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Sommige doelen zijn alleen te
bereiken door gemeenschappelijk
optreden, daarom zijn veel

landen overgegaan tot het oprichten van
internationale organisaties. In 1919 was
dit de Volkenbond met als doelstelling
het handhaven van internationale vrede
en veiligheid. Daaraan deden op het
hoogtepunt 58 landen mee, maar dit
aantal nam rap af, want ondanks mooie
plannen bleek het doel niet te bereiken.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de
draad weer opgepakt: de Volkenbond
werd opgeheven, en 51 landen besloten
toch weer om iets gemeenschappelijks te
organiseren. Het doel werd: optreden
om naast vrede ook economische en
sociale vooruitgang te bevorderen en de
rechten van de mens te respecteren. De
Verenigde Naties (VN) waren in 1945
een feit.

Er zijn nu 184 leden die de idealen van
dit doel proberen te benaderen, zoals
afgesproken in het Handvest, met vijf
kerntaken: vrede en veiligheid,
economie en sociale ontwikkeling,
mensenrechten, humanitaire zaken en
internationaal recht. Daarvoor is er een
zeer grote groep gespecialiseerde
organisaties en programma’s opgezet,
zoals de Wereldgezondheidsraad en het
Wereldvoedselprogramma (WFP). In
verschillende steden zijn belangrijke VN
vestigingen: Genève, New York, Nairobi.

Om de internationale vrede te
handhaven heeft de Veiligheidsraad
grote bevoegdheden, zoals maatregelen
treffen om verantwoordelijke staten die
de vrede bedreigen tot de orde te
roepen: door sancties of door het
organiseren van vredesbewarende
operaties. Maar. politieke verdeeldheid
maakt optreden van de Veiligheidsraad

helaas weinig effectief als de belangen
van grote mogendheden in het geding
zijn. Het in het Handvest vastgelegde
verbod op militair ingrijpen blijft dan
echter wel bestaan, ook al trekt niet
iedereen zich daar evenveel van aan. De
Algemene Vergadering – waar geen
vetorecht is – kan in dit soort situaties
wel een belangrijke rol spelen door de
opinie van de internationale
gemeenschap te verwoorden. Sinds het
rapport “Een agenda voor de vrede” is
verschenen waarin de nieuwe taken van
de VN staan zijn daar zeker positieve
resultaten bereikt. Het gaat dan over
preventieve diplomatie, het afdwingen
van vrede, vredesbewaring en -opbouw.

Het voert te ver om nog dieper in te
gaan op de enorme organisatie van de
VN. Ondanks de niet altijd succesvolle
vredesacties heerst er wel enige
tevredenheid over het bereiken van de
doelen die in 1945 waren gesteld. In
ieder geval verbindt de VN vrijwel alle
landen. Anders is het gesteld met de
belabberde financiële toestand: de
lidstaten, die naar economische situatie
bijdragen, hebben slechts 70% van het
budget betaald. Enorme tekorten
veroorzaken oponthoud in daadkracht
en lidstaten mopperen. De kritiek richt
zich vooral op het Hoog Commissariaat

voor de Mensenrechten (OHCHR), die
de laatste tien jaar onderhevig is aan
wantrouwen: geldverslindend,
inefficiënt, geen focus, vertragingen en
afwezigheid van toezicht. Het voedt de
roep om nieuwe hervormingen: een
gigantische klus en een steeds
terugkomende vraag.

Het VN-jubileum leidde ondanks
corona tot een gepaste viering. Er werd
stilgestaan bij de invloed van de
organisatie op vele mensenlevens in die
75 jaar. Een klein boekje met 75
getuigenissen leveren een variatie van
warme en spannende vertellingen van
mensen die ooit met de organisatie te
maken hadden: “de VN in 75 verhalen”.

Dat in dit jaar ook nog de Nobelprijs
voor de vrede werd toegekend aan het
VN-Wereldvoedselprogramma, is
daarbij een gelukkige opsteker. Het
programma is noodzakelijker dan ooit.
In 2019 waren 135 miljoen mensen
afhankelijk van voedselhulp, het hoogste
aantal ooit. Terwijl de wereld te maken
heeft met een pandemie en verschillende
conflicten en ook gevreesd wordt voor
inkomensverlies, wat weer meer
oorlogen veroorzaakt. De goed
georganiseerde hulp is een enorme
opgave voor het Wereldvoedsel-
programma, de Nobelprijs is dan ook
meer dan terecht.

We moeten hopen dat het geen
vicieuze cirkel gaat worden:
honger – oorlog – honger – ...

Anke Polak

VN – Voedsel voor vrede

FOTO VOORPAGINA:
Lentepicknick in de buurt van Moulay
Idriss (Marokko).  Foto: Dimitry B.
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20 MAART 2013. INTERNATIONALE DEMONSTRATIE VOOR HET SLUITEN VAN TIHANGE (BELGIË)
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Iets anders dat we van professors ver-
wachten, is dat ze een beetje los van de
wereld zijn. Maar dat, kan ik u verze-

keren, is David allesbehalve. Daar hebben
we wel over gesproken. David is hoogle-
raar rechtswetenschappen in Venezuela
en is diepgaand betrokken bij de verdedi-
ging van de mensenrechten in zijn land
en in Latijns-Amerika.

Ik vraag hem hoe een professor ertoe
komt zich in te zetten voor de taken die
doorgaans door activisten worden opge-
pakt, als ze tegenover een dictator staan,
tegenover een tirannie.

Het antwoord van David is eigenlijk
ontwapenend. Hij vertelt over zijn stu-
denten, over de mensen die naar hem toe
kwamen om de wetten van zijn land te le-
ren kennen. En hij vertelt hoe zij gingen
protesteren toen hun regering het geko-
zen parlement opzij zette toen de opposi-
tie daar een meerderheid had gewonnen.
Hoe zij werden onderdrukt, opgepakt en
in de gevangenis gemarteld.

AULA ABIERTA
De internationale definitie van martelen
is heel nauwkeurig, legt hij uit. Het is
geen martelen door de staat als een indi-
viduele functionaris hier of daar een aan-
gehouden persoon mishandelt. Om als
martelen te worden erkend door een in-
ternationale rechtbank moet er sprake
zijn van een onderliggende opzet, een sa-
menhangend plan om geweld in te zetten

geen vreedzaam continent. Zo kwam het
dat David, toen in 2018 in Nicaragua stu-
dentenprotesten uitbraken, zijn onder-
zoeksterrein uitbreidde en het gebruik
van geweld door een ander autoritair re-
gime ging vastleggen. Ook daar vonden
ze, tot hun verrassing, patronen. Ze con-
stateerden dat de onderdrukkers in Nica-
ragua dezelfde beledigingen naar de stu-
denten schreeuwden als twee jaar eerder
de onderdrukkers in Venezuela. Ze regi-
streerden steeds opnieuw dat de dreige-
menten dezelfde waren, dat de vele ver-
nederingen herhaald werden, net alsof
alles afgestemd en gecoördineerd was.

RECHTS OF LINKS GEWELD?
Tot dit moment had ik geluisterd naar
wat David me te vertellen had, zonder
hem te onderbreken behalve voor kleine
vraagjes om beter te begrijpen wat hij
vertelde. Omdat ik wat lucht wilde
scheppen vroeg ik hem naar het Plan
Condor uit de jaren zeventig, toen recht-
se dictaturen in Zuid-Amerika niet al-
leen de kennis over onderdrukking deel-
den die zij in Frankrijk en de Verenigde
Staten hadden opgedaan, maar ook folte-
raars deelden en gevangenen uitwissel-
den. Ik vroeg David of we hier de andere
kant hetzelfde zagen doen. Hij legde me
toen uit, en herhaalde dat in de rest van

om politieke acties te onderdrukken.
Daarom startte David wat bekend ge-

worden is als Aula Abierta (open klas-
sen), een organisatie die eenvoudig
moest documenteren wat er met zijn stu-
denten gebeurde. Een onderzoeksproject
zoals een willekeurige hoogleraar in ie-
der willekeurig land zou opzetten. “Toen
in 2014 wisten we niets,” zegt hij. “Daar-
om begonnen we op te schrijven wat er
gebeurde met onze studenten, hoe ze
werden vastgezet, waar en waarom, en
wat er met ze gebeurde tijdens hun ge-
vangenschap.” We begonnen te zien dat
wat politiemensen en soldaten de stu-
denten aandeden hetzelfde was. We von-
den steeds weer dezelfde patronen. Ze ke-
ken, en ze keken het beest recht in de
ogen. Ze zagen dat het niet ging om groe-
pen soldaten die niet waren getraind om
burgerprotesten te beheersen, of om een
paar wrede politieofficieren, maar om
een stevig gevestigde orde om de mensen
te vernederen, te terroriseren en te bre-
ken. Inderdaad: de revolutie martelde
haar burgers.

Zoals de naam al zegt is een universi-
teit bedoeld een instelling te zijn die
landsgrenzen overstijgt. Dus heeft David
niet alleen collega’s in Venezuela, maar
ook aan universiteiten elders in de regio.
Latijns-Amerika is in onze tijd bepaald

Venezuela

Hoogleraar
overschrijdt
landsgrenzen 

David is professor, hoogleraar aan een van de
belangrijkste universiteiten in zijn land. We hebben
allemaal wel een beeld van zo’n titel. We denken aan
intellectuelen, aan complexe zaken die vragen om
nachtenlange studie, aan lange lezingen gegeven
voor grote gezelschappen, of aan een klein
kantoortje overvol met stapels boeken en
tijdschriften. Ik kan me voorstellen dat al die
beelden, en vele andere, op David van toepassing
zijn, al hebben wij er helemaal niet over gesproken.

DAVID GOMEZ
GAMBOA
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ons gesprek vele malen, dat de onder-
drukking die we de laatste tien jaar in La-
tijns-Amerika zien niet ideologisch inge-
geven is, absoluut niet. Want zoals zijn
onderzoek niet stopte in Venezuela, zo
stopte het ook niet in Nicaragua.

David vertelde me over de patronen
die ze vastleggen in het Brazilië van Bol-
sonaro, of de al lange tijd bekende prak-
tijken van de regering in Colombia.
Want, legde David uit, met het geduld dat
een professor heeft met een student die
niet al te slim is en niet al te snel, het ge-
bruik van geweld is in Zuid-Amerika niet
partijgebonden, niet ideologisch. Dat
voor zowel het regime van Maduro in Ve-
nezuela, de regering van Ortega in Nica-
ragua, als de milities van Bolsonaro on-
derdrukking het instrument is van de
macht in hedendaags Zuid-Amerika. Da-
vid herhaalde tegenover mij – en dus te-
genover jullie, mijn lezers – dat als zijn
onderzoek iets te bieden heeft, dan is het
dat ideologie op dit moment het pro-
bleem niet is. Het probleem is het uitge-
breide gebruik van geweld, door links,
door rechts, door de nieuwe autoritaire
groepen die het resultaat zijn van het fa-
len van de liberale democratieën van de
jaren tachtig en negentig, die er niet in
geslaagd zijn de structurele ongelijkheid
en frustraties van hun burgers aan te
pakken.

Tot zover de meest indrukwekkende
boodschap die ik heb opgepikt in de uren
die ik met David sprak, op een middag in
Den Haag, waar hij op weg was naar weer
een bijeenkomst bij weer een internatio-
nale instelling die onderdrukking en
martelingen documenteert. Vanzelfspre-
kend heb ik, toen ik gevraagd werd een
Venezolaanse mensenrechtenstrijder te
interviewen, contact gezocht met Vene-
zolaanse vrienden en hun naar hem ge-
vraagd. Hoewel nog maar enkelen van
ons nog niet geëmigreerd zijn, konden
mijn weinige contacten me vertellen dat
David oprecht was, en toegewijd, en al
lange tijd opkwam voor de academische
vrijheid die als mensenrecht in Venezue-
la zwaar bedreigd wordt. Ook daarnaar
heb ik hem gevraagd. Waarom zoveel na-
druk op de academische vrijheid terwijl
Venezuela middenin een onstuimige on-
derdrukking zit die het basale weefsel van
de democratie bedreigt? Er zijn wel ande-
re rechten die … fundamenteler, urgen-
ter zijn?

DRIELEDIGE OPGAVE
Opnieuw was het antwoord van David

ontwapenend. Zonder opsmuk of groot-
se retoriek vertelde hij me een verhaal dat
ik bijna vergeten was, na meer dan twin-
tig jaar in Nederland te leven en nog lan-
ger niet meer in de collegezalen te heb-
ben gezeten. De universiteiten, zegt hij,
zijn de longen van de democratie. In uni-
versiteiten komen mensen samen om
zich een nieuwe toekomst in te beelden,
te ontwikkelen en te scheppen. In univer-
siteiten komen mensen van verschillende
afkomst en etniciteit bijeen en kunnen zij
een betere toekomst scheppen voor zich-
zelf en het land waarin zij leven. Vandaag
de dag, vertelde David me, staan de uni-
versiteiten in Zuid-Amerika alle voor de-
zelfde drieledige opgave. Ten eerste cri-
minaliseren alle regeringen de protesten
in de samenleving in het algemeen en de
universiteit in het bijzonder. Vervolgens
beperken ze de budgetten voor de uni-
versiteiten (bedenk dat een academische
hoogleraar in Caracas per maand vijf
dollar verdient, terwijl de kosten van le-
vensonderhoud vergelijkbaar zijn met
die in Utrecht). Tenslotte groeit de discri-
minatie van academische resultaten die
niet overeenstemmen met de ideologie
van de overheid. Met deze drie elemen-
ten zijn, volgens David, de universiteiten
gedoemd te verdwijnen, en met hen het
bouwen aan een andere overheid, een an-
dere samenleving, voor het moment dat
de bestaande tirannieën instorten en ver-
dwijnen.

Hierdoor begreep ik, net als jullie,
denk ik, waarom het werk van deze pro-
fessor in het recht, in veraf Venezuela, be-
langrijk is. Daarvoor heb ik hem be-
dankt. Ik ben teruggegaan naar Utrecht
en schreef dit.

Inti Suarez
Vertaling Tjark Reininga

David Goméz Gamboa is algemeen directeur van

Aula Abierta Latinoamérica 

twitter: @aulaabiertave @liberacademica

www.aulaabiertavenezuela.org

www.derechosuniversitarios.org

www.libertadacademica.org

Inti Suarez kon David spreken bij gelegenheid

van zijn deelname aan het Shelter City programma

van ‘Justice and Peace’. Strijders voor

mensenrechten die vanwege hun werk ernstig

worden bedreigd kunnen in aanmerking komen

voor een kort verblijf in een van de Nederlandse

Shelter Cities, David genoot gastvrijheid van

‘Peace Brigades International’ en de gemeente

Utrecht. www.peacebrigades.nl ,

www.sheltercity.nl

Tijdlijn Venezuela
Jan 1958 – De rechtse dictator Marcos Perez
Jimenez, ontvlucht Venezuela. In de volgende
veertig jaar zullen sociaaldemocraten en
christendemocraten het land afwisselend besturen.

Feb 1989 – De sociaaldemocraten winnen de
verkiezingen met een neoliberaal programma. Na
verdubbeling van de tarieven in het openbaar
vervoer breken grootschalige protesten uit, die een
week later eindigen met het leger in de straten en
3.000 doden.

Feb 1992 – Hugo Chavez, parachutisten-
commandant, doet een vergeefse greep naar de
macht en wordt gevangengezet.

Dec 1993 – Rafael Caldera, christendemocraat,
wint de verkiezingen. Hij verleent gratie aan
Chavez.

Dec 1998 – Chavez wint de verkiezingen tegen
één enkele tegenkandidaat met 16 punten verschil.
De Venezolanen slaan een lange weg in die leidt
naar radicalisering en verdeeldheid.

Dec 1999 – Nieuwe grondwet aanvaard in
referendum. Het tweekamerstelsel wordt één
nationale vergadering.

Jun 2000 – Chavez wordt herkozen met 20
punten verschil.

Apr 2002 – Demonstratie tegen de regering
wordt bloedig onderbroken door sluipschutters.
Diverse militaire leiders trekken hun steun aan
Chavez in. Oppositieleiders nemen de regering
over. Op 14 april herovert Chavez het president-
schap.

Aug 2004 – Referendum om Chavez zijn
presidentschap te beëindigen wordt verworpen
door 60% van de kiezers.

Dec 2006 – Chavez wordt herkozen met 26
punten verschil.

Dec 2007 – Regering verliest referendum over
hervormingen van de grondwet.

Vanaf 2010 verslechtert de economische situatie
van Venezuela steeds sneller. De ineenstorting van
de grondstoffenprijzen beperkt de bestedings-
ruimte voor Chavez.

Okt 2012 – Chavez herkozen met een marge van
11 punten.

Mrt 2013 – Chavez sterft aan kanker en Nicolas
Maduro wordt president.

Apr 2013 – Maduro wint met een marge van 1,5
punt van Henrique Capriles.

Dec 2015 – De oppositie wint de parlements-
verkiezingen. De regering Maduro benoemt een
alternatief parlement.

Mei 2018 – Maduro wint de presidents-
verkiezingen die alom als frauduleus worden
aangemerkt. Juan Guaido (voorzitter nationale
vergadering) roept zichzelf uit tot interim-
president.

Apr 2019 – Guaido roept vergeefs op tot opstand
om de regering Maduro ten val te brengen.

tinyurl.com/venetijdnl
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Sarah Shenker, senior onderzoeker van
Survival, zei: “In veel delen van Brazilië
zijn de territoria van in het wild levende
stammen de laatste belangrijke gebieden
van het regenwoud die nog over zijn. Nu
worden ze het doelwit van houthakkers
en veeboeren, aangemoedigd door Bol-
sonaro’s openlijke steun voor hen. De VS
en Europa moeten begrijpen dat er een
direct verband bestaat tussen het voedsel
in hun schappen en deze genocidale ver-
nietiging – en dienovereenkomstig han-
delen. In het wild levende stammen zijn
de meest kwetsbare volkeren op aarde en
tegelijkertijd verreweg de beste bescher-
mers van de natuur. We kunnen hun land
niet in vlammen laten opgaan.”

Bron: survivalinternational.org/news/12481

D66 heeft onlangs vragen gesteld aan de regering

over de vernietiging van de Amazone en het weren

van productie die bijdragen daaraan

https://tinyurl.com/tkamazone

De Amazone brandt

Het voortbestaan van verschillende
geïsoleerd levende stammen in
Brazilië wordt nu bedreigd nadat er
branden zijn uitgebroken op hun
grondgebied. Activisten hebben de
branden in de Amazone van dit jaar en
de oorlog van president Bolsonaro
tegen inheemse volkeren beschreven
als de grootste bedreiging voor het
voortbestaan van geïsoleerd levende
stammen gedurende een generatie.

Veel van de branden worden ge-
start om het regenwoud te ver-
woesten voor houtkap en vee-

teelt. Elk jaar worden miljoenen tonnen
soja, rundvlees, hout en andere produc-
ten geïmporteerd in Europa en de VS.

APIB (Association of Indigenous Pe-
oples of Brazil) heeft een campagne ge-
lanceerd om de banden tussen Bolsonaro
en zijn handlangers de agrobusiness en
het genocidale geweld tegen inheemse
volkeren in Brazilië te benadrukken. Ze
vragen mensen en bedrijven over de hele
wereld om te stoppen met het kopen van

producten die de vernietiging van hun
territoria aanwakkeren.

Ângela Kaxuyana, woordvoerder van
COIAB, de Coördinatie van Inheemse
Organisaties van het Braziliaanse Ama-
zonegebied, zei: “Landroof, ontbossing
en brandstichting vormen een directe
bedreiging voor het leven van onze in het
wild levende familieleden. De vernieti-
ging van de gebieden die hun enige bron
van voedsel zijn (fauna, flora en water)
kunnen eindigen in hun uitroeiing.”

Tainaky Tenetehar, een van de Guajaja-
ra Guardians die het Arariboia-reservaat
beschermen voor de Guajajara-bevol-
king en hun in het wild levende buren,
zei vandaag: “We vechten om dit bos te
beschermen, en velen van ons zijn daar-
bij gedood, maar de indringers blijven
komen. Ze hebben het bos de afgelopen
jaren zo erg beschadigd dat hun branden
nu veel groter en ernstiger zijn dan voor-
heen, omdat het bos zo droog en kwets-
baar is. De houthakkers moeten worden
verdreven – alleen dan kunnen de in het
wild levende stammen overleven en ge-
dijen.”
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GUAJARA-MIRIM, BRAZILÍE
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‘De Onbekende Oorlogsvrouw’

‘De Onbekende Oorlogs-
vrouw’, krijgt in Leuven
voor het eerst een vader-

lands eerbetoon in de publieke ruimte.
Helaas werd de onthulling vanwege co-
ronabeperkingen uitgesteld tot volgend
jaar. Toch volgt hieronder verkort het
achterliggend manifest.

Vrouwen lijden in oorlog en conflict op
een heel eigen manier, verschillend van
mannen. Is er daarom een typisch vrou-
welijke benadering mogelijk van vrede
en solidariteit? Het standbeeld van de
Onbekende Oorlogsvrouw beantwoordt
deze vraag positief. Omwille van hun bij-
zondere situatie en kwetsbaarheid in
oorlog en conflict kunnen vrouwen een
belangrijke bijdrage leveren aan vrede en
solidariteit: vrouwenkracht is vredes-
macht.

ROLLEN
Niemand zal ontkennen dat oorlogen
tussen staten, en interetnische conflicten
leiden tot een bijzondere benadering van
het vrouwelijke deel van de bevolking.
Terwijl mannen (als groep) tijdens een
conflict worden gezien als soldaten en
krijgers, als diegenen die de staat verde-
digen in de publieke sfeer, worden vrou-
wen (als groep) beschouwd als belangrijk
voor de reproductie van ‘de eigen soort/
het eigen volk’ en voor de bescherming
van kinderen, huis en haard. Dat vrou-
wen verkracht worden tijdens de oorlog
is van symbolische en strategische bete-
kenis: verkrachting van vrouwen bete-
kent een trefzekere slag toebrengen aan
de vijand: aan mannen en aan de groep
als dusdanig. Dergelijke verkrachtingen
zijn vaak een groepsfenomeen, dat kan
uitgroeien tot georganiseerde oorlogs-
misdaad, zoals recente gebeurtenissen in
Afrika en ex-Joegoslavië laten zien. Een
misdaad die door het Internationaal

Strafgerechtshof als zodanig is erkend.
Vrouwen verliezen hun zonen en part-

ners als gevolg van oorlog en conflict.
Ook daarom zijn zij de eersten om oor-
log te vermijden, te protesteren tegen ge-
wapend conflict, militarisme en patriar-
chale systemen en te werken aan duurza-
me vrede. Te denken valt aan: de Vrou-
wen in het Zwart, de Soldatenmoeders
van Sint-Petersburg, de moeders van de
Plaza de Mayo, of meer recent aan: de
Muur van Moeders tegen etnisch geweld
in de VS en Women International League
for Peace and Freedom.

Vrouwen zijn onmisbaar in het proces
van vredesopbouw. Daarom schuilt er
een enorm potentieel in mobilisering
van vrouwen voor de zaak van de vrede:
tegen oorlog, geweld en militarisering.
Vrouwen vormen een enorme – nog te
weinig aangeboorde – kracht om aan
conflictpreventie en vredesopbouw te
doen. Daarom staat de Onbekende Oor-
logsvrouw als een alter-ego naast de On-
bekende Soldaat.

Het standbeeld “De Onbekende Oor-
logsvrouw–Vrede heeft vrouwen no-
dig”,zoals de volledige naam luidt, is geen
memoriaal, geen gedenkteken aan één of

andere oorlog maar de uitdrukking van
een ideaal: laat ons samen, vrouwen en
mannen, wereldwijd, werken aan duur-
zame vrede. Het beeld roept vrouwen op
om zich te verenigen en te werken aan
conflictpreventie en vredevolle oplossin-
gen van conflicten.

VN
We beschikken over belangrijke interna-
tionale documenten en afspraken in dat
verband: resolutie 1325 van de VN Veilig-
heidsraad en haar negen opvolgingsreso-
luties verbinden de VN-lidstaten om
vrouwen niet alleen als slachtoffers van
conflicten te zien, maar vooral als legitie-
me en volwaardige deelneemsters aan
vredesonderhandelingen en vredesop-
bouw . Jaarlijks moeten lidstaten rappor-
teren hoe zij aan deze resoluties en aan
die hoopvolle idee concreet gestalte ge-
ven: Vrede heeft vrouwen nodig.

Het Leuvense standbeeld van “de Onbekende

Oorlogsvrouw-Vrede heeft vrouwen nodig” is een

initiatief van de Leuvense Vredesbeweging en werd

gerealiseerd met steun van de stad Leuven en KU

Leuven. De beeldhouwster is Liliane Versluys. 

Bron: Manifest Onbekende Oorlogsvrouw

Op 11 november dit jaar, Wapenstilstandsdag
en nationale Vrouwendag in België, zou een
bijzonder standbeeld onthuld worden in
Leuven. Het zou gewijd zijn aan de ‘Onbekende
Oorlogsvrouw’, een tot nu toe vrij onbekend
begrip. Wel denkt iedereen spontaan aan de
‘Onbekende Soldaat’, waarvan het standbeeld
– in België – op menig stads- of dorpsplein
prijkt.
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den, het blijft van belang de sporen van
het verleden in het heden te traceren”.
Het gaat om het begin van een “langdu-
rig aæ dan niet ‘revolutionair’ proces,
waarvan de uitkomst onzeker is”.

MISMATCH
Aarts zet zich overigens net zo goed af te-
gen de “even problematische als naïeve
veronderstelling” dat dictaturen op lange
termijn sowieso vervangen zullen wor-
den door democratische regeringsvor-
men. Studies die daarvan uitgaan, maken
gebruik van “aaibare concepten”zoals ‘ci-
vil society’ – de wens is de vader van de
gedachte. Hoop op een betere toekomst
wordt verward met een nuchtere analyse
van de complexe werkelijkheid.

Een andere misvatting ziet hij bij “be-
naderingen die geen oog hebben voor de
‘mismatch’ tussen de inhoud van de pro-
testen en de achterliggende  oorzaken.”
Daarmee bedoelt hij dat  de slogans van
de bewegingen vooral politiek waren (ge-
richt op de val van de regimes), maar de
drijfveren van de protesten te vinden zijn
in de beroerde economische situatie. Dit
wordt het beste duidelijk gemaakt door
de Libanese hoogleraar Gilbert Achcar in
zijn boeken The People Want (2013) en
Morbid Symptoms (2016).

Aan de hand van de ontwikkelingseco-
noom Dan Rodrik legt Aarts vervolgens
uit dat de wortels van deze mismatch in
de geschiedenis van de betrokken landen
liggen. De politieke strijd daar vond
vooral plaats in het dekolonisatieproces
en de bevrijding van buitenlandse (Euro-
pese) overheersing. Daarom zijn natio-
nalistische ideologieën daar sterker ont-
wikkelt dan in het Westen, waar als ge-
volg van de industrialisatie de klassen-
strijd een grotere rol speelde bij het de-
mocratiseringsproces. In het Midden-
Oosten berust massapolitiek daarente-
gen minder op klassenbewustzijn, hoe-
wel er uitzonderingen zijn zoals in Egyp-
te, Tunesië en Bahrein.

BURGERSCHAP EN CIVIELE STAAT 
Op de vraag of er in of na de Lente bij-
dragen zijn geleverd aan het debat ge-

richt op meer burgerschap of een ‘civiele
staat’ reageert Aarts aarzelend: “wel sym-
pathiek”, maar degenen die dit bepleiten
hebben te weinig oog voor de structurele
oorzaken van de tekort schietende orga-
nisatorische kracht van de oppositiebe-
wegingen. Evenmin lijkt hij een speciale
rol te zien voor de Arabische jeugd of de
‘millennials’, zoals bijvoorbeeld voor het
voetlicht gebracht door de strijdbare Lai-
la al-Zwaini, een Nederlandse millennial
wiens artikel in het volgende Vredesma-
gazine zal verschijnen.

Het democratiseringsproces is inge-
wikkelder dan je denkt en autocratische
tendensen blijken weerbarstig. Zo is er na
een machtswisseling aanvankelijk vaak
sprake van toegenomen instabiliteit, on-
veiligheid en stijgende werkloosheid.
Burgers reageren daar dan weer op met
minder vertrouwen in democratie in
plaats van meer. Onderzoekers noemen
dat de ‘autocratische paradox’. Bij landen
met een geslaagde val van het regime (zo-
als Tunesië) blijkt dat “steun voor demo-
cratie eerder afhankelijk is van sociaal-
economische omstandigheden dan van
meer politieke en civiele rechten.“Het ri-

Voor het magazine Spectator van
Instituut Clingendael, een denk-
tank in Nederland, was het in elk

geval de aanleiding voor het vijfdelige
analyseproject: “10 jaar na de Arabische
Lente”. Paul Aarts beet het spits af en
blikte terug op de ontwikkelingen. Over
verschillende landen stelde hij zich de
vraag: “Is de Lente mislukt of slechts het
begin van een mogelijk revolutionair
proces?” Hieronder volgt een impressie
van zijn artikel.

Aarts maakt gebruik van een groot
aantal bronnen. Hij constateert daarbij
dat je maar al te vaak hoort dat “de Ara-
bisch Lente mislukt is.” Protestbewegin-
gen in Irak, Algerije, Marokko, Libanon
en Soedan hebben de laatste tijd welis-
waar weer aanleiding gegeven tot enig
optimisme, maar de overheersende te-
neur in een wereld van pandemie en om
zich heen grijpende economische reces-
sie is die van “ongebreideld pessimisme
en onverholen cynisme”. Hij haalt hierbij
de Amerikaanse Midden-Oostendeskun-
dige Steven Cook aan, die spreekt van
“een dystrofische regio die wordt geken-
merkt door geweld, autoritair leider-
schap dat weer de kop opsteekt, econo-
mische ontwrichting en regionale con-
flicten zonder uitweg.” Aarts stelt hier
vraagtekens bij. De aanvankelijke op-
standen aan het begin van het afgelopen
decennium waren “een ongekend mo-
ment van politieke bewustwording en
actie (..) Het juk van onderdanigheid
werd afgeworpen en de effecten daarvan
zijn intussen niet verdwenen.” Hij sluit
zich aan bij de Duitse cultuurfilosoof
Walter Benjamin: de geschiedenis ver-
loopt niet lineair, het is eerder “een aan-
eenschakeling van cycli en toevallighe-

Is de Arabische
lente mislukt?

Op 17 december 2010 leidde de zelfverbranding
van de Tunesische straatverkoper Mohammed
Bouazizi tot een golf van protesten in de
Arabische wereld, die bekend is komen te
staan onder de naam Arabische Lente. Tien jaar
daarna is het logisch om de vraag te stellen
welke effect deze protestbeweging eigenlijk
heeft gehad.
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sico is in zo’n situatie voortdurend dat de
mensen toch weer nostalgische gevoelens
krijgen over de sterke man van vroeger.”

DE PANDEMIE EN DE ECONOMIE
Daar komen dan de voorspelbare gevol-
gen van de COVID-19 pandemie nog bij.
Een zware economische terugval en ver-
scherpte controle op de bevolking. Auto-
riteiten in landen als Algerije, Irak en Li-
banon proberen nu de kans te grijpen om
een absoluut samenscholingsverbod af te
kondigen. De staat pakt ruimte die hier
en daar in het kader van de Arabische
Lente in parken en op pleinen was ‘ver-
overd’ weer terug en ook gebedshuizen
worden onder meer toezicht geplaatst.

Economisch worden het toerisme en
de inkomsten uit gastarbeid zwaar ge-
troffen. En dat in een regio die het groot-
ste aantal vluchtelingen en interne ont-
heemden telt ter wereld. Komen er geen
nieuwe banen dan dreigt de vorming van
een reusachtig reserveleger van werklo-
zen dat door de zittende machthebbers
als een directe bedreiging zal worden ge-
zien.

Heeft Cook dan toch gelijk met zijn

constatering dat de toestand hopeloos is?
Aarts ziet het op korte en middellange
termijn inderdaad alleen maar erger
worden. Het geven van een realistisch al-
ternatief lijkt hem “een bijna onmogelij-
ke opgave”. Maar toch moet dat. Aller-
eerst gaat het om banen, banen en nog
eens banen. “Dat is ‘what the people
want’.”

EN HOE ZIT HET MET DE EU?
Gezegd wordt: als Europa geen banen
naar Afrika exporteert, zal Afrika Afrika-
nen naar Europa zal exporteren! Maar
Brussel blijft hardnekkig vasthouden aan
een ‘dunne’ versie van democratie (na-
druk op verkiezingen en politieke vrijhe-
den) in plaats van meer aandacht te be-
steden aan economische en sociale rech-
ten. Bovendien is met het oog op de eigen
veiligheid “samenwerking met  pro-Wes-
terse elites – hoe autoritair ook – staand
beleid”.

Is de Arabische Lente dan toch mis-
lukt? Of is dat een onzinnige vraag, ge-
zien de korte geschiedenis van deze lente?
Eerdere revoluties hadden soms hon-
derd(en) jaren nodig om van een land

een stabiele democratie te maken, zoals
Frankrijk, Duitsland of Italië. Vaak met
horten en stoten. Soms was het één stap
vooruit – twee stappen terug. Aarts haalt
er zelfs de vroegere Chinese premier
Zhou EnLai bij die begin jaren zeventig
van de vorige eeuw op een vraag over de
Franse revolutie zou hebben gegrapt dat
“het veel te vroeg is om daar iets over te
zeggen”.

Maar zelfs in het ‘succesgeval’ Tunesië
beantwoordt het uiteindelijke resultaat
(een constitutionele regering) niet hele-
maal aan de motor van hun revolutie:
economische hervormingen. Elders le-
verde de beweging nog minder op of re-
sulteerde in een “draaikolk van bloedige
conflicten”.

De slotconclusie van Aarts: “Of het
Midden-Oosten en Noord-Afrika ooit
een of andere vorm van democratie zul-
len bereiken is natuurlijk onvoorspel-
baar, al moeten we rekening houden met
meer obstakels dan elders. Dat heeft niets
te maken met ‘de islam’ of andere cultu-
rele factoren, maar eerder met het histo-
risch gegroeide zwak ontwikkelde klas-
senbewustzijn en de daaruit voortvloei-
ende gebrekkige vormen van oppositie.

Bij de poging toch een inschatting te
maken van de toekomst is wensdenken
en optimisme misplaatst. Het is echter
evenzeer kortzichtig om, zoals notoire
zwartkijkers plegen te doen, daar een
vorm van pessimisme of zelfs cynisme te-
genover te stellen. Beide visies schieten
tekort.

De opstanden van tien jaar geleden, en
het ‘vervolg’ daarop in 2018 en 2019 in
landen als Irak, Libanon, Soedan, Alge-
rije en Marokko, zijn zéker van betekenis
geweest en het is dan ook simplistisch
om te beweren dat de Arabische Lente
mislukt is. In het streven daar een sobere,
realistische inschatting van te maken,
moeten we waken voor zowel onvrucht-
baar optimisme als pessimisme.”

Paul Aarts

Bewerking van het originele artikel: Anke Polak,

Kees Kalkman

Bron: Clingendael Spectator, 21 oktober 2020.

Serie Conflict en Fragiele Staten

Oorspronkelijke Titel: Is de Arabische Lente wel of

niet passé?

spectator.clingendael.org/nl/publicatie/de-

arabische-lente-wel-niet-passe

STRAATBEELD IN VOORSTAD
TUNIS IN MAART.
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Jaarlijks publiceren we in het
Vredesmagazine de erelijst die War
Resisters’ International opstelt met
het oog op de ‘Prisoners for Peace’-
dag op 1 december. Deze lijst is niet
volledig, meer (actuele) namen kun je
vinden op: https://wri-irg.org/en/
inprison

Steun deze vredesactivisten. Stuur
ze ansichtkaarten en brieven. En
kijk of je met je klas, vredesgroep

of familie een (online) schrijfavond
kunt organiseren. Of richt coronaproof
ergens een stand in en interesseer voor-
bijgangers om er even voor te gaan
zitten. Alleen al de aandacht die het
oplevert is een waardevolle ondersteu-
ning.

Stuur de kaart altijd in een envelop.
Zet eigen naam en adres op de envelop
en kaart. Wees gezellig en creatief, stuur
foto’s en/of tekeningen. Vertel de gevan-
gene wat jij doet tegen oorlog/bewape-
ning. Schrijf/stuur niet iets wat de ge-
vangene in moeilijkheden kan brengen.
Verwacht niet dat de gevangene zal kun-
nen antwoorden. Denk eraan, een vol-
gende keer kan jij het zijn... (Schrijf wat
je zelf zou willen horen).

Kameroen
The huidige generatie van Amba-
zonische gewetensgevangenen zit gevan-
gen voor geweldloze uitingen van het
geloof dat de fundamentele mensen-
rechten in Ambazonië (gebied in Zuid-
Kameroen) moeten worden gewaar-
borgd.

– Dr. Cornelius Njikimpi Kwanga
– Egbe Ogork
– Dr. Nfor Ngalla Nfor
– Guingah Valentine
– Mr. Julius AyukTabe
– Mr. Wilfred Tassang
– Tha Emile Angwe
– Tsi Conrad

Prison Principale Kondengui, Yaoundé,
B. P 100, YAOUNDÉ, Cameroon

Eritrea
In Eritrea worden straffen van onbe-
paalde duur uitgedeeld voor diens-
tweigering, veel dienstweigeraars zitten
al jaren en jaren vast in werkkampen
zoals:

– Aron Abraha
– Bemnet Fessehaye
– Bereket Abraha Okba-gabr
– Bereket Habteyesus
– Henok Ghebru
– Isaac Mogos
– Negede Teklemariam
– Paulos Eyassu
– Samuel Ghirmay
– Yosief Tesfamariam
– Sawa Camp, Sawa, Eritrea

Israël
Ook in Israël zitten er gewetensbezwaar-
den vast. Vaak voor korte tijd, daarom
komen ze niet in deze lijst voor, maar
wel wordt dezelfde persoon steeds
opnieuw gestraft! De WRI voert op het
moment van schrijven actie voor Hallel
Rabin, een vrouw van 19 jaar, die in

Erelijst gevangenen
voor de vrede

Zucht

Wanneer zullen we eindelijk eens verlost
zijn van het frame van de Koude

Oorlog? Meer dan dertig jaar na de Val van de
Muur wordt er over Oost en West nog steeds
geschreven en gesproken in termen van wij en
zij. Rusland blijft de vijand, Oost-Europa wekt
wantrouwen. Amerika blijft de vriend, het
Atlantisch bondgenootschap domineert de
buitenlandse politiek. 
Die niet kapot te krijgen liefde voor de VS
bevreemdt nog het meest. Ooit dienden de
Verenigde Staten als voorbeeld voor Europa,
politiek, cultureel en economisch. Wat het land
sinds enige decennia te bieden heeft staat
echter zo ver af van Europese waarden, dat de
vraag rijst waarom we nog steeds zo hechten
aan de Atlantische verbondenheid die de Koude
Oorlog domineerde. Armoede, buitensporig
veel geweld, racisme, drugs, grote sociale
ongelijkheid; de VS is een maffia-staat waar
oliedollars en flitskapitaal voorrang hebben
boven het behoud van de planeet en waar grote
gebieden niet veel verschillen van de meeste
Derde Wereldlanden. En met hun beste vriend
aan deze kant van de Atlantische Oceaan gaat
het dezelfde kant op. Moeten we dat voorbeeld
dan blijven volgen, willen we daar nog wel bij
horen? 
Het Westen, waar ons deel van Europa zich toe
rekent, is een beeld dat geconstrueerd is in de
context  van de Koude Oorlog uit de vorige eeuw.
Wij schaarden ons in het Westen aaneen, omdat
we het Oosten vreesden. Met het Oosten was
van alles mis. Het nazi-frame van de Slavische
horden is na de oorlog op andere wijze en met
een andere terminologie leidend gebleven. En
het bestaat nog steeds. Want terwijl het Oosten
zich na de Val van de Muur – althans
aanvankelijk – enthousiast bekeerde tot de
meest fanatieke aanhangers van de economie
en de cultuur van de overwinnaars van de Koude
Oorlog, bleef men in het Westen in het oude
frame steken. In woorden, maar ook in daden,
zoals de uitbreiding van de NAVO laat zien. 
Europa weet de draai nog steeds niet te maken.
Misschien kunnen de Britten met hun Brexit
ervoor zorgen dat het Europese continent
wakker wordt en gaat nadenken over een
onafhankelijke plek in de geopolitieke orde. Om
de Europese waarden van sociale gerechtigheid
en duurzaamheid beter recht te doen dan tot nu
toe gebeurt. Dat vereist dan wel dat we
loskomen van de oude frames. ‘Oost-West’ is
niet langer een passend denkraam voor Europa.
Laten we ons beperken tot ‘Thuis Best’.

Jos van Dijk
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Cor Inja (1903-1989), 21
jaar, doopsgezind,
afkomstig uit de

Zaanstreek en werkzaam in de
houthandel, was in november 1923
ingeloot en goedgekeurd. De
Dienstweigeringswet trad op 1 juni
1924 in werking. Er werd een
adviescommissie voor de toetsing

van de gewetens-
bezwaren ingesteld. De
tewerkstelling (buiten
het leger) moest nog
geregeld worden. Inja
wilde alleen een
beroep op de
Dienstweigeringswet
doen, als hij
onmiddellijk
tewerkgesteld kon
worden; hij wilde daar

geen jaren op wachten. Hij moest
op 25 maart 1925 opkomen in
Amersfoort. Hij weigerde in de
infanteriekazerne zijn militaire
veldjas aan te trekken. Hij
volhardde in zijn weigering zich
beroepend op zijn doopsgezinde
overtuiging. Maar de volharding in
de weigering was geen principiële,
maar in praktische kwestie. De
Krijgs-
raad voor de Landmacht in
’s-Hertogenbosch veroordeelde
hem op 21 april 1925 tot 10
maanden gevangenisstraf, het
normale tarief. De zaak kwam in
hoger beroep voor het Hoog
Militair Gerechtshof (HMG). Bij
het HMG lichtte Inja toe dat de
onzekerheid over de tewerkstelling
hem weerhouden had om een
beroep op de wet te doen. Vanuit
het HMG is er nog gebeld met
diverse ministeries om een
werkplek voor Inja te regelen. Er
was op dat moment één dienst-
weigeraar tewerkgesteld bij het
Rijksinkoopbureau en over vijf

andere liep het overleg nog. In
1924 waren er acht dienst-
weigeraars op grond van de nieuwe
wet erkend. Het HMG zag
aanleiding om de gevangenisstraf
van Cor Inja met twee maanden te
verminderen. De militaire aan-
klager had de straf nog verder
willen reduceren; hij had zes
maanden geëist. Cor Inja
accepteerde aldus acht maanden
gevangenis boven 5,5 maand in het
leger of 17,5 maand tewerkstelling.

Cor Inja heeft tijdens zijn verblijf
in de gevangenis van 25 maart tot
19 november 1925 een dagboek
bijgehouden, dat bijna 80 jaar later
is gepubliceerd onder de titel ‘Geen
cel ketent deze dromen’. In de
Bijzondere Strafgevangenis aan de
Pompstationsweg te Scheveningen
zaten op dat moment ongeveer
twintig dienstweigeraars, die
vanwege politieke opvattingen
geen beroep op de Dienst-
weigeringswet hadden willen doen;
deze toenmalige totaalweigeraars
werden wel ‘absolutisten’ genoemd.
Het dagboek laat ook zien dat
Nederlandse justitie-autoriteiten
enigszins moeite hebben met
gewetensgevangenen.

Cor Inja is zijn leven lang bij het
dienstweigeren betrokken
gebleven. Hij was vanuit de
doopsgezinde beweging actief als
raadgever en begeleider van veel
dienstweigeraars; hij heeft in de
loop der jaren naar eigen zeggen
contact gehad met 6.000
dienstweigeraars.

Stan Meuwese

oktober 2020 voor de derde keer ver-
oordeeld is tot een korte (25 dagen)
gevangenisstraf.
Zie: tinyurl.com/eregev

Singapore 
Dienstweigeraars, gedetineerd in 2020

– Edrenz James Do Ramos
– Kang Yu Ho (Benedict)
– Shao Qi Koh
– Shawn Jonathan Kumar
– Yi Jie Lucas Lee

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

Turkmenistan
Veel dienstweigeraars zitten vast op
grond van (religieuze) gewetensbezwa-
ren. Zie: tinyurl.com/ereturk 

– Azat Ashirov
– Bahtiyar Atahanov
– Serdar Dovletov
– Vepa Matyakubov

Seydi Labour Camp, 746222 Lebap vilay-
et Seydi uchr. LB-K/12 Turkmenistan

Verenigde Staten
Een bekende groep vredesactvisten is de
Kings Bays Plowshares. Deze 7 activisten
betraden op 4 April 2018 de Kings Bays
onderzeebootbasis om zwaarden naar
ploegscharen om te vormen Op dit mo-
ment zijn nog geen ‘vaste...’ adressen be-
kend van deze gevangenen voor vrede.
Meer info: https://kingsbayplowsha-
res7.org/

Zuid-Korea
Song Sang-Yoon and Eun Jong Hoon
zijn dienstweigeraars (ook vorig jaar op
de lijst). Song Kang-ho is een vredesacti-
vist, die protesteert tegen een marineba-
sis in Gangjeong en werd veroordeeld
tot 2 jaar gevangenis in april 2020, we-
gens verwijdering van prikkeldraad en
betreden van die basis.

– Song Sang-yoon (Prisoner No. 710)
107, Yanghwa-ro, Ganam-eup, Yeoju-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea 12655
– Jong-hoon Eun (Prisoner No. 893)
127, Halmi-ro, Okgu-eup, Gunsan-si,
Jeollabuk-do, Republic of Korea 54172
– Kang-Ho Song (Prisoner No. 219)
Jeju Post Office PO Box 161,Jeju City, Je-
ju Island, South Korea, 63166

BEKENDE DIENSTWEIGERAARS
vóór de Tweede Wereldoorlog

‘Geen cel ketent deze
dromen’

COR INJA
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Tussen handvest en
bondgenoten

Een Kamermeerderheid schaarde
zich achter de conclusies van de
Commissie en een Extern Volken-

rechtelijk Adviseur werd aangetrokken
om in voorkomende gevallen een onaf-
hankelijk oordeel te kunnen vellen over
de rechtmatigheid van een militaire
interventie. Het Rapport fungeerde – zo
schreef ik in het commentaar van het
VredesMagazine van juni 2017 – als een
soort bijbel bij de Kamerdebatten over
Nederlandse steun aan de (lucht)oorlo-
gen in Libië, Irak en Syrië. Maar de tij-
den veranderen.

In april 2017 bombardeerden de Ver-
enigde Staten, Groot-Brittannië en
Frankrijk een Syrische luchtmachtbasis
als reactie op de inzet van chemische wa-
pens bij een aanval van het Syrische rege-
ringsleger op de stad Douma. Als enige
NAVO-lidstaat sprak de (toenmalige)
Nederlandse regering – geheel volgens
‘Davids’ – geen politieke steun uit maar
toonde “begrip” voor deze actie. Er was
immers overduidelijk geen VN-mandaat
dat dit bombardement rechtvaardigde,
en in zo’n geval is er ook geen ruimte
voor het uitspreken van politieke steun
voor die aanval, zo had Davids geleerd.

OPNIEUW TEGEN HET LICHT
Het huidige kabinet zat er twee jaar later
na een soortgelijke aanval wel mee in z’n
maag. Je wilt een loyale NAVO-bondge-
noot zijn en je dus niet steeds moeten
distantiëren van militaire acties die ande-
re NAVO-lidstaten zonder VN-mandaat
uitvoeren. Door de nieuwe VVD-minis-
ter van Buitenlandse Zaken, Stef Blok,
werd daarom eind april 2019 een Expert-
groep onder leiding van prof. dr. Cyrille
Fijnaut ingesteld met als opdracht het
kabinet te adviseren over twee vraagstuk-
ken:

– het geven van politieke steun door
het Nederlands kabinet aan interstatelijk
geweldgebruik door andere staten zon-
der grondslag in het internationaal recht;

– of het Nederlandse kabinet zich
moet inzetten voor internationale accep-
tatie van humanitaire interventie als
nieuwe rechtsgrond voor interstatelijk
geweldgebruik.

Wat betreft die laatste vraag: één lid
van de Commissie Davids had in het
Rapport een minderheidspositie ingeno-
men met de stelling dat humanitaire in-

terventie (een militaire interventie om
humanitaire redenen en zonder mandaat
van de VN) wel degelijk als rechtsgrond
gezien zou moeten worden.

Misschien, zo hoopte de Nederlandse
regering, had deze opvatting onder vol-
kenrechtskundigen inmiddels meer in-
gang gevonden en als dat zo was, dan
hoefde de Nederlandse regering ook
minder benauwd te zijn om politieke
steun uit te spreken aan de militaire
avonturen van haar NAVO-bondgeno-
ten. Precies om deze reden besloot de Ex-

Ruim tien jaar geleden, in de winter van 2010,
verscheen het Rapport van de Commissie
Davids, de onderzoekscommissie die de gang
van zaken beoordeelde toen de Nederlandse
regering in 2003 politieke steun gaf aan de
Amerikaans-Britse aanvalsoorlog tegen Irak.
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pertgroep de volgorde van beide vragen
om te draaien.

GEWIJZIGDE SITUATIE?
De Expertgroep schetst eerst de interna-
tionale situatie. Het gebruik van intersta-
telijk geweld is volgens het VN-Handvest
slechts toegestaan met een mandaat van
de VN-Veiligheidsraad of in het geval
van zelfverdediging. Er is – zo erkent de
Expertgroep – inderdaad sprake van een
voortgaande discussie over aanvullende
rechtsgronden, waaronder humanitaire
interventie, maar deze heeft nog niet tot
een heldere afbakening laat staan tot eni-
ge consensus daarover geleid.

De Expertgroep wijst er verder op dat
de afgelopen jaren sprake is van een zelf-
bewuster optreden van met name Rus-
land en China op het internationale to-
neel, waardoor het moeilijker zal worden
in de VN Veiligheidsraad overeenstem-
ming te krijgen over militaire interven-
ties. Beide landen zijn wel genegen om
klassieke VN-vredesoperaties (peace
keeping met blauwhelmen) te onder-
steunen en stemden in 2011 zelfs in met
een militaire interventie in Libië om bur-
gers te beschermen. Maar nadat de NA-
VO daar haar hand overspeelde en de in-
terventie toch een regime change bleek te
beogen, is van hen een dergelijke instem-
ming niet meer te verwachten. Boven-
dien blijkt uit de Russische troepenzen-
dingen sinds 2015 naar Syrië (op basis
van de door de Nederlandse regering in
haar reactie op het rapport als derde
rechtsgrond genoemde “uitnodiging van
het land waar geweld wordt gebruikt”)
dat het bereid is op die manier een even-
tuele Westerse interventie te voorkomen.
De Expertgroep verwacht dat Westerse
interventies in de toekomst vaker de voet
dwars gezet zal worden.

Met betrekking tot de Responsibility to
Protect (in feite de internationale verant-
woordelijkheid om burgers te bescher-
men), die vaak in één adem met humani-
taire interventies wordt genoemd, merkt
de Expertgroep op dat dit beginsel wel is
bevestigd op de wereldtop van de Ver-
enigde Naties in 2005 en dat op dit ge-
bied vorderingen zijn gemaakt, maar dan
vooral op het vlak van (ongewapende!)
preventie en early warning mechanis-
men, zodat latere militaire interventies
voorkomen kunnen worden.

FEITELIJKE GEVOLGEN
Interessant is dat de Expertgroep zich
hierbij niet beperkt tot het juridische ka-

der, maar ook de effectiviteit van militai-
re interventies bekijkt. In de praktijk
wordt het essentiële vereiste van een ‘re-
delijke verwachting van succes’ vaak on-
derschat. Fijnaut schrijft: “Ofschoon een
beslissing om ‘iets te doen’ aanvankelijk
moreel terecht kan zijn, kan een misluk-
king ernstige politieke consequenties
met zich meebrengen.”Hij stelt dat de in-
terventies in Sierra Leone (2000) en
Ivoorkust (2002) in hoge mate succesvol
waren, maar dat de interventies in Afgha-
nistan (2001), Irak (2003) en Libië
(2011) uitliepen op jaren voortslepende
stabilisatieoperaties waaraan in het geval
van Libië niet eens werd begonnen.

Het uiteindelijke antwoord op deze
eerste vraag bouwt hier op voort. De Ex-
pertgroep raadt de Nederlandse regering
af om zich in te zetten voor humanitaire
interventie als uitzondering op de gel-
dende regels in het Handvest, omdat:

“– het algemene verbod op het ge-
bruik van geweld in internationale be-
trekkingen een norm is van fundamen-
teel belang voor de internationale ge-
meenschap;

– in de voorzienbare toekomst een
dergelijk streven waarschijnlijk niet de
brede steun van de internationale ge-
meenschap zal krijgen;

– ervaring leert dat militaire interven-
ties ook negatieve gevolgen kunnen heb-
ben die niet kunnen worden voorzien op
het moment waarop die interventies
worden gepland;

– het waarschijnlijk is dat zelfs beperk-
te uitzonderingen zullen worden ge-
bruikt voor doeleinden die oorspronke-
lijk niet waren voorzien door degenen
die ze aanvaardden.”

Kortom: als je zelf gaat zagen aan de in
het VN Handvest vastgelegde inperking
van geweld, kun je niet verhinderen dat
anderen dat ook gaan doen met als mo-
gelijk resultaat dat de hele inperking om
zeep wordt geholpen!

De Expertgroep moedigt de Neder-
landse regering aan om in plaats van zich
op de internationale erkenning van hu-
manitaire interventie te richten, juist
binnen en buiten de VN werk te maken
van de Responsibility to Protect en de
daartoe noodzakelijke (ongewapende)
conflictpreventie- en early warning me-
chanismen.

JURIDISCHE GEVOLGEN
Zoals verwacht kan worden ligt de beant-
woording van de tweede vraag in het ver-
lengde van die van de eerste. Wel maakt

de Expertgroep eerst nog onderscheid
tussen steun aan een gewapende actie
door het leveren van troepen, wapens en
logistiek of louter politieke steun. In het
eerste geval zou een land vanwege die
steun zelfs aansprakelijk gesteld kunnen
worden. In het tweede geval niet en zou je
misschien zelfs kunnen zeggen dat het
weinig voorstelt.

Maar ook hier maant de Expertgroep
tot voorzichtigheid, want ook het uit-
spreken van politieke steun voor militai-
re interventies die in strijd zijn met het
internationaal recht “houdt het risico
van uitholling van de internationale
rechtsorde in.” Als er dan al – uit loyali-
teitsoverwegingen – politieke steun toe-
gezegd zou moeten worden, zou daar in
ieder geval aan toegevoegd moeten wor-
den dat de Nederlandse regering met het
land waaraan het die politieke steun ver-
leent van mening verschilt “inzake de ge-
postuleerde rechtsgrondslag”. Verder
waarschuwt de Expertgroep dat dergelij-
ke steun ook toekomstig onrechtmatig
gedrag kan aanmoedigen en bijdragen
aan een cultuur waarin staten menen dat
dit geoorloofd is. En tot slot (met een
verwijzing naar het Grondwetsartikel
waar Nederland zo trots op is): “De ge-
loofwaardigheid van regeringen die nor-
maal het belang van het internationaal
recht benadrukken, zou onder druk ko-
men te staan als zij geregeld op geen en-
kele manier zouden reageren op het ple-
gen van illegale daden.”

CONCLUSIE
Kortom, het is volkomen terecht dat Ne-
derland zich enkele jaren geleden in de
NAVO-top onthield van politieke steun
aan het Amerikaans-Brits-Franse bom-
bardement, maar het had haar bondge-
noten hier destijds nog wel wat nadruk-
kelijker op aan mogen spreken. De Ex-
pertgroep adviseert de regering om dit
niet alleen te doen in voorkomende ge-
vallen waarin steun uitgesproken met
worden of niet, maar hier juist ook in
vredestijd met de NAVO-bondgenoten
over te spreken. Zou Nederland dan toch
weer een – ook met het oog op een ander
veiligheidsbeleid – ‘gidsland’ kunnen
worden?

Jan Schaake
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Het gaat om veiligheid. Dat krijg
je ook altijd te horen in een
gesprek of discussie over kern-

wapens, Nederlandse wapenexporten of
onze deelname aan oorlogen elders: “Ja,
het is verschrikkelijk al die wapens en al
dat geweld, maar het gaat om onze vei-
ligheid.”

Maar als dat idee van veiligheid zoveel
dood en verderf moet zaaien en niet in
staat is ons te beschermen tegen een pan-
demie: klopt dat veiligheidsbegrip dan
wel? Of moeten we naar een ander den-
ken over veiligheid? Civiel, duurzaam,
inclusief.

De werkgroep Inclusieve Veiligheid is
in 2016 begonnen om die vraag verder
uit te werken en stelde het in de daarop
volgende jaren aan de orde tijdens een
drietal bijeenkomsten met vertegen-
woordigers van de vredesbeweging, de
multiculturele samenleving en de duur-
zaamheidsbeweging. Het leidde tot een
veelheid van ideeën en initiatieven en het
inzicht dat een alternatief veiligheidsbe-
leid mogelijk is.

DUITSLAND 
Tot die conclusie was de Evangelische
Landeskirche Baden (in het zuidwesten
van Duitsland) ook gekomen in het pro-
ject Sicherheit neu denken (nieuw denken

over veiligheid). Na vijf jaar voorberei-
dingstijd publiceerde ze in 2018 een
boekwerkje van 164 pagina’s waarin een
scenario wordt geschetst hoe Duitsland
in 2040 geheel overgegaan kan zijn van
een militair naar een civiel veiligheidsbe-
leid. Een beleid waarin bijvoorbeeld de
talloze miljarden, die thans aan wapen-
systemen worden uitgegeven, zullen
worden besteed aan het voorkomen en
geweldloos hanteren van conflicten el-
ders in de wereld.

Ralf Becker, de coördinator van het
project Sicherheit neu denken, schetste in
Amersfoort een vergelijking met de
duurzaamheidsbeweging. Net als bij vre-
de en veiligheid kwam bij discussies over
de uitstoot van CO2 en de gevaren van
kernenergie altijd de reactie: “Ja, maar
anders gaat het licht uit.” De milieubewe-
ging zocht daarop alternatieve energie-

bronnen om het licht toch te laten bran-
den en begon zelf maar windmolens en
zonnepanelen te bouwen. Daarop werd
eerst smalend gereageerd, maar door ge-
woon door te blijven bouwen werd het
geboden alternatief steeds serieuzer ge-
nomen. Het alternatief was in 2011 zelfs
zo volwassen geworden dat een CDU-re-
gering na de kernramp van Fukushima
het besluit nam alle Duitse kerncentrales
te sluiten en op het alternatief over te
gaan.

Zo’n omslag moet, volgens Ralf Bec-
ker, ook mogelijk zijn op het gebied van
veiligheid. Alternatieven voor militair in-
grijpen zijn er al. Alleen moeten we die
als vredesbeweging veel meer voor het
voetlicht brengen en als volwaardig alter-
natief presenteren. Er zijn boekenkasten
vol geschreven over het militaire falen en
de successen van de geweldloze aanpak,

Een ander veiligheidsconcept op
Op vrijdagmiddag 18 september 2020
organiseerde de werkgroep Inclusieve
Veiligheid in de Johanneskerk in Amersfoort
de startbijeenkomst van het project rond
het boekje “Veiligheid, hoe dan?”

FONDS VREDES-
PROJECTEN
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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Complotdenken

Het complotdenken lijkt in de huidige tijd
weer een hype. Centrale maatregelen om

het coronavirus er onder te houden roepen van
bepaalde zijde – ‘mijn vrijheid is in het gedrang,
er is groot bedrog gaande’ - nogal weerstand op.
Dat denken raakte me voor het eerst, toen de
instorting van de Twin-Towers op ‘nine-eleven’ in
sommige kringen de verdachtmaking opriep, dat
dit uit de koker van de Amerikaanse top kwam.
Bij het ‘Filosofisch Café Leiden’, dat ik - met
sprekers van buiten en een grote opkomst -
maandelijks mocht leiden, was er iemand die
heilig geloofde in dat complot rond ‘nine-
eleven’. En ook dat er een ‘deep-state’-elite zou
zijn, die op de achtergrond de touwtjes in
handen heeft. Terwijl ik dit schrijf, lees ik in de
Volkskrant dat het bij complotdenken gaat om
‘twijfel zaaien’. Dat meen ik ook, maar het is
opvallend hoe fanatiek sommigen in hun
kennissenkring dat denken tot gelding brengen.
Ze geloven er duidelijk zelf erg in. Hoe dat alles
te duiden? Onze tijdgeest staat niet los van
veranderingen, zoals digitalisering van de
samenleving en de gewijzigde relaties van het
individu met de stam, de natie of het volk, het
dorp en de kerk. Dat het individu zich losser
heeft gemaakt van die gemeenschappen om
hem heen, dus in zijn/haar leven meer op eigen
benen ging staan, kan men positief noemen. 
Maar in een democratie kan dit proces van
individualisering ook wel doorschieten. In de zin
dat gezegd wordt dat het gezag per definitie fout
zit, ja dat naast de journalistiek en politiek ook
de rechtspraak niet deugt en er zelfs in
elitekringen sprake zou zijn van een pedofielen-
netwerk. Het denken is op zich vrij, maar ik
adviseer om wel vriendelijk stelling te nemen, als
iemand in alle ernst zulke op complotdenken
lijkende ‘sweeping statements’ ten beste geeft.
Vrijheid en democratie zijn een groot goed, maar
er zijn grenzen. Het kan vaak uitlopen op
verdachtmakingen, zoals tijdens de ‘Zwarte
Dood’ in de 14e eeuw tegen de joden en de
melaatsen als ‘zondebok’. Het
zondebokmechanisme werkt soms zo sluiks, dat
de gedupeerden zich nauwelijks kunnen
verdedigen.
In deze tijd is het belangrijk veel aandacht te
geven aan hoe we zo liefdevol mogelijk met
elkaar om kunnen gaan, eventueel via
omgangskunde als apart vak op school. Opdat
het nare zondebokmechanisme en
complotdenken als het ware automatisch tot het
verleden gaan behoren.

Hans Feddema
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zoals het uitgebreide overzicht “Why civil
resistance works”van de Amerikaanse on-
derzoeksters Erica Chenoweth en Maria
J. Stephan waaruit blijkt dat ruim 50%
van de geweldloze interventies slaagt en
ruim 60% van de militaire interventies
mislukt; dat in 43% van de gevallen van
militaire interventie binnen 10 jaar een
burgeroorlog uitbreekt en dat slechts in
4% van die gevallen een stabiele demo-
cratie wordt gevestigd tegenover 41% na
een geweldloze aanpak. Breng die onder-
zoeken voor het voetlicht, zoals ook de
klimaatbeweging zich van wetenschap-
pelijke onderzoeksresultaten bedient! 

In Duitsland is het initiatief van de
Evangelische Landeskirche Baden in-
middels omarmd door dertig andere ker-
kelijke en vredesorganisaties, waaronder
de twee grootste vredesbewegingen in
Duitsland Pax Christi en DFG-VK. In het
hele land worden studiedagen belegd en
lezingen gegeven bij lokale vredesgroe-
pen en kerken. In de eerste twee jaar (tot
de corona-uitbraak) zijn in Duitsland
180 bijeenkomsten gehouden met in to-
taal 6.300 deelnemers. Ook de jongere
generatie raakt geïnteresseerd in het ge-
schetste scenario. Maar er wordt even-
eens met (hoge) militairen gesproken en
met de leiding van de Duitse politieaca-
demie die de feiten niet kunnen looche-
nen: “U heeft gelijk, maar toch ben ik het
niet met u eens.”

NEDERLAND 
De bijeenkomst in Amersfoort was be-
legd om ook als kerken en vredesbewe-
ging in Nederland met Sicherheit neu
denken (hier vertaald als “Veiligheid, hoe
dan?”) aan de slag te gaan. Er waren
twintig vertegenwoordigers aanwezig
van verschillende kerkelijke en vredesor-
ganisaties in de corona-proef ingerichte
kerkzaal, terwijl een even groot aantal de
bijeenkomst via de livestream volgde. De
werkgroep Inclusieve Veiligheid had al
enig voorwerk gedaan door de kortere
versie (nog altijd 40 bladzijden) van het
Duitse scenario in het Nederlands te ver-
talen, Na deze bijeenkomst kan dan ook
direct met de campagne gestart worden.
Reeds zijn de zogenaamde eerste exem-
plaren overhandigd aan de aanwezige
vertegenwoordigers van de organisaties
die deze vertaling en uitgave alvast moge-

lijk hadden gemaakt, namelijk die van
Pais, Eirene en Kerk en Vrede.

INTERACTIE 
Na deze overhandiging begon het inter-
actieve deel van de bijeenkomst met
workshoprondes over:

– verspreiding van het concept (in
aansluiting bij reeds bestaande vragen en
initiatieven),

– verdere “vertaling” (waarbij ook de
toespitsing op de Nederlandse situatie),

– politieke lobby (hoe zorgen we dat
het gedachtegoed ook daar landt),

– internationale afstemming vanuit
Nederland. Dus met de Duitse initiatief-
nemers, maar ook in oecumenische ver-
banden (zoals de (Wereld)raad van Ker-
ken).

Tijdens deze workshoprondes werd
een groot aantal heel bruikbare ideeën
geuit. Daaruit bleek vooral de betrokken-
heid van alle deelnemers en het enthou-
siasme dat de inleiding van Ralf Becker
bij hen had wakker gemaakt. Daarvan ge-
tuigde ook de inmiddels 96-jarige vre-
desveteraan Edy Korthals Altes, die welis-
waar de reis naar Amersfoort niet aan-
durfde, maar wel een verklaring liet
voorlezen dat als slotwoord functioneer-
de. Daarin zei hij onder andere: “De trein
naar het nieuwe denken over vrede en
veiligheid is vertrokken. Daarbij zullen
wij ongetwijfeld te maken krijgen met
veel hindernissen en teleurstellingen.
Maar die kunnen wij overwinnen met vi-
sie en hoop.”

Jan Schaake 

De livestream-opname van de dag is nog terug te

bekijken via de website samenveilig.earth. Daar is

ook het boekje “Veiligheid, hoe dan?” te

downloaden en een uitgebreider verslag van de

bijeenkomst te vinden.

Bent u geïnteresseerd in het vervolg of heeft u

voorstellen en suggesties? U kunt ons bereiken via

mailadres info@samenveilig.earth. 

Duitstalige informatie staat op

www.sicherheitneudenken.de.
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Kernenergie

Op de beelden lijkt alles onder controle en brandschoon

Maar wat je niet ziet zijn de talloze ‘incidenten’

en de rampen die, eenmaal gebeurd, nooit meer ophouden:

het rondslingerende, neergeslagen, voor altijd radioactieve

splijtafval hoopt zich over de hele aarde op:

in planten, in dieren, in mensen

tot in het duizendste geslacht 

als een eeuwig vertraagd ontploffende bom

Foto’s en tekst: Rob Huibers.
Het boek Een Stralend Verleden met
foto’s van Rob is te verkrijgen via
boekhandel of info@photo.nl 

BORSSELE: EEN CURSUS OVER HET
VERVERSEN VAN BRANDSTOF
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URENCO
FABRIEK:
VERVOER VAN
EEN VAT MET
URANIUM-
HEXAFLUORIDE,
GRONDSTOF
VOOR VERRIJKT
URANIUM

COVRA:
ONDERHOUDS-

WERK IN DE
RUIMTE WAAR

LAAGRADIOACTIEF
AFVAL WORDT

KLAARGEMAAKT 

RIJEN ULTRA-
CENTRIFUGES IN
DE URENCOFABRIEK
VOOR VERRIJKT
URANIUM
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VD AMOK
Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht
030 8901341, www.vdamok.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

How did we get here? Vier analyses van de huidige crisis m.b.t.
COVID-19 te vinden op www.wilpf.org

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

Doe met ons mee: Zoek de Journalist voor de vrede 2022. Lees, luis-
ter, kijk en geef jouw oordeel over Nederlandstalige media. Schrijf
ons.

Het Vredesmagazine en zijn organisaties

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

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

VredesNieuws

VredesMagazine wordt gratis
toegezonden aan leden van het
HVP, Pais en ook aan donateurs
van Stop de Wapenwedloop en
VD AMOK. Als u Vredes-
Magazine regelmatig op uw
deurmat wilt vinden kunt u dus
lid of donateur worden van een
of meer van deze organisaties.
Zie de beschrijvingen op deze
pagina. Een abonnement
zonder ergens lid of donateur
van te worden is ook mogelijk
via opgave aan:
VredesMagazine, Ezelsveldlaan
212, 2611 DK Delft of
info@vredesmagazine.nl
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winnaars domweg wraak genomen op de
verliezende partij en deze daarbij als na-
tie verantwoordelijk gehouden voor de
oorlog, die natuurlijk ook anders had
kunnen uitpakken. In Neurenberg werd
niet een hele natie veroordeeld, maar
werden de daadwerkelijk verantwoorde-
lijken volgens de regels van een juridisch
proces met een concrete tenlastelegging,
hoor en wederhoor, door de overwin-
naars berecht.

De daadwerkelijk verantwoordelijken
dienden verantwoording af te leggen.
Niet alleen aan de overwinnaars, maar
ook aan hun eigen volk (vandaar de keu-
ze voor een Duits gerechtsgebouw) en
aan de internationale gemeenschap. Hun
werd ten laste gelegd dat zij zich schuldig
hadden gemaakt aan ‘misdaden tegen de
vrede’ (‘oorlogsmisdaden’) en aan ‘mis-
daden tegen de menselijkheid’. Deze
principes werden voorafgaand aan het
proces geformuleerd en gelden nog steeds
als basis voor het internationaal recht.

DICTAAT VAN VERSAILLES
Neurenberg vormt zodoende het begin
van de internationale rechtsorde die Ne-
derland volgens artikel 90 van de Grond-
wet dient te bevorderen. Dat Grondwet-
artikel is uniek en schept dus verplichtin-

gen. Juist in een tijd waarin het gedachte-
goed van Neurenberg steeds meer onder
druk komt te staan, aldus Ten Broeke.

Tot en met de Eerste Wereldoorlog
werden de oorlogen waarbij duidelijk
sprake was van overwinnaars en verlie-
zers beëindigd door een vredesverdrag
dat door de overwinnaars was opgesteld
en dat de verliezende partij werd opge-
legd. Het zogenaamde Dictaat van Ver-
sailles na de Eerste Wereldoorlog was
daarvan het meest recente voorbeeld en
met name de Verenigde Staten bena-
drukten dat een dergelijke opgelegde
vrede enkel de kiem zou zijn voor de vol-
gende oorlog.

PRINCIPES ACHTER NEURENBERG
Als alternatief stelden de Amerikanen
voor om volgens de beginselen van het
recht te handelen: als overwinnaar moet
je de verliezer fair behandelen, met een
eerlijk proces. De andere geallieerde par-
tijen gingen schoorvoetend met dit prin-
cipe akkoord en stemden er ook mee in
dat de Amerikaanse voormalige hoofdof-
ficier van justitie, oud-minister van justi-
tie en inmiddels lid van het Amerikaans
Hooggerechtshof, Robert H. Jackson, de

Maar daarmee was de zojuist
beëindigde oorlog nog niet
geheel afgelopen en waren we

hier nog niet van bevrijd.
In de daadwerkelijke afsluiting van de

Tweede Wereldoorlog speelden de Neu-
renbergse Processen (met in het oosten
hun tegenhanger in Tokio) een belangrij-
ke rol. De Processen begonnen op 20 no-
vember 1945 en eindigden op 1 oktober
1946 met het uitspreken van de vonnis-
sen.

In de afgelopen Vredesweek gaf oud-
Kamerlid en VVD-buitenland-woord-
voerder Han ten Broeke op uitnodiging
van Enschede voor Vrede, Studium Ge-
nerale en de Wetenschapswinkel van de
Universiteit Twente een lezing over het
historisch belang van “Neurenberg”.

Bij eerdere oorlogen hadden de over-

Faire
maatstaf
voor
verliezers

Het voorbije herdenkingsjaar ‘75 jaar
Vrijheid’ telde een aantal momenten
waarop stil gestaan werd bij
kerngebeurtenissen in 1944 en 1945.
Het laatste herdenkingsmoment in die
reeks was dat van de oprichting van de
Verenigde Naties op 24 oktober 1945
om ons in de toekomst “te vrijwaren
van de gesel van de oorlog”.

DE BEKLAAGDENBANK TIJDENS HET  INTERNATIONAAL MILITAIR TRIBUNAAL IN
NEURENBERG, 1945-1946.

Proces van Neurenberg

Lees verder op pagina 22
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Geslaagde verzoening in
Centraal Afrika

Tijdens de aanvallen van de milities Seleka en
Anti-Balaka in Centraal Afrika vonden
duizenden moslims een heenkomen in
katholieke parochies en het bisschopshuis van
Berberati. De kerken veranderden in
slaapzalen. Hier werden kinderen geboren,
wonden verzorgd, getraumatiseerde mensen
begeleid.

Enkele pastoors en het bisschops-
huis werden vanwege hun inzet
door de Anti-Balaka aangevallen.

De priesters en de bisschop stelden zich
enkele malen direct tegenover de mili-
ties: “Als jullie de vluchtelingen willen
doden, moeten jullie eerst ons doden!”

Vervolgopleiding
geweldloosheid

De regio is sinds enige tijd relatief rustig.
Het betekent een eerste mogelijkheid om
na te denken hoe verder, te onderkennen
waar het geweld ons gebracht heeft en
wat ieder kan bijdragen om de geweld-
spiraal te stoppen en een nieuwe basis te
scheppen voor samen leven.

Om deze reden vroeg bisschop Dennis
mij om een vervolgopleiding geweld-
loosheid. De verrassing was, dat niet al-
leen de priesters, maar ook leken, protes-
tante pastors en imams wilden komen.
Zo’n 150 deelnemers; hemeltje, hoe or-
ganiseer je dat?

Het was even ademhalen, maar na een
ingeving besloot ik twee vrienden te
schrijven met het verzoek om met mij in
deze opdracht te duiken.

Sam is Methodistisch predikant in Lo-
mé (Togo), doceert Praktische Theolo-
gie, geeft seminars over geweldloze com-
municatie en werkt in de Togolese Com-
missie voor Gerechtigheid, Waarheid en
Verzoening. Jean-Pierre is jurist in Poin-
te Noir (Congo-Brazzaville), stichter van
ACAT, een christelijke mensenrechtenor-
ganisatie tegen marteling, en van de
Congolese tak van de International Fel-
lowship of Reconciliation (IFOR).

Kort voor ons afreizen kwam de vol-
gende verrassing: de bisschop heeft vier

chefs van de Anti-Balaka uitgenodigd.
Die man heeft geen tekort aan creativi-
teit! Wat zal hij nog allemaal bedenken
tot we werkelijk bij hem zijn? In ons hart
delen we met hem deze spontaniteit en
zijn enthousiasme.

Als het dan zover is, wacht ons een har-
telijke ontvangst. We ervaren hoe hoog-
gespannen de verwachting van de men-
sen is; hun hoop op een nieuw begin en
vrede.

Dag twee: hoe hebben geweldloze
groepen in Afrika gereageerd
op de gewapende conflicten?

Ik geef voorbeelden uit Burundi, en de
deelnemers gaan in groepen werken: pas-
tors en imams ieder de eigen groep. Om
te mixen is het nog te vroeg. Eerst moeten
we leren om geweldloos te communice-
ren. In de pauzes brengen Sam en Jean-
Pierre veel tijd door met de Anti-Balaka.

Ze krijgen veel te horen dat hen uit
hun evenwicht brengt. Ze kwamen naar
deze bijeenkomst om hier een platform
voor hun eisen te vinden. De eerste

avond hebben ze ook gehoor. We zijn nu
tussen 170 en 200 deelnemers.

Dag drie: Vergeving en Verzoening
in Post-Conflictsituaties

We bouwen voort op de film ‘De imam
en de pastoor’ (over een verzoeningspro-
ject in het noorden van Nigeria) en voor
het eerst gaan de deelnemers in een oefe-
ning af op wie ze niet kennen. In de pau-
zes vertrouwen mensen ons hun levens-
geschiedenis toe van vergeven of nog niet
vergeven. Een 17-jarige heeft de moorde-
naar van zijn vader vergeven. Zijn broer
wilde wraak nemen en kwam daarbij om.
Nu is hij niet meer zo zeker van zichzelf;
dagelijks ziet hij hoe de kinderen van de
moordenaar naar school gaan, maar hij-
zelf niet. Zijn familie is door de dood van
hun vader in grote armoede vervallen.
Dit onrecht vreet aan hem, ook al is hij
vastbesloten geen wraak te wensen. Hij
wil maar één ding: gerechtigheid voor

ANTI BALAKA MILITIE IN GBAGUILI,
CENTRAAL AFRIKA
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zichzelf en naar school gaan, een basis
voor de toekomst hebben.

Een andere man geeft aan, dat degene
die hem in elkaar sloeg en beroofde hier
in de zaal zit. Hij zou hem graag publie-
kelijk willen zeggen dat hij hem heeft ver-
geven. De bisschop stelt voor, hem eerst
persoonlijk te benaderen.

’s Middags in de grote groep komen de
tongen langzaam los. Nu gaat het erom,
dat het eigen verhaal wordt gehoord. Wat
we te horen krijgen is van een onvoor-
stelbare bruutheid. Sam en Jean-Pierre
zijn in de pauzes vaak met de Anti-Bala-
ka samen. Het gezicht van hun chef
wordt steeds nadenkender.

Dag vier: religies en
geweldloosheid

De laatste dag is gewijd aan het thema
‘religies en geweldloosheid’. Een imam
begint met de uitleg vanuit de Koran.
Sam geeft voorbeelden van zijn Metho-
distische kerk die ondubbelzinnig ge-
weldloos leeft.

We luisteren naar een priester, die
vooraf zijn aanvaller, een Anti-Balaka,
heeft ontmoet. Hij sluit af met een woord
van vergeving en zegt dan: “Wees niet
bang voor mij. En als je iets nodig hebt,
kom.” Het is stil in de zaal. Nu spreekt
Freddy, de chef van de Anti-Balaka. Hij
vraagt om een minuut stilte voor de of-
fers van de oorlog. Zegt: “We dachten
niet, dat het geweld zo ver zou gaan en
niemand, werkelijk niemand in staat zou
zijn om het te stoppen. We hebben nu ge-
merkt, hoezeer we werden gemanipu-
leerd.” Freddy vraagt om vergeving.

In de pauze telefoneerde hij met de an-
dere chefs van de Anti-Balaka. Ze sluiten
zich aan bij zijn verzoek om vergeving,
zullen de wapens neerleggen en verzoe-
ken om hen niet meer Anti-Balaka te
noemen. Want vanaf vandaag zijn ze dat
niet meer.

Isaïe, de Vicaris-Generaal, loopt op
Freddy toe en biedt hem zijn geopende
handen. De imams omhelzen hen een
voor een. Ook anderen komen op hen toe
en omarmen hen.

Maria Biedrawa

Maria Biedrawa is sinds 2003 in talrijke Afrikaanse

landen geweest als vredesadviseur en begeleidster

bij vredesactiviteiten.

voorgestelde procesgang verder zou uit-
werken en ook als hoofdaanklager in
Neurenberg zou optreden.

Van Robert H. Jackson citeert Ten
Broeke een uitspraak die in het Neder-
lands luidt: “We moeten nooit vergeten
dat de maatstaf waarmee wij deze ver-
dachten oordelen de maatstaf zal zijn
waarmee de geschiedenis ons zal oorde-
len. Deze verdachten de gifbeker te laten
leegdrinken zet deze ook ons aan de lip-
pen.”

Dus terwijl hij de als verdachten in de
rechtbank staande nazi-top ter verant-
woording riep, voelde Jackson als het wa-
re de toekomstige generaties meekijken
die hem op zijn beurt ter verantwoording
zouden kunnen roepen. Een later wel ge-
hoord kritiekpunt op de Neurenbergse
Processen was dat alleen de verliezende
partij werd berecht en dat de ook door de
geallieerden gepleegde oorlogsmisdaden
buiten schot bleven. Dat besef was er ook
toen al, zo laat Ten Broeke zien aan de
hand van een citaat van de Amerikaanse
bevelhebber van de luchtmacht, Curtis
LeMay:“Ik veronderstel dat als ik de oor-
log had verloren, ik terecht zou hebben
gestaan als oorlogsmisdadiger. Elke mili-
tair denkt na over de morele aspecten van
wat hij doet. Maar alles aan oorlog is im-
moreel en als je daardoor wordt gehin-
derd, ben je geen goed militair.”

En tot slot, tegenover deze militaire lo-
gica, de volgende uitspraak van Albert
Einstein: “De Neurenbergse Processen
tegen de Duitse oorlogsmisdadigers wa-
ren impliciet gebaseerd op de erkenning
van het principe dat misdaden nooit ver-
excuseerd kunnen worden door te ver-
wijzen naar bevelen van de overheid; het
geweten gaat boven de autoriteit van de
wet van de staat.”

WILLEN WE NOG SAMEN VERDER?
Toch is ook de erkenning van LeMay
(“als ik had verloren had, had ik als oor-
logsmisdadiger terecht gestaan”) van
groot belang. Ook in Neurenberg werd
de geschiedenis nog steeds geschreven
door de overwinnaar, aldus Ten Broeke,
maar door een overwinnaar die door-
drongen is van het principe dat de verlie-
zer een faire behandeling moet worden
gegeven, omdat hij beseft dat hijzelf ook
de verliezer had kunnen zijn! En daaron-
der zit een nog belangrijkere vraag die
ook onder een goed rechtssysteem hoort

te zitten: “Kunnen we vergeven en weer
vrede sluiten met onze vijand / de misda-
diger?”

Deze revolutionaire verandering die de
Neurenbergse Processen hebben veroor-
zaakt in het internationaal rechtssysteem
en de beëindiging van internationale
conflicten, heeft eigenlijk in de hele na-
oorlogse periode doorgewerkt. Denk aan
de verschillende oorlogstribunalen
(Cambodja, Rwanda, Joegoslavië) en
vooral ook aan het initiatief om tot een
permanent Internationaal Strafhof te ko-
men waaraan Nederland – indachtig ar-
tikel 90 van de Grondwet – grote onder-
steuning heeft gegeven.

Juist omdat de Verenigde Staten de
grondlegger van dit type procesgang en
oorlogsbeëindiging is, is het zo wrang, zo
stelt Ten Broeke, dat zij geen lid van het
Internationaal Strafhof zijn geworden en
het functioneren van dit Strafhof zelfs op
alle mogelijk manieren proberen te ver-
hinderen (via de ‘The Hague Invasion
Act’ en onlangs door de openbaar aan-
klager de toegang tot de VS te ontzeg-
gen).

PRINCIPES
Ten Broeke begrijpt ook wel dat dit
voortkomt uit het feit dat de VS vreest re-
gelmatig voor dat Strafhof gedaagd te
worden omdat ze overal ter wereld als
politieman optreedt, maar heeft er geen
begrip voor dat zij met hun systemati-
sche weigering de door Robert H. Jack-
son en Curtis LeMay geformuleerde
principes achter Neurenberg ontkrach-
ten en ondergraven. De rechtsstatelijk-
heid waarin steeds rekening wordt ge-
houden met de verliezer maakt ook op
dit niveau plaats voor de ‘pandemie van
autoritarisme’ die de wereld overspoelt,
aldus Ten Broeke, en waarin het alleen
maar over de eigen positie in de wereld
mag gaan en internationale verdragen of
internationale organisaties op voorhand
verdacht zijn.

Tijdens de lezing ging Ten Broeke ver-
der in op de achtergrond van dat autori-
tarisme. In dit dossier richten we ons op
de voortgezette lijn van Neurenberg die
niet alleen bestaat uit de genoemde tri-
bunalen en het Internationaal Strafhof,
maar ook uit diverse Waarheids- en Ver-
zoeningscommissies.

Jan Schaake

Vervolg van pagina 20
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dat geenszins dat ook de betrokken be-
volkingen elkaar daarmee de hand heb-
ben geschud. De inwoners van Armenië
en van Azerbeidzjan hebben 25 jaar met
de ruggen naar elkaar toe gestaan en een
onoverbrugbare vijandschap opge-
bouwd. De OVSE constateerde dat als het
conflict in Oost-Oekraïne net zo’n lange
impasse te wachten staat en als je de mo-
gelijkheid wil openhouden dat Oost-Oe-
kraïne op termijn weer onderdeel van
Oekraïne wordt, je nu al iets zult moeten
doen om die vijandschap te doorbreken.

Voor dit – ook voor de OVSE – nieuwe
terrein werd een aantal wetenschappers
aangetrokken als ‘Dialogue Facilitation
Officer’. Onder hen prof. dr. Georg Albers
die aan de Katholische Hochschule
Nordrhein-Westfalen in Münster een
leerstoel heeft op het gebied van interet-
nische dialoog. Inmiddels weer terug in
Duitsland werd hij begin oktober door
de vredesbeweging in Dülmen uitgeno-
digd om voor een geïnteresseerd publiek
over zijn ervaringen te vertellen. Hoewel
people-to-people diplomacy het onder-
werp was, verschafte Albers ook een aar-
dig inkijkje in de problematiek waar een

veldmissie van de OVSE in een conflict-
gebied mee te maken heeft.

VELDDIPLOMATIE
De OVSE Special Monitoring Mission
(SMM) heeft als taak om de bestandslijn
en de afgesproken wapenstilstand te con-
troleren. Daarvoor zijn 1.500 teamleden
in het veld gebracht die hun werkgebied
aan beide kanten van de bestandslijn
hebben (dus zowel in het door het Oe-
kraïense leger beheerste gebied als in de
gebieden die beheerst worden door de
milities van de beide Volksrepublieken)
en dagelijks rapporteren over beschietin-
gen of andere schendingen van het ver-
drag.

Interessant is de eigen diplomatieke
taal die binnen de Special Monitoring
Mission en de OVSE als geheel wordt ge-
bruikt met betrekking tot het conflict. Zo
kan er natuurlijk nooit gesproken wor-
den over de Volksrepublieken Donjetsk
en Loegansk, omdat ze door geen enkele
staat als zodanig worden erkend. Maar je
moet ze wel eenduidig kunnen aandui-

Het conflict tussen Armenië en
Azerbeidzjan over de enclave
Nagorno-Karabach maakte onlangs
duidelijk hoe zogenaamd ‘bevroren
conflicten’ plotseling in alle hevigheid
kunnen oplaaien. Als bij een
veenbrand blijft het vuur gevoed
worden en als de ondergrond eenmaal
voldoende verhit is, dan kent het
geweld geen grenzen.

De al die jaren aanwezige interna-
tionale waarnemers van de Or-
ganisatie voor Veiligheid en Sa-

menwerking in Europa (OVSE) worden
er door verrast en staan machteloos.

Toen de OVSE in 2014 gevraagd werd
om met een internationale waarne-
mingsmissie het bestand in Oost-Oe-
kraïne te controleren, besloot het dan
ook haar mandaat uit te breiden tot ’pe-
ople to people diplomacy’. Klassieke di-
plomatie bestaat uit vertegenwoordigers
van regeringen die een conflict via on-
derhandelingen proberen op te lossen.
Bij zogenaamde ‘multitrack diplomacy’
hebben ook vertegenwoordigers van
non-gouvernementele organisaties
(minderhedenorganisaties, vrouwenor-
ganisaties, religieuze instellingen, e.d.)
een stem in de onderhandelingen, het-
geen er vaak toe leidt dat ook de grond-
oorzaken van het conflict op tafel komen
te liggen en bij de oplossingen betrokken
worden.

OORLOG UIT HET VOLK
Maar ook als de vrede getekend wordt en
de grondoorzaken worden opgelost, kan
het conflict nog onderhuids door blijven
woeden. Volkeren of bevolkingsgroepen
zijn tijdens de oorlog tegenover elkaar
komen te staan en hebben ten aanzien
van elkaar een vijandsbeeld gecreëerd.
Familieleden zijn gesneuveld of zwaarge-
wond uit de oorlog gekomen. Als het vre-
desakkoord tussen regeringsleiders met
een handdruk wordt bezegeld, betekent

Diplomatie tussen ‘gewone’
mensen

Oekraïne

2019

VredesMagazine1-2021  06-12-2020  17:28  Pagina 23



24 VREDESMAGAZINE nr. 1-2021

AMOK OnderzoeksdossierVD
vrede daarover nog jaren door kan ette-
ren.

Een ander punt is dat de Minsk-ak-
koorden voorzien in het houden van ver-
kiezingen. Maar verkiezingen in een situ-
atie van conflict hebben in de praktijk
niets met democratie te maken. Zowel
het verkiezingsproces zelf als de resulta-
ten ervan (de samenstelling van de geko-
zen lichamen en die van de daaruit
voortkomende besturen) vertonen bo-
venal de kenmerken van het conflict en
niet die van het democratische principe
van een meerderheid die rekening houdt
met de belangen van een minderheid.

Verder stelt de OVSE SMM trots dat zij
als ‘ogen en oren van de internationale
gemeenschap’ toezien op de naleving van
de gesloten akkoorden. Maar in de ogen
van de lokale bevolking doen ze verder
helemaal niets: ze zorgen niet voor vrede
en al helemaal niet dat bepaalde basisbe-
hoeften weer op orde komen (stromend
water, elektriciteit). Onder de bevolking
leeft dan ook de gedachte: “als jullie weg-
gaan, dan kan de strijd worden hervat, de
vijand worden overwonnen en pas dan is
er weer vrede, water en elektriciteit”.

Terwijl je als beweging dus een mooi
verhaal wilt houden over diplomatie en
ongewapende waarnemingsmissies als
alternatief voor militair geweld, neemt
onder de plaatselijke bevolking vooral
het hardnekkige geloof in de werking van
een militaire oplossing toe. Je zult, met
andere woorden, meer moeten doen dan
het controleren van de naleving van wa-
penstilstanden alleen. En tot dat ‘meer’
behoorde ook de taak van het onderdeel
van de OVSE SMM waar Albers voor in
het veld was gebracht: ‘people to people
diplomacy’.

GROEIENDE VERDEELDHEID
Aan beide kanten van de ‘line of contact’
(diplomatieke taal voor de bestandslijn)
zie je dat het discours, het geheel van on-
derlinge gesprekken waarin gewone bur-
gers zich over het conflict uitlaten, een
steeds nationalistischer karakter krijgt:
een afwijkende mening is nauwelijks
meer mogelijk; pluraliteit verdwijnt uit
het zicht en mensen zijn ook nauwelijks
meer bereid naar de ander te luisteren of
deze te willen begrijpen.

Mensen of bevolkingsgroepen die een
afwijkende mening hebben (Albers
spreekt ook wel van “waar-neming” in de
zin van “iets voor waar houden”), durven
deze nauwelijks meer te uiten en inmid-

dels is vrijwel iedereen in de Oekraïense
samenleving bij het conflict betrokken
geraakt, waardoor in het land eigenlijk
nauwelijks nog een groep in het midden
van conflict is overgebleven die tussen de
uitersten zou kunnen bemiddelen.

Bij dit alles komt nog dat het conflict
niet alleen een geopolitieke basis heeft,
maar ook sterke elementen die aan de
identiteit raken. Het ingewikkelde van
Oekraïne is dat er tenminste vijf verschil-
lende verhalen zijn over de identiteit van
het land die inmiddels een rol zijn gaan
spelen in de scheiding tussen Oost- en
West-Oekraïne.

NARRATIEVEN
Net als landmijnen en oorlogstrauma’s
kunnen tegengestelde narratieven het
conflict nog een hele tijd door laten du-
ren, ook nadat de feitelijke beschietingen
zijn opgehouden en de vredesakkoorden
zijn getekend en worden nageleefd. Een
narratief is, zo definieert Albers, “een
reeks van gebeurtenissen en verhalen die
onderling verbonden worden en van een
betekenis worden voorzien”. Veelal wor-
den politieke gebeurtenissen en persoon-
lijke ervaringen daarin gecombineerd.
Hoe verder een conflict escaleert, hoe
meer die narratieven bij de conflictpar-
tijen uiteen gaan lopen. Op den duur ko-
men ze haaks op elkaar te staan en drin-
gen de verhalen ook niet meer tot elkaar
door. Narratieven worden dan ook zelf
een wapen in het conflict. De zelf ge-
schreven geschiedenis (‘waar-neming’)
wordt een samenbindend element en be-
paalt op enig moment ook de identiteit
van de groep. En over belangen kan on-
derhandeld worden; kunnen compro-
missen gesloten worden, maar over iden-
titeiten niet!

Vanwege die sterk uiteenlopende en
nauwelijks meer met elkaar contact ma-
kende narratieven kunnen de conflict-
partijen elkaar ook niet meer begrijpen
en elkaar ook niet meer vinden in alter-
natieven waarin de ander tegemoet kan
worden gekomen. Sterker nog: de betrek-
kingen tussen de conflictpartijen inclu-
sief hun brede achterbannen (dus ook de
gewone burgerbevolking die op zich niet
bij het conflict is betrokken maar wel het
narratief is gaan delen) wordt uiteinde-
lijk door die zelfgecreëerde narratieven
bepaald.

Het project van Albers en de zijnen be-
stond uit drie fasen. In de eerste fase lie-
ten ze gewone burgers die dat wilden aan

den en in het jargon wordt daarom ge-
sproken over “Certain Areas of Do-
netsk/Luhansk Region”.

Ook in de internationale humanitaire
hulpverlening speelt dit probleem een
rol. Zowel hulp als erkenning vormen
een wapen. Om hulp toe te laten eisen
beide Volksrepublieken dat zij als zoda-
nig worden erkend. Daar kunnen officië-
le VN-organisaties als het Wereldvoed-
selprogramma maar ook het Internatio-
naal Rode Kruis niet toe overgaan. Zij
dragen hun hulpgoederen die voor de
betreffende regio’s bestemd zijn dus over
aan een particuliere (Tsjechische) hulp-
organisatie die geen probleem heeft om
de Volksrepublieken als zodanig te er-
kennen.

Hierbij duikt dus een probleem op dat
je voortdurend in de diplomatie tegen
komt: aan de ene kant moet je voorko-
men dat je (de indruk wekt dat je) de se-
paratisten erkent en beloont, maar aan
de andere kant moet je wel contact met
hen onderhouden, met hen praten en tot
iets proberen te bewegen. Er zelfs mee sa-
menwerken. “Talking to Terrorists” is de
noemer van dit dilemma dat juist de af-
gelopen periode waarin de “oorlog tegen
het terrorisme” alles overschreeuwde de
nodige pennen in beweging heeft ge-
bracht.

DIPLOMATIEKE DILEMMA’S
Ondanks het belang van de Minsk-ak-
koorden om het verdere oorlogsgeweld
in te dammen, groeit naarmate de tijd
verstrijkt de kritiek in de Oekraïense sa-
menleving op deze akkoorden, omdat ze
nadelig voor Oekraïne zouden zijn. Om
tegemoet te komen aan de wensen van de
opstandelingen in het oosten voorzien de
akkoorden namelijk in een soort status-
aparte voor het oosten in het Oekraïense
staatsverband. De opstandelingen zou-
den dus hun zin krijgen en zelfs een be-
voorrechte positie binnen Oekraïne.

Een ander kritiekpunt is de algehele
amnestie die in de akkoorden wordt af-
gekondigd voor de strijdende partijen.
Dat is, zo stelt Albers, één van de grote di-
lemma’s tussen mensenrechten en vrede
waar je bij het zoeken naar een diploma-
tieke oplossing voor komt te staan. Je
krijgt geen wapenstilstand als je de strij-
ders geen immuniteit geeft, maar die
straffeloosheid is tegelijkertijd onver-
teerbaar voor de slachtoffers en nabe-
staanden. Conflicten op de Balkan en in
Afrikaanse landen wijzen uit dat de on-
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lijn, zoals al eerder gezegd, niet de enige
of zelfs niet de belangrijkste deling in het
conflict te zijn. Het is met andere woor-
den geen strijd tussen Donbas en niet-
Donbas. Het geconstateerde probleem is
dat het pro-Russische narratief in het
openbare leven nauwelijks meer aan de
orde komt. Aanhangers van dit narratief
bedenken zich wel tien keer voor zij hun
mening / waar-neming publiekelijk ui-
ten.

En dat is een probleem, zo benadrukt
Albers, omdat het hier best om een grote
groep gaat die dus het idee heeft haar ver-
haal niet te kunnen uiten, dit opkropt en
blijft opkroppen tot het vroeg of laat in
één keer naar buiten komt als stoom uit
de hogedrukpan. Het kan tot een plotse-
linge explosie van lang onderdrukte ge-
voelens leidden met mogelijk geweldda-
dige ontsporingen, die het land weer op-
nieuw in lichterlaaie zetten. Het is dus
zaak om daar een oplossing voor te vin-
den.

Jan Schaake

AMOK OnderzoeksdossierVD

beide zijden van de Line of Conflict hun
verhaal doen. Ze mochten gewoon ‘leeg-
lopen’; soms duurde zo’n verhaal wel vijf
uur. De motivatie voor de betreffende
burger was vooral dat er twee internatio-
nale waarnemers plus een tolk aandach-
tig naar zijn of haar verhaal luisterden,
hem of haar niet tegenspraken en het
verhaal optekenden zoals het gedaan
was. Dat luchtte vaak al enorm op en
maakte mensen vaak minder verbeten.

Bij sommigen werkte dat zelfs zo goed
dat zij – maar dus niet allemaal – mee
wilden doen aan de tweede fase van het
project, namelijk luisteren naar het ver-
haal van een ander (met een ander per-
spectief / narratief). Dat betekende im-
mers dat ook hun verhaal aan die (of in
ieder geval een) ander zou worden ver-
teld en dus nog verder kwam. Door dat
andere verhaal – dat door één van de
OVSE-ers werd voorgelezen – realiseer-
den sommigen zich dat er inderdaad ook
waar-nemingen waren buiten hun eigen
waar-neming.

En een kleine groep van die tweede-fa-
sers bleek vervolgens ook bereid om de
oorspronkelijke verteller van dat andere
verhaal te ontmoeten. Of in ieder geval

iemand met een ander narratief. Zo
bouw je met een relatief kleine groep
toch weer iets van wederzijds begrip op
of in ieder geval de bereidheid je eigen
verhaal te relativeren en ook weer naar
een ander te willen luisteren en forceer je
kleine doorbraakjes tussen de herme-
tisch jegens elkaar afgesloten gemeen-
schappen.

SCHEIDSLIJN
Anders dan vooraf werd vermoed valt de
scheidslijn tussen de belangrijkste narra-
tieven niet samen met de scheidslijn
Donbas/niet-Donbas. Een gemene deler
in alle narratieven is dat het conflict het
leven tot stilstand bracht en dat de schei-
ding in de gemeenschap duidelijk groter
is dan in 2014 (toen de oorlog in alle he-
vigheid woedde). Ook is vrijwel overal
het wantrouwen in politieke en militaire
autoriteiten duidelijk afgenomen en is
iedereen van mening dat niet zijzelf maar
de andere kant door propaganda beïn-
vloed wordt.

De ‘line of contact’, zo blijkt, is in over-
drachtelijke zin overal. Mensen dragen
die scheidslijn bij zich en raken haar niet
kwijt. Tegelijkertijd blijkt deze scheids-
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MENSEN VAN OVSE SMM PRATEN MET LOKALE
BEWONERS IN DE DONETSK REGIO, AUGUSTUS 2017.
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Precies 50 jaar na ‘Neurenberg’ ging
op 13 december 1995 de Waarheids- en
Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika
van start. In de drie jaar ervoor was
geleidelijk een eind aan het
Apartheidsregime gekomen; krap drie
jaar later, op 1 juli 1998, rondde de
Commissie haar eigenlijke
werkzaamheden af.

De Zuid-Afrikaanse Waarheids-
en Verzoeningscommissie
wordt in het algemeen gezien als

een nieuwe, vrij revolutionaire stap om
met het verleden in het reine te komen en
een toekomst tegemoet te gaan. Dat was
ook de reden dat het Studie- en Informa-
tiecentrum Mensenrechten samen met
Nederlandse Zuid-Afrika-comités eind
1998 een studiedag organiseerde waar
niet alleen gesproken werd over de bete-
kenis van deze commissie voor Zuid-
Afrika, maar de lijn ook werd doorge-
trokken naar Nederland en onze worste-
ling met de Tweede Wereldoorlog en ons
koloniaal verleden. Het onderhavige arti-
kel is grotendeels aan het verslag van die
studiedag ontleend.

LATIJNS-AMERIKA
In tegenstelling tot het algemene beeld,
was de Waarheids- en Verzoeningscom-
missie geen Zuid-Afrikaanse uitvinding,
zo werd duidelijk. Het verschijnsel was in
het decennium ervoor ontwikkeld in ver-
schillende Latijns-Amerikaanse landen
waar men met hetzelfde vraagstuk wor-
stelde: hoe laten we de slachtoffers tot
hun recht komen, de daders tot het besef
dat ze echt fout gehandeld hebben en
kunnen we uiteindelijk weer met elkaar
door één deur?

Tijdens de studiedag werd duidelijk
dat juist in de overname van dit Latijns-
Amerikaanse model een wezenlijke te-
kortkoming van de Zuid-Afrikaanse
Waarheids- en Verzoeningscommissie
was binnengeslopen. De misdaden die
aan de orde kwamen, waren geweldsmis-
drijven tegen individuen: ontvoering,
marteling, verminking, moord. De
scheidslijn tussen dader en slachtoffer

hing in het algemeen samen met je (ver-
meende) politieke overtuiging: steun aan
het regime of juist niet.

In Zuid-Afrika was dat wezenlijk an-
ders. Het was de rassenpolitiek die in be-
ginsel uitmaakte of je dader of slachtoffer
was en dat dader- of slachtofferschap
ging ook veel verder dan fysiek geweld,
hoewel alleen dat – in navolging van het
Latijns-Amerikaanse voorbeeld – als
misdrijf op de rol van de commissie
stond. Dat de zwarte bevolking in de be-
ginjaren van de Apartheid massaal van
huis en haard verdreven was en vermin-
derde middelen van bestaan kreeg toege-
wezen, bleef buiten beschouwing. Ook
het feit dat de witte bevolkingsgroep als
geheel hiervan profiteerde, ook al veraf-
schuwden zij Apartheid of hielden zij
zich verre van geweldplegingen. Het on-
derliggende gedachtegoed, het racisme,
werd niet veroordeeld. Punt van kritiek
was ook dat alleen het van “excessen” be-
schuldigde “grondpersoneel” als dader
werd gezien en dat de politieke top die
het systeem had gecreëerd en in stand
hield buiten schot bleef.

De Waarheids- en Verzoeningscom-
missie werd in de wandelgangen meestal
enkel als Waarheidscommissie afgekort
en tijdens de studiedag werd betoogd dat
dit ook haar belangrijkste rol weerspie-
gelt. Alleen ging het daarbij niet zozeer
om het vinden van de waarheid maar om
het creëren van een waarheid waarmee
alle Zuid-Afrikaanse bevolkingsgroepen
zouden moeten kunnen samenleven.
Misschien nog meer dan het eigenlijke
werk, droeg de Waarheids- en Verzoe-
ningscommissie simpelweg door haar
bestaan bij aan de vorming van een geza-
menlijke Zuid-Afrikaanse identiteit. Met
de ogen van de hele wereld vol bewonde-
ring gericht op deze commissie – en haar
voorzitter Desmond Tutu – groeide in
Zuid-Afrika het besef dat men hier iets
had waar men trots op kon zijn.

NEDERLAND
In Nederland heeft een dergelijk natio-
naal “waarheids- en verzoeningsproces”
rond de Tweede Wereldoorlog of rond
het koloniaal verleden nooit plaatsge-

vonden, zo werd tijdens de studiedag
duidelijk. Geen waarheid en verzoening
bij de uiteenlopende rollen die diverse
Nederlanders daarbij gespeeld hebben,
laat staan een dergelijk proces samen met
Duitsers of Indonesiërs. Overheersend is
het devies: laten we het er maar niet meer
over hebben.

Maar dat stilzwijgen wordt in de 50 –
inmiddels 75 – jaar na de oorlog en het
begin van de dekolonisatie regelmatig
doorbroken. Naarmate de tijd verstrijkt
blijken gevoelens van slachtofferschap
duurzamer dan die van daderschap. Je
ziet dan ook in de naoorlogse geschiede-
nis steeds weer andere groepen aandacht
vragen voor de lange miskenning van het
leed dat hun (of hun voorouders) tijdens
de oorlog of de koloniale periode is aan-
gedaan. Slachtoffergroepen die aanvoe-
ren dat het hun aangedane leed nog wel
wat dieper zit dan tot dan toe werd er-
kend (vgl. het huidige racisme-debat)
maar ook de “dader”-groepen of hun na-
bestaanden die wijzen op omstandighe-
den waardoor ook zij zich als slachtoffer
beschouwen (Indië-veteranen, kinderen
van NSB-ers) al was het alleen maar om-
dat hùn kant van het verhaal nooit ver-
teld kon of mocht worden. Niet zelden
leidt ook dat dan weer tot felle reacties in
de samenleving; een teken dat oorlog en
dekolonisatie nog lang niet verwerkt zijn
in de Nederlandse samenleving. De spre-
kers op de studiedag 25 jaar geleden
vroegen zich vervolgens af of een Waar-
heids- en Verzoeningscommissie als in
Zuid-Afrika zo’n herhaalde uitbarsting
van toch nog onverwerkt verleden had
kunnen voorkomen.

De tijd zou het leren...

Jan Schaake

Zuid-Afrika

Waarheid en verzoening
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Springstof Samenstelling: Mark Akkerman,  www.stopwapenhandel.org

Rotterdamse raad
tegen weren
wapenbeurzen

De Rotterdamse gemeenteraad
sprak ook over de wapenin-

dustrie. Begin oktober keerde een
meerderheid zich tegen het weren
van wapenbeurzen uit de stad. Naar
aanleiding van een oproep van het
samenwerkingsverband Sink UDT!,
dienden de raadsfracties van Groen-
Links, SP, NIDA en Partij voor de
Dieren de motie “Weer de wapens”
in, met als strekking het verzoek aan
het college van B&W om “bij het
aanpassen van de huurovereenkomst
[i.v.m. de gevolgen van corona, MA]
met Rotterdam Ahoy een verbod op
het organiseren van wapenbeurzen
in te stellen.” De motie kreeg steun
van Denk, 50Plus en ChristenUnie-
SGP, waarmee in totaal 15 raadsleden
voor stemden. CDA, D66, Leefbaar
Rotterdam, PVV, PvdA en VVD, met
in totaal 28 zetels, stemden tegen, zo-
dat de motie verworpen werd. Met
name de VVD en PvdA spraken zich
fel uit. Volgens hen gaat het om legi-
tieme handel, die bijdraagt aan vrede
en veiligheid.

De Undersea Defence Technology-
beurs (UDT), de grootste beurs voor
onderwaterwapens ter wereld, die de
aanleiding vormde voor het debat in
de gemeenteraad, werd intussen af-
gelast. Eerder was de beurs vanwege
coronamaatregelen al uitgesteld van
mei naar december, maar ook dat
bleek niet haalbaar te zijn.

Grote wapenexport via Turkije
naar Pakistan 

Eind oktober verleende de regering
een vergunning voor de export van

“radar- en C3-systemen [command,
control and communications, MA] en
onderdelen daarvoor inclusief bijbeho-
rende technologie, programmatuur en
technische ondersteuning” naar de Paki-
staanse marine, via Turkije. De aan Tha-
les verleende vergunning heeft een waar-
de van bijna 47 miljoen euro. In een brief
aan de Kamer laten de ministers Kaag en
Blok weten dat de voortdurende span-
ningen met India, die vorig jaar nog bijna
tot een oorlog leidden, de kernwapensta-
tus van Pakistan en de slechte mensen-
rechtensituatie in het land allemaal geen
reden zijn de export niet toe te staan. De
nieuwe korvetten zouden het machts-

evenwicht in de regio niet verstoren. De
Pakistaanse marine beweert echter zelf
dat haar “dodelijke vermogens” er signi-
ficant mee uitgebreid worden.

Ook de weg via Turkije, waar wapen-
bedrijf Aselsan de apparatuur in korvet-
ten zal inbouwen, is volgens de regering
geen probleem, ondanks dat er in princi-
pe geen wapenexportvergunningen voor
Turkije verstrekt worden. Hoewel de uit-
voer inderdaad niet in Turkije blijft gaat
de regering daarmee voorbij aan het al
vaker benadrukte punt, dat samenwer-
king met de Turkse wapenindustrie bij-
draagt aan het uitbouwen van Turkse mi-
litaire capaciteiten. Dat leidt ertoe dat
buitenlandse sancties, zoals een wape-
nembargo, minder invloed hebben.

Na lang wachten kwam het college
van B&W van Amsterdam in ok-

tober eindelijk met een reactie op een
initiatiefvoorstel van de raadsfracties van
BIJ1, GroenLinks en SP om zich meer in
te zetten tegen belasting mijdende wa-
penbedrijven. Diverse grote internatio-
nale wapenbedrijven, waaronder Lock-
heed Martin, Boeing en BAE Systems,
hebben vanwege belastingredenen brie-
venbuskantoren in de stad. In de reactie
gaf het college aan er bij de regering meer
op aan te willen dringen belastingmij-
ding aan te pakken en te willen laten on-
derzoeken of de wapenbedrijven op één
of andere manier financiering van de ge-
meente ontvangen.

Een aantal andere suggesties werden
afgewezen, omdat de gemeente geen mo-
gelijkheden zou hebben om de bedrijven
meer onder druk te zetten. Een vertegen-
woordiger van het Amsterdams Vredes-
initiatief, dat het punt met een handteke-
ningenactie op de agenda had weten te
zetten, sprak in bij de commissievergade-
ring waar de reactie van het college be-
sproken werd en drong erop aan slim te

Drones voor
surveillance

Begin oktober kende het EU-grens-
bewakingsagentschap Frontex con-

tracten voor surveillancevluchten met
drones boven de Middellandse Zee toe
aan wapenbedrijven Airbus, met Israeli
Aerospace Industries (IAI) als subcon-
tractor, en Elbit. De contracten hebben
een looptijd van twee jaar en een totale
waarde van maximaal 50 miljoen euro.
Met deze contracten zet Frontex nieuwe
stappen in de uitbreiding van zijn rol in
het migratie- en grensbeleid van de EU
en bij het verwerven van eigen materieel.
Voor vluchtelingen die de Middellandse
Zee proberen over te steken, kan dit meer
verwoestende gevolgen hebben, vooral in
het licht van recente publicaties over de
medeplichtigheid van Frontex aan illega-
le pushbacks van Griekenland naar Tur-
kije en pullbacks naar Libië.

De betrokkenheid van de Israëlische
bedrijven IAI en Elbit, berucht vanwege
hun werk voor de Israëlische bezetting
van Palestina en geweld en onderdruk-
king tegen Palestijnen, is een ander zeer
problematisch aspect van de nieuwe con-
tracten.

Amsterdam tegen belasting
mijdende wapenbedrijven

kijken naar wat meer mogelijk is om de
wapenbedrijven aan te spreken. De in-
dienende raadsfracties hebben aange-
kondigd een bijgesteld voorstel te maken
voor bespreking in de raadsvergadering.
Wordt dus vervolgd.
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Journalist voor de vrede 2020
Carolien Roelants is “Journalist voor de
vrede 2020” geworden. Zij is o.a. bekend als
columniste bij de NRC. Het Humanistisch
Vredesberaad kende haar de ereprijs toe op 19
september in het Stadstheater in Zoetermeer.
De prijs werd via een digitale verbinding
tussen Leuven en Zoetermeer symbolisch
uitgereikt door de vorige winnaar Rudi
Vranckx. Fysiek overhandigde burgemeester
Lokker de prijs aan Carolien Roelants
persoonlijk, zij het “corona-proof”.

Een beperkt aantal toeschouwers
was vooraf getuige van een boei-
end digitaal interview met

Vranckx over o.a. zijn werkwijzen en
voorbereidingen als journalist in oor-
logsgebieden, en de zorgen over zijn
filmteam. “Welke morele dilemma’s
kwam hij tegen?, hoever raakte hij be-
trokken in gevaarlijke situaties? en hoe
slaagde hij er in telkens zaken van alle
kanten te bekijken?” waren drie van
de vele vragen die  presentatrice Vida
Niazian aan Vranckx stelde. Voor jonge
aankomende journalisten had hij een
boodschap: “Doe het met passie, sta in
het leven en reken niet op een kantoor-
baan”. Zijn documentaire “From Mosul
with love” is daarvan een mooi voor-
beeld.

Bij de uitreiking van de wisselprijs, een
kunstwerkje van een nautilusschelp met
de namen van 15 winnaars sinds 2003,
werd het juryrapport voorgelezen.

De jury meldt over Carolien Roelants
onder meer “dat haar actuele kennis, on-
gebondenheid, toegankelijke persoonlij-
ke schrijfstijl, openheid, en wijze van
analyseren voor velen het beeld van lan-
den in het Midden-Oosten in deze tijd
verduidelijkt.”

Zo ook in haar laatste boek: Dwars
door het Midden Oosten, dat inzicht biedt
in het lot van mensen in oorlogstijd in Je-
men, Saoedi-Arabië, Syrië, Palestina en
Iran. Een speciaal laatste hoofdstuk gaat
over de toekomst en economische situa-
tie van vrouwen en hun mogelijkheden
om aan de politiek deel te nemen. Voor
haar wekelijkse graag gelezen column
“Dwars”zijn de zinnen:“scheidt de feiten
van de hypes” en “zoek de belangen” heel
typerend.

Roelants zelf vertelde in het tweede in-

terview over haar beginjaren, ongeveer
40 jaar geleden in Afghanistan en Paki-
stan en over het verschil tussen haar
werkwijze en die van Vranckx. Met haar
geschiedkundige achtergrond bouwt zij
een enorm dossier op uit reeksen waar-
nemingen en eindeloze gesprekken. Ze
voelt zich zeer verantwoordelijk voor
haar bronnen en publiceert daarom
sommige interviews niet.

Wel probeert Roelants zo zuiver moge-
lijk te voldoen aan de vraag: kloppen de
feiten? Zo twijfelt ze openlijk in haar
boek aan cijfers van gerenommeerde in-
stituten zoals ACLED en beschrijft ze de
wording van het Kalifaat naast het hypo-
criete gedrag van het westen met de ein-
deloze wapendeals.

De prijs is zeker terecht aan haar uitge-
reikt. Ze heeft twee grote passies: taarten
bakken en journalistiek. Ze heeft geen
spijt van de keus voor het laatste vak.

Anke Polak

De ereprijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een

journalist, programmamaker, publicist of

cartoonist in het Nederlandse taalgebied die zich

onderscheiden heeft door onafhankelijke en

kritische berichtgeving over oorlogsgebieden en

aldus bijgedragen heeft aan een cultuur van vrede

en rechtvaardigheid. 

CAROLIEN ROELANTS

Fo
to

: E
ls

 H
ub

er
 

VredesMagazine1-2021  06-12-2020  17:28  Pagina 28



VREDESMAGAZINE nr. 1-2021 29

derland in actie bij vliegbasis Volkel.
Een groep Duitse en Nederlandse me-

dische studenten fietsten van Düsseldorf
naar vliegbasis Volkel. Onderweg vroe-
gen zij aandacht voor de aanwezigheid
van Amerikaanse kernwapens op Euro-
pees grondgebied o.a. in Volkel. Bij aan-
komst in Volkel was er muziek en spre-
kers. Daarna volgde een historisch foto-
moment waarbij premier Rutte en
bondskanselier Merkel de kernbommen
teruggaven aan Donald Trump.

Vredesweek

In de Vredesweek waren er minder acti-
viteiten dan anders door corona, maar

niet iedereen liet zich afschrikken. We
noemen hier enkele activiteiten, er waren
er natuurlijk meer.

Vrouwen voor Vrede IJmond zorgde
voor vier vredesbomen in de IJmondge-
meenten versierd met slingers van kaar-
ten, vlaggen en kraanvogels. Op een aan-
tal kaarten stond het thema van de vre-
desweek ‘Vrede verbindt verschil’. Tij-
dens het versieren van de bomen waren
er leuke gesprekken met enkele voorbij-
gangers.

In Eindhoven waren er vele activiteiten
o.a. een vredeswandeling, een muzikale
maaltijd en aandacht voor Wit Rusland.
In Enschede was er een verhalenwed-
strijd.

Oekraïne

De Ukrainian Pacifist Movement
heeft een korte documentaire ge-

maakt die de historische ontwikkeling
beschrijft van de vredescultuur in de Oe-
kraïne. De film begint in de oudheid met
de filosoof Anacharsis en gaat via mid-
deleeuwse opvattingen over vrede en de
oprichting van WRI-secties honderd jaar
geleden, naar de huidige tijd.

De film is te bekijken op YouTube:
youtu.be/tQTspdu6HXU

Living Peace
Museum

In Canada is het Living Peace Museum
van start gegaan. Het is een virtueel

museum dat de harmonie tussen de cul-

Meisjesdienstplicht

Dit jaar vallen meisjes voor het eerst
onder de dienstplicht. Alle ruim

100.000 meisjes die in 2003 geboren zijn,
hebben een brief van het ministerie van
defensie gekregen met de mededeling dat
ze staan ingeschreven voor de militaire
dienstplicht. Er zat een met vrolijke foto’s
opgesierde wervingsfolder voor beroeps-
soldaten bij, waarover overigens een
klacht bij de reclamecode commisie is in-
gediend.

Wat er niet in staat is dat jongens en
meisjes die om welke reden dan ook niet
in dienst willen er goed aan doen om, di-
rect na het ontvangen van de brief, aan te
geven dat ze een beroep willen doen op
de Wet gewetensbezwaren militaire
dienst. Als ze dat pas doen als ze daad-
werkelijk worden opgeroepen, kan het te
laat zijn. Tijd dus dat de (groot)ouders,
hun (klein)kinderen hierop attent ma-
ken en aansporen om na te denken over
militaire dienst en het weigeren daarvan.

Een voorbeeld hoe dat te doen vindt u
hier: tinyurl.com/mdplicht

DOEboek

In het bezoekerscentrum van de Duitse
oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn

werd het DOEboek Vrijheid gepresen-
teerd. Het bevat verhalen van beide zij-
den van de grens, die gaan over de Twee-
de Wereldoorlog en het herstel en onder-
houd van de democratie. Het boek is in
een oplage van 40.000 exemplaren ver-
spreid onder scholieren in gemeenten in
Noord-Limburg en het Niederrheinge-
biet. Het boek is samengesteld door de
Stichting Vredeseducatie.

VN-Kernwapen-
verbod

Op 24 oktober ratificeerde Hondu-
ras als 50e land het VN-Kernwa-

penverbod. Dat betekent dat het verdrag
90 dagen later in werking zal treden. 75
jaar nadat kernwapens voor het eerst
werden gebruikt, zijn ze dan eindelijk
echt verboden onder internationaal
recht. De Nederlandse regering heeft
duidelijk gemaakt dat ze om politieke re-

denen het verdrag niet wil tekenen. Dat is
bij de gemeenteraad van Rotterdam in
het verkeerde keelgat geschoten. Die nam
een motie van GroenLinks, CU/SGP,
PvdD en Nida aan, voor aansluiting bij
het Cities Appeal van de International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons.
Rotterdam voegt zich daarmee bij een
grote groep steden wereldwijd, waaron-
der Parijs, Berlijn, Washington D.C. en
Sydney. In Nederland sloten ook Nijme-
gen en Hengelo zich aan.

Duizend
Documentaires

De Engelstalige database van de Ci-
nema Palestina Werkgroep bevat

momenteel gegevens over meer dan
1.000 documentaires en fictiefilms, die
een goed beeld van de Palestijnse werke-
lijkheid geven en daarmee als tegenwicht
dienen voor de doorgaans gebrekkige be-
richtgeving in de media. De database
vindt u op: www.palestinecinema.com

Plunderingen

Tijdens de Israëlische ‘Onafhankelijk-
heidsoorlog’ (1947-1949), die onder

Palestijnen bekendstaat als de Nakba
(Catastrofe) werden de bezittingen van
verdreven of gevluchte Palestijnen gesto-
len om hun terugkeer te verhinderen. De
Israëlisch historicus Adam Raz hoopt
met zijn nieuwe boek Looting of Arab
Property in the War of Independence het
taboe rond dit onderwerp te doorbreken.

De plunderingen vonden plaats in het
hele land en alle lagen van de joodse be-
volking namen eraan deel – jong en oud,
burgers en soldaten, leiders en onderge-
schikten. In verslagen duiken termen als
‘anarchie’ en ‘pogrom’ op. Volgens Raz
werden de bezittingen van 600.000 Pales-
tijnen gestolen. Meer over het onder-
zoek: tinyurl.com/plunpal

Actie Volkel

Op de Internationale dag voor de
afschaffing van kernwapens, 26

september, kwamen PAX, IPPNW
Duitsland, ICAN Germany, NVMP/
Artsen voor Vrede en Greenpeace Ne-

KORTE BERICHTEN
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Gandhi

Ahimsa - Gandhi: The Power of the
Powerless is de titel van een nieuwe

documentaire over de ideeën van Gand-
hi. Uitgebracht ter gelegenheid van 150e
verjaardag van Gandhi, wil deze film in
herinnering brengen wat Gandhi ons
leert over vrede en geweldloosheid.

Lees meer en bekijk de trailer op: tiny-
url.com/gandoc

Israëlische
apartheid

In een brief riepen 452 maatschappelij-
ke groeperingen – vakbonden, bewe-

gingen, politieke partijen en organisaties
– uit tientallen landen over de hele we-
reld, de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties en haar lidstaten op om
de Israëlische apartheid te onderzoeken
en gerichte sancties op te leggen om die
apartheid en de illegale annexatie van Pa-
lestijns land te stoppen. Eenzelfde rol dus
als de VN speelde bij het beëindigen van
de apartheid in zuidelijk Afrika.

Oorlog op Lesbos

Christian Peacemaker Teams zijn erg
actief op Lesbos. Zij constateren

dat, hoewel de branden in kamp Moria
zijn geblust, de structuren van onrecht-
vaardigheid in dit beruchte hellegat in-
tact zijn gebleven. De publieke opinie op
Lesbos is gepolariseerd en er is een oor-
logszuchtige spanning ontstaan. Aan alle
kanten lopen de spanningen op en de
meest directe slachtoffers zijn de zwak-
sten en meest kwetsbaren.

Neem contact op met David Scheuing
(scheuing@dfg-vk.de) van de vredesor-
ganisatie DFG-VK als u een bijdrage
denkt te kunnen leveren.

Banksy

Palestijnen hebben in Bethlehem een
tentoonstelling georganiseerd met

twintig stukken van de anonieme Britse
kunstenaar Banksy om hem te bedanken
voor zijn steun. Banksy besteedt in zijn
kunst regelmatig aandacht aan de kwes-
tie-Israël/Palestina en de strijd van de Pa-
lestijnen. Meer over de tentoonstelling:
tinyurl.com/banpale

Vredesmanifest

Ook dit jaar heeft Peace SOS weer
een vredesmanifest opgesteld. Het

begint met te stellen dat we allen verant-
woordelijk zijn voor ‘Een wereld waarin
alle kinderen kunnen spelen’. Daarna
worden de wereldleiders opgeroepen om
kernwapens en killer robots uit te ban-
nen en te investeren in vrede door con-
flictpreventie, humanitaire actie en
armoedebestrijding. Het manifest ein-
digt met een oproep om de natuur te be-
schermen en klimaatverandering te stop-
pen.

Op Wereldvredesdag, 21 september, is
het door veel vredesorganisaties onder-
tekende en aan alle wereldleiders gerich-
te manifest gepresenteerd.

Biden en Israël

De Israëlische vredesorganisatie
Gush Shalom heeft Joe Biden en

Kamala Harris gefeliciteerd met hun
overwinning. Gush Shalom noemt
Trump een foute vriend die Israël dieper
in het moeras van bezetting en onder-
drukking heeft geduwd, terwijl het vrede
met zijn Palestijnse buren nodig heeft.

Israël sloopt

In een verklaring van het Belgische mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken,

waarin onder andere de sloop van het Pa-
lestijnse dorp Khirbet Humsah wordt
veroordeeld, heeft België om compensa-
tie of restitutie gevraagd voor vier door
Israël gesloopte huizen in al-Rakeez. De
huizen, die in de verklaring worden om-
schreven als ‘essentiële infrastructuur’,
waren met Belgische financiële steun ge-
bouwd.

turen in de wereld wil bevorderen. Daar-
bij gaat het zowel om de culturen van in-
heemse volkeren als om grote wereldcul-
turen. Binnen elke cultuur bestaan vre-
destradities. Die wil dit museum tonen
en zo een verbindende kracht zijn.

U vindt het op: www.peacemuseum.ca

Dag van de Vrede

21september is door de Verenigde
Naties uitgeroepen tot de Inter-

nationale Dag van de Vrede. Naar aanlei-
ding hiervan hingen 152 steden en ge-
meenten in België een vredesvlag uit. 75
jaar geleden maakten twee kernbommen
Hiroshima en Nagasaki met de grond ge-
lijk. Met het uithangen van de vredesvlag
riepen de 152 gemeenten op tot kernont-
wapening en ondertekening van het VN-
verdrag dat ze verbiedt. Daarnaast stuur-
den 49 burgemeesters (o.a. van Leuven,
Mechelen en Gent) een open brief aan de
Eerste Minister en voorzitter van de Ka-
mer van Volksvertegenwoordigers. Ze
vragen een open debat over de wenselijk-
heid van de Amerikaanse kernwapens op
Belgisch grondgebied.

Acties Thales

Dn september en oktober vonden op
diverse locaties kleinschalige pro-

testen plaats tegen een recent aangekon-
digde grote export van radar- en com-
mandosystemen van wapenbedrijf Tha-
les naar Egypte. In plaatsen waar Thales
gevestigd is (Hengelo, Huizen, Eindho-
ven) alsmede in Amsterdam riepen di-
verse groepen bedrijf en regering op de
export te stoppen.

Stop Wapenhandel en Stop the War on
Migrants, die de acties coördineren, wij-
zen erop dat Egypte betrokken is bij re-
gionale oorlogen (Jemen, Libië) en dui-
zenden politieke gevangenen, een ge-
muilkorfde pers, onvrije verkiezingen,
veelvuldige mensenrechtenschendingen
en een militaire regime kent.

Militaire muziek

In Duitsland treden militaire orkesten
en bands vaak op in kerken. Dit is een

doorn in het oog van vredesactivisten.
Zij hebben het plan opgevat om een boek
te schrijven over de rol van muziek bij het
militariseren van de samenleving. Zij
willen in het boek voorbeelden uit ver-
schillende landen opnemen en vragen
hulp bij het vinden daarvan.
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In de familiegeschiedenis “Oorlogen
& oceanen” spelen de auteur, diens
oudere broer en hun vader de hoofd-

rol. Met zijn daarin letterlijk verzwolgen
broer deelt Erik Ader een passie voor
oceaanzeilen; oorlogen staan centraal in
de overeenkomst met zijn vader. Beiden
hebben als student via een avontuurlijke
reis Jeruzalem bezocht. Vader Ader mid-
den in de jaren ’30 vanuit Amsterdam
op de fiets. In zijn reisverslag wordt dui-
delijk dat Jeruzalem toen nog in een
Arabisch Palestina lag, dat zich in weinig
onderscheidde van de Arabische buur-
landen. Als Erik dertig jaar later naar
Jeruzalem lift heeft hij de grootste
moeite om vanuit de dan nog door Jor-
danië bezette Westbank Israël binnen te
komen.

Vader Ader ondernam zijn reis als stu-
dent theologie en na zijn afstuderen ves-
tigt hij zich als predikant in het Gro-
ningse Nieuw-Beerta. De oorlog breekt
uit en omdat hij tijdens zijn studie in de
Amsterdamse Jodenbuurt heeft
gewoond en daar nog connecties heeft,
wordt hij binnen een jaar de centrale

persoon binnen een Noord-Nederlandse
onderduikorganisatie. Aan de voor-
avond van een goed voorbereide bevrij-
dingsactie op Kamp Westerbork wordt
hij gearresteerd en met enkele anderen
op 20 november 1944 geëxecuteerd. Na
de oorlog ontvangt hij postuum de Yad
Vashem en het Joods Nationaal Fonds
plant, te zijner nagedachtenis, in Israël
het “Dominee-Ader-Bos” aan.

Het verzetswerk van zijn vader leidt
bij Erik tot zijn dienstweigering in 1964.
Niet uit pacifistische motieven, maar
omdat hij als dienstplichtige uiteindelijk
onder bevel zou staan van NAVO-gene-
raal Hans Spreidel die als hoge officier in
Hitlers Wehrmacht had gediend. Hoewel
dit geen wettelijke gewetensgrond is,
wordt hij toch erkend. Waarschijnlijk
omdat hij had aangegeven desnoods
totaalweigeraar te worden met alle
publiciteit rond een rechtszaak, zo ver-
klaart hij zelf.

Als Erik kort daarna voor de eerste
keer naar Israël gaat, bezoekt hij vooral
daar woonachtige oud-onderduikers
van zijn vader. Na zijn afstuderen treedt

SIGNALERINGEN

Oorlogen & oceanen
hij in diplomatieke dienst en wordt in de
jaren ’80 plaatsvervangend ambassadeur
in Beiroet, waar dan ook Jordanië en de
Westbank onder vallen.

Zo levert het verhaal hem drie ver-
schillende beelden van Israël/Palestina
op, die voortdurend met elkaar in strijd
zijn. Over die strijd gaat het grootste
deel van het boek. Over een oceaan aan
gesprekken en analyses om het voor
hemzelf (en zijn lezers) inzichtelijk te
krijgen en die hem er onder andere mee
confronteert dat het Dominee-Ader-Bos
doelbewust is aangeplant om de resten
van een kort na 1948 verwoest Palestijns
dorp aan het oog te onttrekken. Dit zal
er uiteindelijk toe leiden dat in novem-
ber 2016 de gedenksteen in het “Domi-
nee-Ader-Bos” aan stukken wordt gesla-
gen en Erik Ader 1.100 olijfbomen bij
een Palestijns dorp op de Westbank
plant “om groot onrecht recht te zetten”.

Jan Schaake

Erik Ader. Oorlogen & oceanen. Een familie-

geschiedenis. Querido, 2020 € 24,99

11september, Utrecht.
Zo een 1000 mensen

demonstreerden covid vrij
met –  ieder een eigen stip –
in park Transwijk. Zij
protesteerden tegen het
Europees vluchtelingen-
beleid en de reactie van de
Nederlandse regering op het
voorstel om 100 mensen
EXTRA op te nemen die in het
afgebrande kamp Moria in
Lesbos verbleven. 
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Poëzie
Eergisteren was het oorlog
gisteren ook
en nog altijd in mijn heden
dat niet alleen van mij is

geld sluipt rond over de wereld
betaalt zichzelf met oorlog

oorlog mag zijn naam niet dragen
noemt zichzelf defensie

poëzie is het struikgewas
waarin ik me verberg
als de soldaten komen
in hun gierende tanks

Remco Campert

Uit: Een oud geluid

Uitgever: De Bezige Bij / Poetry International,
Amsterdam, 2011. © 2011, Remco Campert
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