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Mensenrechten en de inzet van
. T ,,:\,. ,

de Nederlandse Krijgsmacht"." I

t loofdkri jgsmac h traadsma n
/OO$l.lc Fries

Het thema van deze brochure roept vragen
op voor de politiek en de krijgsmacht, maar
ook voor de militair zelf. Het zijn vragen
waarbij l.thiek en levensheschouwing een
grote rol spelen. Het is immers onmogelijk
deze vragen te beantwoorden zonder je kijk
op mens en wereld, de vraag naar wat goed
en kwaad is en welke verantwoordelijkheid je
daarin hebt, daarbii te betrekken.
Hl'! gaat ons als humanistisch geestelijk ver-
zorgers ook aan. Niet alleen hebben we een
taak in de geestelijke verzorging van degenen
die uitgezonden worden. Wij zijn ook zelf be-
trokken door ml'e te gaan en de ervaringen te
dden. "'Vezijn nauw betrokken. In ons dage-
liiks werk, in onze contacten met de militai-
ren daar en hier besteden we daarom veel
aandacht aan de opgedane ervaringen en de
vragen die wordl'n opgl'roepen.
De vragen in dl'zl' brochure worden direct ge-
stdd uit de vuurlinie, maar ook door militai-
ren die uitgezonden zijn en nog uitgezonden
worden. Ook de tekeningen en de foto's roe-
pen vragl'n op. Die vragen kunnen best onbe-
anh ••..oord blijven. Ze moeten wel gesteld wor-
den. Dl' discussie mag niet eindigen.

Vragen

voelt zich niet aangesproken wanneer
de rechten van medemensen,

waar ook ter wereld, bedrl'igd
of vertrapt worden. \\te
worden cr meer cn meer
mee geconfronteerd. Het
nemen van verantwoorde-
lijkheid is dan van groot
belang. Maar gebleken is
dat daarmee het antwoord

op de vraag hoc moel worden
gehandeld nog niet gegeven is. Srchrenica

l'n Kosovo geven aanleiding tot heftige dis-
cussies over deze vraag.
Ook de vraag welke prijs Wl' willen betalen
voor de mensenrechten van medemensen in
verre oorden is aan de orde. \Ve weten inmid-
dels uit ervaring hoc ingriipend de ervarin-
gl'n voor de mensen in de krijgsmacht kun-
nen zijn en welke de risico's zijn. Met name
de recente missie naar Kosovo leek vol van
gevaren.

Rij crisisbehl'ersing zijn mensenrechten
in het geding. Oe afkondiging van de
Universelt' Verklaring V,lIl dl' Ikcllten
van de t-.1ensin 194X luidde een nieuw
tijdperk in. Door deze verklaring ont-
stond niet alleen nÎCuwe hoop, maar
ook nieuwe verantwoordelijkheid. Wie

Als rode draad door Thema 3 zijn de

10 hoofdartikelen uit de Universele

Verklaring van de Rechten van de Mens

door dit nummer verspreid.

fOO$~~
~ 8dS het einde van de koude

oorlog is de internationale
veiligheidssituatie ingrijpend
veranderd. Het 'gevaar' is niet

ml'l'r l'cnvoudigweg in het oosten te lokalise-
ren. Ondanks de terechte blijdschap over het
vallen van de muur is er weinig reden tot te-
vreden achterover leunen. "'Veconstateren
immers dat er sprake is van een wereldwijde
escalatie van gewelddadige, min of meer
plaatselijke conflicten. De Nederlandse krijgs-
macht heeft hierdoor in het achter ons lig-
gende decennium geheel nieuwe takt'n in een
nieuwe internationale context gl'kregen.
Deze ontwikkelingen hebhen ingrijpende ge-
volgen voor de Nederlandse militair. Ingezet
worden tiidcns crisisbeheersingsoperaties ter
bevordering van de internationale rechtsorde
heeft vele consequenties en roept vele vragen
op.

UNIVERSELE
VERKLARING

RECHTEN
MENS
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De belangstelling voor het internationaal recht -
de bescherming van de mensenrechten

inbegrepen - is in Nederland altijd relatief groot
geweest. 'Ons' opgeheven vingertje heeft in de

loop der jaren de toorn van menig
ondemocratisch regime opgewekt. Toch maakt de

bescherming van de mensenrechten in andere
staten in feite pas sinds een paar jaar nadrukkelijk
deel uit van het takenpakket van de Nederlandse

krijgsmacht.

Ehet begin van de jaren negentig
ontleende de krijgsmacht haar be-
staansrecht in de eerste plaats aan de
verdediging van het eigen grondge-

bied of dat van de NAVO. Kwam tijdens de
Koude Oorlog de rol van de krijgsmacht als
beschermer van de mensenrechten ter sprake,
dan ging het vooral om het voortbestaan van
de 'eigen' we~terse, democratische manier
van leven.
Het kan ook nauwelijks anders. In de smalle
marges van de Koude Oorlog was er weinig
ruimte om met militair geweld de mensen-

rechten in ontspoorde staten af te dwingen.
De militaire inbreng van de VN bleef groten-
deels beperkt tot ongewapende waarnemers
en buffer-vredesmachten die de 'hot spots'
van de Oost-\Vestconfrontatie moesten hel-
pen afkoelen. Nederland drol'g vanaf de jaren
veertig aan verschillende van deze waarne-
mings- en vredeshandhavcnde missies bij. De
grootste deelname - in totaal meer dan 8.000
militairen - was die aan de UNIFIL-vredes-
macht in Zuid-Libanon tussen 1979 en 1985.
Ook bij UNIFIL ging het vooral om het voor-
komen van nieuwe geweldsuitbarstingen en
het herstel van rust en orde. Dat die rust de
mensenrechten ten goede kwam, was meege-
nomen. Maar een hoofddoelstelling voor de
vredesmacht was het niet.
De meeste rechtsgeleerden onderschreven in-
tussen het uitgangspunt dat zelfs een grove
schending van de mensenrechten in een be-
paald land onvoldoende rechtvaardiging was
voor militair ingrijpen van buitenaf. AI sinds
de 17e eeuw overheerste het idee dat er geen
gezag boven het staatsgezag stond: de soeve-
reine staat was 'heilig'. Dit non-interventiebe-
ginsel kwam echter onder druk te staan toen
de Koude Oorlog afliep. De Nederlandse
krijgsmacht kreeg in 1989 en 1990 al een
vreedzaam voorproefje in Namibië, waar tien-
tallen marechaussees deel uitmaakten van de
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ARTIKEL 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens
elkander in een geest van broederschap te gedragen.

,- Sociale patrouille va"
de 'Gde Ri;d£'Ts' ill liet
Kosm'lIlIrse plaats;e
Zociste (31-6-99) il/

/Iet kader VllII K.FOR
(Voorbeeld I'{m inter-
ventie t.b.V. mf'llSe,,-
re{//tm).

Nederlmu/se mare-
cJwlIssees werken op
Ha/ti slim"" md 0.111.
Amerikaame militai-
ren om de lIIel/sen-
re{iltell weer ill liet
goede spoor re kri;gm
/11/ Jwmlcrdell jarell
.Iietlltllllf (opeflltic

'Up/w/d Demoaacy'
199-l-'95)

VN-macht UNTAG. Deze vredesmacht bege.
leidde het democratiseringsproces in
Namibië, dat begin 1990 in betrel.:l.:elijk so('-
pel verlopen verkiezingen uitmondde. Een
soortgelijke taak, maar op een veel grotere
schaal, volbrachten Nederlandse militairen in
Cambodja in 1992 en 1993.
Het ging in Namibië en Cambodja om tradi.
tionele vredesoperaties op verzoek van de lo-
kale machthebbers. Dat was anders bij de in-
ternationale humanitaire intl'rventie in
Noord-Irak ter bescherming van Koerdische
vluchtelingen (operatie Prol'ilfe Comfort) in
1991. Ook bij de internationale bemoeienis
met de Balkan, Somalië, Rwanda en Haïti
speelde de handhaving van de mensenrech.
ten een belangrijke rol. Het inzicht groeide
dat vrede en mensenrechten onvl'rhrekclijl.:
met ell.:aar verbonden zijn. De
Veiligheidsraad kwalificeerde de bill/ll,'nlwufw
schendingen van de mensenrechten als be-
dreigingen van de internationale vrede en vei-
ligheid. Dit maakte militair ingrijpen (mforce.
IIImt) op basis van hoofdstuk zeven van het
VN.handvest mogelijk .
Deze ontwil.:kelingen lieten de !\ederlandse
krijgsmacht uiteraard niet onberoerd. Het was

duidelijk dat humanitair optreden - inclusief
de bescherming van de mensenrechten - een
integraal onderdeel van het takenpakket was
geworden. Het toetsingskader voor het uit.
zenden van militaire eenheden dal de
Nederlandse regering in juli 1995 presenteer-
de, noemde de handhaving van het interna.
tionale recht als één van de hoofdredenen
voor inzet van de krijgsmacht over dl' gren-
zen. Dat gold met name als het acute huma.
nitaire noodsituaties betrof, zoals bijvoor-
beeld bij grootschalige moordpartijen.
Tegelijk werd aan militairen een helangrijl.:e
rol toegedacht in het wederophouwproces
van 'failed states'. De hoofdlijnennotitie die
minister De Grave in januari 1999 uitbracht,
bevestigde deze uitgangspunten. Vooral de
PvdA wil nog een stap verder gaan. De partij
den U aan het omvormen van de I.:rijgsmacht
tot een expl'ditionaire vredesmacht, die pri-
mair ter verdediging van de internationale
rechtsorde moet uitrukl.:en. Militairen plaat-
sen bij dit alles echter wl'l de bnttel.:ening
dat een interventiemacht niet méér I.:andoen
dan ter plaatse een veilige omgeving te schep-
pen, waarbinnen anderen (internationale or.
ganisaties, de lokale machthebbers en de be.
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feil dure f'/I complexe
operatie /('11 he/wen'
VlIII hel d('JllOcrati.W.
rillg.~procn: Ul\'TAC
in G/lJllmdia (1994).

volking) voor de handhaving van de mensen-
rechten op de langere termijn zullen moeten
zorgdragen.
Het non-illterventiebeginselliep een nieuwe
deuk op tijdens de Kosovo-crisis. be l'\AVO
begon immers met bombarderen zonder ex.
plicicte instemming van de Veiligheidsraad.
De alliantie beriep ziçh echter op overma('ht:
de grove en acute schending van de mensen-
reçhten in Kosovo liet niet anders toe dan
snel militair ingrijpen. De Kosovo-crisis
maakte nog eens duidelijk dat er in feite twee
kampen zijn. A,lIl de ene bnt stellen presi-
dent Clinton, secretaris-generaal Kofi Annan

en vele redHsgcleerden dat staten hun recht
op soeVt.'reiniteit moreel verspelen als ze mas-
saal de mensenrechten schenden. Ook de
Nedl'rlandse regering schaarde zich in dit
kamp van interventionisten, Daar tegenover
groeperen zich de 'redltlijnigen', Landen als
Rusland, China en de meeste Derde-
Wereldstaten voelen niets voor inmenging
van huitenaf, zéker niet als het om mensen-
rechten gaat. Omdat Rusland en China elk
intervcntkbesluit van de Veiligheidsraad
kunnen blokkeren, pleitte minister van
Buitenlandse Zaken Van Aartsen onlangs zelfs
voor de opheffing van het vctoredH van de



•

permanente leden van de Veiligheidsraad.
Toch ziet het er niet naar uit dat de
Nederlamlse krijgsmacht binnenkort overal
ter wereld grovl' schendingen van de men-
senrechkn lal gaan hestrijden. Binnen de in-
ternationale gemeenschap overheerst nog
steeds het besef dat het opzij schuiven van
het soevereînÎteÎtsbeginsel ten gunste van
een ongebreideld humanitair-intl'rventie-
recht tot chaos in het statensysteem 7..allci-
den. Gewelddadig ingrijpen ten behoeve van
acute mensenredltenschendingen is boven-
dien lang niet altijd succesvol gebleken. liet
bl'leid is meestal ad hoc en de interventie

•

•

komt vaak te laat. Bovendien is selectiviteit
onvermijdelijk. Niemand zal het \\'agen met
geweld te interveniëren in Rusland of China
om daar de mensenrechten te beschermen.
Tegelijk echter heerst de notie dat stilzwij-
gend toezien bij massale mensenrechten-
schendingen moreel vt'rkeerd is. Ziedaar hel
kader waarbinnen de komende jaren het ta-
kenpakket van de h"ederlandse krijgsmacht
ml'de zal worden bepaald.

drs. Cl/rist Klep
Sectie ~filitairc Geschiedenis KL
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In 1995 veranderde de situatie in Bosnië. De
Servïers controleerden al geruime tijd de directe
omgeving van Sarajevo. De stad werd belegerd,

konvooien werden niet toegelaten en werden
beschoten. Om luchtaanvallen van de NAVO te
voorkomen werden er in het voorjaar gijzelaars

genomen. Op tal van plaatsen, die van strategisch
belang waren, zoals radiostations en bruggen,

werden VN medewerkers en militairen
vastgeketend om als levend schild te dienen. De
internationale gemeenschap besloot dat het nu
over moest zijn en gaf de opdracht een 'Rapid

Reaction Force' te formeren, die aan deze
praktijken een einde moest maken en zou kunnen
worden ingezet om zonodig UNPROFORterug te

trekken.
De Nederlandse regering stuurde een eenheid, die
was opgebouwd rond de 'eerst mortiercompagnie'

van het Korps Mariniers. Daaraan werden twee
mortieropsporingsradar eenheden van de

landmacht toegevoegd. laurens van Geffen was
1e luitenant der mariniers en Command Post

Officer (CPO) van de mortiercompagnie.
Ruim vier jaar na terugkeer van het detachement
spreekt hij met raadsman Mart Vogels, geestelijk

verzorger van de eenheid en lotgenoot van toen,
over de gebeurtenissen tijdens de zomer van '95.

•••~la,llIdags 1110('<;1i" JTleITwlden in Doorn.
In twet:' weken tijd h('H'iddt'n W('ons \'oor.
Keihard Werkl'lll'fl soms chaothc!lt' tOl'stan-
dl'll. Daarna l'('11paar dag('1l \"l'rlof en 0Jl IS
juli vertrou,:en Wl'ml'! dl' 'mail! hmlv', W,IM
ik al" l'nigt' officier til' wrantwoorddijklwid
voor dflll'g.
Voor Wl'dl' hu" ingingen kon il'defl'l'n llOg
l'\'l'l! afwhl'id 1ll'llll'l1van dl' familie. Ik stond
er alkl'n, want mijn vrouw \\'as in Ikrlijn. I"
lat l'l'ht in m'll rats. Ik was in Camhodja gl'-
\Wl'St. In mijn pdotoll "wam dl' marinier
RÎl"oRos om het leven door CCI1schit:'tollge-
val. Ik had het gevaar van mijnl'n mecgc-
maakt. Een officier van dc (o/llm<Jndo's had
l'cn been Vl'rlorl'n in Ho<;nk. Ik \\"asme dus
hee! crg bewust vail de gevaren l'n voelde me
uitermate vcrantwoordclijk voor de veilig-
heid van mijn mensen.
Ik bcn cr continu lllee hezig geweest in dil'
tijd. tlm' k,lll ik voorkomen wat cr in
Cambodja is gebeurt!! En ondertussen niks
lakn lllerken thuis, dan lllaak je ze alleen
ma:n ongerust.
Bij het ahehl'id in Doorn druktelll.(lwt'! dl'
(:lIlIlmandant Viln bl'! KIlrps \1ariniers ah de

" '-j,

"

.-'-
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1\\'\'('t llog Iwd goed hol' het begon. \Ve
waren ccn lang wcckcnd <Jande
BdgisdH.' kust mct vrienden. 's ,\vonds
zdtcn wc dc tclcvisil' aan en keken naM

:\'0\':\. :-'kt wrbijstering: zag ik hoe dc minis"
ter van defcnsie met nJast zkh dl' (het dekn-
sie staf vt'rtddl', dat dl' :\'l'derlandsl' regering
h,ltl bcslntl'n om een rTlortit'rcolllpagnÎ\' van
Iwt korps mariniers JliliJTBosnii.' t(' sturl'n.
'[i:rwijl dl' Ik infanterielollll'agnil' zich al
('('lI aantal rnaandl'l! h,HI vombereid op uit-
z('mling ('n klaar stom!.:'Ju \\'as l'r echter
vraag naar zW<JaHkr('wapells gezk'n dl' ver-
anderde lllllstalidigill'deli.

-.----



MortieHtdlillg berg
~'{ma/1 bij Sarajevo.

ARTIKEL 2
I I Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden. in deze

Verklaring opgesomd. zonder enig onderscheid van welke aard ook.
zoals ras. kleur. geslacht. taal. godsdienst. politieke of andere overtui-
ging. nationale ofmaatschappelijke afkomst. eigendom. geboorte of
andere status.

l I Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke.jUIidi-
sche of internationale status van het land of gebied. waartoe iemand
behoort. onverschillig of het een onafhankelijk. trust-. of niet-zeltbe-
sturend gebied betreft. danwel of er een andere beperking van de
soevereiniteit bestaat.

,j .
~,~~

•~-~-------:~

Bevelhebber der Zeestrijdkrachll'n ml' op het
hart om toch vooral goed op de Vl'î1ighl'idte
letten. [en beladen afscheid.

Gecompliceerd

Met dl' inzet van Nederlandse troepen in dele
situatie was ik het eens. Ook wanneer dat in
ons geval zou betekenen, dat we geweld zou-
den moeten gebruiken. Erwas al erg lang ge-
wacht met ingrijpen om de situatie daar te
veranderen.
Tijdens de voorbereidingsperiode zelf had ik
geen tijd om er uitvoerig mee bezig te zijn.
Wel waren we al eerder die winter tijdens een
teambuilding op Texelbezig geweest met de
vraag wat je in bepaalde gevallen in Bosnië
zou doen. Wanneer je zou moeten terugtrek-
ken om te voorkomen als eenheid te worden
afgeslacht en de burgerbevolking gaat op de
weg zitten. Wat doe je dan. Rijd je door?

Draai je om en Vl'cht je?Wie gaan er voor, je
eigen mensen of de bevolking? Wat is jl' taak
daar? Wat zijn exact de omstandigheden. Het
is zo mol'ilijk van tl' voren te bepalen.
Wel is me duidelijk dat niet één van onze
eenheden zo maar zou opgeven.
In een aflevering van 'De achterkant van het
geliik', dat programma van Marcel van Dam,
was een keer de top van de krijgsmacht te
gast. Ze kregen dit soort vragen voorgescho-
teld. Het viel me op hoe gemakkelijk vanuit
zo'n positie over dit soort zaken werd ge-
praat. De werkl'1ijkhcid is heel gecomplicl'erd.
Na een periode van zes weken te hebhl'n vast-•



Levend

We hebben midden in
de nacht geschoten.
In hoog tempo.

gl'zl'tell in Kroatië is
het uiteindelijk ge-
lukt om door enige
misleiding van een
faclÎl' dil- ons niet
wîldt, doorlaten, met
dl' mortieren de grclls
on'r te gaan.

Ondertussen was een gr<llwat afkomstig uil
Servisch gebied bij de markt van Sarajevo
neergekomen en waren er achtendertig men-
sen om het leven gekomen. Dat leidde tot hd
bl'sluit van de internationale gemecJlwhap
om nu daadwerkelijk te gaan aanvallen.
In een race tegl'n dl' klok lukte het om twa,IJf
uur voor 'H-hom' (tijdstip aanvang vuren,
11\') in stelling te staan op cl<' Igmani de herg
bij Sarajcvo. Duidelijk \vas dat we zouden
gaan VUTetl.De vraag was alleen waJllwer pre-
cies. De aanval werd vervroegd en er moest
keihard gewerkt worden om dc munitie bij de
Fransen Ie gil<lll halen. Onze spullen waren
ergens in Bosnië blijven skkl'n.
Als Command Post Officer was ik ver,mt-
woordelijk voor het omzetten van Vlluraan-
vragell in vuurbevelcn. De waarnemer,
Forward Observing Officer, die in een voor.
uitgeschoven positie in het veld ligt en de
doelen ohserveert, vraagt hel vuur aan. Het
fire-plan komt binnen met de doden en tijd-
stippen en hoe\'t'elheid granaten. Bij de stuk-
ken worden de granatl'n klaargelegd met de
juiste lading, het mortier wordt ingesteld in
de juiste richting en kwadrant hoek.
De epu geeft het bevel om tt' vuren.

Die eerste keer waren de omstandigheden
heel slecht. Hel had gesneeuwd, gevrorelll'll
gert'gend en wc stomlen in een kuil met Ut'
stukken. Eerst \Varell cr dt' luchtaanvallen ge.
weest. Om ons heen wart'n ,mdere cenheden
al aan het vuren. Ik \vas ontzettend druk
bezig met de radio met de hogere echelons en
de stukken. Toen kwam het moment 'ready'.
We hebben midden in de nacht geschoten. [n
hoog tempo. Er hvamt'n plotseling andere
doelen. Precies zoals we zo vaak geodl'nd
hadden. Ineens was het voorbij. Daarna
moesten \ve \\'l'g, wat door de slechte omstan-
digheden eigenlijk tt' lang duurde. Wc ver-
wachtten nu rust te krijgen, maar na tweeën-

een half uur ilIoesten \Vl' weer in stelling.
;.Ja die tweede keer moesten wc hlijvt'n staan.
Dat is nil'! gewoon voor mortieren. Het is
voor l'en viianddijkc radar vrij gemakkelijk te
bepalen waar dl' el'nhl'id staat die gevuurd
hedt. Je hebt dus k,lIls dat er wat terug komt.
Het verhaal was, dat alle radarinstallaties van
de Serviërs vernietigd waren. Dat hoop je Jan
maar. Sommigen kondt'll dit' denkslag toch
moeilijk makell. Ik zat zelf wel in over dl' vei-
ligheid van mijn mensen. 'Straks ligt hier l't'n
granaat en is het gt'l)eurd', dacht ik. Ik wilde
maar ('én ding; hier samen met mijn nwnsen
levend vamlaan komen. In de YPR (pantser-
voertuig, I\fV) zalt'n de mensen die aan het
werk waren. Dit' wart'Tl redelijk beschermd.
De anderen moesten slapen anders hielden ze
het niet vol. We konden de grond niet in,
want dil' was rotsachtig en keihard. lt'dereen
sliep n,last dl' YI'R onder een zeiltje. Ik zei
tegell Zl', dilt ze onder twee I\ogl'lvrijt' vesten
moesten gaan liggen met hun Iwlm op. Het
was het enige wat je kon doen.
Dl' derde dag ontstond cr eell soort t'uforie
t(leller opnieuw een fire-lllission was. liet
was mooi weer eTlwe zaten als het ware op de
eerste rang. We zagen eerst de vliegtuigen
komen en daarna begon twt vuren. Maar het
kwam ook doordat wc nu I\ondt'n dOl'll waar
\Vl' al die jaren voor geoefend hadden. De ex-
trelllt' oeft'ningl'n met \\'l'inig slaap en veel
plotseling \,'ijzigende omstandigheden heb-
hen hun nut be\\'ezell.
Het \vas \v('1 zaak om na twee dagen vurl'n
scherp te bliiven. Het ging steeds meer op l'en
gt'wone odl'lling lijken. Eén van de dingell
die helpen is te wt'len wal je hebt beschoten.
Dus vroeg ik aan dl' waarnemers om de resul.
taten te melden. Dat ging dan weer naar dl'
stukshemanningen toe, zodat die betrokl\en
bleven bij wat er gebeurde. Het is natuurlijk
nogal abstract allemaal. De granaten komen
kilometers verderop terecht, je ziet er niets
van.
Ineens was het weer ernst toen blel'k dat er
l'en fire-plan van de Serviërs onJerscht'pt
was. Achter,lf was wel duidelijk dat ze hele-
maal niet ml't'r in staat waren dat uit te voe-
ren, maar op het moment zelf Iweft zo'n be-
richt l'en grote impact.
Eén van de ro.u. party's heeft hl'! vuur, van
andere et'nlwden, geleid op eetl grote muni-
tiefabriek. D,lar liepl'n honderden mensen

De derde doelstelling is het versterken van inzet- en
gevechtsbereidheid. De aspirant-onderofficier moet de
wil, het geloof en het vertrouwen hebben om een
gegeven opdracht uit te kunnen voeren. Het is niet
genoeg om een goede schutter te zijn. Als de situatie zich
onverhoopt voordoet zal men ook de wil, de durf en de
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moed moeten hebben om daadwerkelijk te schieten. Om
deze stap te zetten zal hij het vertrouwen moeten
hebben in zichzelf, zijn meerdere en mindere, maar ook
in de organisatie. Om deze inzet- en gevechtsbereidheid
te venterken streven wij een aantal doelen na.



Het waarom

Het was lang geleden dat het korps voor l'en
dergelijke missie is ingezet. Ik ben er trots op
dat ik cr nu bij was. Als ik een volgende keer
weer moet zal het moeilijker zijn. Inmiddels
ben ik getrouwd en wanneer dit blad uitkomt
hen ik voor de tweede keer vader geworden.
Het weegt dan veel zwaarder om dit soort risi.
co's te lopen.
Als managl'r en als mens heb ik veel van die
periode in Bosnië geleerd. Ik weet nu beter
hoe mensen in bepaalde omstandigheden
kunnen reageren. Sindsdien ga ik ook meer
op zoek !laar het '\vaarom' van soms onbe.
grijpl'lijke reacties. Wat speelt er bij iemand
dil' vreemd handelt. Is er iets persoonlijks aan
de hand? Op het werk of thuis?
Iloe kom ik zelf soms over. Ben ik duidelijk
genoeg gewl'est in wat ik wilde overbrengen
of is er l'en misverstand ontstaan?
Over inzet in situaties als Bosnië denk ik nog
hetzelfde. Stel je nu toch eens voor, dat de ge-
allieerden in '44 en '4$ niet gekomen waren
om ons te hevrijden. Als je als volk wordt on.
Jerdrukt en afgeslacht hoop je toch zelf ook
dat je geholpen wordt. Als de mensenrechten
zo in het geding zijn en al het overleg en on-
derhandelen heeft nil't gdlOlpen hen ik he.
reid om Wl'l'r tl' gaan.

litiek. Er was over onZl' inzet nagedacht. Ook
over mensenrechten. De politiek heeft zelf
ook geleerd. Inmiddels is er een toetsingska-
der waaraan operaties moeten voldoen voor-
dat ze mogen worden uitgevoerd. Dat ont-
slaat je ter plaatse niet van je eigen verant-
woordelijkheid. Hl't is nil't 'bcfehl ist befehl'.
Als officier heb je dl' plicht om voor mensen-
rechten, normen eJl waarden te staan. Er kun-
nen zich Jilemma's aandienen. Je kunt daar
van te voren over nadenken en er ziin 'mies
of engagement', maar die ziin niet in alle si-
tuaties even duidelijk. Wat mag nu wel en
wat niet?
In ongewone, soms extreme omstandigheden
staan m('nsen onder druk. Dan gebeuren cr
soms dingen dil' niet kunnen. Het kan klein
lll'ginnl'll. Een fles zuiver drinkwater, een
sdlaars goed in Cambodja uit een landrover
gooien vlak voor kinderen, wetend dat dil' op
de weg kapot zal vallen. Het uitdekn van
esbit blokjes ml't jam in Rosnii\ waarvan on-
derzocht is of het door de landmacht daar
was gl'da,lIl. Soms keft dat in mensen. Je
moet als leidinggevende dan de confrontatie
aangaan . .Ie kunt ie niet afwenden, dan be-
geef je je op een hellend vlak. Je moet moreel
bezig blijven, daar oog voor hebben.
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rond. Ze hebben Zt'
gt'observeerd, beke-
ken. Toen viel er el'n
groot aantal grana-
ten l'n bewoog cr
niets meer. Dat is in-
grijpend voor die
mannen geweest en
heeft zijn sporen na-
gelaten.
Bij mij kwam na de
derde dag het bericht
binnell dat er een
kimkrziekenhuis el1
l'l'n bush,l!te door
mortiervuur getrof.
fen zouden zijn. Dat
kimlerzieke n huis
bleek Servisdll' pro-
paganda, maar de
bushalte was geraakt
en daarbij waren vier
vrouwen om het
leven gekomen.
Dan denk jl': 'wr-
domme Ill't zal toch
niet waar zijn!' Wc
h('hhen in de
Commando Post de

positie op de kaart nagerekend. Het kon bijna
niet. Daarna hebben wc, zonder l'r met zoveel
woorden over te spreken, alk gegevens bij dl'
stukken gehaald, doelen, ril'hting, kwadran.
thock en ,lill1geilrachte laJing. We hehben de
owrgeblewn zakken Ilwt lading geteld. Dl'
lotnummers (productienummers, MV) van de
granaten zijn nageg;lan. Gelukkig bleken ze
niet bij ons vandaan te zijn gekomen.
Zoiets maakt heel duidelijk dat het ernst is
waar je mee bezig bent Er moet zorgvuldig ge-
handeld worden zeker als het om gl'weld
gaat.
Voor jezelf partij kiezen, betrokken raken is
niet goed. Afstand houden en je focussen op
je wcrk is het beste. Anders loop je grote kans
om zelf als mens geraakt te worden en kun jc
niet mel'r fUIll"tionerl'll. Dat heb ik in
Cambodja, mijn vorige uitzending. wel ge-
zien.
Door tc VlUl'n hebben we bijgedragen de situ-
atie daar te verbeteren. Er is ingegrl'lll'n. Na
de aanvallen is l'r rust in Sarajevo gekomen.
Het sol"iak kVl'1l kwam weer op gang.
Voorheen kon je nergens heen zonder be-
schoten te \','Orden. Als we het niet hadden
gedaan dan hadden we er nu nog gezeten,
daar ben ik van overtuigd. \Ve moesten iets
doen en we hadden cr voor getraind.
Oorlog voeren is nil'l leuk, maar ik stond er
achter. Het geweld dat wij gebruikt hebben
heeft mensenlevens gekost, maar het hedt er
meer gespaard.
Als militair hl'n ie l'en vl'rkngstuk van dl' po-



Je zag dat de mensen
het nodig hadden

vocl nodig te zijn. EI was oorlog geweest in
het gebied waar we zaten en er was een tekort
aan alles. Bij de anderc uitzl'ndingen waren
de mensen zelf al weer bezig om te bod op te
bouwl'n. \Vas het toch ll1l'Cr wachtlopen.
l':atuurlijk denk je well'l'ns: moeten we dit
nou hlijven doen. Het is een ander land, de
mensen zijn toch ook zelf vl'rantwoordelîjk
voor wal ze daar doen. En, het is daar al eeu-
Wl'n hommeles, dus wal kunnen wij er dan
aan veranderen door een paar jaar aanwezig
te blijven. Wanneer we weg gaan met de
SFOR, dan begint het daar weer gewoon op-
nieuw.
Ik hen wel anders gaan denken. Stel dat ze cr
weer opnieuw beginnen en we worden ge-
stuurd voor peace-enforcing, moet ik dan
mee? Moel ik echt actief mee doen om strij.
£lende partijen uil elkaar te halen? En het risi-
co lopen om zelf afgeschoten te worden?
Voor mij hoeft dat niet. Meehelpen aan het
ophouwen van een land, dat zie ik wel zitten.
Maar zelf een groot risico lopen omdat ande-
re 1l1l'nSen in een ander land, JlIet een andere
cultuur ruzie maken, d,lt heb ik er niet voor
over. Ik zit in het leger omdat ik het werk
leuk vind. Omdat ik cr altijJ al van droomde
om militair te zijn. En wanneer ik ons vader-
land zou moeten beschermen tegen een vij-
and, dan deed ik dat ook. MaM bij landen
waarmel' ik eigenlijk niets te maken heb, ligt
dat voor mij anders.
Dat hoeft voor mij niet zo nodig.
1-knsl'fl(echten"! Daar mOl'\en ze in de poli-
tiek maar OVl'I ondcrhanddcn. Ik kijk er silTl-
pder tegen aan: er zijn twee partijen. Die
makcn ruzie. \Vanneer cr dan vrede is, nadat
er door de politiek is ondcrhandeld, dan wil
ik best meehelpen aan het opletten dat die
vrede gehandhaafd wordt. \tiaar zelf de oor-
log ingaan, om de vrede af te dwingen in een
ander land, daar kies ik nil'! zo voor'.

Giliam, 9 jallf.

Robert (25), drie ~(,l'ruitgezonden:
'De t:'erste keef dat ik w{'rd uitgt'zonden, was
ik nog dienstplichtig militair. Ik "oas Cf zelf
(lok voor om tc gaan. Bij het transport-batal-
jon zijn wc bezig ge\vecst met het vervoefen
en verspreiden van humanitaire goederen.
Met grote vrachtwagens van Split naar
Zenîca. \1('1 kleinere vrachtwagens om ze
vanuit Zl'nica naar de dorpen te brengen.
Kacheltjes, etell, brandstof, dat soort goede-
ren. Je zag dat de mensen het nodig hadden.
Ikl was winter, C'n er was aan alles een ge-
brek. [n het voorjaar zaten er ook zaden bij,
zodat de mensen hun eigen groenten konden
gaan verbouwen.
We mochten niet terug schieten, wanneer cr
wat gebeurde. De wapens dil' wc droegen
waren vooral als afschrikking bedoeld. Van
die uitzending heb ik een goed gevoel over
gehouden. We waren nodig daar, ook al had-
den we geen echte militaire taken.
De uitzendingen daarna, IFOR en SFOR,
hoorden gewoon bij het RBT-contract. Je ging
met het hele peloton. Hij deze uitzl'ndingen
Iwh ik vooral wacht gelopen. Onze taak was
toen om de vrede die er was te handhaven.
En, dat deden we dus door daar duidelijk aan-
wezig te zijn. We hadden regelmatig contact
met de pl,latselîjke bevolking. Dan hoor je
ook wat meer van gewone ml'nsen. En dan
lJll'rk je dat zij het goed vinden dat we er zijn.
Dat maakt zo'n uitzending voor mij dan ook
weer \•...at zinvoller.
Bij de eerste uitzending had ik nwer het ge-
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ARTIKEL J
Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn
persoon.

tair ervoor zorgen dilt zo'n oorlog ons nid
nog een keer zou overkomen.

Natuurlijk hebben mijn vrouwen ik het cr
over gehad. Of ik ook mee zou gaan, met zo'n
uitzending naar Bosnië. En, om verschillende
redenen hebben we - ja - gezegd. Een van de
redenen is (en dat wil ik ook eerlijk zeggen)
dat ik het gl'voc1 had, dat ik niet makkelijk er-
gens anders een baan kan krijgen. Ik ben
mijn hele leven al militair. Bovendien vind ik
het werk ook leuk om te doen. Dan probeer je
zo'n half jaar uitzending maar zo goed moge-
lijk in te vullen.
Dat is een hele pragmatische reden.

"fl"~_I_l ••••• ll*

Daarnaast, als het Jan toch moet, dan vind ik
het helemaal niet erg om mee te helpen aan
de Wl'(1l'ropbouw Viln zo'n lanJ. Ervoor zor-
gen dat het vrede blijft, zodat de mensen zelf
weer hun leven daar in kunnen vullen. Pe<lCl'-
keeping.
Volgens mij wcrk je dan al mee aan het weer
'instellen' van mensenrechten in zo'n gebied.
Ik weet niet of wij, in het Nederlandse leger
wel zo goed zijn in het Peace-enforcing. Dat
is niet omdat ik vind dat anderen dat maar
moeten doen, hoor. ~iaar, andere legers, zoals
hl't Franse of het Engelse zijn daar beter voor
toegerust, heb ik het gevoel. \Vij
Kederlanders zitten toch IJleer op de bemid-
delende golflengte. We proberen zonder inzet
van wapens eerst datgene te bereiken wat we
willen bereiken. Schielt'n is zeker niet het eer-
ste \\'aar we aan denken. \Ve zijn niet zo'n
agressief leger.
Ik ben nic! zo bezig geweest met mensenrech-
ten en dl' inzet van geweld tijdens de uitzl'n-
ding. Ik deed gewoon mijn werk. \Ve maak-
ten er het beste van. We zaten daar omdat de
politiek het besloten had. Ik heb overigens
een prima uitzending gehad. Heel zinnig ook,
vind ik. \Ve hebben daar voor de mensen
echt iets kunnen betekenen. Ik weet het dus
niet. :'\liet voor mezelf. Zou ik me dood laten
schieten in een conflict tussen twee landen
wailr ik niets mee heb. En ik twijfel, of we dat
als Nederlandse krijgsmacht zouden moeten
doen. Of wij internationaal gezien niet juist
andere dingen te hieden hebben.'

Simon (4H), ('én I\eer uitgezonden. Gaat nu
voor de tweede keer.
'Ik vind dat wel een moeilijk ondenwrp:
!\lensenrechll'n en de inzet van geweld. Toen
het in l'\ederland oorlog was (1940-1945),
waren onze ouders maar \\'at blij, dat de
Amerikanen en Canadezen hen I\wamen be-
vrijden. Dat ze opkwamen voor hun Illl'nsen-
rechten. Omdat Jil' mensenrechten door
Hitier aan alle kanten werden ingeperkt.
\laar er zaten ook economischt' bc1ill1gen
aan, toen. En zo zitten die bij clke oorlog.
Voor Je strijdende partijen, maar ook voor de
legers van landen. die in gaan grijpen. Wc
hebben de Golfoorlog gehild. Dat had tod)
ook alles te maken met olie die wij in het
westen nodig hebben"! Op dil moment doet
SadJam Hoessl'in ook dingen dil' helemaal
ingaan tegl'n de mensenrechten. \laar \ve
gaan cr nu niet tussen staan.
Toen ik als militair ging werken, lag het alle-
maal anders. \Ve waren cr vooral om
Kl'derland te beschermen, wanneer
Nederland werd aangevallen. Daar was ik ook
voor gcmotivl'erd. Na de vl'rhalen van mijn
ouders ovcr dc oorlog, wiJde il\ ook als mili-

Schieten is niet het eerste
waar we aan denken



Is Nederland te slap?

Raadsvrouw Immy Beijer in gesprek met een
groep BBT~ers,net klaar bij het School bat. Aan

hen de vraag hoe zij aankijken tegen het inzetten
van geweld voor de verdediging van de

mensenrechten. Daarvoor nemen ze eerst de
mensenrechten (een samenvatting daarvan) door.
Zouden zij daarvoor geweld inzetten? Een greep

uit de reacties.

••.• 'Ik wilde graag militair l\'ordc~,.
• Niet al!l'clI lw/wcge het .';ahms,

ofdic Icuke prc/11ie bij lIitzl'lutingcl1. Ik
wil ook graag orde in dc wercht, /11Cill-
zettt'1l \'Oor eCIlgoed doel, menscllhcl-
peil. Dat kon bij het /ega Natuurlijk
weet ik lIiet 110eik /11Cvoel walllleer ik
ecllt gewapclld ergcns vrcde af moet
gaan dwillgell. Zelff) als ik dat mor de
:,\oc/fe' pa/tij 11/OCtdoeII.'

••.• 'Jk hCIl opgeleid tot militair.
• Daarbij wist ik dat ik llitgezon-

den kou wordel1. ~V{11l1l(,('fik geweld
llIoet gebruiken om ;11 (;'('11vreemd la"d
iets afte dlVillgCIl, dallzal ik dat zeker
doell. '

••.• 'Jk zou mezelr:~,Jtijd verdedigen
• lVll1l11Cerze 1111/zoudell iUIIII'al-

len. Ik vind ook lliet dat je daar kim/er-
ach tig OVt'f moet doeII. Ik vind ook dat
je mei wajJclls vrede afkunt dwi/lgen.
Kijk eens /laar Oost- Timor ell de ma-
nier lvaarop de Australische militaircil
daar de vrt'de hebben a[gcdwollgen. Zo
muet lIet. Nederland is vaak vecl te
slap. '

••.• 'Natllll~lijk is liet Iliet IClIk om
• selvcld lil te moetel/zellell.

Natuurlijk vind ik liet Hiet leuk om
misschien wel een ander te "wetcll
dodell. Maar is dat ook Iliet zoiets als
bedrijfçrisico! Een ti/llI11!'rHlml staat
sums up eell enorme hoogtc te werkcII.
Die kan dood val/en. Dat is toch niet
Vi'eI allders dali wat wij docII. ~Vezijn
/11ilitain'lI. '

••.• 'H!i:wlleer de politiek zest dat we
• moctell gaan, dali gaal/ wc. Eli

of dat is 0/11 vrede te maken, of ervoor
te zorgen dat niet al/e I1Ull1llell wordclI
vermoord, or O/ll iets anders te dot'll, ik
ga.'

••.• 'tllal ik belacllelijk \'ind, is dal
• wij in Ro,mii! en Kusovo de vrede

saaH brengeIl, terwijl de me115envan
ol/ze 1cef1ijd die daar woolldell, hard
weg vlllclitell, hier naartot'. Zij kUHllcn
tocl1 ook voor hlfll eigen vrede vechten?'

••.• 'UitzeIldingen Icvercn gCWOO/1
• \'Ccl op. Ik kan lel/kc dingcl/ docll

vc1l1het geld wat ik dali verdiell. Ik
denk dali /lfct zo lla ovcr wat ik er als
persoon al/c/11aal vall vind. Dal/wcrt
ook niet. tVe krijsen opdrachten Cll die
voeren we uit. ~Val1l1eerik het er lIiet
mee eellS bell, dan zeg ik dat daama
wel'.
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••..• 'Geweld inzetteIl heeft ook zijn
• goede kallten. Kijk maar ee1lS

Ilaar de jongens die in Srehrel1ica
zaten. Er geht'llrden daar dingl'1l die
volgens de mellst'nrechtellniet mogen
gebeuren. Maar zij mochten niet ingrij-
pen. Ze mochten /liet schieten. Geen
geweld inzetten. Moet je eenskijken
/lOe die jongens zich mi voelen, die
hadden liever wel geweld ingezet.}

••..• 'Ik sl/ap het probleem niet. Ik
• heh eell wapen en ik loop risico

ah militair. Ik heli opgeleid om goed te
schieten. Met geweld kUil je dingelI a{-
dwingen. Als de politiek hes/uit dat wij
iets ergells in Venve<'{~islanmoeten
docn omdat daar memel1reclztt'n moe-
ten zijII, dmzga ik daar naartoe. Ik kali
dan dood lerug komelI. Maar dat is het
risico dal je als militair loopt. De poli-
tiek zegt wat je moel doen, e1ljij kali
daaraan dood gaan. Waf/neer ik over
al/es impmak wil hebhen, moet ik niet
het leger ingaan.'

RIWdSl'rU/IU' 111llllY Beijcr
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Een prachtige job voor een
kapitein

Voor de Nederlandse Krijgsmacht een betrekkelijk
nieuw verschijnsel: gebruik van ontwikkelingsgeld
om 'met een stok achter de deur' wederopbouw

en ontwikkeling af te dwingen in een door oorlog
ontwrichte samenleving maar dan nu met respect
voor mensenrechten. Het begrip 'C1MIC' (civiel-

militaire samenwerking) is inmiddels bij de
Nederlandse militairen in Bosnië ingeburgerd; de
ontwikkelingsgelden heten 'Pronkgelden' en veel

militairen voeren voor hen tot dan toe nieuwe
taken uit. Kapitein de Goede, inmiddels werkzaam
bij 360 matbevocie in Nieuw Milligen, is nog niet
zo lang terug uit Bosnië (SFOR5). Als hij vertelt
over zijn werk in een C1MICteam is het alsof hij

er nog midden in zit.
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E waren 4 CI~t1C.teams bij de sectie 5
van het 17NL (Mcchbat) GFPI, alle.
maal gestationeerd in Sisawa, bij de
bataljonsstaf. Op vijf plaatsen in het

gebied, Novi Travnik, Kotor Varos, Zenica,
Celinac en Knesevo, werden spreekuren ge-
houden. Wij deden dat in Katar Varos en
Celinac. Dit is een Servisch deel van Bosnië,
in het Noorden, Dat is niet hl't makkelijkste
gebied en tussen de mensen speelt daar wel
het een en ander, wat trouwens alles met
mensenrechten te makl'n heeft. Daarom had.
den wij de WIT er hij op kantoor. Vanaf dat
moment durfden dl.' mensen te komen, Dan
wisten 1.1;: dat ze beschermd zoudl'n worden
als hun vraag of verzoek verkeerd zou vallen,
We zaten da,lr dus met de twee leden van het
team, een tolk en el;:nvertegenwoordiger van
de internationale politie en we kregen werke-
lijk van ,ll1esop ons af.'

Hoe kwam u daar terecht?
'Tja, hoc h,'am ik daar terecht? Ik had nooit
gedacht toen ik militair werd dat ik bi; iets
dergelijks betrokken zou raken. Ik hen wcl
TO-er, maar dat was loch niet de reden, Ik
\\'as gewoon aan de beurt, hup, aangewezen,
hup naar het SVv, en daar stond ik op 2 de-
l'ember 199X in Bosnië. lIet hele CIMIC-idee
komt van de t\merikanen, die hebben daar

el'n gewl'ldigl' voorsprong en ik ging dan ook
op cursus in Sarajevo hij dl' Anwrikanen. Ik
hele ontwikkelingshulp is natuurlijk l'en mil.
joenen.business en het is wel dl' hcdol'1ing
dat hct wat oplevert. Hel maakt natuurlijk
heel vcel uit hoe je als team samenwerkt, gc-



ARTIKEL 4

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en
slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

lukkig hadden wij een fantastisch team het
TactÎ<:alSupport Team, met prima tolken.
Daar hangt een groot deel van je dfectiviteit
en dus je succes van af.
Het was nieuw en ook een hele verandering
in (it'nken, maar wat een schitterende job '',las

het om te doen. Ik had zo'n voldaan geval'!
bij de afronding van projecten. \Vc hebben
toch heel wat van de grond gekregen: een sla.
gerij llH't werk voor acht vrouwen, een naai-
fabriek, werk voor honderd mensen, een kap-
per, een houtzagerij, een dierkliniek.
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Zolang het niet rustig
was werd ook geen
geld toegezegd.

Hel mooiste was loch
het WCl'f OphOUWl'll

van ue scholen. Een
school in Lelinde, gl'-
llH'llgd Sefvîsch-
11oslim, was Iwk'-
lllaalopgebouwd,
lllaaT Cf was gl'l'1l in-

ventaris. Via de
vrouw van een collega, majoor van dl'r Burg,
kon 10el1 gebruikt llleubilair uit NClkrlal1ll
kOIllClll'll werdcll vkr lokalen ingericht.
Toen was het pas echt klaar. De kilHkrt'Jl blij,
ze droegen alles naar binnen en wilden de
mooiste tafel voor hun eigen llH'l'sler. E",'n an-
dere school hebben wc via dl' Pronkgelden op
kunnen hou\••..en.'

Waar gaat het nu eigenlijk om bij de
CIM/U
'Het doel is projecten van de grond helpen
voor werkgelegenheid el1 ontwikkeling van
het land. Bedrijven, scholen, infrastructuur.
Als [('1'(('1gaat het om bedragen variërend van
lUOO tol 1.000.000 0:\1 of hoger, voor uiteen-
lopende projecten. Als mensen meteen vraag
komen, dan leggen wc ze via de tolk eerst een
vragenlijst voor: had u dit bedrijf al voor de
oorlog, is het pand uw eigendom, hoeveel
medewerkers zijn cr'! Hoeveel geld is cr
nodig? Alles wordt gecheckt door ons, we
gaan kijken en praten en we vragen naar de
originde papieren. Een eis van de meeste do-
nateurs is, dat er voor elk toegekend bedrag
tussen de 5000 DM en 10.000 D:\! minstens
{-én medewerker in dienst genomen wordt,
liefst van een andere etnische groepl'ring.
El'n belangrijke donateur is een Engels fonds,
DrlD, waarvoor de bl'slissingen in Banja Luka
bij de CIS van de Engelsen genomen worden.
Daarnaast zijn er de Nederlandse ontwikke-
lingsgelden, en gelden van and<'fe organisa-
ties als USAID, \Vorld Vision, UNIICR en ga

maar door. De beslissingen over de
:-':ederlamlse ontwikkelingsgelden lopen via
de Nederlandse ambassade. :\1evrouw
\largril'! Struif, dt' Nederlandse ambassadeur,
komt dan (lok Vililk kijken bij de oplevering
vaJl het project. Zij neemt de beslissing aan
de hand van een lijst met voorstellen van
ons. Het geld wordt altijd in fasen verdeeld
om corruptie tl' voorkomen. PolSna de eerste
fase, als er goed gecontroleerd is of dat ook
klaar is, komt het volgende deel van de bij-
drage los.'

Welke sancties kan een ClMlCteam
toepassen?
'Het CIMIC hanteert het "stick and gel" be-
leid (niet meewerken-geen project): een goed
voorbeeld is een project voor wegherstel in
Kotar Varos. Dat werd al uitgevoerd toen er in
dit Servische deel l'en grol'P 110slim vluchte-
lingen terug ging keren naar hun oorspronke-
lijke woonplaats. Ze werden, ondanks de
vlekkeloze voorbl'reiding, opgewacht door
vrouwen en kinderen met stenen. Om de
zaak niet te laten escaleren, is de bus meteen
Il'ruggekeerd. Hl'! project werd stil gelegd en
ook het Hoofd GS in Hanja Luka stopte alle
nieuwe projl'cten. Toen de vluchtelingen on-
langs terllggl'kcerd zijn, is het \verk weer be-
gOlllll'Jl. Dan kunnen de ml'nSl'n ook weer
wat verdienen.
Er heerst trouwens echte armoede. Zo kwam
cr een llIan op het spreekuur voor geld voor
een kist voor zijn vrouw die net gestorven
was. Dat gaat dan om cen kleinigheid en daar
hebben we dan wel een potje voor. Zo krijg je
ook vertrouwen van de mensen. Hij proble-
men, bijvoorlJl'eld hij gemengde hmvelijken
en de reacties van de omgeving daarop kun je
in de mel'ste gevallen met succes bemiddelen.
Ecn enkele kl'er 1110l'l je dl' lIyrr inschakelen.
Tijdens de Kosovo-oorlog was hl,t wel span-
nend in het Servische deel, we hebben drie
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weken lang geen spreekuur gehouden. Zolang
het niet rustig was wefd ook geen geld toegc-
zegd.'

Vindt u dat u het helpt?
'Ja, het helpt, die gelden voor een economi-
sche ophouw met respecl voor mensenrech-
ten als een stok achter de dl'Ur. liet zal vast
lang duren, j<, mijn persoonlijke mening; dl'
kinderen die nu weer naaf school gaan, maar

nu samen, Serven, t..1oslims en Kroaten, die
moeten ecrst volwassen worden in vrede.
Dan kan dcze manier van werken echt wal
hl'tekl'nen. Lltcn wc hopen dat alle (terechte)
aand,Kht voor Kosovo niet ten koste gaat van
wat we nu met deze arbeidsintensieve \\'l'rk-
wijze in Bosnië bereikt hebben.'

/0(11/ ,\krem
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Groter dan de mens

Een warme douche nemen wanneer je dat wilt,
een wandeling maken in het bos, je vrij over

straat bewegen en erop kunnen vertrouwen dat
anderen meestal bepaalde regels in acht nemen.

Dat is thuis. Als je uitgezonden wordt kom je
terecht in een situatie waarin al het vertrouwde

en vanzelfsprekende er niet meer is. Je hele
oriëntatie op mens en wereld, waarden en

normen wordt stevig door elkaar geschud door de
confrontatie met een wereld waarin weinig
functioneert en de wonden van een oorlog

zichtbaar zijn in de vernielingen, de armoede, de
vijandschap en in geweld. Een uitzending brengt

je daarmee in een verdicht proces van
verwondering, verbazing, afschuw soms. De

uitzending brengt je tot het stellen van vragen en
het zoeken van antwoorden.

Riseen pittige ((mfrontatie met de
'igen wereld. en k'vensheschou-
wing. 'Je moet ewn ht.'l systeem
)mscha~eJen' zcgt de korporaal die,

net terug uit Pristina, e\'en hij ~omt praten.
In t'en adem vt'rtelt hij mij owr de vrijwd
verlaten stad l'ristina en ook owr de blijd-
schap als cr na drie maandt'n wecr een half
uur warm water is. 'Je gaat toch wcl definitief
anders dell~en ovcr de wereld.'
[n cnigerlei mate ondergaat iedt're uitgezon-
dt'n militair dit proces van olllscha~cling.
\Vie in uc harre winter van het Turkse
Dyarbakir kinderen op bioit. voeten door de
snccuw zag lopen, koopt voor zijn eigen kin-
deren op ccn andere manier schoenen. \Vie
crvan getuige wordt dat t'cnlijk. na dagen
pas, door een toevallig passert'ml familiclid
adller in de kofferba~ mt'q;enolllen wordt,
verliest zijn onschuld.

:\"cderlandse militairen groeien welal op in
een comfortahele samenleving waarin vaa~
a,lIl mecr behoeften wordt voldaan dan al-
leen de meest basale en waarin geweld v('rre-
gaand is uitgt'iJannen. Een samenleving die
doordrenkt van een christdijk-hulllanistisch
waarden CI1normensysteem vel'! \vaardc toc-
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~ent ,I,lII het leven en aan het rcspel"! voor dt,
ander. Het zijn deze waarden dic via t'cn poli-
tiek besluitvormingsproces uiteindelijk ook
leiuen tot inzet van militairen voor vrcde en
ter bescherming van menselijk leven, men-
senrechten en vrijheidsrechten.
Het zijn deze get:stelijke waarden en deze
doelen die de militair in zijn geestelijke ransel
mceneemt. \-laar l'en grotere afstand dan tus-
sen dc :'>Jt'uerlandse militair, met zijn werdu-
bt'cld en le\,,'nsheschouwing, en uc ,lange-
troffell situatie is nauwelijks denkbaar.
Tegelijkertijd representeert de militair de mo-
gelijkheid van gewelddadig ingrijpen.
Gehelmd, gcwapend en met scherfvest pro-
ht.t'rt hij op et'n bt'kwame en ordelijke wijze
zijn missie te volbrengen tt'r bcschcrming
van mensenrechten en ter voorkoming van
geweld. Een taak die ook daadwerkelijk tot
gt.\•...eldsgebruik kan leidcn en incidenteel gt.-
leid heeft.
Is l'en duidelijker parauox denkbaar?
Het is deze militair die zelfs in de mecst rusti.
gt' situatic geshockeerd lal wOTtkn: ue be-
kkmming van ccn verlaten stad. Ut' verb,l-
zing over et'n totaal kapotgeschott'll wijk en
de angst op een mijn tc stappen.
Dl' ervaringen kunnen 001\ vecl ingrijpenuer
zijn: hij aankomst in Rwanua belaagd worden
door drommen kinderen die jouw ncs water
willen, in Bosnië moeten toezien hOl' Ut. laat-
ste etnisch andert: gezinncn geterrorlst.t:ru
worden, betrokken zijn bij hct ondcrzoek
naar <lt'uood van ecn oude vrouw uk in ecn
koude nacht uit huis gegooid weru, bij ht.t
openen van een massagraf ,I,mwezig zijn met
daarin cel1 kind in de leeftijd van je cigt'n
kind of wellicht zdf bedreigd of slachtoffer
worden van geweld.
Dit alles Spt'clt zich af tegen de achtergrond
van een stilgelegu normaal leven. En dat (
leven wordt ingeruild voor ccn levcn waarin
de tijuelijk samcngestelde groeJl het reft'ren-
tit'kadt:r wordt.

:\"atuurlijk zijn er dc mooie ervaringen 1.'11 ue
hdmwcc die menigeen na terugkcer ~omt
plagen. Desalniettemin ondervinden velen
een rt'ducHe van hun persoonlijkhcid.
Intensief samenwerkt'l1 in dezelfde groep kan
bt.tt'kenen dat je niet illt:er uit je rol koml,
groepsdru~ ervaart of mei ecn conflict mot.'t
leven. Ook het dclen van allerlei voorzienin-
gen, gebrek ilan privacy cn een deel van dt,



ARTIKEl 5

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een
wrede, onmenselijke of onterende behandeling ofbestraffing.

persoonlijke vrijheid inleveren voor regels
(hoe zinvol ook) kunnen tot veel wagen lei-
den.
Voor wlen is de situatie thuis nog belangrij-
ker. Zelfs al loopt thuis alles perfect dan nog
kan er gemis en zorg zijn, gemis van intimi-
teit, vertrouwdheid, seksualiteit, de kindert'n
en alle vragen daaromheen. Als er thuis iets
hapert, een weggelopen kind, ziekte of ster.
wn van icmand waarvan ie houdt, relatievra-
gen of oververmocidhcid van de allcen op-
vocdende partner, dan wordt je des te harder
met vrag{'n geconfronteerd: wat is de zin van
mijn bestaan en waar ligt mijn eerste verant-

woordelijkheid?
D{'uitgezonden militair bevindt zich in een
kwetsbare situatie, waarbij vooral vragen van
wereld. en levensbeschouwing een grote rol
spelen. Wat is eigenlijk normaal, is wat ik doe
zinvol, waar liggen mijn verantwoordelijkhe-
den, kan ik dit optreden rechtvaardigen, wat
betekenen mijn relaties voor mij? Grote vra-
gen die zichzelf soms vermommen als kleine,
maar die zichzelf in een uitzending ook groot
kunnen stellen, groter soms dan de mens is.

Raadsmal/lall Nlllib
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M:A.S.H.

1I\;;ct de afstandsbediening de
iverse kanalen van de televisie

aftast, stuit met de regelmaat van
de klok op de serie M.A.S.H.

(Mobile Army Surgic:al Hospitai), die ein-
deloos in de herhaling wordt gegooid en die
nooit verveelt. Wie zit te kijken, schiet voort-
durend in de lach, hoewel het onderwerp he-
lemaal niet zo leuk is. De serie handelt name-
lijk over een Amerikaans veldhospitaal dat
ten tijde van de Koreaanse oorlog onder de
meest primitieve omstandigheden moet pro-
beren de gewonden die in grote aantallen per
helikopter worden aangevoerd, te behande-
len. De artsen en verpleegsters houden zich

staande door de kracht van de humor, maar
werken tegelijkertijd elke dag met ware hel-
denmoed voor hun patiënten.
De televisieserie werd gemaakt na het enorme
succes van de gelijknamige film M.A.S.H. van
Robert Altman naar het boek van Richard
Hooker. Wie de film, die nu bijna dertig jaar
oud is, nog eens bekijkt ontdekt dat de na-
druk ligt op het cynische amusement.
Weliswaar speelt het zich af in een veldhospi-
taal in Korea en '-ie zien de artsen ook gere-
geld zeer blol'dige operaties uitvoeren en met
zagen en ribben krakers in de weer, maar de
film is een aaneenschakeling van kluchtige
gebeurtenissen die meestal direct verband

-



van de oorlog met ei..'nKoreaans meisje en be-
sluit er te blijven wonen,
In de serie komen ook divl'rse afleveringen
voor waarbij de lokale bevolking is betrok-
ken. Ook in die scl'nes blijkt hoe ongelukkig
de leden van het veldhospitaal zelf vaak zijn
Illi..'tde situatie, en llIet de ellende waarmce
de Koreaanse bevolking wordt geconfron-
teerd,
In de film werd de i.."rucialerol van Hawkcye
gespceld door Donaid Sutherland, in dl' tele-
visieserie was dat Alan Alda. De acteur die
Trapper John spl'c1d(' werd halverwege ver-
vangen evenals C1iverseandere acteurs. Alda
hield zijn rol tot et eind toe vol, en werd
daarmee het gezicht v;-;;-ae serie. Tocll~n
1981 În ons land was om The FoU[..)casollS t
presenteren, de ('erste speelfilm üie hij zelf
had geschreven en geregisseerd en waarin hij
ook een van de hoofdrollen speelde, was ik zo
gelukkig om hem bi; die gelegenheid te kun-
nen interviewen voor Ego. We hadden het,
behalve ovcr zijn film, ook uitgebreid over
zijn aandeel in de serie Mash. Toen ik hem bij
het afscheid vweg om een fOlo van zichzelf
voor mijn zoon te signeren, schreef hij er
achter op: Tv Alexamla, I'eace, All/tl AIJa. Heel
even was hij toen naar mijn idee weer de arts
die onder al dat vermakelijke cynisme maar
één \••..ens had: vrede, zodat we een eind kun-
nen maken aan deze krankzinnige, tegenstrij-
dige en mensonterende chaos. De foto druk-
ken we hierbij af. De inkt van de opdracht is
na bijna twintig jaar inmiddels geheel ver-
bleekt, maar de boodschap verbleekt natuur.
lijk nooit.

houden met di..'aamvczige verpleegsters. Het
verhaal concentreert zich rond een paar sleu-
telfiguren: de chirurgen Hawkeye Pierce en
Trappl..'rJohn 11cEntyre, de commandant
Henry Blakl', de diellStklopperige arts Hums,
de hitsigl' hoofdverpleegster Margaret
Houlihan, de zachtnHll'dige aalmoezenier
Father Mukahey en lli..'tonmisbare manusje-
van-alles Rad,lr O'Reill}'. llawkeye en Trapper
hebben het vooral gemunt o~ hoofdver-
pleegster die weliswaar prima voor haar wcrk
is, maar die wat sta~htsbetrachting be-
treft, niet onderdoet voor Major Burns '1l.:t
wie ze al snel een relatie begint. De pesten jen
in hel kamp waar deze twee aan worden
blootgesteld lieRen cr niet om: op een dag
gaat Radar zelfs zover dat hi; el'n open mino-
foon in hun tent plaats!tterwijl de twec juist
bezig zijn van hun vcrboden liefde te genie-
1i..'Il.Verbodell, want natuurlijk is Burns ge-
trouwd. 111Ci..'11andere scène nemen Hawkeye
en Trapper de gelegenheid te baat om in
Tokio de bloemetjes eens mnk buiten te zet-
ten ,lis ze ontboden worden voor de beha mll'-
ling van de lOon van een Japans congreslid.
Veel echte dramatiek bevat de film niet. Hij
maakte indertijd vooral indruk doordat het
fenomeen voor uie tijd nieuw was: harde
grappen OVi..'ri..'enzo serieuze aangelegenheid
als oorlog. In dl..'televisieserie die naar aanlei-
ding van de fiJn gemaakt werd, komt de iro-
nie van de hele situatie waarin de artsen en
verpleegsters hun zware werk moeten doen,
veel beter tot uiting. Want al die zwaarge-
wonde jonge jongens oplappen zodat ze op-
nieuw naar het front kunnen, druist natuur.
lijk in tegen alles waar een toegewijde arts
voor stailt. En het is helemaal bizar als die
oorlog niet wordt gcvoerd om het eigen land
te verdedigen, maar op vervreemd grondge- r
bied, om een ideologie te verdedigen of juist 'v.:
tl' bestrijden. In ae televisieserie komen de t

artsell veel vaker aan het woord over hun ln.;,I"
nerlijke conflicten en krijgen ze ook de tijd
om duidelijk begaan te zijn met hun patiën-
ten. Kïet dat de serie minder hilarisch zou
zijn, integended: bij elke aflevering die je
,,'ccr eens bekijkt valt hct op hoe ongelooflijk
geestig de teksten geschreven zijn en hoc ad
remde dialogen Zijn tUSSi..'nvooral Hawkeye,
die ook hier dl' boventoon voert en al zijn
collega's. Nil'uW in de serie is de figuur van
Klinger, een Joodse soldaat die w verschrikke-
lijk graag naar huis wH dat hij zich conse-
quent als \.rou~kleedt, in de hoop dat hij om
die reden weggestuurd zal worden. Dat ge-
beurt niet en de makers h'el:5benvan lijn op-
tri..'den en voora zijn commentaar op zijn
verschillende uitmonsteringen dankbaar een
'running gag' gemaakt. Het slot van de serie
is dan ook helemaal in stijl: terwijl alle be-
trokkenen weer teruggaan naar Amerika,
trouwt uitgerekend Klingcr kort :voor het eind _
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Eerlijke vragen stellen

Overste Mark 't Gilde is, zoals hij ook zelf zegt,
niet bepaald het prototype van de Nederlandse

KL.officier. Afgesproken was dat ik hem als
Commandant schoolbataljon Luchtmobiel wat

vragen zou stellen over het thema:
mensenrechten en de inzet van (militair) geweld,
het wordt echter een boeiend gesprek over het

menselijk bestaan, het Opperwezen en mensen als
individu en lid van een groep. En natuurlijk dus

mensenrechten en de inzet van geweld, maar dan
in een ruim kader.
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't Gilde Î'> op 1 juni van dit
aar cOlllmandant van dl' school

luchtmobiel geworden. h'll g('-
wldig(' uitdaging vindt hijn'lf.

ze~l'r op ziin !t'dtijd, ruim l'l'll jaar voor FLO-
datulll. In zijn rol van oudere militair kan hij
('Ctlgoede gl'spn.kspartner zijn voor de n'l'!
jongere ulmpagnil'scommandanten. En on'r
dat (.uder worden gaat het volgende deel V<lll
het gesprek:
'\'andf mijn ..t,bte heil ik gaan nadenken on'r
htw ht'l ]('\'t'n in elkaar zit. V,llllllijn zwaar
gc'rehlrlllc'c'r(k' ,KhkrgHlnd had ik irlllliddels
\'Cel ahtand genomen l'n ik ben tijd gaan ste.
ken in de vrijllletselarij. Ik voel mij ,lange-
trokken tot het jOOlhe gedachtengOl'd, waar-
hij er tu,'en dl' mens ell dl' ho,gen' macht
gc'ell ,mderc', !laM mijn idee versloremll', ele-
menten, stdan, Ik ervaar l1l't Ievcn ah rijk en
vol, maar altijd als l't'n leersdlOol. In dl' vrij-
metselarij kennen wc de le\"l'llsc")Tlus:c'ersl
jc'zelf ontdekkell, daarna dc' rd<Jtic tot ande-
ren, dan sta je in het \"()Ilell'ven waarna je
mccr ahtand gaat nemell om tenslotte k stc'r-
ven, wanneer dc' cydus met dl' geboorte Wl't'r
opnieuw begint.'
'Dic cyclus vind ik ook in dc' militaire wereld
en zek('r hier hij het schoolhataljoll. De jon-
gens komen in militaire zin als l'C'1lol1bc-
sc'hr("'en blad binnen Cll als 11l'tgoed i, vindt
er ccn transformatie pIJ;lI' tot militair, die he-
wust gekOlt'll Iwdt voor lwt val.;t'tl weet
waarom hij dat J1l'dt ,gedaan. lIij he,dt dJt
hij \"ed van huis zal ziin, kou zallijdell, met
geweld geconfrontecrd zal \vordell cn in het
uitc'rste gcval zal Illoekn doden. Het besef
dat hij det'! uit maal.;t \'an dl' militairc san1l'n-
Ieving moet in i>etrekkt'!ijl.;korte tijd 'tussell
dl' oren gc'zl'l worden'.

Dc overste noemt hl'! 'sd1l'ppc'n', dat oplt'i-
den van jonge militairen. lIij hcrinnect zich
hoE' hij n'lf in 1966 bl'gonnell h. Voor tWlll
was er dc' uitdJging \'an Iwl nieuwe, het an-
dere, zoals d<Jtbij vl'll'n nu ook zo is. ~Iaar als
je in dil' tijd aan de Oost-Wcst grens de reali-
tc'it ondec ogen zag, wC'HIie je bewust van de
dreiging: ec was el'n geln'cr 0Jl jc'gericht.
Hij maakte een dol'!gc'richte kl'UZl'"oor het
militairc' vak, \vaarhii hij de volgl'l1lk regels
hanteert: I. niet sloppc'n als hl'!l1loeilijk
wordt, 2. als je jt' in gen ren hegc'dl, doe je
dat doellwwllst ,'11ga je eeclijk met ICthuis-
front om en 3. bij w('rkelifke adie', ondanb je



angst, beseffen dat dit je vak is, je beroep.

'De omslag naar het uitzendbare leger is na-
tuurlijk groot, maar het is een gl'weldige uit-
daging nieuwl' dimensies van het militaire
vak te laten zien. Hel is een roeping, je kunt
niet volhoudell dat het regulil'r werk is. Je

kom I te werken in het hovens!t' gl'deelte van
de geweldspiraal: geweld tussen individuen
als eerste laag, dan komt de politie en dan de
krijgsmacht. Ik vind dat dit bovenste deel in-
gezet mag, nee moet wordl'n, waar mensen in
onze achtl'rtuin elkaar om etnische redenen
vermoorden. Dat kunnen wij niet toestaan,
daar liggen onze verantwoordelijkheden. Ook
l'l"onomische aspecten mogen meegewogen
worden, per slot is onze regering ook verant-
woordelijk voor ons welzijn. En wij, de mili-
tairen zijn het middel bij uitstek om deze ver-
antwoordelijkheden waar te maken.'
'We leiden de jongens dan ook 'groen' op. Ze
moeten in die hovenste ring kunnen optre-
den, maar we verwachten in vel'! uitzendsitu-
aties gedrag van een vl'l'! lager deel van de ge.
weldsspiraal. Draag dat wapen wat minder
stoer, help met een krantje rondbrengen,
wees terughoudend. En dan kunnen schake-
len als hl't nodig is naar een ander niveau,
dan hen je t'en goede militair.'
Enthousiast praat Mark It Gildl' over de para-
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Dan komt de belangrijke rol van dl' leider tef
spra~c. Mark " Gilde is volstrekt duidelijk:
'AI dat ~eblaat is nergens goed VOOf.Van de
sergeant-groepscommandant als meewerkend
voorman tot l'n met de officieren, daar moet
de menselijke waardi~heid vanzelfsprekend
onderdeel zijn van de omgang met elkaar,
normaal mense1ij~ en respectvol. En het lef
durven hebben om op het juiste moment je
eigen hvetsbaarheid te laten zien.
Het belang van vorming kan ik niet genoeg
benadru~ken. D,larin kan je oefenen met ar-

Op dl' vraag of l'l'n
militair bereid ZUlI moeten zijn te sterven
voor Illl'llscnrcchh'n:
'Dat is geen eerlijke vraag aan de individuele
militair. Hij is hang, net als iedereen, mn
dood te gaan, maar hij moet zichzelf die
vraag stellen. Hl'! is l'en heel ander soort
vraag dan bijvoorbeeld deze; heil je hereid als
militair. indien noodzakelijk, geweld tc ge-
bruiken en alle risico\ te IOJlcn. die daarbij
horen"! Dan heb je het ovcr het vak, over dl'
keus voor ecn bepaalde manier van leven in
deze krijgsmacht en over dl' militair als on-
derdeel van ('en groep.'

Ik ervaar het leven als
rijk en vol, maar

altijd als een
leerschool

te luchtmobiele mili-
tair: dil' weet van dl'
heil' spir,la!, die kan
in el'rl team alle be-
nodigde slappell
nemen, die wel'l wat
vertrouwen in elkaar
is.

gum enteren, doelbewust keuzes maken en cr
naar handelen. Je kunt gedrag onmiddellijk
bl'sprl'e~ba;lr maken.
El'n gm'd voorbel'ld is de cursus bij ons voor
leidinggevende korporaals: ze moett'n bij-
voorheeld met een blinde over de hindl'rnis-
baan. In eerste instantie is iedereen resultaat-
gericht. Het is dan vooral: hoe ~oJll ik over de
hindernisbaan, terwijl de opdracht was: con-
tad houden en clbar proberen te volgen.
Elke ()pmer~ing en handeling wordt nabe-
sproken tijdens de evaluatie. Voor jonge mili-
tairen zijn dit 'eye-openers'. \1et een steeds
j()llger wordende populatie neemt het helang
van vorming alleen maar toe. Dl' eisl'n van de
politieke leiding aan de uitzendbare, moder-
ne militair zijn zel'r hoog.'

Mark 't Gilde zit tegen zijn FLO aan en ziet
een volgende, nit'uwe horizon in zijn leven
opkomeJl. Veel tijd voor de vrijml'tselarij en
studerl'n. Hij kijkt terug naar hoe hij begon-
nen is, ziel alle vl'randeringen en kijkt naar
de toekomst van het leger. Ondan~s stra~~ere
regels, Arbo-wel alle aanpassingen aaJl 'gewo-
ne' rechtsposities ziel hij nog stl'eds zijn in-
structeurs, zijn 'goudstukken' bij het onder-
deel die zeggen: 'we gaan cr v(Jof.' Militairen
die heel goed weten wat ze doen en waarom,
bereid zijn de risico's te nemen en lot l1l't ui-
terste te gaan, ook voor mellsenrechten. Om
jonge Illensen, uit alle hoekell van de samell-
iC'ving hiertoe op leiden, dat is dus 'schep-
pen'.

Joml MacllS
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Wie weet wanneer
de oorlog moord wordt?

Is dat het moment dat de patronengordel wordt omgegord

de menigte tot razernij wordt opgez\veept

en in een orgie van gevveld wordt meegesleept

de vuurmond op onschuldigen wordt gericht

omdat ze van moordplannen worden beticht

vrouwen en kinderen van mannen worden gescheiden

of bij het toestaan van volstrekt onnodig lijden.

Wie wect wordt de oorlog moord.



Eenheid

De mensheid is als een hoorn die kan bloeien

als ieder blad blad wil zijn

en het blad ten \vesten

niet ten oosten \vil zijn.

Als niet hele bladertakken

hele bumen willen zijn

het westen naar links keert

het oosten naar rechts

het buitenblad niet beschut

het binnenblad niet doorgeeft

slechts respect voor ieder deel

maakt de boom tot machtig heel

valt niet het blad

rukt niet de takken af

splijt niet de stam.

6. Ik eerbiedig de mensenrechten en houd
mij aan de regels van het oorlogsrecht. Ik
behandel alle mensen gelijkwaardig en met
respect en verleen als het kan hulp aan me-
demensen die in nood verkeren.

7. Ik voer de taken die mij zijn opgedragen
professioneel uit, ook onder moeilijke om-
standigheden en zelfs bij gevaar voor
eigen leven.
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ARTIKEl 7

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak
op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke
bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring
en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

'i. Ik misbruik de macht die mij kan worden
gegeven nooit. In opdracht zal ik geweld
gebruiken, maar niet meer dan nodig is om
mijn taak te volbrengen. Iedereen, zeker
mijn tegenstander, kan er echt op rekenen
dat ik vastberaden en vasthoudend ben.

Gedichten en foto's: Raadsman Jan Nauts
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Niet alleen toekijken, we
willen graag wat doen!

Wmr 1 Petr. Hoogsteder werkt 1986 bij de
Koninklijke Marechaussee. Tussen 1990 en 1996 is
zij drie maal uitgezonden geweest. Van mei tot

november 1990 en van maart tot september 1994
naar de Sinaï woestijn, werkzaam voor de MFO,
de Multinational Force and Observers en van
maart tot september 1996 naar Bosnië voor de
UNIPTF, de United Nations International Police
Task Force. Zij vertelt over haar belevenissen

tijdens die uitzendingen.

De mensenrechten in
Bosnië zijn ondanks

onze goede
bedoelingen nog
steeds ver te zoeken

28 • T"[MA_1_1_ *

'Ecns de uitzendingen naarde Sinaï
was mijn functie politiedit'llSt voor (k
personeelsleden van de MFO. \Vij
hadden w('îni~ te maken met de loka.

Ie bevolking. Heel af en tne mOl'stell wij ccns
naar ('('n Egyptisch politiebureau om tc on-
derhandelen over de prijs na l'en aanrijding
tussen ('cn lid van de MFO t'n l'l'n Ik'doeïen.
De rechten die in dat land heersen zijn al
eeuwell oud. Zeker in dl' woestijn heersen
vaak nog de oude woestijnwetten. En als ie-
mand een wet on-'rtreedt en men wordt hier-
voor opgepakt dan wordt cr met dl' verdachte
anders omgesprongen dan in i'Jederland.
Vaak wordt men al
voor het proces ge-
straft met stokslagen.
Dat hoort niet, maar
het gebeurde wel.'
'De taak bij de uit-
zending voor de wrr
in Bosnië was totaal
anders. \Vij moesten
onder andere de loka-
le politie controleren
bij het arrestert'n van
verdachten (ook om
te kijken of de verdachte een strathaar feit
h.ld gepleegd en niet zomaM werd opgepakt)
en hoe men daar mee omging. Ook hadden
sommigen van ons de taak om dl' gevange-
nissen te checken of de juistl' pl'rsoon wel in
de gevangenis zat en niet zomaar een on-
schuldig iemand. Werden hierin overtredin-
gl'll geconstateerd, dan moesten wij een rap-
portage maken. We stuurden die rapportl'n
naM het hoofdkwartier van de VN in Zagreh.

\1aar lle VN is ('en enorm log apparaat l'n wij
hebhl'n in de meeste gevallen geen vl'ralllk-
ring in de situatie gezien.
Mijn verblijf in Bosnii.; vond plaats na de on-
dertekening van het Darton agreement. Dus
dit was na het verhaal van de etnische schei-
dingen in Srebrenica. Wel kwamen wij helt'
families zwervend in l'll rond Sarajevo tt'gen,
die gevlucht waren uit Srdm'nica en die op
zoek wareJl llaar een verlaten huis om er in te
trekken en er nooit meer uit te gaan. Zo stond
bijvoorbeeld een moslim lmrgt'meester l'en
Servische familie niet toe om tl'rug te keren
in eigen hun eigen huis. Deze mensen waren
het huis tijdens de oorlog ontvlucht en wil-
den na de oorlog wel'r terugkomen. Maar he-
laas voor hen had een moslim familie er al
bezit van genomen en bedreigden de
Servische familie met de dood als zij cr weer
in tt'rug zouden "eren. De VN heeft gepro-
[werd hierin te onderhandelen. Maar de bur-
gcm n's ter stuurde ons gewooJl Wl'g. TeI"ens
met l'en andere reden. Hij Ill'schuldigde ons
ervan Jat wc tevl'el de Sl'rvj(;rs zouden hel-
pen. Dan wilde hij niet met ons pralen
omd,lt we een Servische tolk hij ons hadden.
Dit alles werd uiteraard door ons gerappor-
tl'erd en opgestuurd in de hoop dat de VN
daar wat aan kon doen. Maar mell stond toch
vaak ook met de rug tegl'n de muur. Die
Servische familie is dus maar l'rgens anders

gaan \\'onen in dat
gehit'd maar zelfs
daar werden ze door
de moslim bevolking
geïntimideerd en be-
dreigd.
J 11 het Servische ge-
bied gebeurde na-
tuurlijk precies het-
zelfde. Aan hddl' zij-
den kwam de politie
hiertegen niet in
actie. Uit de verhakn

van de beidt' grm'pen we('t ik inmiddels \\'el
dat zowd dt' moslims als de Servi~rs zich hd-
den aan allerlei gruwelii"heden hehht'n
schuldig gemaakt. En niet zoals dl' pers ons
toch een beetje deed gelown dat het puur en
alll'en de Serviërs waren. De mensenrechten
in Bosnië en natuurlijk nu ook in Albanië en
Kosovo e.d. zijn ondan"s onze goede bedoe-
lingen nog steeds ver te zoeken. En dat maakt
lll't werk, je uitzending naar dat soort gebie-



ARTIKEL 8

Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde
nationale rechterlijke instanties tegen handelingen. welke in strijd zijn
met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet ofwel.

den af en toe best frustrerend. Je gaat er heen
met de bedoeling om alk ondfenheden te
rapportt'ren en daarmee dus de positie voor
de burgerbevolking ter plaatse te verbeteren,
maar helaas IlIkt dit nog maar heel langzaam.
Wij willen zo graag wat doen aan het pro-
bleem en niet alleen toddjken hoe het alle-
maal niet goed gcn:gekl is. En hoe' •...el wc
voor de uitzending tijdens opleidingen voor-
bereid zijn op de werkzaamheden in het 'mis-

siegebied' stond ik toch soms raar te kijken.
Je kan het pas geloven wanneer je er met je
neus bovenop staat. ~aar het blijft belang-
rijk dat er instanties zijn, zoals de VN, die
over de hele \vereld de mensen helpen de
mensenrechten te handhaven en weer op-
nieuw te waarborgen ZOd,lt een ieder veilig
kan leven, werken en wonen.'

tVmrll't'lra L. lloogsteäer
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Een ander geluid

Zondagavond. Caro, een alleenwonende vrouw
van middelbare leeftijd, is bezig de was op te

hangen. Voor de nieuwe werkweek begint moet
zo veel mogelijk huishouden gedaan zijn.

30.1I<[W,-J-l_ *

Dtcldoongaat, Sylvia, haar beste
iendin.
Jeve militaire vriendin', zegt

Sylvia. 'heb jij die al ontmoet, die
nieuwe soldaat, waar ze het in de krant over
hebben. Ik heb altijd een leuke cater-op-
dracht van defensie willen hebben, maar nu
hoeft het niet meer. Ze hebben mijnJurg in
dc nek gegrepen. Hij gaat volgende week op
voor de keuring. Ik heb al een dochter in het
buitenland, nu ook nog een zoon telkens uit-
gezonden naar van die enge gebieden. Kan je
even langskomen, ik ben helemaal van slag.'
Caro snapt het ook niet helemaal: Jurg had
met Kerstmis nog gezegd dat hij liever bleef
striptekenen en diepzeeduiken en dat defensie
niks voor hem was. Ze gaat maar even langs.
Het blijkt dat zoon Jurg in een dip zit met
zijn tekenen en dat een stuk in de krant over
de nieuwe taken van defensie vooral op hu-
manitair gebied hl'm erg aangesproken heeft.
Een soldaat als vroeger wil hij niet zijn, maar
zo'n nieuwe soldaat, sociaal en onderhande-
lend, een land opbouwend, opnieuw respect
voor mensenrechten k\".ekend, dat spreekt
hem aan.
Zijn moeder vindt het helemaal niks, ze
schenkt nog maar eens in en zegt half hui-
lend tegen de inmiddels binnenge"omen
Caro: 'I" zie hem al terugkomen zonder VOl'-
ten door zo'n vrt'selij"e mijn of helemaal
dood. En dat voor zoiets abstracts als men-
senrechten of humanitaire hulp. Ze hebben
hem natuurlijk allerlei mooie dingen voorge.
spiegeld: veel sport, el'n extra opleiding, wat
van de wereld zien, goede dingen doen en
daar is hij ingetrapt. Dat jij bij die dub kunt
blijven werken.'
Caro neemt nu ook maar een borrel en laat
Sylvia maar evcn uitrazen. Ze is ook nog maar
net gebeld en is er behoorlij" van geschro"-
"en.
'Luister nu eens', zegt ze, 'hoeveel dnden zijn
er nu door geweld gevallen daar in Hosnië, bij
de Nederlanders, overdrijf je niet el'n beetje?'

'Ja', zegt Sylvia, 'maar hij ziet geen gevaar en
is zo enthousiast, loopt overal op af en zo.
~ensenrechten wil hij bevordert'n met socia-
Ic patrouilles en het kweken van warme ge.
voelens. Nou, dat "an hier ook heel goed.'
'Dat is wel een simpele voorstelling van
za"en', zegt haar vriendin. 'Natuurlijk mOl't
iedere soldaat ook nog steeds goed kunnen
schieten en zichzelf en groepen mensen kun.
nen verdedigt'n, andt'rs "om jt' nooit toc aan
sociale patrouilles en fijne dingen voor de
mensen. Maar waarom kan dat niet, tegelijk
echt militair zijn en sodaal vaardige onder-
handelaar? Er lopen er in Rosnië het'l wat van
rond. Wat anders is dat je hem zes maanden
zult missen en misschien wel meer dan één
keer, dat vind ik echt heel rot voor je.'
'Hoe rijm je nou geweld gehruiken ml't be-
vordert'n van naleven van mensenrechten,
dat snap ik niet en mijn Jurg is daar al hele-
maal niet geschikt voor. Die zal nooit een ge-
weer op iemand richten, tegen die tijd is hij
allang dood. Er zijn 00" maar heel weinig Vl'.

getariërs die een goede gehaktbal "unnen
"Iaarma"en.'

•••

Veer/e, 5 jaaf.



ARTIKEL 9

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie.
detentie ofverbanning.

Cara moet lachen om het vredelievende
beeld dat Sylvia van haar zoon schetst. Samen
met haar eigen zoon heeft hij vroeger heel
wat oorlogsspelletjes gespeeld en niet zo
zachtzinnig ook.
'Ach ja', zegt Sylvia, 'dat waren mooie tijden,
weet je nog?'
'Nou', zegt Caro, 'volgens mij kwamen ze
toen met meer blessures thuis dan tegen-
woordig soldaten uit Bosnië. ~aar het klopt
gewoon niet met je beeld van Jurg dat hij
misschil'n met een geweer kert omgaan.
Vergeet trouwens ook niet dat als het goed is

zijn commandant wel weet wanneer hij bevel
tot gebruik van geweld moet geven en wan-
neer nog niet. En de soldaten weten waarvoor
ze daar zijn en ook dat je er niet zomaar op
los mag schieten. De kans dat je neergescho-
ten wordt is dan toch veel kleiner.'

'Jij hebt makkelijk praten', snikt Sylvia nog,
'die bikkel van jou blijft hier lekker op kan-
toor. Maar ik zal nog wel eens met hem pra-
ten, kijken of hij zich alles wel goed voorstelt.
Of doe jij dat anders maar. Komop, we
nemen er nog één en dan maar gauw naar
bed, morgen weer vroeg aan het werk.'

10a1l AfcrcllS
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Horror en feiten

'\Vat is er eervol aan om in de modder te ver-
drinken of na een gasaanval in je eigen speef..:-
sel te stiU,:en? W,lt is mm'd en W,lt lafheid als
het moderne artilleriehombardement gezon-
dt' jongt' mannen tot incontinente, zenuwzie-
f..:{'wrilf..:f,;t'nf..:anreducert'n? Waar blijft glorie
als je aan onherkenhare flarden wordt ge-
sdwurd zomler ooit de vijand It'iH'bbell ge-
zit'n?'

Leo van Hergen, schrijver, underzoeker,
schrt'd ht,t boek Zacht elleervol, Lijden ell
sterven in een Crott' oorlog. liet t.;wam in no-
vember van dit jaar op de markt. liet hoek
gaat over de psychische en lichamelijf..:e ont-
Iwringcn van dt, soldatell dil' gevochten heb-
ben aan weerszijden van het westelijk front
in de Eerste \Vereldoorlog (1914-191 H), de
Cirott, Oorlog.

Hij publiceerde o.a.:
- Waarde generaal: voelt U zich wel goed? Leger, genee~kunde, oorlog en vrede, Nijmegen 1991
- Voor onze jongens een sigaar. Een geKhiedeni~ van het Nederlandsch Indisch Roode Krui~,
Nijmegen 1993
- De zwaargewonden eer~t? Het Nederlandsche RoDde Krui~ en het vraag~luk van oorlog en vrede
1867.1945, Rotterdam 1994 (proefschrift)
- Voor een wereld één in verscheidenheid. 50 jaar Wereld Federali~ten Beweging Nederland,
Nijmegen/Oen Haag 1998

SDU/Stamlaard
ISBN 9057970392

Over de auteur
l.t'O V,1Il Ikrgt'n (Venlo, 1959)
studeerde geschiedenis aan
de KV :'\ijmegen. Hij speciali-
sel'rtle zich in dl' geschiedenis
van de vredesbt'\wging en dl'
militaire en humanitaire
hulpwrlt'ning in tijd van
oorlog. In 1994 promov('ertle
hij ,I<lilde Er,IStmIS-
Universiteit I{otlertlarn op
l'en studie over Iwt
"t'derlamlscht' Hode Kruis.
\lolllentecl is hij werkzaam
bij de Stichting Onderzoek
Terugkecr t'n Opvang our-
logsslachtoffers (1945)

Leo l'Oll Jkrgel1

Zacht en Eervol
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Ikt boek Zacht en Eervol is een hol'k vol hor-
ror en verschrikking. Maar hel laat wel de fei-
telijke werkelijkheid zien van wat een oorlog
is. Hl't boek is een wetenschappelijke \"l'rhan-
ueling met vele honderden bronvermeldin.
gen uie verwijzen naar vele honderden au-
teurs. Hl't zou op ht't nachtkastje terug te vÎn-
den moeten zijn van ieder die iets mei de
krijgsmacht te maken heeft. Zo zou het een
onbedoeld l'erlll'toon worden aan de vele,
vele slachtoffers van de oorlogen die gestre-
den zijn. Het zou de oorlogzaaîers misschien
kunnen overtuigeIl van de waanzin die ze
over al die jonge soldaten afroepl'n en in na.
volging hun familie en geliefden.
Het hoek onderschrijft helaas tevens de nood-
zaak dat wij gedoemd zijn tot in lengte van
dagen een krijgsmacht te handhaven, die in
democratische handen, ons juist zal moeten
beschermen tegen de door Leo van Bergen zo
uitmuntend beschreven waanzin van
\Vereldoorlog 1. Immers, nu de specifieke ken-
nis er is van al dat gl'avanceerde wapentuig.
rust er ook een plicht op ons om die kennis
zorgvuldig h.-'bewaken.

lijk, maar het was nog erger als je dat geluid
niet hoorde, want dan wist je dat ie op een
lijk trapte. Het was verschrikkelijk. je trapte cr
een op de maag, misschien, en het perste al
de lucht uit het lichaam. je haren gingen
ervan recht overl'lnd staan. De stank kon je
doen overgeven.'
Leo van Bergen schrijft aan het slot van zijn
voorwoord: 'Het gaat l'r mi[ in dit boek om,
een klein deel van de verschrikkingen te be-
schrijven waaraan de soldaten blootstonden,
die tussen I augustus 191-1en 11 november
1918 al dan niet vrijwillig naar het front
waren getogen. Dit als voorbeelu van de ver-
schrikkingen waaraan iedere oorlog l'en ieder
blootstelt die er mee te maken krijgt. Vrij
naar Owen: mijn onden".erp is oorlog, de gru-
welen van oorlog. Het enige dat l'en histori-
cus kan doen is le beschrijven. Niettemin:
I'aul fusscll merkte in zijn The Great War and
~lodem Memory op dat geen pen ter wereld
de kl'm van het lijden in ue loopgraven en
slagvl'lden van 1914.1918 zou kunnen vat-
ten' 'Dat vermogen alle boeken tl'r wereld
niet te kunnen weergeven. Zij hcl)ben gelijk.
Ik weet dan ook bij voorbaat cr niet in ge-
slaagd te zijn zelfs maar el'n deel van de ver-
schrikkingen echt te laten zien!

Het verhaal maakt duidelijk wat er geheurt als
aan beide zijden van het front industrii..'le
grootmachten de militairen op grote schaal
voorzien van machinegeweren, tanks, gas,
vliegtuigen en vlammenwerpers. Door het ge-
bruik van de telefoon hodden hoge officie-
ren niet meer zelf aan het front aanwezig te
zijn. Ikt boek illustreert hoe de vroeger haast
spreekwoordelijke band tussen soldaat en of.
ficier hierdoor weg viel. 1I0e Ill't individu vol-
ledig ten onder ging. waardoor dil' oorlog
vooral geesteliik nog veel meer vroeg van
een soldaat dan in voorgaande oorlogen.
Het bock leest als een oorlogsroman, maar
dan wel ontdaan van iedere spoor van ro-
mantiek l'n heldendom. liet fascineert van de
eerste regel tot de laatste. Maar wees gewaar-
schm ••..d! Het grijpt je regelrecht hij je keel.
Het is verstikkend om te lezen hoe jonge
mensen in deze oorlog uit het leven werden
gewist. De omstandigheden in de loopgraven
wordl'n minutieus beschreven. De zieken en
ziekten, de ven ••..ondingen. \Vat er gebeurt
met gewonden die naar een hulppost ge-
bracht werden en van de hulppost naar het
hospitaal. Precieze beschrijvingen van wat cr
gebeurt in hl'l veldhospitaal en het basishos-
pitaal. Te veel gewonden en te weinig hulp,
wat leidde tot complicaties. Owr medische
experimenten en militaire psychiatrie. Het
legt het ware karakter van de militaire genees-
kunde bloot.

Dood

Zestig bladzijden zijn gewijd aan de dood. 'De
dood was zo alom tegenwoordig, dat niet al-
ken zijn werk, maar ook hijzelf als hl't ware
zichtbaar werd. Hij zat naast ie in de loop-
graaf, hij liep naast je op het slah,,'eld. Hij lag
naast je in het hospitaal. Hij was zo enorm
aamvezig dat de grenzen tussen dood en
kven vervaagden'. 'Dit verlies aan omkr-
sdll'idingsvermogen had alks te maken met
de massaliteit van de dood. Korporaal jack
Beament zou nooit vergeten wat hij allemaal
te zien krl'eg toen hij en zijn mannen naar
het front marcheerden ten tijde van de slag
OIll de Somme. Een liik zomler hoofd, een
hand die boven dl' grond uitstak. Lijken waar
men ook keek. Dez(' massaliteit leidde ertoe
dat om de tijd ovcr de lijken gelopen moest
worden. Tijdens nachtelijke tochten richting
front werden op de weg liggende doden vec-
trapt, en gcwoJluen doodgedrukt. Soldaten
zetten hun laarzen op de hoofden, karren
drukten hun wielen in de borstkas. De loop-
graven zelf leken soms geplaveid met vleesge-
worden kasseien. Bij iedl're stap die men in
de modder van Somme en I'assendale zette,
liep men de kans een lijk als voetsteun te
krijgen. C. ~filcs vond het zuigl'nde geluid
dat modder onder de voeten maakte al vrese-

Raadsman/mi den Hoa
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Kiezen voor effect

Sinds een aantal jaren is de band tussen defensie
en ontwikkelingssamenwerking verstevigd. Onder

het bewind van minister lan Pronk werden de
zogenaamde Pronkgelden aan de krijgsmacht

toegekend, zodat het mogelijk werd om militairen
in te zetten voor ontwikkelingshulp. Om nu een

beeld te krijgen in welk kader deze gelden
besteed worden, volgt hier een deel van een tekst
die op het internet te vinden is van het ministerie

van Ontwikkelingssamenwerking die helder
uiteenzet wat het ministerie nu eigenlijk voorstaat.
In het kader een verslagje van het commentaar van
Ontwikkelingssamenwerking op de vraag naar het
waarom van het inzetten van de krijgsmacht voor

ontwikkelingshulp.

Wam krijgt het ene land wel
ntwikkelingshulp en het and('TC
niet? En hoe wordt ervoor ge-
zorgd dat de hulp goed terecht

komt? Dit document geeft op deze vaak ge-
stelde vragen antwoord. Dl' Nederlandse ont-
Wikkelingshulp begon in 1949 met l'en
schenking van l,S miljoen gulden aan een
programma van de Verenigde Naties. In het
midden van de jaren negentig \vas het budget
voor Ontwikkelingssamenwerking uitge-

groeid tot een dikke zes miljard gulden.
Nederland wil op een duurzame manier ar-
moede bestrijden. Dat is de kern van ontwik-
kelingssamemverking. 'Duurzaam' heeft
meerdere betekenissen. In de eerste plaats
'blijvend': de inspanningen zijn erop gericht
dat een land, stad, dorp of bevolkingsgroep
ook na beëindiging van de steun op eigen
kracht verder kan. 'Duurzaam' betekent ech-
ter ook dat ie gel'n aanslagen pleegt op het
milieu. Een land dat zich ontwikkelt ten
koste van de natuurlijke hulpbronnen en een
gezonde leefomgeving, moet daar uiteindelijk
de prijs voor betalen. En die prijs heet op-
nieuw: armoede. Armoedl'1Jestrijding is niet
alleen een kwestie van steun aan afzonderlij-
ke landen of regio's. Ook in het wereldwijde
economische verkeer zijn aanpassingen nodig
om te voorkomen dat l,mdl'l1, volkeren en
culturen in de marge verdwijnen. De sleeds
uitbreidende internationale contacten heb-
ben zeker ook zegeningen gebracht, zoals
slerke verhoging van de productiviteit, ken-
nis\'erbreding en culturele uitwisseling. Maar
het risico van een Iweedeling tussen landen
die daarvan profiteren en landen die 'niet
meer meedoen' of afhaken is levensgroot.
Bovendien doen zich steeds heftiger financië-
le schokken, groeiende sociale onrust, massa-
le migratie, culturele vervreemding en acute
overbelasting van het milieu VOOI.

Moderne ontwikkelingssamem •...erking heeft
dus ook de opdracht om ervoor te zorgen dal
rijke en arme landen op voet van gelijkheid
kunnen meedoen aan de wereldeconomie.
Vrije uitwisseling van goederen en diensten
vereist ook een vrije uitwisseling van gedach-
ten en visies. Honger, zo stelt de Indiase
Nobelprijswinnaar en econoom Amartya Sen,
is meer het product van politici die zich niets
gelegen laten liggen aan het lot van hun be-
volking, dan van objectieve schaarste.

Gerichte samenwerking

In het najaar van 199H kondigde de minister
voor ontwikkelingssamenwerking aan het
aantal landen dat van Nederland bilaterale
hulp ontvangt, drastisch Ie gaan beperken.
Tot dan toe ontvingen 118 landen bilaterale
hulp. Het kabinet wilde hel aantal waarmee
intensief wordl samengewerkt, tewgbrengen
tot ongeveer 17 en me! een aantal landen een
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Veel landen krijgen humanitaire of nood-
hulp. Dat is meestal geen langdurige hulp
waarbij sprake is van een intensieve relatie.
Alser acute nood is, moet er acute hulp
komen. Dat zal in de toekomst ook zo blij-
ven. Almet al blijven er zo'n SOlanden over
waarmee Nederland een bilaterale relatie van
iets langere duur had. En dat zijn de landen
die tegen het licht zijn gehouden. Met de vol-
gende landen is een meerjarige uitgebreide re-
latie voorzien;
Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Eritrea,
Ethiopië, Ghana, India, Jemen, Macedonië,
Mali, Mozambique, Nicaragua, 5ri Lanka,
Tanzania, Uganda, Vietnam en Zambia.
De hulp aan Zambia wordt in 2000 herover.
wogen. Voor Ethiopië en Eritrea worden geen
nieuwe committeringen gedaan. Daarnaast
zijn er drie landen die niet strikt aan de crite-
ria voldoen, maar toch bilaterale hulp ont-
vangen, zij het tijdelijk: de Palestijnse
Gebieden, Zuid-Afrikaen Eh'Ypte.Om ver-
schillende redenen. Steun aan de Palestijnse
Gebieden is mede vanuit politiek oogpunt be-
langrijk. Ontwikkeling van de Westelijke

.:. In de tweede plaats speelt bij de selectie
l'en rol hoe het sociaal-economische beleid
van de arme landen is. Werkt de overheid toe
naar een gezonde economie? Besteedt zij geld
aan goed en toegankelijk onderwijs voor jon-
gens én meisjes? Zorgt zij voor werkgelegen-
heid voor alle lagen van de bevolking?
Schenkt zij aandacht aan de positie van vrou.
wen? Zorgt zij voor ontwikkeling van verafge-
legen gebieden, of wordt het geld alleen maar
besteed in de hoofdstad? Is er speciale aan-
dacht voor onderbedeelde groepen in de sa.
menieving?
.:. Nauw daarmee samenhangend is het
derde ijkpunt: goed bestuur. Van goed be-
stuur is bijvoorbeeld sprake als een land
openheid van zaken geeft over de overheids-
uitgaven. Alsambtenaren integer werken en
zich niet aan corruptie schuldig maken. Alser
een eerlijke rechtspraak is en geen justitiële
willekl'ur. Alsde bevolking zich mag organi-
seren in vakhonden, politieke partijen en be-
langenorganisaties. Alsde militaire uitgaven
in proportie blijven. Als de mensenrechten
worden nageleefd. Voor Nederland is beslis-
send of de overheid de politieke wil toont om
de maatschappij zó in te richten dat ontwik-
keling mogelijk is.

beperkte relatie aangaan. Het budget van
Ontwikkelingssamenwerking is in het regeer-
akkoord vastgesteld op O,l:l%van het Bruto
Nationaal Product. Het feitelijke bedrag groeit
of krimpt dus mee met de nationale econo-
mie. Voor 1998 kwam het bedrag neer op
ruim 6,4 miljard gulden, en in 1999 op circa
6,7 miljard gulden. Daarvan wordt een groot
deel besteed via internationale organisaties
zoals de Verenigde Naties, de Europese Unie
of de Wereldbank. Dat heet multilaterale
hulp. Daarnaast gaat er veel geld naar speciale
programma's, zoals de uitgaven voor dl'
Nl'derlandse Antillen en Aruba, naar activitei-
ten voor een regio of een groep landen en
naar organisaties zoals NOVIB,Bilance,
ICCO, HIV05, 5NVen 1'50. Het resterende
deel gaat rechtstreeks van de Nederlandse re-
gering naar een met naam genoemd land.
Dat is dus de bilaterale hulp, waarvan
Nederland de geldstroom gaat concentreren
op 17 landen.

Hijde selectie van de 17 landen waarmee
Nederland intensief en langdurig samen-
werkt, is in eerste instantie gelet op drie
zaken.
.:. Uiteraard is de mate van armoede een be-
langrijk criterium. De wereldwijd beschikbare
ontwikkelingshulp is slechts een fractie van
de behoefte, en de hulp van andere landen
neemt ook nog eens af. Nederland wil daar-
om de schaarse middelen zo effectief moge-
lijk inzetten. En dus voorrang verlenen aan
de armste landen met de grootste behoefte
aan hulp.
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Praktisch

Geheel in tegenstelling tot wat de militaire sprekers in
deze Thema 3 doen vermoeden wardt bij het ministerie
van Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking),
niet zo zwaar getild aan het inzetten van militairen voor
ontwikkelingshulp. Op mijn vraag naar het doel von het
inzetten van militairen in ontwikkelingslanden, antwoordt
de ambtenaar in kwestie: 'Ik kan niet uit de voeten met
die vraag. We hebben daar niet een bepaald doel mee.
Ze zitten er toch, die militairen en dat maakt het
goedkoper dan wanneer we er mensen naar toe moeten
sturen. Militairen willen graag nuttig zijn. Dankzij onze
gelden en opdrachten kan dat ook. Ze krijgen door het
opbouwen van een school of het verstrekken van geld
voor bepaalde projecten een goede band met de

bevolking, dat is toch ook belangrijk? Het is praktisch om
dat door militairen te laten doen. Er zit niet meer
diepgang in dat beleid dan wat ik nu zeg. Afdwingen van
democratie door inzetten van geweld, zegt u? Nee, zeg,
daar gaat het ons helemaal niet om. Dat dat dwingender
zou zijn dan wanneer het ontwikkelingswerkers zouden
zijn die daar toezicht houden op de rehabilitatie van de
bedrijvigheid in een dorp, nee hoor, daar gaan wij
helemaal niet van uit. De krijgsmacht is in onze ogen
helemaal niet meer alleen maar de drager van het
geweer. Ze doen toch veel meer? Het is een zuiver
praktische keuze om dat werk door militairen te laten
doen. Er is een vraag uit het veld. Wie kan die vraag
beter beantwoorden dan de militairen die daar al zitten,
mensen die de bevolking kennen en de situatie daar. '

"IH",,'W, """NE "JN""MAN
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Jordaanoever en dl' Gazastrook kan hl't vrl'-
desprocl'S in het ~liddell-Oosten bevorderen.
Zuid-Afrika is volgens de \Vereldbank-norm
geen arm land, maar de verdeling van dl' rijk-
dom tussen blank en zwart is zeer ongelijk.
[Je overheid \wrkt hard aan verbetering: van
de positie van de achtergebleven groepen.
::'\ederland wil daar de komende vijf jaar aan
blijven bijdragen. Ook voor Egypte gl'ldt dat
het inkomen per hoofd van de bevolking
hoger ligt dan dl' armoede-norm. Niettemin
leeft een groot deel van de bevolking nog in
schrijnl'nde armoede. De komende vijf jaar
zal Nederland Egypte helpen de aansluiting tl'
vinden bij de industrielanden. Zo zijn er in
feite de 17 plm :{is 20 I,mdl'n waarmee uitge-
breide samenwerking mogelijk h. Alleen
staan dril' daarvan nlOr slechts beperkte tijd
op de lijst.

Bilateraal

Dan zijnl'r nog 30 landen waarmee
:'\l't..lerland op eell slwdfiek terrein bilateraal
satlll'nwerkt. Er bestaan aparte hulpprogram-
ma's rond de thema's milieu, mensenrechten,
vredesopbouw el1 goed bestuur en bedrijfsle-
ven. Iloewd ook hier de lijn is dat de hulp
zoveel mogelijk naar de armste landen gaat,
wordt voor de selectie een hogere inkomens-
grens gebruikt: 2000 dollar pl'r hoofd \'an de
bevolking: per iaar.
Acti\'iteiten gericht op mensenrechten, vre-
desopbouw en goed bestuur steunt I'\ederland
in landen waar samenwerking met dl' over-
heid een grotl' kans van slagen heeft:
Albanië, Armenië, Bosnië, Cambodja, China,
Colmllhia, El Salv,ldor, GeorgH.', Guatemala,
Guinl'e-Hissau, Honduras, Kenia, ~Ioldavië,
Namihii.;, Nl'pal en Rwanda.

Voor alle landen waarmee N"ederland een bi.
laterale ontwikkelingsrel,ltie onderhoudt
geldt dat die landen zelf in eerste instantie
aangeven aan welke vorm van steun zii he.
hodte hebben. De l'igen wrantwoordelijk-
heid van het ontwikkelingsland staat voorop.
liet gl'wll'1 moet ontstaan dat het land, de
burgers 'eigenaar' zijn van de eigl'n ontwiu.:e-
Jing. Zo niet, dan is er geen duurzaam eHel.t,
maar stort hij wijze van sprl'ken de boel weer
in als de donor vertrekt. liet lidst onder-
steunt Nedl'rland l'en hele st'ctor, hijvoor-
beeld de gezondheidszorg en niet hil'r en daar
el'n project. Bij deze sectorale hl'Jladl'ring kan
de oVl'r11l'id Jnl'erjarig heleid formuleren
waaraan alle betrokkt'Jll'n zich verbinden.
Donoren moeten in Je Nederlandse opvat-
ting tll'reid zijn hUil activiteiten te laten COf-

dineren door de overheid van het ontvangen-
de I,md l'n wl'derzijds afspraken te maken
over de financiering van het programma \.oor
dil' Sl'ctOT.

Aangezien de ;-":ederlandse ontwikkelingssa-
menwerking zich zal concentreren op de arm-
ste landen, vinden de meeste activiteiten
plaats in Afrika en Zuid-Azië. Maar ook bij de
ontwikkeling van Latijns Amerika \vil
Nederland betrokken blijven. Dl' armoede
daar is zekt'r nog niet uitgebannen. Alleen
gaat het vaak om een onrechtvaardige verde-
ling van dl' \',lelvaart binnen f'en lanJ, Jat op
zich de aansluiting bij de wereldeconomie
wel gevonden heeft. Ook in de voormalige
communistische landen in Oost-Europa \vil
Seder land al"tid blijven. Hier gaat het vooral
om steun hij Je overgang llaar een markteco-
nOlllil' en democratie.
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ltlllerlijke versus uiterlijk
leiderschap

Bestemd voor Iedereen die werkzaam is bij
Defensie.

DOEl
Erachter komen: in hoeverre je invloed hebt
op je leven en wel'\( (zowel in po~itieve als
negatieve zin); in hoeverre je een 'goede'

leider bent t.o.v. jezelf en anderen;
wat je kwaliteiten en valkuilen zijn als het

gaat om leiding geven;
wat een 'goede en menswaardige' manier is
van leiding geven; wat stimulerende en wat
demotiverende factoren zijn in je werk; hoe je
kan omgaan met demotiverende factoren;
wat je kan verstaan onder 'inspirerend'

leiderschap.

Deze cursus wordt gegeven vanuit een
humanistisch perspectief.

hoe creëer ik als leidinggevende voldoende
vrijheid en verantwoordelijkheid? leiding
geven begint bij jezelf (innerlijke leiderschap,
voorbeeldfunctie); leiding geven i~ vooral een

kwestie van inspireren en delegeren,
zelfreflectie, openheid, betrokkenheid.

PROGRAMMA
Aan de hand van korte inleidingen,
rollenspelen, concrete oefeningen en

opdrachten, worden de deelnemers van deze
conferentie uitgedaagd om kritisch naar hun

Opkomen voor jezelf
8ellemd voor: leder die werkzaam is bij

Defensie.

Zingeving en werk
BeJlemd voor: leder die werkzaam is bij

Defensie.

DOEl
Bewust worden van de betekenb van werk
voor jou. In hoeverre heb je invloed op de

betekenis van werk in Ie leven.
Het kijken naar eigen wensen, verwachtingen
met betrekking tot werk voor de toekomst.
Hieraan kan eventueel gekoppeld worden het
maken van een stappen plan waarin de ver.

wachtingen en toekomstplannen verwerkt zijn.

PROGRAMMA
In een onderlinge kennismaking met elkaar
ontdekken welke betekenis werk voor je heelt

en welke zin het aan je leven geelt.
In het programma komt in ieder geval aan de

orde:
Werk als zinvolle tijdsbesteding. Werk als
bron van eigenwaarde. Werk als bron van
inkomsten. Werk als bron van carrière

mogelijkheden. Werk als bron van zingeving.

Duur: 2 dagen
0010: 13-14 maart 2000

5/uitingldalum imchrijving: 28 februari 2000
Plaat,: Coornherthuis

Oranje Nassaulaan 7 3708 GC Zeist
tel. 030-6914060 fax 030-6918998

BEGELEIDING
Marlies laureijs.Joosten
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