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Langzamerhand gaan meer en meer
stemmen op om de bloedige
Oekraïne oorlog te stoppen en te

onderhandelen over vrede. Stemmen
van niet de minsten: Zo noemde de
Duitse ex brigade generaal Erich Vad,
militair beleidsadviseur onder Kanselier
Merkel onlangs in het blad Emma
“wapenleveranties zonder politieke
strategie of diplomatieke inspanningen
puur militarisme.”Volgens Vad is er
geen militaire oplossing. Dat zegt ook de
Amerikaanse stafchef Mark Milley, die
in een interview met CNN sprak over
“een zinloze verspilling van mensen-
levens.” Sindsdien ligt Milley overigens
vanwege zijn uitlatingen naar verluid
wel onder vuur. In de NRC van 2
februari pleitten politicoloog Paul Aarts
en emeritus hoogleraar internationale
betrekkingen Henk Overbeek eveneens
voor onderhandelingen met Rusland die
ze ‘noodzakelijk en onvermijdelijk’
noemen.

Het leek de nieuwe redacteur Willem
de Haan van het VredesMagazine een
goed idee om ook onze Minister van
defensie, Kajsa Ollongren, eens te vragen
wat nu volgens haar de politieke
strategie is achter de steeds omvang-
rijker Westerse wapenleveranties. Maar
daar heeft de Minister geen zin in, al
heet het officieel dat ze daar “geen tijd”
voor heeft.

Aanvankelijk reageerde het Ministerie
nog welwillend; ze kennen op het
departement het VredesMagazine.
Volgens afspraak stuurden we de
Minister een aantal vragen en gespreks-
thema’s zodat ze daar alvast over na kon
denken.

Een paar weken later komt de teleur-
stellende reactie: De Minister heeft geen
tijd. Al is het natuurlijk ook mogelijk dat
de minister behalve geen tijd vooral ook
geen zin had in vragen als: of Westerse
wapenleveranties tot verkorting of juist
verlenging van de oorlog leiden; of het
Westen in 2014 een inschattingsfout
maakte door een associatieverdrag met
Oekraïne te tekenen; sinds wanneer er
Westerse militaire adviseurs in Oekraïne
actief zijn en wat ze daar doen.

Als goedmakertje stuurt haar

woordvoerder Tom Kummel medio
december namens de minister wel een
algemene reactie. Daarin gaat de
Minister op geen enkele vraag concreet
in. Wel zegt ze dat Nederland de
Oekraïense bevolking “zo lang als nodig
met militaire en humanitaire middelen
zal steunen om deze strijd te winnen.”
Wat winnen inhoudt blijft in het
midden. Volgens Ollongren is er “geen
andere keuze.” Ons verzoek om de
vragen één voor één concreet te
beantwoorden wordt niet gehonoreerd.
“Dat doen we nooit,” zegt de
woordvoerder.

De druk bezette Minister had even
later overigens wel tijd om op 23 januari
jl. op radio 1 aan te schuiven bij Sven
Kockelmann. Maar de altijd zo kritische
Kockelmann maakte het Ollongren niet
erg moeilijk: “Is er al een verzoek voor F-
16 van Oekraïne? Wanneer gaan de
Nederlandse tanks die kant op? Was het
wel verstandig om daar destijds op te
bezuinigen? Is de haven van Rotterdam
nog voldoende beschermd? Wordt het
niet tijd dat Zweden en Finland lid van
de NAVO worden?”Voor dergelijke open
deuren maakt Ollongren kennelijk graag
tijd vrij. Het aanbod aan onze dappere
Minister voor een goed gesprek met
VredesMagazine blijft wat ons betreft
overigens staan!

Willem de Haan

Auteur is vanaf januari toegetreden tot
de redactie van VredesMagazine. Hij is

journalist bij de VPRO en HUMAN en was
docent journalistiek aan de hogeschool
Windesheim. In 1979/1980 zat hij een

jaar gevangen als totaalweigeraar.

Ollongren

FOTO VOORPAGINA:  Den Haag,
Oekraïens meisje op de eerste grote
demonstratie na de Russische inval.
Amsterdam, 27 februari 2022. 
Foto: Claire Schut. 
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gebied van de staat Israël verbleven. Ook
zij verloren hun bezittingen.

De gebeurtenissen van 1948 staan in
het Palestijnse collectieve geheugen ge-
grift als de Nakba, Arabisch voor ‘cata-
strofe’. Ieder jaar op 15 mei staan de Pa-
lestijnen wereldwijd met herdenkingen
en activiteiten stil bij hun traumatische
geschiedenis. Dat zal dit jaar, 75 jaar na
dato, nog nadrukkelijker het geval zijn
dan anders.

De Syrische schrijver en denker Con-
stantin Zuraiq was in 1948 de eerste die
de Palestijnse tragedie aanduidde met de
term Nakba. Voor de Palestijnse inwo-
ners van Israël duurde het tot in de jaren
negentig voor zij met demonstratieve Te-
rugkeermarsen naar hun verwoeste dor-
pen de gebeurtenissen van 1948 als Nak-
ba herdachten. De term sloeg inmiddels
niet alleen op de pijnlijke geschiedenis
van verlies, ballingschap en trauma,
maar ook op herwinnend zelfvertrou-
wen, zelfbewustzijn en nationalisme on-
der de Palestijnse bevolking.

ONTKENNING
Eind jaren tachtig schokten Israëlische
historici als Benny Morris, Avi Shlaim en
Ilan Pappé het nationale zelfbeeld door
de geschiedenis van Israëls geboorte
drastisch te herschrijven. Israël was niet
de underdog die met Gods zegen een on-

raël ging gepaard met grof geweld tegen
de autochtone Palestijnse bevolking. De
historische feiten van 1948 zijn schok-
kend:

Zo’n 750 duizend van de 1,3 miljoen
Palestijnen (die twee derde deel van de
bevolking van Palestina uitmaakten)
vluchtte noodgedwongen naar de omlig-
gende landen.

Israël nam 78 procent van historisch
Palestina in. De resterende 22 procent,
bestaande uit de Westelijke Jordaanoever
– met Oost-Jeruzalem – en Gaza, werd in
1967 bezet; daarbij werden nog eens cir-
ca 350 duizend Palestijnen verdreven.

530 Palestijnse dorpen werden met de
grond gelijk gemaakt en etnisch gezui-
verd.

Ongeveer 15 duizend Palestijnen wer-
den gedood en er vonden meer dan der-
tig slachtpartijen plaats waarbij Pales-
tijnse burgers om het leven kwamen.

Met de wapenstilstand van 1949 kwam
geen einde aan de Palestijnse tragedie. Is-
raël verbood de Palestijnse vluchtelingen
terug te keren naar hun geboorteland en
ze verloren hun huizen en andere bezit-
tingen op grond van de ‘wet op het eigen-
dom van afwezigen’. Toppunt van on-
rechtvaardigheid en absurditeit in die Is-
raëlische wet is de categorie van ‘aanwe-
zige afwezige personen’ – Palestijnen die
waren gevlucht maar nog op het grond-

In 1998 maakte ik een reportagereis
naar Oost-Jeruzalem. Ik interviewde
oudere Palestijnse inwoners om hen

te vragen naar hun herinneringen. Het
was vijftig jaar na de periode die in Israël
wordt aangeduid als de Onafhankelijk-
heidsoorlog. Hoe hadden zij als Palestij-
nen de geboorte van de staat Israël be-
leefd?

Een van de geïnterviewden, Amin Ma-
jaj, was in 1948 net afgestudeerd als arts.
Hij herinnerde zich de slachtpartij in
Deir Yassin als de dag van gisteren. Meer
dan honderd inwoners van dit dorpje
vlakbij Jeruzalem werden in koelen bloe-
de afgemaakt door de extremistische
Joodse Stern-groep, geleid door de latere
Israëlische premier Menachem Begin.

“Ik wil alleen praten over wat ik zelf
gezien heb, en dan nog zeg je misschien
dat ik gek ben. Ik praat er liever niet
over,” tekende ik op uit zijn mond. Toch
vertelde Majaj dat hij als medisch vrij-
williger kinderen behandelde die gesla-
gen waren door leden van de Stern-mili-
tie. Ook ontmoette hij vrouwelijke over-
levenden van het bloedbad in Deir Yas-
sin.

“Eén vrouw had geen uitdrukking op
haar gezicht, ik zie haar nog voor me. Ze
vertelde hoe de terroristen kinderen ge-
dwongen hadden op straat te gaan liggen.
De moeders moesten in een jeep liggen
die over hun kinderen heen reed. Veel
vrouwen werden verkracht en gedwon-
gen zich uit te kleden. Ze werden naakt
meegenomen op een vrachtwagen, dwars
door West-Jeruzalem heen.”

DE CATASTROFE
Amin Majaj en mijn andere Palestijnse
gesprekspartners hadden levendige her-
inneringen aan die voor hen zo rampza-
lige episode. De geboorte van de staat Is-

Het is nog elke dag Nakba in
Palestina

Ieder jaar op 15 mei staan Palestijnen
wereldwijd stil bij de Nakba, de verdrijving van
750 duizend Palestijnen uit hun geboorteland
in 1948. Het proces van Palestijnse
ontheemding is nog niet ten einde, schrijft Jan
Keulen, voormalig Midden-Oosten-
correspondent voor onder meer de Volkskrant.

15 MEI 2018. NAKBA DAG IN BUDRUS, WESTBANK.   Foto: Active Stills/ Anne Paq
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waarschijnlijke overwinning behaalde.
De Onafhankelijkheidsoorlog bleek een
stuk minder heldhaftig geweest dan be-
schreven in de officiële geschiedschrij-
ving en de romans van Leon Uris en an-
deren.

De Palestijnen hadden in 1948 het land
helemaal niet ‘vrijwillig’ of ‘op instignatie
van hun laffe leiders’ verlaten. Er was
bruut geweld tegen hen gebruikt, er wa-
ren slachtpartijen en etnische zuiverin-
gen geweest en getto’s voor achterblij-
vende Palestijnen opgezet. Het verhaal
waar generaties mee waren opgegroeid,
over Israël als land zonder volk voor een
volk zonder land, begon te kantelen. Het
droomland waar overlevenden van de
Holocaust de woestijn tot bloei hadden
gebracht bleek eenvoudigweg niet te be-
staan.

De lezing van de ‘nieuwe historici’
stuitte op brede ontkenning en woede,
maar werd in de decennia daarna ge-
volgd door tal van nieuwe onthullingen,
die op hun beurt tot protest leidden. Zo-
als de thesis van geschiedenisstudent
Teddy Katz over de moordpartij in het
kustdorp Tantura, waar de zionistische
strijdgroep Haganah in mei 1948 onge-
wapende Palestijnen doodschoot. Katz
had een groot aantal Joodse en Palestijn-
se getuigen geïnterviewd, maar vetera-
nen van de Haganah spanden een proces
tegen hem aan. De rechter gaf hun gelijk:
het was laster.

Katz moest de proceskosten betalen en
de universiteit eiste dat hij een nieuwe
thesis schreef. Dat deed hij en hij droeg
zelfs nieuwe feiten aan voor de slachtpar-
tij. De thesis kreeg een laag cijfer en werd
geweerd uit de universiteitsbibliotheek.
Katz zelf werd een paria in de kibboets
waar hij woonde. Zijn onderzoek werd
gezien als ontoelaatbare zelfbevlekking.
Veel Israëli’s waren woedend.

Mijn Volkskrant-artikel met de inter-
views met de oudere inwoners van Jeru-
zalem wekte bij sommige Israël-sympa-
thisanten in Nederland ook woede.
Schrijfster Lisette Lewin schreef een opi-
niestuk onder de titel Joodse gruwelen
gaan er in het Westen nog altijd grif in. Im-
pliciet beschuldigde ze de Palestijnen en
mij als journalist van antisemitisme. Ik
refereer aan het incident in mijn boek De
oorlog van gisteren.

‘TWEEDE NAKBA’
De fase van Israëlische Nakba-ontken-
ning werd gevolgd door een fase waarin
rechtse schrijvers en journalisten de fei-

ten niet langer ontkenden, maar ze recht-
vaardigden. Was de Nakba geen “legitie-
me en noodzakelijke actie om de stich-
ting van de Joodse staat mogelijk te ma-
ken”? Uri Misgav, columnist van Haaretz,
bekritiseerde de pro-Palestijnse houding
van zijn eigen krant, en eindigde een opi-
niestuk met een sarcastisch “sorry, wij
hebben gewonnen”.

Het meest schokkend, en de schaamte
voorbij, is het dreigement van Israëlische
politici met een ‘tweede Nakba’. Minister
voor Energie Israël Katz (geen familie
van student Teddy Katz) hield als parle-
mentslid in mei 2022 een toespraak
waarin hij openlijk dreigde met een nieu-
we Nakba. Katz reageerde woedend op
studenten die de Nakba hadden herdacht
en met Palestijnse vlaggen hadden ge-
zwaaid.

Katz is binnen zijn mainstream rechtse
Likoed-partij geen uitzondering. Verder
naar rechts bevinden zich politici als de
ministers Smotrich en Ben-Gvir die nog
verder gaan. De herinnering aan de Nak-
ba wordt door extreemrechts structureel
ingezet als dreigement: erken de Joodse
suprematie in Groot-Israël en vergeet je
nationale aspiraties, of vertrek. Een twee-
de Nakba, dus.

DE VOORTGAANDE NAKBA
In 2011 werd in Israël de ‘Nakba-wet’ van
kracht. Die verbiedt “acties die het be-
staan van Israël als een Joodse en demo-
cratische staat ontkennen” en “een rouw-

dag maken van de dag dat de staat werd
uitgeroepen”. Op overtreding staan hoge
geldboetes.

Maar historische feiten laten zich niet
met een wet uit het collectieve geheugen
bannen. Temeer daar ze onderdeel vor-
men van een proces dat ook nu nog
doorgaat. Het is nog elke dag Nakba in
Palestina. Denk aan de dreigende depor-
tatie van duizend Palestijnen uit Masafir
Yatta, aan het verwoesten van Palestijnse
huizen en bezittingen, het uitbreiden van
de Joodse nederzettingen, de geïnstitu-
tionaliseerde apartheid in bezet gebied
en ga zo maar door.

Op sociale media zijn dagelijks foto’s
en video’s te zien van Palestijnse olijf-
gaarden die worden verwoest, van huis-
uitzettingen en van invallen in vluchte-
lingenkampen. De beelden die mij het
meest schokten waren die van een groep
religieuze Israëlische kolonisten – baar-
den, keppeltjes, uzi-mitrailleurs over de
schouder – die door de Palestijnse wijk
Silwan in Jeruzalem trokken. Ze provo-
ceerden de bevolking door ‘Nakba, Nak-
ba’ te zingen.‘Nakba’ is een beschamende
strijdkreet geworden voor sommigen,
een bittere gedachtenis en onverteerbare
realiteit voor anderen.

Jan Keulen

Van Jan Keulen verscheen onlangs het boek

‘De oorlog van gisteren – Herinneringen van een

correspondent’ (Uitgeverij Jurgen Maas).

HET SYMBOOL VAN DE NAKBA: DE SLEUTELS VAN DE HUIZEN WAARNAAR DE VERDREVENEN
ZULLEN TERUGKEREN, 15 MEI 2019.   Foto: Txeng Meng
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Duitse tanks rolden daar
80 jaar geleden ook

Andrej Hunko (59) zit in het Duitse parlement
voor Die Linke en is lid van de Parlementaire
Vergadering van de Raad van Europa. Tijdens
de SP-Vredesdag op 22 januari in Amersfoort
werd hij geïnterviewd door Jasper van Dijk,
Kamerlid van de SP.

Duitsland stond gisteren in het
centrum van de belangstelling
door de discussie over levering

van zware wapens aan Oekraïne.
Om precies te zijn over het sturen van
Duitse Leopard tanks. Wij zijn daarte-
gen. Er is een afschuwelijke, bloedige en
onterechte oorlog bezig. En wij zijn
tegen het sturen van meer zware
wapens. In onze visie zou dit leiden tot
een verdere escalatie. Van oudsher zijn
we kritisch op het uitvoeren van wapens.
Dat is eigenlijk taboe in Duitsland –
zeker in een gewapend conflict.

Maar ook vanuit militair oogpunt zal
het niets veranderen. We zitten in een
oorlog waarin er op dit moment – vol-
gens alle informatie waarover we
beschikken – geen enkele kans is dat een
van beide zijden een doorbraak kan
bereiken die kan leiden tot vrede. Voor
de Russen is het onmogelijk om Kyiv in
te nemen. En ook met onze tanks zal
Oekraïne de Russen niet uit Oekraïne
kunnen schoppen zonder een enorme
Derde Wereldoorlog te ontketenen.

Aanvankelijk was het doel de herove-
ring van Donbass, maar nu lijkt het doel
van de oorlog te verschuiven naar het
heroveren van de Krim. Zelfs de Duitse
regering – ik sprak een paar dagen gele-
den met de Duitse minister van Buiten-
landse Zaken Baerbock – lijkt dit nu te
willen. In mijn visie leidt dit tot een
totale escalatie. En de Leopard tanks
zouden hier een rol in spelen.

Ons alternatief: ik denk dat er altijd
gesprekken mogelijk zijn over onder-
handelingen. In een oorlog heb je
bepaalde momenten waarin onder-
hadelingen mogelijk zijn. Dat was zo in
het begin, toen Rusland Kyiv niet kon
veroverenen zich terugtrok. Toen is er
ook onderhandeld, in Istanboel. En die

onderhandelingen zijn best ver geko-
men.

In onze massamedia was daar niet veel
aandacht voor. Maar ze waren dicht bij
een akkoord. Over terugtrekking van de
Russen tot de situatie van voor 24
februari, over neutraliteit voor
Oekraïne, over veiligheidsgaranties en
een niet-militaire oplossing voor Don-
bass voor de komende tien, vijftien jaar.

Maar op 9 april kwam Boris Johnson
naar Kyiv en zei tegen naar Zelensky: “Je
kunt de oorlog winnen, wij zullen de
wapens leveren.” En dus stopten de
onderhandelingen.

Je had opnieuw een mogelijkheid na
de nederlaag van de Russen bij Cherson.
En nu is er ook weer zo’n venster, maar
dat zal ook weer sluiten. Want nu
bereidt Rusland een groot lente-offen-
sief voor, en van de Oekraïense kant zijn

er plannen om de Krim te heroveren. En
als dat losbarst, dan wordt het weer
moeilijker. Hoe langer deze bloedige
oorlog doorgaat, hoe moeilijker de
onderhandelingen worden. Maar uitein-
delijk zullen er toch onderhandelingen
moeten komen.

Als je pleit voor onderhandelingen, dan
zegt een groot deel van ons parlement
‘Nee! Je kunt nooit onderhandelen met
Poetin!’

Dat is hetzelfde in Duitsland. Soms
gebeurt het dat ook uiterst rechts zegt
‘onderhandelen’. Maar de vier belang-
rijkste partijen, vooral de groenen en de
liberalen, zijn erg voor de oorlog en het
sturen van wapens. De sociaaldemocra-
ten zijn wat voorzichtiger, zij zitten meer
in het midden.

Maar als je kijkt naar de rest van de

ANDREJ HUNKO   Foto: Blömke/ Kosinsky/Tchöpe
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wereld. Zij veroordelen natuurlijk alle-
maal de invasie van 24 februari. Maar
wat betreft de oorlog heeft de herkozen
Braziliaanse president Lula gezegd dat
hij de oorlog wil beëindigen en dringt
aan op onderhandelingen. Op de dag
voor zijn inhuldiging twitterde hij vlak
na elkaar zijn foto met respectievelijk de
Oekraïense en de Russische vertegen-
woordiger.

Wij krijgen hier alleen de beelden van
de NAVO-landen te zien. Maar als je
naar andere landen gaat, bijvoorbeeld in
Afrika, dan gaat het volgens hen niet
alleen om een strijd tussen Oekraïne en
Rusland, maar vooral om een strijd tus-
sen de NAVO en Rusland. En daartussen
willen zij niet kiezen.

Hoe denk je over de sancties?
We hebben nu het meest vergaande sys-
teem van sancties dat de Europese Unie
ooit heeft ingesteld. Ik heb al heel vaak
verzoeken ingediend in het parlement
om een evaluatie van eerdere sanctie-
maatregelen. Daar krijg je geen helder
antwoord op. We hebben een enorm
sanctiepakket gehad voor Servië, voor
Irak. Met 500.000 dode kinderen als
gevolg. Ik ben niet totaal tegen alle sanc-
ties. Maar ik denk niet dat deze econo-
mische oorlog waar we nu in zitten gaat
werken.

We hebben Rusland uit de Raad van
Europa gegooid. Die organisatie is heel
sterk gebaseerd op onze kernwaarden en
wat Rusland heeft gedaan is daarmee in
strijd. Dat is iets anders dan de OVSE, de
Organisatie voor Veiligheid en Samen-
werking in Europa, die meer op dialoog
gericht is. De OVSE is erg belangrijk en
kwam voort uit de Koude Oorlog vanuit
het fundamentele idee dat veiligheid
niet ontstaat door militaire kracht, maar
door het erkennen van de veiligheidsbe-
hoefte van de andere partij.

Alle grote verdragen over wapenbe-
heersing waren gebaseerd op dit idee. De
veiligheid van mijn land komt niet voort
uit mijn sterke leger, maar is onderdeel
van een proces waarin de veiligheid van
mijn opponent ook in mijn eigen belang
is. Dat is de kern. Maar de laatste jaren is
de OVSE steeds meer aan de kant
geschoven.

Ik veroordeel totaal wat de Russen
hebben gedaan. Maar het is belangrijk
om een of andere vorm te hebben waar-
binnen je kunt praten. En de OVSE is de
enige overgebleven internationale orga-
nisatie waar je gesprekken zou kunnen

hebben op parlementair niveau. Ik denk
dat dat belangrijk is.

Als gesproken wordt over een mogelijke
vredesovereenkomst, gaat het al snel
over eerdere akkoorden, Minsk-1 en
Minsk-2. Hoe zie jij dat?

De oorlog is niet begonnen op 24
februari 2022, hij begon in april 2014. Je
had de omverwerping van de regering
Janoekovitsj in Kyiv in februari 2014,
daarna protesten in het oosten en de
Krim en Odessa. En midden april 2014
viel het besluit om troepen te zenden
tegen de separatisten of beter gezegd
federalisten, die meer autonomie wil-
den.

Dit is steeds meer geëscaleerd met
pakweg 10.000 doden in de zomer van

2014, in de Donbass. Toen kreeg je eerst
een Minsk-1 overeenkomst, gevolgd in
februari 2015 door een Minsk-2 over-
eenkomst. Daarna stopten de gevechten.

De overeenkomsten werden gesloten
in het zogenaamde Normandië-formaat.
Dus Frankrijk, Duitsland, Oekraïne en
Rusland. In mijn visie was Minsk-2 een
goede overeenkomst. Op dat moment
zag ik ook de oplossing van het pro-
bleem in drie onderdelen:

‘Saarland’ voor de Krim, met een refe-
rendum onder internationaal toezicht.
Zoals wij in Duitsland in de jaren vijftig
hebben gehad, geaccepteerd door zowel
Duitsland als Frankrijk. Uiteindelijk
kwam het bezette Saarland na een refe-
rendum weer bij Duitsland.

‘Minsk’ voor Donbass met meer
autonomie binnen Oekraïne.

En ‘Oostenrijk’ voor de Oekraïne, dus
een neutrale status net als Oostenrijk.

Donbass zou volgens Minsk-2 meer
autonomie krijgen in de grondwet, en
daarna zouden er verkiezingen komen
en een soort re-integratie binnen
Oekraïne onder een speciale status. Dit
is nooit gebeurd. De aanpassingen aan
de grondwet kwam er niet. Er waren
aanvallen vanuit extreem rechts hierte-
gen. En de garanderende machten
Duitsland en Frankrijk, deden niet veel
om hier druk op uit te oefenen. Een paar
weken geleden heeft Angela Merkel in
een interview toegegeven dat het idee
achter Minsk 2 was om tijd te kopen
voor Oekraïne. Persoonlijk vind ik dit
een schandalige uitspraak. Het betekent
dat ze het nooit serieus hebben geno-

men. Het ging er alleen maar om tijd
winnen om militair beter voorbereid te
zijn op de volgende ronde. De zware
consequentie is, dat Frankrijk en Duits-
land een volgende keer bij een verdrag
niet meer serieus zullen worden geno-
men.

Twee of drie weken voor de oorlog was
ik nog in Rusland. Ik sprak met de oppo-
sitie, mensen uit het regeringsapparaat,
er waren allerlei verschillende visies.
Maar waar iedereen mij op aansprak
was: waarom accepteren jullie wat er
gebeurt in Donetsk en Loehansk, de
Donbass? Wij zagen dat niet in onze
media, maar de oorlog ging daar door.
Vooral in de laatste weken voor de inval
op 24 februari. En er waren al voorberei-
dingen voor een soort erkenning van
deze gebieden door Rusland. Dat werd

OEKRAÏENSE SOLDATEN WORDEN IN DUITSLAND GETRAIND IN HET CLEAREN VAN
LOOPGRAVEN.   Foto: US Army
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tamelijk breed gesteund.
Dat Rusland vervolgens naar Kyiv

optrok, had ik nooit verwacht. Maar dat
ze iets zouden doen rond Donetsk en
Loegansk, was mij wel duidelijk.

Nu is momenteel vaak te horen, dat
Minsk-2 nooit uitvoerbaar was. Het was
een verdrag met de handtekeningen
Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rus-
land, dat de situatie echt had kunnen
oplossen. Maar nu wil niemand nog iets
met Minsk-2 te maken hebben.

Laten we het over de vredesbeweging
hebben. Hoe is dat in Duitsland?

Het is ingewikkeld. De vredesbeweging
is in Duitsland sterker dan in Nederland.
De sfeer in het algemeen is anders. Tra-
ditioneel is Nederland meer trans-
Atlantisch georiënteerd dan Duitsland,
en zeker dan Oost-Duitsland.

Maar er is geen echt sterke vredesbe-
weging nu. Er zijn wel debatten: moet er
een grote demonstratie komen dit jaar
om de oorlog te laten stoppen? Om aan
te dringen op onderhandelingen? Ik
denk dat zo’n grote demonstratie er wel
gaat komen dit jaar.

Over de Leopard-tanks zijn de menin-
gen onder de bevolking 50-50 verdeeld.
En over onderhandelingen: 70 tot 75 is
voor onderhandelingen, voor een diplo-
matiek initiatief hiertoe vanuit onze
regering om de oorlog te stoppen.

Maar dat is in brede zin nog niet
zichtbaar op straat. Er is veel tegendruk.
Als je iets doet word je aangevallen als
pro-Poetin. ‘Wil jij soms onderhandelen
met die dictator?’ enzovoorts. Mensen
willen niet in die positie komen. Maar
traditioneel zijn er in Duitsland meer
dan in andere landen in Europa nog
structuren van de vredesbeweging. De
kwestie van de Leopard-tanks leefde
heel erg. De afgelopen drie dagen kreeg
ik vier oproepen om te tekenen tegen de
levering. Uit heel verschillende hoeken
van de samenleving. Dat is tijdens de
hele oorlog nog niet gebeurd. Je moet
beseffen: Duitse tanks rolden tachtig jaar
geleden ook in hetzelfde gebied. Een ele-
ment van onze geschiedenis speelt
hierin mee. Ik weet dat de omstandighe-
den heel anders zijn, maar deze dingen
liggen erg gevoelig. Ik ben ervan over-
tuigd dat er nog een groot event komt
dit jaar En we hebben een sterke vredes-
beweging nodig.

Vertaling en
bewerking Harrie Lindelauff

Ingekort door de redactie

Hooibergen
Opsporingsambtenaren moeten zeker zijn van

de juistheid van de informatie die ze inbren-
gen bij een rechtszaak. Als de verdediging eenvoudig
kan aantonen dat er in het bewijsmateriaal fouten
zitten, gaan zij nat. Er zijn ambtenaren die het een
stuk makkelijker hebben. Die van de belasting bij-
voorbeeld. Ze werken daar met profielen gebaseerd
op algoritmes waarin het wantrouwen tegen burgers
is ingebouwd. Woon je in de “verkeerde” wijk en ge-
bruik je veel water, dan kunnen ze je zomaar van bij-
standsfraude beschuldigen. In het toeslagenschan-
daal zijn bepaalde ouders gedupeerd omdat er bij de
invordering van te veel betaalde toeslagen eenvou-
dig op afkomst werd geselecteerd.
De overheid laat zich in deze gevallen leiden door
foutieve en onvoldoende gecheckte informatie. Het
wantrouwen tegen de burgers stuurt de ambtenaar.
Van objectiviteit en gelijke behandeling, zoals je in
een rechtstaat mag verwachten, is geen sprake.
Kampioen op het gebied van dit soort gemakkelijke
maar onbetrouwbare informatieverzameling is de
geheime dienst. Bij deze overheidsdienst is het
wantrouwen institutioneel ingebakken. Vorig jaar
heeft de AIVD een groot aantal persoonsdossiers
overgedragen aan het Nationaal Archief. Journalisten
die er in gedoken zijn hebben al voor smakelijke
verhalen gezorgd over Jozef Luns en Jan Wolkers.
Leuk om te lezen over de seks, corruptie en
wapenhandel in het leven van de oud-minister van
Buitenlandse Zaken. Maar is het allemaal waar?
De BVD verzamelde zonder enige gêne allerlei
roddels over mensen die men wilde volgen. Je weet
nooit of je het ooit kan gebruiken, was de gedachte.
“Wij waren op zoek naar een speld in een hooiberg
en derhalve verzamelden wij hooibergen,” schijnt
een BVD-hoofd ooit gezegd te hebben. “Factchecking
lijkt geen prioriteit te hebben, althans dat is niet
terug te vinden in het dossier”, schrijft Bart
Funekotter in de NRC bij zijn artikel over Luns. Maar
had dat bij hemzelf dan niet tot meer voorzichtigheid
moeten leiden in de omgang met de gevonden
informatie?
We weten dat de BVD tot ver in de jaren tachtig
vreedzame pacifisten en communisten heeft
gevolgd. Met niet gecheckte informatie van
onbetrouwbare informanten, zoals ik zelf heb mogen
ervaren bij de inzage van mijn dossier. Wat de
gevolgen daarvan zijn geweest zal ik wel nooit te
weten komen. Maar het heeft iets beangstigends dat
nog zo kort geleden dergelijke volkomen foute
snuffelpraktijken van overheidswege normaal waren.
Was er echt zoveel verschil tussen de informanten
die de BVD gebruikte en de beruchte Inoffizieller
Mitarbeiter (IM) van de Stasi? En hoe zit dat
tegenwoordig met de AIVD?

Jos van Dijk
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HC DONBASS (IJSHOCKEYCLUB)
Foto: Andrei Maximov
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We leven in zeer gevaarlijke
tijden – tijden die dringend
vragen om een sterke vre-

desbeweging. Deze week zijn de wijzers
van de Doomsday Clock verzet naar 90
seconden voor middernacht – nooit eer-
der was een kernoorlog zo dichtbij, zelfs
niet op het hoogtepunt van de Koude
Oorlog.

Daarbij komt de klimaatcrisis als een
tweede existentiële bedreiging voor alle
levensvormen op deze planeet. Deze
twee bedreigingen staan niet op zichzelf,
maar zijn het product van menselijke
activiteit waarbij de uiteindelijke verant-
woordelijkheid in handen ligt van een
relatief klein aantal mensen: de machtig-
ste politieke en economische elites in het
Westen en Noorden van de wereld.

Maar juist omdat ze het resultaat zijn
van menselijk handelen, is het ook
mogelijk deze bedreigingen door men-
selijk handelen te bestrijden, te stoppen
en om te buigen. Burgerbewegingen
hebben een immense impact gehad,
vooral in de tweede helft van de twintig-
ste eeuw. Vredes- en anti-oorlogsbewe-
gingen hebben als onderdeel daarvan
een heel belangrijke rol gespeeld, bij-
voorbeeld tegen de oorlog in Vietnam of
tegen kruisraketten.

Deze burgerbewegingen hebben
geleid tot progressieve sociale verande-
ringen, maar nu zien we dat veel van de
grote sociale, politieke en economische
verworvenheden van na de Tweede
Wereldoorlog, worden teruggedraaid.
We zien aanvallen op burgerlijke vrijhe-
den, op het recht om te protesteren, op
migratie en de rechten van vluchtelin-
gen, op vrouwenrechten, enzovoort.
Daarnaast zijn we getuige van de
opkomst van nepnieuws, desinformatie,
surveillance en heel wat andere kwalijke
ontwikkelingen.

Onze bewegingen zijn noodzakelijker
dan ooit. Ze spelen een cruciale rol in
het begrijpen van wat er werkelijk aan

de hand is in de wereld, en in het ont-
wikkelen van analyses en strategieën
voor verandering die de kern van de
problemen raken.

Als we kijken naar de huidige mon-
diale spanningen en de oorlogen die
gaande zijn, zou ik de overkoepelende
dynamiek willen omschrijven als het
streven van de Verenigde Staten om zijn
mondiale economische dominantie te
behouden en dus om de opkomende
macht van China te beteugelen. Deze
machtsstrijd houdt niet alleen het risico
in van een nieuwe Koude oorlog, maar
ook dat van een reële oorlog.

DREIGEMENTEN
Maar dit is niet het enige probleem. De
illegale Russische invasie in Oekraïne is
een ramp voor de bevolking van dat
land en moet, samen met de nucleaire
dreigementen die zijn geuit, krachtig
worden veroordeeld. Wij veroordelen
echter ook de uitbreiding van de NAVO
sinds de jaren 1990 waardoor de mili-
taire macht van de VS naar Oost-Europa
en daarbuiten is gebracht, binnen de
grenzen van de voormalige Sovjet-Unie.

De NAVO heeft niet alleen haar
grondgebied maar ook haar eigen
opdracht uitgebreid, van een defensieve
alliantie tot een alliantie die zich
bezighoudt met zogenaamde ‘out of
area’-activiteiten, waaronder een twintig
jaar lange oorlog in Afghanistan, voet
aan de grond in Latijns-Amerika, een
verbintenis tot wapens in de ruimte en
de overname van hetzelfde vijandige
beleid ten aanzien van China als dat van
de Verenigde Staten.

Bijna ongemerkt is een einde geko-
men aan de geleidelijke afname van het
kernwapenarsenaal. Kernwapens die in
Europa waren gestationeerd worden
zonder al te veel kritiek “gemoderni-
seerd” en het spreken over “bruikbare
kernwapens” wordt in het NAVO-gebied
breed aanvaard.

Een ander verschrikkelijk bijproduct
van de oorlog in Oekraïne is een snel
toenemende militarisering binnen
Europa, waarbij lang bestendigd beleid
vaak bijna van de ene dag op de andere

wordt teruggedraaid. Dit verhoogt niet
alleen het risico op een escalatie van de
oorlog, maar onttrekt ook geld aan
publieke diensten zoals gezondheidszorg
en sociale steun.

UITDAGINGEN
Dit zijn de uitdagingen waar wij van-
daag, als vredesbeweging, mee gecon-
fronteerd worden. De omvang van de
wapenhandel, de oorlogen en het moor-
den, de aanvallen op burgerdoelen, de
bijdrage van de militaire uitstoot aan de
opwarming van de aarde – dit alles valt
binnen het werkveld van de vredesbewe-
ging.

Het is een grote uitdaging, maar dit
zijn kwesties die cruciaal zijn voor de
toekomst van de mensheid en voor alle
levensvormen. Als beweging moeten we
samenwerken, over de grenzen heen, in
solidariteit, om bredere lagen van de
samenleving te mobiliseren voor een
cultuur van vrede, om te pleiten voor
het voortbestaan van de mensheid, en
om duidelijk te laten zien dat er alterna-
tieve manieren zijn om de samenleving
te organiseren. Een multipolaire wereld
die de gelijke ontwikkeling van allen
mogelijk maakt, in vrede en rechtvaar-
digheid, lijkt een goede keuze. Laten we
als vredesbeweging samen werken met
ander burgerbewegingen om dit te ver-
wezenlijken.

Kate Hudson
Campaign for Nuclear Disarmement

Voor de volledige toespraak:

https://tinyurl.com/vm232-1

Noodzaak van een sterke
vredesbeweging

Op de Trefdag van Vrede-vzw in januari in Gent
sprak Kate Hudson over de vredesbeweging.
Hieronder enige fragmenten.

KATE HUDSON Foto: Gary Knight
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Eerherstel voor Indië-
weigeraars beneden de maat

Dienstweigeraars van wie tijdens de
Nederlands-Indonesische oorlog (1945-1949)
de gewetensbezwaren niet erkend zijn kunnen
een aanvraag doen voor een
‘verificatieonderzoek.’ Dat geldt ook voor
dienstplichtigen die in Indië weigerden een
dienstbevel uit te voeren. 

Onder hen ook de niet-erkende
gewetensbezwaarden die vol-
hardden in hun dienstweige-

ring. Die – opmerkelijke – toezegging
deed premier Rutte in medio december
in een brief aan de Tweede Kamer. Maar
deze rehabilitatieregeling is ver beneden
de maat en nauwelijks uitvoerbaar. De
Tweede Kamer buigt zich voor de zomer
over de kwestie.

Tot ruim een jaar geleden was het offi-
ciële overheidsstandpunt dat zich tijdens
de Indonesische onafhankelijkheidsoor-
log weliswaar ‘excessen’ hadden voorge-
daan, maar ‘dat de (Nederlandse) krijgs-
macht als geheel zich in Indonesië cor-
rect heeft gedragen’. Op 17 februari 2022
kwam een groep Nederlandse en Indone-
sische onderzoekers in het rapport Onaf-
hankelijkheid, dekolonisatie, geweld en
oorlog in Indonesië, 1945-1950 echter
tot een veel hardere conclusie: “De Ne-
derlandse regering en militaire leiding
tolereerden doelbewust het stelselmatig
en wijdverbreid gebruik van extreem ge-
weld door Nederlandse militairen in de
oorlog tegen de Republiek Indonesië.”
En, zo zeggen de onderzoekers: “In de
Nederlands-Indonesische oorlog 1945-
1949 was sprake van stelselmatig en wijd-
verbreid extreem geweld. Het ging niet
om incidentele excessen. Daaraan heeft
de krijgsmacht als instituut zich schuldig
gemaakt.”

Een conclusie die er niet om liegt. Pre-
mier Mark Rutte nam nog dezelfde dag
de conclusie van de onderzoekers over.
Hij bood namens de regering “diepe ex-
cuses van het Nederlandse kabinet aan de
bevolking van Indonesië aan, en aan ie-
der in ons land die met de gevolgen van
de koloniale oorlog in Indonesië heeft
moeten leven.”

Rutte sprak in zijn eerste reactie met

geen woord over de vele niet erkende en
veroordeelde Indiëweigeraars en de vele
veroordeelde bevelweigeraars. Maar in
de lezersrubrieken van verschillende
kranten verschenen pleidooien voor eer-
herstel van deze groep dienstplichtigen
die ‘aan de goede kant van de geschiede-
nis’ stonden. Er verscheen zelfs een open-
bare brief aan Mark Rutte van 96-jarige
‘Indiëveteraan met spijt’ Goos Blok met
een oproep voor rehabilitatie in het (toch
niet pacifistische) veteranenblad Check-
point. Ook de uitspraak van de Hoge
Raad uit 2013, waarmee het verzoek om
revisie van de strafvonnissen van Indië-
weigeraars Jan Maassen en Jan van Luyn
werd afgewezen, hield in dat de oplossing
van de politiek moest komen.

Eind vorig jaar kwam premier Rutte op
de kwestie terug.

GEWETENSBEZWAREN
Over de toetsing van gewetensbezwaren
schrijft Rutte in een brief aan de kamer
op 14 december jl.: “Een beoordelings-
commissie ging daarbij toen streng en se-

lectief te werk. Veel dienstweigeraars
werden vasthoudend vervolgd en kregen
zware straffen opgelegd. Daarbij kwa-
men ze nauwelijks in aanmerking voor
strafvermindering. Het kabinet ziet in
dat dit beleid hardvochtig kon uitpakken
en voelt mee met het hierdoor ervaren
leed.”

Ten tijde van de oorlog met Indië zakte
het vooroorlogse erkenningspercentage
van dienstweigeraars van 80% tot onder
40%. Van de 2.000 verzoeken werden er
slechts 800 erkend.

Dat wettelijk gesproken alleen religi-
euze gewetensbezwaren voor erkenning
in aanmerking kwamen, zoals de rege-
ring stelt, is onjuist; wel is juist dat erken-
ning van niet-religieuze gewetensbezwa-
ren nog moeilijker was dan die van op
een religie gebaseerde gewetensbezwa-
ren. Veel dienstweigeraars volhardden in
hun weigering en kwamen in de gevan-
genis terecht.

Bevelweigeraars zijn dienstplichtigen
die weigerden een dienstbevel op te vol-
gen, bijvoorbeeld om een uniform aan te

AMSTERDAM, 16 APRIL 1949. PROTEST TEGEN HET VERTREK VAN SOLDATEN MET HET
TROEPENSCHIP ‘GROOTE BEER’. EEN SCHILDER BEGINT MET HET WEGHALEN VAN DE LEUS.

Foto: Ben van Meerendonk / Collectie IISG
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trekken of een wapen ontvangst te ne-
men, en voor de krijgsraad gebracht wer-
den, en op grond van artikel 114 van het
Wetboek van Militair Strafrecht (WMS)
tot gevangenisstraffen tot vier jaar toe
veroordeeld werden. Onder hen ook veel
dienstweigeraars van wie de gewetensbe-
zwaren niet erkend werden en die – tegen
hun zin naar Indië verscheept – hun
dienstweigering hebben doorgezet. Voor
zover wij weten zijn er geen exacte cijfers
bekend over het aantal veroordelingen
wegens bevelsweigering. Het moet in de
duizenden lopen.

INSCHEPINGSVERLOF
Aan de positie van deserteurs wordt geen
woord besteed in de regeringsreactie.
Deserteurs zijn eerst ingelijfd in de
krijgsmacht en hebben zich later aan de
dienst onttrokken, vooral in de vorm van
niet terugkeren van (inschepings-)verlof.
Bij de eerste troepenschepen kwam tot
30% van de uit te zenden dienstplichti-
gen niet opdagen. Dat is het delict van ar-
tikel 98 WMS. Inhoudelijk gezien is in de
periode van de oorlog in Indonesië geen
onderscheid tussen bevelweigeraars en
deserteurs; de ene groep wil niet het leger
in, de andere zit erin maar wil er uit. Het
verschil tussen de maximumstraf voor
het bevel weigeren (artikel 114 WMS) en
deserteren (artikel 98 WMS) is niet
groot: voor bevel weigeren acht jaar ge-
vangenisstraf en voor deserteren zeven
en een half jaar gevangenisstraf.

Veel deserteurs waren gedwongen on-
der te duiken – voor sommigen een her-
haling van zetten na de een onderduik
tijdens de Duitse bezetting (vaak om zich
te onttrekken aan de ‘Arbeitseinsatz’). Er
zijn in de periode 4.025 militairen voor
korte of langere tijd gedeserteerd, van
wie er 2.565 door de krijgsraad zijn ver-
oordeeld.

De regering wil aan twee groepen In-
diëweigeraars een vorm van eerherstel
aanbieden: de niet-erkende gewetensbe-

zwaarden en de bevelweigeraars, maar
niet aan de deserteurs.

De Indiëweigeraar moet zelf een ver-
zoek om rehabilitatie indienen. Indien
hij van mening is dat “zijn weigering van
een bevel zou moeten worden gewogen
in het licht van de conclusies van het on-
derzoek, is het kabinet bereid om daar
actief aan mee te werken”. Anders gezegd:
als een Indiëweigeraar toen al wist dat
er aan de andere kant van de wereld
‘extreem geweld’ werd toegepast, dan kan
hij nu eerherstel aanvragen. Dat te be-
wijzen is een onmogelijke en daarmee
onacceptabele voorwaarde. Men vraagt
van een Indiëweigeraar van toen wat de
regering nu – na ruim 70 jaar – op grond
van duizenden bladzijden onderzoeks-
verslagen eindelijk weet, beseft en toe-
geeft.

Het verificatieonderzoek zal worden
uitgevoerd door het Nederlands Insti-
tuut voor Militaire Historie. Het insti-
tuut is weliswaar wetenschappelijk onaf-
hankelijk, maar ressorteert onder het
Ministerie van Defensie en gevestigd in
een kazernecomplex in Den Haag. Niet
een instelling waarin een Indiëweigeraar
bij voorbaat vertrouwen heeft.

De mogelijkheid dat een verificatieon-
derzoek door nabestaanden kan worden
aangevraagd wordt niet genoemd. Statis-
tisch gezien kunnen er nu nog enige tien-
tallen Indiëweigeraars in leven zijn. Eer-
herstel komt voor de meesten te laat. Uit
contacten met kinderen van Indiëweige-
raars, zoals Peter Hartog, zoon van Rie-
nus Hartog, Eelco van der Waals, zoon
van Koos van der Waals en Rob Tepper,
zoon van Freek Tepper weten wij dat hun
ouders eerherstel, zelfs postuum, op gro-
te prijs gesteld zouden hebben.

NAAR EEN AMNESTIEWET
Wat het eerherstel in de voorstelling van
de regering inhoudt is intussen volstrekt
onduidelijk: “Het kabinet zegt evenwel
toe dat waar de uitkomst van het verifica-
tieonderzoek daar aanleiding toe geeft,
een passende vorm van rehabilitatie on-
verwijld zal volgen.” Wat is passend: revi-
sie van het vonnis, alsnog erkenning als
gewetensbezwaarde, een persoonlijke ex-
cuusbrief, een verklaring van recht, een
financiële vergoeding? Of is het de be-
doeling van de Indiëweigeraar zelf moet
vragen wat hij zou willen?

Deze benadering van de regering is
niet meer dan een eerste stap in de goede
richting. Er moet nog fors worden ge-
sleuteld aan de voorgestelde rehabilita-

tieregeling. Wij stellen voor alle bevel-
weigeraars én deserteurs een amnestie-
wet voor. Onze grondwet kent die moge-
lijkheid in artikel 122. Met deze amnes-
tiewet worden alle vonnissen van krijgs-
raden op grond van artikel 98 WMS (de-
serteren) en 114 WMS (bevel weigeren)
in de periode 1945 – 1950 nietig ver-
klaard.

En voor de te streng beoordeelde en
daarom afgewezen verzoeken voor er-
kenning van gewetensbezwaren op
grond van de Dienstweigeringswet 1923
dient een collectieve correctieve ministe-
riële beschikking te komen.

Foute beslissingen van toen moeten
van rechtswege gecorrigeerd worden.
Het gaat dus niet om een beleefd verzoek
van een Indiëweigeraar, het initiatief
voor eerherstel ligt in deze twee regelin-
gen waar die moet liggen: bij de regering.
Je vraagt niet om eerherstel. Eerherstel
krijg je.

Stan Meuwese,
Theo de Roos,  Jurjen Pen

Theo de Roos is emeritus hoogleraar
strafrecht, Jurjen Pen is advocaat, Stan

Meuwese is rechtshistoricus

Zie ook: “Zijn ernstige gewetensbezwaren tegen de

koloniale oorlog werden in 1948 niet erkend en zijn

straf was drie-en-half jaar.” (zie Vredesmagazine,

2021-3). Tijd voor eerherstel voor Koos van der

Waals?

NA ZIJN VRIJLATING KRIJGT JAN MAASSEN EEN
KOFFER MET BRIEVEN EN KAARTEN DIE HIJ NIET
EERDER ONTVANGEN HAD.   Foto: Privécollectie 

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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Partij in het conflict? 

Is dit mijn laatste column? Op mijn leeftijd, nu
ik onlangs mijn 90-jaarfeest met 35 vrienden

vierde in het Leidse Koetshuis. Maar zeker is dat
niet. Ook tegen de 100 kun je plotseling inspira-
tie krijgen voor een actuele gastcolumn. Te meer
nu de oorlog in Oost-Europa maar blijft woeden
en wij zelfs tanks leveren om meer mensen te
kunnen doden. Tanks? Er wordt zelfs over ge-
vechtsvliegtuigen gedacht, dus die met ‘aanval-
lende’ raketten. Ja, is dat dan het antwoord van-
uit de vredesoptiek, als twee (buur)-landen met
elkaar in oorlog zijn? Solidair zijn met vluchtelin-
gen van beide conflictpartijen en hen opvangen,
is natuurlijk prima, maar zijn we niet veel te veel
aan het oordelen, dus de rol van rechter aan het
spelen in het denken van wie verdediger is en wie
aanvaller? Natuurlijk kan een der partijen naar
het Internationaal Gerechtshof in Den Haag
gaan vanwege oorlogsmisdaden, maar alles wijst
er op dat het Westen denkt in deze de rechterrol
van de VN te kunnen spelen.
Als twee partijen oorlog voeren, dient onze rol
vanuit de vredesoptiek veeleer bemiddelend en
de-escalerend te zijn. Turkije toonde bij de
export van het Oekraïense graan naar Afrika aan,
dat dit mogelijk is. Zit het Westen echter zelf nog
niet te veel vast in het denken van de Oost-West
tegenstelling, dat zij nooit zo’n poging heeft
gedaan? Naast hulp aan vluchtelingen zou dit
het advies van de vredesbeweging hebben
moeten zijn, als deze daarom was gevraagd door
de overheid. Nu lijkt straffen via sancties en
wapenhulp het enige antwoord van onze
overheden te zijn in de EU. Te meer omdat wij
met onze NAVO en EU de ene oorlogspartij al te
veel prikkelen. Dat bleek al tijdens het conflict
rond de Krim. Dat vroegere delen van de Sovjet-
Unie werden opgenomen in de NAVO doet in
Rusland nog steeds pijn. Kan het Westen dan wel
een straffende rol spelen? Ik denk het niet, wij
zijn niet de rechters van de wereld. Vanuit de
vredesbeweging zou ik de regering dan ook
zeker niet adviseren om escalerende tanks te
sturen, laat staan gevechtsvliegtuigen.
Bemiddelen tussen beide oorlogspartijen is het
enige antwoord voor ons als derde partij. Een
opleving van het Oost-West conflict is het laatste
dat we wensen.

Hans Feddema

Dr Hans Feddema is cultureel antropoloog en
gepensioneerd docent aan de Vrije Universiteit

van Amsterdam en onder meer voorheen lid van
de Staten van Zuid-Holland)
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BEKENDE DIENSTWEIGERAARS

Spiritueel uitgever
Carolus Verhulst

Carolus Verhulst (1900-
1985) groeide op in een
gereformeerd gezin in

Middelburg. Hij doorliep de
mulo en kweekschool en nam
afscheid van het orthodox-
gereformeerde milieu uit zijn
jeugd. Daarna ontmoette hij als
jong student Kees Boeke (1884-
1966), met wie hij rond 1918
door de straten van Utrecht liep.
Onder de schoenen droegen
beide mannen rubberstempels
met de tekst: “Nooit meer
oorlog”. Onder invloed van
Boeke, die in maart 1921 de anti-
militaristische organisatie Paco
oprichtte, de voorloper van War
Resisters International, bekeerde
Verhulst zich tot de geweld-
loosheid. Als secretaris assis-
teerde hij de voorman van de
toenmalige christelijke vredes-
beweging dominee Johannes
Hugenholtz te Purmerend. Hij
weigerde dienst en werd
veroordeeld tot acht maanden
gevangenisstraf, die hij uitzat in
de militaire hulpstrafgevangenis
van Scheveningen.

In 1921 stichtte Verhulst in
Den Haag het kopieer-, vertaal-
en uitgeversbureau Servire. Een
mededienstweigeraar verrichtte
in ruil voor kost en inwoning
hand- en spandiensten.

Uitgeverij Servire publiceerde
in de loop van de jaren talloze
werken met esoterische,
spirituele, psychologische en
aanverwante thema’s, met
auteurs als Khalil Gibran, Carl
Gustav Jung, Jiddu Krishna-
murti, Bertrand Russell, Zia
Inayat Khan. Een aantal van deze
boeken werden door Verhulst
zelf vertaald. In 1977 werd de
uitgeverij Servire omgedoopt in
Mirananda Uitgeverij.

Verhulst correspondeerde met

Mahatma Gandhi (1869-1948).
India, de oosterse mystiek en het
pacifisme zou hem blijvend
interesseren. Met Henriette
Roland Holst, die zich van
partij- en radencommunist
langzaam maar zeker
ontwikkelde tot een religieus
socialist, richtte hij de Vereniging
Vrienden van India op. In 1931
interviewde hij Gandhi voor het
weekblad De Groene Amster-
dammer. Hij nam van Gandhi
het motto Truth is our only sheet
anchor, de waarheid is onze enige
plechtanker, over.

Als uitgever was Verhulst een
van de eersten die zijn fonds
onderbracht bij het Centraal
Boekhuis en behoorde ook tot de
eersten in de boekenwereld die
een computer gebruikte.

Verhulst had daarnaast
contacten met omstreden
figuren als Greet Hofmans en
Friedrich Weinreb.

Op hoge leeftijd was hij bereid
om dienstweigeraars te onder-
steunen. Zo trad hij in april 1982
op als getuige in het strafproces
tegen de doopsgezinde totaal-
weigeraar Rob Duijf. Krijgs-
raadpresident mr. P. Kloots bood
hem ‘op honingzoete toon’ – zo
staat het in een verslag van de
zitting – een stoel aan, maar de
president schroomde vervolgens
niet om Verhulst niet uit te laten
praten, maar zijn zinnen over te
nemen en af te maken: “Ja ja,
overreden en overtuigen als een
betere manier van vechten,
bedoelt u.”

Carolus Verhulst overleed op
85-jarige leeftijd in zijn
Wassenaarse huis waar ook zijn
uitgeverij was gevestigd.

Stan Meuwese
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Een week na de Russische inval in
Oekraïne schreef Denekamp, zelf-
verklaard PSP historicus en auteur

van meerdere boeken over de PSP, op 2
maart 2022 een mail aan twaalf oud par-
tijgenoten: “Hoi allemaal, ik neem aan
dat we allemaal geschokt zijn door de
Russische inval. Wat wij allemaal gemeen
hebben is dat we ooit heel actief waren in
de PSP, een pacifistische partij. De vraag

waar ik nu mee worstel is wat het paci-
fisme in de huidige situatie nog kan bete-
kenen.”

Slechts een enkeling reageert op de
mail, en tot een echte discussie komt het
niet. Denekamp stuurde zijn mail twee
dagen voor een partijbijeenkomst van
GroenLinks in Amsterdam waar Jesse
Klaver en Bas Eickhout het belang van
wapensteun aan Oekraïne zullen toelich-
ten. “Ik was geschokt over de enorme ex-
tra defensie uitgaven in Duitsland,” zegt
Denekamp. “Zonder enige kritische re-
flectie of dit nu de gewenste richting is.”
Die kritische reflectie vond hij ook niet
op de partijbijeenkomst. “Ik miste heel
erg de discussie.”

Oud PSP-er Tom Pitstra, van 1991 tot
2002 Eerste en Tweede Kamerlid voor
GroenLinks, noemt de Oekraïne oorlog
een ‘Zeitenwende’: “Tegen de krankzin-
nige oorlog die Poetin is begonnen past
een militair antwoord.” Pitstra’s stand-
punt mag voor een oud PSP-er opzienba-
rend klinken, maar is dat niet. Het anti
oorlogsdenken was binnen de partij al
lang voor het opgaan in GroenLinks ver-
dwenen: “Binnen de partij waren we in
de jaren zestig en zeventig in de ban van
bevrijdingsbewegingen die soms ook ge-
weld gebruikten. Wij vonden dat we die
moesten steunen.” De in de woorden van
Pitstra destijds ‘dogmatische pacifisten’
verlieten destijds al de partij. Zelf haast
hij zich te zeggen nooit een ‘absolute pa-
cifist’ te zijn geweest.

DISCUSSIE
Het Vredesmagazine sprak naast Pitstra
ook een aantal andere oud PSP-politici,
zoals Andrée van Es, van 1981 tot 1990
Tweede Kamerlid voor de PSP en later
GroenLinks. Van Es benadrukt per mail
dat er binnen de PSP altijd spanning was
tussen de aanhangers van het ‘absolute’
en het ‘politieke’ pacifisme.“Er was eens-
gezindheid over het afwijzen van de de-
fensiebegroting en de NAVO, en het af-
wijzen van militaire interventies, wapen-
productie en wapenexport.” Er was, zegt
van Es, binnen de partij discussie over
steun aan bevrijdingsbewegingen, die
ook geweld gebruikten. Al worstelde ze
daar zelf persoonlijk mee: “Ik steunde
dat, maar bleef kritisch op ontsporingen.
Ik vind nog steeds dat het gebruik van ge-
weld altijd een verlies is. Maar ik heb ook
onder ogen moeten zien dat mensen die
geweld gebruiken gestopt moeten wor-
den.”

Ook Joost Lagendijk zegt dat de dis-
cussies binnen de PSP eind jaren tachtig
al lang niet meer gingen over de beteke-
nis van het pacifisme. Lagendijk legde als
lid van het PSP-bestuur eind jaren tach-
tig mede de basis voor het samengaan
met CPN, PPR en EVP en was van 1998
tot 2009 Europarlementariër voor Groen
Links. “Gewapend verzet tegen onder-
drukking en terreur werd niet principieel

afgewezen. Wel waren we tegen de
NAVO, vooral vanwege de nucleaire af-
schrikkingsstrategie. Binnen de PSP wa-
ren er zeker mensen die verder gingen in
hun pacifisme en iedere vorm van geweld
afwezen. Maar dat was in de jaren tachtig
niet het standpunt van de partij en ook
niet het onderwerp waarover de gemoe-

deren hoog opliepen.” Net als Pitstra zegt
ook Lagendijk nooit een principieel paci-
fist te zijn geweest: “Daarom had ik ook
problemen om erkend te worden als
dienstweigeraar.”

GEZICHT
Het gezicht van de PSP werd in de jaren
zeventig vooral bepaald door de Tweede
Kamerleden Fred van der Spek en Bram
van der Lek. Voor Van der Spek was het
streven naar een socialistische maat-

Wapenleveranties:
Oud PSP-ers twijfelen niet

Wapenleveranties aan Oekraïne leiden tot
geen enkele discussie binnen Groen Links. Ook
niet in kringen van oud PSP-ers. Slechts een
enkeling lijkt zich er druk over te maken, zoals
oud PSP-er Paul Denekamp. Hij stuurde een
week na de Russische inval een mail aan oud
partijgenoten. Daar kwam nauwelijks reactie
op. Oorlog voeren is ook voor oud PSP-ers
kennelijk geen taboe meer.

De vraag is wat het

pacifisme in de

huidige situatie nog

kan betekenen

JULI 1985, BEURSPLEIN (AMSTERDAM). ANDRÉE
VAN ES SPREEKT DEMONSTRANTEN TOE DIE
PROTESTEREN TEGEN DE WIJZE VAN OPVANG VAN
VLUCHTELINGEN.   Foto: Anne Vaillant
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schappij altijd belangrijker dan het pure
pacifisme, zo steunde ook hij het zogehe-
ten ‘bevrijdend geweld.’ Bram van der
Lek was vooral een man die het milieu-
vraagstuk op de agenda zette, maar voel-
de zich met zijn zachtaardiger karakter
meer aangetrokken tot het pacifisme,
zegt John Hontelez, die van 1984 tot 1989
de politieke assistent van Van der Lek
was. “Gedurende de Koude oorlog werd
Bram niet uitgedaagd om te twijfelen,”
zegt Hontelez. “Maar met de Joegoslavië
oorlog voelde hij zich machteloos. Hij

had het moeilijk met militair ingrijpen,
maar hij had ook geen alternatief. Bram
twijfelde altijd, hij was in die zin geen po-
liticus.” Later was Van der Lek nogbe-
trokken bij Peace Brigades International,
die geweldloos proberen te interveniëren
in gewapende conflicten zoals in Co-
lombia. Hontelez: “Daar bleef hij in gelo-
ven.”

Vanuit de ‘PSP-bloedgroep’ was Leonie
Sipkes van 1990 tot 1998 lid van de Twee-
de Kamerfractie van GroenLinks, als op-
volgster van Andrée van Es. Sipkes kwam
uit de vredesbeweging: Vrouwen tegen
kernwapens, IKV en Kerk en Vrede. Op
haar Wikipedia pagina wordt ze nog om-
schreven als ‘overtuigd pacifist’. Maar ook
Sipkes viel gaandeweg van haar geloof:
“Voor mij is het geweld en de inzet van
gifgas van Hoessein tegen de Koerden in
Halabja in 1988 een kantelpunt geweest.
Dat was voor mij de directe aanleiding
dat je niet aan de kant kan blijven staan.”

OEKRAÏNE
Waar normaal gesproken Nederland
geen wapens levert aan landen in con-
flictgebieden, leidden de wapenleveran-
ties aan Oekraïne – geen lid van de NA-
VO – opmerkelijk genoeg tot geen enkele
discussie in der Kamer.“De Russische in-
val in Oekraïne sterkt mij in het besef dat
in dit soort gevallen een militaire reactie
onvermijdelijk is” zegt Lagendijk. “Rus-
land is onder Poetin een imperialistische,
reactionaire en krankzinnige oorlog be-
gonnen,” zegt Pitstra. “Daarop past een
militair antwoord en geen onderwerping
aan Poetin.” Pitstra gebruikt grote woor-
den: “Deze oorlog zal leiden tot de on-
dergang van zijn corrupte maffiastaat.”
En ook Leoni Sipkes kan leven met het
sturen van wapens zoals Patriots en aan-

valstanks aan Oekraïne. Alleen Andrée
van Es houdt er een onaangenaam gevoel
bij. “Oekraïne en haar bevolking is een
slagveld geworden, bijna een arena, waar
andere partijen wapens naar binnen
gooien. Om erger te voorkomen. Tot
de uitputting. Maar een overheersing
door Rusland is ook niet te verdragen,
dus...”

SCHOK
Terugkijkend constateert partijhistoricus
Denekamp dat gedurende de jaren 60 en
70 degenen die bevrijdingsgeweld wilden
steunen meer invloed binnen de PSP kre-
gen, en de principiële pacifisten minder.

De twijfel die hij ruim een jaar geleden
in zijn mail deelde met een aantal oud
partijgenoten is nog altijd niet weggeno-
men. “Ik ben geschrokken van de Russi-
sche manier van oorlog voeren, maar ik
ben ook bang voor een kernoorlog.” En,
zegt hij: “Uiteindelijk moet je Poetin ook
een uitweg bieden, ook als dat betekent
dat je concessies doet. Persoonlijk denk
ik dat je de Krim en de Dombas niet ge-
wapenderhand terug moet willen.” Een
geluid dat vooralsnog binnen Groen-
Links op weinig instemming lijkt te kun-
nen rekenen.

“Ik ben blij dat er binnen de Tweede
Kamer verschillende partijen zijn die
kritisch zijn over de inzet van geweld,”
zegt oud PSP-er Joost Lagendijk tegen
Vredesmagazine: “Maar persoonlijk heb
ik geen behoefte aan een partij die princi-
pieel pacifistisch is.” Andrée van Es is dat
niet met hem eens: “Al zou die stem er
wel altijd moeten zijn, die irritante,
kwetsbare stem.”

Een stem die door oud DWARS-voor-
zitter Sabine Scharwachter in juni 2022
in Vrij Nederland duidelijk werd ver-
woord: “In ons beginselprogramma staat
letterlijk dat wij geloven dat militaire
middelen niet de oplossing zijn, en
opeens hoor ik Jesse Klaver bij Op 1 ver-
kondigen dat het ‘stom’ was dat Groen
Links altijd wilde bezuinigen op defensie.
Zo’n statement, zonder enige discussie in
de partij, vind ik bizar.”

Willem de Haan

Paul Denekamp schreef onder andere

Ontwapenend (over de geschiedenis van de PSP,

1982), Onstuimig maar geduldig (interview-

bundel, 1987), Sporen van pacifistisch socialisme

(1993).

LEONIE SIPKES, 1989   Foto: Anne Vaillant
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Springstof Samenstelling: Mark Akkerman,  www.stopwapenhandel.org

Militarisering van het Westen
Begin december publiceerden Stop

Wapenhandel en het Transnational
Institute (TNI) het rapport Smoke
Screen. Hierin zetten zij op een rij gezet
wordt hoe de (Europese) wapenindustrie
profiteert van de Russische invasie in Oe-
kraïne en de Westerse reacties daarop. De
wapenleveranties aan Oekraïne zijn het
meest bekend. Ook maken landen lange
boodschappenlijsten voor hun snelle
stijgingen van hun militaire uitgaven.
Daarnaast gaat het bijvoorbeeld om het
versoepelen van wapenexportregels, de
toegang tot privaat geld en het steeds
meer bij beleidsvorming betrekken van
de industrie.

Het rapport was aanleiding voor Ka-
mervragen door Jasper van Dijk (SP), die
door de regering naar verwachting wer-
den beantwoord. Opmerkelijk is wel de
expliciete verklaring dat de regering wil
dat kernwapenbedrijven meer toegang
krijgen tot privaat geld. Dat wil zeggen:
banken, pensioenfondsen en verzeke-
raars zouden deze bedrijven niet langer
moeten uitsluiten. Ook stelt de regering
dat het “cruciaal [is] dat door middel van
groeiende investeringen de Europese de-
fensie-industrie wordt versterkt, inclu-
sief de toeleveringsketen, en de produc-
tiecapaciteit wordt opgeschaald.”

Daar wordt dan ook hard aan gewerkt.
De in het rapport gesignaleerde ontwik-
kelingen zetten zich ondertussen in rap

tempo voort. Naast snel gestegen natio-
nale militaire uitgaven wordt ook de EU-
begroting in 2023 herzien en is er sterke
druk voor substantiële verhoging van
Europese programma’s die de wapenin-
dustrie en militaire projecten subsidië-
ren:
– mogelijke verhoging van het EU-de-

fensiefonds tot 13 miljard euro;
– mogelijke verhoging van het budget

voor militaire mobiliteit tot 6 miljard
euro;

– nieuwe financiering voor de gezamen-
lijke aanschaf van wapens door lidsta-
ten, die kan oplopen tot enkele miljar-
den euro’s;

– de Vredesfaciliteit, die bijvoorbeeld
wordt gebruikt om wapenleveranties
aan Oekraïne te financieren en die on-
langs verhoogd werd tot 10 miljard eu-
ro, wordt mogelijk voor 2027 verder
verhoogd.

Dit alles is alleen mogelijk als er midde-
len worden onttrokken aan civiele prio-
riteiten, aangezien verschillende landen
traditioneel terughoudend zijn om de to-
tale EU-begroting te verhogen. Boven-
dien is het de vraag of maatregelen en ex-
tra uitgaven die nu aangekondigd wor-
den met een beroep op de ‘uitzonderlijke’
situatie rond Oekraïne in de toekomst
nog teruggedraaid zullen worden. Het
heeft er alle schijn van dat verdere milita-

SIPRI over
wapenbedrijven
in 2021

Afgelopen december publiceerde het
Zweedse onderzoeksinstituut SIPRI

haar jaarboek met daarin het overzicht
van de honderd grootste wapenbedrij-
ven. In 2021 nam hun totale omzet uit
wapenhandel met 1,9% toe ten opzichte
van 2020, tot 592 miljard dollar. De om-
zet van Amerikaanse bedrijven daalde
licht, vooral als gevolg van inflatie en de
invloed van de Covid 19-pandemie op de
toeleveringsketen. Andere regio’s kenden
een flinke groei, met name Azië en Ocea-
nië. Voor Europese bedrijven werd een
omzetgroei van 4,2% genoteerd.

SIPRI verwacht dat wapenverkopen
van met name Amerikaanse en Europese
bedrijven dit jaar flink zullen groeien
door de toenemende vraag en militaire
budgetten in het kader van de oorlog in
Oekraïne. Het uiteindelijke effect zal,
mede door lange productietijden, pas
over een paar jaar merkbaar zijn.

Het Amerikaanse Lockheed Martin
blijft het grootste wapenbedrijf ter we-
reld, gevolgd door vier andere bedrijven
uit de VS en het Britse BAE Systems. De
top 10 wordt volgemaakt door Chinese
bedrijven. De Europese wapengiganten
Leonardo, Airbus en Thales zijn in de top
20 te vinden.

risering een lange termijn project is.
Deze extreme focus op een militaire be-
nadering van veiligheid is op lange ter-
mijn zeer gevaarlijk. Nieuwe militaire ca-
paciteiten zijn misschien moeilijk te
creëren, maar het is nog moeilijker om ze
af te bouwen. Door een structurele ver-
hoging van de militaire productiecapaci-
teit zullen wapens en krijgsmacht een
centralere plaats krijgen in westerse sa-
menlevingen.

(mede op basis van blogs van Martin Broek
en Laëtitia Sedou)

Zoals inmiddels bijna traditie werd
het jaarlijkse Kamerdebat over het

wapenexportbeleid in het voorgaande
jaar ook in 2022 weer op de laatste dag
voor het Kerstreces gehouden. Alleen
CDA, D66, PvdA, SP, Volt en VVD waren
aanwezig. Het debat werd zoals vaker
ontsierd door een lange, door de wapen-
industrie ingegeven bijdrage van de VVD
over het vermeende onrecht dat de Ne-
derlandse industrie wordt aangedaan,
doordat Nederland de Europese wapen-
exportregels niet net zo soepel hanteert
als sommige andere EU-landen. De rege-

ring moet nog steeds met een reactie ko-
men op een eerder initiatief van VVD en
CDA om het wapenexportbeleid fors te
versoepelen.

De SP pleitte voor het invoeren van een
soort track-and-trace-systeem om bij-
voorbeeld chips te volgen, om te voorko-
men of op z’n minst te weten dat deze
‘dual use’-goederen ongewenst gebruikt
worden, zoals met de Nederlandse chips
die in Iraanse drones terecht kwamen. De
regering noemde dit een interessante ge-
dachte, maar had grote twijfels over de
uitvoerbaarheid.

Kamerdebat wapenexportbeleid
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Oorlog is Vrede!
Orwell in 2023

Zijn er overeenkomsten tussen de
situatie in de wereld toen George
Orwell zijn bekendste boek ‘Nineteen
Eighty Four’ schreef en onze tijd? Gjalt
Zondergeld ziet zeker parallellen. Net
als Orwell leven wij steeds meer in een
permanente oorlogssituatie en
oorlogsdreiging is een noodzakelijk
bestanddeel voor het voortbestaan
van de wapenindustrie.

Al vele jaren leven wij altijd maar
door in dat ene jaar 1984. Het
jaar van Orwell. Het lijkt of er

veel is veranderd sinds 1948, het jaar
waarin George Orwell zijn beroemde
dystopie schreef. Dat is echter maar
schijn. In 1948 was de Koude Oorlog
goed op gang gekomen met de commu-
nistische staatsgreep in Praag en de Ber-
lijnse Blokkade. In Griekenland ver-
keerde de in 1944 uitgebroken burger-
oorlog tussen links en rechts door Ame-
rikaans ingrijpen in zijn eindfase. In
Indonesië woedde de koloniale oorlog
nog in volle hevigheid, terwijl in Vietnam
de eindeloze bevrijdingsoorlog al was
begonnen. In Palestina vestigde Israël
met bloedig geweld zijn nieuwe staat, in
China ging de communistische opmars
voorspoedig, ook in Maleisië en op de
Filipijnen kwamen de volken in opstand
tegen koloniale regimes. Overal was het
oorlog of dreigde er oorlog uit te breken.
Niet zo vreemd, dat Orwell in 1948 in
zijn boek, dat hij eerst gewoon 1948 had
willen noemen, de leuze ‘Oorlog is Vrede’
als een typisch voorbeeld van Newspeak
lanceerde. Is het nu anders? Ieder jaar
breekt er wel weer een nieuwe oorlog uit,
terwijl oudere oorlogen nog vrolijk
doorgaan. We leven immers in een oor-
logsmaatschappij. Een samenleving die
voor een groot deel zijn voortbestaan
dankt aan het voeren van oorlog, ergens
op de wereld.

DE VIJAND VAN HET MOMENT
Orwell beschrijft in zijn zogenaamde
toekomstroman een politiek uitzichtloze
status quo, waarin drie grootmachten

permanent met elkaar in oorlog zijn,
steeds in wisselende bondgenootschap-
pen. De ideologie in de drie blokken
Oceanië (de VS en Engeland), Eurazië
(Rusland en Europa) en Oost-Azië (Chi-
na, Japan, Indonesië) is ongeveer hetzelf-
de, een autocratie met een socialistisch
sausje. De volken in de drie landen wor-
den voortdurend tegen elkaar opgehitst
al naar gelang de bondgenootschappen
wisselen. Dagelijks worden de mensen
opgeroepen om deel te nemen aan haat-
seances tegen de vijand van dat moment.
Iedereen verkeert in een roes van oor-
logsenthousiasme. De oorlog wordt
vooral gevoerd in de propaganda. Alleen
in de grensgebieden, de periferie, wordt
wel volop gevochten, in het Midden-
Oosten, Afghanistan, Pakistan, India,
Afrika en Zuid-Amerika. Daar sterven
voornamelijk gekleurde soldaten en bur-
gers. Daar is oorlogsellende, wordt hon-
ger geleden en moeten duizenden vluch-
ten voor hun leven.

Lange tijd fungeerde Orwells boek in
de eerste plaats in het Westen als anti-
communistische propaganda, maar Or-
well wilde veel meer zeggen met zijn
boek. Hij laat ons ook kijken naar ons
zelf, onze eigen wereld en onze eigen ide-
ologische oogkleppen. Zeker, het gaat bij
hem om de onderdrukking van de per-
soonlijke vrijheid, maar hoe wordt die
vooral gerealiseerd? Door de voortdu-
rende oorlogsspanning. Steeds is er drei-
ging, van buiten en van binnen door ver-
raders, dissidenten, terroristen. Iedereen
moet daarom steeds in de gaten worden
gehouden. Iedereen die een afwijkende
mening naar voren brengt of afwijkend
verdrag vertoont, is verdacht. Zo was het
in de tijd van de Koude Oorlog, in het
jaar dat Orwell zijn boek schreef. Maar zo
is het ook nu. Een Russische dirigent, die
niet duidelijk afstand neemt van Poetin,
mag opeens niet meer optreden. De
vroegere Duitse bondskanselier, die met
Poetin het gasakkoord afsloot, dreigt uit
zijn partij te worden gezet.

Waarom werd er volgens Orwell steeds
oorlog gevoerd in de wereld van zijn ei-
gen tijd en in de zogenaamde toekomst

van 1984 in zijn boek? De wapenindus-
trie, het militair-industrieel complex
heeft voortdurend oorlog nodig om wa-
pens te kunnen produceren, wapens te
kunnen testen, oudere wapens te kunnen
vervangen. Nog beter dan oorlog is oor-
logsdreiging. Een totale oorlog, een We-
reldoorlog, zou immers de hele wereld
kunnen vernietigen en daar is niemand
mee gebaat. Maar om die dreiging serieus
te laten zijn moet er dan wel regelmatig,
eigenlijk altijd, ergens een kleine oorlog
plaatsvinden. Anders kan de spanning er
bij de grote massa niet in blijven.

HET VINDEN VAN DE VIJAND
Goede raad was dan ook duur, toen in
1989-1991 plotseling het Russische com-
munisme als vijand wegviel. Waar kon
een nieuwe vijand worden gevonden?
Gelukkig was daar het islamitische natio-
nalisme van het Midden-Oosten. In haar
voortreffelijke studie over hoe het kapi-
talisme ons tot oorlog drijft, Spoken.
Nepnieuws en de Amerikaanse oorlogen
in Vietnam en de Golf, laat Pien van der
Hoeven zien hoe door het Amerikaanse
militair-industrieel complex nieuwe oor-
logen werden gecreëerd om hoge winsten
te kunnen behalen in de wapenindustrie.

Saddam Hoessein, Assad, Osama Bin
Laden, de Taliban konden prachtig de
Sovjet-Unie als vijanden vervangen. Als
wij hierbij ook nog bedenken, dat Sad-
dam Hoessein door de Franse wapenin-
dustrie jarenlang werd gesteund in zijn
oorlog met Iran en dat de voorlopers van
de Taliban in Afghanistan door de Ame-
rikanen werden geholpen tegen de inzak-
kende Sovjet-Unie, hebben wij het beeld,
dat Orwell schetste met zijn voortduren-
de bondgenotenwisselingen compleet.

Naast de islam doken in Europa plot-
seling oude nationalistische tegenstellin-
gen op in de Balkan, altijd al een mooi
perifeer oorlogsgebied, dat in beide We-
reldoorlogen zijn goede diensten had be-
wezen. De reeks Balkanoorlogen lever-
den bovendien het ontstaan van een serie
nieuwe staten op, die voor het grootste
deel in de NAVO werden opgenomen. Als
we ons even de oorlogsdoelen van het
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Duitse Keizerrijk in de Eerste Wereldoor-
log en van het Derde Rijk in de Tweede
voor de geest halen, dan zien we, tot onze
verrassing wellicht, dat die nieuwe kaart
van dat gebied heel veel lijkt op de kaart
van Hitler-Duitsland in de periode 1938-
1942. Net als tijdens het uiteenvallen van
Joegoslavië zitten nu tijdens de oorlog in
Oekraïne de zogenaamd pacifistische
Groenen in de Duitse regering op een
sleutelpositie!

2023
En dan die oorlog in Oekraïne. Wat is er
voor de oorlogspropaganda in het Wes-
ten gemakkelijker dan de oude, verslagen
communistische vijand te vervangen
door het nieuwe Russische nationalis-
me?! En zoals in 1949 de Westerse landen
zich onder leiding van de VS in de NAVO

aaneensloten tegen de Sovjet-Unie, zo
doen zij dat nu, en dan nog flink uitge-
breid, tegen het Rusland van Poetin.
Prachtig toch, de wapenindustrie draait
op volle toeren. De oorlogshysterie ging
in het begin al zover, dat de hele Russi-
sche cultuur leek te worden uitgebannen.

Zo is het nu aan ‘onze’ kant, aan de an-
dere kant is het niet veel anders, zo niet
nog erger. Daar strijdt het nieuwe Rus-
land van Poetin tegen het fascisme en de
decadentie van het Westen en wordt ie-
dereen die tegen de oorlog demonstreert
in de gevangenis gegooid. Er was geen
enkele reden waarom met het nieuwe,
kapitalistische Rusland geen goede ver-
standhouding had kunnen groeien. Ster-
ker nog, daar leek het ook eerst op. Waar-
om werd Rusland niet in de NAVO opge-
nomen, zoals Gorbatsjov, Jeltsin en Poe-

tin hebben gewild? Waarom kon Rusland
geen lid van de EU worden? Het is duide-
lijk waarom niet, dan kon de oorlogsma-
chine niet meer zo lekker draaien. Dan
konden de elites in het Westen en in het
Oosten op den duur niet meer zo onge-
stoord aan de macht blijven. Dan konden
de crises in onze kapitalistische econo-
mie niet meer zo goed worden opgevan-
gen. Daarom worden nu weer, net zoals
in 1914, 1939 en 1948 de volken tegen el-
kaar opgehitst. Maar in 1948 en daarna
kwam het niet tot een Derde Wereldoor-
log. En zo zal het, als wij althans Orwell
blijven geloven, ook nu niet misgaan.
Maar helemaal zeker is dat natuurlijk
nooit.

Gjalt Zondergeld
Historicus en jarenlang lid van de PSP
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De naam staat voor de
catastrofe van 1948 toen bij

de stichting van de staat Israël veel
Palestijnen met geweld werden
verdreven. De Nakba wordt op
15 mei ieder jaar herdacht, in de
diaspora en in Palestina. Het getal
in de affiches verwijst naar het
aantal jaren geleden dat de Nakba
begon.

NAKBA

Meer te zien op:
www.tinyurl.com/affichesnakba

VredesMagazine2-2023  27-02-2023  22:34  Pagina 18



VREDESMAGAZINE nr. 2-2023 19

VredesMagazine2-2023  27-02-2023  22:34  Pagina 19



20 VREDESMAGAZINE nr. 2-2023

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
meedoen, kijk dan op: www.vredesbeweging.nl of bel:
015-7850137. Twitter: @vredesbeweging. Facebook:
facebook.com/vredesbeweging.

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

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

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

Website: www.wilpf.nl met aankondigingen van bijeenkomsten
en en publicaties.

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

Website www.humanistischvredesberaad.nl met nieuws en
commentaar over o.a.: Oekraïne, Ethiopië, Israël, Myanmar,
Palestijnen, Syrië en de Koerden.

Al 20 jaar kiezen we regelmatig een kritische Journalist voor
de Vrede. Goed idee?: info@humanistischvredesberaad.nl.
Sluit je aan we kunnen hulp gebruiken.

Het Vredesmagazine en zijn organisaties

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

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

VredesNieuws

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

Abonnee  worden
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VD AMOKOnderzoeksdossier

• Propaganda vooraf • Militaire revolutie •

• Bericht uit Irak nu •

• ‘Schone’ oorlog, een mythe •

IRAKOORLOG 2003

PATROUILLE VAN AMERIKAANSE LEGER IN AL ASIRYA, AUGUSTUS 2007   Foto: Daniel Herrera/ US Army
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Waar is die andere
wereldmacht gebleven?

In de Benelux deden we dapper mee:
100.000 mensen in Brussel, rond de
10.000 mensen in het kleine Luxem-

burg en rond de 80.000 in Amsterdam.
Een inderhaast tijdens de voorafgaande
maanden gevormd anti-oorlogscomité
in Tilburg waar ik als lid van de Interna-
tionale Socialisten bij betrokken was,

wist acht propvolle bussen met betogers
naar die demonstratie te krijgen. Vrijwel
iedereen was naderhand diep onder de
indruk. De New York Times riep dat er
nog maar twee supermogendheden
waren: aan de ene kant de VS, aan de
andere kant de anti-oorlogsbeweging.

De afloop was minder mooi. Ruim een
maand later trokken VS-president Bush
en de Britse premier Blair ten strijde,
bombardeerden Irak, vielen het land bin-
nen, verdreven het regime van Saddam
Hoessein en haalden in december van
dat jaar Saddam zelf uit een hol in de
woestijn: “Ladies and gentlemen – we’ve
got him!” aldus Paul Bremer, de Ameri-
kaanse bezettingschef in Irak. Toen was
echter al duidelijk dat de VS de greep
over dat land niet wist te verkrijgen. Een
steeds effectiever guerrilla-oorlog kostte

vrijwel dagelijks Amerikaanse militairen
het leven, terwijl de VS feitelijk oorlog
voerden tegen de bevolking zelf, met fol-
teringen en terreurbombardementen.
Intussen voerden gewapende soenniti-
sche groepen, waaronder de voorloper
van het latere IS/Daesh, bloedige aansla-
gen uit tegen sjiieten, terwijl sjiitische
milities terreur uitoefenden tegen de
soennitische bevolking. Dit was niet wat
de VS hadden beoogd met hun aanvals-
oorlog.

MASSADEMONSTRATIES
Maar het was bepaald ook niet wat die
miljoenen demonstranten van 15 fe-
bruari 2003 voor ogen had gestaan. Die
demonstreerden om de oorlog tegen te
houden, en dat was overduidelijk niet ge-
lukt. Die tweede grote mogendheid, de

Twintig jaar geleden, op 15 februari 2003,
demonstreerden mensen overal ter wereld
tegen de naderende Amerikaans-Britse
aanvalsoorlog tegen Irak. De aantallen waren
adembenemend. Op Wikipedia kun je ze
opzoeken. Rome spande de kroon, met 3
miljoen mensen. Zelfs op Antarctica was actie,
van een handvol wetenschappers. Maar
waarom had die beweging dan toch geen
succes, vraagt Peter Storm zich af.

OLIEVELDEN BIJ BASRA   Foto: US Navy
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en werkt samen met de man achter 11
september – waren precies dat: praatjes,
bedoeld om een oorlog mee te rechtvaar-
digen. So far, so good.

Minder goed was het idee dat, als we
dat maar wisten aan te tonen, de macht-
hebbers alsnog van oorlog zouden af-
zien. Dit noem ik de rationalistische fout:
het idee dat als je machthebbers kunt la-
ten zien dat hun aanpak niet rationeel ge-
fundeerd is, ze er wel van zullen afzien.
Maar zo werkt rationaliteit niet in krin-
gen van topondernemers, generaals en
politici. Daar geldt een andere rationali-
teit: dient een oorlog onze belangen? Ko-
men we er mee weg? De leugens waren
bedoeld om ons zand in de ogen te
strooien en steun voor de oorlogsplan-
nen van het Witte Huis te genereren. Het
weerleggen ervan had zin om die steun te
ondermijnen. Maar wie dacht dat Bush,
Blair, Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz en
hoe ze maar mogen heten, zich door het
doorprikken van oorlogsleugens van de
oorlog-van-hun-keuze zouden laten
weerhouden, was misplaatst. Die leugens
waren niet de werkelijke oorlogsreden.
Als iemand als Blair met de leugens werd
geconfronteerd, was de reactie: had je lie-
ver gehad dat Saddam er nog zat? Anders
gezegd: dit soort mensen op leugens be-
trappen weerhoudt ze niet van wat ze
echt willen.

Wat wilden de machthebbers in de VS
dan echt? Greep op de olie van Irak. Het
ging dan om olie als strategische grond-
stof, niet als gebruiksartikel of handels-
waar op zich. Wie de baas was over de
olievoorraden van het Midden-Oosten,
kon daarmee landen die deze olie nodig
hadden maar zelf niet over voorraden
beschikten in de houdgreep krijgen. De
VS wilden die baas zijn en blijven, Irak
onttrok zich aan Amerikaanse greep. Op
het spel stond dus de positie van de VS als
wereldmacht. Dat pareer je niet door te
zeggen ‘u liegt!’ en evenmin door een
voorjaar vol vreedzame optochten.

Intussen had het doorprikken van
Bush’ oorlogsleugens wel effect: mensen
werden bezorgd en boos. Het Witte Huis
en zijn vriendjes zullen de wereld toch
niet met een flauwekulverhaal een bloe-
dige oorlog in sturen? De twijfel en weer-
zin van de laatste maanden van 2002 ver-
taalden zich in de wereldwijde vredes-
protesten van 15 februari 2003. Maar
daar zagen we een andere misvatting op-
duiken: als we met heel veel mensen zeg-
gen dat we die oorlog niet willen, dan

moeten regeringen in democratische
landen wel luisteren. Demonstranten
vertolkten de wil van een meerderheid,
op verkiezingen wachten kan niet, de
straat is nu ons parlement en zegt nee te-
gen de oorlog. Dit noem ik de grote de-
mocratische illusie: alsof machthebbers,
ook in landen met een meerpartijensys-
teem en gekozen regeringen, uiteindelijk
doen wat bevolkingen willen. Maar
machthebbers luisteren niet naar het
soort argumenten waarmee de oorlogs-
leugens konden worden weerlegd; die
doen wat ze zelf willen, niet wat de bevol-
king wil, tenzij ze de bevolking mee kun-
nen krijgen in hun plannen.

LINKERVLEUGEL
Het was mooi om te laten zien met hoe-
veel we waren op 15 februari, en nog-
maals op de eerste zaterdag nadat Bush
zijn aanval had gelanceerd in maart 2003.
Het bleek niet genoeg, en dat was geen
kwestie van aantallen. Oorlogspolitiek
bleek niet vatbaar voor wat bevolkingen
willen, zolang vanuit die bevolkingen
geen druk opgebouwd wordt om die wil
ook echt door te zetten. Bezwaar maken
tegen oorlog is iets. Een oorlog blokkeren
is iets anders. Dat laatste gebeurde am-
per. De oorlogstrein denderde vrijwel
ongehinderd door.

Er stond voor machthebbers zoveel op
het spel dat ze zich niet door meerderhe-
den zouden laten weerhouden. Voor de
belangen van die machthebbers hadden
anti-imperialisten wel oog. Maar tot da-
den leidde dat niet, behalve dan tot op-
roepen om de volgende demo zo groot
mogelijk te maken. Alsof de volgende
grote demonstratie zou weten te bereiken
wat de tweede wereldmacht op 15 fe-
bruari 2003 niet was gelukt. Dit type an-
ti-imperialisme vormde onbedoeld de
linkervleugel van het kamp van de de-
mocratische illusie. Jazeker, ik ook. Zo
droegen ook anti-imperialisten bij aan
een zeer brede, maar uiteindelijk opper-
vlakkig opererende, vredesbeweging.
Dan kun je nog zo hard in de New York
Times uitgeroepen worden tot tweede
wereldmacht. Maar een wereldmacht op
lemen voeten komt niet erg ver. Om oor-
logen daadwerkelijk te stoppen is een an-
dere aanpak – met een scherpere analyse,
en met daadwerkelijk oorlog verhinde-
rende actievormen in een hoofdrol –
noodzakelijk.

Peter Storm

vredesbeweging, had tegen de nummer
één in Washington de nederlaag geleden.
Ja, we zagen eruit als een machtige
stroom, met onze massademonstraties.
Maar de stroom droogde op, terwijl de
tanks Irak doordenderden, de vliegtui-
gen hun bommen afwierpen, de raketten
het land aan gruzelementen gooiden en
het jarenlange bloedvergieten begon. Ja,
vredesdemonstranten bleven het af en
toe proberen, ook in Amsterdam. Maar
onze aantallen slonken. George Bush en
Tony Blair hadden na het voorjaar van
2003 last van het Iraakse gewapende ver-
zet. Ze hadden hinder van gaandeweg
kritischer wordende media. Maar van
een anti-oorlogsbeweging die daadwer-
kelijk de oorlogvoering wist te dwarsbo-
men, was na dat glorieuze en tragische
voorjaar geen sprake meer.

TEGENSTANDER ONDERSCHAT
Waarom? Ik heb daar – als deelnemer
van destijds, als iemand die nog altijd
graag (neo-)koloniale aanvalsoorlogen
helpt dwarsbomen, maar ook als iemand
bij wie gaandeweg een marxistische/anti-
imperialistische analyse omgevormd is
in een anarchistische en antikoloniale
kijk op oorlogen – door de jaren heen
over nagedacht. Kern van het probleem is
volgens mij een diepe onderschatting van
onze tegenstander, een verkeerde analyse
van diens motieven, en een aanpak die
deze tegenstander nauwelijks serieus in
de problemen wist te brengen. Die aan-
pak kende twee poten. De eerste was: de
leugens van de machthebbers doorprik-
ken. De tweede was: een zo groot moge-
lijk aantal mensen de straat op krijgen.
Beiden lukten op zich. Geen van beiden
hadden het gewenste resultaat.

De leugens doorprikken bleek een
makkie. George Bush beweerde dat Sad-
dam Hoessein massavernietigingswa-
pens aan het ontwikkelen was. VN-in-
specties leverden niet bepaald doorslag-
gevend bewijs. Amerikaanse veiligheids-
diensten kwamen met wilde verhalen
over uraniumhandel richting Irak. Bron-
nen varieerden van hoogst onbetrouw-
baar tot non-existent. Het verhaal dat de
seculiere nationalist Saddam Hoessein
nauw samen zou werken met de vrome
jihadist Bin Laden – verantwoordelijk
gehouden voor de aanslagen van 11 sep-
tember 2001 – was onaannemelijk, niet
van serieus bewijs voorzien. De twee
praatjes van Bush en zijn bende – Sad-
dam maakt massavernietigingswapens
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Twintig jaar na dato zijn de Ameri-
kaanse leugens genoegzaam
bekend; minder aandacht is uit-

gegaan naar propagandagebruik door de
Nederlandse regering.

De Amerikaanse desinformatie was
georganiseerd rond twee thema’s: massa-
vernietigingswapens (MVW) en banden
met de jihadistische organisatie Al Qai-
da, die verantwoordelijk was voor de
aanslagen op 11 september 2001. Vanwe-
ge het bezit van chemische, biologische
en mogelijk zelfs nucleaire wapens en de
bereidheid om deze te delen met aanslag-
plegers werd Irak opgevoerd als een gro-
te en acute dreiging, voor de gehele we-
reld. Daar moest snel iets aan gedaan
worden, was de boodschap, maanden-
lang. Meerdere studies geven enig zicht
op de omvang van deze propaganda.

Een rapport uit het Amerikaanse Huis
van Afgevaardigden concludeerde in
maart 2004 dat vijf sleutelfiguren, waar-
onder president Bush en een aantal mi-
nisters, zeker 237 misleidende verklarin-
gen de wereld in hadden gestuurd. De
Amerikaanse president stelde bijvoor-
beeld dat Irak pogingen ondernam om
uranium uit Afrika te importeren, dat
nodig is om kernwapens te maken.

ONJUISTE UITSPRAKEN
Vicepresident Cheney stelde dat Irak een
gevestigde relatie met Al Qaida had.1

Begin 2008 stelde een uitgebreider on-
derzoek van het Center for Public Inte-
grity vast dat acht, deels dezelfde verant-
woordelijken ten minste 935 onjuiste uit-

spraken deden. De meeste kwamen van
president Bush, van wie 232 voorbeelden
van misleiding over massavernietigings-
wapens werden verzameld, en ook nog
eens 28 over de band met Al Qaida. De
Amerikaanse president beweerde onder
andere dat Irak biologische en chemische
wapens had, meer van deze wapens
maakte en binnen 45 minuten een aanval
ermee zou kunnen uitvoeren, zoals de
Britse regering hem toevertrouwde. Vol-
gens de onderzoekers deed minister van
Buitenlandse Zaken Powell 254 onjuiste
verklaringen, de een na hoogste score.2

In de jaren na aanvang van de oorlog
moesten de Amerikaanse autoriteiten
toegeven dat Irak in werkelijkheid niet
over massavernietigingswapens beschik-
te en er ook geen banden waren met Al
Qaida. Het was allemaal onzin. Maar de
propaganda had haar werk toen al ge-
daan: in de maanden voor de oorlog,
toen het er echt toe deed, was er in de VS
een brede consensus vóór oorlog gefabri-
ceerd.

In Nederland lukte het de regering Bal-
kenende niet om brede steun onder de
bevolking te creëren. Een meerderheid

bleef tegen Nederlandse steun aan de VS.
Dit was echter niet het gevolg van andere,
eerlijke communicatie van de regering
richting het parlement en daarmee de
bevolking. Ook hier werden halve waar-
heden, leugenachtige opmerkingen en
weglating van onwelgevallige informatie
– allemaal democratie ondermijnende
praktijken – ingezet om steun te genere-
ren. De Nederlandse propaganda richtte
zich hoofdzakelijk op massavernieti-
gingswapens, veel minder op de band
met Al Qaida.

COMMISSIE-DAVIDS
Een goed voorbeeld betreft de brief van 4
september 2002, waarin minister van
Buitenlandse Zaken De Hoop Scheffer
het nieuwe Irak-beleid uiteenzette. Oor-
log als optie werd hierin omarmd, des-
noods zonder een nieuwe resolutie van
de VN. In de brief etaleerde de minister
de dreiging die van Irak uit zou gaan. Hij
schreef: “Het lijdt weinig twijfel dat Irak
beschikt over massavernietigingswapens.
De vraag is vooral welke en hoeveel.”
Daar voegde hij aan toe dat er naar zijn
mening “geen twijfel (bestaat) dat Irak

Propaganda in Nederland

Om de oorlog tegen Irak in maart 2003 te legitimeren en
mogelijk te maken, werd door de VS een massieve
propagandacampagne opgetuigd. Deze was gericht tegen de
eigen bevolking, die met misleiding en bedrog tot steun aan
een illegale oorlog werd gemanipuleerd.

Argumentatie
verzinnen 
voor Irak-oorlog

PREMIER
BALKENENDE (CDA)

IN DE DOOFPOT
IRAK, MAART 2004
Tekening: Jos Collignon
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(...) is doorgegaan met ontwikkeling van
met name biologische en chemische wa-
pens.”En ook nog:“De dreiging die daar-
van uitgaat is reëel en wordt, naarmate de
tijd verstrijkt, steeds ernstiger.”3

In het begin 2010 gepubliceerde rap-
port van de Commissie-Davids, die de
Nederlandse besluitvorming inzake de
Irakoorlog onderzocht, wordt opvallend
stevige kritiek geuit op de “verstrekkende
en toonzettende uitspraken” in deze
brief.4 In het rapport wordt geconsta-
teerd “dat de in de brief gebruikte be-
woordingen niet zijn terug te vinden in
de voor 4 september 2002 bij het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken aanwezige
rapporten van de AIVD en de MIVD.” En
ook: “de in de rapporten aanwezige nu-
ances (stonden) dergelijke ongeclausu-
leerde uitspraken niet toe.” En verder:
“Ook de stelling dat de dreiging die hier-
van uitging ‘reëel’ was, werd in de rap-
porten van de MIVD niet bevestigd.”
Daar kwam nog bij dat “de afdeling die
gespecialiseerd was in MVW (…) niet
was geraadpleegd bij de opstelling van
deze brief” en deze zich bovendien “niet
in de gekozen formuleringen kon vin-
den” (blz. 323-324).

De Commissie moest dan ook conclu-
deren dat “de uitspraken (…) in de Ka-
merbrief van 4 september 2002 niet ge-
dekt werden door (technische) analyses
afkomstig van de daartoe aangewezen in-
stanties.” Waar kwam dit taalgebruik dan
wel vandaan? Bij de Commissie ontstond
de indruk “dat gepoogd is de gekozen po-
litieke lijn te onderbouwen met stellige,
slecht gefundeerde uitspraken over het
Iraakse MVW-programma” (blz. 324).
Kortom, een klassiek voorbeeld van
angstzaaierij.

VALSE CLAIMS
Later in dezelfde maand publiceerde de
Britse regering een openbaar rapport
over de dreiging die van Irak uit zou
gaan. Onderdeel daarvan was de inmid-
dels beruchte claim dat Irak binnen 45
minuten chemische en biologische wa-
pens in kon zetten, die een enorme drei-
ging suggereerde. In een brief aan de Ka-
mer schreef minister De Hoop Scheffer
dat “de analyse in dit rapport (…) over-
een(stemt) met het beeld dat de Neder-
landse regering daarvan heeft” (blz. 329).

In werkelijkheid werd het Britse rap-
port en in het bijzonder de 45-minuten-
claim serieus in twijfel getrokken, vooral
door de militaire inlichtingendienst

MIVD. Deze dienst noemde de claim in
interne communicatie ‘zeer suggestief ’
en merkte erbij op dat Irak “niet in staat
is tot een effectieve aanval op buurlan-
den.” De MIVD had de indruk dat het
Britse rapport was ‘gepolitiseerd’ en ‘op-
gesteld voor publieke consumptie.’ Ook
werd opgemerkt dat de in het rapport ge-
noemde volumes massavernietigingswa-
pens ‘waarschijnlijk geflatteerd’ waren
(blz. 305 en 307). De Commissie-Davids
moest constateren dat de regering deze
‘scherpe kritiek’ van de militaire inlich-
tingendienst in 2002 ‘onvermeld’ had ge-
laten in de communicatie met het parle-
ment (blz. 335) – een treffende illustratie
van propaganda door weglating.

Begin februari 2003 hield minister Po-
well een belangrijke toespraak voor de
VN-Veiligheidsraad. In vijf kwartier pro-
beerde hij de wereld te overtuigen van de
noodzaak tot oorlog tegen Irak. Er werd
een significante samenwerking tussen
Irak en Al Qaida gesuggereerd en allerlei
beweringen gedaan over biologische,
chemische en nucleaire wapens. In een
brief aan de Kamer toonde minister De
Hoop Scheffer zich bijzonder onder de
indruk. Hij schreef: “Veel van wat door
Powell naar buiten wordt gebracht (…)
is in lijn met hetgeen uit Nederlandse in-
lichtingenbronnen is gebleken” (blz.
330). Premier Balkende noemde het ‘be-
wijsmateriaal’ (blz. 193).

Ook wat dit voorbeeld betreft, was er
achter de schermen veel meer twijfel over
de claims van Powell. Hans Blix, de chef
van de wapeninspecteurs in Irak, wees de
Nederlandse ambassadeur in New York
er bijvoorbeeld op dat de door Powell
opgevoerde vrachtwagens die betrokken
zouden zijn bij de productie van chemi-
sche wapens, in werkelijkheid water-
trucks waren. En de AIVD moest vast-
stellen dat de aluminiumbuizen die Irak
importeerde niet geschikt waren voor
kernwapens, zoals Powell suggereerde.
Maar de regering Balkenende hield ook
dit voor zich, aldus de Commissie: “De
regering heeft de Tweede Kamer niet op
de hoogte gesteld van de bedenkingen
die al snel rezen omtrent de betrouw-
baarheid van het door Powell gepresen-
teerde bewijsmateriaal” (blz. 193-194).
Wederom bereikten nuancerende gelui-
den het parlement niet.

ARGUMENTATIE VERZINNEN
Uit het onderzoek van de Commissie-
Davids blijkt dat Nederland al in de zo-

mer van 2002 een standpunt formuleer-
de dat ruim een half jaar later logisch re-
sulteerde in steun voor de Amerikaanse
invasie – een daad van agressie die zou
leiden tot meer dan een miljoen doden,
miljoenen vluchtelingen en de opkomst
van Islamitische Staat. Met propaganda –
geclaimde zekerheid waar eigenlijk twij-
fel heerste, onjuiste informatie richting
het parlement en onwelgevallige feiten
die buiten de politieke discussie werden
gehouden – werd geprobeerd deze keuze
te rechtvaardigen.

In een interview in 2009 beschreef
Hans Siepel, die in de maanden vóór de
oorlog voorzitter was van de strategie-
groep Irak, die zich richtte op de over-
heidscommunicatie over de naderende
strijd, treffend wat er gebeurde. Dat de
VS gesteund zou worden, stond vast,
want dat deed Nederland nou eenmaal
altijd, aldus Siepel, waaraan hij toevoeg-
de:“De vraag was niet óf we de VS in Irak
zouden steunen, de vraag was welke ar-
gumentatie we daarbij zouden verzin-
nen.”5

Jip van Dort
Jip van Dort is co-auteur van “Hawija;

De verwoestende werkelijkheid van onze
langeafstandsoorlog tegen IS” en is ver-

bonden aan het Intimacies of Remote
Warfare-programma van de Universiteit

Utrecht. In het verleden was hij actief voor
burgerbeweging Openheid over Irak

1. Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Iraq
on the Record: The Bush Administration’s
Public Statements on Iraq, 16 maart 2004, ti-
nyurl.com/IraqRecord

2. Charles Lewis en Mark Reading-Smith, False
pretenses, 23 januari 2008, tinyurl.com/False-
Pretenses

3. Brief van de minister van Buitenlandse Za-
ken, Kamerstuk 23432 nr. 56, 4 september
2002, tinyurl.com/Kamerbrief23432-56

4. Commissie-Davids, Rapport Commissie van
onderzoek besluitvorming Irak, 12 januari
2010, tinyurl.com/RapportDavids (de blad-
zijdenummers in de tekst verwijzen naar de
vindplaats in het rapport).

5. re.Public, De overheidscommunicatie moet
op de schop, 6 februari 2009, tinyurl.com/In-
terviewSiepel
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ten en materieel leidde. Met hun zware
artillerie maakten deze legers grote troe-
penconcentraties om een doorbraak te
forceren, riskant. Nu zou de RMA de
Amerikaanse strijdkrachten zonder mas-
sale inzet wereldwijd onoverwinnelijk
maken, met ‘slimme’ precisiebommen,
observatie- en verbindingssatellieten, en
(later) onbemande vliegtuigen. Dit was
de denkrichting waarvan Rumsfeld een
radicale vertegenwoordiger was. Het was
een wijziging van het uitgangspunt bij de
Golfoorlog in 1991, dat uitging van een
onverslaanbare overmacht.

PRECISIEMUNITIE 
Hoe pakte dit dan uit in 2003 bij de vol-
gende oorlog tegen Irak (Operation Iraqi
Freedom)? Halverwege 2002 leek Afgha-
nistan onder controle van de VS gebracht
en was de tijd rijp voor nieuwe oorlogs-
projecten. De groep hardliners bij de re-
gerende Republikeinen rond Rumsfeld
hield de oorlogsplannen voor Irak tegen
het licht. Tijdens de regering Clinton was
er het plan OPLAN1003-98 van Central
Command (verantwoordelijk voor het
Midden-Oosten) voor een invasie met
500.000 militairen, maar dat was niet
hetgeen de minister in gedachten had.
Het Iraakse leger was in de periode na de
Golfoorlog, na jaren van sancties en na

nieuwe aanvallen van de VS in 1998 (in
Operatie Desert Fox) verder verzwakt.
De observatiemiddelen en precisiemuni-
tie van de VS waren dermate verbeterd
dat het nu met veel minder soldaten kon.
In 1991 was dit nog maar een klein ge-
deelte van de bommen, en deze werden
in de informatie-oorlog belangrijker
voorgesteld dan ze in werkelijkheid wa-
ren.

In het uitstekende boek van Keith L.
Shinko over de Irakoorlogen en de mili-
taire revolutie, dat ik hier in grote lijnen
volg, wordt de discussie in 2002 tussen
het Pentagon van Rumsfeld en Central
Command van generaal Tommy Franks
nauwkeurig beschreven. Het ging over
twee kwesties: hoeveel was genoeg voor
de invasie en het verslaan van het Iraakse
leger, en hoeveel voor de stabilisatie en
wederopbouw van het land daarna?
Rumsfeld en de zijnen vonden dat 60.000
militairen voldoende waren, dat er geen
lange opbouwfase nodig was zoals in
1991, en dat de macht snel kon worden
overgedragen aan de naar verwachting
verheugde Irakezen. Een grote rol voor
de VS bij de wederopbouw leek te veel op
de door Republikeinen verfoeide peace
building (vredesopbouw), waarvoor de
regering Clinton was bekritiseerd.
Franks wilde daarentegen veel meer troe-

De doctrine was een radicale ver-
sie van wat in de VS de ‘Revolu-
tion in Military Affairs’ (RMA)

was gaan heten. Dit was de vertaling van
de digitale technologie naar het militaire
domein, met grote gevolgen voor de
militaire organisatie, logistiek en inzet
van wapensystemen. Ironischerwijs was
de RMA geïnspireerd door een theoreti-
sche ontwikkeling in de Sovjet-Unie in
de jaren zeventig en tachtig. Maarschalk
Ogarkov, een militaire vernieuwer en
tegenstander van de Sovjet-Russische
inval in Afghanistan, vond dat nieuwe
technologie zoals laserwapens en robots,
tezamen met dominantie van de nabije
ruimte door middel van satellieten, oor-
logen kon doen winnen. Hij noemde zijn
doctrine de Militair-Technologische
Revolutie (MTR). Theoretici in het Pen-
tagon vonden zijn denkbeelden interes-
sant en konden ook voortbouwen op
eigen analyses van wat in de jaren tachtig
de emerging technologies heette, en op de
ervaringen van de Amerikaanse oorlogs-
machine tijdens de Golfoorlog van 1991.

Waarop kwam deze militaire revolutie,
die in belangrijkheid wel werd vergele-
ken met de toepassing van het buskruit,
met de strategie van Napoleon en met de
Blitzkrieg van de nazi’s, dan neer? Het
was in de kern een combinatie van op ba-
sis van digitale technologie sterk verbe-
terde observatietechnieken, netwerkver-
bindingen en doelbepaling. De Blitzkrieg
van de Tweede Wereldoorlog had al een
eind gemaakt aan de eerdere patstelling
van gigantische legers met massale vuur-
kracht, die tot grote verliezen aan solda-

Irak 2003: De revolutie in
het militaire domein

Het lijkt wel alsof de planners van de Russische
generale staf in de Oekraïne-oorlog met flinke
teugen gedronken hebben van een door Donald
Rumsfeld gebrouwen elixer. De door
journalisten indertijd als Rumsfelddoctrine
betitelde aanpak bij de Afghanistanoorlog
in 2001 kwam erop neer dat de VS
door de militair-technologische
ontwikkelingen in staat waren om met een
beperkte troepenmacht en superieur
luchtoverwicht snelle overwinningen te boeken.

Te
ke

ni
ng

: L
en

 M
un

ni
k

VredesMagazine2-2023  27-02-2023  22:23  Pagina 26



VREDESMAGAZINE nr. 2-2023 27

AMOK OnderzoeksdossierVD
pen voor de invasie, naar het voorbeeld
van 1991 en om aan de veilige kant te
blijven. De denkfout in de ogen van
Shimko was dat er door geen van beiden
werd nagedacht over de stabilisatiefase
die na de overwinning zou volgen. De
RMA ging alleen over een revolutie in de
oorlogsvoering bij militaire operaties,
niet over wat er nodig was voor een be-
zetting.

In het uiteindelijke aanvalsplan kwa-
men twee elementen rechtstreeks uit de
RMA: gelijktijdige operaties vanaf ver-
schillende kanten, zodat het informatie-
systeem van de verdedigers overbelast
zou raken, en een opmars met grote snel-
heid om te compenseren voor een gerin-
gere massaliteit. Bovendien zou de snel-
heid van de opmars in dit geval voorko-
men dat de tegenstander zijn gevreesde
chemische wapens kon inzetten en men
verwikkeld zou raken in stadsoorlogen.
Luchtoverwicht moest snel worden
bereikt, met daarna een gerichte
onthoofdingsslag op de Iraakse politieke
en militaire leiding en het begin van de
invasie. Die zou plaatsvinden vanuit drie
of vier assen: vanuit Koeweit één naar de
olievelden in het zuiden rond Basra
(Britten en VS-mariniers), en twee naar
Bagdad langs de Eufraat (de 3e Infante-
riedivisie via de linkeroever, de 1ste Ma-
rine Expeditionary Force via de rechte-
roever). Tegelijkertijd zou in het noorden
vanuit Turkije ook naar de hoofdstad
worden opgerukt. Dat laatste ging overi-
gens niet door, omdat het Turkse parle-
ment geen toestemming wilde geven.
Deze operatie werd vervangen door een
inzet van special forces en Koerdische
milities met luchtsteun volgens het Af-
ghaanse model. De totale troepeninzet
kwam uit op 60.000 aan VS-landmacht,
60.000 VS-mariniers, en 20.000 Britten.
Dit was dus een compromis tussen
Rumsfeld en Franks.

ELEKTRICITEITSCENTRALES
Opmerkelijk was dat in het aanvalsplan
met het oog op de wederopbouw een
aantal kritische elementen van de infra-
structuur, zoals elektriciteitscentrales,
werd gespaard. Dit in tegenstelling tot de
Golfoorlog en ook de Kosovo-oorlog,
toen in de propaganda de NAVO en de
VS zich erop beroemden om in de hoofd-
steden de lichten naar believen uit te
kunnen zetten met hun bombardemen-
ten. Dit is ook saillant omdat in de huidi-
ge Oekraïne-oorlog de strategische bom-

bardementen op onder meer elektrici-
teitscentrales in Rusland (terecht) als
oorlogsmisdaad worden veroordeeld. Op
het internet is nog de documentaire
Luchtmacht in oorlog te vinden waar de
Nederlandse minister van Defensie
Frank de Grave het bombarderen van de
elektriciteitscentrales van Belgrado uit-
gebreid zit goed te praten. Het kan verke-
ren.

Hoewel de onthoofdingsslag mislukte,
verliep de opmars bijzonder snel. De sjii-
tische dienstplichtigen van het Iraakse
reguliere leger waren nauwelijks bereid
en uitgerust om te vechten, en de elite-
troepen van de Republikeinse Garde ble-
ken geen partij voor de Amerikaanse M-
1 Abrams tanks en M-2 Bradley pantser-
infanterie. De Amerikaanse luchtmacht
kon anders dan in 1991 onder alle weers-
omstandigheden doelen opsporen. De
tanks konden zelfs tijdens een zandstorm
gericht blijven vuren, omdat ze waren
uitgerust met hittezoekende optische in-
strumenten. Alle pantservoertuigen had-
den de beschikking over een digitaal net-
werk (Blue Force Tracking) waarmee ze
(althans als er signaal was) een compleet
overzicht op hun scherm konden krijgen
van de posities van de eigen troepen. Dit
moest voorkomen dat ze op elkaar zou-
den schieten (friendly fire). JSTARS-com-
mandovliegtuigen konden vanaf grote
hoogte Iraakse troepenbewegingen vol-
gen en de bommenwerpers aansturen.

Bij het snelle succes (de hoofdstad
werd in een paar weken bereikt) viel één
factor niet op. De paramilitaire Fedayeen
Saddam (30-40.000 ongeregelde, maar
fanatieke hulptroepen zonder zware wa-
pens die direct onder de politieke leiding
vielen) smolt weg in de bevolking om
zonder dralen het verzet te organiseren.
Deze hulptroepen waren nauwelijks te
traceren en vielen in het begin vooral lo-
gistieke troepen lastig met bermbom-
men en overvallen.

Shimko noemt Operation Iraqi Free-
dom een “briljante mislukking”, omdat
de invasie en opmars tegen een zwakke
tegenstander volgens het boekje van de
RMA een groot succes was, maar de
daaropvolgende stabilisatie en bezetting
een grandioze catastrofe. Het veel te ge-
ringe aantal troepen om het land onder
controle te houden, speelde daarbij een
rol. Al in april 2003 had Rumsfeld veror-
donneerd een van de twee divisies die de
fronttroepen hadden moeten aflossen,
thuis te laten blijven. Maar dat is niet het

enige. Volgens Frederick Kagan (een
rechtse criticus van RMA) hadden de
planners van de oorlog weinig oog voor
de politieke doelen – verandering van het
regime in een stabiele pro-Amerikaanse
regering. Ze waren verblind door een op-
vatting over de militaire transformatie
die oorlog gelijkstelde aan doelopspo-
ring. Ze wisten wel wat de bedoeling was,
maar gaven zich over aan wensdenken
dat de Irakezen zelf hun wederopbouw
zouden betalen. In plaats daarvan wer-
den die opgescheept met een chaos zon-
der behoorlijke voorzieningen en in ex-
treme onveiligheid. Dit waren sterke mo-
tieven voor de Irakezen om zich aan te
sluiten bij anti-Amerikaans verzet.

Hebben de Russische planners in Oe-
kraïne vergelijkbare fouten gemaakt? De
situatie daar lijkt meer op de Eerste We-
reldoorlog. Maar de RMA is terug na een
kleine twintig jaar van contraguerrilla.
Volgens recente berichten is het inlich-
tingenbeeld over de Russische troepen-
opstelling dat door de VS aan de hand
van satellietbeelden en gegevens van be-
mande en onbemande verkenningsvlieg-
tuigen wordt opgesteld (en vervolgens
aan het Oekraïense leger wordt ver-
schaft), zo gedetailleerd en actueel, dat
het vrijwel onmogelijk wordt om troe-
pen te concentreren voor een doorbraak.
En aan Russische kant zou iets dergelijks
gelden. De tijd zal moeten leren of een
van beide partijen een manier kan vin-
den om dit probleem op te lossen. Intus-
sen lijkt het er op dat het Oekraïense le-
ger met hulp van de NAVO beter dan het
Russische heeft geleerd zich te bewegen
in de omgeving die is gevormd door de
militair-technologische revolutie.

Kees Kalkman
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Bij dat bezoek in 2002 leed het land
al tien jaar onder de totale Boycot
door de VN waarbij maandelijks

5.000 kinderen onder de vijf jaar van de
honger stierven. De VN-verantwoorde-

lijke voor het olie-voor-voedselpro-
gramma, Francis Dubois, zei tegen onze
delegatie: “U bent de VN! Dit gebeurt in
Uw naam! Ik stuur rapporten, ze lezen ze
niet eens.”

Het gebeurt in onze naam. Alsof de
sancties het land nog niet voldoende ka-
pot hadden gemaakt, kwam daar in 2003
nóg een oorlog overheen. Een oorlog op
valse gronden waaraan de Nederlandse
regering enthousiast politieke steun ver-
leende. In mijn naam dus. De Verenigde
Staten, Groot-Brittannië en ook Neder-
land zijn daarvoor nooit gestraft. “Irak”
ging onder het tapijt. Wie weet nog wat
daar gebeurt, hoe het er nu mee staat?
Irak is een land achter onze rug gewor-
den. Zo voelen Irakezen dat ook.

VERWOESTING
Van 2014 tot 2022 ging ik telkens weer
naar Irak, omdat iedereen er wegblijft.
Terwijl in Irak het ongelooflijke gebeur-

de: 2003-2006 deden de VS werkelijk al-
les, om Irak in een burgeroorlog te stor-
ten. Leek ook simpel: 12 entiteiten; soen-
nieten en sjiieten; Saddam die de sjiieten
had onderdrukt. 2005-2006 leek het er
even van te komen. Muqtada Al-Sadr
trok op met zijn milities. Maar hij liet
zich toch in het parlement opnemen.

De sancties hadden de hele private sec-
tor kapot gemaakt en tot deze in 2003 na
alle bombardementen werden opgehe-
ven stormden prompt multinationale
ondernemingen uit Turkije, Syrië, Saoe-
di-Arabië en Iran het land binnen om
hun eigen markt uit te breiden! Sinds vier
jaar zie ik dat er moeizaam weer eigen
Iraakse bedrijven opstaan, te beginnen
met kleine landbouwbedrijfjes.

De VS ontmantelde het hele staatsap-
paraat, van vuilophaaldienst via douane

Het land achter onze rug

Van november 2021 tot juli 2022
verbleef Yosé Höhne Sparborth in
Irak. Het was haar 16de bezoek aan
het land. Via haar digitale krant las zij
over de inval in Oekraïne en
vervolgens over het Nederlands
oorlogsenthousiasme. In oktober
2022 preekte ze in Utrecht, en vroeg
voorzichtig of de NAVO werkelijk
vrede voorstaat. Dat werd haar
ontslag als onbetaald voorganger. Ze
schrijft “mogelijk ga ik politiek asiel
aanvragen in Irak. Want in Irak leerde
ik veel, sinds Kerk en Vrede samen
mét de Versöhnungsbund Duitsland
me in 2002 naar Irak stuurde.”

MARKT BIJ KIRKUK IN 2017  
Foto: Levi Clancy
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tot aan ministeries en bood vervolgens
goed betaalde banen voor wie in hun
dienst kwam. Wel, dan had iedereen nog
wel een broer die ook een uitgehongerd
gezin moest voeden. Mijn zegsman was
de Iraakse pater en journalist, Mirkis. In
augustus 2003 was hij nog enthousiast
over “het vrije woord” dat eindelijk weer
in Irak kon klinken; in november 2003
stelde hij resoluut: “De Amerikanen heb-
ben de corruptie in ons land gebracht.”

ONTVLUCHTEN
Die “corruptie” is er nog steeds. In 2018
zei pater Mirkis (inmiddels bisschop te
Kirkuk) tegen me: “Jullie hebben ons
echt een democratie gebracht! We heb-
ben nu 600 politieke partijen waaruit we

kunnen kiezen!” Boycot én totale ont-
manteling van de staat stortten Irak terug
in de constructie van de stammen. Tot op
heden kun je enkel aan een baan komen
in een stad waar je familie woont.

Bij die complete ontmanteling ont-
stond in de woestijn wat later ISIS werd.
In 2014 voerden zij een schrikbewind in
enige regio’s, en zorgden voor miljoenen
vluchtelingen! Ze werden allemaal opge-
vangen in de regio, namelijk Koerdisch
Irak, dat in 1991 3 miljoen inwoners tel-
de en nu 9 miljoen, de meerderheid Ara-
bischtalig. In een klooster in Sulaymani-
yah van de uit Syrië uitgeweken orde Mar

Musa, startte men onmiddellijk met cur-
sussen Arabisch en Koerdisch: dialoogar-
beid als basis voor samenleven.

Ik verbleef vaak in dit klooster en leef-
de daar tussen de gevluchte families.
Vaak spraken vrouwen me aan, of ik ze
kon helpen naar Europa Weg uit dit rot-
land? Ik kon geen tickets geven, maar ik
kon altijd helpen. Ik herinnerde hun er
dan aan, dat de VS, en later ISIS, hun
stinkende best deden Irak in een burger-
oorlog te storten. Maar het volk verdom-
de dat gewoon! Ik vertelde hoe ik steeds
weer zag dat lokale leiders onderling con-

tact hielden om te vermijden dat ze op el-
kaar zouden schieten. En dan gingen de
ogen altijd glinsteren: “Je hebt gelijk! We
zijn niet op elkaar gaan schieten!”

VERWERKING
In dat klooster woonden in januari 2022
één monnik, één zuster, drie christelijke
families en 45 moslims die daar door Hu-
man Rights Watch waren geplaatst om te
schuilen. Want in zo’n gefolterd en verge-
ten land, kunnen lokale politieke leiders
ongemakkelijk worden. Weg uit de regio
van je stam dus, maar waar dan wonen?
Een klooster dus, bijvoorbeeld.

ISIS pakte de Yezidi erg hard aan.
Daarna begon een verzoening na eeuwen
vervolging van Yezidi door alle moslim-
groepen. Op nationaal, regionaal èn lo-
kaal niveau wordt daaraan gewerkt. Lo-
kaal en regionaal is er inmiddels goede
samenwerking tussen de verschillende
groepen; op het nationaal niveau leunt
men te veel tegen Iran aan. Tot nu toe. De
opstandelingen in Bagdad zijn jonge sji-

ieten die de oude sjiieten weg willen heb-
ben. Een heilzaam generatieconflict dus.
Veel christelijke gemeenschappen in Irak
steunden de demonstranten met geld en
voedsel daar op dat Tahirplein, maan-
denlang.

Die acht maanden in 2022 zou ik trai-
ningen traumaverwerking geven. Maar
in Irak heeft niemand trauma, dat is ‘not
done’. Tot ik ontdekte hoe het gezamen-
lijke trauma eruit ziet bij die mensen. Al-
len staan dag en nacht stijf van de span-
ning om wéér weg te sprinten, rugzak al-
tijd gepakt, voor als er wéér een aanslag

is, ditmaal jouw huis. Wegwezen! Ze ha-
len adem, jawel, maar uitademen?

“Hoe te stoppen met rennen?” werd
het thema en toen liep het storm. Twee
dagen lang leren om rustig uit te ademen;
armen, benen, rug ontspannen. Liggen
op de grond en muziek luisteren. En dán
voelen waar de knoop zit in je lichaam.
Die dan langzaam, uitademend, laten
vervloeien.

En ik zag dat er weer wat eerste groe-
pen vanuit het Westen op bezoek komen.
Kijken hoe het de Irakezen vergaat.

Yosé Höhne Sparborth

“De Amerikanen

hebben de corruptie in

ons land gebracht.”

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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De mythe van de ‘schone oorlog’
In hun boek ‘Hawija’ stellen Jip van Dort,
Lauren Gould en Marrit Woudwijk
noodzakelijke vragen bij het fenomeen
langeafstandsoorlog. 

“De meest precieze militaire cam-
pagne in de geschiedenis.” Zo
omschreven betrokkenen de

oorlog van de internationale coalitie
tegen Islamitische Staat (IS), de jihadisti-
sche groepering die begin 2014 in ver-
bluffend tempo een groot deel van Irak
en Syrië had ingenomen. Binnen de
onder Amerikaanse leiding gevormde
coalitie speelde ook Nederland een
actieve rol. In maart 2019 verloor IS zijn
laatste grondgebied.

De coalitieoorlog was een ‘langeaf-
standsoorlog’, een type oorlog waartoe
met name westerse liberale staten steeds
vaker hun toevlucht nemen. De door de
VS geleide invallen in Afghanistan
(2001) en Irak (2003) – de laatste leidde
tot het ontstaan van IS – hadden een ho-
ge prijs gevergd, zowel financieel als in
mensenlevens, en in westerse democra-
tieën was deelname aan een nieuwe
grondoorlog politiek onverkoopbaar. De
technologische ontwikkelingen boden
een alternatief.

De strijd tegen IS was primair een oor-
log uit de lucht: meer dan 35 duizend
luchtaanvallen werden uitgevoerd, waar-
van Nederland er met vier F-16’s vanuit
Jordanië 2.100 voor zijn rekening nam.
Daarnaast werden Iraakse troepen en tal
van milities uitgerust en getraind, ook
door Nederland. Zij voerden de strijd op
de grond, waar de coalitie zich beperkte
tot gerichte speciale operaties. Het risico
van westerse slachtoffers was klein.

De geavanceerde technologie zou de
coalitie bovendien in staat stellen de bur-
gerbevolking maximaal te ontzien.
Dankzij de inzet van drones, geavanceer-
de methoden voor doelwitselectie en
precisiebombardementen werd een
‘schone’ oorlog gevoerd, aldus de coali-
tie. Goed, ook daarin ging weleens wat
mis, zoals een bombardement op een IS-
fabriek voor autobommen in de Iraakse
stad Hawija in de nacht van 2 op 3 juni
2015, waarbij een hele wijk van de kaart
werd geveegd. Tot opschudding leidde
dat niet, al helemaal niet in Nederland.

Tot 18 oktober 2019, ruim vier jaar na
dato. Die dag werd bekend dat het bom-
bardement op Hawija was uitgevoerd
door een Nederlandse F-16. De onthul-
ling was te danken aan speurwerk van
journalisten van NRC en de NOS en leid-
de tot forse ophef in de politiek en media.
Die spitste zich toe op de vraag wat hier-
over eerder bij het kabinet bekend was en
of opeenvolgende ministers van Defensie
de Tweede Kamer naar waarheid hadden
geïnformeerd. Vijf Kamerdebatten wa-
ren het gevolg, de minister van Defensie
overleefde nipt drie moties van wantrou-
wen.

Hoe belangrijk op zichzelf ook, de de-
batten gingen voorbij aan fundamentele
politieke en morele vragen, betogen
Jip van Dort, Lauren Gould en Marrit
Woudwijk in hun boek Hawija – De
verwoestende werkelijkheid van onze lan-
geafstandsoorlog tegen IS. Hoe ‘schoon’ en

‘precies’ is zo’n oorlog eigenlijk? Hoe be-
trouwbaar is de informatie op grond
waarvan parlementariërs moeten beslui-
ten over steun aan de oorlog? In Hawija
laten twaalf deskundigen – wetenschap-
pers, medewerkers van de ngo’s Airwars
en PAX, politici en advocate Liesbeth
Zegveld – hun licht schijnen over deze en
andere elementaire vragen. Bijzonder is
dat ook een aantal inwoners van Hawija
aan het woord komt.

De coalitieoorlog was allesbehalve
schoon, is de centrale boodschap van het
boek. Achter dat etiket gaat, zoals al in de
ondertitel vermeld, een verwoestende
werkelijkheid schuil. De luchtaanvallen
kostten naar schatting tienduizend bur-
gers het leven. Delen van steden werden
met essentiële infrastructuur en al ver-
nietigd – Hawija was geen uitzondering –
en grote aantallen burgers moesten
vluchtten. Niets wijst er kortom op dat de

burgerbevolking wezenlijk minder te lij-
den had dan in een conventionele oor-
log.

NOODZAKELIJK DEBAT
Schrijnend om te lezen is dat er volgens
de coalitie aanzienlijk minder burgerdo-
den zijn gevallen – 1.437 om precies te
zijn. Dat roept allerlei vragen op waarop
in het boek wordt ingegaan. Hoe wordt
het aantal doden en ander burgerleed
vastgesteld? Wie is daar binnen een coali-
tie verantwoordelijk voor? Wat is de in-
formatiepositie van de deelnemende lan-
den? Het zijn vragen die raken aan nog
meer vragen: hebben de deelnemende
landen voldaan aan de juridische ver-
plichting de burgerbevolking te bescher-
men, en wordt voldoende stilgestaan bij
lessen om burgerleed in de toekomst te
voorkomen? 

Even urgente vragen rijzen rond de po-
litieke besluitvorming en democratische
verantwoording en controle in de afzon-
derlijke landen. Wat stelt parlementaire
controle nog voor als het parlement niet
op de hoogte is van de daadwerkelijke ge-
volgen van de oorlog, als het aantal do-
den en andere gevolgen door de coalitie
of afzonderlijke regeringen worden ver-
zwegen of ontkend? Hoe kan de Tweede
Kamer dan een verantwoord besluit ne-
men over steun aan een oorlog waarvan
de verschrikkingen in eigen land toch al
niet of nauwelijks worden gevoeld? De
minstens 85 doden die in Hawija vielen
zijn een teken aan de wand. Het is louter
aan journalisten te danken dat de Neder-
landse verantwoordelijkheid daarvoor
bekend werd.

Het is de grote verdienste van de au-
teurs van Hawija dat deze en andere be-
langrijke aspecten van het fenomeen lan-
geafstandsoorlog aan de orde worden ge-
steld. De geboden inzichten biedt politi-
ci, maatschappelijke organisaties en an-
dere betrokkenen aanknopingspunten
voor verder debat. Als het boek één ding
duidelijk maakt is het wel hoe noodzake-
lijk dat debat is.

Martijn de Rooi

Jip van Dort, Lauren Gould en Marrit Woudwijk,

Hawija – De verwoestende werkelijkheid

van onze langeafstandsoorlog tegen IS.

Uitgeverij Aspekt, 2022. 

HAWIJA VERWOEST
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Openheid over Irak

Het succes van een
burgerbeweging

In 2009 besloot het kabinet tot een
onafhankelijk onderzoek naar de
omstreden Nederlandse steun aan de
Irakoorlog. Dat het zover kwam was
grotendeels de verdienste van een
groep burgers. Initiatiefnemer Allard
de Rooi blikt terug.

Als je land ten oorlog trekt, ook al
is dat onder de noemer ‘politieke
steun’, moet dat onvermijdelijk

zijn. Die onvermijdelijkheid moet over-
tuigend zijn aangetoond, na uitputting
van alle vreedzame mechanismen,

waarna de VN-Veiligheidsraad een aan-
val kan mandateren. In het geval van de
oorlog tegen Irak was sprake van het
absolute tegendeel.

Die oorlog werd voorafgegaan door
een propaganda-oorlog van voorname-
lijk Amerikaanse makelij. Daarin werden
de meest fantastische ‘feiten’ op de wereld
afgevuurd, die zouden bewijzen dat het
regime van Saddam Hoessein over mas-
savernietigingswapens beschikte en ban-
den had met Al-Qaida, de organisatie
achter de aanslagen in de VS op 11 sep-
tember 2001. Dat deze ‘feiten’ haaks ston-
den op de bevindingen van de VN-wa-

peninspecteurs in Irak werd door de re-
gering-Bush weggewuifd; dat lag aan de
inspecteurs, die lieten zich door Saddam
om de tuin leiden.

In Nederland bogen met name pre-
mier Balkenende (CDA) en minister van
Buitenlandse Zaken De Hoop Scheffer
(CDA) mee met de Amerikaanse propa-
ganda, die volgens de laatste zelfs ‘in lijn’
zou zijn met informatie van de Neder-
landse inlichtingendiensten (zie het arti-
kel van Jip van Dort elders in dit dossier).
Zo kregen de Amerikaanse leugens voet
aan de grond op het Binnenhof en trad
Nederland toe tot de coalition of the wil-

MARTIJN DE ROOI
OVERHANDIGT VVD

EERSTE KAMERLID FRED
DE GRAAF DE PETITIE

VOOR DE
PARLEMENTAIRE

ENQUÊTE, 3 JULI 2007.
Foto: Jeff Zimberlin/DutchImage
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Dat onderzoek liet weinig heel van de
Nederlandse besluitvorming. Tijdens de
officiële aanbieding van het eindrapport,
waarvoor wij waren uitgenodigd, werd
een zichtbaar onthutste Balkenende door
onderzoeksleider Willibrord Davids ste-

vig de les gelezen. Na afloop vertrouwde
Davids ons toe dat zijn commissie bij de
opzet en uitvoering van het onderzoek
dankbaar gebruik had gemaakt van de
informatie op onze website.

ALERTHEID GEBODEN
Zijn rond de kwestie-Irak nu alle vragen
beantwoord? Nee. In het Kamerdebat
over het rapport-Davids liet Kamervoor-
zitter Gerdi Verbeet (PvdA) geen ‘indivi-
duele vragen’ toe. “Anders zitten we hier
morgen nog,” voegde ze daar waarheids-
getrouw maar ook cynisch aan toe – een
onvergeeflijke belediging van de burger
die zeven jaar had moeten wachten op
een fatsoenlijk antwoord op de vraag op
welke gronden was besloten uit zijn
naam een oorlog te steunen. Vragen zijn
er met name nog rond de militaire Ne-
derlandse rol voorafgaand aan, en ook
tijdens en na de oorlog.

Het grootste winstpunt van het onder-
zoek en de daaruit voortvloeiende aan-
bevelingen en maatregelen is dat Neder-
land niet snel meer een oorlog zonder
VN-mandaat zal steunen. Voor opportu-
nistische politici is het ook een stuk lasti-
ger om informatie van onze inlichtin-
gendiensten te misbruiken. De kwestie-
Irak heeft politici, ambtenaren en de me-
dia geleerd dat grote alertheid is geboden
wanneer de oorlogstrom wordt geroerd.
Maar ook dat burgers het verschil kun-
nen maken als het onverhoopt toch weer
misgaat, door zich te organiseren en
doelgericht in actie te komen.

Allard de Rooi

ling van 31 landen die op 20 maart 2003
Irak binnenviel. Op naar de ramp die ie-
der weldenkend mens zag aankomen.

Het zijn momenten waarop gierende
behoefte bestaat aan een kritische pers
die zelf onderzoek doet en de politiek
verantwoordelijken het vuur na aan de
schenen legt. In de VS, maar ook in Ne-
derland en elders, bleken de meeste me-
dia echter bereid de Amerikaanse propa-
ganda te verspreiden en volop ruimte te
bieden aan oorlogshitsers van het kaliber
Afshin Ellian en Leon de Winter (in Else-
vier). Ook toen een jaar later duidelijk
was dat Irak niet over massavernieti-
gingswapens beschikte en de oorlog zich
rampzalig ontwikkelde werden amper
vragen gesteld over de besluitvorming
die tot de Nederlandse deelname aan de
oorlog had geleid.

BURGERBEWEGING
Wat kun je daar als burger tegen doen?
Individuele inspanningen om politici en
journalisten in beweging te krijgen wa-
ren tot mislukken gedoemd. De reacties
werden afwerender en venijniger, en wat
de ‘kwestie-Irak’ ging heten kreeg het ka-
rakter van een klassieke doofpot. Als je je
daar niet bij wilt neerleggen zul je een

manier moeten vinden om openheid af
te dwingen. Die vond ik door onder de
naam Openheid over Irak een groep bur-
gers samen te brengen. Het leidde tot een
intensieve samenwerking die zes jaar zou
duren en waarin Openheid over Irak een
begrip werd.

Onze voornaamste uitdaging was het
blijven agenderen van de doodverklaarde
kwestie en het zoeken naar maatschappe-
lijk steun. Houvast vonden we bij de
schaarse media en partijen die zich niet
bij de doofpot-Irak wilden neerleggen,
zoals Argos, Zembla, NRC, de SP en

GroenLinks. Dat leidde ertoe dat de
kwestie nu en dan oplaaide, maar van een
doorbraak was geen sprake. Een diepte-
punt kwam toen PvdA-leider Wouter
Bos na de verkiezingen van november
2006 zijn belofte brak om kabinetsdeel-
name afhankelijk te maken van een on-
derzoek naar de kwestie-Irak.

De les voor ons was dat Openheid over
Irak in een machtspositie moest komen,
van waaruit we met autoriteit konden
optreden. Zo groeide de organisatie
gaandeweg uit tot een superieure infor-
matiebron over de kwestie-Irak. Onze
website bood, naast dagelijks nieuws, ge-
detailleerde achtergrondinformatie en
analyses van de onderzoeken die in lan-
den als de VS, het Verenigd Koninkrijk en
Australië naar de deelname aan de oorlog
werden ingesteld. Die stelden ons in staat
steeds dwingender vragen over de Ne-
derlandse deelname te formuleren.

NIEUWE DYNAMIEK
Dit maakte in alle opzichten een cruciaal
verschil. Maatschappelijke organisaties
vroegen ons artikelen te schrijven en op
bijeenkomsten te spreken, er werden de-
monstraties georganiseerd en een online
petitie voor een onderzoek naar de Ne-
derlandse besluitvorming werd op onze
website 140 duizend keer getekend en
door ons op het Binnenhof aangeboden.
In 2008 werd de kwestie-Irak hot en be-
gonnen steeds meer mensen hun stem te
verheffen.

Voor de pers werd de kwestie moeilij-
ker te ontwijken. Steeds meer media be-
gonnen ons te consulteren en citeren en –
naast het VPRO-radioprogramma Ar-
gos, dat hierin gedurende de gehele peri-
ode voorop ging – zelf onderzoek te
doen. Dat leidde onder meer in januari
2009 tot een geruchtmakende publicatie
van NRC-journalist Joost Oranje, waar-
uit bleek dat in 2003 cruciale documen-
ten op ambtelijk niveau buiten het zicht
van de minister waren gehouden.

De aanzwellende roep om een onder-
zoek werd door premier Balkenende lang
verbeten gepareerd. Daarmee wekte hij
groeiende argwaan en irritatie, die een ei-
gen rol gingen spelen in de ontstane dy-
namiek. Gedwongen door een tsunami
aan publicaties en Kamervragen en de
dreiging van een parlementaire enquête
koos hij uiteindelijk de vlucht naar voren,
door een kleine zes jaar na het begin van
de oorlog zelf een onderzoekscommissie
in te stellen, de commissie-Davids.

Onze voornaamste

uitdaging was het

blijven agenderen van

de doodverklaarde

kwestie.

Die oorlog werd

voorafgegaan

door een

propaganda-oorlog.
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van een jarenlange militaire opbouw van
Oekraïne, die steeds sterker gericht werd
op interoperability, het vermogen van de
Oekraïense legeronderdelen om in NA-
VO-verband te opereren. Vanaf 2008 en
opnieuw vanaf 2014 (het jaar van het
verdrijven van president Janoekovitsj en
de Russische annexatie van de Krim, en
het neerschieten van MH17) werd deze
samenwerking steeds verder geïntensi-
veerd, en in dat kader nam Oekraïne aan
talrijke NAVO-missies deel, schrijven
Aarts en Overbeek.

In 2019 nam Oekraïne toetreding tot
de NAVO op in zijn grondwet. De deel-
name van Oekraïne aan het Enhanced
Opportunity Partnership programma van
de NAVO in juni 2020 (speciaal voor lan-
den die al jaren bijdragen leveren aan
NAVO-operaties) en het deelnemen aan
de NAVO-top in 2021 in Brussel die het
beoogde NAVO-lidmaatschap van Oe-
kraïne herbevestigde, vormden het top-
punt van dit proces. In dat kader werden
in 2020 en 2021 op grote schaal Oekraï-
ense special forces getraind, met name
door de Britten en Amerikanen.

Vermijd lange
oorlog

De invloedrijke Amerikaanse denk-
tank RAND Corporation publi-

ceerde onlangs een opmerkelijke studie
onder de titel ‘Avoiding a Long War’.
Daarin schetsen RAND-onderzoekers de
mogelijke scenario’s voor het verloop van
de Rusland-Oekraïne-oorlog en brengt
het de gevolgen ervan voor de VS in
kaart. RAND is een van de belangrijkste
militaire Amerikaanse denktanks en is
nauw verbonden aan het Pentagon. Het
is daarom des te opvallender dat uitgere-
kend RAND pleit voor een zo vlug moge-
lijke diplomatieke uitweg omdat dat in
het belang zou zijn van de VS.

Meer informatie: www.vrede.be

Opvang Russen

De IND neemt tot eind juni 2023
geen besluit over Russen die in Ne-

derland asiel hebben aangevraagd we-
gens dienstweigering of desertie. Staats-
secretaris Van den Burg heeft het al be-

Mobilisatie

De Oekraïense douane heeft sinds
het uitbreken van de oorlog zo’n

13.000 mannen aan de grens tegenge-
houden die het land uit wilden reizen.
Het gaat om mannen tussen de 18 en 60
jaar die vanwege de algehele mobilisatie
het land niet uit mogen. Volgens een be-
richt op NOS.nl van 30 januari. had een
deel van de mannen vervalste papieren of
waren zij verkleed als vrouw. Ook zou
een aantal mannen zijn doodgevroren in
het hooggebergte van de Karpaten of zijn
verdronken in een grensrivier.

Weigeraars

Voor de eerste keer sinds Rusland Oe-
kraïne binnenviel in februari 2022,

heeft Oekraïne iemand gevangengezet
wegens gewetensbezwaren en weigering
van de militaire oproep. Op 16 januari
verwierp het Hof van Beroep in de zuid-
westelijke stad Ivano-Frankivsk het be-
roep van de 46-jarige christen Vitaly
Alekseenko tegen de gevangenisstraf van
een jaar die hij opgelegd had gekregen.

In de Russische Federatie zijn volgens
de WRI overigens sinds een jaar geleden
meer dan 230 mensen veroordeeld we-
gens activiteiten tegen de ‘speciale mili-
taire operatie’.

Zie: vredesmedia.nl/F1

Made in Holland

Microchips gemaakt door Neder-
landse bedrijven komen ondanks

zware sancties nog altijd in Rusland te-
recht. Het gaat om vele miljoenen stuks
sinds het begin van de invasie in Oekraï-
ne tot en met december. Dat blijkt uit on-
derzoek van het programma Nieuwsuur.

De export loopt via tussenhandelaren.
Enkele honderden leveringen zijn gegaan
naar drie Russische ondernemingen die
gelinkt zijn aan defensiebedrijven. ‘Ne-
derlandse’ chips zijn ook gevonden in
Russische wapens.

De gezamenlijke onderzoeksredactie
van de NOS en Nieuwsuur kreeg toegang
tot handelsgegevens, sprak met betrok-
ken bedrijven, overheidsinstanties, ex-
perts en onderzoekers, en kreeg inzage in
vertrouwelijke documenten. Het onder-

zoek geeft voor het eerst inzicht in de
schaal waarop microchips van Neder-
landse producenten in Rusland belan-
den.

Zie: vredesmedia.nl/F4

Mijnen leggen

Human Right Watch vraagt Oekraï-
ne onderzoek te doen naar be-

schuldigingen dat Oekraïense militairen
duizenden antipersoneelsmijnen hebben
gebruikt in de strijd tegen Rusland. De
mijnen zouden zijn ingezet rond de stad
Izjoem. Het gebruik van deze mijnen is
volgens internationaal recht verboden
omdat geen onderscheid wordt gemaakt
tussen burgers en militairen. Oekraïne
zal het rapport van HRW “nauwkeurig
bestuderen.”

Zie: vredesmedia.nl/F2

Onderhandelen

Wapenleveranties aan Oekraïne
zonder politieke strategie of di-

plomatieke inspanningen zijn puur mili-
tarisme. Dat zegt de voormalig militaire
beleidsadviseur van Angela Merkel, ex-
brigade-generaal Erich Vad, in een inter-
view met het Duitse blad Emma, eind ja-
nuari.Volgens Vad is er geen militaire op-
lossing. Dat zegt overigens ook de Ame-
rikaanse stafchef Mark Milley, die in een
interview met CNN sprak over “een zin-
loze verspilling van mensenlevens.” Vad
beklaagt zich ook over de eenzijdige be-
nadering in de Westerse pers. “Wij zijn
getuige van een mediaconformiteit die ik
in Duitsland nooit eerder heb meege-
maakt” aldus Vad in ‘Emma’.

Zie: vredesmedia.nl/F3

NAVO is partij

De NAVO is niet simpelweg een bui-
tenstaander die een aangevallen

land te hulp komt, maar is al tenminste
sinds 2008 partij in het conflict. Dat be-
togen Paul Aarts, politicoloog aan de
UvA en Henk Overbeek, emeritus hoog-
leraar internationale betrekkingen aan
de VU in een opinieartikel in NRC van 4
februari. De huidige wapenleveranties
aan Oekraïne vormen de voortzetting

KORTE BERICHTEN
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Oekraïners betekent het zoeken naar een
uitweg uit het geweld.”

De petitie tekenen kan op hun site.
Zie vredesmedia.nl/F6

Vredeskamp Volkel

Van 4 tot 10 augustus organiseert het
Jeanne Noelhuis (Frits ter Kuile) een

internationaal vredeskamp bij Vliegbasis
Volkel. De vliegbasis herbergt JSF en F-16
straaljagers. Waarschijnlijk nog dit jaar
wordt op de basis ook een nieuwe gene-
ratie Amerikaanse atoombommen gesta-
tioneerd. Er worden activisten uit o.a.
Nederland, België, Duitsland en de VS
verwacht. Er zijn ochtend- en avondwa-
kes. Op 6 en 9 augustus worden de
atoombommen op Hiroshima en Naga-
saki in augustus 1945 herdacht. Op
maandag 7 augustus staat een blokkade
van de poort op het programma. De ac-
ties zijn geweldloos en deelnemers wordt
gevraagd deel te nemen aan een geweld-
loosheidstraining. Er wordt gezorgd voor
accommodatie en eten. Meer informatie:
noelhuis@antenna.nl

Ongehoorzaam

Oude en nieuwe activisten van On-
kruit, Extinction Rebellion en

Ameliseerd-niet-geasfalteerd discussi-
eerden 20 februari in Utrecht over nut,
noodzaak en persoonlijke consequenties
van directe burgerlijk ongehoorzame ac-
ties. Zo’n 70 aanwezigen discussieerden
over vragen als: wat is toelaatbaar, wat is
effectief en hoe bereik je een breed pu-
bliek. De avond werd ingeleid met een
geactualiseerde versie van de documen-
taire ‘Onkruit vergaat niet’ met daarin
opgenomen een interview met de Belgi-
sche klimaat activist Wouter Mouton, die
zich in het Mauritshuis vastlijmde aan
een schilderij van Vermeer. Het is de be-
doeling dat dergelijke debatavonden ook
elders in het land worden georganiseerd.

Meer informatie:
www.onkruitvergaat niet.nl

bied geschikt te maken voor een enorm
militair oefenterrein. Montenegro is
sinds 2017 lid van de NAVO. Dorpsbe-
woners volgden de NAVO-militairen die
in het gebied een oefening hielden. “We
volgden hen door 2 meter hoge sneeuw-
muren en bij temperaturen van 10 gra-
den onder nul om met ze te spreken. We
zijn niet tegen die soldaten als persoon
maar wel tegen de aantasting van ons
leefgebied,” aldus één van de activisten
op worldbeyondwar.

Zie: vredesmedia.nl/F5

Levenslang activist

Kunnen activisten de wereld veran-
deren? Jazeker! Is het antwoord van

de 91 jarige activist Hans Beerends. Bee-
rends (1931) werkt vanaf eind jaren zes-
tig als organisator, coördinator en publi-
cist binnen de derdewereldbeweging. Hij
was medeoprichter en coördinator van
de Wereldwinkelbeweging, voorzitter
van het samenwerkingsverband ‘Honger
Hoeft Niet’. Zijn levensverhaal ‘Leven-
lang activist’ werd opgetekend door Ellen
Mangnus en Marc Broere. De kroniek
over de geschiedenis van het mondiale
activisme in Nederland verscheen medio
februari bij Lemniscaat.

Petitie

Stop Wapenhandel is een petitie be-
gonnen voor onderhandelingen tus-

sen Rusland en Oekraine:
“Wij roepen de Nederlandse regering

op om zich in EU-verband in te spannen
om de strijdende partijen aan de onder-
handelingstafel te brengen. Solidariteit
met Oekraïne en de Oekraïners betekent
niet het sturen van steeds zwaardere wa-
pens. Solidariteit met Oekraïne en de

staande besluit- en vertrekmoratorium
voor deze groep verlengd. Dit betekent
dat de IND de komende maanden geen
beslissing op asielaanvragen neemt. In
diezelfde periode hoeven vreemdelingen
die tot deze groep behoren en al in Ne-
derland zijn ook niet te vertrekken. De
IND neemt een dergelijk besluit wanneer
de situatie in een land – in dit geval de
Russische Federatie – onduidelijk is, of
de situatie voor een specifieke groep uit
dat land of gebied onduidelijk is. Russi-
sche staatsburgers die zich melden voor
asiel hebben wel recht op opvang meldt
de IND. In 2022 vroegen 590 Russen asiel
aan in Nederland, in januari van dit jaar
30. Het is onduidelijk hoeveel Russen
naar Nederland zijn gekomen omdat ze
geen dienst wilden nemen in het leger
dan wel gedeserteerd zijn.

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen niet
onder de asielwetgeving maar onder de
EU richtlijn tijdelijke bescherming.

Dienstplicht m/v

Het CDA pleit voor herinvoering
van de dienstplicht, voor mannen

en vrouwen. Dat zei Minister Hoekstra
van Buitenlandse Zaken op een CDA
congres begin februari: “Met alles wat er
in Nederland en de wereld aan de hand
is, is dit het moment een stap verder te
zetten. Ik wil de dienstplicht weer actief
stellen, voor mannen en vrouwen, voor
de krijgsmacht of de samenleving,” aldus
Hoekstra. Vanaf september komt een
eerste lichting op die zich heeft aange-
meld voor een zogenoemd ‘vrijwillig
dienjaar’ een bedenksel van CDA Kamer-
lid en oud beroepsmilitair Derk Boswijk

Humanisme en
pacifisme

Het Humanistisch Verbond Zwolle
organiseert woensdagavond 24

mei 2023 een lezing over pacifisme: Is pa-
cifisme houdbaar in tijden van oorlog?
Bestaat er zoiets als een rechtvaardige
oorlog? Wat is de kracht van geweldloos
verzet?

Meer informatie: vredesmedia.nl/F7.

Montenegro

Dorpsbewoners rond het berggebied
Sinjajevina in Montenegro hebben

begin februari in dagenlang geweldloos
geprotesteerd tegen plannen om het ge- La
tu
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De Republiek der Zuid-
Molukken (RMS) was in mijn
geheugen nauw verbonden

met de Stichting ‘Door de Eeuwen
Trouw’. Als oneerbiedige student-
activisten beschouwden wij dit als een
reactionair gereformeerd gezelschap met
een enigszins lachwekkende naam en
een inktzwart verleden. In die tijd
speelde een controverse over de doden-
herdenkingen op 4 mei en de vraag of
daarbij ook de gevallenen in de Neder-
landse koloniale oorlogen geëerd
zouden moeten worden. Wij verzetten
ons daar toen tegen.

Door de Eeuwen Trouw verwees naar
een neokoloniale mythe die suggereerde
dat Molukse soldaten (‘Ambonezen’
genoemd, hoewel Ambon maar één van
de talloze eilanden is in een heel diverse
archipel) eeuwenlang trouw geweest
waren aan Nederland en zijn vorsten-
huis en vervolgens tijdens de
dekolonisatie schandalig in de steek
waren gelaten door de rooms-rode
coalitie.

In zijn onlangs verschenen boek
‘Grijpen naar een Schaduw’ toont Sam
Pormes (GroenLinks politicus en
vrijwilliger voor Diaspora Network
Indonesia) aan dat deze zienswijze
eenzijdig is en op zijn best betekenis
heeft voor een beperkte groep. Namelijk
zij die in de chaotische periode na het
uitroepen van de Indonesische
onafhankelijkheid in 1945 streefden
naar afscheiding van een deel van de
Molukken, mogelijk in een groter Oost-
Indonesisch verband. Pormes treedt
daarmee in het voetspoor van Ben van
Kaam die in zijn boek Ambon door de
Eeuwen (1977) al had gewezen op de
Pattimura-optand tegen het Neder-
landse koloniale gezag van 1817 en de
omstandigheid dat na de Tweede
Wereldoorlog ook veel Molukkers de
kant van de Indonesische onaf-

hankelijkheid hadden gekozen.
Pormes laat aan de hand van diverse,

voor mij grotendeels nieuwe, bronnen
zien dat ‘door de eeuwen trouw’ vooral
gold voor een nauw omschreven
christelijke groep onder leiding van
mensen die beroepsmatig betrokken
waren bij het koloniale bestuur, of een
rol speelden in de kerken. Maar
daarnaast was er bijvoorbeeld een grote
groep moslims die over het algemeen
positiever stonden ten opzichte van de
Indonesische Republiek. Ook de
inwoners van verder afgelegen delen van
de archipel waren gewoon blij dat zowel
de Nederlanders als de Japanners
verdwenen waren. Verder laat hij zien
dat sommige Molukse soldaten vanaf
het uitroepen van de onafhankelijkheid
al betrokken waren bij de Republiek. En
ook dat flinke aantallen KNIL-militairen
zichzelf op de Molukse eilanden hebben
gedemobiliseerd, zonder van hun
verleden last te ondervinden. Het lijkt
dus eerder een keuze dan een noodlot
om naar Nederland te vertrekken, is
mijn conclusie.

Een enkele omissie in dit boeiende
boek wil ik noemen. In het interessante

SIGNALERINGEN

Grijpen naar
een schaduw

en ook genuanceerde portret van de
RMS-president Soumokil zit een
chronologisch gat van maar liefst twaalf
jaar tussen 1950 en 1962, als hij ten
slotte wordt gearresteerd op het eiland
Ceram en later geëxecuteerd. Het is mij
onduidelijk wat er in deze guerrilla-
periode van de RMS precies is gebeurd,
en wat de gewapende strijd tegen de
Republiek sowieso heeft voorgesteld.
Verder mis ik informatie over een
andere figuur die ons destijds bekend
was, namelijk ‘generaal’ Tamaela, een
rivaal voor de rol van leider van de RMS.
Van Tamaela wisten wij dat hij, meer
dan de officiële RMS, succes had bij het
lobbyen bij de Verenigde Naties, waar
voorzieningen zijn voor volkeren zonder
land. Hij wist zelfs gedaan te krijgen dat
het Afrikaanse land Benin – als enige
ooit – de RMS officieel erkende.

Kees Kalkman

Sam Pormes - Grijpen naar een schaduw, Politieke

reflectie op de dekolonisatie van de Molukken. 

Het boek is te bestellen (15 euro, met

verzendkosten 18,80) door te mailen naar

tfmamalut@gmail.com 
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Elke oorlog was de laatste

De enige remedie tegen oorlog
is de vorige die niet vergeten is.

Herinnering het vaccin tegen
nieuwe kiemen van kwaad.

De enige remedie tegen oorlog
is de vorige die niet vergeten is.

Helaas, homeopathisch verdunt
de tijd herinneren tot herdenken.

De enige remedie tegen oorlog
is de vorige die niet vergeten is.

Ellende met tegenzin geërfd
wordt woede dat het beter moet.

Onafwendbaar het moment dat alleen
een oorlog nog de volgende voorkomt.

Justus van Oel
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