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De kranten staan er vol mee, in
de sociale media is het een
trend en op TV gaat er geen dag

voorbij: onze maatschappij wordt
bedreigd door terroristen. De angst voor
een terroristische aanslag is hevig in de
Westerse wereld. Bij allerlei evenemen-
ten komt de vraag naar voren of het wel
door kan gaan wegens gevaar voor een
aanslag. Zijn er wel genoeg maatregelen
genomen om een aanslag te voorkomen?
Het Westen heeft met veel bommen die
enorm veel geld en levens kosten (geld
van ons, levens van vooral niet-westerse
burgers) ingegrepen in bijvoorbeeld
Somalië, Irak, Afghanistan en Libië.
Dictators zijn dood, hun regimes zijn
vernietigd (dat is dan mooi mee-
genomen), maar er is geen veiligheid in
die landen gekomen, laat staan
verbeterde levensomstandigheden, nee
meer onveiligheid is het gevolg (en laat
daar geen misverstand over bestaan –
het was er al erg). Een oplossing lijkt niet
in het verschiet (ondanks verkiezingen,
scholing en economische en vooral
militaire hulp in genoemde landen).
Het is niet verwonderlijk dat wanneer je
met de militaire ingrepen veel slacht-
offers maakt en oplossingen niet
dichterbij komen de bevolking aldaar
verdeeld raakt en haat tegen het Westen
en hun plaatselijke bondgenoten groeit.
Radicale groeperingen als Taliban, Al
Qaida en IS kunnen in die landen veel

mensen rekruteren. Ook in het Westen
zelf kunnen zulke groeperingen op
aanhang rekenen en is het aantal
terroristische aanslagen de laatste jaren
aan het groeien. Daarmee groeit ook de
angst van de mensen in het Westen voor
zulke aanslagen. Aanslagen zoals in Nice,
met vele doden tot gevolg, krijgen
begrijpelijkerwijs veel aandacht, maar
ook eenlingen die met messen mensen
proberen te vermoorden zorgen voor
veel publiciteit. Gevolg is dat we dus
angstig zijn. Zo angstig dat we mensen
die met officiële cijfers als bewijs
vertellen dat er in het Westen van de
jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw meer
slachtoffers vielen door terroristische
aanslagen niet willen horen, omdat het
gevaar nu zo groot zou zijn en we niet
mogen verzaken in de strijd tegen
terrorisme. Mensen die vertellen dat in
het Westen door de luchtvervuiling zo’n
1.000 keer zoveel dodelijke slachtoffers
vallen (jaarlijks zo’n 400.000), of die
zeggen dat de kans op een auto-ongeluk
vele malen groter is (zaken waar we met
een zeer klein deel van het geld dat
gebruikt wordt in de strijd tegen
terrorisme enorm veel slachtoffers
kunnen voorkomen met eenvoudige
maatregelen) worden weggehoond.
Angst blijkt een slechte raadgever. In
onze contreien worden moslims door
steeds meer mensen gewantrouwd en tot
tweederangs burgers gemaakt. Een deel
van de bevolking uitsluiten op grond
van hun religie is juist het tegendeel van
wat nodig is. Mensen die worden
uitgesloten vervreemdt men van onze
democratische waarden. Helaas worden
de bombardementen opgevoerd,
probeert men de grenzen te sluiten en is
men bezig met symboolpolitiek zoals

een boerkini-verbod. Zo ‘schaffen wir’
het nooit. Het schijnt dat we bevangen
zijn door de angst voor terroristische
aanslagen en dat men alles doet – ook
zaken die overduidelijk niet helpen en
zelfs zaken die het tegendeel bereiken –
om aanslagen te voorkomen. Het is
hetzelfde patroon dat we zien bij een
hevige griepepidemie, antibacteriële
middelen worden gebruikt om zaken
schoon te houden, echter griep wordt
niet door bacteriën verspreid maar door
virussen die niet bestreden kunnen
worden met antibacteriële maatregelen.
Angst voor aanslagen zou ons moeten
motiveren ons verstand te gebruiken en
onze politici moeten dwingen
verstandige maatregelen te nemen om
daarmee meer veiligheid te krijgen
waardoor onze angst kan zakken.
Daarvoor zijn allereerst feiten nodig
over wat helpt en wat niet helpt. Dat is
wat VredesMagazine moet bieden.

Egbert Wever

VOORPAGINA:

Jinja (Oeganda), februari 2013. Mr
Niwamanya is hoofd beveiliging van de
gevangenis. Law and order (2015).
Foto: Jan Banning

Angst voor terrorisme
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In je boek staan niet alleen foto’s, je
geeft ook informatie over rechts-
systemen en er staan grafieken in over
het aantal moorden per regio. Niet
alleen het esthetische aspect van
fotografie speelt hier mee maar ook
het sociale aspect.

“Dat is eigenlijk de hoofdzaak. Op die
grond kies ik onderwerpen. Voor mij is
esthetiek een middel om iets uit te druk-
ken en geen ultiem doel. Natuurlijk
beoog ik foto’s te maken die ‘schoonheid’
hebben, esthetische aantrekkingskracht,
hoe vaag dat ook is. Maar ik wil ook dat
mijn werk mensen aan het denken zet.
Daarom zoek ik foto’s of fotocombina-
ties die tot verwarring leiden.

In het geval van Law & Order: ik heb
stellig de indruk dat mensen eindeloos in
gevangenissen stoppen niet zo heel erg
vruchtbaar is. Dus het is zinnig om na te
denken over iets anders. Ik wil graag
dat denken stimuleren en ik wil dat
deze fotografie een rol heeft in het pu-
blieke debat. Daarbij is esthetiek een on-
derdeel, een soort gereedschap kun je
zeggen.”

Was die sociale focus er altijd al? Hoe
was je jeugd?

“Ik ben heel veel verhuisd, ik denk dat
dat een kenmerk is. Mijn ouders komen
uit Nederlands-Indië, die verhuisden
daar al vaak. Eenmaal in Nederland zijn
ze ook veel verhuisd. Ze hadden niks met
Nederland, dus het interesseerde hen niet
waar ze woonden.”

Heb je zelf in Nederlands-Indië
gewoond?

“Nee. Mijn ouders zijn allebei in 1946 in
bar slechte staat geëmigreerd vanuit Ne-

derlands-Indië en ik ben gewoon hier ge-
boren in 1954.”

Wilden ze graag terug?
“Nee, nee, ze wilden niet terug, ze zagen
wel dat dat een onmogelijke zaak was.
Het was niet zo dat zij, zeg maar, krank-
zinnige, koloniale opvattingen hadden,
maar ze waren niet van hier, dus zij wa-
ren toch een soort bannelingen.”

“Ik denk dat dat verhuizen wel invloed
had en ik was – misschien daardoor ge-
stimuleerd – buitengewoon lastig op
school. Ik had nogal wat moeite met au-
toriteit. Men moest mij paaien en niet
dwingen en dat had niet iedereen in de
gaten. Als ik daaraan terugdenk was ik
wel een hoofdpijnveroorzaker voor me-
nig leraar. Ik heb drie middelbare scho-
len gehad waar ik vanaf gestuurd werd.
De eerste, een gymnasium, was een inter-
naat in Eindhoven, dat was... laten we
zeggen, die liepen niet voorop. Maar die
latere scholen, ach, ik kan die mensen
niet zoveel verwijten. Uiteindelijk heb ik
het afgemaakt op een avondschool in
Den Bosch. Dat was geconcentreerder,
het schoot een beetje op. Die dagschool...
pfffft, man, man, dat duurde maar, zó
traag.”

Daarna heb je sociale geschiedenis
gestudeerd in Nijmegen.

“Ja, dat heet officieel sociale en economi-
sche geschiedenis, maar het accent lag

“Ja, dat was voor mij ook een van de
verrassende conclusies. De behande-
ling van gevangenen in Oeganda. Ik

vond dat daar veel vriendelijker met ge-
vangenen werd omgegaan dan bijvoor-
beeld in de Verenigde Staten. En interes-
sant is dat dat ook in de kleuren tot uit-
drukking komt; waar je in Oeganda gele
uniformen hebt en warme aardkleuren
ziet, zo zie je in de VS roestvrij staal en
beton. Dat geeft een heel andere indruk
en die indruk strookt met hoe ik vond
dat mensen behandeld werden.In de VS
kwam ik zo’n gevangenis in onder bege-
leiding van met machinegeweren bewa-
pende ex-militairen met kogelvrije ves-
ten. Als we langsliepen moesten de ge-
vangen zich van de gang wegdraaien en
met hun neus tegen de muur aan gaan
staan.

In Oeganda liep in zo’n maximum se-
curity prison de directeur zelf met me
mee of een assistent en die deelde wat
schouderklopjes uit, aaide iemand over
z’n bolletje en ging in gesprek met de ge-
vangenen.”

“Ik wil dat deze fotografie een rol he
Jan Banning is fotograaf. Troostmeisjes, daklozen, overlevenden van de
Birma- en de Pakanbaroespoorweg, de keuze van zijn onderwerpen kenmerkt
hem, de sociale focus is onmiskenbaar. Zijn inspiratiebronnen: Shelley,
Heine, Kollwitz, Jonker, maar ook Rembrandt. Onlangs verscheen zijn Law &
Order, een ongebruikelijk boek over strafrecht met prachtige foto’s van
gevangenissen, rechtbanken en politiebureaus in Frankrijk, Oeganda,
Colombia en de Verenigde Staten. Het viel me op dat de foto’s van
penitentiaire inrichtingen in Oeganda minder hard zijn, warmer, troostrijker
zou ik bijna zeggen dan de foto’s van de gevangenissen in Frankrijk of de VS.
Ik vertel hem dat tijdens een gesprek in zijn atelier in Utrecht.

Interview met Jan Banning

FRANS BANNING, 2000

JOS VAN ARCKEN, 2001

Fo
to

: J
an

 B
an

ni
ng

Fo
to

: J
an

 B
an

ni
ng

VredesMagazine4-2016  30-08-2016  00:20  Pagina 4



voor mij sterk op de sociale geschiedenis.
Ik ben dat gaan doen omdat ik onder-
zoeksjournalist wilde worden.”

Ben je dat ook geworden?
“Feitelijk wel, maar dan met de camera.
Ik zou mij niet als journalist omschrij-
ven, al is het maar om het simpele feit dat
ik economisch gezien een kunstenaar
ben, want ik leef op de eerste plaats van
inkomsten uit printverkopen. Maar het
heeft wel alles met onderzoek te maken
en er is een sterke band met geschiedenis.
Kijk maar in Law & Order, waarom staat
daar ineens een grafiek in over moordcij-
fers vanaf 1500? In zekere zin is het raar
dat je dan bij fotografie eindigt omdat
dat natuurlijk sterk het heden pakt. Maar
tegelijkertijd is fotografie ook het bevrie-
zen van de tijd en in zekere zin creëer je
daarmee visueel gezien een soort ge-
schiedenis.”

In je onderwerpen komt geschiedenis
ook terug, je hebt een boek gemaakt
over de Birmaspoorweg. Ook je vader
staat daarin geportretteerd.

“Ja, mijn vader en mijn grootvader heb-
ben allebei aan zo’n spoorweg gewerkt,
mijn vader aan de Pakanbaroespoorweg
op Sumatra en mijn grootvader aan de
Birmaspoorweg. Het bizarre is, dat die
twee daar nooit met elkaar over gespro-
ken hebben. Helemaal nooit. Mijn groot-
vader sprak niet over die tijd, maar mijn
vader praatte er vrij gemakkelijk over.
Dat was voor mij het startpunt voor dat
project.

Dat boek is geen reconstructie van wat
er toen gebeurd is maar van wat voor im-
pact dat heeft gehad op mensen. Om dat
te begrijpen heb ik die mensen geïnter-
viewd over wat ze toen meemaakten en
vooral over wat er daarna gebeurde. Hoe
is het verder gegaan in hun leven? Die
verbinding tussen heden en verleden wil-
de ik ook in beeld te pakken krijgen.
Waarom staan die mensen ontkleed op
de foto? Dat is nogal ongebruikelijk voor
mannen van tachtig, negentig of nog ou-
der. Simpelweg: zó zagen ze eruit, na-

tuurlijk niet zo oud, maar zo zagen ze
eruit toen ze daar werkten. Zij kwamen
daar met één uniform en dan moesten ze
grof hout uit de jungle halen en met rails
lopen slepen. Ja, daar zijn die shirtjes en
broeken niet zo op berekend, dus in no
time waren die aan gort. Ik fotografeerde
die mannen nu, maar ontkleed zoals des-
tijds, in de outfit van toen. En met een
grove achtergrond, wat een heel indirecte
verwijzing is naar de omgeving waarin ze
zaten en verlicht met zo’n flitsparapluu-
tje om ook die sprankeling van die klote-
zon erin te krijgen.

“Het begon ermee dat ik mezelf erop
betrapte dat ik allerlei grotere of kleinere
projecten had gedaan over de gevolgen
van oorlog. Als dat zo’n terugkerend ele-
ment in mijn oeuvre is, dacht ik, is het
misschien goed om naar de bron daarvan
te kijken, naar de verhalen van mijn ou-
ders, omdat zij redelijk makkelijk over
die oorlog vertelden.”

Je moeder ook?
“Ja, mijn moeder heeft in Japanse inter-
neringskampen gezeten. In principe wer-
den alle blanken opgesloten in een Jap-
penkamp. Een deel van de mannen,
dienstplichtigen, zeelieden enzovoorts,
lui die bij die gammele milities waren,
werden opgeroepen voor dwangarbeid.
De rest werd opgesloten. En hen ging het

niet best. Trouwens, de rest, de Indone-
siërs, ging het ook niet best. Er zijn
enorm veel Indonesiërs omgekomen die
niet in die kampen zaten.

“Ik vond het belangrijk om bij het pro-
ject over de spoorwegen niet alleen het
verhaal van de totoks, de witten, te bren-
gen, maar ook van Indonesiërs. De pre-
sentatie van de Tweede Wereldoorlog in
de Oost is heel erg het verhaal van de wit-
ten. Hét grote spektakelstuk over de Bir-
maspoorweg, de film uit de jaren vijftig
Bridge on the River Kwai, draait alleen
maar om witte slachtoffers. Het aantal
slachtoffers bij de Aziaten is een onge-
hoord veelvoud daarvan. Hun verhaal
wilde ik ook naar voren brengen en ik
vond het interessant om te zien of hun
verwerking erg afwijkt van die van de
blanken. Mijn conclusie was: nee, maar
de manier van het vertellen wijkt af. Hier
zijn veel mensen beïnvloed door de psy-
chologisering van de maatschappij, men
praat over wat men voelt. Een Indonesiër
vertelt niet wat ie voelde, die vertelt wat ie
deed.”

“Dit project ging over de thematiek
van mijn vader. Ik wilde ook wat doen
met de thematiek van de vrouwelijke
kant. Mijn moeder is geen troostmeisje
geweest, dat weet ik toch wel zeker, maar
veel vrouwen hadden wel angst ervoor
dat dat zou gebeuren. Het was toch wel
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de heftigste kant van dwangarbeid bij
vrouwen. Vandaar dat ik dat thema in
Troostmeisjes heb aangepakt, samen met
Hilde Janssen, een goede vriendin van
mij die als correspondente in Indonesië
zat en die de vrouwen geïnterviewd
heeft.”

Denk je dat de keuze van je onderwerp,
onrecht, gevolgen van oorlog, dat dat
voortkomt uit de verhalen die je van je
ouders hoorde? Omdat je er vroeg mee
geconfronteerd bent?

“Nou, niet zo heel vroeg, het is geen Adri-
aan van Dis toestand. Mijn vader was een
erg opgewonden standje, maar het was
geen getraumatiseerde uit Indië die zijn
kinderen op hun vierde terroriseerde. Ik
vind dat die verhalen heel goed gedo-
seerd tot ons zijn gekomen. Toen wij
klein waren, waren dat leuke verhalen uit
Nederlands-Indië over de jeugd van mijn
ouders. Geleidelijk aan kwamen er ook
andere dingen bij die zij hadden meege-
maakt. Ja, ik ben geneigd om te denken
dat het daaraan ligt, maar dat is natuur-
lijk onbewijsbaar.”

Wat ga je verder doen? Ben je met een
nieuw project bezig?

“Ik ben deels nog in de weer met Law &
Order. Met Bart Stapert, Nederlands ad-
vocaat die zich met de doodstraf bezig-
houdt, een paar criminologen en met een
vriend van mij die zelf in de bak gezeten
heeft, Michiel Scholtes, wil ik proberen
debatten te entameren over hoe wij straf-
fen. Ik ben er inmiddels van overtuigd,
en niet als enige, dat je niet per se beter
wordt van een gevangenisstraf. In sep-
tember ga ik naar New York om dit pro-
ject meer in the picture te brengen in de
VS. Het is wel gepubliceerd in National
Geographic en het heeft een prijs gekre-
gen, maar ik heb het gevoel dat er meer
mee moet. Als het ergens iets kan doen,
dan is het in de VS.”

Je hebt niet het idee dat het tot een
debat heeft geleid, dat meer mensen
erover zijn gaan nadenken?

“Nou, ik heb veel over dit thema gelezen
en ik kreeg het idee dat er nogal wat cri-
minologen zijn die tot conclusies komen
die ook maatschappelijk heel interessant
zijn, maar dat die academici er vaak niet
in slagen om dat naar buiten te brengen.
Ik probeer de driepoot – wetenschap,
kunst en media – meer gestalte te geven
door ... tja, laat ik zeggen dat een kunste-
naar het zodanig vormgeeft dat het voor

een groter publiek toegankelijk wordt.
Die derde poot zijn wat mij betreft niet
alleen de media, maar ook musea, ik wil
zorgen dat het daar ook komt.”

“Fotografisch gezien ben ik nu bezig
met een project over wat er nog rest van
het communisme, van de communisti-
sche utopie. Niet omdat ik zelf een com-
munist ben – mijn sympathie ligt wel aan
de linkerkant, maar dan eerder bij het an-
archisme – maar ik vind het interessant
om te onderzoeken. Juist in deze tijd, na
de Val van de Muur, terwijl een golf van
neoliberale ideologie over ons heen is ge-
komen en de verschillen tussen rijk en
arm zijn toegenomen. Ik wil gaan kijken
waar die droom nog leeft. Het commu-
nisme is een van de dominante factoren
geweest in de geschiedenis van de twin-
tigste eeuw en dat lijkt verdampt, maar
dat is niet helemaal zo. Ik ben in Nepal
geweest en in Italië, verder ga ik onder-
zoek doen in India en Peru.”

Hou je van reizen?
“Toen ik begon wilde ik graag de wereld
zien. Nu hoef ik niet meer per se de we-
reld te zien, maar ik onderzoek thema’s
en daarvoor moet ik de wereld in. En ja,
er zijn ergere dingen, door Italië reizen is
niet bepaald een straf, maar ik kan me
voorstellen dat Peru wat zwaarder wordt.
Gelukkig ben ik heel nieuwsgierig, dus
dat helpt wel.”

Marian van Stiphout

– Informatie over Jan Banning, zijn projecten en

boeken vind je op zijn website:

www.janbanning.com

– Law & Order is te zien in Centraal Museum

Utrecht van 9 september tot 27 november.

Zie ook de foto op de voorkant van deze

VredesMagazine.

– Er liggen plannen om het werk van zijn nieuwe

project, Red Utopia, tentoon te stellen in De

Fundatie in Zwolle in oktober en december 2017.
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Het juryrapport was vooral geba-
seerd op twee indrukwekkende
Nederlandse TV-documentai-

res: “Bloedbroeders” en “De Arabische
storm”. Volgens de jury heeft het werk
van Can door onafhankelijke, objectieve
en kritische berichtgeving bijgedragen
aan een cultuur van vrede en rechtvaar-
digheid. Het Humanistisch Vredesberaad
was van oordeel dat Sinan Can door zijn
werk wantrouwen doorbrak, onrecht sig-
naleerde en liet zien wat de gevolgen van
dat onrecht voor mensen zijn.

In de eerstgenoemde serie, maakte de
uit Turkije afkomstige Can een reis door
Turkije en Armenië samen met de acteur
Ara Halici die van Armeense afkomst is.
Zij wilden de steeds gevoelige kwestie
van de Armeense volkerenmoord per-
soonlijk onderzoeken en plaatselijke ge-
voelens peilen. Hoe dachten Turken en
Armeniërs over ‘de waarheid’, over verge-
ving of over verzoening?

Of de uiteindelijke erkenning van de
schuldvraag op internationaal niveau iets
oplevert is de vraag, maar de steunbetui-
gingen over de kandidatuur van Sinan
Can als journalist voor de vrede door Ar-
meense groeperingen in Nederland is in
ieder geval heel positief.

DE ARABISCHE LENTE DIE EEN
ARABISCHE STORM WERD
Samen met het dit jaar verschenen boek
van Sinan Can: “De Arabische storm, vijf
jaar na de lente” vormt de TV-serie een

landse cameraploeg omslaat. Het leverde
desondanks mooi materiaal over de
denkbeelden van moslims, de verschil-
lende bewegingen en vermeende inspira-
tie van de broeders voor leiders van ter-
reurorganisaties. Een waardevol onder-
zoek.

Interessant is de antipathie tegen Al Ja-
zeera, die wordt beschuldigd van partij-
digheid. Journalisten worden spionnen
en pottenkijkers genoemd en de chauf-
feurs van de ploeg worden verhoord.

In Irak was geen Arabische Lente, maar
er werd wel solidariteit met voornoemde
landen gevoeld. Een bijzondere gebeur-
tenis is het bijwonen van een verhoor van
gevangen IS-strijders. Er wordt o.a. ver-
teld dat IS veel strijders uit Tsjetsjenië en
Afghanistan aantrekt. De strijders slik-
ken iedere dag pillen waardoor zij emo-
tieloos en willoos zijn en met gemak
wreedheden uitvoeren. Can concludeert
dat het gewone mannen lijken te zijn.

DE MENS SINAN CAN
Can reist door zwaar beschadigde steden
in het noorden van Syrië en verblijft
hoofdzakelijk bij de Koerdische strijders
die in de frontlinie opereren. Als hij in Li-
banon komt ontmoet hij vluchtelingen
uit de landen waar hij was. Ook hier
worden mensen geconfronteerd met da-
gelijkse bomaanslagen en de strijders

uitgebalanceerd verslag van beelden en
persoonlijke verhalen van en over men-
sen in de Arabische wereld van Tunesië
tot en met Syrië. Wat hebben rebellie en
het verjagen van dictators opgeleverd?
Werd de droom werkelijkheid en hoe
hebben burgers de gebeurtenissen erva-
ren? En vooral, welk toekomstbeeld leeft
er? De kijker kan zelf een mening vor-
men, vinden de makers.

Beelden uit 2011, toen de ‘lente’ begon
in Tunesië met de zelfverbranding van
een koopman, worden gevolgd door in-
terviews vijf jaar later. Can laat familie en
vrienden van daders en slachtoffers aan
het woord, ook rebellen en aanhangers
van de oude regimes. In dit land is de toe-
komst mislukt, vindt de Tunesiër. Er is
geen werk ondanks de opleiding en jon-
geren willen daarom weg. Weg om “gren-
zen te verbranden” (haraka) of strijders
te worden voor Islamitische Staat (IS).
Hetzelfde geldt voor Libië waar ook jon-
geren uit zuidelijker landen wachten op
de oversteek naar Europa en IS vooral
een bolwerk in Sirte heeft.

In Egypte blijkt het nu weer slecht ge-
steld met de vrijheid als enkelen angstig
zijn over een interview. Onder het nieu-
we bewind hebben vooral de aanhangers
van de Moslimbroeders, het moeilijk. Als
Can lang met een van hen praat, blijkt
dat ook de stemming jegens de Neder-

SINAN CAN

Op de zomerse 26e juni waren veel belangstellenden in de Tolhuistuin
in Amsterdam verzameld om de prijsuitreiking aan de journalist voor de
vrede 2016 bij te wonen. Na een boeiend verhaal over de keuzes van een
fotograaf in oorlogsgebieden door Chris de Bode was de winnaar van
2014, Jan Eikelboom, aanwezig om over zijn werk te vertellen en de
wisselprijs door te geven aan Sinan Can voor diens recente werk. Helaas
kon Can vanwege een reis naar Libanon niet aanwezig zijn maar regisseur
en medewerker Thomas Blom nam de honneurs waar. De door hem
gemaakte en hier besproken series zijn aan te bevelen.

Journalist voor
de Vrede 2016
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tegen het gehate IS worden helden.
Allemaal geloven ze dat ontevreden

jongeren, geloof in geweld en een vernie-
tigend conflict de ingrediënten zijn van
de thans woedende Arabisch storm.

Recent plaatste Can een schokkende
foto van twee dode jongetjes op Insta-
gram met de ondertitel “Fuck your religi-
on, your ideology.” De slachtoffers vielen
in het Syrië waar hij van vertelde in de se-
rie.

Als hem gevraagd wordt naar zijn actie
vertelt hij dat zijn woede is gericht op IS,
die hier de meest kwetsbaren in de sa-
menleving raken. Can wordt moe van al
het geweld van IS, die moorden zonder
onderscheid des persoon. Hij vreest dat
hun terreinverlies nog meer ellende zal
veroorzaken. Can noemt zichzelf in zijn
boek aanhanger van het soefisme.

Op de vraag over vrede in de toekomst,
antwoordt hij: “Ik zou zeggen: minder

wapens produceren en ervoor zorgen dat
de VN zich ook echt inzet voor de we-
reldvrede. (…) het wrange is: de landen
die in de VN Veiligheidsraad zitten, met
als opdracht het bevorderen van de we-
reldvrede zijn ook de landen die de mees-
te wapens aan de wereld verkopen. (…)
IS vecht ook met Belgische wapens. Ge-
woon geproduceerd in België. Daar vecht
IS mee! Die wapens worden niet in Irak
en Syrië gemaakt. (…) Die militaire eco-
nomie, die de afgelopen vijftig jaar als-
maar is gegroeid, die mag wat mij betreft
wat minder groeien. Maar er is geen
makkelijk stappenplan. Er zijn analisten
die zeggen: mensen zijn boos of teleurge-
steld en dat we die onvrede moeten op-
lossen. Helemaal mee eens, maar hoe ga
je dat doen in korte tijd? Dat heeft jaren
nodig. Het is niet zo 1, 2, 3 op te lossen:
het ligt veel ingewikkelder.”

Anke Polak

Massaal ‘zuiveren’
is vorm van doden

Het gaat IS-jihadisten er alleen maar om ons
met hun geweld angst aan te jagen en zo

onze al matige tolerantie jegens moslims geheel te
doen verdwijnen. Dat stelt socioloog Shervin
Nekuee (Trouw 6-8). Terecht denk ik. Bij ons zagen
we voorheen zoiets ook bij de RAF. De IS beoogt nu
tevens islamitische jongeren, die in onze samen-
leving maar geen idealisme vinden, richting het
Midden Oosten te doen gaan. Als dit alles ook nog
valt in een bedje van sluimerende onvrede, is
‘jihadisme’ te meer een reden, dat we verstijven in
onze eeuwenoude animositeit met de islam, zodat
we ook nauwelijks solidariteit kunnen opbrengen
voor slachtoffers. Zoals voor de in Turkije nu via een
heksenjacht en massale ‘zuivering’ vervolgde en uit
plattelandsemancipatie voortgekomen soefi-
achtige idealisten en op dienst en vrede gerichte
Gülenisten.
Terwijl ik dit schrijf laat het journaal (7-8) op de
straten van Istanboel een miljoen door Erdogan
opgetrommelde demonstranten zien. Ze konden
moeilijk thuis blijven, al was het alleen maar om
Erdogan gelijk te geven in zijn vijandbeeld, dus in
z’n verdachtmakingen jegens de ‘officiële’ en de te
‘zuiveren’ zondebok. En om te laten zien dat zij zelf
dus ‘onschuldig’ zijn. Erdogans strategie is het
massa’s op de been te brengen en het Westen dan
te kapittelen dat zij hem maar niet willen begrijpen,
lees: niet geloven. Maar het laatste ligt in de lijn:
1. omdat hij recent nog zei “een coup een geschenk
van Allah” te vinden en een “kans om de staat van
Gülenisten te zuiveren” (NRC 19-7); zoals hij ook
ooit de democratie vergeleek met een “rijdende
bus, waar je op springt indien nodig, maar uitstapt,
als gewenst,” 2. de lijst van de te arresteren
rechters, leraren etc. al lang klaar lag en velen van
hen al eerder formeel betiteld werden als
‘terroristen’, 3. door het uitschakelen van
onafhankelijke rechters elk onderzoek naar de
putsch ongeloofwaardig wordt en 4. Erdogan en
zijn AKP medio juli na een IS-terreuraanslag een
motie van de oppositie voor een grondig onderzoek
naar de IS in Turkije afwezen. Terwijl er hard
bewijsmateriaal voorhanden is voor dubbelspel van
Turkije om “de IS zowel te bestrijden als te
faciliteren.”
Maar wat er nu gebeurt, mensen massaal
‘zuiveren’, is ook een vorm van doden. Dit Turkije
kan geen lid zijn van de EU. Het is veeleer zaak
solidariteit te tonen met de ‘gezuiverde’
slachtoffers.

Hans Feddema
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Maar het verzoeningsproces
omvat meer dan dat. Tot op
heden zijn er spanningen tus-

sen de getroffen bevolkingsgroepen en is
er een diepe kloof ontstaan tussen de
oorlogsslachtoffers en de overheid.

“Voor veel slachtoffers is de huidige si-
tuatie problematischer dan het conflict
zelf,” aldus Nancy Apiyo, projectmede-
werker bij de Oegandese ngo The Justice

and Reconciliation Project. “Tijdens de
oorlog draaide het om overleven, maar
nu zitten we in een pijnlijk en slepend
verwerkingsproces waarin we moeten
dealen met alles wat ons tijdens de oorlog
is aangedaan.”

Het op constructieve wijze omgaan
met een oorlogsverleden en de grove
mensenrechtenschendingen die daar
vaak mee gepaard gaan, ook wel “dealing
with the past” (DwP) genoemd, is één
van de grootse uitdagingen waar een
postconflict-maatschappij mee te maken
krijgt. DwP, zo wordt vaak beargumen-
teerd, is de basis voor duurzame vrede,
democratie en ‘rule of law’. Zonder een
constructief DwP beleid zou de kans
aanzienlijk groter zijn dat oorlogsslacht-
offers of groeperingen diepgewortelde
haatgevoelens en vergeldingsdrang ont-
wikkelen, waardoor een nieuwe uitbar-

sting van geweld niet kan worden uitge-
sloten.

Een belangrijk onderdeel van DwP is
verzoening tussen daders en slachtoffers,
of tussen strijdende groeperingen. Het
doel van verzoening is dat voormalige
vijanden uiteindelijk weer naast, of met
elkaar, kunnen samenleven. Het draait
grotendeels om het collectief herinneren
van het verleden, waarbij geweldplegers
onrecht erkennen en slachtoffers hun
wantrouwen opzij zetten, om uiteinde-
lijk met elkaar een geweldloze toekomst
op te bouwen.1

Verzoening is vooral van belang in si-
tuaties waar oorlogsmisdadigers en ge-
weldplegers niet berecht zullen of kun-
nen worden na afloop van een conflict.
Met uitzondering van de vijf topcom-
mandanten van het rebellenleger “the
Lord’s Resistance Army” (de LRA), voor

Verzoening in Noord-Oeganda
Ruim twintig jaar lang heeft er in de
noordelijke provincies van Oeganda
een bloedige burgeroorlog gewoed.
Nu, tien jaar na het einde van de
oorlog, speelt verzoening een grote
rol in het postconflict-gebied. De focus
ligt op het verenigen van voormalig
kindsoldaten met hun slachtoffers en
gemeenschappen. 

Over voormalig kindsoldaten,
verdeelde bevolkingsgroepen en

een kloof met de overheid
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wier arrestatie bevelen in 2005 door het
Internationaal Strafhof uitgevaardigd
werden, geldt dit ook voor de situatie in
Oeganda. De meeste geweldplegers van
het Noord-Oegandese conflict bestaan
uit voormalig kindsoldaten die hun mis-
daden niet vrijwillig, maar onder dwang
hebben begaan. Dit feit, in combinatie
met een complexe mix van nationale am-
nestiewetgeving en straffeloosheid van
overheidsdienaren, maakt dat berechting
van daders geen grote rol speelt in de na-
sleep van het conflict. De nadruk ligt op

verzoening, dat voornamelijk in het te-
ken staat van het verenigen van voorma-
lig kindsoldaten met hun slachtoffers en
gemeenschappen.

Maar in hoeverre is verzoening moge-
lijk in een postconflict-gebied waar voor-
al de burgerbevolking heeft geleden on-
der twee decennia van oorlog en geweld,
waar de grens tussen dader- en slachtof-
ferschap lang niet altijd vanzelfsprekend
is en waar de overheid tot op heden nau-
welijks een rol speelt in het DwP proces?

Het conflict in Noord-Oeganda speel-
de zich af tussen de LRA, onder leiding

van de nog altijd voortvluchtige oorlogs-
misdadiger Joseph Kony en het Oegan-
dese overheidsleger. Het oorspronkelijke
doel van de LRA was het omverwerpen
van het regime van president Museveni,
die in 1986 aan de macht kwam. Maar als
snel keerde het rebellenleger zich tegen
de Acholi, een bevolkingsgroep woon-
achtig in de noordelijke provincies van
Oeganda. Kony, zelf ook een Acholi,
vond dat zij hem te weinig steun verleen-
den in zijn strijd tegen Museveni.

De LRA werd berucht vanwege het
ontvoeren van kinderen uit de Acholi ge-
meenschappen, om hen vervolgens in te
lijven bij het rebellenleger waar zij wer-
den gedwongen om te vechten tegen het
overheidsleger en om zich tegen hun ei-
gen bevolkingsgroep te keren. Schattin-
gen lopen uiteen, maar ten minste 25.000
kinderen – jongens en meisjes – zijn op
deze manier zowel dader als slachtoffer
geworden van extreem geweld. In 2006
maakte een wapenstilstand tussen de
LRA en het overheidsleger een einde aan
het conflict. De LRA werd na afloop ver-
antwoordelijk gehouden voor ten minste
100.000 doden en gewonden.2 Verreweg
de meeste slachtoffers behoren tot de
Acholi.

ZIJ AAN ZIJ 
De meeste kindsoldaten die de oorlog
hebben overleefd, keerden in de laatste
jaren van het conflict terug naar hun
Acholi gemeenschappen. Sindsdien zet-
ten diverse (inter)nationale ngo’s, teza-
men met culturele en religieuze leiders,
zich in om voormalig kindsoldaten te
verenigen met hun slachtoffers.

Al tijdens de oorlog bundelden zij hun
krachten om de Acholi gemeenschappen
ervan te overtuigen dat de terugkerende
kindsoldaten geen schuld hebben aan de
misdaden die zij hebben begaan. Zij had-
den deze immers onder dwang uitge-
voerd. Daarnaast organiseren ngo’s tot
op heden zogenoemde mediation bijeen-
komsten, waar zowel voormalig kindsol-
daten als getroffenen de gelegenheid krij-
gen om hun verhaal te doen. Tijdens de-
ze bijeenkomsten staat waarheidsvinding
centraal, waarbij mogelijkheden worden
gecreëerd om het verleden te beschou-
wen als gedeeld leed en de toekomst te
zien als een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid. Aan de ene kant wordt bena-
drukt dat voormalig kindsoldaten niet
alleen daders, maar ook slachtoffers zijn
van extreem geweld. Aan de andere kant
wordt verwacht dat de voormalig kind-

soldaten openbaar maken voor welke
wreedheden zij verantwoordelijk zijn,
waarbij zij spijt betuigen en tegelijkertijd
de getroffenen informeren over het lot
van hun geliefden.

Dat er tien jaar na het einde van het
conflict nog altijd spanningen zijn tussen
voormalig kindsoldaten en hun gemeen-
schappen is niet verwonderlijk. De na-
sleep van oorlog en geweld kan immers
generaties lang voelbaar zijn. Fred Obala,
directeur van ARDI centre for war affected
children, vertelt over zijn ervaringen.
“Mijn zusje is door LRA rebellen ver-
moord. Ze was zes jaar oud. Na de oorlog
bleek een jongen uit een naastgelegen
dorp hiervoor verantwoordelijk te zijn.
Sindsdien zijn mijn familie en de zijne
met elkaar in conflict.” Zelfs binnen zijn
eigen familie heeft deze situatie voor ver-
deeldheid gezorgd.“Mijn familie kan de-
ze jongen niet vergeven. Ik wel, maar dat
nemen ze mij kwalijk.”

Toch nemen volgens ngo’s de spannin-
gen door de jaren heen langzaamaan af.
De cultuur van de Acholi hecht van
oudsher een grote waarde aan vergiffenis
en minder aan straf. Daarom zijn er, pa-
rallel aan de inspanningen van ngo’s, op
grote schaal traditionele verzoeningsri-
tuelen gepraktiseerd, met als doel con-
flicten tussen voormalig kindsoldaten en
hun gemeenschappen te beëindigen. Het
meest voorkomende ritueel, bekend als
“Mato Oput”, wordt tot op heden voor
dit doel ingezet. Daarnaast is zowel in de
praktijk als uit onderzoek gebleken dat
weinig voormalig kindsoldaten hun
gewelddadige praktijken na hun terug-
keer voortzetten.3 Integendeel, de mees-
ten worstelen met hun geweten, tonen
veel berouw en doen hun best om weer
actief deelnemer van hun gemeenschap
te worden. De Acholi hebben daardoor in
de loop der jaren kunnen ervaren dat zij
weinig te vrezen hebben voor hun voor-
malig geweldplegers.

VERDEELDHEID 
In de laatste jaren van de burgeroorlog
spreidde het geweld van de LRA zich uit
naar regio’s waar niet de Acholi, maar an-
dere bevolkingsgroepen woonachtig zijn.
Ook in deze regio’s is de LRA overgegaan
tot het ontvoeren van kinderen en het
terroriseren van de burgerbevolking.
Hierdoor zijn er na afloop van het con-
flict spanningen ontstaan tussen de
Acholi en de overige getroffen bevol-
kingsgroepen.

De onderlinge relatie tussen bevol-
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kingsgroepen in Oeganda kent een lange
geschiedenis, waardoor huidige spannin-
gen niet geheel aan de recente burgeroor-
log toe te schrijven zijn. Wel zijn de ver-
standhoudingen volgens ngo’s door het
conflict aanzienlijk verslechterd. Dit
geldt vooral voor de relatie tussen de
Acholi en hun directe buren, de Langi.
Een aanzienlijk deel van deze bevol-
kingsgroep zou de burgeroorlog als een
etnisch conflict bestempelen, waarin zij
slachtoffer werden van de brutaliteiten
van de LRA, wat zij beschouwen als een
Acholi groepering. Zij creëren hiermee
de onjuiste perceptie dat alle Acholi mis-
dadigers zijn en alle Langi slachtoffers.
De Acholi, op hun beurt, bestempelen de
Langi als vijandig en zijn van mening dat
zij, en niet de Langi, de voornaamste
slachtoffers van de oorlog zijn.

Ondaks de spanningen tussen de be-
trokken bevolkingsgroepen in de nasleep
van de oorlog, vindt regionale verzoe-
ning in Noord-Oeganda nauwelijks
plaats. Wel lijkt het proces langzaamaan
op gang te komen. Culturele en religieu-
ze leiders van verschillende bevolkings-
groepen organiseren bijeenkomsten
waarin zij proberen hun handen in el-
kaar te slaan en een enkele ngo vraagt
middels onderzoek en advocacy meer
aandacht voor regionale spanningen in
het postconflict-gebied. Daarnaast is een
belangrijke stap gezet met de oprichting
van het National Memory and Peace Do-
cumentation Centre (NMPDC), dat on-
der andere als doel heeft om het oorlogs-
verleden gezamenlijk vorm te geven,
door publiekelijk te erkennen dat alle be-
trokken bevolkingsgroepen hebben gele-
den onder de brutaliteiten van de LRA,
maar ook onder de praktijken van het
overheidsleger.

KLOOF
Gedurende het conflict heeft niet alleen
de LRA, maar ook Museveni’s overheids-
leger zich schuldig gemaakt aan grove
mensenrechtenschendingen. Volgens de
VN is het overheidsleger verantwoorde-
lijk voor minimaal een paar honderd
burgerslachtoffers.4 Daarnaast was aan
het eind van het conflict, met de teller op
ten minste 1,2 miljoen Noordelingen in
vluchtelingenkampen, ruim 90% van de
populatie uit de Acholi districten ont-
heemd.5 Er zijn serieuze aanwijzingen
dat veel Acholi niet vrijwillig, maar onder
dwang van Museveni’s regime naar deze
kampen zijn getrokken, waarbij hun
werd verteld dat iedereen die zich buiten

een kamp bevond, zou worden aangezien
als een LRA rebel en om die reden zou
worden gedood.6 Zo kwamen oorlogs-
slachtoffers, ongevraagd, tussen de twee
strijdende partijen in te staan. Aan de ene
kant werden zij geterroriseerd door de
LRA, omdat zij Kony te weinig steun ver-
leenden in zijn strijd tegen Museveni.
Aan de andere kant werden zij door het
overheidsleger geregeld bestempeld als
LRA collaborateurs.

De hedendaagse kloof tussen de oor-
logsslachtoffers en de overheid, dat nog
altijd onder leiding van president Muse-
veni staat, heeft ten eerste betrekking op
Museveni’s falen om de burgerbevolking
te beschermen tegen de wreedheden van
de LRA. Ten tweede ontkent of ontkracht
Museveni tot op heden structureel de
misdaden begaan door het overheidsle-
ger ten tijde van de oorlog, waardoor
slachtoffers geen erkenning krijgen voor
het leed dat hun door zijn regime is aan-
gedaan. Ten derde lijkt Museveni zich tot
op heden weinig te bekommeren om het
voormalig oorlogsgebied en diens inwo-
ners. Wederopbouwprojecten zouden
wegens corruptiepraktijken nauwelijks
van de grond komen en daarnaast voert
de overheid tot op heden geen structu-
reel DwP beleid. Al jaren geleden is er
door de overheid een concept DwP plan
opgesteld met als doel “gerechtelijke en
politieke verantwoordelijkheid te ver-
groten, verzoening te promoten, sociale
re-integratie te bevorderen en bij te dra-
gen aan vrede en veiligheid.”7 Dit plan is
echter, zonder aanwijsbare reden, tot op
heden niet vastgesteld en daardoor nog
altijd niet geïmplementeerd. Zelfs het
NMPDC, dat moet dienen als nationaal
herdenkingscentrum, maakt onderdeel
uit en is opgericht door een lokale ngo,
met weinig betrokkenheid van de over-
heid.

TOEKOMST
Tot op heden ligt de focus van het verzoe-
ningsproces in postconflict Noord-Oe-
ganda op het verenigen van de tiendui-
zenden voormalig kindsoldaten met hun
slachtoffers en gemeenschappen. De hui-
dige spanningen als gevolg van het twin-
tig jaar durende conflict lijken zich echter
voornamelijk af te spelen op regionaal
niveau, tussen de betrokken bevolkings-
groepen en op nationaal niveau, tussen
de oorlogsslachtoffers en de overheid.

Vanwege het ontbreken van een natio-
naal DwP beleid onder leiding van de
overheid, zijn de betrokken partijen gro-

tendeels op zichzelf aangewezen en ligt
de verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
ring van het verzoeningsproces voorna-
melijk bij ngo’s en culturele en religieuze
leiders. Een gebrek aan coördinatie van-
uit de overheid, tezamen met het uitblij-
ven van erkenning van de misdaden be-
gaan door het overheidsleger en het leed
dat daarmee is veroorzaakt, dempt de
hoop op regionale en nationale verzoe-
ning. Betrokken bevolkingsgroepen lij-
ken, afzonderlijk van elkaar, verschillen-
de betekenissen te geven aan het oorlogs-
verleden waarbij zij elkaar als vijanden
beschouwen. Daarnaast leidt een groot
gebrek aan vertrouwen in het vermogen
en motivatie van de overheid om te voor-
zien in de behoeften van de oorlogs-
slachtoffers, tot een grote onvrede onder
de bevolking in het postconflict-gebied.

De oorlogsslachtoffers in Noord Oe-
ganda lijken het er massaal over eens te
zijn dat zij, als overlevenden van een ge-
welddadige burgeroorlog, nooit meer
blootgesteld willen worden aan oorlog en
geweld. Het vooruitzicht op verzoening
tussen alle betrokken partijen lijkt voor-
lopig echter niet in zicht te zijn. Tot die
tijd kan de kans op een nieuwe uitbar-
sting van geweld, als we de DwP experts
moeten geloven, niet geheel uitgesloten
worden.

Karin Monster

De auteur deed in 2013 en 2014 onderzoek naar het

re-integratieproces van voormalig kindsoldaten in

Noord-Oeganda. In 2016 deed zij onderzoek naar

het verzoeningsproces in het postconflict-gebied.

1. Smeulers & Grünfeld (2011). International
Crimes and other Gross Human Rights Vio-
lations. Martinus Nijhof Publications.

2. United Nations (2013). Report of the Secreta-
ry General on the Activities of UNOCA and
on the Lord’s Resistance Army.

3. Betancourt et al. (2010). Sierra Leone’s For-
mer Child Soldiers: A Follow Up Study of
Psychosocial Adjustment and Community
Reintegration. Child development / Boothby,
Crawford & Halperin (2006). Mozambique
Child Soldier Life Outcome Study: Lessons
Learned in Rehabilitation and Reintegration
Efforts. Global Public Health.

4. United Nations (2013). Report of the Secreta-
ry General on the Activities of UNOCA and
on the Lord’s Resistance Army.

5. War Child jaarverslag 2006.
6. Human Rights Focus (HURIFO) (2002). Be-

tween Two Fires: The Plight of IDPs in Nort-
hern Uganda.

7. The Republic of Uganda, Justice Law & Order
Sector (2013). National Transitional Justice
Policy (3th draft).
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Hever is verbonden aan het het
Alternative Information Cen-
ter, een Palestijns-Israëlische

organisatie in Jeruzalem. Een van de as-
pecten van zijn onderzoek naar de poli-
tieke economie van de bezetting is de in-
vloed van de beweging die Israël door
middel van boycots, desinvesteringen en
sancties (BDS) wil dwingen het interna-
tionaal recht te respecteren. Hij was in
Amsterdam op uitnodiging van drie or-
ganisaties: Studenten voor Rechtvaardig-
heid in Palestina (SRP), de stichting
Diensten Onderzoek Centrum Palestina
(docP) en Stop de Wapenhandel.

Wat motiveerde je om aspecten van de
Israëlische bezetting van Palestina te
gaan onderzoeken?

“Ik ben opgegroeid in een links en kri-
tisch gezin en er is me van kinds af ge-
leerd om vragen te stellen. Ik ging naar
een zeer militaristische school, waar me
het zionistische perspectief werd bijge-
bracht. Toen mijn dienstplicht voor de
deur stond wilde ik in geen geval als sol-
daat direct deel uitmaken van de bezet-
ting van Palestijns gebied. In een poging
om niet-gevechts-soldaat te worden,
meldde ik me aan voor een jaar maat-
schappelijke dienstplicht in de stad Sde-
rot. Daar had ik tijd om na te denken
over politiek, om te luisteren naar vrien-
den die in het leger dienden en om aspec-
ten van de Israëlische maatschappij te
zien waarvan ik het bestaan nooit had ge-
kend. Ik kwam tot het besluit om de rest
van mijn militaire dienst te ontwijken.
Door net te doen of ik gek was, zoals dui-
zenden anderen elk jaar doen, kreeg ik
makkelijk vrijstelling.”

“Pas op de universiteit werd ik me be-

stand in een activistische omgeving.”
“Nadat ik mijn boek over de politieke

economie van de Israëlische bezetting
had geschreven1, realiseerde ik me dat de
Israëlische militaire industrie en wapen-
export heel belangrijk zijn om het plaatje
compleet te maken, om uit te leggen hoe
de Israëlische bezetting aansluit op we-
reldwijde belangen. Daarom koos ik dat
als onderwerp voor mijn proefschrift.”

Er wordt beweerd dat de Israëlische
bevolking mentaal steeds meer
geïsoleerd raakt van de rest van de
wereld. Is dat ook jouw ervaring?

“Absoluut niet. Israëli’s zijn heel afhan-
kelijk van het gevoel deel uit te maken
van het Westen en Europa, hoewel Israël
natuurlijk niet in Europa ligt. De fascina-
tie van Israëli’s met de Europese voetbal-
bekers en het Eurovisie Songfestival en
dergelijke is daar één aspect van, maar
ook het verlangen om te reizen, westerse
cultuur te consumeren, enzovoort. Ik

wust van de Palestijnse kant van de kwes-
tie-Palestina, toen er Palestijnen werden
uitgenodigd door een actiegroep ge-
naamd The Campus Will Not Stay Silent
om te spreken over hun ervaringen tij-
dens de Tweede Intifada. Ik begon poli-
tiek actief te worden en sloot me aan bij
het Alternative Information Center.”

En daar besloot je je met het thema
BDS te gaan bezighouden en de BDS-
beweging te steunen?

“Dat ging min of meer vanzelf. Bij het Al-
ternative Information Center verkeerde
ik onder activisten die allerlei strategieën
bekeken om de bezetting te bestrijden. Ik
schreef rapporten over onderwerpen op
verzoek van activisten. Als econoom
vond ik dat BDS een heel groot effect kan
hebben op de Israëlische economie
en maatschappij, en ook Palestijnen kan
aanmoedigen om geweldloos verzet
te gebruiken. De keuze van het onder-
werp van mijn onderzoek kwam tot

Econoom Shir Hever ziet Israëls imago verslechteren

De Israëlische econoom Shir Hever
werd bekend door zijn onderzoek naar
de politieke economie van de
Israëlische bezetting van Palestina.
Aan de Freie Universität in Berlijn
werkt hij aan een proefschrift over de
Israëlische militaire industrie en
wapenexport. Onlangs gaf hij in
Amsterdam een lezing over dit thema.
Jan Schnerr sprak met hem.

“Boycotbeweging kan politieke ve
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geef toe dat toen de BDS-beweging vorm
kreeg, ik niet dacht dat het belangrijkste
effect ervan juist in de culturele sfeer zou
liggen. Elke keer als een beroemde artiest
een optreden in Israël schrapt zijn de re-
acties erg heftig, want Israëli’s willen niet
het gevoel hebben dat ze geïsoleerd wor-
den. Het feit dat Israëli’s bereid zijn om
een dubbele prijs te betalen voor kaartjes
van artiesten die ervoor kiezen de boycot
te schenden en in Israël op te treden
toont dat aan. Dit is trouwens de reden
waarom BDS een succesvolle tactiek is;
het raakt een gevoelige snaar in de Israë-
lische cultuur, de behoefte om erbij te
horen.”

Als we luisteren naar premier
Netanyahu en minister van defensie
Lieberman krijgen we hier de indruk
dat de verdeeldheid tussen Joden en
Palestijnen in Israël toeneemt. Is dat zo?

“Op politiek niveau, ja natuurlijk. De Is-
raëlische regering schaamt zich er niet

voor om op te roepen tot segregatie en
om Palestijnen als groep te demoniseren.
Op lokaal en persoonlijk niveau zijn er
veel gevallen van Palestijnen en Joden die
samenwerken, vrienden worden, gezin-
nen stichten. Segregatie is nooit honderd
procent succesvol. Het is waar dat veel Is-
raëlische Joden weinig contact hebben
met Palestijnen en heel weinig van hen
afweten. Heel weinig Israëlische Joden
nemen de moeite om Arabisch te leren.
Maar Palestijnse Israëli’s, aan de andere
kant, hebben regelmatig contact met Is-
raëlische Joden, spreken goed Hebreeuws
en hebben een goed begrip van de Joodse
cultuur en politiek.”

Hoe verklaar je dat een Israëlische
generaal de situatie in zijn land onlangs
vergeleek met Duitsland in de jaren
dertig?

“Generaal-majoor Yair Golan staat erom
bekend dat hij heel direct is, en niet al te
voorzichtig met wat hij zegt. In een lezing
die hij in 2007 hield gaf hij bijvoorbeeld
toe dat het belangrijkste doel van de Af-
scheidingsmuur de segregatie van bevol-
kingsgroepen is en dat veiligheid op de
tweede plaats komt.”

“Momenteel vindt in Israël een heftige
strijd plaats tussen twee rivaliserende eli-
tes. De oude militaire elite, waartoe Go-
lan behoort, gaat door een crisis en ver-
liest veel van zijn invloed op de regering
en de zakensector. De militaire elite is
niet links, progressief of gekant tegen de
bezetting, maar gelooft in het creëren
van een ‘intelligente’ bezetting, een zorg-
vuldig en gepland gebruik van geweld
om de Palestijnen onder controle te hou-
den. Zij zijn bang voor het populisme
van de Israëlische regering en hoe dat de
ongelimiteerde wreedheid van de Israëli-
sche soldaten tegen de Palestijnen aan-
moedigt. Golan suggereerde dat dit soort
populisme en wreedheid geen teken zijn
van Israëlische kracht, maar juist een te-
ken van zwakte.”

“Zijn verklaring werd sterk bekriti-
seerd en gaf de regering de gelegenheid
om nog meer populistische verklaringen
af te leggen. Minister van defensie

ke verandering afdwingen”
Ya’alon, een voormalig legercomman-
dant en ook lid van de militaire elite,
werd gedwongen af te treden en werd
vervangen door Lieberman, die geen lid
is van de militaire elite.”

Dienen militarisme en oorlog (ook) als
dekmantel voor spanningen binnen de
Israëlisch-Joodse maatschappij?

“Ik zou niet zozeer zeggen militarisme en
oorlog, maar eerder een obsessie met vei-
ligheid. Israël heeft al sinds 1973 geen
conventionele oorlog uitgevochten,
maar is constant verwikkeld in asymme-
trische conflicten in civiele gebieden,
waarbij Israëlische soldaten zware wa-
pens gebruiken in gebieden vol burgers.
Maar de constante angst voor vergelding,
en de dreiging van echt en vermeend ter-
rorisme, worden zeer cynisch uitgebuit
door de Israëlische regering om af te lei-
den van de brandende maatschappelijke
kwesties in Israël.”

“Een goed voorbeeld hiervan is de
aanval in 2011 op een Israëlische bus tij-
dens massale maatschappelijke protesten
in Israël. Netanyahu deelde snel mee dat
de aanvallers uit Gaza kwamen en beval
een bombardement op Gaza, waarbij vijf
Palestijnen gedood werden. Hoewel de
aanvallers niet uit Gaza kwamen, beslo-
ten de Palestijnen de Israëlische moord
op onschuldige Palestijnen niet te vergel-
den, omdat dat Netanyahu’s wens om het
sociale protest te onderdrukken zou die-
nen. Ik denk dat we uit dit voorbeeld
kunnen afleiden hoe goed de Palestijnen
de Israëlische maatschappij begrijpen.
Interessant genoeg werd het maatschap-
pelijk protest uiteindelijk met weinig re-
sultaat afgesloten en blijft het thema vei-
ligheid de Israëlische politieke discussie
beheersen.”

Als we kijken naar de grote Israëlische
militaire bedrijven: vormen die een
belangrijk deel van de Israëlische
economie?

“De wapensector is een groot onderdeel
van de Israëlische industriële sector. De
twee grootste wapenbedrijven zijn het
overheidsbedrijf Israeli Aerospace In-
dustries en het particuliere Elbit Systems.
Ik schat dat elf procent van de totale Isra-

JAFFA
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“Het Israëlische imago is echter al sterk
beïnvloed door BDS. De kracht van BDS
is dat het een beweging is die is gebaseerd
op onderzoek en informatie, en dat acti-
visten via BDS in staat zijn het publiek in
te lichten over de situatie in Palestina.
Het imago van Israël in de wereld veran-
dert daardoor en dat heeft niet minder
effect op Israëlische besluitvormers dan
de economische impact.”

Wat zouden belangrijke
aandachtspunten kunnen zijn voor
Stop de Wapenhandel en een BDS-
organisatie als docP?

“In mijn ervaring is het een slecht idee
voor iemand uit Israël/Palestina om or-
ganisaties te vertellen waar zij zich op
zouden moeten concentreren. Jullie we-
ten vast beter dan ik wie jullie publiek is
en met wat voor soort boodschap je dat
het best kunt bereiken. Palestijnse solida-
riteitsgroepen werken in een heel breed
spectrum van contexten – van studen-
tenorganisaties tot kerkelijke groepen, en
van vakbonden tot bewegingen voor
maatschappelijke rechtvaardigheid en
het milieu. Mijn enige aanbeveling zou
zijn om iets te kiezen dat binnen Israël
impact heeft, iets waarbij grote en beken-
de Israëlische bedrijven, politici, enzo-
voort betrokken zijn. En dat BDS-projec-
ten worden onderbouwd door onder-
zoek. Activisten kunnen alleen succes
hebben als ze een hoop informatie heb-
ben die ze kunnen verspreiden in het ka-
der van hun actie. Het is nooit genoeg
om te zeggen: ‘Laten we dit bedrijf boy-
cotten omdat het Israëlisch is.’ Je moet
uitleggen waarom.”

Jan Schnerr

1. Shir Hever, The Political Economy of Israel’s
Occupation: Repression Beyond Exploitati-
on, Pluto Press, Londen, 2010

zelfs van wil leren. Generaal Yoav Galant,
momenteel Israëls minister van Huisves-
ting, stelde: ‘Buitenlandse regeringen zijn
hypocriet. Aan de ene kant bekritiseren
ze wat we doen, maar dan komen ze naar
ons toe om te leren hoe we het doen.’”

BDS-campagnes in Europa kunnen
potentieel heel krachtig zijn, gezien het
feit dat de EU van oudsher een van
Israëls grootste afzetmarkten is. Denk je
dat de Europese BDS-inspanningen het
meest effectief kunnen zijn, of toch die
in de VS of elders?

“Uiteindelijk zijn de meest effectieve
BDS-campagnes niet per se de campag-
nes die het grootste financiële effect heb-
ben, maar de campagnes die de aandacht
van het Israëlische publiek krijgen. BDS-
campagnes in de VS gaven de Israeli’s
zeer effectief het gevoel: ‘Zelfs onze
trouwste bondgenoot verandert van me-
ning over ons.’ Hetzelfde geldt voor de
BDS-acties in Duitsland. Europa blijft Is-
raëls grootste markt voor zowel export
als import, maar het is niet zo dat BDS
dat probeert te veranderen. BDS is geen
gereedschap om de Israëlische economie
te beschadigen, maar om politieke veran-
dering af te dwingen.”

“Nederland speelt een belangrijke rol
vanwege het belang van de haven van
Rotterdam voor de Israëlische export
naar Europa, vooral van landbouwpro-
ducten, die van groot symbolisch belang
is. Als Nederland strengere controle in-
stelt op die import, heeft dat een direct
effect op de illegale Israëlische kolonies
in de Jordaanvallei, het vruchtbaarste
land in heel Palestina.”

Is BDS een grotere bedreiging voor de
Israëlische economie of voor Israëls
imago?

“BDS is er niet op uit de Israëlische eco-
nomie te beschadigen, maar om de Israë-
li’s ervan te overtuigen dat het onhoud-
baar is om het internationaal recht te
schenden. Ik geloof niet dat de Israëli-
sche regering zo lang doorgaat met haar
beleid van apartheid en bezetting dat ze
BDS in staat stelt lange-termijnschade
aan te richten aan de Israëlische export.
Als Israëlische bedrijven naar andere lan-
den gaan verhuizen om BDS te vermij-
den, zal de Israëlische regering ofwel be-
zwijken, ofwel van beleid veranderen. De
meerderheid van de huidige Israëlische
bevolking is, in tegenstelling tot de jaren
zeventig en tachtig, niet bereid grote of-
fers te brengen voor het zionisme.”

ëlische uitvoer bestaat uit veiligheids- en
militaire export, waaraan deze twee be-
drijven meer dan de helft bijdragen. Na-
tuurlijk is dit zeer belangrijk voor de Is-
raëlische economie en in geen enkel an-
der land ter wereld vormen wapens zo’n
groot deel van de totale export, zelfs niet
in de VS, de grootste wapenexporteur ter
wereld. Maar toch moet je niet vergeten

dat het grootste deel van de Israëlische
export niet uit wapens bestaat, en dat de
meeste industriële bedrijven niet-mili-
tair zijn, en de meeste werknemers bur-
gers.”

Hoe zijn Nederland en de EU het meest
medeplichtig aan het steunen van het
Israëlische militair/industrieel
complex? Via subsidies en financiering,
wetenschappelijk onderzoek, wereld-
wijde productiefaciliteiten, aankoop
van Israëlische militaire producten en
diensten, of het leveren van belasting-
faciliteiten voor de winst van de
bedrijven?

“Al die dingen, maar de medeplichtig-
heid zit hem niet alleen in het helpen fi-
nancieren van de Israëlische wapenin-
dustrie, maar ook in het legitimeren er-
van. Als Nederlandse en Europese politi-
ci veiligheidssamenwerking met Israël
promoten, zijn ze zich er volledig van be-
wust dat de Israëlische wapenindustrie
gebaseerd is op de Israëlische militaire
ervaring in bezet Palestijns gebied, dat de
technologie is ontwikkeld bij de onder-
drukking van Palestijns verzet en het uit-
oefenen van controle over een grote be-
volkingsgroep die de meest basale rech-
ten wordt ontzegd. Dus geven al die ban-
den tussen Europese en Israëlische wa-
penbedrijven de boodschap dat Europa
de Israëlische bezetting accepteert en er

“Als Nederland strengere

controle instelt op de

import uit Israël, heeft dat

direct effect op de illegale

Israëlische kolonies”

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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Springstof Samenstelling: Mark Akkerman,  www.stopwapenhandel.org

Dezelfde Europese militaire industrie
die wapens verkoopt aan het Mid-

den-Oosten profiteert ook van de milita-
risering van de EU-grenzen. In het rap-
port Border Wars beschrijft Stop Wapen-
handel de groeiende grensbewakings-
markt, die profiteert van de door de EU
aangekondigde “strijd tegen illegale im-
migratie.” Deze globale markt wordt ge-
schat op €15 miljard in 2015, maar zal
naar verwachting bij ongewijzigd beleid
in 2022 zijn gegroeid tot meer dan €29
miljard per jaar.

Wapenbedrijven Airbus, Finmeccani-

Wapenindustrie profiteert dubbel van vluchtelingen
ca, Thales en Safran behoren tot de grote
spelers in de Europese grensbeveiligings-
sector, evenals technologiegigant Indra.
Drie van deze bedrijven – Airbus, Fin-
meccanica en Thales – behoren eveneens
tot de grootste Europese wapenprodu-
centen. Zij zijn grote wapenleveranciers
aan landen in het Midden-Oosten en
Noord-Afrika, waar de vele conflicten
een belangrijke oorzaak zijn van de
vluchtelingencrisis. Tussen 2005 en 2014
hebben EU-lidstaten aan deze en andere
bedrijven vergunningen voor wapenver-
koop aan deze regio toegekend ter waar-

de van meer dan €82 miljard.
De totale EU-financiering voor grens-

beveiligingsmaatregelen van lidstaten via
de belangrijkste subsidieprogramma’s is
tussen 2004 en 2020 opgelopen tot 4,5
miljard euro. Grensbewakingsagent-
schap Frontex zag haar budget met
3.688% toenemen tussen 2005 (€6,3 mil-
joen) en 2016 (€238,7 miljoen). De mili-
taire en security-industrie is er – vooral
door een sterke lobby – ook in geslaagd
een groot deel van de €316 miljoen EU-
subsidie voor security-onderzoek binnen
te slepen.

Militaire
samenwerking
Nederland
en Israël

Door wapenaankopen bij en militaire
samenwerking met Israël profiteert

Nederland van kennis die is opgedaan bij
de bezetting van Palestijnse gebieden en
bij het schenden van rechten van bur-
gers. Dat schrijft Stop Wapenhandel in
het begin juli verschenen rapport Com-
bat Proven. Ook komen er nog altijd Ne-
derlandse wapenonderdelen en dual-
usegoederen bij het Israëlische leger te-
recht, ondanks een officieel “zeer restric-
tief” exportbeleid.

Daarnaast werken Nederlandse bedrij-
ven samen met Israëlische wapenbedrij-
ven in projecten die door de EU zijn gefi-
nancierd via het onderzoeksprogramma
Horizon 2020, en is Nederland afnemer
van Israëlische militaire kennis. Het
meest recente voorbeeld is gezamenlijke
productie van ‘smart’ soldaatvesten door
Thales met het Israëlische wapenbedrijf
Elbit Systems, waarin onder meer com-
municatiesystemen zijn verwerkt die zijn
ontwikkeld in gevechtssituaties van het
Israëlische leger. Ook maken Nederland-
se commando’s gebruik van militaire
trainingsfaciliteiten in Israël. Daarnaast
is er intensieve uitwisseling van kennis
op het gebied van drones, geïmproviseer-
de explosieven en cybertechnologie.

Wapenbeurs
MAST in
Amsterdam

Ruim 80 mensen protesteerden eind
juni tegen de internationale maritie-

me wapenbeurs MAST in de RAI. Met
veel lawaai en gefluit werd de ‘beach par-
ty’ van de wapenproducenten en militai-
re delegaties uitgefloten. De demon-
stranten vonden een wapenbeurs geen
reden tot feest.

De wapenbeurs werd van 21 tot en met
23 juni gehouden. Onder de aanwezige
bedrijven waren producenten van clus-
termunitie en kernwapens. Clustermuni-
tieproducent Textron liet het afweten;
het bedrijf had wel een stand gehuurd,
maar die bleef leeg. Mede op uitnodiging
van de Koninklijke Marine kwamen de-
legaties naar Amsterdam van landen die
mensenrechten schenden en/of in oorlog
zijn, waaronder Turkije, Bahrein, Qatar,
Koeweit en de VAE. De uitgenodigde de-
legatie van Saoedi-Arabië kwam niet op-
dagen, tot grote tevredenheid van de de-
monstranten.

Over de uitnodiging aan Saoedi-Ara-
bië zijn Kamervragen gesteld aan de mi-
nisters van defensie en Buitenlandse Za-
ken. Er ligt immers een oproep van zowel
het Nederlands als het Europees parle-
ment om geen wapens meer aan de Saoe-
di’s te leveren. De Amsterdamse gemeen-
teraad sprak zich intussen uit tegen de
komst van wapenbeurzen naar de stad.

Organisaties
tegen wapen-
export aan Egypte

Het Nederlands Juristen Comité
voor de Mensenrechten

(NJCM) en vredesorganisaties PAX
en Stop Wapenhandel zijn in juli in
beroep gegaan tegen de verstrekking
van een wapenexportvergunning
door de Nederlandse regering. Niet
eerder vochten maatschappelijke or-
ganisaties een wapenexportvergun-
ning langs deze juridische weg aan.

In september 2015 schreef de
regering aan de Tweede Kamer dat
ze een vergunning ter waarde van
ruim 34 miljoen euro had verleend
voor de export van radarapparatuur
voor Franse korvetten voor de Egyp-
tische marine.

In de brief van de regering staat
weliswaar dat in Egypte “ernstige
mensenrechtenschendingen” plaats-
vinden, maar dat die geen verband
houden met het uit te voeren mili-
tair materieel. Dit omdat de wapens
aan de marine en niet aan het leger
worden geleverd. Daarmee lijkt de
regering geen rekening gehouden te
hebben met de blokkade van Jemen,
waaraan de Egyptische marine deel-
neemt en met berichten dat de
Egyptische marine op vluchtelin-
genboten heeft geschoten.
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Iraaks-Syrisch grens
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Opvang in de regio:
Syrische vluchtelingen
bij de grens met Irak
van de ene oorlog
naar de andere.

Gevangen in de regio
op ‘ons’ verzoek:
geen kant meer op kunnen
met uitzicht
op niets.

Tekst: Jan Schaake • Foto’s: Andy Spyra /www.andyspryra.com

Tijdens de Vredesweek zijn meer van zijn foto’s te zien in Concordia

in Enschede en in het Etty Hillesum Centrum in Deventer.
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Roep Turkije tot de orde!
Op woensdag 6 juli bereidde de
Tweede Kamer in Algemeen
Overleg de inbreng van Nederland
op de NAVO-top in Warschau voor.
Kurds & Friends, een nieuwe
informatiegroep die zich inzet voor
de mensenrechten in Turkije, nam
de gelegenheid te baat om de
oorlogshandelingen die NAVO-
lidstaat Turkije uitvoert in
Koerdisch gebied in Turkije onder
de aandacht te brengen. De groep
wil dat er maatregelen genomen
worden tegen de regering van
Turkije vanwege de grove mensen-
rechtenschendingen door Turkse
troepen tegen de Koerdische
burgerbevolking. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van wapens die
direct of indirect zijn verkregen van
NAVO-partners. Hieronder volgt een
bewerking van de brief van Kurds
and Friends aan de vaste Kamer-
commissie Buitenlandse Zaken.

Inzet tegen eigen bevolking

Sinds de dagen van het Griekse
kolonelsbewind (de jaren
zeventig van de 20ste eeuw) en

het Portugese fascisme (tientallen jaren
lang tot 1974) is er geen NAVO-land
geweest dat een oppositioneel deel van
zijn bevolking zo genadeloos
gewelddadig heeft aangepakt. Terwijl
Koerden in 2015 twee keer succes
boekten bij verkiezingen, waarmee hoop
ontstond op een politieke oplossing,
koos NAVO-lidstaat Turkije voor het
vermoorden van burgers en ontvolking
van hele wijken in een aantal steden. In
totaal zouden bijvoorbeeld bij een
operatie op 13 maart 2016 tussen de
10.000 en 20.000 leden van de Turkse
Jandarma (gendarmerie) en special
forces van de politie ingezet zijn in de
steden Nusaybin en Yüksekova. Officieel
tegen PKK-strijders in die steden, maar
feit is dat de steden aan enorme
vernietiging zijn blootgesteld. Daarbij
werden zware pantserwagens en
aanvalshelikopters gebruikt.

In antwoord op Kamervragen van de
SP over het eventuele gebruik van

brandwapens (fosfor) in de stad
Nusaybin deed minister Koenders geen
concrete uitspraken, omdat de fractie
van de pro-Koerdische HDP ook
Kamervragen in het Turkse parlement
heeft gesteld.1 Kurds & Friends vreest
dat deze vragen nooit beantwoord
zullen worden en wil dat de zaak tot de
bodem wordt uitgezocht.

Nederlandse
wapenleveranties
aan Turkije

Al jaren exporteert Nederland wapens
naar Turkije. Volgens de meest recente
cijfers (2014) gaat het om wapens ter
waarde van 248 miljoen euro.
Momenteel betreft het vooral JSF-
gerelateerd materieel. Gezien de actuele
oorlogvoering is er geen argument om
hiermee door te gaan, indien een land
zijn luchtmacht zo grootschalig inzet
tegen een deel van de eigen bevolking.2

Wapenimporten
door Turkije

Deze oorlog tegen een deel van de eigen
bevolking heeft geen invloed op de
verkoop van wapens aan de Turkse

strijdkrachten. Die kochten onlangs een
pakket Amerikaanse wapens ter waarde
van 5,9 miljard dollar, waaronder het
MPT-76 geweer, 17 nieuwe T1 29
aanvalshelikopters die expliciet tegen de
PKK moeten worden ingezet.3 In
oktober 2015, aan het begin van de
oorlog tegen de Koerdische bevolking,
blijkt dat Turkije aan de VS
toestemming heeft gevraagd om de Joint
Direct Attack Munitions (JDAM) te
mogen bestellen. Het zou de eerste keer
zijn dat Turkije dit precisiewapen tegen
gronddoelen verwerft, terwijl de VS
beseffen dat het wapen heel goed tegen
een binnenlandse vijand kan worden
ingezet.4 Ook werden onlangs acht F-35
Joint Strike Fighters (JSF) besteld.
Turkije plant in totaal 100 JSF-toestellen
te kopen. In het licht van de inter-
nationale spanningen met buurland
Syrië (en Irak en Iran) en de
verwoestingen die worden aangericht in
de strijd tegen de eigen Koerden zijn
deze plannen buitengewoon
verontrustend. Verder ontwikkelt
Turkije zelf drones.5 De toestellen
worden in Elazig gestationeerd, een stad
in Koerdisch gebied. Ook meldt de
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Niet vergeten

De conclusies van de Britse commissie Chilcot
over de oorlog in Irak mogen we nooit

vergeten. De Britten besloten in 2003 tot de invasie
van Irak terwijl alle vreedzame opties nog niet waren
uitgeput. Premier Blair overdreef het gevaar van het
Iraakse regime. De informatie over Iraks
massavernietigingswapens, waarmee de invasie
werd gerechtvaardigd, was niet betrouwbaar.
President Bush negeerde Britse adviezen voor de
periode na de oorlog. En wat vooral niet vergeten
mag worden is de reactie van Blair na de presentatie
van het rapport van de commissie begin juli. Hij
houdt vol dat ingrijpen op dat moment de enige
juiste beslissing was. “Ik geloof oprecht dat we
goede motieven hadden,” zei Blair. “En ik ben ervan
overtuigd dat we er op dit moment slechter voor
zouden staan, als we indertijd niet zo gehandeld
hadden.” Vooral dat ‘we’ intrigeert. Wie bedoelt
Blair? Hij kan toch onmogelijk aan de Irakezen
hebben gedacht. Die zullen eens te meer bevestigd
zijn in de voosheid van de belofte om in hun land ‘de
democratie te brengen.’ Verwacht van het westen
geen edele motieven, daar denken ze alleen aan
zichzelf. Zo zal de boodschap van Blair in het
Midden-Oosten worden begrepen. Waarom was
oorlog ‘de enige juiste beslissing’? Ook dat is iets om
te onthouden. De commissie Chilcot heeft onthuld
dat Blair al ruim voordat hij met Bush meeging in de
oorlog, trouw aan de Verenigde Staten heeft betuigd.
Acht maanden voor de invasie, ver voor de VN-
wapeninspecteurs hun werk hadden afgerond,
schreef Blair aan Bush: “Ik sta naast je, hoe dan
ook.” Het Verenigd Koninkrijk volgt bij voorkeur de
grote bondgenoot aan de andere kant van de oceaan.
In Den Haag heeft het rapport van Chilcot nog geen
rimpeling in de Hofvijver veroorzaakt. Terwijl
Nederland met het Verenigd Koninkrijk indertijd de
oorlog is ingerommeld. Toenmalig premier
Balkenende heeft zijn Britse ambtgenoot nog wel
gewaarschuwd voor de gevolgen van een oorlog. Hij
zou, volgens een eind vorig jaar opgedoken memo,
tegen Blair gezegd hebben: “Zeer serieus moet
worden nagedacht over een eventuele post-Saddam
periode.” Maar bij deze kritische opvlieging is het
gebleven. De Nederlandse regering ging zonder
morren en met instemming van het parlement, mee
ten oorlog. De commissie Davids heeft het hier al
eerder geconcludeerd: Nederland maakte zowel de
kwestie van het ontbreken van een volkenrechtelijk
mandaat als de terughoudende rapportages van de
inlichtingendiensten over de
massavernietigingswapens ondergeschikt aan de
trouw aan de Atlantische bondgenoten. Ook iets om
niet vergeten. 

Jos van Dijk
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Turkse pers dat niet nader aangeduide
drones worden ingezet bij een operatie
in Nusaybin.6

Maatregelen 
Deze ontwikkelingen roepen vragen op
over de rol van de NAVO. De hoofdtaak
van de NAVO is bescherming tegen een
buitenlandse mogendheid die
gewapenderhand het land bedreigt. De
buitenproportionele
oorlogshandelingen tegen een deel van
de eigen bevolking vragen erom dat
Turkije door de NAVO tot de orde wordt
geroepen. Het zou mogelijk moeten zijn
om uiteindelijk een lidstaat te schorsen,
maar in zo’n procedure is niet voorzien
binnen het NAVO-statuut. Hoogste tijd
dat die er wel komt. Wat nu wel al kan:
zolang de vredesonderhandelingen niet
hervat zijn en de oorlog in Turks
Koerdistan voortduurt – geen wapens
naar Turkije!

Naschrift

Tot zover Kurds and Friends. Tij-
dens het Algemeen Overleg ver-
baasde het kamerlid Van Bom-

mel (SP) zich erover dat het onderwerp
mensenrechtenschendingen in Turkije
tegen de eigen bevolking niet op de
agenda van de NAVO-top stond. Hij
vroeg om een onafhankelijk onderzoek
en opschorting van de wapenexporten
naar Turkije. In tweede instantie ant-
woordde minister Koenders van Buiten-
landse Zaken zuinigjes dat leveranties
aan Turkije worden getoetst aan acht
criteria en dat het “gevolg daarvan is dat
wij het afgelopen jaar bepaalde leveran-
ties hebben afgewezen.” Op de andere
vragen ging hij niet in.

Wat voor invloed de mislukte coup in
Turkije voor de positie van de Koerden
zal hebben valt nog niet te overzien. De
verdere ontwikkeling van het bewind
Erdogan in autoritaire richting belooft
weinig goeds. Anderzijds zijn een aantal
officieren die betrokken waren bij de re-
pressie in het zuidoosten nu gezuiverd
en is de capaciteit van leger en gendar-
merie aangetast.

Bewerking en naschrift
Kees Kalkman

Website Kurds and Friends in aanbouw:

www.kurdsandfriends.nl

Contact: kurdsandfriends@gmail.com

1 Beantwoording vragen van
het lid Van Bommel over de
inzet van fosfor in het
zuidoosten van Turkije, 31
mei 2016. Zie ook: Reuters,
11 juni 2016 “Turkish jets kill
13 Kurdish PKK militants” –
tinyurl.com/Turkey-
airstrikes. Het gaat hierbij om
de inzet van zware wapens.

2 Zie: tinyurl.com/
Nederlandse-wapenexport-
2014. Op p. 9 van dit
rapport: “In 2014 is namelijk
een globale vergunning
afgegeven aan een Neder-
landse dochter van een van
de Amerikaanse producenten
van het F-35 gevechts-
vliegtuig. Deze Nederlandse
dochter verzorgt de
distributie van onderdelen
voor de F-35, die in de VS,
Canada, Australië, het VK,
Nederland, Noorwegen,
Denemarken, Israël en Italië
geproduceerd worden, naar
assemblagelocaties in de VS,
Turkije en Italië. De globale
vergunning heeft een waarde
van € 700 miljoen en heeft
een looptijd gekregen van
drie jaar. Conform de
systematiek van de jaar-
rapportages is dat hele
bedrag op 2014 geboekt en
vervolgens gelijkelijk
verdeeld over de drie
mogelijke eind-
bestemmingen.”

3 Jane’s Defence Weekly
(JDW), 16 maart 2016
“Turkey approves USD 6
billion in new defence buys”.

4 Jane’s Defence Weekly, 4
november 2015 “US approves
JDAM export tot Turkey”.
Dergelijke berichten zijn de
hele winter door verschenen.
Zie ook: JDW 27 januari 2016
“Turkey looks to offensive
missiles to strengthen its
deterrence”.

5 IHS Jane’s 360, 12 februari
2016 “Update: Turkey’s Anka
UAV makes operational
debut”.

6 Hürriyet 14 maart 2016. JDW
van 24 februari meldt de
inzet van 155mm houwitsers,
zeer zware artillerie, tegen
Syrische Koerden van de
YPG.
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VD AMOK
Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht
030 8901341, www.vdamok.nl

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

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

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

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

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

Wij hopen op 18 november een vredesbijeenkomst te houden, ge-
wijd aan een campagne tegen de veiligheidsideologie van deze tijd.
Plaats en definitieve datum zullen later bekend worden gemaakt.

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. FOLLOW@vredesbeweging

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

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

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

HUMANISTISCH VREDESBERAAD
Postbus 235, 2300 AE Leiden, 06-31275464,
e-mail: info@humanistischvredesberaad.nl
website: www.humanistischvredesberaad.nl

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, Vlamingstraat
82, 2611 LA Delft of
info@vredesmagazine.nl.

Abonnee
worden

T
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Dit dossier is een product van VD AMOK. Redactie: Kees Kalkman, Jan Schaake

Tussen VERBINDEN en PROTEST
Voor het tweede jaar is het thema van de Vredesweek “Vrede

verbindt”. Dat klinkt zo vanzelfsprekend; natuurlijk bestaat
vrede maken uit het verbinden van mensen, het met elkaar
verzoenen van bevolkingsgroepen, het met elkaar laten
samenwerken van landen. 

Toch wordt de vredesbeweging geassocieerd met protesten.
Tegen kernwapens en bewapening in het algemeen, tegen de
dienstplicht, tegen oorlogen. Toen ze in de kruisrakettentijd op z’n
sterkst was, leidde dat tot een sterke polarisatie in de samenleving.
Hoezo verbinden en verzoenen?

In de discussie die binnen de vredesbeweging en met lezers van
VredesMagazine werd gevoerd over het associatieverdrag met

Oekraïne ging het feitelijk over de tegenstelling tussen
verbinden en protest. Het dossier dat n.a.v. het referendum hierover
verscheen, bevatte inhoudelijke argumenten. De discussie spitste
zich vervolgens toe op de toonzetting van de meegestuurde
campagnekrant van Oorlog is geen Oplossing dat een Nee-
campagne voerde.

In dit dossier een aantal reflecties hierop.
Wat dachten de vormgevers van de krant hierover? Was in het

verleden ageren en propaganderen anders? Moet de vredes-
beweging zich verre houden van populistische onderstromen in
de samenleving? Hoe communiceer je vredelievend
én strijdbaar?
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De Muurkrant was opgericht in
1970 op een moment dat de ver-
schillen tussen de diverse ideo-

logische richtingen binnen radicaal-links
wel bestonden, maar nog niet volledig
waren uitgekristalliseerd. Daardoor was
het een bont gezelschap van anarcho-
maoisten, klassieke leninisten, aanhan-
gers van de kritiek van Rosa Luxemburg
op het bolsjewisme en fans van de Itali-
aanse buitenparlementaire organisatie
Lotta Continua. Het was een typische ka-
derorganisatie, zij het zonder een sterke
centrale leiding. De club was opgedeeld
in cellen (‘disputen’) waarvan de leden
elkaar in principe alleen bij de voornaam
aanspraken, al kwam het natuurlijk nog-
al eens voor dat men elkaar al eerder ken-
de via studentenbeweging of sociëteit of
bij elkaar in huis woonde.

De ambities van het oprichtingsmani-
fest “Van Muurkrant tot Stadsfront” wa-
ren groot. Het was de bedoeling uitein-
delijk heel links Utrecht te verenigen in
een opstandige beweging tegen de regen-
ten.

Aanvankelijk was ik niet actief bij de
eigenlijke Muurkrant, maar bij een fili-
aal, de multinationale bedrijvenkrant
Onze Krant (in Nederlands, Spaans,
Grieks etc.), die werd verkocht onder
bouwvakkers, buschauffeurs en arbei-
ders van bedrijven in de grootmetaal, de
bandenfabriek UBO en de farmaceuti-
sche groothandel OPG waar veel studen-
ten werkten (in Utrecht ook wel bekend
onder de spotnaam Onderling Pik Ge-
not). Na enige tijd ging ik ook wekelijks
de Muurkrant plakken en heb dat een
jaar of drie gedaan. Ik heb geplakt in
Utrechtse wijken als Lombok, Vogelen-

buurt en Abstederdijk. We plakten altijd
met zijn tweeën en meestal tijdens de
ochtendspits, omdat we ervan uit gingen
dat de politie dan andere zaken aan hun
hoofd had dan deze verboden activiteit.
In Lombok plakten we altijd het laatst op
de muur van een kerkelijk bijgebouw,
omdat we wisten dat de pastoor steevast
de politie belde als hij ons zag. We waren
dan op tijd weg.

Al die tijd ben ik maar één of twee keer
gepakt. In mijn herinnering ben ik ver-
hoord door de latere hoofdcommissaris
Jan Wiarda – toen een jonge politieoffi-
cier. Geheel tegen de richtlijnen van de
organisatie beriep ik me niet op mijn
zwijgrecht, maar wilde een politieke dis-
cussie aangaan. Dat verhoor was dus snel
afgelopen, maar de volgende keer dat ik
Wiarda ontmoette begroette hij mij met
de woorden: “Oh, U ken ik al.” Dat was
tijdens de bezetting van het Arbeidsbu-
reau van de Griekse junta in Utrecht,
toen ik in de onderhandelingsdelegatie
met de politie zat. De succesvolle actie
van onder meer Muurkrant en USF leid-
de ertoe dat het Arbeidsbureau, van-
waaruit Griekse Utrechters werden geïn-
timideerd, werd gesloten.

PROPAGANDA-ANALYSE
Een belangrijk orgaan binnen de Muur-
krant was de centrale redactie. Hier wer-
den de teksten geschreven die na een dag
gezeefdrukt op de Utrechtse muren ver-
schenen. Het was snoeiharde agitatie met
een vileine ondertoon tegen regenten,
bunkerbouwers, Hoog-Sjacharijne en
‘stadsvernieling’ zonder betaalbare
nieuwbouw. Vaak werd op de man (of
vrouw als dat zo uitkwam) gespeeld. De

redactie werkte volgens een tamelijk ge-
compliceerd systeem van strategische en
tactische momenten, politieke en agita-
tielijnen en agitatietechnieken. Op een
gegeven moment besloot men de overige
leden hierin ook te gaan onderrichten.
Dat gebeurde via de zogenaamde PRO-
PAANs (PROPAganda-ANalyses).

Een belangrijk – klassiek sociaal-de-
mocratisch – onderscheid werd binnen
de Muurkrant gemaakt tussen agitatie en
propaganda. Het verschilt van het huidi-
ge taalgebruik dat beide begrippen vrij-
wel tot synoniemen maakt.

Agitatie is het overbrengen van een-
voudige politieke ideeën op brede mas-
sa’s. Propaganda is het overdragen van
ingewikkelde politieke ideeën binnen
een beperkte groep. Let wel: het gaat hier
niet over opleidingsniveaus van het doel-
publiek. Iemand zonder veel opleiding,
maar in het bezit van levenservaring of
lessen van voorafgaande generaties kan
genuanceerde of ingewikkelde politieke
ideeën begrijpen, mits verwoord in be-
grijpelijke taal. Een geschoolde academi-
cus kan vallen voor PVV-agitatie, mits
deze bij hem of haar de juiste snaar raakt.
Een voorbeeld van het verschil: De Oe-
kraïnekrant van Oorlog is geen Oplos-
sing is agitatie, het dossier over het refe-
rendum in VredesMagazine is propagan-

Vier jaar temidden
van agitatoren

De Utrechtse Muurkrant als leerschool

In de eerste helft van de jaren zeventig heb ik een jaar of vier gewerkt
voor de Utrechtse Muurkrantorganisatie. Deze was vooral bekend vanwege
de 1 bij 2 meter grote plakkaten die op tientallen muren in de stad elke week
werden aangeplakt. Op het hoogtepunt waren daarbij tussen tachtig en
honderd activisten betrokken. 
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da (volgens de bovengenoemde defini-
tie).

De PROPAANs waarschuwen uitdruk-
kelijk tegen het vermengen van beide dis-
ciplines: als de massa’s worden vergast op
een uitgebreide klassenanalyse zullen ze
afhaken, als politiek bewuste activisten
worden bestookt met agitatie (die vaak
probeert te dwingen tot een duidelijke ja-
nee keuze, zoals in het referendum) zul-
len ze die beneden hun niveau vinden.

Een belangrijke regel bij de agitatie van
de Muurkrant was de unanimiteitsregel.
Zeg nooit: De gemeente probeert U een
rad voor de ogen te draaien. Zeg altijd:
De gemeente probeert ONS een rad voor
de ogen te draaien. De eerste formulering
schept onbedoeld afstand tussen de agi-
tator en zijn/haar publiek.

PERSOONLIJKE AANVAL
De centrale redactie benadrukte in PRO-
PAAN ook het belang dat voor het voet-
licht gebrachte feiten waar moeten zijn,
echter uitsluitend omdat een “juiste op-
vatting van de werkelijkheid noodzake-
lijk is voor het veranderen van die werke-
lijkheid”. Het is voor mij de vraag of de
beroemdste opening van de Muurkrant
uit 1972 – “Professoren Sexclub blootge-
legd” (het betrof een etablissement in
Austerlitz) – aan dit criterium kan vol-

doen. Het was gebaseerd op één vertrou-
welijke informant – de redactie beschikte
over een uitgebreid informantennetwerk
dat reikte tot in het Stadhuis – en was
aanleiding tot een anonieme aanklacht,
een politie-inval en inbeslagname van de
zeefdrukpers. De Muurkrant was overi-
gens – weliswaar met een kolom minder
– al snel weer op straat, omdat een reser-
ve-pers vrijwel ogenblikkelijk op een
nieuwe geheime plek kon gaan draaien.

Een belangrijke – en ook binnen de or-
ganisatie omstreden – regel was verder de
besmettingsregel “welke inhoudt dat een
aanval op een persoon of een zaak tevens
daarmee in verband staande personen en
zaken aantast.” (PROPAAN 5). Vooral in
de vorm van de persoonlijke aanval was
dit controversieel, want het betekende
dat de elite werd aangevallen via perso-
nen in hun omgeving of (vaak veronder-
stelde) persoonlijke eigenschappen. Dit
werd door de redactie als volgt verde-
digd:“De persoonlijke aanval behoort tot
de stamelingen (allervroegste uitlatingen
– KK) van de politieke agitatie. Geen en-
kele heersende klasse kan het nl. stellen
zonder ‘kopstukken’, die de dictatuur
aanprijzen of de macht representeren.”
In de praktijk leidde dit er bijvoorbeeld
toe dat een belangrijke sociaaldemocrati-
sche wethouder – verstokt vrijgezel – en

een verwant raadslid in de Muurkrant re-
gelmatig werden aangeduid als “billen-
maten”. Ook toen al vond ik dat hier een
grens werd overschreden en goedkoop
werd gespeculeerd op bijval door delen
van de massa’s met reactionaire opvat-
tingen over homoseksualiteit om een
agitatiesucces binnen te halen. Denk ove-
rigens niet dat dit soort agitatielijnen in
de redactie en in de organisatie zonder
tegenspraak bleven. Regelmatig werden
artikelen herschreven of afgevoerd. Hoe-
wel de uiteindelijke scheuring in de
Muurkrant in 1974 over andere thema’s
ging (prioriteit voor de centrale krant
versus wijk- en bedrijvenwerk) speelden
dit soort kwesties op de achtergrond wel
mee. Ik denk alleen dat ik er eerder con-
sequenties uit had moeten trekken.

De Muurkrant is voor mij een belang-
rijke leerschool geweest voor het schrij-
ven van artikelen. Er is ook een techniek
die ik niet in de PROPAANs heb kunnen
terugvinden, maar waarvan ik zeker weet
dat ik hem in die tijd heb geleerd: Het is
beter een artikel zo te schrijven dat de le-
zer zelf de conclusie kan trekken dan om
die conclusie te expliciet in het artikel te
zetten. De eerste methode verankert het
beoogde resultaat beter bij de lezer.

De periode waarin de Muurkrant op
de voorgrond trad was een tijd van scher-
pe maatschappelijke tegenstellingen en
de toegepaste agitatiestijl paste daarbij.
Ik denk dat de huidige periode daarop
lijkt met het verschil dat het gezag nu
vanuit nationalistisch rechts wordt on-
dermijnd en toen vanuit revolutionair
links. Een moderne antikapitalistische
beweging zal ook op het niveau van de
massa-agitatie moeten meespelen. Al
zullen daarbij niet alle regels van de
Muurkrant gehanteerd moeten worden.

Voor mijzelf brak na 1974 een nieuwe
periode aan – zonder Muurkrant. Ik ging
het leger in en werd lid van de Bond voor
Dienstplichtigen en daarnaast van Rood
Front Utrecht.

Kees Kalkman
met medewerking van Gerard Roorda

Voor een scriptie over de Muurkrant zie: Judith

Lize, Klassenstrijd in Utrecht – De strijd van de

Muurkrant tegen kapitalistische uitbuiting in de

Domstad (2013).

www.isgeschiedenis.nl/archiefstukken/

klassenstrijd-in-utrecht/
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VOORSTRAAT, UTRECHT (1980)
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Nadat we van de referendum-
commissie subsidie hadden
gekregen voor onze ‘nee’-cam-

pagne konden we als Oorlog is geen Op-
lossing een professioneel vormgeversbu-
reau in de arm nemen met ervaring in
voorlichtingscampagnes om een breder
publiek te bereiken. Hun eerste reactie
was dat dit voor hen een uitdaging was,
omdat een ‘nee’-campagne over het alge-
meen een lastig te verkopen boodschap
is. En dan ook nog eens met een negatief
getoonzette naam als “Oorlog is geen
Oplossing.” Zo’n naam alleen roept on-
middellijk de vraag op wat dan wel een
oplossing is. Of waarvoor oorlog dan
geen oplossing zou zijn.

Communicatiemensen zijn er echter
voor om van zo’n nood een deugd te ma-
ken en het feit dat een naam (of een leus)
vragen oproept kun je ook gebruiken.
Het prikkelt de nieuwsgierigheid en het
eerste wat ze deden was het naambordje
“Oorlog is geen Oplossing” voorzien van
het onderschrift “denk vanuit een ander
perspectief.” Dat is wat een vredesbewe-
ging doet: niet meegaan in de hoofd-
stroom van machtsdenken, eigenbelang
en het desnoods met geweld opleggen
van oplossingen, maar de situatie eens
vanuit een andere positie bekijken: van-
uit de bevolking, de tegenstander, vanuit
de overtuiging dat geweld niets oplost.

Denken vanuit een ander perspectief
houdt in dat je mensen, nadat je hun
nieuwsgierigheid hebt geprikkeld, aanzet
tot anders denken en vervolgens in staat
stelt zich te wapenen tegen de propagan-
da die over ons wordt uitgerold, zo rede-
neerden de vormgevers. En dat leidde
vervolgens tot de tekst: “Wie nadenkt
stemt tegen. Waarom? Zie ….” en dan
volgt een verwijzing naar de website waar

AMOK OnderzoeksdossierVD

artikelen en filmpjes stonden (en staan)
die eerst duidelijk maken dat er ook een
andere verhaal te vertellen is dat, als der-
de stap in het proces, onderbouwd kan
worden met uitgebreidere analyses.

LONT IN OLIEVAT
Volgens de vormgevers slaan we als vre-
desbeweging die eerste twee stappen
(nieuwsgierigheid prikkelen en uitleggen
dat je een ander verhaal te vertellen hebt)
steeds over en komen in plaats daarvan
meteen met onze uitgebreidere analyses
en ingewikkelde verhalen. Dat sluit te-
genwoordig niet meer aan bij hoe men-
sen – en niet alleen jongeren! – besluiten
welke informatie ze wel of niet tot zich
willen nemen. Het gaat om drie stappen
in het communicatieproces: durf te
shockeren om de nieuwsgierigheid te
prikkelen, zet kort uiteen welk ander ver-

Verbinding zoeken in drieslag
Hoewel dit dossier niet is bedoeld om de vormgeving
van de door Oorlog is geen Oplossing verspreide
campagnekrant tegen het associatieverdrag met
Oekraïne te verdedigen, lijkt het toch zinvol om een
korte schets te geven van de overwegingen die hieraan
ten grondslag hebben gelegen. Het zijn pogingen om
antwoorden te vinden op vragen die velen binnen de
vredesbeweging bezig houden: Hoe verkopen we
onze boodschap? Hoe bereiken we doelgroepen, met
name jongeren, buiten het kleiner wordende kringetje
van de georganiseerde vredesbeweging?

haal jij te vertellen hebt en kom daarna
met grondige analyses en nuanceringen.

Volgens deze drieslag is vervolgens het
campagne-materiaal ontwikkeld. Een
poster (tevens voorzijde van de campag-
nekrant) met een olievat waarin een
brandend lont hangt om de nieuwsgie-
righeid te prikkelen. Een binnenpagina
van de krant (en een aantal korte filmpjes
die op de website en YouTube staan) die
uitleggen dat er ook een ander verhaal te
vertellen is en een hele batterij filmmate-
riaal, actuele commentaren en een 40-
pagina’s dikke brochure waarin de ach-
terliggende analyses uiteen zijn gezet.
Het blijft echter de vraag hoe vaak men-
sen daadwerkelijk na stap 2 ook stap 3
hebben gezet.

Jan Schaake
Oorlog is geen Oplossing
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Zij waren tegen het verdrag, en
steunden naar we mogen aanne-
men in grote meerderheid het

Burgercomité en GeenStijl/Geen Peil, die
het initiatief voor het referendum had-
den genomen en de belangrijkste kracht
waren die uiteindelijk de NEE-stem over
de streep trok. Een kwart van de niet-op-
gekomen kiezers waren dan nog eens van
mening dat de regering toch niets met de
uitslag zou doen, achteraf geen onjuiste
inschatting. Maar ook een teken dat een
groot deel van de niet-stemmers geen
vertrouwen meer heeft in de politiek.

Tel daarbij nog eens op de schaduw
van Wilders die over dit referendum viel,
en het wordt begrijpelijk dat het voor
veel progressief en humaan denkende
Nederlanders moeilijk was om de NEE-
campagne te steunen. OorlogIsGeenOp-
lossing, heeft daaraan niettemin een bij-
drage geleverd, omdat wij vooral het oor-
logsgevaar willen bezweren dat door de
defensiebepalingen in het verdrag, van
Oekraïne een frontstaat tegen Rusland
maakt. Maar toch... Wat deden we in dit
gezelschap?

De andere categorieën die in het
Trouw-artikel worden geïdentificeerd,
“hoogopgeleid in aantrekkelijke omge-
ving”, en “protestant, stabiel en met bur-
gerzin” in de oostelijke en noordelijke
provincies, zoveel is wel duidelijk, heb-
ben geen greep meer op het denken van
“laagopgeleid enz.” We kunnen natuur-
lijk ook gewoon over klassenverschillen
spreken.Nieuw is dat er nu ook klassen-
tegenstellingen gaan ontstaan, want die
mensen vínden ook iets en dat is strijdig

AMOK OnderzoeksdossierVD

met de opvattingen van de andere ge-
noemde categorieën.

In de periode van het naoorlogse klas-
sencompromis konden de arbeiders nog
het perspectief hebben dat ze dankzij
snelle economische vooruitgang en soci-
ale zekerheid een volwaardig aandeel in
de gezamenlijke welvaart zouden ver-
werven. Maar vanaf de jaren zeventig
wist het kapitaal, dus de grote onderne-
mingen en banken, zich uit dit compro-
mis te bevrijden en kon het de vleugels
uitslaan. Toen het Sovjetblok eind jaren
tachtig instortte, kwam daar ook nog
eens het speculatieve kapitaal bij: de han-
delaren in valuta, in waardepapieren (in-
clusief allerlei derivaten, titels die recht
geven op waardevermeerdering of -ver-
mindering in de toekomst) en in comple-
te bedrijven. De maatschappij kreeg nu te
maken met plundering die alleen te ver-
gelijken is met de rooftochten van de Vi-
kingen in de negende eeuw, al is dat mis-
schien niet fair tegenover deze Scandina-
viërs. V&D, kaalgeplukt door Ameri-
kaanse beleggingsfondsen en leeg en fail-
liet achtergelaten, mag hier als voorbeeld
dienen. En de kranten maar schrijven dat
het een ‘stoffig’ bedrijf was en daarom ten
onder ging.

GAREN SPINNEN
Tegen deze graaicultuur, die door de re-
gering wordt bevorderd en welwillend
wordt gadegeslagen door de media en
hun lezers onder “hoogopgeleid in aan-
trekkelijke omgeving”, komt de onder-
laag van de bevolking in verzet. “Laagop-
geleid in krimpgebied, voorstad of bui-
tenwijk” wordt immers geconfronteerd
met een rücksichtslos doorgevoerde af-
braakpolitiek die de in de jaren tachtig
ingezette sociale desintegratie steeds ver-
der doorvoert.

Daarvan krijgt dit deel van de bevol-
king ook nog eens de rekening gepresen-
teerd – inclusief de oorlogen die door
Amerika en Engeland zijn ontketend dan
wel verergerd, met ons land onverander-
lijk trouw achteraan – van Joegoslavië via
Irak en Libië tot de provocaties aan de

Russische grenzen, onder meer in Oe-
kraïne.

Vandaar de ongekende volksverhui-
zingen, waarbij de getraumatiseerde, ge-
desoriënteerde nieuwkomers dan ook
nog eens terechtkomen in “krimpgebied,
voorstad of buitenwijk”. De oproep om
deze slachtoffers op een menselijke ma-
nier tegemoet te treden (“vluchtelingen
welkom”) vindt bij deze groepen steeds
minder gehoor.

De politieke stromingen die daar garen
bij spinnen zijn de genoemde Geen
Stijl/Geen Peil en Wilders, Le Pen in
Frankrijk, Trump in de VS en andere
rechts-populistische trommelaars. Ook
de Brexit was zo’n eruptie van woede
over alles wat de mensen moeten onder-
gaan, die op de kleinste gemene deler
uitkomt, dus “buitenlanders eruit”. Met
in de marge progressieve en humane
krachten die de uittreding uit de EU (als
het zover komt) op rationele gronden

Klassentegenstellingen en
het Oekraïnereferendum

In het referendum over het EU-Associatie-
verdrag met Oekraïne van 6 april jl. is een
breuklijn in de samenleving aan het
licht gekomen, die in de meeste commentaren
opgevat wordt als een teken van politiek
verval. Het rommelt in de onderste lagen van
de bevolking, die in een stuk in Trouw enkele
dagen na de uitslag werden aangeduid als
“laagopgeleid in krimpgebied, voorstad
of buitenwijk”. 

Lees verder op pagina 27
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Ik begin bij de vraag hoe onze commu-
nicatieve praktijk er eigenlijk uit zou
moeten zien. Voorop staat, dat daar

een vredesgezinde houding uit moet
spreken. Als het ons om vrede te doen is,
dient dat zijn weerslag te vinden in ons
communicatieve gedrag. Voor mij bete-
kent dit, dat we onze tegenstanders bij
voorkeur als potentiële gesprekspartners
beschouwen en ook aanspreken, in plaats
van hen tot doelwitten te maken van af-
wijzing en beschuldiging.

Ik ben mij ervan bewust dat dit een
controversiële stellingname is. Ik stuit
daarmee op een ander vereiste voor ef-
fectieve actie, dat zich daar moeilijk mee
laat combineren. Dat is strijdbaarheid.
Zonder een strijdbare opstelling zijn we
niet opgewassen tegen de onvredelieven-
de bedoelingen die in de internationale
politiek de boventoon voeren en ken-
merkend zijn voor het Westelijke aandeel
daarin. We zullen in de huidige, door
machtsstrijd getekende tegenstellingen
geen poot aan de grond krijgen als we
daar geen stevig antwoord op in huis
hebben.

Deze overtuiging confronteert mij met
de gedachte dat zo’n antwoord om een
agressievere toonzetting vraagt dan bij
een vredesgezinde houding thuishoort.
Is het geen hopeloze opgave om zonder
massale pressie van onderop de politieke
elite op een vredesgezinder spoor te krij-
gen, hoe sterk onze argumenten daar-
voor ook mogen zijn?

IMPONEEREFFECT
Om massale steun te verwerven, zegt de
gangbare politieke wijsheid, moet je je

de; een ongeloof dat zich kan beroepen
op kennis van wat er in de menselijke in-
borst huist en op de les van de geschiede-
nis.

POLARISERENDE STRIJDBAARHEID
Mijn conclusie is dat het er niet inzit om
het beleid van het machtsblok VS-NAVO
succesvol te dwarsbomen door ons als
protestbeweging te profileren. En als dat
zo is, keldert het politieke bestaansrecht
van een polariserende vorm van strijd-
baarheid, die dan vooral het karakter
krijgt van rebellie tegen de eigen machte-
loosheid – een vergeefse poging om te la-
ten zien dat wij van de politieke wereld
zijn en geen wereldvreemde idealisten.

Ik zie echter in onze gelederen een
groeiend besef van het vergeefse van dit
pogen. Als ik het Oekraïnedossier van
VredesMagazine doorneem, vind ik dat
daaruit weliswaar niet alle sporen van
vijanddenken tegen de Westelijke poli-
tiek verdwenen zijn, maar ik tref geen
uitlatingen aan die mijns inziens over de
communicatieschreef gaan.

Maar ik blijf mij zorgen maken. Wat
gaat er gebeuren wanneer het gevoel
doorbreekt dat het oorlogsgevaar voor
de deur staat? Zullen er dan geen pani-
sche reacties loskomen waarin de angst
voor het falen van de nucleaire afschrik-
king en de roep om vastberadenheid el-
kaar verhit te lijf gaan?

Komt dan misschien de grote tijd van
het anti-oorlogsradicalisme, waarin er
weer indrukwekkende massademonstra-
ties georganiseerd zullen worden met
leuzes die aan eenduidigheid niets te
wensen overlaten?

richten op wat bij een breed publiek zal
aanslaan en daarbij vooral niet kieskeu-
rig te werk gaan. Wees niet bang om in te
spelen op vrees voor welvaartsverlies,
schrik voor vreemde overheersing, even-
als op vooroordeel en patriottistische ei-
gendunk.

Ik onderscheid verschillende motieven
om voor zo’n aanpak te kiezen. Om te be-
ginnen leert de ervaring dat deze veelvul-
dig met succes beloond wordt. Vervol-
gens is zij een uitgelezen manier om ei-
gen afkeer en verontwaardiging te spui-
en. Hierbij speelt het denkbeeld mee dat
het demonstreren van een emotioneel
geladen houding geschikt is om overeen-
komstige gevoelens bij anderen op te roe-
pen of te versterken.

Dat is inderdaad een mogelijk resul-
taat, maar het kan ook anders uitpakken.
We kunnen ons niet ongevoelig tonen
voor het imponeereffect dat van atomai-
re slagkracht uitgaat en dat bij vredesge-
zinde mensen een besef van machteloos-
heid oproept. Zo geven opiniepeilingen
aan dat een grote meerderheid van de
Nederlandse bevolking ons land graag
kernwapenvrij wil zien, maar niettemin
staat de collectieve inzet daarvoor op een
laag pitje. En om even terug te kijken
naar de tijd van het NAVO-dubbelbe-
sluit: De steun voor het devies “kruisra-
ketten nee” nam ongekend massale vor-
men aan, maar de prijs daarvoor bestond
uit “ja” tegen Nederlands lidmaatschap
van de NAVO.

Tegen deze aanpassingsgezindheid valt
moeilijk op te boksen omdat daarin het
oeroude ongeloof naar boven komt in de
bestaanbaarheid van een duurzame vre-

Pleidooi voor een
communicatieve praktijk

Wat mij betreft is het een goed idee van de redactie van VD AMOK’s onderzoeksdossier
om een gedachtewisseling op touw te zetten over de manier van communiceren van de
vredesbeweging. Ik ben daar vooral gelukkig mee, omdat de verwijzing naar het Oekraïne-
dossier in het laatste nummer van VredesMagazine aangeeft, dat het in de eerste plaats gaat
om het communicatieve optreden van met VD AMOK verbonden antimilitaristische clubs en
individuen – zeg maar ons eigen functioneren als anti-oorlogsbeweging. Met als hoofdthema
onze strijd tegen het NAVO-militarisme en de vazallenrol daarin van Nederland. Ik voel me
dus volop uitgenodigd om met commentaar en suggesties te voorschijn te komen.
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Mijn suggestie is dat wij ons recht-
streeks met kritische vragen en stelling-
names tot mensen uit het politieke cir-
cuit richten en hen vragen om daarop
persoonlijk te reageren. Dit is een honds-
moeilijke opgave, omdat zo’n benade-
ring tegen de heersende politieke taboes
ingaat en het politiek establishment over
een bijna ijzeren media-controle be-
schikt. Maar als het lukt om daar door-
heen te breken, kan wat wij betogen niet
zomaar opzij worden geschoven. Daar-
om ben ik voor het onderling bespreken
van deze moeilijkheid.

Clemens Raming

Ik houd mezelf voor dat het toch wel
weer anders zal gaan als je verwachten
kon. Maar ik kan het niet laten om bo-
venstaand toekomstbeeld voor akelig
reëel te houden.

Natuurlijk moet het NAVO-militaris-
me bestreden worden en dient er cam-
pagne tegen de kernwapens te worden
gevoerd. De vraag is alleen wat daar de
beste manier voor is. Ik geloof niet dat de
verzetshouding in staat is om de zaak van
de vrede aan toekomst te helpen. Mijns
inziens is daar een optreden voor nodig
dat aan het verlangen naar vrede in de
wereld een krachtige politieke vorm
geeft.

Te
ke

ni
ng

 L
en

 M
un

ni
k

beredeneren – net als het NEE inzake Oe-
kraïne.

Het lijkt erop dat na 300 jaar het Wes-
terse kapitalisme in een stadium van
duurzame neergang is beland. Een be-
angstigend vooruitzicht, want hoe moe-
ten we ons de overgang voorstellen naar
een maatschappij gebaseerd op collectie-
ve waarden, nu mèt het staatssocialisme
ook alle waardevolle bestanddelen daar-
van, zoals de planeconomie en de natio-
naliteitenpolitiek, in diskrediet zijn ge-
raakt?

MIGRATIECRISIS
In die omstandigheden is het van groot
belang de aansluiting met de grote massa
van de bevolking, dus “laagopgeleid in
krimpgebied, voorstad of buitenwijk”,
niet te verliezen. Ook als dat betekent dat
we binnen de politiek actieve vertegen-
woordigers daarvan ook de GeenPeilers
en Wildersaanhangers tegenkomen. Alle
andere politieke partijen hebben zich
immers aan de neoliberale kar laten bin-
den, alleen de SP sputtert wat tegen – in
het Oekraïnereferendum wel effectief
maar over de migratiecrisis heeft die par-
tij geen standpunt.

Mijn ervaring uit de campagne die we
met OorlogIsGeenOplossing hebben ge-
voerd is dat diegenen die zichzelf ‘rechts’
noemen, soms toch sterke sociale stand-
punten innemen en dat hun keuze voor
Wilders niet zozeer een keuze voor zijn
programma is, maar een afwijzing van de
afbraak- en oorlogspolitiek van de rege-
ring en van “hoogopgeleid enz.” In Het
Parool werd in een enquête onder Am-
sterdammers veel steun voor Wilders
vastgesteld, maar evenveel mensen
hechtten eraan aan te tekenen dat ze het
niet eens waren met zijn anti-islam- en
anti-buitenlanders-standpunt. Waarmee
dan wel?

We staan aan de vooravond van grote
veranderingen in de maatschappij en zijn
slecht voorbereid. De Duitse regering,
lees ik net (21 augustus), heeft haar bur-
gers opgeroepen om voor tien dagen eten
in huis te halen. Maar ik denk dat er meer
nodig is.

Kees van der Pijl

Klassentegenstellingen
en het
Oekraïnereferendum

Vervolg van pagina 25
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Mensen wordt op vele plaatsen
in de wereld een vreedzaam
bestaan onmogelijk ge-

maakt. Zij vluchten massaal voor het
oorlogsgeweld en worden speelbal in de
belangenstrijd voor nieuwe internatio-
nale machtsverhoudingen. Geweld en
onrecht woekeren voort met vele slacht-
offers. Profiteurs zijn de wapenprodu-
centen en de wapenhandelaren.

Democratie lijkt niet meer een door
het volk met sociale strijd verworven
goed met emancipatorisch perspectief te
zijn, maar een populistisch alibi om de
samenleving te splijten, groepen mensen
te minachten en uit te sluiten, en geweld,
discriminatie en inmiddels ook de
doodstraf te rechtvaardigen.

In vele landen worden vredes- en
mensenrechtenactivisten en dienstwei-
geraars, die met grote morele durf een
daad stellen, gecriminaliseerd, gevangen
gezet en onmenselijk behandeld.

En als je dan al denkt... “Dat is alle-
maal een ver-van-mijn-bed-show... dan
kan het je zomaar overkomen dat je er
midden in staat... en de kogels om je
oren vliegen. En als je het toch over-
leeft... dan is er nog die angst. Ook als je
er alleen in gedachten bij bent geweest ...
kan het je raken.

Dan sta je voor de keus... meegaan in
de vernietigende bewapening, de angst
en het isolement, de xenofobie en het je
afkeren van de open sociale en mens-
waardige samenleving... of... tegen een
verziekte maatschappij in gaan, waar
hand in hand gaan van militarisme en
terrorisme normaal lijkt te zijn gewor-
den.

En als je al dacht: “Die vredesbewe-
ging stelt tegenwoordig niks meer voor
...,” bekijk dan eens de tweets van @vre-
desbeweging en blijf die volgen. Wereld-
wijd laat de vredesbeweging zien: het
kan anders! Steun een vredesbeweging
die lokaal en internationaal sterk en soli-
dair in actie is!

War Resisters’ International is een we-
reldwijd netwerk van antimilitaristen en
pacifisten met rond 80 aangesloten or-
ganisaties en groepen en actief in meer
dan 40 landen. Netwerken van activisten
zijn en worden opgezet op vijf continen-
ten met o.a. trainingen, seminars, infor-
matie-uitwisseling en vooral actie. Van-
zelfsprekend wordt ook steun gegeven
aan dienstweigeraars en vredesactivisten
die repressie moeten doorstaan bij het
bestrijden van geweld en het opbouwen
van een samenleving waarin geweld-

loosheid een uitgangspunt is.
Internationaal samenwerken bij het

ontwikkelen en voeren van succesvolle
actie, gebeurt efficiënt en effectief zon-
der franje of poeha. Maar de kosten zijn
niettemin hoog. Het werk van de WRI is
afhankelijk van ruimhartige financiële
steun. De WRI is volstrekt onafhanke-
lijk, geld komt van private fondsen en
donateurs, naast contributies van leden
en lid-organisaties.

De Nederlandse sectie van de WRI,
Vredesbeweging Pais, roept daarom op
om gul en naar vermogen te geven voor
de WRI. Een deel van de lezers treft hier-
voor bij dit nummer een acceptgirokaart
aan. Anderen kunnen toch doneren via
bankrekening NL84 TRIO 0212 1150 22
t.n.v. Vredesbeweging Pais te Delft o.v.v.
“gift WRI”. Vredesbeweging Pais is een
erkende Algemeen Nut Beogende Instel-
ling (ANBI). Giften zijn dus fiscaal af-
trekbaar. Voor grote en bijzondere giften
zoals legaten, kan contact worden opge-
nomen met de penningmeester via in-
fo@vredesbeweging.nl of 015 7850137.

Voor uw steun zijn zeer vele vredesac-
tivisten wereldwijd u zeer erkentelijk.

Namens dezen,

Vredesbeweging Pais

Nu de kogels al om je oren vliegen…

Tair Kaminer zat 150 dagen in
een Israëlische gevangenis
wegens dienstweigering. Nu is
ze vrij omdat ze is uitgesloten
van militaire dienst wegens
‘slecht gedrag’. Als iedereen zich
op deze manier ‘slecht’ gedroeg,
zou de wereld een stuk veiliger
zijn! Wij danken allen die Tair
gesteund hebben. 
Wij hopen dat u ook andere
dienstweigeraars, die nog
vastzitten, uw steun zult geven.
Info: www.tinyurl.com/htgaw7s
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Vredesmissies
zonder wapens

Op 21 september zal een drietal vre-
deswerkers in Wageningen vertel-

len over hun ‘vredesmissies zonder wa-
pens’: vredeswerk ondernomen door
burgers in conflictgebied, zonder ge-
bruik van geweld of het dragen van wa-
pens. Meer info: http://tinyurl.com/vre-
desmissies

Mensenrechten-
juriste bedreigd

De in Den Haag werkzame Jordaans-
Zweedse juriste Nada Kiswanson

wordt sinds februari met de dood be-
dreigd. Kiswanson levert namens Pales-
tijnse mensenrechtenorganisaties infor-
matie aan het Internationaal Strafhof in
Den Haag, dat vooronderzoek doet naar
mogelijke Israëlische oorlogsmisdaden
in Palestina.

De juriste vermoedt dat een Israëlische
geheime dienst achter de dreigementen
zit. Amnesty International zag zich, na
een computerinbraak, die verband lijkt
te houden met de zaak-Kiswanson, ge-
noodzaakt zijn kantoor in Den Haag tij-
delijk te sluiten. Drie andere ngo’s die
met het Strafhof werken deden uit voor-
zorg hetzelfde.

Het OM onderzoekt de bedreigingen,
maar mensenrechtenorganisaties en het
Strafhof hebben harde kritiek op de “lak-
se wijze” waarop de Nederlandse autori-
teiten aanvankelijk op de dreigementen
reageerden. Zij willen dat de overheid
preventieve maatregelen treft ter beveili-
ging van personen en organisaties die
met het Hof werken.

Heilig Verweer

Bij uitgeverij MensaBoeken ver-
scheen onlangs ‘Heilig Verweer, de

geweldloze strijd in christendom en is-
lam’. Dit boek is de Nederlandse vertaling
van ‘The Jihad of Jesus’, geschreven door
de Australische vredesactivist Dave An-
drews.

Heilig verweer is een handboek voor
verzoening en actie, een zelfhulpgids

voor al die moslims en christenen die
voorbij de ‘botsing der beschavingen’
willen en geweldloos naast elkaar willen
strijden voor vrede en rechtvaardigheid.
Meer info: www.degezondepers.nl

Erasmus

Op 29 oktober wordt in Rotterdam
een geactualiseerde, hedendaagse

samenspraak, uitgaande van Erasmus’
Dulce Bellum Inexpertis (zoet is de oor-
log voor hen die hem niet kennen) gepre-
senteerd. De titel van dit boek is: De boe-
merang van Oorlog en Geweld. Meer in-
fo: www.huisvanerasmus.nl

Toekomst

Het Vredesburo Eindhoven houdt
op 17 december in samenwerking

met enkele andere organisaties een bij-
eenkomst met een tweeledig doel: het
herdenken van de 20 jaar geleden overle-
den vredesactivist Kees Koning en samen
praten over de toekomst van vredeswerk.
Welke nieuwe vormen van vredeswerk
kunnen en zijn aan het ontstaan? Welke
organisatievormen zijn daarvoor ge-
schikt? Missen we de digitale boot? Ver-
dwijnen we langzaam als sociale bewe-
ging?

Wapenbeurzen

Rondom de internationale wapen-
beurs in Farnborough, Londen zijn

de begin juli tientallen acties gevoerd.
Onder meer liepen activistes verkleed als
De Dood (met zeis) door de trein die de
wapenproducenten naar de beurs bracht,
roepende: “you make our work easy”.

Een vijftigtal actievoerders drong 13
juni binnen op de wapenbeurs Eurosato-
ry in Parijs en besmeurde er tanks en an-
der wapentuig met bloedrode verf. Euro-
satory is de grootste wapenbeurs ter we-
reld. Op 22 juni werd geprotesteerd tegen
de maritieme wapenbeurs MAST in Am-
sterdam

Union Pacifiste

De Franse zusterorganisatie van Vre-
desbeweging Pais, de Union Paci-

fiste heeft naar aanleiding van de afschu-

welijke gebeurtenis in Nice een verkla-
ring uitgegeven met de oproep: Samen
voor vrede!

Zij wijst erop dat de roep om wraak en
een gewelddadige reactie alleen maar tot
meer geweld en meer slachtoffer zal lei-
den. De logische weg is die van het paci-
fisme. De tegenstanders van het gewelds-
denken uit alle kampen zouden moeten
samenwerken voor verzoening en tegen
haat, racisme, nationalisme en religieus
fanatisme.

Just Peace Festival

Van 21 t/m 25 september staat Den
Haag weer in het teken van het jaar-

lijks terugkerende Just Peace Festival. Vijf
dagen lang wordt stilgestaan bij de Inter-
nationale VN Dag van de Vrede.

Het programma van het grootste vre-
desfestival van Nederland bestaat uit een
mix van debat, podiumkunst, museale
activiteiten, sport en muziek, waarbij het
thema Vrede & Recht centraal staat. Zo
kunnen bezoekers o.a. deelnemen aan de
Vredesloop, een kijkje nemen bij interna-
tionale organisaties, genieten van mu-
ziekoptredens of inspirerende sprekers
ontmoeten bij HagueTalks.

Turkije

Vredesbeweging en mensenorganisa-
ties houden hun hart vast voor wat

allen in Turkije, die staan voor mensen-
rechten en zich verzetten tegen de milita-
risering, nog te wachten staat.

De zusterorganisatie van Vredesbewe-
ging Pais, de Turkse Associatie van
Dienstweigeraars, heeft een verklaring
uitgegeven. In deze verklaring wordt de
militaire coup veroordeeld maar ook het
beroep van de regering op de bevolking
gekarakteriseerd als een fascistische mo-
bilisatie. Gevreesd wordt voor een spiraal
van geweld en militarisme waar nu al de
Koerden het slachtoffer van worden.

Walk of Peace

Na het grote succes van een wande-
ling in het teken van de vrede in

Den Haag afgelopen jaar, organiseert
PAX dit jaar een nieuwe Walk of Peace,
dit keer in Enschede. Ook nu wordt weer
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deelname verwacht van een gemeleerd
gezelschap wandelaars. Er zijn verbin-
dende activiteiten, met bijzondere ont-
moetingen in gebedshuizen en op andere
betekenisvolle plekken. Meer info:
www.walkofpeace.net

Sisters

Op 3 mei heeft de groep Sisters
Against Armtrade, 15 vrouwen en

genderqueere activisten, actie gevoerd te-
gen de MBDA-raketfabriek in Bedfords-
hire, Verenigd Koninkrijk. Ze blokkeer-
den de fabriek een hele dag.

Studenten

Dit najaar zal voor de negende keer
de Nederlandse MA Thesis Prize

“Visions on Peace”worden uitgereikt aan
een masterstudent die een scriptie van
buitengewone kwaliteit heeft geschreven
op het terrein van vrede en veiligheid. De
prijs is een initiatief van de Stichting Vre-
deswetenschappen in samenwerking met
UPEACE. Studenten kunnen zich aan-
melden tot 30 september 2016.

Nucleaire
impasse voorbij

De Tweede Kamer, nam in mei vier
moties aan voor afbouw van kern-

wapens in Nederland, Europa en de we-
reld. Daarom organiseert de NVMP in
oktober een manifestatie, waar organisa-
ties en experts argumenten en adviezen
zullen geven ter ondersteuning van mi-
nister Koenders in de strijd voor een
kernwapenvrije wereld. Meer info:
www.tinyurl.com/zswnhsp

Vredeskaart

Op www.vredessite.nl is sedert kort
de Vredeskaart te vinden. Op die

kaart vindt u een overzicht van zoveel
mogelijk alle Nederlandse vredesorgani-
saties, met hun doelstellingen en con-
tactgegevens. De Vredeskaart is samen-
gesteld door Eirene.

Ontmoetingsdag

Op 28 mei vond de jaarlijkse Ont-
moetingsdag van de vredesbewe-

ging plaats. Er werden contacten gelegd
en gediscussieerd over praktische moge-
lijkheden om samen te werken en de

jeugd hierbij te betrekken. Uitgebreid
verslag met foto’s en geluidsopnames:
www.tinyurl.com/hwkaaku

Kernwapens

Het aantal kernwapens in de wereld
neemt langzaam af. Van 15.850

kernkoppen begin 2015 tot 15.395 in
2016. Dat blijkt uit jaarcijfers van het
Stockholm International Peace Research
Institute (SIPRI). De afname is voorna-
melijk een gevolg van het feit dat Rusland
en de VS, die samen meer dan 93 procent
van alle massavernietigingswapens bezit-
ten, hun voorraad strategische kernwa-
pens verder hebben teruggebracht.

Daar staat tegenover dat de negen
kernmachten hun massavernietigings-
wapens aan het moderniseren zijn.

JSF besmeurd

Antimilitariste Gonnus Doeven heeft
begin juni bij de presentatie van de

JSF op de vliegbasis Leeuwarden een JSF
besmeurd met groengele verf. Ze kon
haar doelwit vreemd genoeg tot op een
paar meter benaderen. Naderhand bleek
het om een showmodel te gaan, eentje
zonder motoren.

Gonnus verklaart: “Defensie is bezig
zich mooi voor te doen, maar het is
moordtuig waar ze mee pronken. Het ar-
senaal van defensie is geen attractie. Zo’n
vliegtuig met zijn bommen al helemaal
niet. Ze hebben deze week zoveel aan-
dacht gehad, dat ik hier een ander geluid
wilde laten horen: dit is geen speelgoed.”

Na haar heldhaftige daad, te midden
van soldaten, werd zij aangehouden en
na verhoor vrijgelaten met een proces-
verbaal op zak wegens vernieling. Omdat
ze gebruik gemaakt heeft van vingerverf
zal de schadeclaim wel meevallen, denkt
ze.

Burgerslachtoffers

Uit rapporten van de Britse organi-
satie Iraq Bodycount blijkt dat de

officiële rapportages slechts een kleine
fractie van het werkelijke aantal burger-
slachtoffers weergeeft. In de Westerse he-
misfeer heeft de VS de informatieoorlog
zo geperfectioneerd dat de meeste Ame-
rikanen en Europeanen bijna niets weten
over de werkelijke impact van de wester-
se militaire operaties daar. Majoor Ralph
Peters, verantwoordelijk voor “toekom-
stige oorlogsvoering” bij de Deputy

Chief of Staff voor Intelligence van het
Amerikaans leger, schreef al in 1997 in
een militair tijdschrift:

“Wij zijn meesters in informatie oor-
logsvoering... Er zal nooit vrede heersen.
Op ieder moment van ons leven zullen er
meerdere oorlogen over de hele wereld
woeden. Gewelddadige conflicten zullen
de krantenkoppen blijven domineren,
maar de culturele en economische strijd
zal uiteindelijk meer beslissend zijn. De
feitelijke rol van de Amerikaanse strijd-
krachten zal er in bestaan de wereld veilig
te houden voor onze economie en open
voor onze culturele overheersing. Om
dat te bereiken zullen we een behoorlijk
aantal mensen moeten vermoorden.”
Een duidelijke boodschap!

Vrouwenboot

In september zal de Freedom Flotilla
Coalition opnieuw een schip naar Ga-

za zenden, ditmaal met een uitsluitende
vrouwelijke bemanning en passagiers,
onder de naam Womens’ Boat for Gaza.
Meerdere politieke prominenten zullen
er aan deelnemen. Deze coalitie is ont-
staan uit de initiatieven om per schip hu-
manitaire hulp te bieden aan de Pales-
tijnse bevolking van Gaza, die sinds 2005
een economische blokkade door het Isra-
ëlisch leger ondergaat.

Tentoonstellingen

In het Vredesmuseum Gouda, Turf-
markt 30 is t/m 30 sept. ‘LandEscape –

Je kunt geen kant op’ te zien. Een boeien-
de tentoonstelling van kunstenaar Mar-
rianne Waalwijk over vluchtelingen in
deze tijd. Vanaf 11 okt. t/m 30 dec. volgt
de tentoonstelling Millenniumdoelen -
Een terugblik. Aan de hand van de kunst-
werken van Irene Peters worden de mil-
lenniumdoelen (2001-2015) besproken
en tegen het licht gehouden.

In Wageningen zijn op 21 september,
de Vredes-doe-Dag, de tentoonstellingen
‘Burgemeesters voor Vrede’ en ‘Vredesaf-
fiches’ te zien.

Meer info: www.vredesmuseum.nl of
015-785.01.37 

Meer en uitvoeriger VredesNieuws vindt u

op: www.vredessite.nl/nieuws.
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derlandse politici die bereid waren tot
een compromis met de nationalisten te
steunen. Interessant is dat de Amerika-
nen aan de andere kant de Indonesiërs
niet onder druk durfden te zetten om
met Nederland tot een overeenkomst te
komen uit angst dat de revolutie zou ra-
dicaliseren en in communistisch vaarwa-
ter terecht komen.

Veel aandacht is er voor de periode van
de Vietnamoorlog, toen de ambassade
steeds meer het toneel werd van betogin-
gen. Opvallend hoe enerzijds ook onder
diplomaten de twijfel aan de oorlog toe-
sloeg en anderzijds hoeveel invloed de
demonstranten hadden op de benauw-
der wordende stemming binnen de am-
bassade, waar men zich zelfs door de Ne-
derlandse autoriteiten in de steek gelaten
voelde.

Goed aan de orde komt de aanwezig-
heid van de CIA-afdeling (zoals niet on-
gebruikelijk op de bovenste verdieping
van het gebouw) en diens nauwe samen-
werking met de Nederlandse geheime
diensten. BVD en de CIA waren verbon-
den met ‘zilveren koorden’, zoals de uit-

In de inleiding van het besproken boek
staat dat in leerstoelen voor studies
internationale betrekkingen een stu-

die die een hele ambassade als onder-
zoeksobject neemt zeldzaam is. De aan-
leiding voor deze bundel is triviaal – het
plan om een nieuwe ambassade te bou-
wen, naar het zich laat aanzien in Wasse-
naar. De achtergrond daarvan wordt ge-
vormd door de toenemende veiligheids-
problemen en daarmee samenhangende
overlast in de Haagse binnenstad die de
huidige locatie oplevert.

Het nu in gebruik zijnde modernisti-
sche monument aan het Lange Voorhout
van de Hongaars-Amerikaanse architect
Marcel Breuer is een geliefd demonstra-
tieobject van generaties activisten. Maar
al heeft het gebouw in de loop der tijden
de aanblik van een belegerde vesting ge-
kregen, zij zijn er nooit in geslaagd de di-
plomaten te verdrijven. Die twijfelachti-
ge eer moet zonder twijfel worden opgeë-
ist door het moderne terrorisme.

Duco Hellema (Universiteit Utrecht)
en Giles Scott Smith (Universiteit van
Leiden) hebben een groep specialisten
(jong en oud) aangetrokken om diverse
aspecten van de Nederlands-Amerikaan-
se relaties rond de ambassade te behan-
delen. Dat leidt tot degelijk vakwerk, ge-
baseerd op archiefonderzoek, eerdere
publicaties en interviews met diploma-
ten, maar ook de cables van Wikileaks.
Het geeft een goed beeld en zeker ook tal
van nieuwe feiten.

Zo had ik me nooit gerealiseerd dat de
VS na de oorlog (WO II) pas begonnen
waren met het opzetten van een diplo-
matiek apparaat dat hoorde bij de positie
van wereldmacht, waardoor vaak oner-
varen commanders on the spot een grotere
rol speelden dan bij andere mogendhe-
den. Dat pakte bij de politiek van de
Amerikanen ten aanzien van de Indone-
sische vrijheidsstrijd slecht uit. Washing-
ton begreep ook niets van het Neder-
landse coalitiestelsel en verzuimde Ne-

drukking luidde. Halverwege de jaren
zestig werden 65 BVD-ers gefinancierd
door de CIA-dollars. De meest uiteenlo-
pende en gevoelige informatie werd door
de BVD verstrekt aan de Amerikanen. In
dit verband missien we wel een bespre-
king van de affaires John Gardiner (spion
in het vredeskamp – 1984) en Nathan
Quimpo (benadering van Filipijnse dis-
sident – 1991). In beide zaken speelde sa-
menwerking tussen de ambassade (CIA)
en de BVD een belangrijke rol.

Alles bij elkaar een grondige studie, ze-
ker aanbevolen, maar hier en daar meer
nice to know dan need to know. Hoewel?
In het voorjaar van 1973 was de KVP-po-
liticus Tjerk Westerterp in gesprek met
VS-ambassadeur Middendorf over zijn
poging om de formatie van het kabinet
Den Uyl op te blazen (p. 138). Preventie-
ve regime change in Den Haag?

Kees Kalkman

Duco Hellema en Giles Scott-Smith (red.) 

De Amerikaanse ambassade in Den Haag.

Boom 2016, 231 blz.

SIGNALERINGEN

De Amerikaanse
ambassade in Den Haag
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Uit: The cities, 1967

Vertaling Jan Bervoets.

Gedicht van de burgerrechten

metaal zijn tanden in mijn mond
conflict, smaakt naar contant, kwartjes
halve euro’s    .    Groei
gemiddeld van    10    voorraden
waarbij inbegrepen

voeten
handen
polsen, die anders

zouden kunnen bewegen, leven      .       Recht
op rechten

het noorden is als het zuiden en
metaal zijn tanden in mijn mond    .

Paul Blackburn
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