. Democra-
tisch streven en anti-Russisch nationalis-
me gingen in deze context in Oekraïne
makkelijk hand in hand. Dat nationalis-
me kon makkelijk verwijzen naar Rus-
lands kwaadaardige rol als koloniale mo-
gendheid. De steun van Poetin aan Ja-
noekovitsj – de door Maidan verdreven
president – was makkelijk te duiden als
poging om iets van het Russische koloni-
ale overwicht te herstellen. Angst dat
vrijheidslievende opstandigheid over
zou slaan van Kyiv naar Moskou speelde
overduidelijk een rol.

Janoekovitsj bleek niet te redden. Maar
na zijn val maakte Rusland de nieuwe
machthebbers het leven zuur, door de
Krim gewapenderhand in te lijven en
door onvrede in het vooral Russisch-
sprekende oosten van Oekraïne te mani-
puleren en gewapende interventie aldaar
als volksopstand te vermommen. Zo ont-
stonden daar twee zogeheten volksrepu-
blieken, feitelijk filialen van een zich
gaandeweg ontplooiende Russische ko-

loniale macht. Dat ontstaan werd gewa-
pend aangevochten door de Oekraïense
staat en gewapende, vaak extreem-recht-
se milities. Vanaf 2014 woedt aan de
grenzen van die filialen al oorlog. De
aanvalsoorlog die Poetin op 24 februari
2022 lanceerde is een uitbreiding van dat
conflict: een overduidelijke poging de
Russische koloniale macht uit te breiden
over heel Oekraïne en een einde te ma-
ken aan het bestaan van Oekraïne als
zelfstandige staat. Daar vloeit voor mij
een eerste noodzakelijke stellingname uit
voort: tegenstanders van kolonialisme
dienen tegenstanders te zijn van de Rus-
sische aanval op Oekraïne, die immers
een koloniaal karakter draagt.

VRIJE INVESTERINGSRUIMTE
We zien hier een voormalige kolonie die
eindelijk onafhankelijkheid heeft ver-
worven maar die nationale vrijheid be-
dreigd ziet door gewelddadig ingrijpen
van de voormalige koloniale overheerser.
Niemand hoeft verbaasd te zijn dat de
voormalige kolonie tegen die dreigende

der Oekraïne. Je kunt dit dekolonisatie
noemen.

ANTI-RUSSISCH NATIONALISME
De lotgevallen van Oekraïne werden ver-
volgens getekend door brute privatise-
ring, verrijking aan de top en verpaupe-
ring van de bevolking en ongebreidelde
corruptie – maar ook door de ontwikke-
ling van een politiek stelsel waarin presi-
dent en parlement gekozen werden,
waarin verschillende partijen via stem-
bus en publiciteit wedijverden, waarin
van de staat onafhankelijke politieke ac-
tiviteit niet volslagen werd verpletterd.
Pogingen van presidenten om hun heer-
schappij autocratisch te bestendigen,
lokten herhaaldelijk felle en brede pro-
testbewegingen uit, waarvan de Maidan-
opstand in 2014 de laatste en meest be-
kende was. De presidenten met autocra-
tische neigingen vonden vaak steun in
buurland Rusland, waar de politieke ont-
wikkeling zich juist steeds verder verwij-
derde van democratische verhoudingen
en procedures en Poetin een griezelig
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hernieuwing van koloniale heerschappij
steun en bescherming zoekt bij de grote
wereldwijde rivaal van Rusland: de Ver-
enigde Staten. Dat Oekraïne NAVO-lid
wil worden, kun je heel verontwaardigd
een schandalige knieval voor het Ameri-
kaanse imperialisme noemen. Je kunt het
ook zien als een poging zich van steun te
verzekeren tegen dat andere imperialis-
me dat ze in Oekraïne al honderden jaren
van zeer dichtbij kennen. Het streven
naar NAVO-lidmaatschap van die hele
trits voormalige Oostbloklanden en
vroegere Sovjetrepublieken kan op
soortgelijke wijze worden verklaard: het
zijn allemaal vroegere Russische (semi-)
koloniën die in de NAVO bescherming
tegen hernieuwde Russische imperiale
ambities hopen te vinden.

IMPERIAAL PROJECT
Maar de NAVO is geen ‘u roept, wij draai-
en’-constructie waar bescherming van
voormalige slachtoffers van Russisch ko-
lonialisme tegen een herleving daarvan

de boventoon voert. De NAVO is een im-
perialistisch militair bondgenootschap
onder leiding van de VS. Vanaf haar op-
richting was de NAVO bedoeld om West-
Europese staten aan de VS te binden om
een vuist te maken tegenover het toen
nog rood-verpakte Russische imperialis-
me. Na de teloorgang van de Sovjet-Unie
verloor dat imperialisme tijdelijk zijn
greep op Oost-Europa, op de Kaukasus,
op Centraal-Azië. Grote investeringskan-
sen voor Westerse multinationale onder-
nemingen dienden zich aan. De VS had
haar imperialisme al veel langer niet pri-

mair als koloniaal rijk vormgegeven,
maar veeleer als vestiging van door de VS
beschermde vrije investeringsruimte en
markt voor precies zulke ondernemin-
gen. Dat veel van die multinationals, toen
de VS dit type van heerschappij systema-
tisch begon te organiseren, Amerikaans
waren, was niet toevallig. De VS had zo’n
invloedssfeer al in Latijns-Amerika,
Oost-Azië, delen van Afrika. West-Euro-
pese staten waren partner in dit imperia-
le project. Met het wegvallen van Russi-
sche macht in grote delen van voormali-
ge Sovjet-Unie en Oostblok, deed zich de
kans voor om precies dit soort overwicht
uit te breiden naar die gebieden. Uitbrei-
ding van de EU hing samen met dit pro-
ject. Uitbreiding van de NAVO was de
militaire kant ervan.

De VS verwelkomde land na land, niet
omdat ze Russische overheersing zo sneu
vinden voor de mensen daar, maar om
haar eigen militaire macht uit te breiden
en haar economische macht militaire
dekking te verschaffen. Strategische den-

kers in de VS gingen en gaan ervan uit dat
Ruslands imperiale macht vroeg of laat
zou herleven, en dat de VS bovendien te-
genover supermacht-in-opkomst China
zou komen te staan. Beiden worden ge-
zien als strategische tegenstanders, als
mogendheden die het type heerschappij
dat de VS organiseerde – een zo groot
mogelijke ‘vrije ruimte’ voor multinatio-
nale ondernemingen onder Amerikaans
militair en financieel (IMF/Wereld-
bank!) toezicht – zou kunnen tegenwer-
ken. Het oostwaarts uitbreiden van Ame-
rikaanse invloed, via de uitbreiding van

de NAVO in die richting, maakt deel uit
van komende confrontaties tussen de VS
en haar bondgenoten enerzijds, Rusland
en vooral China anderzijds. Oekraïne in-
tegreren in NAVO- en EU-verband –
overduidelijk de strategie van zowel VS
als prominente EU-landen – maakt deel
uit van deze Westerse imperialistische
strategie. Dat Oekraïne niet daadwerke-
lijk EU- en NAVO-lid is, is hier van se-
cundair belang. De binding is overduide-
lijk.

RUSLAND EN CHINA 
Zo krijgen we in beeld wat er in Oost-Eu-
ropa, de Kaukasus en Centraal-Azië
gaande is: een lang lopend conflict tussen
twee imperiale projecten, gedreven door
twee imperialistische machten. Het her-
levende Russische imperialisme dat haar
koloniale rijk en daaromheen haar in-
vloedssfeer terug wil enerzijds. Het nog
altijd dominante Amerikaanse imperia-
lisme anderzijds dat haar hegemonie
oostwaarts wil uitbreiden en zich op-
maakt om Rusland en vooral ook China
kort te houden zodat ze niet boven de
status van regionale mogendheid uit ko-
men. Geen imperialisme verdient steun
van linkse en radicale mensen. Als we de
Russische koloniale oorlog een frontale
mislukking toewensen – en ik vind dus
dat we dat horen te doen! – is dat niet
omdat we de mythe van een progressief,
democratisch, mensenrechten lievend
Westen ondersteunen. Die mensenrech-
tenliefde is Westerse public relations en
een handvat om te gebruiken tegen sta-
ten die de Westerse ambities weerstreven.
Het is geen fundamenteel beleidsdoel.
Net zo min als anti-imperialisme be-
leidsdoel is van het Russische imperialis-
me dat ook geen enkele steun van linkse
en radicale mensen waard is.

Deze rivaliteit tussen de VS en haar
NAVO enerzijds, Rusland anderzijds,
biedt de geopolitieke context waarin het
conflict in en om Oekraïne zich afspeelt.
Rusland wil zijn kolonie terug, de VS wil
die voormalige kolonie de Westerse in-
vloedssfeer in loodsen. Rusland lanceert
een koloniale oorlog om zijn doel te be-
reiken. De VS en haar bondgenoten ge-
ven gigantische militaire steun aan Oe-
kraïne om dat doel te voorkomen maar
tevens om Rusland strategisch te ver-
zwakken via een oorlog die de VS alleen
veel wapens en geld kost – het vechten en
sneuvelen mogen de Oekraïners doen...
– maar Rusland bovendien ook veel
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mensenlevens en economische ont-
wrichting. Hier zien we duidelijk de di-
mensie die met het begrip ‘proxy-oorlog’
wordt uitgedrukt: de VS voert war-by-
proxy, oorlog via een vervanger, tegen
Rusland. De proxy, dat is Oekraïne dat de
klappen van het geweld mag opvangen.
De proxy-strategie die de VS via de oor-
log Oekraïne tegen Rusland hanteert, is
net zo cynisch en verwerpelijk als de
openlijk koloniale machtsontplooiing
van Rusland zelf. Het is verkeerd om die
proxy-strategie als antwoord op die
machtsontplooiing te zien. Het is even-
zeer verkeerd om die machtsontplooiing,
en daarmee de Russische aanval, te pre-
senteren als verdediging tegenover die
proxy-strategie. Kolonialisme en proxy-
interventie, Rusland en de VS: er is geen
valide reden om tussen die twee instru-
menten van imperialisme te kiezen. Dat
is wat mij betreft de tweede noodzakelij-
ke stellingname in deze oorlog.

Het karakter van de oorlog is dus te
omschrijven als: een koloniale oorlog –
vanuit Oekraïense kant dus een anti-ko-
loniale oorlog! – in een context van im-
periale rivaliteit en tevens ook een proxy-
oorlog. Daar hoeven we echter nu ook

weer niet al te zeer van te schrikken want
zoiets is niets nieuws. Indonesië voerde
van 1945 tot 1950 een anti-koloniale
oorlog tegen Nederland. Ze won die toen
de VS Nederland dwongen om in te bin-
den door te dreigen om de Marshall hulp
stop te zetten. De VS wilden voorkomen
dat een onafhankelijk Indonesië in het
pro-Russische imperiale kamp zou be-
landen. Ook de Indonesische vrijheids-
oorlog vond dus plaats in een context van
imperiale wedijver, een context die de
uitkomst mede bepaalde. Doet dat af-
breuk aan het antikoloniale karakter van
die vrijheidsoorlog? Vietnam, een ander
voorbeeld. Vietnamees anti-koloniaal
verzet werkte eerst het Franse kolonialis-
me het land uit, om vervolgens het Ame-
rikaanse kolonialisme hetzelfde lot te be-
zorgen. Dat Vietnamese verzet werd ge-
leid door een Communistische partij en
ontving zowel steun uit Rusland als uit
China. Die steun nam de vorm aan van
grootschalige militaire wapenhulp. Het
leger dat in 1975 Ho-Chi-Minh-stad –
destijds Saigon – binnenreed, was geen
zelfvoorzienend guerrillaleger, maar een
van imposante Russische tanks voorzie-
ne militaire macht. Rusland gebruikte

Vietnam hier als proxy tegen Amerikaan-
se imperiale hegemonie. Is daarmee het
antikoloniale karakter van het Vietname-
se verzet weerlegd? Ik denk van niet.Ana-
loog hieraan denk ik dat het antikolonia-
le karakter van de Oekraïense strijd tegen
Russische overheersing niet weerlegd
wordt door op de evident aanwezige
proxy-dimensie te wijzen.

Ingewikkeld is het wel. De Russische
koloniale oorlog van harte een nederlaag
toewensen enerzijds. De Amerikaanse
bijdrage aan de nederlaag hekelen als net
zo reactionair als de Russische koloniale
operatie anderzijds. Dit wringt. Maar er
is geen ontkomen aan: de wereld is nu
eenmaal complex, linkse en radicale
mensen horen te leren hoe je meerdere
tegenstanders tegelijk bestrijdt. Een re-
ceptenboekje daarvoor heb ik niet. Maar
wat nodig is, dient nu eenmaal te worden
geprobeerd.

Peter Storm
blogt als Egel op peterstormt.nl

* Voor deze geschiedenis-in-vogelvlucht van
Oekraïne hanteerde ik Marc Jansen,
Grensland – een geschiedenis van Oekraïne
(Amsterdam 2014).

andere. Het boek is uitgegeven door de
voor ons taalgebied belangrijke progres-
sieve uitgeverij EPO (www.epo.be). Ook
dit boek is vlot geschreven, maar het
besteedt meer aandacht aan de geschie-
denis van de uitbreiding van de NAVO
en de westers-Russische relaties. Zoals
het vorige boek wordt ook hier de Russi-
sche inval ondubbelzinnig afgewezen.
Nieuw voor mij was dat direct vooraf-
gaand aan de oorlog, van maart tot
november 2021, ook aan Oekraïense en
Amerikaanse kant in documenten, ver-
klaringen en overeenkomsten sprake is
geweest van oorlogsvoorbereidingen,
met name rond de Krim. Dit heeft mij
een andere kijk op de aanloop gegeven.

Het derde boek, Zwarte Zon van Bas
van der Plas, behandelt Russisch
extreem-rechts. Eerder had hij in Laby-
rint (zijn boek over Oekraïne, 2017) een
hoofdstuk gewijd aan nationalisme en
fascisme in Oekraïne. De Russische pen-

dant blijkt een duizelingwekkend melk-
wegstelsel van vals glinsterende oosters-
orthodoxe sterrenhopen, roodbruine
dwergen en inktzwarte gaten te zijn. Ze
worden losjes ingedeeld in oppositionele
en staatsgetrouwe stromingen. Een voor
ons vrijwel onbekende wereld, waarin
clubs als de Zwarte Honderden, de
Nationaal-Bolsjewieken en de Unie van
Orthodoxe Banierdragers hun rol spe-
len. Fascinerend, maar helaas ontbreken
de nodige indexen om zaken en perso-
nen ook later nog gemakkelijk te kun-
nen traceren.

(KK)

Medea Benjamin, Nicolas J.S. Davies – War in

Ukraine, Making Sense of a Senseless Conflict – OR

Books (New York en Londen)

Christophe Callewaert, Ludo de Brabander –

Oorlogskoorts – EPO Berchem (België)

Bas van der Plas – Zwarte Zon, Rechts Extremisme

en Poetins Rusland – U2pi BV (Den Haag)

Drie boeken
De eerste vanuit onze kring

geschreven boeken naar aanlei-
ding van de Oekraïne-oorlog

komen binnen. Ik bespreek er drie die
de moeite waard zijn.

War in Ukraine is geschreven vanuit
de radicale Amerikaanse vredesbewe-
ging als een primer, een studieboek met
een bondige inleiding op een bepaald
onderwerp. Die pretentie wordt waarge-
maakt. Het is een helder geschreven
overzicht van de aanloop naar de oorlog
vanaf 2014, de invasie tot aan het begin
van de zomer met enkele hoofdstukken
over bijzondere aspecten zoals de poli-
tiek van de NAVO, de informatie-oorlog,
de sancties en het risico van nucleaire
escalatie. Voetnoten wijzen de weg naar
meer bronnen.

De titel van het tweede boek, Oorlogs-
koorts, is goed gekozen. In de eerste fase
van een grote oorlog grijpt deze ziekte
om zich heen en overheerst al het
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nen gaan, van die raketten heeft hij er
nog genoeg. Het aantal burgerslachtof-
fers zal fors toenemen, de medische
voorzieningen zullen ongetwijfeld wor-
den overvraagd.

IJZERVRETERS
Poetin zit in een lastig parket: zijn brug is
aangevallen en beschadigd, zijn leger is
gedwongen terrein prijs te geven. De
druk om harder op te treden neem van-
uit zijn omgeving toe, waar nog slechts
de ijzervreters over zijn die pleiten voor
nog straffere maatregelen. Er wordt bij
herhaling gerammeld met de nucleaire
ketting. Reacties van VS-president Biden
bleven niet uit. Hij vergeleek de nucleaire
dreiging met de Cubacrisis in 1962, het
hoogtepunt van de Koude Oorlog. Hij zei
dat Poetin volstrekt onberekenbaar is.
Feit is dat hij zich niet in de kaart laat kij-
ken.

Poetin noemt zijn dreigementen geen
bluf, maar wat hij daar verder mee be-
doelt, blijft ongewis en zorgwekkend.
Zorgwekkend is ook zijn psychische ge-
steldheid. De gerenommeerde Franse

psychiater Daniel Zagury maakte een
analyse op afstand van het geval Poetin.
Zagury is deskundige in psychopatholo-
gie bij het Hof van Beroep in Parijs. Vol-
gens hem lijdt Poetin aan een ernstige
vorm van paranoia en verliest hij het
contact met de werkelijkheid, en laat zich
overweldigen door destructiviteit. Maar
hij weet maar al te goed dat wanneer hij
een of meerdere kernwapens gaat gebrui-
ken, de reactie van Amerika de inzet kan
zijn van een totale vernietiging. Daar is
hij niet mee gediend, dat weet hij don-
ders goed.

Maar hij zal ongetwijfeld een alterna-
tief scenario hebben: de kerncentrale van
Zaporizja. Het is de grootste kerncentra-
le van Europa en voorziet in een vijfde
van het elektriciteitsverbruik van Oe-
kraïne. In maart werd de kerncentrale
door Russische troepen veroverd, het
personeel werd in de centrale gevangen-

De wraak van Poetin was groot als
reactie op de explosie op de
Krimbrug. Een raketten- en

droneregen kwam neer op steden in Oe-
kraïne. Burger- en civiele doelen werden
getroffen. Inmiddels is de stroomvoor-
ziening in een groot deel van Oekraïne
geraakt. De vraag is of het daarbij blijft,
wanneer zijn leger steeds meer in de ver-
drukking komt. Dat de slagkracht van
het Russische leger zal vergroten door
zijn mobilisatieplannen is twijfelachtig.
De motivatie van zijn manschappen is
minimaal. Wat hem nog helpt is zijn ra-
kettenarsenaal en de Iraanse drones, af-
gestuurd op weerloze burgers en civiele
infrastructuur.

Poetin zou daarmee zomaar door kun-

Dan maar een kerncentrale...
Het is goed denkbaar dat de in het
nauw gedreven Poetin het uit zijn
hoofd laat met een kernbom Oekraïne
aan te vallen, maar hij zal ongetwijfeld
een alternatief scenario hebben.
Bijvoorbeeld een kerncentrale
platgooien.

HET VERLATEN TCHERNOBYL
Foto Wendelin Jacober

Lees verder op pagina 26
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Daarbij zijn er enkele honderden
die worden ingezet bij kustver-
dediging en lucht- en raketver-

dediging. De grootste categorieën van
deze wapens worden gevormd door die
welke gelanceerd worden door bommen-
werpers en gevechtsvliegtuigen (500) en
door onderzeeërs en andere marinesche-
pen (bijna 1000). Een kleinere, maar niet
onbelangrijke groep wordt gevormd
door de vanaf land gelanceerde raketten
en kruisraketten (waaronder de vaak ver-
melde Iskander, die zoals de meeste van
deze wapensystemen ook conventioneel
kan worden ingezet).

De strategie om al deze wapens in te
zetten is voor het laatst in 2020 vastge-
legd in een basisdocument. Het uitgangs-
punt is dat “de Russische Federatie kern-
wapens uitsluitend beschouwt als mid-
delen om af te schrikken.” De strategie
noemt vier gevallen waarin Rusland
kernwapens zou kunnen inzetten:

1. Als betrouwbare gegevens binnenko-
men over een aanval met ballistische ra-
ketten op het gebied van de Russische Fe-
deratie.

2. Als kernwapens of andere massaver-
nietigingswapens door een tegenstander
worden ingezet tegen Rusland en/of zijn
bondgenoten.

3. Als een tegenstander een aanval uit-
voert op cruciale Russische regerings- of
militaire instanties waarvan de ont-
wrichting een reactie van de nucleaire
strijdkrachten zou ondermijnen.

4. Agressie tegen de Russische Federa-
tie door middel van conventionele wa-
pens wanneer het voortbestaan van de
staat zelf gevaar loopt.

Eerder, tijdens de regering van presi-
dent Trump, was in de Verenigde Staten
een debat gevoerd over de vraag of kern-
wapens door Rusland toch niet konden

Inzet tactische kernwapens

worden ingezet in een regionale oorlog,
niet als afschrikking, maar om een oor-
log te beslissen in Ruslands voordeel. Dit
staat bekend als de strategie van het esca-
leren om te de-escaleren. Het vastleggen
van bovengenoemde principes had ken-
nelijk als doel dit idee tegen te spreken.
Maar de discussie in het Westen is niet
verdwenen, zeker niet tijdens de Oekraï-
ne-oorlog. Onbekookte uitspraken van
lagere Russische functionarissen en dub-
belzinnige woorden van president Poetin
blijven het denken voeden.

WAT IS DE GRENS?
Wanneer Rusland kernwapens zou inzet-
ten in deze oorlog zal dat wel gebeuren
op basis van het vierde bovengenoemde
criterium. Daarbij is de situatie er niet
beter op geworden doordat de door het
Russische leger dit jaar veroverde gebie-
den geannexeerd zijn (de Krim was in
2014 al bij het Russische staatsgebied ge-
voegd). Wel is bij het vierde criterium de
lat behoorlijk hoog gelegd. In uitlatingen
van Poetin en anderen lijkt dit echter ge-
operationaliseerd te worden in de for-
mule “aantasting van de integriteit van
het Russische territorium”. Het roept de
vraag op waar dan de grens ligt, die niet
mag worden overschreden. Sommige
waarnemers nemen aan dat elke aanval

met een raket of drone-zwerm het Russi-
sche grondgebied aantast. Als er dan bij-
voorbeeld raketten op de Krim worden
afgeschoten en er gebeurt verder weinig,
dan concluderen ze dat “Poetin bluft”.
Dit is een bijzonder gevaarlijke denk-
trant, want in feite kan de drempel hoger
liggen maar wel reëel zijn, bijvoorbeeld
als een deel van het Russische grondge-
bied zoals de Krim door Oekraïense troe-
pen massaal wordt overlopen. In die situ-
atie zijn we nog lang niet. In het geval van
de delen van de regio Cherson ten westen
van de Dnjepr bijvoorbeeld heeft het
Russische leger zich zelf teruggetrokken,
zodat het hele geval zich niet voordeed.
De interpretatie van de Russische leiding
blijft cruciaal, maar juist dat is een onze-
kere factor.

Als een kernwapen zou worden inge-
zet, zal dat waarschijnlijk eerder een tac-
tisch dan een strategische bom zijn. De
meeste deskundigen nemen aan dat inzet
van het zwaarste middel onmiddellijk
zou leiden tot een risico van snelle escala-
tie, waar geen van de partijen op uit is.
Dat wil niet zeggen dat de tactische kern-
wapens klein zijn, ze kunnen de explosie-
ve kracht van de bommen op Hiroshima
en Nagasaki in de Tweede Wereldoorlog
hebben en een groot stadscentrum, een
belangrijke militaire basis of een troe-

Over de Russische tactische kernwapens (de
wapens voor het slagveld) is veel minder
bekend dan over de strategische kernmacht.
Volgens een schatting van het Nuclear
Notebook van de Federation of American
Scientists (FAS) zou de Russische Federatie
kunnen beschikken over zo’n 2000 “non-
strategische en defensieve” kernbommen.

DE VERBINDING VAN DE KRIM MET HET RUSSISCHE VASTELAND
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penconcentratie vernietigen met al naar
gelang het ontwerp en de wijze van inzet
omvangrijke radio-actieve straling en
oncontroleerbare vervuiling door fall-
out.

ONBEDOELDE ESCALATIE
Als er in de Oekraïne-oorlog toch een
kernwapen zou worden ingezet, waar
moeten we dan aan denken? Meest voor
de hand liggend is een schot met een ma-
ritieme kruisraket zoals de Kalibr op een
landdoel, of een kernwapen dat wordt af-
geschoten door een Tu-22M (Backfire)
bommenwerper, dan wel een jachtbom-
menwerper of een raket zoals de 9M279
van een nucleair Iskander bataljon. Vol-
gens Amerikaanse inlichtingenbronnen
zouden die bataljons er zijn in Elanskiy,
Mozdok, Shuya en mogelijk in het Verre
Oosten.

De aanwezigheid van dit soort syste-
men, deels in de buurt van een groot-
scheepse oorlog, is een groot risico. On-
bedoelde escalatie, bijvoorbeeld als een
vliegtuig van een van beide partijen in
het luchtruim van de ander dwaalt en
wordt neergeschoten of wapens met een
groot bereik aan Oekraïne worden gele-
verd, komt daar nog eens bij. Het hoeft
niet altijd net goed te gaan zoals bij de ra-
ket die onlangs in Polen landde.

Een rapport van de invloedrijke Duitse
Stiftung Wissenschaft und Politik, dat
het risico van kernwapeninzet overigens
laag inschat stelde onlangs wel: “Blijk-
baar acht het Kremlin de gevolgen van
een mogelijke uitbreiding van de wester-
se betrokkenheid zo dramatisch dat het
zich genoodzaakt voelt om rode lijnen te
trekken. Kennelijk proberen ze het sig-
naal af te geven dat directe inmenging
kan leiden tot extreme – dat wil zeggen
nucleaire – maatregelen.

Kees Kalkman 

genomen om de centrale draaiende te
houden. Het is bezet gebied, dus in de
ogen van Poetin Russisch recent staatsei-
gendom.

NUCLEAIRE VEILIGHEID
Het getuigt niet van zijn vooruitziende
blik om de centrale – nu Russisch staats-
eigendom – vooraf gebombardeerd te
hebben. Het Internationaal Atoomagent-
schap IAEA heeft de centrale bezocht en
constateerde dat het complex beschadigd
is. Over de nucleaire veiligheid bestaan
grote zorgen. Door militair handelen en
de staat van de uitgeputte werknemers is
de kans op een kernongeval aanwezig, ze-
ker wanneer de oorlogshandelingen ver-
der escaleren. Het is daarom zeer wel
denkbaar dat de in het nauw gedreven
Poetin het uit zijn hoofd laat om met een
kernbom Oekraïne aan te vallen, maar in
plaats daarvan de kerncentrale laat ver-
ongelukken.

De ongelukken bij de kerncentrales
van Three Mile Island in de VS (1979),
Tsjernobyl in Oekraïne (1986) en het Ja-
panse Fukushima (2011) geven een beeld
van wat de consequenties kunnen zijn.
Het ongeval bij Three Mile Island kwam
door een storing van het koelcircuit met
als gevolg dat er een lozing van radioac-
tieve stoffen plaatsvond. Daardoor werd
besloten de gezondheid van de bevolking
van de staat Pennsylvania achttien jaar
lang te volgen. Er werden geen nadelige
gevolgen vastgesteld. De extra ontvangen
stralingsdosis was binnen vijftien kilo-
meter van de centrale 0,08 millisievert,
dat is een derde van de normale stra-
lingsblootstelling van mensen. Wel was
de economische schade aanzienlijk.

De kernramp van Tsjernobyl is de
grootste kernramp die ooit heeft plaats-
gevonden. Een bedieningsfout bij een
test kreeg grote gevolgen. De centrale
kwam tot ontploffing, waardoor een gro-
te hoeveelheid radioactieve stoffen vrij-
kwam. Op korte termijn overleden 28
van de 134 reddingswerkers. De Wereld-
gezondheidsorganisatie (WHO) schatte
dat van de 600.000 mensen die in de om-
geving een hoge dosis straling ontvingen
er 4000 kwamen te overlijden. Van de 6,8
miljoen bewoners in overige besmette
gebieden zullen naar verwachting 5000
mensen sterven. Dit zijn onnauwkeurige
schattingen omdat deze extra doden
door kanker als getal te klein is ten op-

zichte van het aantal mensen dat nor-
maal al aan kanker overlijdt.

Over deze cijfers is discussie te voeren.
Greenpeace schatte het aantal slachtof-
fers meer dan tien keer groter dan de
WHO-schattingen. Nog steeds is het ge-
bied rondom de ontplofte kerncentrale
niet bewoonbaar. Nu, dertig jaar later,
kunnen de rendieren uit de poolgebie-
den nog steeds niet voor vleesconsump-
tie verkocht worden vanwege te hoge ra-
dioactieve besmetting.

SCHILDKLIERKANKER
Ook bij de tsunamiramp van de kerncen-
trale van Fukushima hield de wereld de
adem in, maar grote gevolgen ten aan-
zien van vrijgekomen radioactiviteit ble-
ven uit. Wel is het aantal gevallen van
schildklierkanker bij kinderen daar twin-
tig keer hoger dan verwacht. De econo-
mische schade is aanzienlijk. Er werden
150.000 mensen geëvacueerd, 1800 vier-
kante kilometer land is verminderd be-
woonbaar. Met het opruimen van
260.000 m3 radioactief afval kwam de
schade op zo’n 500 miljard euro.

Dit zijn koele cijfers, maar het geeft
wereldwijd veel onrust door onzekerheid
van de stralingsgevolgen, massale evacu-
aties naar andere landen waar bij slacht-
offers depressies ontstaan, sociale struc-
turen doorbroken worden en de voedsel-
voorziening in gevaar komt. In die zin
zou een door Poetin veroorzaakte kern-
ramp niet de desastreuze gevolgen krij-
gen van een Russische kernaanval waar-
bij de NAVO hard terugslaat en waarbij
de kans ontstaat op een wereldwijde
kernoorlog.

Maar hoe de wereld zal moeten reage-
ren op een bewust opgezette ramp met
een kerncentrale weet ik niet, dat is iets
voor politici.

Wil Verheggen

Wil Verheggen uit Tilburg is voormalig
huisarts en bestuurslid van de NVMP-Art-
sen voor vrede. Dit opinie-artikel is eerder
verschenen in het Brabants Dagblad van

18 oktober 2022.

Vervolg van pagina 24

Online Vredesmuseum
Op WWW.VREDESMUSEUM.NL
vindt u een uitgebreid vredesmuseum
met tentoonstellingen, collecties,
documentatie, enz.  NIEUW: een
omvangrijk educatief deel ‘Vrede
leren’. In de webwinkel o.a. de
bekende ‘gebroken geweertjes’ en
kinderboeken.
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Utrecht 10 september

Not Our War
De International of War Resisters’
International viert zijn 100ste
verjaardag. Daarom brachten mensen
van Antimilitaristische Aktion Berlin
een weekend door in Utrecht. Dit
verslag is iets ingekort, voor het
volledige verslag zie de noten.

De hele zaak stond niet onder een
goed gesternte. Oorspronkelijk
zou het in Utrecht een heel

weekend vol workshops worden. Maar
toen kwam COVID... Ook in 2022 be-
gon de WRI met grootse plannen, maar
diverse problemen zorgden ervoor dat
het evenement steeds kleiner werd. Uit-
eindelijk moesten de plannen tot één
dag worden teruggebracht.

Ook onze reis begon ook met een val-
se start. De avond ervoor had al één per-
soon afgezegd, COVID is terug! Tegelij-
kertijd meldden onze internetverken-
ningen dat onze kameraden van de Ne-
derlandse Spoorwegen hun werkgevers
op de dag van onze reis met een grote
staking op de korrel zouden nemen. De
spoorwegstaking was een compleet suc-
ces. Dus hadden we intussen een benzi-
neslurper aangeschaft (in plaats van een
Toyota zelfs een Audi) en denderen we
over de federale snelweg naar het wes-
ten. Vlak voor we naar Osnabrück ver-
trokken, belde een federale woordvoer-
der. Hij was wegens de staking gestrand
in Venlo... Zonder verder oponthoud be-
sloten we de pook naar het zuidwesten
te duwen en een evacuatiemissie te star-
ten. Op een gegeven moment kwamen
we aan in Utrecht. Ons hotel was gewel-
dig: met een dakterras!

JEUGDBIJEENKOMST
De jongerenbijeenkomst op vrijdag-
avond voor de campagne “Stop de mili-
tarisering van de jeugd” was een beetje
onderbezet. Maar de hamburgers waren
goed en we naakten kennis met aardbei-
enbier. De volgende dag dronk ik mijn
aardbeienbiertje op, ging de frisse lucht
in en ontdekte meer van de stad. In
Utrecht was het ‘Monumentendag’ en
kon je bijna overal in. Verschillende vre-

desverdragen waren er in de stad onder-
handeld. Het stadsbeeld laat zien dat de
Utrechters hierop nog steeds trots zijn.

HET EVENEMENT
Het verjaardagsfeest begon zaterdag om
16 uur. Het begon met een openingseve-
nement waarin zes sprekers in korte toe-
spraken hun werk presenteerden.
Tussendoor was er ook live muziek en
poëzie. Eerst stelde Yurii Sheliazhenko
zijn groep “Oekraïense Pacifistische Be-
weging” voor. Helaas kwamen we daar-
voor een paar minuten te laat, dus heb-
ben we het grootste deel van zijn toe-
spraak niet gezien. We kwamen net op
tijd om zijn gedicht Ridiculous War te
horen: A Fairy Tale Story, waarin het la-
chen om een grap op het slagveld de
oorlog beëindigt. Het gedicht is bedoeld
als een alternatief voor de “sprookjes
van de oorlog”. Helaas werd zijn work-
shop wegens technische problemen af-
gelast. Wij denken dat het nuttig zou
zijn als vredesorganisaties in de toe-
komst naast Yurii nog andere mensen
uit Oekraïne zouden uitnodigen, ook al
zijn het misschien geen pacifisten. Dat
zou onze horizon kunnen verbreden.

Olga Karatch van de Wit-Russische
mensenrechtenorganisatie Nash Dom
presenteerde hun nieuwe campagne NO
means NO. Met deze campagne willen
zij voorkomen dat Wit-Rusland een
tweede front tegen Oekraïne opzet. Dit

moet worden bereikt door de 10.000-
20.000 mensen die elk jaar voor militaire
dienst worden opgeroepen te laten de-
serteren. De campagne vestigt de aan-
dacht op het recht om alternatieve
dienstplicht te vervullen. Dat is in Wit-
Rusland vrijwel onbekend, maar is in de
grondwet vastgelegd. Maar al heb je
technisch gezien het recht om te weige-
ren, in Wit-Rusland sta je voor de keuze
tussen gevangenis of vluchten. Aange-
zien ontsnappen een betere optie is dan
in Wit-Russische gevangenissen gemar-
teld te worden wil Nash Dom een ont-
snappingscorridor naar Polen creëren
en ervoor zorgen dat mensen daar asiel
krijgen. Olga meldde dat hiervoor steun
bestaat in de Poolse politiek, maar dat er
nog te veel bureaucratische hindernissen
zijn bij de afgifte van visa, zodat de visa
niet snel genoeg worden afgegeven.

In Rusland werkt het gewetensbe-
zwaar iets beter. Ongeveer de helft van
de aanvragers daar mag civiel alternatie-
ve dienst doen. De groep ‘Beweging van
Russische gewetensbezwaarden’ helpt
hen met de aanvraag en eventuele ge-
rechtelijke procedures. Alex Belik pre-
senteerde het werk van de groep. Een
onderdeel is bijvoorbeeld het maken van
YouTube-video’s waarin de juridische si-
tuatie wordt uitgelegd en praktische tips
worden gegeven over gewetensbezwa-
ren.

Rudi Friedrich van Connection e.V.

COLLAGE MET EUROPÄISCHES HAUS, BERLIJN   Foto: Wikimedia
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lichtte in zijn lezing de moeilijkheden
toe voor Russische gewetensbezwaarden
om asiel te krijgen in EU-landen. Hoe-
wel ze op papier daarop recht hebben,
moeten ze bewijzen dat ze voor de
dienst zijn opgeroepen. Wie dus slim ge-
noeg zijn geweest om voor de dienst-
plicht te vluchten krijgen geen asiel. Dit
biedt in Duitsland bijvoorbeeld een zeer
voor de hand liggende actiemogelijk-
heid: we moeten druk uitoefenen op de
regering om dergelijke belemmeringen
in asielprocedures weg te nemen.

Ook Mark Akkerman van Stop Wa-
penhandel, die de rol van de wapenhan-
del in de oorlog in Oekraïne toelichtte,
en Christine Schweitzer van de Bund für
soziale Verteidigung (BSV), die het con-
cept van sociale verdediging toelichtte,
spraken op de openingsmanifestatie.

SOEP EN BIER
Na afloop was er een heerlijk veganis-
tisch diner (soep en broodjes) en kon-
den de deelnemers netwerken en uitwis-
selen over de presentaties in de bar van
de locatie. Dit werd gevolgd door work-
shops van 90 minuten waarin de korte
voordrachten van het openingsevene-
ment verder werden uitgediept. Olga
Karatch van Nash Dom gaf in plaats van
een workshop een zeer boeiende lezing
van 100 minuten.

Na de workshops was er weer gelegen-
heid voor losse gesprekken en netwer-
ken. Daarnaast werden enkele antimili-
taristische, korte films vertoond. Al met
al zijn de organisatoren erin geslaagd
een gevarieerde en boeiende dag te creë-
ren, met een grote kans dat er een of an-
dere praktische samenwerking uit voort-
komt.

Antimilitaristische Aktion Berlin
Bewerking: Egbert Wever

– War Resisters International: https://wri-irg.org

en https://www.wri100.nl

– Nash Dom, Belarus: https://news.house

– Connection e. V.:

https://www.connection-ev.org

– Alex Belik, Movement of Conscientious

Objectors of Russia: tinyurl.com/rusweiger

– Yurii Sheliazhenko, Pacifist Movement of

Ukraine: tinyurl.com/jurriiukr

– Ridiculous War: tinyurl.com/youtubejur

– Uitgebreid Engelstalig verslag:

tinyurl.com/notwar2022

– Oorspronkelijk Duitstalig blog:

https://tinyurl.com/amabwri

Fascisme

De nieuwe Italiaanse premier Giorgia Meloni
heeft hier en daar de vrees opgeroepen voor

een terugkeer naar de tijden van Mussolini. Ze heeft
zich zelf in alle toonaarden gedistantieerd van het
fascistische verleden van haar partij. Maar we moe-
ten afwachten in hoeverre haar achterban dat ook
doet. En wat het effect van haar overwinning zal heb-
ben op extreemrechtse bewegingen elders in Euro-
pa. Italië heeft vaker voorop gelopen, niet alleen met
het fascisme in de jaren twintig. Maar ook met
Berlusconi’s populisme in de jaren negentig.
De Duitse politicoloog Jan Werner Müller, die veel
heeft gepubliceerd over populisme, meent dat er in
Europa van fascisme nog geen sprake is. Hij wijst op
de afwezigheid van een massale mobilisatie en
militarisering, het ontbreken van een dominante
geweldscultus en van een staat die volledig is
ingericht op basis van racistische criteria. Dat neemt
niet weg dat er los van de veranderde context
elementen in de ideologie en vooral in de werkwijze
van extreemrechtse groepen in Europa zitten die
sterk doen denken aan het fascisme van toen. Zo is in
Nederland Forum voor Democratie ontaard in een
partij die met scheldwoorden en beledigingen
rotzooi trapt, ophef om de ophef nastreeft – niet op
straat met fysiek geweld, zoals in de jaren dertig,
maar in de media en in het parlement. En dat kan net
als straatgeweld ook als bedreigend worden ervaren.
Misschien moeten we in navolging van de historicus
Ewout Kieft daarom vooral in de gaten houden waar
en wanneer extreemrechtse groepen de democratie
in gevaar brengen. Kieft vindt dat we moeten
oppassen met vergelijkingen tussen hedendaags
extreemrechts en het fascisme uit de vorige eeuw.
“Al te kwistige nazivergelijkingen leiden niet alleen
tot devaluatie van de Holocaust, maar ze zorgen ook
voor een impasse in het democratisch debat. Want
degenen die fascist of nazi worden genoemd,
hebben bijna altijd reden om verontwaardigd te
reageren en zich als slachtoffer van demonisering te
presenteren.” * Een herhaalde waarschuwing voor
het tegendeel van democratie is dus nog geen
garantie voor de noodzakelijke bescherming van die
democratie, de rechtsstaat en minderheden. En
uiteindelijk gaat het toch daarom. Dus laten we
vooral alert zijn op schendingen van democratie in
gedrag en uitlatingen van extreemrechts. We kunnen
Baudet naar de mestvaalt van de geschiedenis
verwijzen, maar beter is het op te komen voor de
versterking van onze democratische instituties,
waarden en normen die kunnen verhinderen dat we
opnieuw in een dictatuur belanden. 

Jos van Dijk 

* NRC 29 oktober 2022
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op dienstweigering te erkennen.
Peace SOS organiseerde op 2 oktober

een vredesdemonstratie voor Oekraïne
op de Dam.

Nog altijd wordt, in Amsterdam op het
Museumplein, elke maandag van 18-19
uur, een protestbijeenkomst gehouden.
De Russische vredesbeweging heeft laten
weten dit erg te waarderen.

Meer info: stopdeoorlogamsterdam.nl

F35 schrappen

Op 17 oktober publiceerde CODE-
PINK een brief aan o.a. president

Biden, ondertekend door meer dan 220
organisaties uit de hele wereld, waarin
wordt opgeroepen het F35-programma
te schrappen en het budget te herinveste-
ren in programma’s als universele ge-
zondheidszorg, huisvestingsgaranties
enz.

Iedereen kan deze brief nu mee onder-
tekenen: vredesmedia.nl/E6

Bezorgd

Eit onderzoek van Kantar blijkt dat de
oorlog in Oekraïne nog steeds de

grootste zorg is voor de helft van de we-
reldbevolking. De helft van de Europea-
nen is vooral bezorgd dat ook andere lan-
den worden meegesleurd in de oorlog
(51%) of dat die zal escaleren tot een
kernoorlog (48%). De bezorgdheid is
vooral groot in Polen (90%), Duitsland
(73%), Spanje (69%), Frankrijk (69%)
en het VK (55%).

Bescherm
deserteurs

4 internationale vredesorganisaties
lanceerden een petitie om deser-

teurs en dienstweigeraars uit Rusland,
Belarus en Oekraïne internationale be-
scherming en asiel te bieden.

Naar schatting 100.000 dienstplichti-
gen in Rusland hebben geweigerd om
deel te nemen aan de oorlog. Ongeveer
22.000 dienstplichtigen in Belarus heb-
ben hun land verlaten.Allen riskeren ver-
volging en een gevangenisstraf van enke-
le jaren. In Oekraïne is het recht om
dienst te weigeren opgeheven en zijn de

Ouderschap

Op 13 januari a.s. organiseert War
Resisters’ International een online

bijeenkomst over geweldloos ouder-
schap. De bijeenkomst is bedoeld voor
ouders, grootouders en andere opvoe-
ders. In hoeverre verwachten wij dat on-
ze opvoeding “radicaal”, “geweldloos”,
“antimilitaristisch”, enz. is?

Meer info: vredesmedia.nl/E2

Verhalen

Enschede voor Vrede organiseerde
ook in 2022 weer een verhalenwed-

strijd. Dit keer met het thema “Generatie
Vrede”. Elf schrijvers deden mee.

Hun verhalen kunt u downloaden via:
vredesmedia.nl/E11

Varkens

Wetenschappers hebben de manier
van ruzie maken van zo’n hon-

derd varkens bestudeerd. Zij ontdekten
dat het vaak verzoenend werkte wanneer
de agressor door een ‘omstander’ gekal-
meerd werd door een neusknuffel of een
aai met een oor. Het troosten van het
slachtoffer werkte minder de-escalerend
maar wel rustgevend. Varkens passen een
breed scala van verzoeningsstrategieën
toe was de conclusie. Misschien kunnen
we er nog wat van leren.

Wapenstilstand

De president van Mexico heeft, in de
pers weinig opgemerkte, voorstel-

len aan de VN gedaan om te komen tot
een wereldwijde wapenstilstand. Daarop
inhakend heeft de Nederlandse vredesor-
ganisatie Peace SOS het initiatief geno-
men voor een oproep tot vredesonder-
handelingen over Oekraïne. Deze oproep
ondervindt wereldwijde steun.

Meer info: vredesmedia.nl/E3

Dag van de Vrede

Het Culture of Peace News Network
heeft uitgezocht dat het aantal ac-

tiviteiten in het kader van de Internatio-
nale Dag van de Vrede (21 september) in
heel de wereld sterk is toegenomen. Een

uitzondering vormen Oekraïne en Rus-
land. Toch waren ook daar nog behoor-
lijk wat activiteiten, resp. 61 en 45. Elders
in Europa vonden 293 activiteiten plaats,
100 meer dan vorig jaar. In de rest van de
wereld waren er ook toenames van 50 tot
80%.

Boek Ontwapenend

Fleur Ravensbergen praat met terro-
risten. Zij is onafhankelijk bemidde-

laar in gewapende conflicten over de hele
wereld. Het is haar doel vrede of tenmin-
ste een afname van het geweld te berei-
ken.

In haar boek Ontwapend, verschenen
in oktober, vertelt Fleur hoe ze te werk
gaat, over haar successen en mislukkin-
gen, over de impact van haar werk op
haar gezin en over wat haar drijft. Het is
een boek over de vraag of wij allemaal tot
geweld in staat zijn, over angst en over
doorzettingsvermogen. Een boek voor
iedereen die iets wil veranderen, in het
groot of in het klein.

In de boekhandel voor €21,99.

Peace Brigades

PBI organiseerde onlangs een webi-
nar met voormalige veldvrijwilli-

gers. Ze vertelden over hun ervaringen.
Denk je er weleens aan om jezelf aan te
melden voor vredeswerk in spanningsge-
bieden? Kijk het webinar dan terug:
vredesmedia.nl/E4

Oekraïne

Op initiatief van wetenschappers is
een verklaring opgesteld over de

oorlog in Oekraïne en het gevaar van es-
calatie tot een kernoorlog. Stop met oor-
logstaal en vermijd beslissingen die de
toekomst van iedereen vernietigen, is de
boodschap. Medeondertekend door
Vredesbeweging Pais. Tekst verklaring:
vredesmedia.nl/E8

In oktober kwam de vierde Vredeska-
ravaan vanuit Italië aan in Oekraïne. Het
konvooi is een initiatief van 175 Italiaan-
se organisaties. De nadruk lag weer op de
levering van hulpgoederen, maar deze
keer werden Oekraïne en Rusland ook
nadrukkelijk opgeroepen om het recht

KORTE BERICHTEN
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budgetten fors verhoogd worden. Dat is
de conclusie van de briefing “Wie be-
schermt de planeet?”

Een ander, nieuw rapport Climate Col-
lateral onthult dat de stijgende militaire
uitgaven de klimaatcrisis verdiepen door
de uitstoot te verhogen, geld te onttrek-
ken aan klimaatuitgaven en conflicten in
de meest klimaatgevoelige landen aan te
wakkeren.

De briefing: vredesmedia.nl/E13
Het rapport: vredesmedia.nl/E14

Aanval Hawija 

In 2015 vielen tientallen burgerdoden
bij een aanval van Nederlandse F-16’s

op de stad Hawija in Irak. Hoe kon dit ge-
beuren ondanks alle van te voren gevolg-
de procedures en de inzet van precisie-
wapens. Waarom werden de feiten over
de burgerslachtoffers jarenlang geheim
gehouden? 

Daarover verscheen in september De
verwoestende werkelijkheid van onze lan-
geafstandsoorlog tegen IS van Jip van
Dort, Lauren Gould en Marrit Woud-
wijk. Het boek laat de verwoestingen zien
van de luchtoorlog van de westerse coali-
tie tegen ISIS.

Schaf dienstplicht af!

Onkruit vergaat niet heeft de oproep
gepubliceerd de militaire dienst-

plicht onmiddellijk en definitief af te
schaffen. Jongeren die ingeschreven wor-
den in het dienstplichtregister, worden
opgeroepen om daar tegen te proteste-
ren. Iedereen kan de oproep meeonder-
tekenen: vredesmedia.nl/E7

Vlaamse
wapenexport

Hoewel de door de Vlaamse regering
opgestelde beleidslijnen voor wa-

penexport stevig klinken, wijst Vredesac-
tie er in een nieuwe nota op dat deze niet
toegepast worden op een groot deel van
de export. Vlaams militair materiaal is
aanwezig in Israëlische drones, in Rus-
sisch afweergeschut en wordt door Tur-
kije gebruikt bij het schenden van wape-
nembargo’s.

minele feiten van de regering hebben
openbaar gemaakt.

– Mensen die illegale en unilaterale
VS-sancties tegen hun land negeerden.

– Gevangenen op Guantánamo, opge-
sloten zonder vorm van inbeschuldi-
gingstelling.

– Mensen van kleur, moslims, vrouwen
en milieuactivisten die opkwamen voor
hun volk of groep.

Meer info en namen van gevangenen:
vredesmedia.nl/E12

Oorlogsmisdaden
Israël

De Joods-Duitse organisatie ‘Jüdi-
sche Stimme für gerechten Frieden

in Nahost’ heeft bij het federale gerecht
klachten ingediend tegen Israëlische mi-
nisters. Dit wegens oorlogsmisdaden on-
der hun bevel bij de bombardementen
van augustus 2022 op Gaza, waarbij 50
mensen omkwamen, onder wie 17 kin-
deren.

Verkiezingen Israël

De Israëlische vredesorganisatie
Gush Shalom heeft een verklaring

uitgegeven waarin de Israëlische verkie-
zingen in verband worden gebracht met
het oplaaiende Palestijnse verzet, iets wat
slechts weinigen in Israël durven. De Pa-
lestijnen leven nu al 55 jaar onder een
harde en wrede militaire dictatuur, opge-
legd door regeringen die Israëli’s hebben
gekozen.

Rechtsstaat

The World Justice Project publiceerde
cijfers over de rechtsstaat in 140 lan-

den. In 2022 blijkt wederom een wereld-
wijde achteruitgang. Dat al voor het vijf-
de jaar op rij. De grootste achteruitgang
vond plaats in factoren die verband hou-
den met toenemend autoritarisme. Ne-
derland doet het overigens nog steeds
goed en scoort een 5e plaats, na de Scan-
dinavische landen. De VS, Rusland en
China staan respectievelijk op de plaat-
sen 26, 107 en 95.

Meer info: vredesmedia.nl/E16

Klimaat en leger

Het is onduidelijk hoe het Ministe-
rie van defensie zijn emissiereduc-

tiedoelen wil halen, zeker nu de militaire

grenzen gesloten voor mannen tussen 18
tot 60 jaar. Meer dan 100.000 hebben
desondanks het land verlaten. Teken de
petitie hier: vredesmedia.nl/E10

Nobelprijs

De Oekraïense Pacifistische Bewe-
ging heeft kritiek geuit op de toe-

kenning van de Nobelprijs voor de Vrede
aan o.a. het Oekraïense Center for Civil
Liberties. Deze organisatie pleit niet voor
vredesonderhandelingen maar voor
meer directe deelname aan de oorlog
door het Westen. Ook zegt zij nooit iets
over Oekraïense mensenrechtenschen-
dingen.

Open brief

16winnaars van de Nobelprijs voor
de Vrede schreven een open brief

waarin zij oproepen tot een onmiddellijk
staakt het vuren in Oekraïne. Verder roe-
pen zij Rusland en de NAVO op om uit-
drukkelijk te verklaren dat zij geen kern-
wapens zullen gebruiken. Reeds meer
dan een miljoen mensen hebben deze
open brief mede ondertekend. U kunt
dat doen op: vredesmedia.nl/E5

Nucleaire bluf?

Sommige analisten noemen de drei-
gementen van Poetin bluf en zeggen

dat we er niet bang voor moeten zijn.
Maar nucleaire dreigingen zijn altijd
bluf, totdat ze dat niet meer zijn. En nie-
mand weet waar de grens ligt tussen bluf-
fen en uitvoeren. Dit schrijft de Interna-
tional Campaign to Abolish Nuclear
Weapons, die er de oproep aan verbindt
om het VN-verdrag te ondertekenen dat
kernwapens verbiedt. Veel landen, waar-
onder Nederland, hebben dat nog niet
gedaan.

Gevangenen VS

Vaak beschuldigen de VS hun vijan-
den van de opsluiting van politieke

tegenstanders en beweren ze in eigen
land geen politieke gevangenen te heb-
ben. De Wereld Morgen publiceerde een
overzicht van de realiteit in het land dat
met 4,25% van de wereldbevolking 20%
van alle gevangenen ter wereld vast-
houdt.

De VS heeft politieke gevangenen in
meedere categorieën zoals:

– Ambtenaren en journalisten die cri-

VredesMagazine1-2023  05-12-2022  22:33  Pagina 30



VREDESMAGAZINE nr. 1-2023 31

Survival International heeft een gids
geschreven waarin ze laten zien dat
kolonialisme en racisme een stempel
zetten op natuurreservaten en natuur-
behoud. De brochure telt 32 pagina’s
en is gratis te downloaden.

Wetenschappelijk bewijs
toont aan dat inheemse
volkeren hun milieu beter

beheren dan wie ook: 80% van de biodi-
versiteit op aarde is te vinden in
inheemse gebieden. De beste manier om
biodiversiteit te beschermen is daarom
het respecteren van de landrechten van
de inheemse volkeren, de beste natuur-
beschermers.

Helaas worden die inheemse volkeren
keihard onderdrukt. Dat gaat met wet-
ten en geld maar ook taal wordt daarbij
ingezet. Natuurbehoud heeft een don-
kere geschiedenis, die geworteld is in
racisme, kolonialisme, blanke suprema-
tie, sociaal onrecht, landroof, plunde-
ring en geweld. Dat is niet slechts
geschiedenis, het is nog steeds heden-
daagse praktijk. De gids geeft flink wat
treffende voorbeelden.

Als bossen een beschermde status
krijgen wordt vaak de inheemse bevol-
king eruit verdreven. Zij hebben geen
recht om daar te blijven, ondanks dat zij
van die bossen afhankelijk zijn. Het idee
dat de wildernis zonder mensen is, is een
koloniale mythe. Mensen woonden er al
duizenden jaren en gaven het landschap
vorm. In Europa en Noord-Amerika
mogen mensen wel blijven wonen in de
natuurreservaten die worden opgericht,
zoals de Wadden en de Veluwe. Inheem-
sen worden betiteld als ‘stropers’, terwijl
Westerse toeristen die komen jagen wel-
kom zijn en betiteld worden als ‘jagers’ .
Westerse mensen eten ‘wild’, mensen in
Afrika en Azië eten dan weer ‘bushmeat’.
Zo ook ‘reizigers’ en ‘nomaden’.

Het Wereld Natuur Fonds is één van
de grote organisaties die zich hieraan
schuldig maken. Gewapenderhand wor-
den inheemse volkeren verdreven van
hun gronden, rangers treden niet alleen
op tegen criminele stropers van ivoor,
maar schieten ook op de mensen die er
van nature woonden.

Het is niet alleen natuurbehoud dat
de inheemsen onderdrukt, maar ook de

SIGNALERINGEN

Natuurbehoud dekoloniseren
strijd tegen klimaatverandering treft de
inheemsen volkeren op diverse wijzen.
Hun land wordt waardevol, want je kunt
er bomen planten die CO2 opnemen.
Het leidt tot massale uitzettingen, scha-
delijke beperkingen van het landge-
bruik, landroof en honger voor miljoe-
nen inheemse en niet-inheemse boeren,
vissers en jager-verzamelaars, maar de
klimaatcrisis wordt er niet door gestopt.
Er is te weinig land om genoeg bomen te
planten (die er overigens altijd zullen
moeten blijven staan) en de grote
bedrijven blijven broeikasgassen uitsto-
ten.

Deze gids laat op overtuigende wijze
zien dat een duurzame wereld alleen te
bereiken is als we een einde maken aan
hedendaags kolonialisme en racisme.

Egbert Wever

tinyurl.com/DecoNat 

1 AUGUSTUS, UTRECHT. Op elke eerste maandag van de maand voert Extinction Rebellion in diverse steden een
flashmob uit:  luchtalarm = klimaatalarm.   Foto: Jaap van den Berg
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Afspraak
Wat spreken we af?
Dat we elkaar weer zien.

Waar zal dat zijn?
Waar ze ons zullen laten.

Wat zullen we doen?
Wat ons maar invalt.

Wat willen we dan?
Wat we altijd gewild hebben.
Wat we dachten en niet mochten zeggen. 
Wat we zagen maar niet mochten zien.
Wat we hoopten maar er niet kwam.
Wat we waren en nu niet zijn.

Wat spreken we af?
Dat we er zullen zijn.

Wu Mei

Uit de bundel:

Aan mijn nagelaten

vriend, gedichten

voor Amnesty

International.

Vertaling:

Daan Bronkhorst.

Uitgeverij

De Geus, 2002.

Wu Mei nam deel aan de studentenprotesten op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989.
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