
Beste mensen, vrienden, 

 

Het is natuurlijk leuk dat jullie met zovelen hier gekomen zijn bij onze «Alternatieve 

Veteranendag», maar eigenlijk is het vooral triest dat het nog steeds nodig is om de aandacht te 

vragen voor iets dat zo logisch is dat elke politicus het bij voortduring herhaalt, dat hij (of zij) 

iedereen een gelukkig leven in vrede gunt. Na elke oorlog wordt ook van alle kanten verkondigd 

dat we dit nooit moeten vergeten, dat dit nooit meer mag gebeuren. 

 

En toch gebeurt het steeds opnieuw. Steeds opnieuw zijn er redenen voor een nieuwe oorlog. En 

als die er niet zijn (en dat is eigenlijk meestal het geval), dan worden ze wel bij elkaar 

gefantaseerd. En bijna net zo erg is de manier waarop de verantwoordelijke regeringen aan hun 

kanonnenvoer komen. 

 

Hoe verontwaardigd waren wij in de “beschaafde wereld” niet door de kindsoldaten die in 

Liberia of Sierra Leone ongelukkige volwassenen werden voordat ze de tijd hadden gehad om 

kind te zijn. 

 

Niemand zal Sierra Leone met Nederland willen vergelijken, maar ook in Nederland heeft het 

Ministerie van Defensie soldaten nodig, en hard kennelijk, want verleden week nog werd bekend 

dat militairen een loonsverhoging van bijna 8% krijgen, veel meer dan andere werknemers, plus 

nog eens € 150 per maand voor kinderopvang – als ze kleine kinderen hebben tenminste. Volgens 

de website van het ministerie kan men vanaf de leeftijd van 17 jaar bij het leger in dienst treden. 

Zeventien jaar, scheelt dat nou zoveel met de leeftijd van de kindsoldaten uit West-Afrika? 

 

Door de TV-reclame krijgen we het idee dat legerdienst neerkomt op sport, survivallen, ‟s nachts 

op een marineschip naar de sterren kijken en mensen helpen die dringend hulp nodig hebben en 

je dan dankbaar aankijken. Het is geen wonder dat een dergelijk avontuurlijk en helpend leven 

veel jongeren aanspreekt, jongeren die ervan uitgaan – en ervan moeten kunnen uitgaan dat een 

ministerie de volledige waarheid vertelt en niet een deel achterhoudt. Helaas ligt het anders. 

 

Uit de reclameboodschappen begrijpen we immers niet dat een leger, hoe cru dat ook klinkt, 

dient om mensen te doden of om eventueel zelf gedood te worden. Een leger kan eventueel wel 

bij een overstroming of bij een aardbeving hulp bieden, maar het is irreëel om te denken dat je in 

een land dat in oorlog is daadwerkelijk iets constructiefs kunt doen. Die waarheid zou het 

Ministerie óók moeten vertellen. 

 

Wat zou er daarom volgens mij moeten veranderen? Politici moeten eerlijk vertellen wat ze doen 

én wat ze denken, en waarom én namens wie –zonder stiekem dingen achter te houden of andere 

accenten te leggen. Dat zal heel moeilijk zijn, want regeringen hebben bijna altijd een dubbele 

agenda.  

 

Soms leiden verkeerde uitgangspunten echter toch tot iets positiefs. Zo heeft bijvoorbeeld in 

Nederland de angst voor een toekomstig tekort aan arbeiders, tengevolge van de vele in 

fabrieken overleden kinderen aan het eind van de 19e eeuw via het Kinderwetje van Van Houten 

uit 1874 en de Leerplichtwet uit 1900 er uiteindelijk voor gezorgd dat alle kinderen in Nederland 



voortaan verplicht tot hun 16e op school zitten en dat ze ook wat langer kind kunnen zijn. Helaas 

werkt dat echter niet altijd zo... 

 

Dat zien we bij de zogenaamde redenen voor de oorlog in Afghanistan. Dat land moest (volgens 

de regering van de Verenigde Staten) aangevallen worden omdat Al Q‟aida gestraft moest 

worden, want Al Q‟aida zou verantwoordelijk zijn geweest voor de terroristische aanslagen op 11 

september 2001. Intussen zijn we bijna zes jaar verder en het enige dat vaststaat is dat het steeds 

onduidelijker wordt wat er op 11 september 2001 werkelijk gebeurd is en wie daarvoor 

verantwoordelijk was.  

 

Bovendien wordt er nauwelijks over gesproken dat Al Q‟aida dankzij de steun van de CIA zijn 

netwerk heeft kunnen opbouwen, omdat Al Q‟aida indertijd zou kunnen helpen de Sovjet 

troepen uit Afghanistan te verjagen. Toen na de val van de muur, in 1989, de Sovjet Unie haar 

troepen terugtrok uit Afghanistan, kroop Al Q‟aida niet meer terug in de doos van Pandora die 

door de Verenigde Staten geopend was en probeerde ze met de Taliban van Afghanistan een 

moslimstaat te maken. Een van hun successen was het uitroeien van de opiumteelt – die 

inmiddels, dankzij de actie “Enduring Freedom” weer helemaal terug is gekomen. 

 

Omdat de Verenigde Staten bij voorkeur de verantwoordelijkheid voor hun militaire avonturen 

willen delen werd ook gevraagd, zeg maar geëist, om Nederlandse steun. De Nederlandse 

regering, nog steeds een beetje onder de indruk van wat er in Srebrenica gebeurd was, wilde wel 

meedoen –althans wilde wel Nederlandse soldaten sturen-, maar alleen voor een opbouwmissie. 

Er was immers heel wat mis met de mensenrechten in Afghanistan, en in het bijzonder met de 

vrouwenrechten. Het tragische is dat op foto‟s uit de tijd vóór de verjaging van de Sovjet-troepen 

de vrouwen in grote delen van Afghanistan er heel wat beter aan toe waren dan nu, na jaren 

“opbouwmissie”. 

 

De Nederlandse regering wist ook indertijd al –dat wordt de laatste tijd beetje bij beetje duidelijk- 

dat een opbouwmissie in Afghanistan een fictie was. Toch bleef de regering, tegen beter weten in, 

volhouden dat de Nederlandse soldaten niet bij gevechtshandelingen betrokken zouden worden 

– en alléén daarom was er in het Parlement voldoende steun voor Nederlandse deelname. 

 

Als George Bush eerlijk was geweest, zou hij er niet om heen gedraaid hebben en gezegd hebben 

dat zijn vrienden uit de olie-industrie vonden dat de Verenigde Staten een grotere greep op de 

wereldvoorraden olie nodig hadden en dat zijn vrienden uit de wapenindustrie graag hun omzet 

wat zouden willen verhogen en dat daarom Irak en Afghanistan –en misschien Iran- aangevallen 

moesten worden. En dat soldaten hun leven zouden moeten riskeren voor het winstbejag van zijn 

vrienden. Hijzelf wilde ten tijde van de Vietnam-oorlog, toen in de Verenigde Staten de 

dienstplicht nog bestond, zijn leven niet riskeren en kreeg dankzij zijn vader voor elkaar dat hij 

bij de National Guard werd ingedeeld. Trouwens zijn vice-president, Dick Cheney, koos ook 

eieren voor zijn geld en vertrok destijds naar Canada. 

 

Als Jan-Peter Balkenende eerlijk was zou hij ons verteld hebben waarom hij het nodig vond dat 

Nederlandse soldaten hun leven zouden riskeren. Wilde hij zo graag in de vriendenkring van 

George Bush opgenomen worden? Of zit er misschien toch iets in de suggestie dat bij die 

beslissing ook een rol speelde dat broer Roland Balkenende een hoge functie heeft bij het bedrijf 



Tenaris dat zich –volgens zijn eigen website- o.a. bezighoudt met het leggen van pijpleidingen in 

het vlakbij Afghanistan gelegen Kazakhstan? 

 

Een eerlijke politicus zou weten en erkennen dat humanitaire doeleinden niet met militair geweld 

gediend zijn. Daarmee wil ik overigens beslist niet beweren dat de Nederlandse (en andere) 

militairen in Afghanistan zitten omdat ze daar lekker op terroristen kunnen schieten. 

Integendeel, ik ben ervan overtuigd dat velen van hen wel degelijk de beste bedoelingen hebben. 

 

Alleen hebben de politici nooit tegen deze militairen gezegd dat de opbouw niet veel meer is dan 

een dekmantel. Waarom moet anders Afghanistan met alle geweld opgebouwd worden, terwijl 

er al tientallen jaren landen in Afrika hard hulp nodig hebben? En als het ging om de 

mensenrechten en democratie, had allang in Zimbabwe ingegrepen moeten worden. 

 

Het tragische is dat nu zelfs de door de Verenigde Staten in Afghanistan neergepote zetbaas, 

Karzai, de vroegere adviseur van de Amerikaanse oliemaatschappij Unocal, al begint te klagen 

over het grote aantal burgerslachtoffers dat gemaakt wordt door de NAVO. Van de beloften van 

zo‟n zes jaar geleden dat de boel in Afghanistan gauw op poten zou worden gezet -trouwens ook 

dat Osama Ben Ladin binnen een jaar opgepakt zou zijn- is nog niet veel in huis gekomen, en zál 

ook niet veel in huis komen. Simpelweg omdat de uitgangspositie al verkeerd was.  

 

NAVO-woordvoerder Nick Lunt verdraaide afgelopen maandag de waarheid (en loog dus in 

feite) door te stellen dat “... anders dan de Talibaan [...] wij er niet op uit [zijn] om 

burgerslachtoffers te maken, en dat is een cruciaal verschil.” Terwijl het er de Taliban ook niet om 

te doen is om burgers te doden, alleen calculeren ze die in bij hun verzetsacties – als „collateral 

damage‟ zogezegd. Overigens, ook al is de NAVO er dan niet op uit om burgerslachtoffers te 

maken, toch vallen die regelmatig – om precies dezelfde reden, omdat ze niet vermeden kunnen 

worden. 

 

Een leger kán best zin hebben wanneer het eigen land wordt aangevallen of eventueel om een 

bevriende natie te steunen, zoals de Geallieerden in de Tweede Wereldoorlog ook de handen in 

elkaar sloegen om het nazi-régime van Hitler te verslaan – en ook toen deden sommige 

regeringen dat niet allemaal even belangeloos, maar dat is weer een ander verhaal. 

 

Andere landen bevrijden zonder de steun van de inheemse bevolking is echter een zinloze optie. 

We zagen het in Vietnam, we zien het in Irak, we zien het in Afghanistan. Voor de inwoners zijn 

alle NAVO-soldaten niet meer en niet minder dan bezetters, of ze nou een opbouwtaak hebben of 

niet. En net zoals veel mensen in Nederland deden tijdens de Tweede Wereldoorlog, verzetten 

ook veel Afghanen en Irakezen zich –met hetzelfde recht- tegen de onrechtmatige bezetters van 

hun land. 

 

Helaas zijn niet degenen die het initiatief tot deze oorlogen genomen hebben de slachtoffers van 

het verzet. Die slapen –zoals Boudewijn de Groot het zo‟n 40 jaar geleden al scherp zong- rustig 

verder in hun mooie Witte Huis. Degenen die de dupe worden van deze oneerlijke oorlogen zijn 

de militairen, vaak nog bijna kinderen, en de lokale mensen, al te vaak ook kinderen, die zich op 

het verkeerde moment op de verkeerde plaats bevinden. 

 



Ik verwacht niet dat wij er hier vandaag voor kunnen zorgen dat er geen kinderen of bijna-

kinderen meer naar oorlogsgebieden gestuurd worden en dat geen burgers meer gedood zullen 

worden in oorlogen. Ik verwacht al helemaal niet dat binnenkort de wereld vrij zal zijn van 

oorlogen, dat iedereen naar eigen vermogen solidair is met andere mensen en dat politici 

voortaan niets meer achter zullen houden. Daarvoor zullen we met ons allen jaar na jaar moeten 

zorgen.  

 

Om daarmee een begin te maken, zullen we het de politici moeilijk moeten maken om ons te 

belazeren. We zullen niet zomaar moeten geloven wat ze zeggen, vaak zo vaag en onduidelijk 

dat ze misschien zelf niet eens weten wat ze echt gezegd hebben (al weten ze natuurlijk zelf best 

wat ze willen). Bedenk daarbij dat WIJ die politici gekozen hebben om te doen wat WIJ nodig 

vinden. Het woord “minister” komt uit het Latijn en betekent “dienaar”. Ministers zijn niet de 

baas, maar juist de dienaars van het volk! 

 

Ik wil daarom voorstellen om niet meer automatisch alles aan te nemen wat je op het TV Journaal 

hoort of in de krant leest. Die berichten zijn vaak onvolledig, en soms zelfs ronduit onjuist. 

Probeer daarom, als je iets niet helemaal  begrijpt, meer te weten te komen. In de bibliotheek vind 

je een enorme hoeveelheid informatie. Zo kun je zelf de waarheid achterhalen. Ook kun je via het 

Internet radio-uitzendingen beluisteren en kranten lezen uit de hele wereld. Als je dat doet 

worden de politiek en internationale betrekkingen veel overzichtelijker, worden achtergronden 

van conflicten en mogelijke beweegredenen van politici zichtbaar. Door dat inzicht liggen de 

oplossingen ook ineens veel meer voor de hand. Hopelijk zullen politici ooit ook begrijpen dat 

eerlijk toch het langst duurt – en op lange termijn door de kiezers ook het meest gewaardeerd 

wordt. En als ze dat zelf niet inzien, zit er niets anders op dan dat wij hen bij verkiezingen of 

door manifestaties zoals die van vandaag bijsturen. 

 

Dat het mogelijk is om invloed te hebben op de daden van politici en grote organisaties bleek 

onlangs toen grote pensioenfondsen besloten hun beleggingen bij producenten van 

clusterbommen en landmijnen terug te trekken, nadat daar krachtig tegen geprotesteerd was. 

 

Ik wens jullie – ons - veel succes bij onze vreedzame strijd voor een betere, menselijkere wereld. 

 

Alternatieve Veteranendag 29.06.2007 


