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Profiel
Doca staat voor Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem.
Het onderzoeksbureau is opgericht in 1987 en is sinds november 1989 formeel een stichting.
Het bureau is actief in het spanningsveld tussen economie en samenleving. Met ons werk
proberen we een bijdrage te leveren aan een maatschappij die gebaseerd is op solidariteit,
verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling.
Aan de basis van dit werk ligt een inventarisatie van multinationale ondernemingen in Arnhem ten grondslag. Deze inventarisatie (1989) toonde de ongebreidelde macht aan die deze
concerns in de loop der jaren hebben verworven. De macht van deze mondiaal opererende
bedrijven vormt ondanks de groeiende aandacht voor duurzame ontwikkeling, nog altijd een
bedreiging voor milieu, grondstoffen- en energievoorraden en de sociale samenhang in de
wereld.
Met activiteiten richting het regionale bedrijfsleven legt Doca de nadruk op de noodzaak tot
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Van januari 1997 tot december 2015 is Doca bovendien op bestuurlijk niveau actief geweest
in het Platform Armhem Mondiaal, een plaatselijk samenwerkingsverband op de terreinen
vredesvraagstukken, internationale samenwerking, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.
Verder ondersteunde Doca de Millenniumcampagne die de gemeente Arnhem voert sinds zij
in 2009 Millennium-gemeente werd. Daarnaast verzorgden wij twintig jaar lang maandelijkse
publicaties voor het landelijk Platform tegen Wapenhandel (PTW-Info).
De stichting is de laatste jaren met name actief geweest met het vastleggen van vier decennia
vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem. Dit project is in september 2019 afgerond met de
presentatie van de website arnhemmondiaal.nl met daarop het boek Arnhem Mondiaal.
Met de afronding van dit onderzoeks- en schrijfproject is evenwel tevens een einde gekomen
aan de activiteiten van de stichting en zal Doca per 1 januari 2020 ophouden te bestaan.
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Jaarverslag 2019
Arnhem Mondiaal
2019 is in meerderlei opzicht een bepalend jaar voor Doca geworden.
Allereerst kon na meer dan tien jaar onderzoek en schrijven het boek Arnhem Mondiaal
worden afgerond. Omdat dit werk, met als ondertitel Veertig jaar
samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem,
een kleine duizend pagina’s omvat (met even zoveel illustraties) is
door het Nijmeegse ontwerpbureau ControLuce Visuele Communicatie een website gebouwd waarop dit boek gelezen kan worden
(arnhemmondiaal.nl).
Voor deze website is gebuik gemaakt van een eerder door ControLuce gebouwde website voor het Platform Arnhem Mondiaal, een
plaatselijk samenwerkingsverband van een dozijn vredes- en ontwikkelingsorgansaties dat zich in 2016 heeft opgeheven.
Om het Platformmateriaal (video-interviews en jubileumfilm) voor
het nageslacht te bewaren, is dit materiaal ook opgenomen op de
nieuwgebouwde website.
Dertig jaar Doca
Voorts stond 2019 voor dertig jaar Doca.
Opgericht in het najaar van 1987 maar pas in november 1989 tot formele stichting gepromoveerd, was het voor het bestuur de vraag op welke wijze dit jubileum gevierd zou moeten
worden. We kozen voor een bescheiden aanpak en zagen in het gereedkomen van bovengenoemd boek en website een goede gelegenheid om een en ander met elkaar te combineren.
Op 19 september vond derhalve in Bezoekerscentrum De Molenplaats de presentatie van boek
en website plaats.
Omdat de plaatselijke media (met uitzondering van het weekblad Arnhemse Koerier) ons
persbericht negeerden, viel de opkomst met circa twintig bezoekers tegen. Ook het gemeentebestuur liet het afweten; slechts één raadslid (van de Partij voor de Dieren) gaf acte de
présence op deze avond. Dit ondanks het feit dat in het boek Arnhem Mondiaal relatief veel
aandacht is besteed aan het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid in Arnhem.
Adviesraad Internationale Vraagstukken
Een geheel andere activiteit gedurende het verslagjaar was het becommentariëren van twee
adviezen die de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) op verzoek van het kabinet
uitbracht over respectievelijk het Nederlands kernwapenbeleid (februari) en het te voeren
mensenrechtenbeleid als een beter te integreren onderdeel van het duurzame ontwikkelingsbeleid van de overheid (juli).
Beide artikelen zijn gepubliceerd in het digitale tijdschrift Konfrontatie en als bijlagen
opgenomen in dit jaarverslag.
Afbouw Stichting Doca
Maar 2019 is vooral bepalend geworden vanwege het besluit om per 1 januari 2020 met het
werk van Doca te stoppen en de stichting in de laatste paar maanden van 2019 af te bouwen.
Zoals in ons vorige paar jaarverslagen al is aangegeven, is in 2015 binnen onze stichting een
grondige beleidsdiscussie gevoerd die ertoe geleid heeft dat per 1 januari 2016 bij de uitvoering van onze projecten scherper gelet werd op de volgende vier criteria:
- Projecten dienen zichtbaar bij te dragen aan de door ons gewenste maatschappelijke situatie.
- Projecten dienen op respons te kunnen rekenen.
- Projecten dienen te solidariseren.
- Projecten dienen financieel en qua menskracht haalbaar te zijn.
Uiteraard zijn deze criteria van meet af aan bepalend geweest voor ons werk, maar omdat
maatschappijverandering een uiterst traag proces is en solidariteit al jaren aan slijtage

~5~

onderhevig is, werden die criteria minder stringent gehanteerd dan wenselijk was.
Het gevolg daarvan was dat projecten te lang doorliepen, te weinig respons en solidariteit
opriepen en financieel steeds moeilijker haalbaar werden. Om die reden werd besloten om een
fors aantal lopende projecten af te ronden en voorlopig geen nieuwe projecten meer op ons te
nemen. Deze situatie is ook bepalend gebleven voor onze activiteiten in het verslagjaar. We
hebben moeten vaststellen dat we rond het tot stand komen van het Arnhem Mondiaal-boek
op weinig interesse – laat staan steun en solidariteit – konden rekenen. Het besluit niettemin
om het boek in Arnhem te presenteren en bijvoorbeeld niet in Den Haag (waar bij de dienst
collectieverwerving in het Vredespaleis belangstelling bestond om de presentatie aldaar te
oganiseren), was voor ons een toetssteen om te bezien in hoeverre het zinvol was om met ons
werk in het Arnhemse door te gaan. Zoals hierboven al aangegeven pakte die toets negatief uit
hetgeen ons besluit om het stichtingswerk af te bouwen, bespoedigde.
Als afronding van ons werk is op 27 december het laatste artikel in de serie van drie door de
redactie van Konfrontatie op de website gezet waarmee het drieluik compleet is. Dit laatste
artikel is een terugblik op dertig jaar Doca en is net als de beide andere artikelen als bijlage in
dit verslag opgenomen.
Gelders Archief
Op 23 september van het verslagjaar meldde het Gelders
Archief dat de in 2016 door Doca aangeleverde archiefdelen
(bedrijvenarchief, projectarchief en de in de loop der jaren
verzorgde publicaties) waren gedigitaliseerd. Daarmee is het
ook mogelijk geworden dat bezoekers van het archief (aan de
Westervootsedijk 67-D) de stukken kunnen inzien.
Het nog resterende stichtingsarchief (agenda’s en notulen,
correspondentie, jaarverslagen, discussieteksten etc.) zal naar
verwachting in januari 2020 naar het Gelders Archief worden
overgebracht. Daarover (en over de beperkte inzage van de
notulen) zijn op 10 december van het verslagjaar afspraken
gemaakt met het Gelders Archief.
Financiën
Doca is voor wat betreft zijn inkomsten gedurende zijn gehele bestaan aangewezen geweest
op drie bronnen: abonnementsbaten, betaald onderzoekswerk en donaties.
Uit deze inkomsten werden in de dertig jaar dat Doca actief was het onderzoeks- en archiefwerk gefinancierd, werden de bureau- en bestuurskosten betaald en werd de dienstverlening
aan Doca (met name het onderhoud van de website) vergoed.
Met ingang van 20 november 2015 verstrekte Doca bovendien een vrijwilligersvergoeding
van € 125 per maand aan de uitvoerende kracht van de stichting.
Doca beschikt over een betaal- en spaarrekening bij de Triodos Bank. Daarnaast beschikt de
stichting over een steunfonds in de vorm van een wisselrekening, eveneens ondergebracht bij
de Triodos Bank. Uit dit fonds worden leningen en voorschotten verstrekt die een bijdrage
vormen op cultureel en maatschappelijk gebied en die in de lijn liggen van de door Doca
nagestreefde doelstellingen. In de bijlage zijn het exploitatieoverzicht en de balans over 2019
opgenomen.
Een bijzonder woord van dank is hierbij op zijn plaats aan een donatrice die de stichting in het
voorbij decennium jaarlijks ondersteunde met een gift van 150 euro.

Arnhem, 31 december 2019
Ed Bruinvis
(coördinator)
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Financieel overzicht 2019
Exploitatierekening per 31 december 2019
Opbrengsten

2018

2019

Lasten

2018

2019

_________________________________________________________________

Archiefopdrachten Secretariaatswerk Abonnementen
Donaties en giften Restituties
Renteopbrengsten Overige opbrengsten Verlies
-

0
0
0
150
0
0
0
2.429

-

0
0
0
0
0
0
0
4.301

________________
€ 2.579 €

Vrijwilligersbijdrage - 1.500 - 1.700
Projecten
0 - 1.438
Administratiekosten 0 0
Archief
0 0
Bureaukosten
602 444
Bestuurskosten
351 117
Publicaties
0 281
Bankkosten
99 130
Gelders Archief
0 99
Overige
0 65
Nabetaling
27 27
________________
€ 2.579 € 4.301

4.301

Balans per 31 december 2019
Activa
2018
2019
Passiva
2018
2019
_______________________________________________________________________
Materiële vaste activa
Inventaris
€ 3.000 €
Bibliotheek
- 2.200 Tegoed lening
0 Voorraad
100 Vorderingen
0 Liquide middelen
Rekening courant
Spaarrekening
Steunfonds

0
0
0
0
0

Eigen vermogen
Vz. apparatuur
Vz. boekhouding
Vz. steunprojecten
Vz. jubileum
Te betalen kosten

592 45
- 3.938 0
- 1.046 0
_________________
€ 10,876 €

€ 3.449 €
900 0 - 1.500 - 5.000 27 -

18
0
0
0
0
27

________________
€ 10.876

45
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€

45

Spaarrekening per 31 december 2019
_______________________________________________________________________
Saldo 1/1/2019
Rente over 2019

€ 3.937,89
0,00
_________

€ 3.000,--937,89
0,00
_________

€ 3.937,89

€ 3.937.89

Naar zakenrekening
Naar reserverekening
Saldo 31/12/2019

Steunfonds per 31 december 2019
_______________________________________________________________________
Saldo 1/1/2019
Publicaties 2019
Rente over 2019

€ 1.045,63
64,77
0,00

Naar zakenrekening
Naar reserverekening
Saldo 31/12/2019

€
0,00
- 1.110,40
0,00

_________

__________

€ 1.110,40

€ 1.110,40

Toelichting op jaarrrekening en balans
- De stichting Doca is per 31 december 2019 uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel
Arnhem. Dit houdt in dat de rekeningen met ingang van die datum op 0 gesteld zijn.
Met uitzondering van de lopende rekening waarop een bedrag van € 45,19 staat, bedoeld
voor de nog te betalen administratiekosten van de Triodos Bank over oktober/december
2019.
- De overboekingen naar een reserverekening (in totaal € 1.400) zijn bedoeld om de kosten te
financieren voor het tot minimaal 2030 online houden van de websites doca.nl en
arnhemmondiaal.nl. Ook is deze voorziening bedoeld voor het indien nodig updaten van
beide websites.
- Inventaris, bibliotheek en voorraad zijn op de balans op 0 gesteld met dien verstande dat
ordnerkasten weggeschonken zijn, de apparatuur (pc, printer, fotocamera) afgeschreven zijn
en dat voorraad en bibliotheek overgedragen zijn aan het Gelders Archief.
31/12/2019 – Ed B.
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- Advies AIV aan kabinet: wapenbeheersing mét kernwapens
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- Advies AIV aan kabinet: mensenrechten beter integreren in duurzame ontwikkelingsdoelen
(Konfrontatie, 27 oktober 2019)
- Dertig jaar Doca (een terugblik)
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Advies AIV aan kabinet:
wapenbeheersing mét kernwapens
Terwijl de grote meerderheid van de VN-leden in de wereld zich achter een verbod op kernwapens
heeft geschaard, stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) het kabinet voor om aan
wapenbeheersing te doen maar wel met kernwapens achter de hand.
Op 15 maart 2018 verzochten de ministers Stef Blok en Ank BijleveldScholten van respectievelijk Buitenlandse Zaken en Defensie, de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) om een advies over de toekomstige rol van kernwapens. De beginregels uit deze adviesaanvraag
luiden: ‘De veranderende internationale context vraagt aandacht voor de
huidige en toekomstige rol van kernwapens. Geopolitieke, doctrinaire en
technologische veranderingen nopen in het bijzonder tot een bezinning
op het huidige nucleaire beleid van de NAVO en dat van Nederland als
lid van het bondgenootschap.’
Wie mocht menen dat het hier gaat om ‘bezinning’ op de vraag of voortgegaan moet worden op de heilloze weg van kernwapenontwikkeling,
komt bedrogen uit. Een van de slotregels uit deze adviesaanvraag luidt
namelijk: ‘Net als alle andere landen binnen het bondgenootschap heeft
Nederland in NAVO-verband een kernwapentaak. Op welke wijze kan
Nederland de juiste invulling blijven geven aan het uitvoeren van deze
bondgenootschappelijke taak?’ (1)
Kantelmomenten
8 juli 1996 is de datum waarop het Internationaal Gerechtshof (op verzoek van de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties) tot een indringende uitspraak kwam ten aanzien van het bezit van kernwapens:
‘Het dreigen met of het inzetten van kernwapens in zijn algemeenheid is in strijd met de internationale
rechtsregels voor gewapende conflicten.’ (2)
Zo gesteld had deze uitspraak van het Hof een kantelmoment kunnen zijn in de dan al decennia durende
worsteling om tot wereldwijde nucleaire ontwapening te komen. Het nu nog scheppen van nationale wetgeving leek met deze uitspraak in de hand immers een fluitje van een cent. Dat dit echter niet zo was kwam
door de toevoeging ‘in zijn algemeenheid’. De veertien rechters van het Hof waren het weliswaar met
elkaar eens dat de internationale rechtsnormen het gebruik van kernwapens niet expliciet toestaan, maar
men kon het niet met elkaar eens worden over het tegendeel. Anders gezegd, in het internationaal recht kon
ook geen expliciet verbód op het gebruik van kernwapens worden gevonden.
De Vereniging van Juristen voor de Vrede wees er daags na de uitspraak van het Hof op dat het dreigen
met kernwapens juridisch gesproken nu weliswaar duidelijk en onontkoombaar in strijd is met het internationaal recht en dat het gebruik van kernwapens een oorlogsmisdrijf is, maar dat het nochtans ontbreekt
aan een juridisch handvat ‘in geval van zelfverdediging in extreme omstandigheden als het naakte voortbestaan van een staat op het spel staat.’ (3)
Dat het Hof in zijn uitspraak de toevoeging ‘in zijn algemeenheid’ hanteerde, kwam dan ook voort uit de
constatering dat bij het inzetten van kernwapens het geweld dermate omvangrijk en niets ontziend is, dat
een van de primaire beginselen van het humanitair oorlogsrecht, namelijk dat te allen tijde een onderscheid
tussen burgers en militairen gemaakt dient te worden, op voorhand onmogelijk is.
Een tweede kantelmoment deed zich voor op 7 juli 2017. Op die datum kwamen de Verenigde Naties in
meerderheid (122 van de 193 aangesloten landen) tot de uitspraak dat kernwapens illegale massavernietigingswapens zijn en dat ze derhalve dienen te worden verboden. En dat verbod betrof dan niet alleen het
bezit ervan, maar ook de verdere ontwikkeling, de opslag, het transport en uiteraard het dreigen ermee
(maar daar had het Internationaal Gerechtshof twintig jaar eerder al een uitspraak over gedaan, zoals we net
hebben gezien). Op deze bijeenkomst van de VN in New York speelde Nederland een eigenaardige rol. Als
enig NAVO-land aanwezig traineerde het de procesgang door een stemming aan te vragen op het moment
dat de andere aanwezige landen tot consensus waren gekomen over het uit te vaardigen verbod. Vredesorganisatie PAX, ook aanwezig op de conferentie, in het over dit incident uitgebrachte persbericht: ‘Terwijl
de meerderheid van de wereld op het punt staat kernwapens voor eens en voor altijd te verbieden, laat
Nederland het op een schandalige manier afweten. De loyaliteit aan de Amerikaanse regering lijkt groter
dan de wens om te komen tot een wereld zonder kernwapens.’ (4)
Dat Nederland op deze VN-bijeenkomst tegen het verbod op kernwapens stemde, leidde in de Tweede
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Kamer tot de nodige opwinding en noopte de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders
tot het afleggen van verantwoording aan de Kamer:
‘Het kabinet is niet op het eindresultaat van de onderhandelingen vooruitgelopen, maar heeft op vooraf
aangegeven gronden een eigenstandige en inhoudelijke weging gemaakt van de uiteindelijke verdragstekst. Met name vanwege de onverenigbaarheid met ons NAVO-lidmaatschap, een gebrek aan verifieerbaarheid en het risico op aantasting van bestaande afspraken en standaarden, is na drie weken onderhandelen besloten dat de voorliggende verdragstekst niet door Nederland gesteund kon worden.’ (5).
Had Nederland zich in het uiterste geval dan niet van
stemming kunnen onthouden zoals Singapore deed? Opnieuw
minister Koenders in zijn Kamerbrief:
‘Het besluit om tot een tegenstem over te gaan is ingegeven
door de noodzaak om helderheid te scheppen over de Nederlandse positie bij zowel voor- als tegenstanders van het verdrag. Nederland is te goeder trouw begonnen aan de onderhandelingen maar heeft ook aangegeven waar de grenzen van
een kernwapenverbod zouden moeten liggen. Een tegenstem is
het logische vervolg van het overschrijden van deze grenzen.’
(6).
Stemming Verdrag inzake Kernwapens
Effectiviteit
Een jaar later blikte de vredesorganisatie PAX terug op de aanname van het kernwapenverdrag en somde ze
de intussen bereikte – vooral indirecte – effecten van het verdrag op:
‘Het verdrag is nu een jaar oud en heeft een aanstekelijk effect. Dit is wat het tot nu toe teweeg heeft
gebracht:
1. Investeerders veranderen hun investeringsbeleid rond kernwapens.
Belangrijke financiële instellingen zoals het Nederlandse ABP (het op vier na grootste pensioenfonds ter wereld), de Belgische bank KBC en de Deutsche Bank noemden het verdrag als reden
om hun investeringen op het gebied van kernwapens aan te passen.
2. Het verdrag is al door 59 landen ondertekend en de snelheid waarmee ze dat doen is ongekend
voor een ontwapeningsverdrag voor massavernietigingswapens.
De verdragen tegen het gebruik van biologische wapens (1972) en chemische wapens (1993)
bijvoorbeeld, werden in een veel langzamer tempo ondertekend.
3. Het overgrote deel van de bevolking van vier NATO-lidstaten: Italië, Duitsland, België en
Nederland wil dat hun regering het verdrag tekent en de in hun land opgeslagen Amerikaanse
kernwapens aan de VS retourneert.
Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek in opdracht van ICAN, uitgevoerd door YouGov.
4. Voor het eerst veroordeelde een paus – de huidige paus Franciscus – openlijk het bezit van
kernwapens. In de ogen van de paus is het hebben van kernwapens een zonde en een bedreiging
voor de mensheid.
5. De gevolgen van kernwapens voor burgers staat opnieuw op de agenda.
Zo mochten slachtoffers die kampen met de gevolgen van testen met kernwapens afgelopen week
hun verhaal doen voor de Amerikaanse senaat.’ (7)
In de komende tijd zullen vast wel meer van dit soort positieve stappen te melden zijn, maar het belangrijkste is uiteraard de vraag hoe de tegenstanders van het verdrag – en dat zijn natuurlijk niet toevallig alle
negen kernwapenmachten in de wereld (Israël en Noord-Korea meegerekend) – tot nucleaire ontwapening
te brengen zijn. Deze negen landen hebben zich al niets aan de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof
gelegen laten liggen en zullen zich dus ook niet zo snel door een internationaal kernwapenverbod van hun
kernwapenbezit laten afbrengen.
Kamermoties
Naar aanleiding van een Algemeen Overleg (AO) over nucleaire ontwapening op 4 oktober 2018 herhaalde
minister Blok desgevraagd nog eens de motieven van zijn voorganger om een nee-stem uit te brengen tegen
de voorliggende verdragstekst in de Verenigde Naties. Maar, zo beklemtoonde hij, de regering zal ‘zich
blijven inzetten voor nucleaire ontwapening, met een wereld zonder kernwapens als helder einddoel.’ (8)
Zo helder vond de Kamer dit doel na de opstelling van Nederland tijdens de VN-onderhandelingen blijkbaar niet, want de Kamerbrief van de minister leidde tot het indienen van een drietal moties waarin de
regering werd opgeroepen om ‘maximaal in te zetten op een internationale dialoog met de nucleaire
machten over een alomvattende, verifieerbare uitbanning van kernwapens conform artikel 6 NPV (Non-
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Proliferatieverdrag – Ed B.) en zo invulling te geven aan de toezegging in het regeerakkoord’ (9) en om
‘een juridische analyse uit te laten voeren naar de comptabiliteit tussen de bestaande nationale wetgeving
en het VN-verdrag en de Kamer te informeren over welke delen van de wetgeving in overeenstemming zijn
met het verdrag en waar wijziging van nationale wetgeving noodzakelijk zou moeten zijn.’ (10).
Eind januari 2019 kwamen de ministers Blok en Bijleveld-Schouten namens het kabinet met een reactie op
de ingediende moties: ‘Het Verdrag inzake het verbod op kernwapens bevat meerdere onderdelen die niet
verenigbaar zijn met de verplichtingen voortvloeiend uit het Nederlandse NAVO-lidmaatschap en de
uitgangspunten van de Deterrence and Defence Posture Review (DDPR), met inbegrip van de notie dat de
NAVO een nucleaire alliantie blijft zolang nucleaire wapens bestaan.’ (11)
Met deze dubbele stellingname (dus niet alleen geen Nederlandse ondertekening van het VN-kernwapenverbod maar ook blijvende ondersteuning van het nucleaire beleid van de NAVO) lijkt iedere Kamerdiscussie een onbegonnen zaak. Dit onderstrepen beide ministers ook in dezelfde brief aan de Kamer: ‘Het
gaat dus niet om de vraag of een kernwapenverbod onverenigbaar zou zijn met bestaande nationale
wetgeving, maar om de keuze of Nederland wel of niet voor de eigen veiligheid onderdeel wil zijn van het
NAVO-bondgenootschap en daarmee valt onder de atoomparaplu van de kernmachten binnen de NAVO,
met name de VS. Zolang het antwoord op deze vraag ‘ja’ is, zal Nederlandse aanvaarding van het verdrag
niet mogelijk zijn.’ (12)
Op welke wijze dit regeringsstandpunt van invloed is op de maatschappelijke discussie die nu al enkele
decennia aanhoudt, zal de toekomst leren. Maar de beide
ministers laten zich er dit jaar in elk geval weinig aan gelegen
liggen zoals ook uit de brief blijkt: ‘Het kernwapenverbod
levert per saldo geen effectieve bijdrage aan het ontwapeningsproces of de internationale rechtsorde omdat het niet geverifieerd kan worden, op gespannen voet staat met bestaande
juridische kaders en geen brede politieke steun geniet. De
mogelijke positieve effecten die aan het kernwapenverbod
worden toebedeeld door de voorstanders ervan wegen niet op
tegen deze tekortkomingen.’ (13)
Advies AIV
In dit licht bezien is het dus eigenlijk vreemd dat de regering ten aanzien van een te volgen kernwapenbeleid alsnog advies aanvraagt bij de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Tenzij dit initiatief
genomen is om politiek sterker te staan in de te verwachten kritiek op het feit dat Nederland niet van zins is
het Verdrag Inzake een Kernwapenverbod (Nuclear Ban Treaty) alsnog te ondertekenen. Adviezen van de
AIV worden immers in de regel door de regering opgevolgd waarmee de raad in de loop der jaren een
reputatie als gezaghebbend orgaan in politieke discussies
heeft opgebouwd. Maar dan zal het kabinet voorzien moeten hebben dat de AIV met een advies zou komen dat het
kernwapenbeleid van de regering ondersteunt. Het kan ook
zijn dat het kabinet de discussie vóór wil zijn die ongetwijfeld weer in de Kamer zal plaatsvinden op het moment
dat de F-35 (Joint Strike Fighter, JSF) de kerntaak van de te
vervangen F-16’s gaat overnemen.
Hoe dan ook, op de adviesaanvraag in maart 2018 volgde in
januari 2019 het advies van de AIV (dat overigens pas een
maand later werd gepubliceerd) en dat in grote lijnen het
De F-35 Joint Strike Fighter
vigerend regeringsbeleid inzake kernwapens ondersteunt.
Zij het dat de nota als ondertitel ‘Hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven’ draagt, iets waar de
voorstanders van het kernwapenverbod nu juist al decennia voor pleiten, vandaar de brede steun in de VN
voor een verdrag dat het bezitten van en dreigen met kernwapens verbiedt.
Dat de AIV ook met deze discrepantie kampt, blijkt meteen al uit de inleiding van het rapport: ‘In aanvulling op de onderwerpen waarover de regering wenst te worden geadviseerd, zijn delen van het advies gewijd aan het internationaal recht en ethiek en aan de grondslag van nucleaire wapenbeheersing. Bij het
opstellen van het advies zijn naast veiligheidsexperts binnen en buiten de AIV ook juristen, wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties geraadpleegd.’ (14)
Behalve de actuele ontwikkelingen rond kernwapens (nieuwe spanningen tussen de VS en Rusland, de
crisis rond het INF-akkoord, de rol hierbij van China, de conflicten met Noord-Korea en Iran en het gebrek
aan voortgang in de non-proliferatie verdragen), komen dus ook het internationaal recht, de ethiek rond
kernwapens en de vraag of het nucleair afschrikkingsvermogen in Europa wel of niet zo wenselijk is in het
rapport aan de orde.
Met name deze laatste aspecten – met het kernwapenverbod van de VN als meest recente resultaat – maken
het bestuderen van het rapport de moeite waard.
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Kernwapens opnieuw actueel
Aldus luidt de titel van het eerst hoofdstuk uit het AIV-advies. Maar met deze titel doelt het AIV niet op
het in 2017 gesloten VN-Verdrag inzake Kernwapens, maar op het opzeggen van het INF-akkoord (Intermediate-range Nuclear Forces – Ed B.) met Rusland door president Trump, de spanningen met kernmacht
China, het conflict met Iran over het al of niet verrijken van uranium en de uitbouw van het kernwapenarsenaal door Noord-Korea. Wel wijst het AIV op de groeiende invloed van de internationale anti-kernwapenlobby met name rond de gevolgen van de inzet van een kernwapen (‘catastrophic humanitarian
concequences’), hetgeen uiteindelijk – mede ingegeven door de wereldwijde onvrede over de traag verlopende onderhandelingen over het afschaffen van kernwapens – leidde tot het kernwapenverbod door de
VN: ‘ICAN, inmiddels een internationale coalitie van 468 ngo’s uit meer dan honderd landen waaronder
het Nederlandse PAX, ontving de Nobelprijs voor de Vrede van 2017 voor haar inspanningen in dit kader.’
(15)
Internationaalrechtelijk kader, ethiek en kernwapens
Het tweede hoofdstuk van het AIV-advies (met bovenstaande titel) vangt aan met de waarschuwing dat een
confrontatie tussen landen waarbij kernwapens worden ingezet tot onaanvaardbare gevolgen zal leiden: ‘De
AIV is dan ook van mening dat, zolang er kernwapens zijn, voorkomen moet worden dat ooit een kernwapen wordt ingezet. Ethische beginselen en het internationaal recht vervullen daarbij een wezenlijke rol.’
(16)
Dat ethiek het echter in een militair conflict per definitie aflegt tegen het te behalen militair resultaat is een
stelling die dichter bij de realiteit staat, net als dat het internationaal recht, zoals we aan het begin van dit
artikel al zagen, evenmin veel gewicht heeft in de werkelijkheid van alledag.
De AIV wijst in dit hoofdstuk op het belang van het Non-Proliferatieverdrag (NPV) uit 1968 waarbij de
aangesloten landen – inclusief de kernmachten VS, Rusland, Frankrijk, China en het Verenigd Koninkrijk –
zich verplichten te streven naar het volledig uitbannen van alle nucleaire wapens. Dat vier landen (India,
Pakistan en Israël als kernmachten en Zuid-Soedan) het verdrag niet wensten te ondertekenen en zich dus
ook niet aan de plicht tot non-proliferatie willen houden, tekent de kwetsbaarheid van dit verdrag, net als
het feit dat kernmacht Noord-Korea zich in 2003 eenvoudigweg uit het NPV terugtrok.
Ook het door de AIV aangehaalde Handvest van de Verenigde Naties dat het dreigen door staten met geweld tegen andere staten verbiedt (tenzij er een beroep gedaan kan worden op noodweer), is in de recente
geschiedenis van beperkte kracht gebleken. De inval door de Amerikanen en het Verenigd Koninkrijk in
Irak in 2003 is daar een sprekend voorbeeld van. Hetzelfde geldt voor het humanitair oorlogsrecht en de
rechten van de mens, waarbij geconstateerd kan worden dat deze beide rechten in elk gewapend conflict
weer met voeten worden getreden. Zoals het ook altijd de burgerbevolking is die het meest te lijden krijgt
onder oorlogshandelingen, om over het vernietigend effect op natuur en milieu maar te zwijgen. Dat de
inzet van een kernwapen alle in VN-verband ontwikkelde rechten met één klap tenietdoet, beseft de AIV
echter ook terdege: ‘Er zijn naar de mening van de AIV niet
of nauwelijks situaties en locaties denkbaar waar de inzet
van een nucleair wapen niet in strijd zou zijn met het
humanitair oorlogsrecht.’ (17)
Ook onderschrijft de AIV de conclusies van het Rode Kruis
dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking
(85%) kernwapens afwijst: ‘Een groot deel van de samenleving staat afkeurend tegen nucleaire wapens als zodanig.
Ook het in hoofdstuk 1 genoemde Humanitarian Initiative
en de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons
(ICAN) weerspiegelen dit. De AIV deelt deze afkeuring en
acht de volstrekte verwerping van het atoomwapen naar
Hiroshima na de atoombomaanval in 1945 normen van de deontologische ethiek (beginsel-ethiek),
leidend tot het streven naar desnoods eenzijdige afschaffing,
begrijpelijk en respectabel.’ (18)
Maar ‘begrijpelijk’ en ‘respectabel’ of niet, de AIV stelt concluderend dat twee wereldoorlogen hebben
laten zien dat ook zonder kernwapens samenlevingen totaal ontwricht kunnen worden door oorlogsgeweld
en dat sinds het einde van WO II het bezit van kernwapens ervoor heeft gezorgd dat de Koude Oorlog tussen de grootmachten Sovjet-Unie en Verenigde Staten niet tot escalatie heeft geleid.
Waar de AIV zijn hoop op vestigt is het verantwoordelijkheidsgevoel van de man of vrouw die de
afvuurknop van het kernwapen indrukt: ‘De onverhoopte inzet van een kernwapen zal de aard van een
conflict fundamenteel veranderen en grote onzekerheid introduceren wat betreft het verdere verloop ervan
met mogelijk catastrofale gevolgen. Zelfs in uiterste gevallen moeten besluitvormers naar de mening van de
AIV dan ook doordrongen zijn van de mogelijke gevolgen.’ (19)
De geschiedenis heeft ons echter geleerd dat desastreuse beslissingen in oorlogstijd juist niet uit verant-
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woordelijkheidsgevoel worden genomen maar in de hectiek van de strijd en in de paniek van het moment.
Veranderingen in de nucleaire veiligheidscontext
In hoofdstuk drie van het AIV-advies komen voornamelijk de ontwikkelingen op nucleair terrein van
Rusland, China en de Verenigde Staten aan de orde. Recente beslissingen van de VS om geavanceerde
raketverdedigingsinstallaties te plaatsen in de voormalige Warschaupactlanden en ruimtewapens te ontwikkelen, hebben Rusland ertoe aangezet om sneller op bedreigingen van NAVO-kant te kunnen reageren,
inclusief het moderniseren van zijn kernwapens. Daarmee lijken de sfeer en de wapenwedloop uit de Koude Oorlog die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 verdwenen waren, weer te herleven (20). Met
name de ontwikkeling door Rusland (en China) van zogeheten hypersonische raketten die een snelheid van
vijfmaal het geluid kunnen halen en veel hoger vliegen dan de bestaande raketten (en daarmee onkwetsbaar
zouden zijn voor luchtafweer), baart de NAVO zorgen.
Maar ook China ziet de hernieuwde wapenwedloop tussen de VS en Rusland met lede ogen aan. En hoewel
het land een ‘no first use’-doctrine aanhoudt, probeert het zijn invloed in de Zuid- en Oost-Chinese Zee te
vergroten, daarmee conflicten met de VS op de koop toenemend (21).
De AIV wijst er in dit verband op dat China op het gebied van cyber warfare niet onder wil doen voor de
beide andere grootmachten en dat het behalve modernisering van zijn nucleaire capaciteit met name inzet
op het gebied van kunstmatige intelligentie (22).
De Verenigde Staten daarentegen beschouwen hun nucleaire capaciteit juist wel als middel om er een eerste
klap mee uit te kunnen delen. Niet alleen wanneer het land aangevallen wordt, maar ook om de NAVOpartners en overzeese steunpunten te beschermen of om te voorkomen dat nucleaire kennis of nucleair
materieel in handen van terroristen of rogue states vallen, waartoe de VS bijvoorbeeld Iran rekent. In dat
geval kan de conventionele capaciteit in zeer korte tijd opgeschaald worden naar nucleair niveau. Bij de
permanente modernisering van haar strijdkrachten gaat de VS dan ook steeds uit van de dual capablegedachte en oefent daar ook steevast op (23).
De AIV wijst er in zijn advies dan ook op dat de stemming binnen de Amerikaanse regering sinds 2018 is
veranderd. Streefde de regering Obama nog naar vermindering van het kernwapenarsenaal en naar een
kernwapenvrije wereld, met het aantreden van Donald Trump als president is de nadruk weer komen te
liggen op de dreiging die er van Rusland, China, Noord-Korea en Iran uitgaat en waarop eigenlijk alleen
nucleair overwicht het juiste antwoord zou zijn (24).
Een van de onderdelen van het nucleaire moderniseringsprogramma van de VS is het verlengen van de
levensduur van de B61 vrije val bom die nog uit de jaren 60 dateert (en waarmee ook de Nederlandse F16’s op Volkel kunnen worden uitgerust) (25).
De nieuwe variant (de B61-12) zal in 2020 worden ingevoerd en beschikt over beweegbare staartvinnen
waardoor de bom nauwkeuriger naar zijn doel kan worden gedirigeerd. De jachtbommenwerper F-35,
inmiddels ook door de Nederlandse regering aangeschaft als opvolger van de F-16, zal geschikt zijn om
deze kernbom te lanceren. Omdat de zwaarte van de kernlading van deze bom bovendien kan worden
gevarieerd, valt te vrezen dat dit type kernwapen de kans op een ‘beperkt’ nucleair conflict vergroot zoals
in de jaren 80 ook dreigde met de geplande (maar
tijdig geannuleerde) plaatsing van middellangeafstandsraketten in Europa. De AIV meent in zijn
advies dat het met dat risico niet zo’n vaart zal lopen
omdat de B61-12 geen minder zware lading zal krijgen als de bestaande B61-bom en omdat ‘in dit kader
aanpassing van de huidige nucleaire taak/missie van
de Nederlandse F-16 niet is voorzien.’ (26)
Daar kan echter tegenin gebracht worden dat de
Nederlandse F-16’s in de periode 2019 - 2023 worden
uitgefaseerd. Stapsgewijs zal in die periode de F-35
de taken van de F-16 overnemen inclusief de nucleF-16 met B61-atoombom
aire taak (ofschoon daar nog wel opnieuw Kamerdiscussies aan gewijd zullen worden). Ongetwijfeld zullen de Nederlandse F-35’s, in NAVO-verband immers,
dan met de vernieuwde B61-kernbom (kunnen) worden uitgerust.
Nucleaire wapenbeheersing onder druk
Met de snelle opmars van hypersonische raketten, ruimtewapens en kunstmatige intelligentie die informatie- en commandostructuren kan verstoren, neemt de kans op een nucleaire uitbarsting alleen maar toe. Dat
inzicht maakt de noodzaak van nucleaire wapenbeheersing alleen maar groter hetgeen de vraag oproept hoe
dat dan op effectieve wijze moet gebeuren.
In het vierde hoofdstuk van het advies wijst de AIV op de kansen op wapenbeheersing die liggen in de
diplomatieke sfeer: ‘Er kan tussen wetenschappelijke, militaire en diplomatieke vertegenwoordigers van
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opponenten zelfs een professioneel gemeenschapsgevoel en vertrouwen groeien, dat crisisdempend kan zijn
indien daarop een beroep kan worden gedaan in tijden van incidenten en spanning.’ (27)
Maar het ligt voor de hand te stellen dat ontwapening daar moeilijk alleen van afhankelijk kan zijn. Er zal
meer moeten gebeuren en daarbij is dus haast geboden zoals uit het voorgaande moge blijken. De AIV:
‘Wapenbeheersing kan echter alleen slagen als is voldaan aan een noodzakelijke voorwaarde: er moet
vooraf erkenning van een belangengemeenschap zijn en dientengevolge geen verwarring of ernstig verschil
van mening over het te bereiken doel.’ (28)
In de aanloop naar het VN-Verdrag inzake Kernwapens waren dat gemeenschappelijk belang en het te
bereiken doel duidelijk: het besef van de inhumane gevolgen van een kernwapenaanval kon in alle redelijkheid tot niets anders dan een verbod op kernwapens leiden. Binnen de driehoek VS-Rusland-China is
die belangengemeenschap ver te zoeken – althans op regeringsniveau, onder de bevolking kon dat wel eens
heel anders liggen – en op dit moment zelfs verder weg dan ten tijde van de Koude Oorlog toen het (zij het
labiele) evenwicht tussen de VS en de Sovjet-Unie tot op zekere hoogte een garantie was voor (zij het
gewapende) vrede (en we de militaire conflicten in andere delen van de wereld die ook het gevolg waren
van de machtsstrijd tussen de beide grootmachten, niet meerekenen). De VS beschuldigen de Russen ervan
zich niet te houden aan het INF-verdrag door oorspronkelijk voor zeeschepen ontwikkelde kruisraketten op
land te stationeren, terwijl Rusland de Amerikanen ervan beschuldigt met de opstelling van een raketschild
in Roemenië en Polen (BMD) het Russische grondgebied bedreigen (29).
Een volgens president Trump op te stellen nieuw INF-verdrag zou bovendien China bij de onderhandelingen moeten betrekken omdat China zich middels geen enkel verdrag tot wapenbeheersing heeft verplicht. Feitelijk echter is de noodzakelijke wapenbeheersing na de annexering van de Krim door Rusland
zelfs verder weg dan ooit. De AIV: ‘Rusland is vergevorderd met de modernisering van zijn nucleaire
arsenaal en heeft de afgelopen jaren een kwalitatief en kwantitatief indrukwekkend nucleair en dual use
vermogen opgesteld, onder meer op de Krim en in Kaliningrad hetgeen een directe bedreiging voor Europa
vormt.’ (30)
Wat de huidige tegenstellingen nog groter maakt is het recentelijk
plaatsen van Russische afweerraketten op het grondgebied van
NAVO-bondgenoot Turkije. Het feit dat de VS daarop reageerde
door Turkije uit het JSF-project te zetten en ook geen Turkse
piloten meer op te leiden tot het vliegen met dit toestel, toont de
ernst van de situatie aan (31).
Dat Nederland in het beheersen van dit scala aan internationale
conflicten slechts een zeer bescheiden rol kan spelen is geen
nieuws, maar die rol is ook weer niet te verwaarlozen, aldus de
AIV: ‘Als EU- en NAVO-partner en als deelnemer in talrijke fora
(multilateraal, like-minded coalities en zogenaamde ‘vriendengroepen’, maar ook bilateraal) zijn er anderzijds volop mogelijkheden om deel te nemen aan het debat. De
Nederlandse inzet is verwoord in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III: ‘Het kabinet zet zich, binnen
het kader van de bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in voor een kenwapenvrije wereld, gezien
de grote risico’s van proliferatie van deze wapens.’ (32)
Te voeren NAVO-beleid
Het kernwapenbeleid van de NAVO kan aldus de AIV kort worden samengevat: ‘Vastbesloten om haar
grondgebied en bevolkingen te verdedigen zal de NAVO een effectieve combinatie (an appropriate mix) van
nucleaire, conventionele en raketverdedigingscapaciteiten in stand houden, de nodig zijn om elke dreiging
af te schrikken en te weerstaan. Kernwapens spelen daarbij een cruciale rol. De NAVO onderschrijft het
streven om de omstandigheden te creëren voor een wereld zonder kernwapens. Zolang er echter kernwapens bestaan, zal de NAVO een nucleaire alliantie blijven.’ (33)
Aldus geredeneerd zal aan het nucleaire karakter van die alliantie geen einde komen, want het is de NAVO
zelf die kernwapens achter de hand houdt en aangezien de potentiële vijand, of het nu Rusland is of NoordKorea, op dezelfde wijze redeneert, zal ook van die zijde geen afschaffing van kernwapens te verwachten
zijn. Het eenzijdig afschaffen van kernwapens, zoals in de jaren 70 door bijvoorbeeld de PSP bepleit, lijkt
in de huidige fase van toenemende mondiale spanningen evenmin een kans van slagen te hebben.
Voor de AIV is de kwestie dan ook duidelijk: ‘Kernwapens leveren in het NAVO-beleid de uiteindelijke
garantie voor de veiligheid van het bondgenootschap, in het bijzonder de strategische kernwapens van de
Verenigde Staten; de onafhankelijke kernmachten van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk dragen bij tot
de gezamenlijke afschrikking en veiligheid van de bondgenoten’, maar tegelijkertijd: ‘De omstandigheden
waaronder in de NAVO gebruik van kernwapens zou kunnen worden overwogen, zijn bijna ondenkbaar
(extremely remote).’ (34).
Ondenkbaar of niet, dat een legerleiding ergens ter wereld tot het besluit kan komen om kernbommen af te
werpen en dat ook daadwerkelijk doet ondanks de weet wat voor catastrofale gevolgen dat heeft voor de
(burger)bevolking, heeft de geschiedenis inmiddels bewezen (35).
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Bovendien is een vergissing gauw gemaakt. Zo zorgde een systeemfout in de luchtafweer er in 1983 voor
dat op een Russische legerbasis het alarm afging en meende men dat het land door Amerikaanse kernraketten werd aangevallen. Het is alleen aan het koelbloedig handelen van een Russische officier te danken dat
de Russen niet op de knop van de vergeldingsacties hebben gedrukt (36).
Maar ook een ongeluk zit in een klein hoekje. In januari 1966 botste boven Andalusië in Zuid-Spanje een
B-52 bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht tegen een tankvliegtuig. Beide toestellen stortten
neer. De B-52 had vier waterstofbommen aan boord, waarvan er drie bij het dorp Palomares neerkwamen
en een in de Middellandse Zee terechtkwam. De bommen explodeerden niet, maar zowel de streek rond
Palomares als het zeewater raakten ernstig vervuild met het uiterst giftige plutonium (37).
Daarnaast is de afgelopen jaren de angst gegroeid dat terroristen de hand weten te leggen op radioactief
materiaal en er explosieven van weten te maken om die vervolgens in dichtbevolkte gebieden tot ontploffing te brengen.
Europese defensie
Een aspect van geheel andere orde is de vraag wat Europa op conventioneel en nucleair gebied zou moeten
wanneer de Verenigde Staten hun onder president Trump al meerdere malen ter discussie gestelde militaire
steun aan Europa zouden beëindigen om zich te richten op andere delen van de wereld. De AIV hierover in
zijn advies: ‘Onder Europese leiders is het besef toegenomen dat Europa op veiligheidsgebied veel meer op
eigen benen moet staan. Europese NAVO-landen hebben hun krijgsmacht na het einde van de Koude
Oorlog sterk verwaarloosd en lijken, mede daartoe aangespoord door opeenvolgende Amerikaanse
regeringen, ervan doordrongen dat een grotere defensie-inspanning moet worden geleverd en nauwer
onderling moet worden samengewerkt.’ (38)
In dat verband wijst de AIV op nog een ander aspect dat het noodzakelijk maakt voor Europese landen
nauwer met elkaar samen te werken op militair gebied: ‘Is nu
vooral de dreiging die uitgaat van Rusland een zorgpunt voor met
name Europa’s oostelijke flank, op langere termijn is de opkomst
van China naar verwachting de grootste uitdaging voor het continent als geheel. Deze toekomstige economische en militaire wereldmacht noopt naar verwachting tot een krachtig tegenwicht, militair
en economisch, door de Vereinigde Staten en Europa gezamenlijk,
als westerse democratieën. Een verslechtering van de band zou
voor beiden zeer schadelijk kunnen zijn.’ (39)
Desondanks houdt de AIV een slag om de arm waar het de relatie
met de Verenigde Staten betreft, ondanks het feit dat premier Rutte
bij zijn twee recente bezoeken aan president Trump de grote vriendschap met de VS en de solidariteit
tussen beide landen benadrukte: ‘Met het oog op de onzekere toekomst, in het bijzonder de onzekere
toekomstige relatie met de Verenigde Staten, is het ook verstandig om te verkennen welke mogelijkheden er
zijn om invulling te geven aan een grotere Europese nucleaire zelfstandigheid.’ (40)
De AIV is blijkbaar geen overtuigd tegenstander van kernwapens en ziet in Europa als een eventueel vierde
kernmacht in de wereld niet het gevaar van verdere escalatie op nucleair gebied. Het kan dan ook geen
verbazing wekken dat de AIV zich bepaald geen tegenstander betoont van een kernwapentaak voor de
nieuwe F-35 Joint Strike Fighter: ‘Over enige tijd wordt besloten over de voortzetting van de huidige nucleaire taak die Nederland in NAVO-verband uitvoert met zijn jachtvliegtuigen. Beëindiging van de nucleaire
taak door de Europese lidstaten zou naar de mening van de AIV de cohesie van het bondgenootschap
schaden, de bereidheid van de Verenigde Staten ondergraven om de veiligheid van de Europese landen te
garanderen en de invloed van die landen op het Amerikaanse beleid tenietdoen.’ (41)
Conclusies
‘In de politiek en samenleving leven terecht grote zorgen over de rol die kernwapens nog altijd – en zelfs
in toenemende mate – spelen in internationale betrekkingen’, stelt de AIV in het hoofdstuk met conclusies
en aanbevelingen van zijn advies (42).
Desondanks hebben we in het bovenstaande kunnen lezen dat als het aan de AIV ligt er zelfs een Europese
kernmacht moet kunnen komen met alle gevolgen van escalatie van dien omdat Rusland zich dan nog meer
bedreigd zal gaan voelen dan nu sinds een aantal voormalige Warschaupact-landen zich bij de NAVO
hebben aangesloten.‘Kernwapens’, aldus de AIV, ‘dienen sinds de Tweede Wereldoorlog mede om een
(psychologische) drempel op te werpen tegen agressie door een strategische rivaal en als laatste toevlucht
voor staten die zich bedreigd weten om een overweldigende aanval te kunnen beëindigen.’ (43) Omdat er
vooralsnog geen andere wapens voorhanden zijn die een oorlog kunnen voorkomen, is de AIV van mening
dat ‘gegeven de huidige situatie, het bezit van kernwapens alleen gerechtvaardigd is voor oorlogsvoorkoming en als voorwaarde en uitgangspunt voor onderhandelingen om te komen tot wederkerige nucleaire
wapenbeheersing, wapenvermindering en uiteindelijke ontwapening.’ (44)
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Het voorbehoud dat de AIV in deze conclusie maakt, namelijk dat het bezit van kernwapens (en het dreigen
ermee) alleen gerechtvaardigd is om een oorlog te voorkomen, doet geen recht aan de realiteit. Alle door de
mensheid ooit ontwikkelde wapens zijn ook daadwerkelijk gebruikt (zelfs het atoomwapen) en altijd weer
zijn bedreigingen – al of niet reëel en al of niet uitgelokt – als motief richting bevolking gebruikt om de
inzet ervan te rechtvaardigen (45).
De Nederlandse regering hanteerde bij haar weigering het VN-Verdrag inzake Kernwapens te ondertekenen als argument dat het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) staten al verplicht om door middel van
onderhandelingen te komen tot een controleerbare algehele nucleaire ontwapening. Maar het feit dat met
name de kernwapenbezitters in de wereld zich niets aan het NPV gelegen laten liggen, was voor de initiatiefnemers van het VN-kernwapenverbod juist de reden om tot een dergelijk breed ondertekend verdrag te
komen. Dit verdrag – op dit moment door 70 regeringen ondertekend waarvan door 23 geratificeerd – is
meer dan een symbolische overeenkomst, het is de wens van miljoenen mensen wereldwijd om verlost te
worden van de terechte angst voor de gevolgen van een onmenselijk wapen als het kernwapen per definitie
is (46).
De centrale conclusie uit het AIV-advies luidt dat ‘Naast conventionele afschrikking in de huidige
wereldorde afschrikking met nucleaire wapens door de NAVO helaas onvermijdelijk (is). Gelet op de
risico’s die aan kernwapens zijn verbonden, moet met prioriteit worden gewerkt aan wapenbeheersing en
nucleaire ontwapening. Dit mag echter niet ten koste gaan van stabiliteit en veiligheid in de wereld.
Nucleaire ontwapening kan de internationale veiligheid en stabiliteit alleen dan vergroten als de kans op
conflict en de inzet van een kernwapen tijdens het ontwapeningsproces tot een absoluut minimum beperkt
blijft. Daarom moet dit proces op wederkerige wijze met opponenten worden ingericht, zodanig dat de
veiligheid van Nederland en het bondgenootschap gewaarborgd blijft.’ (47)
Doelend op de Koude Oorlog-periode waarbij de machtsstrijd tussen de beide grootmachten VS en SovjetUnie enkele malen bijna tot de inzet van kenwapens leidde (48), geeft de AIV aan dat die periode zich
dreigt te herhalen, niet alleen door de verslechterde
verhouding tussen de VS (en Europa) enerzijds en
Rusland anderzijds, maar ook door de snelle opkomst
van China als economische en militaire wereldmacht
(en ook hier het conflict tussen de VS en China).
Bovendien lijken de in de voorbije decennia gesloten
internationale verdragen niet zo stabiel als een tijd lang
werd aangenomen: ‘De verdragen inzake beheer-sing
van kernwapens zijn kwetsbaar en ontoereikend in de
context van mondiale machtsverschuivingen, technologische ontwikkelingen, wederzijdse beschuldigingen over schending van verdragen en het gebrek aan
vooruitgang met de uitvoering van het Non-Proliferatieverdrag.’ (49)
Wijzend op het feit dat alle kernwapenstaten momenteel hun kernwapenarsenaal aan het moderniseren zijn,
lijkt het ‘niet waarschijnlijk dat de rol die door kernwapens wordt vervuld als ultiem afschrikkingswapen
de komend decennia zal vervallen of aan belang zal inboeten. Geen van de internationaal erkende kernwapenstaten is onder de huidige internationale omstandigheden tot volledige kernontwapening bereiden er
zullen waarschijnlijk niet-kernwapenstaten blijven die nucleaire ambities koesteren.’ (50)
Ook de manier waarop deze modernisering vorm krijgt is bepalend voor het kernwapenevenwicht tussen de
grootmachten. De AIV wijst er in dit verband op dat het besluit van de VS om onderzeeërs uit te rusten met
kernwapens (vanaf onder water te lanceren kruisraketten met ‘beperkte’ (low yield) nucleaire lading), het
land minder afhankelijk maakt van Europa en Europa omgekeerd wel eens minder zou kunnen rekenen op
Amerikaanse steun in geval van een conflict met bijvoorbeeld Rusland of China. In dat licht bezien krijgt
de eis van de VS dat de overige NAVO-landen meer moeten doen aan de versterking van hun defensie en
een grotere bijdrage moeten leveren aan het NAVO-budget, een andere betekenis, namelijk dat de VS zijn
handen vrij wil krijgen voor zijn eigen doelstellingen en krijgt de verkiezingsleus van Donald Trump
(‘America first!’) daarmee ook een militaire betekenis.
Paradox
‘De meest effectieve manier om de geloofwaardigheid van de NAVO-strategie te vergroten is het tonen van
politieke vastbeslotenheid dat elke vorm van agressie door Rusland en andere statelijke actoren
ondubbelzinnig tegemoet zal worden getreden. Daarvoor is politieke cohesie van het bondgenootschap
cruciaal.’ (51)
De kern van het advies van de AIV aan het Nederlandse kabinet moge hiermee duidelijk zijn: doorgaan op
de weg die in 1949 bij de oprichting van de NAVO werd ingeslagen inclusief het up to date houden van de
nucleaire inzetmogelijkheden.
Maar – en dat maakt het AIV-advies feitelijk paradoxaal – tegelijkertijd inzet leveren om de groeiende
spanningen tussen ‘Oost’ en ‘West’ te deëscaleren. Of in de woorden van het IV-advies: ‘Het is urgent
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geworden dat de kernwapenstaten nieuwe afspraken maken ter preventie van (onbedoelde) escalatie of het
falen van (regionale) afschrikking. Nieuwe risico’s verbonden met het bezit van en de dreiging met
kernwapens moeten worden onderkend en met kracht worden teruggedrongen.’ (52)
Deze paradox wordt nog versterkt door de constatering van de AIV dat geen van de betrokken regeringscentra momenteel aanstalten maakt om te onderhandelen over kernwapenbeheersing. Als een soort laatste
redmiddel doet de AIV daarom de aanbeveling om een internationale commissie in het leven te roepen –
vergelijkbaar met de Brundtland-commissie in de jaren 80 die de wereld opriep te komen tot een allesoverheersend duurzaamheidsbeleid – die met groot gezag boven de partijen staand met een oplossing komt:
‘Een dergelijke commissie kan de weg schetsen naar vruchtbaar overleg over beheersing van wapensoorten, aantallen en risico’s. Nederland kan daarvoor een voorstel doen in de Verenigde Naties.’ (53)
Echter, zo’n gezaghebbende internationale commissie is er al sinds 1945 en dat zijn de Verenigde Naties
zelf. En juist de VN heeft onlangs in meerderheid besloten dat het bezitten van en het dreigen met kernwapens verboden is.
Aanbevelingen
De AIV tracht uit de hierboven geschetste paradox te ontsnappen middels een tiental aanbevelingen aan het
kabinet. Behalve het al genoemde voorstel om een soort Brundtland-commissie in het leven te roepen, is
dat het advies om de druk op Rusland en de VS te vergroten om het INF-verdrag uit 1987 (tegen de
plaatsing van middellangeafstandsraketten) te behouden en daar ook landen buiten Europa zoals China bij
te betrekken. Als NAVO-lid, als land dat met zijn jachtvliegtuigen kernwapens kan afwerpen én als land
dat betrokken was bij de onderhandelingen tijdens de VN-top over een verbod op kernwapens (dat dan
weer wel) bevindt ons land zich in de positie om het initiatief daartoe te nemen, aldus de AIV.
Daarnaast zou Nederland binnen de NAVO het voorstel moeten doen om met Rusland een dialoog te openen over beheersing en wederzijdse vermindering van kernwapens, teneinde tot multilaterale kernontwapening te komen. Echter, zo benadrukt de AIV: ‘zonder dat die onderhandelingen ertoe mogen leiden dat
afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van ons land of
van het bondgenootschap’ (54). Maar in de lijn van het
AIV-advies gedacht dus met behoud van nucleaire dreiging en dan het liefst natuurlijk vanuit een strategische
overwichtssituatie want dan pas is de ander bereid om
water in de wijn te doen, terwijl de ander uiteraard
pogingen zal doen om dat overwicht te voorkomen door
zijn nucleair arsenaal zo doeltreffend mogelijk te maken
en te houden. Dit immers is het karakter van de nu al
meer dan zeventig jaar durende wapenwedloop tussen
‘Oost’ en ‘West’.
Het vierde advies dat de AIV afgeeft richting kabinet
Ondertekening INF-akkoord (7 december 1987) komt regelrecht uit deze impasse voort: ‘Nederland dient
te voldoen aan de afgesproken NAVO-verplichtingen op
conventioneel gebied. Oorlogsvoorkoming berust op een gebalanceerde mix van diplomatieke conflictbeheersing en afschrikking. Substantiële versterking van de conventionele NAVO-capaciteiten in Europa en
het nakomen van de afgesproken NAVO-verplichtingen zijn cruciaal om het bondgenootschappelijke beleid
van oorlogsvoorkoming geloofwaardig en effectief te maken. Evenwichtige conventionele verhoudingen in
Europa verkleinen immers de kans dat een militair conflict ontstaat tussen Rusland en de NAVO en
daarmee het risico dat nucleaire wapens worden ingezet. Een solide conventionele defensie verhoogt niet
alleen de atoomdrempel maar biedt ook mogelijkheden voor wapenbeheersing en ontwapening.’ (55)
Maar ook hier geldt hetzelfde als al over het derde advies is gezegd: streven naar militair overwicht om van
daaruit onderhandelingen te kunnen openen over ontwapening, roept bij de tegenstander alleen maar een
gelijksoortig streven op. Deze situatie wordt nog eens versterkt door de grilligheid die de AIV vaststelt in
het huidige buitenlandbeleid van de VS onder president Trump. De militaire afhankelijkheid die WestEuropa al sinds de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog van de VS heeft, kon wel eens onder druk
komen en noopt Europa ertoe na te denken over een grotere militaire zelfstandigheid. Een zelfstandigheid
die echter niet binnen enkele decennia de samenwerking met de VS kan vervangen, vandaar dat een
‘stevige veiligheidsrelatie met de Verenigde Staten voor Europa dan ook essentieel (blijft).’ (56).
Bovendien zou het onwenselijk zijn, zo voegt de AIV eraan toe, wanneer in Europa nieuwe kernwapenstaten zouden ontstaan. En dus – het zesde advies van de AIV aan het kabinet – verdient het in Europees
belang aanbeveling om ‘de huidige nucleaire taak van de Nederlandse jachtvliegtuigen voort te zetten bij
de invoering van de F-35 als vervanger van de F-16’ (57) en dat Nederland de procedures blijft beoefenen
die eventuele nucleaire inzet vereisen. Niet alleen om de afschrikkingsstrategie zo geloofwaardig mogelijk
te maken, maar ook om te voorkomen dat er miscommunicatie ontstaat tussen besluitvormers of dat er
ongelukken gebeuren. Vandaar ook dat de AIV adviseert om nieuwe ontwikkelingen rond digitale technologieën en kunstmatige intelligentie efficiënt te integreren in de defensiecommunicatie.

~ 18 ~

Om te zorgen dat dit alles beter geaccepteerd raakt door de samenleving pleit de AIV ervoor de
voorlichting over het kernwapenbeleid van de NAVO te verbeteren: ‘De NAVO en de regeringen van de
lidstaten zouden zich veel meer moeten inspannen het gevoerde nucleaire- en veiligheidsbeleid uit te leggen
en informatie te verschaffen over alle relevante feiten.’ (58)
De AIV sluit zijn advies af met te wijzen op de functie van Nederland – hoe bescheiden ons land als
wereldspeler ook is – om als bruggenbouwer te blijven hameren op nucleaire wapenbeheersing.
Reactie kabinet
De ministers Blok en Bijleveld-Schouten stuurden de Tweede Kamer op 18 april van dit jaar namens het
kabinet een reactie op het AIV-advies. Daarin wordt de toon onmiddellijk gezet: ‘Een lange periode van
relatieve stabiliteit en voorspelbaarheid in Europa lijkt
voorbij. We kunnen het ons niet veroorloven naïef te zijn
over de veranderende context en de implicaties hiervan voor
Nederland en Europa. Onze veiligheid en onze manier van
leven staan voorop.’ (59)
Wat onze veiligheid en onze manier van leven bedreigt,
wordt in de kabinetsbrief niet nader gepreciseerd, maar dat
daar de toegenomen spanningen met Rusland en de nucleaire aspiraties van Noord-Korea onder vallen, mag wel worden aangenomen: ‘Het gebrek aan vooruitgang op het vlak
van nucleaire ontwapening en het recente wegvallen van
belangrijke wapenbeheersingsmijlpalen hebben terecht ge- Leider Kim Jong-un van Noord-Korea (AFP)
leid tot groeiende frustratie – onder regeringen, maatschappelijke organisaties en burgers zelf. Het kabinet deelt deze frustratie. Nederland richt zich daarom op
concrete en waardevolle bijdragen aan het ontwapeningsproces, als aanjager en bruggenbouwer, en zoekt
daarbij de juiste positie en partners om maximaal invloed te kunnen uitoefenen.’ (60)
Het is echter juist deze frustratie onder maatschappelijke organisaties en burgers geweest die uiteindelijke
hebben geleid tot een kernwapenverbod in VN-verband. En de rol daarbij van de Nederlandse regering kan
toch moeilijk als aanjager en bruggenbouwer worden gedefinieerd.
Maar in de ogen van het kabinet is het kernwapenverbod alleen maar een stoorzender die ervoor zorgt dat
andere internationale verdragen zoals het Non-Proliferatieverdrag (NPV) onder druk komen te staan en
daardoor niet naar behoren kunnen functioneren (zonder daarbij oog te hebben voor de realiteit die immers
bewezen heeft dat het NPV ondanks zijn 50-jarig bestaan nog altijd niet voor nucleaire ontwapening heeft
kunnen zorgen). Het kabinet niettemin in zijn brief aan de Kamer: ‘Het kabinet zal de Nederlandse voortrekkersrol naar het doel van een kernwapenvrije wereld onverminderd voortzetten, zoals ook vastgelegd in
het regeerakkoord. Daarbij ligt de komende tijd de prioriteit bij het NPV en de daarmee verbonden
toetsingscyclus. Het kabinet voelt zich daarbij gesteund door de aanhoudende aandacht van de Kamer voor
de Nederlandse inzet voor nucleaire ontwapening.’ (61)
De Kamer ziet dit echter heel anders. Moties om de B-61 bom niet te moderniseren en om de F-35 (JSF)
geen nucleaire taak te geven zijn telkenmale door de regering genegeerd. Steevast werd door het kabinet
verwezen naar het Nederlands lidmaatschap van de NAVO waarbinnen kernwapens nu eenmaal tot het
afgesproken arsenaal behoren. En daarmee continueert het kabinet de spagaat waarin het nu al zestig jaar
zit (62): ‘Het voorkomen van de inzet van kernwapens is voor het kabinet een topprioriteit. Daarom is het
Nederlandse nucleaire beleid, zoals het AIV-advies stelt, inderdaad gebaseerd op ‘twee benen’- niet alleen
op nucleaire wapenbeheersing, ontwapening en risicobeperking, maar ook op nucleaire afschrik-king.’
(63)
Dat Nederland – ondanks het recente VN-verbod op kernwapens – niet op korte termijn uit die spagaat
wegkomt valt te concluderen uit de Catch 22-achtige redenatie die het kabinet volgt: ‘Zolang mogelijke
tegenstanders beschikken over een nucleaire capaciteit moet de NAVO daartegen een eigen geloofwaardige nucleaire afschrikking bieden als uiteindelijke garantie voor de veiligheid van het gehele bondgenootschap.’ (64)
Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen dat premier Medvedev en president Poetin de Doema
dezelfde redenatie voorhouden.
De Kamerbrief gaat vervolgens tien pagina’s lang in op de aanbevelingen in het AIV-rapport. Het voorstel
van de adviesraad om een soort Brundtland-commissie in te stellen die nucleaire ontwapening als
doelstelling heeft, wordt door het kabinet omarmd. Hoe deze commissie zich dan verhoudt tot het VNVerdrag inzake Kernwapens en waar die commissie dan het gezag vandaan moet halen om kernwapenbezittende landen (die geen van alle bij het NPV zijn aangesloten) tot nucleaire ontwapening te bewegen,
maakt het kabinet in zijn brief aan de Kamer niet duidelijk. Wel dat de ondertekenaars van het VNkernwapenverbod aan het Non-Proliferatieverdrag gecommitteerd moeten blijven: ‘Bovendien kan deze
commissie ook outreach doen onder de niet-kernwapenbezittende staten die het kernwapenverbodverdrag
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steunen, om gecommitteerd te blijven aan het NPV. Het is daarbij zaak dat de commissie de politieke
polarisering tegengaat.’ (65)
Het instellen van commissies is ons parlementaire stelsel eigen, doch al te vaak heeft de burger moeten
vaststellen dat commissies en subcommissies, rapporten en deelstudies niets anders hebben opgeleverd
dan continuering van het bestaande terwijl het instellen van de commissie de onredelijkheid van het bestaande nu juist moest bestrijden. Zolang Nederland
en zijn NAVO-bondgenoten de nucleaire afschrikking als leidend motief voor het buitenlandbeleid
hanteren, zal daar geen enkele commissie verandering in kunnen brengen. Ratificeren van een verdrag
dat kernwapens verbiedt zou dan meer in de lijn der
redelijkheid liggen.
Valkenburg, 1978 (ANP)

Het kabinet benadrukt in zijn Kamerbrief dat het Rusland is dat het INF-verdrag schendt door ondanks het
overeengekomen verbod raketten voor de middellange afstand op zijn grondgebied te plaatsen. Oproepen
van uit onder meer de Nederlandse regering aan de Russische regering om terug te keren naar de
uitgangspunten van het INF-akkoord en zich aan het verdrag te houden, waren tot nu toe vergeefs. Maar
zelfs een leek kan begrijpen dat Rusland zich in het nauw gebracht voelt nu een aantal van zijn vroegere
Warschaupact-bondgenoten overgestapt is naar de NAVO en er in hoog tempo bewapend wordt aan de
grenzen met Rusland, een situatie die in de Kamerbrief niet aan de orde komt, ondanks dat er een hele
paragraaf aan de dialoog met Rusland wordt gewijd: ‘Het kabinet onderschrijft het belang van dialoog met
Rusland, binnen het maatschappelijke, politieke en militaire domein. Het doel daarbij is om misperceptie,
miscommunicatie en escalatie te voorkomen en om kansen voor effectieve en wederzijdse wapenbeheersing
te identificeren en vorm te geven. Ondanks de steeds assertievere Russische retoriek en de ondermijnende
acties van Rusland, blijft Nederland een groot voorvechter van aanhoudende dialoog met Rusland, zonder
daarbij over te gaan tot ‘business as usual’. (66)
Als voorbeelden van ondermijnende acties van Russische zijde noemt het kabinet niet alleen het niet langer
naleven van het INF-verdrag, maar ook de bezetting de Krim en de steun aan de separatisten in OostOekraïne. Niettemin, zo stellen de beide ministers in hun brief, zal Nederland zich blijven inzetten om de
Russische regering (en het NAVO-bondgenootschap) te bewegen alle kernraketten uit Europa ‘van de
Atlantische Oceaan tot aan het Oeralgebergte’ terug te trekken (67). Het kabinet ziet deze inzet vooral als
noodzaak omdat Rusland, nadrukkelijker dan de NAVO, een doctrine hanteert waarbij kernwapens als
aanvulling op conventionele wapens worden gezien en niet als wapens waarmee ‘alleen maar’ gedreigd
wordt. Tegelijkertijd – en dat zet de gewenste dialoog met Rusland weer onder druk – wijzen beide ministers in hun brief op de jaarlijkse verhoging (tot 2024) van het Nederlandse defensiebudget met anderhalf
miljard euro terwijl Nederland bovendien meedoet aan de opbouw van snel inzetbare NAVO-eenheden in
Polen en de Baltische staten (enhanced Forward Presence (eFP) en enhanced NATO Responce Force
(eNRF)), vanuit Russische optiek bepaald geen geruststellende ontwikkelingen.
Ondanks het (op zichzelf terechte) verwijt van het kabinet dat Rusland zich steeds minder aan internationale afspraken over wapenbeheersing houdt, legt het in de Kamerbrief geen verband tussen de afwijzende
houding van de Russische regering en de NAVO-acties aan zijn westgrens, een verband dat er uiteraard is
en ook in ernstige mate de dialoog met het land beperkt. Op de mening van het kabinet dat de Verenigde
Staten ‘de afgelopen jaren meer (zijn) gaan investeren
in Europese veiligheid, zowel in NAVO-kader als via het
Amerikaanse European Deterrence Initiative’ (68), valt
dan ook het nodige af te dingen, want wat als Amerikaanse inzet ter vergroting van de ‘Europese veiligheid’
wordt gezien, kon in essentie wel eens niets anders zijn
dan verhoging van de Amerikaanse druk op de Russische staatsinrichting, een strijd die door het Westen
immers al sinds de communistische machtsovername in
1917 tegen het land wordt gevoerd.
Raketschild NAVO in Roemenië

Wat Rusland in de huidige sfeer van spanning en
onderling wantrouwen hooguit nog enigszins zou kunnen geruststellen is de mening van NAVO-lid
Nederland dat het kabinet ‘een grotere rol van de EU op nucleair gebied onwenselijk acht, irrealistisch en
bovendien in strijd met de grondbeginselen van het NPV, dat Nederland koste wat kost overeind wil
houden. Net als de AIV constateert het kabinet dat het ontstaan van nieuwe kernwapenstaten op het
Europese continent of het ontwikkelen van een eigenstandige Europese nucleaire capaciteit niet aan de
orde is.’ (69)
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Ook het feit dat Nederland blijft proberen om – ondanks het huidige tijdsgewricht waarin niet alleen
Rusland maar ook kernwapenbezittende landen buiten Europa weinig voor nucleaire ontwapening voelen –
die landen toch tot ontwapeningsstappen te bewegen, kan wellicht voor meer vertrouwen en ontspanning
zorgen: ‘Het moment van modernisering van de in Europa gelegen kernwapens zou een logisch aangrijpingspunt zijn om stappen in die richting te nemen.’ (70) Zoals ook het besluit om – zoals de Kamer in
meerderheid al als wens te kennen heeft gegeven – de F-35 (JSF) géén nucleaire taak te geven zou zo’n
aangrijpingspunt kunnen zijn. Het kabinet in de Kamerbrief hierover: ‘De inzet van het kabinet blijft dat
Nederland geen nucleaire taak meer zou hoeven te vervullen op het moment dat de F-16 definitief wordt
vervangen door de F-35 – omdat op dat moment de internationale omstandigheden en de afspraken binnen
de NAVO dat hopelijk mogelijk zouden maken.’ (71)
Maar de hoop op dergelijke omstandigheden en afspraken is klein, zo laat het kabinet tegelijkertijd
doorschemeren: ‘Tegen de achtergrond van de hierboven geschetste geopolitieke ontwikkelingen, de
committering van Nederland aan haar bondgenootschappelijke verplichtingen en de onwenselijkheid van
eenzijdige ontwapeningsstappen is door opeenvolgende regeringen sinds 2002 gesteld dat het altijd de
bedoeling is geweest dat de F-35 de bestaande nucleaire taak van de F-16 overneemt.’ (72)
Ten aanzien van het advies van de AIV om van overheidswege meer te doen aan kennisverspreiding en
voorlichting over het Nederlands kernwapenbeleid, merken beide ministers in hun brief aan de Kamer op
dat het kabinet zich pro-actiever zal opstellen: ‘Hierbij zal actiever worden gecommuniceerd over nucleaire ontwapening, geloofwaardige nucleaire afschrikking en hun onderlinge samenhang in veiligheidscontext.’ (73) Maar ook deze toezegging wordt door het kabinet met de nodige armslag gedaan:
‘Indien er bijvoorbeeld te veel transparantie bestaat omtrent de besluitvormingsprocedures, aantallen,
locaties en beveiliging van nucleaire capaciteit, kan dit negatieve consequenties hebben voor de militair
operationele taakuitoefening en daarmee de geloofwaardigheid van nucleaire afschrikking. Daarom
bestaan er NAVO-afspraken over wat publiekelijk kan worden meegedeeld over de nucleaire afschrikking’
(74)
Dat een samenleving die zich militair afschermt geen militaire geheimen wil prijsgeven om een eventuele
vijand niet wijzer te maken dan hij al is, is logisch. Maar de AIV
doelde met zijn aanbeveling richting kabinet op het feit dat de
NAVO en de regeringen van de lidstaten zich te weinig inspannen
om het gevoerde nucleaire- en veiligheidsbeleid uit te leggen aan de
burger, waardoor er in het geheim veel meer gebeurt op dat niveau
dan goed is voor een democratische samenleving. De toekomst zal
leren of het door de AIV gedane advies om van overheidswege een
grotere openheid op dit vlak te betrachten, door het kabinet wordt
PAX verwijst naar kernwapenverbod opgevolgd.
De tiende en laatste aanbeveling van de AIV, om als Nederlandse regering alles op alles te zetten om
wapenbeheersing en nucleaire ontwapening vanuit een multilateraal (en dus niet enkel vanuit nationaal)
perspectief te realiseren, wordt door de beide ministers toch weer verengd tot de Nederlandse inzet voor
(het behoud van) het Non-Proliferatieverdrag (NPV). Dat mag gezien het voorgaande geen verrassing meer
heten, maar van een brief aan de Kamer had toch meer mogen worden verwacht op dit punt. Want ook al
spreekt de AIV in zijn advies met een zeer kritische toon over waarde en effect van het VN-Verdrag inzake
Kernwapens, het op dat niveau bereikte verbod behoort hoe dan ook tot de meest succesvolle initiatieven
van de afgelopen jaren op het terrein van de nucleaire ontwapening. Het kabinet reageert in de Kamerbrief
weliswaar – zij het kort – op het kernwapenverdrag, maar doet dat in uitgesproken negatieve zin:
‘Nederland heeft in 2017 als enige NAVO-bondgenoot deelgenomen aan de onderhandelingen over een
verdrag dat kernwapens moet verbieden omdat het van mening was dat elk initiatief dat kan bijdragen aan
nucleaire ontwapening aandacht en inzet verdient. Maar Nederland kan de tekst van het verdrag niet
steunen omdat de tekst niet in lijn is met fundamentele Nederlandse uitgangspunten.’ (75)
Om vervolgens wederom te wijzen op de waarde van het NPV en andere fora waarbinnen Nederland actief
is zoals het Non-Proliferation and Disarmement Initiative (NPDI), de VN Group of Governmental Experts
en het Spijtstofstopverdrag.
Voor de vredesbeweging en voor parlementariërs die zich inzetten om nucleaire ontwapening tot een
historisch feit te maken zal het AIV-advies noch de reactie van het kabinet veel hoop geven. Voor hen zal
meer perspectief gelegen zijn in een blik op de voorbije jaren om te constateren dat ook aan het tot stand
komen van een verbod op chemische en biologische wapens, een verbod op anti-personeelsmijnen of,
recenter, een verbod op het gebruik van clustermunitie ook een jarenlange strijd voorafging.
Ed Bruinvis
Stichting Doca
(Zomer 2019)
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Noten
(1) Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid; hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven – Adviesraad Internationale Vraagstukken, Den Haag, 26 februari 2019.
(2) ‘Internationaal recht is niet duidelijk over kernwapens’ – de Volkskrant, 9 juli 1996.
(3) Gebruik kernwapens volgens gerechtshof een oorlogsmisdaad – Trouw, 13 juli 1996.
(4) PAX blij met wereldwijd kernwapenverbod – Persbericht PAX, 7 juli 2017.
(5) Appreciatie uitkomst onderhandelingen kernwapenverbod - Nucleaire ontwapening en nonproliferatie – Brief minister van Buitenlandse Zaken aan Tweede Kamer, 14 juli 2017.
(6) Ibidem.
(7) Vijf redenen waarom het VN-kernwapenverbod werkt – Persbericht PAX, 7 juli 2018.
(8) Nucleaire ontwapening en non-proliferatie – Brief minister van Buitenlandse Zaken aan Tweede
Kamer, 16 oktober 2018.
(9) Motie van het lid Ploumen c.s. – 15 november 2018 (Kamerstuk 33 694 nr.24).
(10) Motie van het lid Voordewind c.s. – 15 november 2018 (Kamerstuk 33 694 nr.31).
(11) Betreft beantwoording motie Voordewind over het draagvlak voor het kernwapenverbod – Brief
ministers Buitenlandse Zaken en Defensie aan Tweede Kamer, 30 januari 2019.
(12) Ibidem.
(13) Ibidem.
(14) Zo komen in de lijst met door de AIV geraadpleegde personen inderdaad namen tegen van leden van
het Rode Kruis, PAX, Pugwash en de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP).
(15)Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid; hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven – Hoofdstuk 1, pag.17.
(16) Idem, hoofdstuk 2, pag.21.
(17) Idem, pag.26.
(18) Idem, pag.27.
(19) Idem, pag.28.
(20) De Amerikaanse regering beklemtoonde bij dit besluit dat de raketverdedigingssystemen (Ballistic
Missile Defense, BMD) niet bedoeld zijn om Rusland onder druk te zetten, maar om ‘schurkenstaat’
Iran op afstand te kunnen houden.
(21) No first use behelst de verklaring van een land dat het onder geen enkele omstandigheid als eerste
kernwapens zal inzetten.
(22) Bij cyber warfare wordt de vijand bestookt met online-aanvallen op zijn digitale netwerken of worden
deze systemen juist in stilte geïnfecteerd met spionagetechnologie.
(23) Dual Capable (DC) houdt in dat militair materieel zowel ingezet kan worden bij een conventionele
aanval als bij nucleaire inzet. Ook een squadron Nederlandse F-16’s (vliegbasis Volkel) bestaat uit
zogeheten DCA’s (Dual Capable Aircraft).
(24) De AIV meldt over het nucleaire moderniseringsprogramma van de VS: ‘Het Amerikaanse moderniseringsprogramma heeft een looptijd van dertig jaar en de kosten voor de periode 2017-2026 zijn
door de Congressional Budget Office geraamd op 400 miljard dollar. Over de gehele looptijd van
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2017-2046 zouden de kosten kunnen oplopen tot 1.200 miljard dollar indien alle plannen uit het
programma worden uitgevoerd.’
Overigens werd de modernisering van de B61 vrije val bom al onder de regering Obama ontwikkeld.
(25) Dat op de vliegbasis Volkel Amerikaanse atoombommen zijn opgeslagen, is al decennialang een
publiek geheim, het gevolg van de bevestiging-noch-ontkenning-houding van de Nederlandse
regering. Zeer onlangs echter viel in een conceptrapport van de Parlementaire Assemblée van de
NAVO, getiteld: ‘A new era for nuclear deterrence?’ te lezen dat Volkel inderdaad een van de bases
in Europa is waar kernwapens zijn ondergebracht: ‘Within the NATO context, the United States
forward-deploys approximately 150 nuclear weapons, specifically B61 gravity bombs, to Europe for
use on both US and Allied dual-capable aircraft. These bombs are stored at six US and European
bases – Kleine-Brogel in Belgium, Büchel in Germany, Aviano and Ghedi-Torre in Intaly, Volkel in
The Netherlands and Inçirlik in Turkey.’ (ANP 16 juli 2019)
Overigens deed in 2016 het bericht de ronde dat de VS als gevolg van toenemende spanningen met
Turkije de kernwapens uit Inçirlik heeft weggehaald en overgebracht heeft naar Roemenië.
(26) Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid; hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven – Hoofdstuk 3, pag.38.
(27) Idem, hoofdstuk 4, pag.44.
(28) Ibidem.
(29) Het INF-akkoord werd in 1987 getekend door Sovjet-leider Michail Gorbatsjov en de Amerikaanse
president Ronald Reagan waarbij werd afgesproken dat geen van beide landen raketten voor de
middellange afstand op het vaste land van Europa zouden installeren en de inmiddels geïnstalleerde
raketsystemen zouden verwijderen.
(30) Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid; hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven – Hoofdstuk 4, pag.47.
(31) VS zet Turkije uit JSF-programma na aanschaf Russisch raketafweersysteem – ANP 18 juli 2019
Deze reactie van de VS zal ongetwijfeld grote consequenties hebben. Het zou zelfs wel eens het einde
kunnen inluiden van het NAVO-lidmaatschap van Turkije. Het gevolg daarvan zou weer kunnen zijn
dat Turkije zijn heil zoekt onder de (atoom)paraplu van Rusland in plaats van die van de VS.
Overigens heeft Lockheed Martin al twee JSF-toetellen aan Turkije geleverd, maar die staan nog op
Luke Air Force Base in de VS waar Turkse piloten tot voor kort konden oefenen met het toestel. Om
te voorkomen dat deze twee vliegtuigen (met zijn stealth-geheimen) als studiemateriaal voor de
Russen zouden kunnen dienen, worden de twee toestellen niet naar Turkije overgevlogen.
Voor het JSF-programma heeft het besluit van de VS overigens wel consequenties omdat Turkije in
eigen land enkele honderden onderdelen voor de JSF produceert. Voor Turkije lijken de consequenties
minder zwaar omdat het land zelf enige jaren geleden al begonnen is met de ontwikkeling van een
eigen jachtvliegtuig (de TF-X) als opvolger van de F-16.
(32) Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid; hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven – Hoofdstuk 4, pag.52.
(33) Idem, pag.55.
(34) Ibidem.
(35) Op 6 en 9 augustus 1945 wierpen Amerikaanse bommenwerpers een atoombom op respectievelijk
Hiroshima en Nagasaki. Er stierven 250.000 mensen aan en in de jaren erna nog enkele honderdduizenden door stralingsziekten. Publicitair doel van deze aanval was het bekorten van de Tweede
Wereldoorlog (inderdaad capituleerde Japan enkele dagen later), maar de Verenigde Staten hadden er
ook een politiek doel mee voor ogen: het eerste land te zijn dat over atoomwapens beschikte en
daarmee op slag de machtigste natie op aarde te zijn.
(36) Hij voorkwam een kernoorlog, maar bleef daar altijd bescheiden over – de Volkskrant, 18 september
2017. Zie ook de documentaire The Man Who Saved the World van Peter Antony (2015).
(37) Spanje eist dat VS plutonium ruimen na kernongeval in ’66 – Het Laatste Nieuws (HLN), 22 oktober
2012. Zie ook de documentaire La Imagen de tu Vida – La Bomba de Palomares (1966).
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(38) Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid; hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven – Hoofdstuk 5, pag.58.
(39) Ibidem.
(40) Idem, pag.59.
(41) Idem, pag.62.
(42) Idem, hoofdstuk 6, pag.63.
(43) en (44) Ibidem.
(45) Zo zijn de twee atoombommen die in 1945 boven Japan zijn afgeworpen gerechtvaardigd met het
argument dat daarmee de Tweede Wereldoorlog werd bekort. Dat daarvoor honderdduizenden onschuldige burgers het leven moesten laten werd door de geallieerde legerleiders buiten beschouwing
gehouden. Hetzelfde kan worden gesteld ten aanzien van de bombardementen op Duitse steden tijdens
WO II die volgens het oorlogsrecht als een oorlogsmisdaad zouden moeten worden beschouwd maar
die als ‘demoralisering van het Nazi-regime’ werden gerechtvaardigd.
(46) Het verbod gaat pas in wanneer het verdrag door minimaal 50 landen is geratificeerd.
(47) Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid; hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven – Hoofdstuk 6, pag.64.
(48) Het bekendste voorbeeld van hoe de slechte verhouding tussen de twee grootmachten in korte tijd kon
escaleren is de zogeheten Cubacrisis. De aanleiding tot deze crisis was de machtsovername op Cuba
door Fidel Castro die een marxistisch bewind instelde en daarbij steun kreeg van de Sovjet-Unie. Als
tegenwicht tegen de plaatsing van Amerikaanse kernraketten in Italië en Turkije plaatste de SovjetUnie kernraketten op Cuba. De VS eiste terugtrekking van alle kernraketten van het eiland en dreigde
met militaire inzet onder andere met een invasie op Cuba en stelde een blokkade in tegen het eiland.
De situatie dreigde vervolgens verder te escaleren toen Amerikaanse marineschepen in oktober 1962
op volle zee een Russisch vrachtschip onderschepten dat met raketten aan boord op weg was naar
Cuba. De Sovjet-Unie koos eieren voor haar geld en liet het schip terugkeren. In het geheim kwamen
de VS en de Sovjet-Unie daarna overeen om de Amerikaanse raketten te verwijderen uit Italië en
Turkije waarna de Sovjet-Unie de raketbases op Cuba ontmantelde.
(49) Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid; hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven – Hoofdstuk 6, pag.64.
(50) Idem, pag.65.
(51) Idem, pag.68.
(52) Idem, pag.70.
(53) Ibidem.
(54) Idem, pag.73.
(55) Idem, pag.73/74.
(56) Idem, pag.74.
(57) Ibidem
(58) Ibidem.
(59) Kabinetsreactie op AIV-adviesrapport ‘Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid’ – Brief
ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie aan Tweede Kamer, 18 april 2019.
(60) en (61) Ibidem.
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(62) Vanaf midden jaren vijftig bouwde de VS een nucleair arsenaal op in Europa. Daarbij ging het om
kernwapens voor de middellange afstand (500 tot 5.000 km), de zogeheten ‘tactische’ kernwapens,
bedoeld om een eventuele opmars vanuit het Warschaupact richting West-Europe te stoppen. De
Russen deden omgekeerd hetzelfde met de installatie van SS-20 raketten. Het wederzijds afvuren van
deze kernraketten zou zonder twijfel West-Europa tot één groot slagveld hebben gemaakt waarbij de
kans op overleven minimaal zou zijn geweest. Behalve Frankijk en het Verenigd Koninkrijk die in de
jaren 50 hun eigen kernmacht hebben ontwikkeld, werden in NAVO-verband kernwapens geplaatst in
Italië, België, Nederland, Giekenland, (West-)Duitsland en Turkije. Omdat Turkije het vertrouwen
van de VS verloor werden de Amerikaanse kernwapens in 2016 tamelijk onverwachts uit Turkije
teruggetrokken.
(63) Kabinetsreactie op AIV-adviesrapport ‘Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid’ – Brief
ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie aan Tweede Kamer, 18 april 2019.
(64) t/m (75) Ibidem.
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Advies AIV aan kabinet:
duurzame ontwikkelingsdoelen beter integreren met
mensenrechten
Adviesaanvraag
Naar aanleiding van een verzoek van de ministers Stef Blok en Sigrid Kaag van respectievelijk Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, kwam de Adviesraad Internationale
Vraagstukken (AIV) afgelopen juli met het advies om een nauwere samenhang in het regeringsbeleid na te
streven tussen duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten (1).
Het verzoek om dit advies dateert al van april 2018, dus is het AIV met het opstellen ervan meer dan een
jaar bezig geweest. Dat lijkt eigenaardig omdat Nederland al in 2000 in het kader van de Millenniumcampagne beide doelen in één omvattend beleid had ondergebracht (2). Op de Millenniumcampagne die
van 2000 tot 2015 liep en die 8 doelen telde, volgde een nieuwe campagne rond de zogeheten Sustainable
Development Goals (SDG) die maar liefst 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (en 169 subdoelen) telt (3).
Qua hoofddoelen (mondiale armoedebestrijding, gelijke rechten en duurzame ontwikkeling) verschilt deze
nieuwe campagne op het eerste gezicht slechts in secundaire zin van de campagne die daaraan voorafging.
Maar schijn bedriegt zoals we aan het eind van dit artikel kunnen concluderen.
De beide ministers in hun adviesverzoek: ‘De aanname door VN-lidstaten van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in 2015 hebben wereldwijd momentum gegenereerd
voor duurzame ontwikkeling en versterkte mondiale samenwerking. De
SDG’s stellen concrete doelen om een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering, uiterlijk in 2030. Zij benadrukken daarbij
het belang van rechten, respect en waardigheid en hebben het overkoepelende principe dat niemand mag worden uitgesloten (leave no one behind). De grote nadruk op mensenrechten in de SDG’s (meer dan in de
millenniumdoelstellingen) biedt een goed houvast voor een politieke en
rechtenbenadering van ontwikkeling waarbij de belangen van burgers
centraal staan.’ (4)
Anders gezegd, de mensenrechten – die kort na afloop van de Tweede
Wereldoorlog in VN-verband werden vastgelegd – zijn gebaat bij duurzame ontwikkeling en andersom (5). Of zoals de beide ministers dat
namens het kabinet formuleren: ‘Centrale vraag: Hoe kunnen de Nederlandse inzet op de SDG’s en de inzet van het Nederlandse buitenlands beleid op het terrein van de mensenrechten, zoals vastgelegd in de beleidsbrief ‘Respect en recht voor ieder mens’, elkaar wederzijds versterken?’ (6)
Maar als het de wens van het kabinet is om beide beleidsterreinen beter op elkaar af te stemmen, waarom
komt het daar dan pas in 2018 mee, terwijl de SDG-campagne zelf al op 1 januari 2016 van start ging?
Millenniumcampagne en Millenniumdoelen
Om het bovenstaande goed te kunnen plaatsen loont het de moeite om terug te blikken op het hoe en
waarom van de Millenniumcampagne en vooral om te bezien in hoeverre de gestelde Millenniumdoelen
daadwerkelijk bereikt zijn.
Aanleiding tot de campagne was de constatering dat de armoede in de wereld, ondanks de jarenlange
bestrijding ervan, nog steeds niet was uitgebannen. Maar een land dat in armoede verkeert is ook niet in
staat om zijn inwoners een goede gezondheidszorg te verschaffen. En in een land waar armoe troef is gaan
de kinderen vaak niet naar school, blijven oude tradities vaak in stand waardoor er ongelijkheid heerst,
sterven veel vrouwen in het kraambed en eisen besmettelijke ziekten als malaria en HIV een veel hogere tol
dan in landen waar de hygiëne, de voorlichting en ziekenhuisartsen goed georganiseerd zijn. Tegelijkertijd
is het omgekeerde eveneens waar: landen die niet in staat zijn om
goed onderwijs en een goede gezondheid op poten te zetten en waar
corruptie, bureaucratie en repressie heersen, zijn doorgaans niet in
staat om zichzelf uit de armoede omhoog te werken. Vandaar dat de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zich in september
2000 op basis van zes uitgangsprincipes (vrijheid, gelijkheid, solidarIteit, tolerantie, gedeelde verantwoordelijkheid en respect voor de
natuur) op de volgende acht centrale Millenniumdoelen concentreerde:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Extreme armoede en honger zijn in 2015 gehalveerd
Alle jongens en meisjes gaan in 2015 naar school
Mannen en vrouwen hebben in 2015 dezelfde rechten en kansen
Kindersterfte is in 2015 met 66% afgenomen
Moedersterfte is bij zwangerschap in 2015 met 75% afgenomen
De verspreiding van Aids, malaria en andere dodelijke ziektes zijn in 2015 gestopt
In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu, hebben schoon drinkwater en leven
er 100 miljoen mensen minder in krottenwijken
Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp in 2015
Bron: www.millenniumgemeente.nl

Wereldwijd, maar met name in de rijke landen, is vervolgens een keur aan provinciale en lokale campagnes
opgezet (in Nederland vooral middels de zogeheten Millennium Gemeenten) om niet alleen deze doelen te
bereiken, maar daarbij ook de burger zo goed mogelijk te betrekken (7).
Resultaten Millenniumcampagne
Het streven om extreme armoede en honger fors in te dammen (doelstelling nr.1) had zeker succes.
Telde de wereldbevolking in 1990 nog 1,8 miljard mensen die onder de armoedegrens van 1,25 dollar per
dag leefden, in 2015, aan het einde van de Millenniumcampagne dus, was dit aantal volgens de Wereldbank gedaald tot circa 700 miljoen (wat overigens nog altijd zo’n 10% van de wereldbevolking was in dat
jaar) (8).
Weliswaar konden niet alle ontwikkelingslanden deugdelijke cijfers aanleveren, maar gezien het feit dat de
wereldbevolking in die vijftien jaar is gegroeid van 6 miljard in 2000 tot 7 miljard in 2015, mag het terugdringen van de ergste armoede en honger een formidabele stap vooruit worden genoemd. Het succes zat
vooral in het feit dat de snelle economische groei in China ervoor heeft gezorgd dat bijna een half miljard
mensen aan de ergste armoede konden ontsnappen.
Niettemin meldde de VN onlangs dat het hongerprobleem in de wereld de laatste drie jaar weer is gegroeid.
De FAO (Food and Agricultural Organization) stelde vast dat 820 miljoen mensen in 2018 niet genoeg te
eten hadden, met name in Afrika. Door conflicten en natuurrampen is de economische onzekerheid voor
miljoenen mensen – ook in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied – dermate groot geworden, dat ook
andere sociale zekerheden (gezondheid, huisvesting, veiligheid) eronder lijden (9). Tegelijkertijd echter, zo
stelt de FAO vast in haar studie, is het aantal mensen dat lijdt aan overvoeding (obesitas), dermate gegroeid
dat dit probleem het hongerprobleem dreigt te overvleugelen: in 2016 waren 822 miljoen mensen in de
wereld te zwaar (10).
Ook de andere zeven doelstellingen laten mondiale vooruitgang zien ondanks de op zichzelf onrustbarende
groei van de wereldbevolking, ook al variëren de successen van continent tot continent.
Het voert in dit verband te ver om die progressie per Millenniumdoel te beschrijven, daartoe moge een verwijzing volstaan naar de websites van bijvoorbeeld OneWorld, Unicef of Amnesty International. Ook op
Wikipedia is onder het trefwoord ‘Millenniumdoelen’ de nodige actuele informatie te vinden.
Agenda 2030
Toen de Millenniumcampagne in september 2015 ten einde liep, besloten de
regeringsleiders van 193 lidstaten van de VN om deze campagne een vervolg
te geven. Daartoe werd de resolutie ‘Onze wereld transformeren: de 2030
Agenda voor Duurzame Ontwikkeling’ aangenomen waarvan de implementatie
op 1 januari 2016 van start ging onder de roepnaam Agenda 2030. Alle lidstaten verplichtten zich volgens deze resolutie om zich in elk geval op
overheidsniveau aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen te houden. In Nederland is daarnaast beleid ontwikkeld – net als bij de Millenniumcampagne –
om zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties, bedrijven, banken, lokale
overheden en met name ook jongeren te betrekken bij het realiseren van deze
doelen.
In een poging om zowel zicht te houden op wat in ons land aan initiatieven op dit terrein wordt ondernomen als om van overheidswege daarin een stimulerende rol te spelen, publiceert de overheid jaarlijks een
rapportage over de stand van zaken in deze campagne. Deze rapportages kunnen van internet worden
gedownload (11).
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De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen
o

SDG 1: Geen armoede

o

SDG 2: Geen honger

o

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

o

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

o

SDG 5: Gendergelijkheid

o

SDG 6: Schoon water en sanitair

o

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

o

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

o

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

o

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

o

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

o

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

o

SDG 13: Klimaatactie

o

SDG 14: Leven in het water

o

SDG 15: Leven op het land

o

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

o

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Standpunten AIV
Terug naar het advies van de AIV aan het kabinet. Allereerst valt bij het doornemen van dit advies de toon
op van het adviesorgaan. Deze wijkt zeer af van de gebruikelijke zakelijke en afstandelijke toon in de AIVrapporten en komt ongetwijfeld voort uit de vaststelling dat het met de aarde en alles wat daarop leeft een
aflopende zaak is wanneer het roer niet drastisch wordt omgegooid: ‘De AIV
onderkent dat de SDG’s directe én langdurige actie vereisen, gezien de
wereldwijd aanwezige urgente sociale, economische en milieurisico’s. Klimaatverandering grijpt diep in het leven van mensen en gemeenschappen in.
Delen van de aarde lopen reeds het risico onleefbaar te worden. Groeiende
inkomensongelijkheid vraagt om structurele aanpassingen in de wereldeconomie, het tegengaan van machtsmisbruik en corruptie en het bevorderen
van goed bestuur. Ook een structurele aanpak van andere mondiale problemen zoals gedwongen of massale migratie en terrorisme vereisen dat ontwikkeling, mensenrechten en vrede en veiligheid overal en voor iedereen
gerealiseerd moeten worden.’ (12)
Evenzo afwijkend van andere AIV-rapporten is de richting waarin dit SDGadvies gaat: ‘De AIV wil met dit advies in de eerste plaats antwoord geven op
de adviesaanvraag van het kabinet. In het afsluitende hoofdstuk zijn daartoe de belangrijkste bevindingen
samengevat en geeft de AIV zijn beleidsaanbevelingen. Daarnaast beoogt de AIV een bijdrage te leveren
aan bredere maatschappelijke bewustwording van de noodzaak van de duurzame ontwikkelingsdoelen en
hun wisselwerking met mensenrechten. De analyse biedt de geïnteresseerde lezer nadere inhoudelijke
verdieping over het adviesonderwerp.’ (13)
Verder valt de kritische toon richting kabinet op wanneer de AIV zijn verbazing uit over het feit dat de
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regering weliswaar in april 2018 om een advies verzoekt, maar een maand later zelf met twee nota’s komt
waarin beide beleidsterreinen (duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten) onvoldoende met elkaar
zijn verweven (14). De AIV: ‘In de adviesaanvraag aan de AIV uit het kabinet de wens om de Nederlandse
inzet op SDG’s en op de mensenrechten wederzijds te versterken. Het bevreemdt daarom dat het BHOSbeleid uitdrukkelijk in een SDG-kader wordt geplaatst terwijl de duurzame ontwikkelingsdoelen in de
mensenrechtenrapportage slechts zijdelings genoemd worden. Anderzijds ontbreken in de BHOS-nota de
prioriteiten van het mensenrechtenbeleid. Al met al blijft onduidelijk wat de mensenrechtenbenadering in
het Nederlandse buitenlandbeleid precies inhoudt.’ (15)
Maar daar blijft het niet bij. Ook het feit dat de relatie tussen mensenrechten en bedrijfsleven geen prioriteit
meer krijgt bij het kabinet roept bij de AIV de nodige kritiek op: ‘De AIV vindt het opmerkelijk dat in de
actualisering van het Nederlandse mensenrechtenbeleid het thema mensenrechten en bedrijfsleven is
afgevallen als aparte prioriteit. Het bedrijfsleven is immers een belangrijke samenwerkingspartner zowel
voor het behalen van de SDG’s als de naleving van mensenrechten in productieketens.’ (16)
En tenslotte kan de AIV moeilijk leven met de onduidelijke relatie in de genoemde nota’s tussen mensenrechten en duurzame ontwikkeling enerzijds en het economisch gewin door Nederland anderzijds: ‘De
BHOS-nota maakt bovendien nog onvoldoende duidelijk in hoeverre de beleidsdoelstelling ‘versterken van
het internationaal verdienvermogen van Nederland’ wordt getoetst aan SDG- en mensenrechtencriteria.
De AIV meent in dit verband dat een geïntegreerd beleid zowel een BZ- als BHOS-inzet vereist, ook op dit
thema, en niet het heen en weer schuiven tussen beleidsterreinen’ (17)
Gedeelde verantwoordelijkheid
De AIV wijst er in zijn advies bij herhaling op dat de verantwoordelijkheid om de duurzame ontwikkelingsdoelen in 2030 te halen niet alleen bij de rijksoverheid ligt, maar ook bij instanties, bedrijfsleven, de
financiële wereld en – last but not least – de individuele burger. Het is een ‘alle hens aan dek’ voor
iedereen, niemand uitgezonderd. En dat niet alleen in nationaal verband, maar ook waar het internationale
contacten vanuit de overheid betreft: ‘De verankering van de mensenrechten in Agenda 2030 maakt het
voor Nederland en de Europese Unie mogelijk om in het kader van duurzame ontwikkeling mensenrechtenthema’s bespreekbaar te maken met landen die doorgaans onwelwillend of afwijzend staan tegenover het
voeren van een reguliere mensenrechtendialoog. Anderzijds geven de SDG’s een handvat om rijkere landen aan te spreken op hun (financiële) solidariteit met minder ontwikkelde landen, hun bereidheid om de
eigen verworvenheden met hen te delen en hun verantwoordelijkheid om milieubelastende productie- en
consumptiepatronen aan te passen.’ (18)
Met hierbij te refereren aan de (westerse) democratische rechtsstaat benadrukt de AIV dat gedeelde
verantwoordelijkheid niet alleen een zaak is van goed bestuur in ontwikkelingslanden (good governance),
maar dat op ‘ontwikkelde’ landen eveneens de plicht rust om participatie vanuit de samenleving te
stimuleren: ‘Duurzame ontwikkeling zoals vormgegeven in de SDG’s vereist democratie, goed bestuur en
rechtsstaat, niet alleen in de zin van gekozen en democratisch gecontroleerde instituties, maar ook in die
van participatie in en vanuit maatschappelijke verbanden.’ En daaraan toevoegend: ‘Dit is niet alleen een
uitdaging voor niet-Westerse landen.’ (19) Al was het maar omdat ‘Het Nederlandse buitenlandbeleid
immers alleen geloofwaardig (is) als het ondersteund wordt door het binnenlands beleid.’ (20) Maar
bovenal toch omdat de AIV van mening is dat het in dit advies gaat om het ‘ondeelbare karakter van
mensenrechten te benadrukken. Mensenrechten – burgerlijk, politiek, sociaal, economisch, cultureel, milieu
– zijn inherent aan de menselijke waardigheid en onderling met elkaar verbonden. Er mag principieel geen
rangorde in rechten bestaan.’ (21)
Mondiale duurzaamheid
‘De norm dat het streven naar welvaart door de huidige generatie de mogelijkheden daartoe van toekomstige generaties niet dient te verminderen, is opgenomen in verschillende internationale mensenrechten- en duurzaamheidsverklaringen én in Agenda 2030. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat er nog
nauwelijks instrumenten bestaan die staten daadwerkelijk wettelijk binden aan de
bescherming van toekomstige generaties.’ (22)
Met deze vaststelling treffen de opstellers van het AIV-advies de Achillespees
van alle tot nu toe opgestelde en geaccordeerde klimaat- en duurzaamheidsverdragen. Het Brundtland-rapport waaraan de AIV met de generatievisie refereert
en dat al in 1987 onder de naam Our common future verscheen, ontbeerde ook de
juridische inkadering waardoor alle op dat rapport gebaseerde campagnes zich
noodzakelijkerwijze moesten beperken tot bewustzijnsexpedities. Ook de
jongeren die wereldwijd massaal ‘spijbelen’ om de gevaren van klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen onder de aandacht van de politiek te brengen, zien zich voor dit
probleem geplaatst. Op hetzelfde moment woeden er wereldwijd handelsoorlogen waarbij landen die zich
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(terecht of onterecht) niet aan internationale afspraken houden met economische sancties om de oren
worden geslagen. Het boven al even aangestipte ‘verdienvermogen’ blijkt een veel belangrijker motief te
zijn om landen tot sancties te bewegen dan de noodzaak tot mondiale duurzaamheid.
Overigens was Our common future bepaald niet de eerste oproep om tot matiging te komen voor wat betreft ons westerse productie- en consumptiepatroon (23). Blijkbaar zijn er steeds opnieuw hamerslagen
nodig om vastgeroeste denkpatronen los te wrikken en is vooral kapitaalaccumulatie de boosdoener ten
koste van mondiale leefbaarheid, mensenrechten en menselijke waardigheid.
Ondanks het gebrek aan sanctiemogelijkheden meent de AIV dat ‘Agenda 2030 een wereldwijd kader biedt
voor een samenhangende (integrale) benadering van duurzame ontwikkeling en mensenrechten. Door de
SDG’s te realiseren kan ook een groot aantal mensenrechtendoelen op het gebied van economie, maatschappij en milieu worden verwezenlijkt.’ (24)
En daar zit ook meteen de volgende kneep, want de AIV merkt in zijn analyse op dat die mensenrechtendoelen helemaal niet zo benadrukt worden in de SDG’s als wel zou moeten:
‘Het woord ‘mensenrechten’ wordt bijvoorbeeld alleen in subdoel 4.7 expliciet genoemd. Met uitzondering van vrouwen en kinderen krijgen de rechten
van specifiek kwetsbare groepen zoals de inheemse volken, seksuele minderheden en mensenrechtenverdedigers in de SDG’s ook geen aandacht. Gezien
het motto van Agenda 2030 (leave no one behind) is dat een serieuze omissie.’ (25) En hoewel niet met name genoemd is het voor de lezer die de ontwikkelingen in de wereld volgt duidelijk dat het vooral de niet-westerse landen zijn waar genoemde groepen het meest te lijden hebben onder repressie.
Deze door de AIV aangegeven ‘omissie’ zou daarom wel eens in relatie kunnen staan tot de opzet van de VN om de SDG’s een zo groot mogelijk mondiaal bereik te geven en landen waar de mensenrechten niet al te nauw
worden genomen niet in een vroeg stadium van de campagne al voor het
hoofd te stoten.
Economie en milieu
Het niet in detail treden op mensenrechtengebied in Agenda 2030 is overigens niet de enige door de AIV
geconstateerde tekortkoming. Ook de relatie tussen economie en milieu staat in Agenda 2030 onder druk,
zo stelt de adviesraad vast. In de SDG’s komen op het gebied van milieu en klimaat weliswaar schoon
water, sanitair, het tegengaan van klimaatverandering, duurzaam gebruik van zeeën en oceanen, bossen en
biodiversiteit aan de orde (het zogeheten milieucluster), maar ‘Het milieucluster legt een spanning bloot in
Agenda 2030, namelijk die tussen de zorg voor het milieu enerzijds en de behoefte aan economische groei
anderzijds (…). Dit is een serieuze tekortkoming aangezien de toestand van de planeet een robuuste
mondiale milieu agenda nodig maakt die niet wordt gedomineerd door een te eenzijdige economische
agenda.’ (26)
Waar de AIV in deze kritiek echter aan voorbij gaat is dat die ‘eenzijdige economische agenda’ nu juist –
naast de ongebreidelde groei van de wereldbevolking – de oorzaak is van tekorten in de wereld op milieu,
energie- en grondstoffengebied. Met alle gevolgen voor mensenrechten, duurzaamheid, vrede en ontwikkeling van dien. Een ‘robuuste mondiale milieuagenda’ is niet realiseerbaar zonder een volledige herziening
van het mondiale productie-, consumptie- en verdeelpatroon. Anders gezegd, niet de ‘eenzijdige economische agenda’ van het productiesysteem is het probleem, maar het systeem zelf. Deze stelling is niet
nieuw, maar wordt door de gevestigde orde steevast ontkend met te wijzen op de materiële welvaart die de
kapitalistische productiewijze ons heeft gebracht. Dat de prijs echter (te) hoog is, wordt nu langzaamaan in
steeds bredere kring ingezien. De vraag is alleen of dat inzicht niet te laat is gekomen. Of in de woorden
van de AIV: ‘Het VN-klimaatpanel (IPCC) meent dat de aarde reeds in de buurt van een kantelpunt zit
waarna klimaatverandering niet meer te stoppen zal zijn.’ (27)
Vredesvraagstukken en wapenhandel
Een manco van formaat in de Millenniumdoelen was het ontbreken van het causale verband tussen
wapenhandel en militaire conflicten enerzijds en armoede in de breedste zin van het woord anderzijds.
Het mag voor eenieder duidelijk zijn dat in een land dat in oorlog verkeert weinig tijd, geld en aandacht is
voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg. Om over de mensenrechten, het milieu en duurzaamheid maar te zwijgen. De meeste landen in de wereld houden er een staand leger op na dat een enorme
wissel trekt op de jaarlijkse staatsbegroting van die landen. Met een beroep op het in VN-verband vastgelegd recht van iedere staat om zichzelf te verdedigen, is de oproep tot demilitarisering uit het oogpunt
van humaniteit, energie- en grondstoffenbesparing, milieubehoud, armoedebestrijding et cetera nog altijd
de bekende roep in de woestijn.
Ook in Agenda 2030 komt deze problematiek niet aan de orde en wordt derhalve ook niet teruggevonden in
de duurzame ontwikkelingsdoelen. De AIV wijdt weliswaar in zijn advies aan het kabinet een paragraaf
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(Vrede en veiligheid) aan deze problematiek, maar beperkt zich daarbij tot de illegale wapenhandel:
‘Instabiliteit en conflict ondermijnen ontwikkeling en mensenrechten in de kern. Oorlog, mensensmokkel,
(huiselijk) geweld tegen vrouwen en kinderen en seksueel misbruik vormen evidente schendingen van
mensenrechten en menselijke waardigheid. Illegale wapenhandel en georganiseerde misdaad hebben
eveneens serieuze mensenrechtenimplicaties. Wereldwijd zijn er 40 miljoen ontheemden en ruim 25 miljoen
vluchtelingen. 85 procent van hen bevindt zich in ontwikkelingslanden.’ (28)
Tegelijkertijd echter werd in 2018 wereldwijd légaal voor 1.628 miljard euro aan wapens uitgegeven.
Daarbij speelt wapenexport een dominante rol. Driekwart van de wapenexport in de wereld komt voor
rekening van de VS, Rusland, Frankrijk, Duitsland en China. Nederland komt al jaren op of rond de 10 e
plaats (29).
En dan hebben we het alleen nog maar over wapenaankoop en wapenexport, de wapenproductie zelf, de
infrastructuur (kazernes, vliegvelden, marinewerven etc.), de energievoorziening en niet te vergeten de
soldij, zijn wereldwijd een veelvoud van dat bedrag.
Voortgang in Nederland
Het kabinet mag dan de AIV pas in 2018 om een advies hebben gevraagd over een betere integratie van
mensenrechten en duurzame ontwikkelingsdoelen, dat wil niet zeggen dat er van overheidswege niet vanaf
het begin van de SDG-campagne (aanvang 2016) geen inzet is geleverd om deze campagne tot een succes
te maken. In de al eerdergenoemde jaarlijkse SDG-rapportages wordt van die inzet verslag gedaan (30).
Uit de eerste SDG-rapportage van mei 2017 (over 2016): ‘Nederland staat er met betrekking tot de in 2030
te bereiken 17 doelen goed voor. Dat is niet alleen de opvatting van partijen, maar blijkt ook uit de studies
van PBL, OESO en SDSN/Bertelsmann. De laatste studie zet Nederland op de achtste plaats in de wereld.
Sinds november 2016 is er een eerst meting van het CBS, waarop partijen reflecteren in dit document,
wetend dat het gaat om een eerste meting. Het globale beeld daaruit is dat Nederland gemiddeld tot de
Europese subtop behoort. Op veel punten gaat het in Nederland goed, vooral
op economisch vlak, de rechtsstaat en instituties, en op sommige terreinen van
onderwijs en gezondheid. Op andere gebieden zijn er nog uitdagingen richting 2030, zoals bij klimaatbescherming, hernieuwbare energie, de voetafdruk
elders in de wereld en economische en sociale ongelijkheid, met name op het
gebied van gender.’ (31)
De algemene conclusie uit deze eerste SDG-rapportage is er een die aanstekelijk werkt: ‘Ook in eigen land werken inwoners en brede maatschappelijke
allianties aan de verschillende uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.
Naast geformaliseerde partnerschappen tussen de sectoren die bijdragen aan
deze rapportage is sprake van een enorme rijkdom en variëteit aan (burger)
initiatief van onderop, bijvoorbeeld in relatie tot leefbaarheid van de (stedelijke) omgeving, energiebesparing en productie van schone energie, duurzame
landbouw, het terugdringen van afval en voedselverspilling, buurtzorg, integratie van statushouders en het
bevorderen van sociale cohesie. Hoewel deze vaak meer lokale initiatieven nationaal minder zichtbaar zijn,
vormen zij een belangrijke drager van het transitieproces dat Nederland doormaakt.’ (32)
Niettegenstaande deze positieve ontwikkeling mag echter niet uit het oog worden verloren dat Agenda
2030 primair bedoeld is om – net als de Millenniumcampagne dat was – de armoede in de wereld en alles
wat daarvan het gevolg is, te bestrijden. De westerse welvaart, de Nederlandse incluis, dankt zijn rijkdom
immers voor een belangrijk deel aan de goedkope energie- en grondstoffenvoorraden en onderbetaalde
arbeidskrachten uit wat tot voor kort de Derde Wereld heette.
De twee SDG-rapportages die daarna verschenen (respectievelijk in mei 2018 en mei 2019) zijn van een
soortgelijke toon. De rapportage over 2017 is zelfs lyrisch te noemen waar het gaat om de rol die SDG’s in
het maatschappelijk verkeer hebben verworven: ‘In 2017 hebben partijen zich opnieuw ingezet om duurzame ontwikkeling in Nederland en wereldwijd naar een hoger plan te tillen, zowel door middel van het uitvoeren van programma’s en projecten, als door middel van beleidsbeïnvloeding, campagnes en activiteiten
om de bekendheid van de SDG’s te vergroten. Het afgelopen jaar is hierop voortgang geboekt. Steeds meer
organisaties geven aan de SDG’s te kennen en ook te verwelkomen. De SDG’s worden steeds vaker gezien
als een eigen programma in plaats van een opgelegde VN-agenda. De SDG’s staan steeds vaker expliciet
vermeld in de missie van een organisatie en maken onderdeel uit van de strategie op middellange termijn.
Bovendien komen de SDG’s beter tot uitdrukking in concrete acties en steeds completer en transparanter in
jaarverslagen van bedrijven, organisaties en overheden.’ (33)
Of het loslaten van de internationaal overeengekomen VN-agenda wel zo’n goed idee is, is nog maar de
vraag en van de 388 gemeenten in Nederland deden er in 2017 nog maar 60 mee aan de campagne. Bij de
overzeese gemeenten Saba, Bonaire en Sint-Eustatius moet zelfs nog bij nul worden begonnen. En met die
groeiende bekendheid met de SDG’s valt het bij nader inzien ook wel mee: ‘Consumenten, werknemers,
studenten en kiezers zijn veelal nog onbekend met de SDG’s. Met de partijen die betrokken zijn bij het SDG
Charter wordt gewerkt aan een communicatieplan.’ (34)
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Ook de meest recente SDG-rapportage (mei 2019, over het jaar 2018) ademt hetzelfde enthousiasme uit als
het jaar ervoor waarbij we bijna zouden vergeten dat in Nederland boeren massaal protesteren tegen de
stikstofregels van de overheid, scholieren staken tegen de dreigende klimaatomslag, bewoners in Groningen al jaren in angst leven voor aardbevingen vanwege het ongelimiteerd oppompen van aardgas en hele
dorpen tevergeefs te hoop lopen tegen ontsierende windmolenparken. Uit de SDG-rapportage over 2018:
‘Het Sustainable Development Solutions Network (SDSN) en de Bertelsmann Stiftung publiceren ieder jaar gezamenlijk een SDG Index & Dashboard. In 2017 stond Nederland op de 13e plaats van de 149 getoetste
landen. In 2018 zijn voor het eerst alle 193 VN-lidstaten opgenomen.
Nederland bekleedt nu de 11e positie op deze wereldranglijst. Het rapport
laat zien dat Nederland in toenemende mate op schema ligt om SDG 3
(gezondheid), SDG 9 (industrie, infrastructuur, innovatie) en SDG 16 (vrede, veiligheid, instituties) in 2030 te behalen. Ook scoort Nederland relatief
goed op SDG 1 (armoede), SDG 6 (water) en SDG 8 (economische groei en
banen). De ‘planeet’ doelen; de SDG 12 (consumptie en productie), SDG
13 (klimaat) en SDG 14 (oceanen) zijn volgens dit rapport de grootste
uitdagingen voor Nederland.’ (35)
Maar ook in dit verslag weinig tot geen aandacht voor de enorme maatschappelijke problemen waarmee Nederland kampt: door wanbeleid sluitende ziekenhuizen en verpleegcentra, overvolle klassen met name in het speciaal onderwijs, de noodzaak van voedsel- en kledingbanken,
toenemende burn outs in de zorg en het onderwijs, rondzwervende jongeren zonder huisvesting en
anderhalf miljoen huishoudens die met ernstige schulden kampen. En dan behoort de buitenlucht in
Nederland tot een van de meest ongezonde in West-Europa, wil Schiphol tot in lengte van dagen groeien en
blijven 17 miljoen mensen rondrijden in 8 miljoen personenauto’s.
Aanbevelingen
Zoals gebruikelijk sluit de AIV zijn advies aan het kabinet af met een serie aanbevelingen. Terugkomend
op de in het begin van het rapport al geconstateerde tegenspraak tussen het buitenlandbeleid en het mensenrechtenbeleid, herhaalt de AIV zijn oproep om zo snel mogelijk tot effectieve en efficiënte integratie van
beide beleidsterreinen over te gaan: ‘In het mensenrechtenbeleid nemen de klassieke burgerrechten een
centrale plaats in, terwijl de inzet op ontwikkelingssamenwerking zich richt op het creëren van sociale,
economische en milieuvoorwaarden voor ontwikkeling. Naar het oordeel van de AIV is deze verkokerde
aanpak historisch gezien wellicht begrijpelijk maar leidt deze tot inhoudelijke verschraling en is die
contraproductief.’ (36) En dus is aldus de AIV Agenda 2030 het juiste antwoord om deze verschraling op
te heffen: ‘Agenda 2030 en de SDG’s bieden daarmee een unieke kans invulling te geven aan deze nauwe
verbondenheid, zowel in theorie als in beleid en praktijk. Deze kans mag Nederland niet laten lopen. In het
licht van de grote sociale, economische en klimaatuitdagingen waar de wereld voor staat, is urgente actie
vereist, terwijl internationale solidariteit tegelijkertijd stevig onder druk staat.’ (37)
Nu hebben we in het voorgaande gezien dat Agenda 2030 al voluit door het kabinet wordt onderschreven
en de SDG-campagne van overheidswege al voortvarend wordt ondersteund, maar het gaat de AIV in zijn
advies om de houding die Nederland ten aanzien van de andere landen in de wereld zou moeten innemen:
‘Nederland dient in het buitenlandbeleid consequent uit te dragen en in de praktijk te brengen dat duurzame ontwikkeling een voorwaarde is voor de verwezenlijking van mensenrechten en dat mensenrechten
noodzakelijk zijn voor ontwikkeling. Het behalen van de SDG’s vereist een integrale (rechten)benadering
van de sociale, economische en milieudimensies van ontwikkelingsprocessen.’ Om er ten overvloede aan
toe te voegen: ‘Er bestaat een sterke inhoudelijke samenhang en interactie tussen deze dimensies die niet
genegeerd kan worden.’ (38)
Daarbij dient Nederland op zijn qui vive te zijn, waarschuwt de AIV, want er zijn landen die juist door de
SDG’s in hun huidige vorm te onderschrijven aan de mensenrechtenclausules voorbij proberen te gaan:
‘Het risico bestaat dat de SDG’s met hun nadruk op (collectieve) sociale, economische en milieurechten
door sommige landen kunnen worden aangegrepen om juridische verplichtingen in internationale mensenrechtenverdragen te ondermijnen. Dit vraagt van Nederland grote oplettendheid in internationaal overleg.
Nederland dient in bilaterale en multilaterale gesprekken steeds te benadrukken dat bij het behalen van de
SDG’s juist de mensenrechten – met hun vastgestelde internationale ondergrens- bakens van expliciete en
handhaafbare verplichtingen zijn.’ (39)
En daarmee is de feitelijke achtergrond van het AIV-advies benoemd (en is het de vraag of het kabinet ook
om dezelfde reden om dit advies heeft gevraagd!). Niet de discrepantie tussen het buitenlandbeleid en het
ontwikkelingsbeleid van de Nederlandse regering op zichzelf is het probleem, maar de weigering van
landen om de mensenrechten zoals die in VN-verband al zeventig jaar geleden zijn geformuleerd, te
erkennen en in praktijk te brengen. Sterker nog, er zijn landen in de wereld – ze worden door de AIV niet
met name genoemd – die organisaties oprichten en ondersteunen met het doel beleid uit te dragen dat
rechtstreeks voortkomt uit repressieve staatsinrichting. Of in de woorden van de AIV: ‘Maatschappelijke
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organisaties vervullen een onmisbare rol in het SDG-partnerschap. Daarom zou Nederland in het mensenrechten- en ontwikkelingsbeleid specifieke activiteiten moeten ondersteunen om de bewuste inperking van
maatschappelijke organisaties door overheden – zowel in politiek als in financieel opzicht – tegen te gaan.
Nederland zou het belang van onafhankelijke maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers
vaker publiekelijk moeten benadrukken. Ook de Europese Commissie moet hiertoe worden aangespoord.’
En nog duidelijker: ‘Nederland moet geen maatschappelijke organisaties ondersteunen die door represssieve overheden in het leven zijn geroepen.’ (40)
Op welke manier het kabinet deze aanbeveling van de AIV overneemt zal de tijd leren. Voorlopig laten de
ministers Blok en Kaag er weinig over los, zoals blijkt uit hun gezamenlijke brief onlangs aan de Tweede
Kamer naar aanleiding van de 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in New York
van afgelopen september: ‘Het Koninkrijk zal tijdens de AVVN wijzen op het belang van eerbiediging van
de mensenrechten als voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Respect voor mensenrechten en versterkte
ontwikkeling nemen de voedingsbodem voor conflicten en instabiliteit weg en dragen bij aan het behalen
van de SDG’s. Het Koninkrijk ziet de SDG-agenda dan ook als de ultieme preventieagenda, zoals ook de
Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) onderstreept in haar recente advies.’ (41)

Ed Bruinvis
Stichting Doca
(Najaar 2019)

Noten
(1) Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond – Adviesraad Internationale Vraagstukken, Den Haag, 2 juli 2019.
(2) Gedoeld wordt op de ondertekening van de United Nations Milllennium Declaration in september
2000 waarbij 189 landen waaronder Nederland, afspraken om binnen vijftien jaar de 8 zogeheten
Millennium Development Goals te realiseren. In deze zogenoemde Millenniumdoelen hadden
armoedebestrijding, gelijke rechten en duurzame ontwikkeling prioriteit.
(3) De tekst van de Sustainable Development Goals valt te lezen op de websites undocs.org/A/RES/70/1
en undocs.org/A/RES/71/313.
(4) Adviesaanvraag Mensenrechten en de SDG’s – Brief ministers van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken, 18
april 2018.
(5) Gedoeld wordt op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zoals die op 10 december
1948 zijn aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
(6) Adviesaanvraag Mensenrechten en de SDG’s – Brief ministers van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken, 18
april 2018.
(7) Deze campagne werd vooral gestimuleerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Halverwege de campagne (2007) deden er nog maar 44 Nederlandse gemeenten aan mee, maar aan
het einde van de campagne (2015) was dat aantal gegroeid naar 160. De website millenniumgemeente.nl is overigens door de overheid opgeheven.
(8) NRC, 5 oktober 2015.
(9) ANP, 15 juli 2019.
(10) www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/.
(11) - Eerste Nederlandse SDG-campagne – Rijksoverheid, Den Haag, mei 2017.
- Tweede Nederlandse SDG-campagne – Rijksoverheid, Den Haag, mei 2018.
- Derde Nederlandse SDG-campagne – Rijksoverheid, Den Haag, mei 2019.
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Dertig jaar Doca
(een terugblik)
Op 31 december 2019 zal de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) ophouden te bestaan. Na drie decennia maatschappelijke inzet, met name op de terreinen verantwoord ondernemen, vredesvraagstukken en duurzame ontwikkeling, is het tijd voor anderen – jongeren naar
wij hopen – om het stokje op hun manier over te nemen. Wat nog rest van ons bestaan zijn de
twee websites doca.nl en arnhemmondiaal.nl die om historische redenen online blijven. Verder is
er het tienduizenden pagina’s tellende archief dat overgedragen is aan het Gelders Archief en dat
daar hopelijk tot in lengte van dagen voor belangstellenden zal zijn in te zien. Tijd derhalve voor
een terugblik op het illustere bestaan van deze ‘horzel van Arnhemse ondernemingen’ zoals dagblad de Gelderlander de stichting in een achtergrondartikel ooit noemde (1).
Multinationals in Arnhem
Het is midden jaren 80 en de actiebeweging is in Nederland grotendeels over haar hoogtepunt
heen wanneer het Derde Wereld Centrum Arnhem (DWC) besluit om een cursus op te zetten voor
vrijwilligers die ontwikkelingswerk willen gaan doen in wat toen nog algemeen de Derde Wereld
heette. Niet zomaar een cursus over de verschillen tussen hier en daar en over wat je zoal tijdens
je werk in ontwikkelingslanden kunt verwachten, maar een cursus over de daadwerkelijke oorzaken van de verschillen tussen arm en rijk in de wereld. Dat het westerse multinationale bedrijfsleven een van de veroorzakers van deze verschillen is, was toen al geen nieuws meer. Bedrijven
als Philips, Shell en Unilever waren in Nederland al eerder doelwit van campagnes geweest met
het doel deze concerns tot meer verantwoordelijkheid in hun bedrijfsvoering te bewegen. Met
name organisaties als SOMO, SOBE, SOBI en MOL hadden hun sporen als onderzoeksgroepen
op dit terrein al verdiend (2). Maar een onderzoek naar multinationals in Arnhem was nog niet
eerder verricht. Publicist Ed Bruinvis wordt gevraagd een dergelijk onderzoek uit te voeren. Hij
en Anne Salomé, bestuurslid van het DWC, kennen elkaar van hun werk bij De Rooie Arnhemmer, een wereldwinkel/boekhandel in Arnhem, waar het accent sinds de oprichting in 1974 al lag
op deze problematiek.
In 1986 wordt met het onderzoek begonnen en drie jaar later
worden de resultaten in boekvorm gepresenteerd (3). Van de 21
multinationale ondernemingen die de stad op dat moment telt,
wordt in het boek echter niet alleen de relatie met Derde Wereldlanden uitgewerkt, maar wordt ook aangegeven hoe deze bedrijven met hun personeel omgaan, of ze zich schuldig maken of gemaakt hebben aan wapenhandel, aan octrooibreuk, aan ondersteuning van het apartheidsbewind in Zuid-Afrika, aan milieuvervuiling en wat hun rol was gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Kortom alles wat maar enigszins moreel verwerpelijk of wettelijk
verboden is komt in het boek aan de orde en dat blijkt onthutsend
veel te zijn. Feitelijk is er niet één van de 21 onderzochte bedrijven die niet een of meer van deze misdrijven op zijn kerfstok
heeft.
Het boek wordt goed ontvangen door de (plaatselijke) pers en de presentatie op 3 april 1989 in
jongerencentrum Willemeen zal het begin worden van wat een ware kruistocht tegen de allesvervuilende Arnhemse industrie genoemd mag worden (4).
Billiton
Een van die Arnhemse bedrijven is het dan al beruchte Billiton (5). Deze van oorsprong Nederlandse mijnbouwfirma die zijn kapitaal had vergaard met de winning van tin in het toenmalig
Nederlands-Indië, had zich in 1928 in Arnhem gevestigd met een tinsmelterij en voegde daar later
een loodsmelter en nog weer later een accubreker aan toe. Het resultaat was een tot grote diepte
vervuild bedrijfsterrein, een vergiftiging van de tuinen in de aangrenzende woonwijk Het Broek
met loodstof en met giftige metalen vervuilde sloten en haven. In 1985 worden de directeur van
Billiton en een medewerker gearresteerd. Niet vanwege deze ernstige vervuiling, maar vanwege

~ 36 ~

het illegaal dumpen van (giftig) bedrijfsafval op de vuilnisstort van Westervoort. Beide heren
worden al na twee dagen met een proces-verbaal naar huis gestuurd.
Wanneer echter het jaar erop blijkt dat nieuwe bedrijfsvergunningen aan Billiton worden verleend waarin de milieunormen lang niet zo scherp zijn omschreven als zou moeten om verdere
vervuiling door het bedrijf tegen te gaan, is de maat vol. Door de
Gelderse Milieufederatie en Milieudefensie-Arnhem wordt een
bezwaarschrift ingediend, samen met het dan inmiddels opgerichte Dokumentatiecentrum Arnhem, kortweg Doca geheten.
Een formele stichting is het dan nog niet, maar die naam draagt
het al wel. Doel van Doca: het op basis van het boek Multinationals in Arnhem doen van verder onderzoek en het aanspannen
van procedures tegen Arnhemse bedrijven die de wet overtreden
of die het niet zo nauw nemen met het milieu, het personeel, de
consumenten of die zich anderszins op maatschappelijk gebied
onverantwoord gedragen. Oprichter is de auteur van het bovengenoemde boek, ook al is dat boek op dat moment nog niet af.
Het zal de invulling van zijn werkzame leven worden en de
plaatselijke pers zal in die jaren – tot ergernis van het Arnhemse
bedrijfsleven uiteraard – de activiteiten van Doca op de voet
volgen. Over Billiton zal dan ook genoeg te schrijven zijn want de door Doca en de beide andere
milieuorganisaties aangespannen procedure wordt tot aan de Raad van State doorgezet (6).
Leefwerkschool Eigenwijs
Direct na het verschijnen van Multinationals in Arnhem wordt Doca benaderd door Leefwerkschool Eigenwijs te Nijmegen met het verzoek een lessencyclus te komen geven over de relatie
tussen multinationals en ontwikkelingslanden. Het project slaat
aan en levert na de bundel over Billiton een tweede uitgave op (7).
Maar dat niet alleen. Opgeleid tot tekenleraar wordt Bruinvis
verzocht om de tekenlerares van de school te vervangen die met
zwangerschapsverlof is. En hoewel het – net als alle docenten op
die school – een onbezoldigde betrekking is, zal hij vijf jaar lang
aan deze school verbonden blijven. Voor de dienst Sociale Zaken
& Arbeid van de gemeente Arnhem is dat aanleiding om hem op
straffe van het intrekken van zijn uitkering te dwingen met dat
onderwijswerk te stoppen. Onbetaald lesgeven is vrijwilligerswerk en dat mag alleen binnen de eigen gemeentegrenzen worden
verricht, luidt het argument. Het zal het begin zijn van een reeks
tegenwerkingen van gemeentewege tot Doca er in 1999 genoeg
van krijgt en de gemeente Arnhem voor de rechter sleept. Dan
haalt het gemeentebestuur bakzeil en biedt het Bruinvis een zogeheten ID-baan aan op basis van minimumloon maar zonder pensioen. Veel is het niet maar er valt
van te leven (8).
Doca wordt formele stichting
Tijdens de door Doca gevoerde inspraakprocedures blijkt het wel zo nuttig te zijn om van de
organisatie een rechtspersoon te maken. Inmiddels is dan al voor de tweede keer een procedure
tegen Billiton gestart (ditmaal vanwege vervuiling van de Rijn met zware metalen door het
bedrijf) en ook tegen Akzo is een bezwaarschrift ingediend. De CMC-fabriek van het concern op
het industriegebied Kleefse Waard stoot namelijk veel meer ethanol uit dan is toegestaan zonder
dat de Provincie Gelderland als de vergunningverlener ingrijpt. Doca dreigt bij de rechter sluiting
van het bedrijf te eisen als die uitstoot niet onmiddellijk wordt verlaagd. De plaatselijke pers
smult ervan en pakt groots uit (9). Doca levert het een derde en vierde bundel op (10).
Maar op 7 november 1989 vindt dan eindelijk de inschrijving van Doca als stichting bij de Kamer
van Koophandel plaats. Behalve Ed Bruinvis zijn de al eerdergenoemde Anne Salomé en verder
Mirjam Rudolphus en Rita Spikker de bestuursleden, respectievelijk als voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen bestuurslid. Alle vier kennen elkaar van hun werk in bovengenoemde
wereldwinkel/boekhandel De Rooie Arnhemmer. Dat heeft als voordeel dat men van elkaar weet
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waar men voor staat en dat men als bestuur bovendien goed ingevoerd is in de materie waar Doca
actief in is. De vier bestuursleden zullen dat dan ook dertig jaar lang blijven tot het moment dat
besloten wordt om de stichting op te heffen (11).
Arnhem en de apartheid in Zuid-Afrika
Mag zoals aangegeven de actiebeweging in Nederland midden jaren 80 over haar hoogtepunt
heen zijn, dat geldt niet voor de solidariteit met de strijd tegen het apartheidsregime in ZuidAfrika (12).
Ook in Arnhem wordt dan al jaren actiegevoerd tegen de apartheid in Zuid-Afrika en het gemeentebestuur – met name de vier
PvdA-wethouders in het college – wil na ampel beraad ook een
duit in het zakje doen. Besloten wordt om als gemeente geen
zaken meer te doen met Arnhemse bedrijven die in Zuid-Afrika
investeren. Het komt hen op een reprimande te staan van de Raad
van State en het raadsbesluit wordt binnen de kortste keren door
de Kroon vernietigd. Mocht het ooit al tot een boycotbesluit van
overheidswege komen, dan is dat een ministerieel besluit en niet
een gemeentebesluit, zo wordt het Arnhems college van B&W
vanuit Den Haag voorgehouden. Wat voor Arnhem overblijft is
symboolpolitiek: wat in de volksmond de Nieuwe Brug heet
wordt omgedoopt in de Nelson Mandela-brug.
Doca heeft dan al enkele jaren eerder de strategie op de kop getikt
die een particuliere inlichtingendienst (Pagan International) in opdracht van Shell heeft ontwikkeld om de anti-apartheidsprotesten
te pareren. Shell als groot-investeerder die het leger en politie in
Zuid-Afrika van brandstoffen en chemicaliën voorziet, heeft in die
jaren in toenemende mate met sabotage en een boycot door
consumenten te maken gekregen en wil dat daar een eind aan
komt (13).
Op verzoek van een Nijmeegse anti-apartheidsgroep volgt Doca
vervolgens de gang van zaken rond de Zuid-Afrika motie in de
Arnhemse gemeenteraad op de voet en ook daar wordt een bundel
over uitgebracht (14). En hoewel in deze kwestie het Arnhemse
bedrijfsleven een rol speelt, wordt met het uitbrengen van deze
bundel wel een eerste stap gezet in de verbreding van het werkterrein van de stichting. Een stap die niet zonder gevolgen voor de
stichting blijft zoals we verderop in deze terugblik zullen zien.
Verdere verbreding
In het jaar 1990 wordt weliswaar nog een bezwaarschriftenprocedure tegen de Arnhemse
vestiging van het Duitse chemieconcern BASF gestart vanwege vervuiling van de IJssel met
chemicaliën, maar wordt tegelijkertijd een volgprogramma opgezet voor buurtcomités om vervuiling van de woonomgeving door de industrie te bestrijden. Tot veel respons leidt het initiatief
echter niet, al wordt in de jaren daarop wel samen met het buurtcomité in de woonwijk Het Broek
een procedure tegen ProRail gestart vanwege de overlast die het bedrijf met name ’s nachts veroorzaakt met het rangeren van goederentreinen en het warm laten draaien van diesellocomotieven. En er wordt een onderzoek gestart naar een speculant in de binnenstad van Arnhem (Van
’t Riet Beheer BV) vanwege vermeende handel in stroomstootwapens. Op het eerste gezicht
kleinschalige en wat secundaire acties, maar het versterkt wel de reputatie van Doca als een
stichting waarmee het lokale bedrijfsleven rekening dient te houden.
Platform tegen Wapenhandel
Toch wordt het voor het Doca-bestuur steeds duidelijker dat het verzet tegen de macht van
multinationals niet beperkt kan blijven tot een plaatselijke stichting van vier bevlogen leden.
Weliswaar wordt in de procedures tegen lokale multinationals nauw samengewerkt met de Gelderse Milieufederatie (GMF) – althans waar het milieukwesties betreft – maar er zal veel meer in
landelijk en internationaal verband gewerkt moeten worden wil deze strijd tot succes kunnen
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leiden, zo luidt de conclusie binnen het bestuur. Bovendien heeft het onderzoek naar Arnhemse
ondernemingen meer zaken aan het licht gebracht die niet door de beugel kunnen dan alleen
milieuvervuiling. Zo blijkt Akzo een rol gespeeld te hebben bij de
Golfoorlog in Irak in 1991 en heeft het Arnhemse bedrijf Melchemie willens en wetens grondstoffen voor gifgas geleverd aan het
bewind van Saddam Hussein waarmee de Koerden en het leger
van Iran bestookt werden. Doca spreekt de beide bedrijven er via
de pers op aan, maar wanneer in 1991 het landelijk Wapenhandel
Overleg (WHO) wordt opgericht (in 1997 omgedoopt tot Platform tegen Wapenhandel), ziet het bestuur meer mogelijkheden
om wat te doen tegen bedrijven die hun winst halen uit internationalle wapenhandel en sluit Doca zich dus bij het overleg aan (15).
Als vervolgens blijkt dat er binnen dit platform behoefte is aan
reguliere informatie-uitwisseling, neemt Doca deze secretariële
taak op zich en wordt in 1997 de maandelijkse PTW-Info in het
leven geroepen. In de achttien jaren die volgen zal Doca – bij dit
project financieel ondersteund door Oxfam Novib – 354 Info’s
samenstellen van in totaal 23.463 pagina’s.
Een vredescentrum in Arnhem?
De Stichting Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (SAV) komt alle eer toe bij het tot stand
komen in Arnhem van een gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid. Opgericht met het doel
om vanuit Arnhem de grote vredesdemonstraties in 1981 en 1983 te ondersteunen, zal na afloop
van deze historische jaren het accent van de SAV-inzet verschuiven naar het streven om het
gemeentebestuur van Arnhem tot een vredesbeleid te bewegen (16). Het zal drie jaar van brievenschrijverij en discussieavonden vergen voordat B&W en gemeenteraad om zijn, maar dan gaat
het ook snel. Mede dankzij een bevlogen burgemeester en een wethouder die verder kijkt dan de
gemeentegrenzen, komt in 1986 in nauwe samenwerking met de ruim twintig vredes- en ontwikkelingsorganisaties in de stad, een platform voor vrede en ontwikkeling tot stand. Vertegenwoordigers van dit platform krijgen een
zetel in een raadscommissie en er wordt een gemeentelijk Bureau
Vrede en Ontwikkeling (Bureau Vront) opgericht.
Het idee om ook een vredescentrum in de stad op te zetten waar
lezingen, exposities en manifestaties kunnen worden gehouden, is
dan snel geboren. Maar dan gaat opeens geld een rol spelen, want
wie gaat dat centrum beheren? En wie betaalt de huur en wie het
onderhoud van het pand? Wanneer het gemeentebestuur besluit af
te zien van een vredescentrum omdat er in de stad geen draagvlak
voor zou zijn, zet Doca een tegenonderzoek op waaruit blijkt dat
een dergelijk centrum in Arnhem wel degelijk haalbaar is. Er
volgt een touwtrekkerij van enkele jaren tot het centrum uiteindelijk van de baan is en de talloze vredes- en ontwikkelingsorganisaties in de stad zich weer teruggeworpen zien in hun keldertjes
en zoldertjes waar hun archieven vergelen en waar ze maar zelf moeten zien hoe ze hun informatieavonden organiseren (17).
Ondanks deze tegenvaller van gemeentezijde blijven de leden van het Platform Vrede en
Ontwikkeling bij elkaar en wanneer daar eenzelfde informatiebehoefte ontstaat als in het Platform
tegen Wapenhandel, biedt Doca aan om ook voor dit samenwerkingsverband een maandelijkse
Info samen te stellen. Het zal de Info Arnhem Mondiaal worden waarvan het eerste nummer in
januari 1993 verschijnt en het laatste in december 2015 (18).
Lidmaatschap vredesplatform
Gezien de gang van zaken rond het vredescentrum en sowieso benauwd voor gemeentelijke
bureaucratie, wordt bij Doca niet enthousiast gereageerd wanneer vanuit het Platform Vrede en
Ontwikkeling (in de wandeling ook wel het vredesplatform genoemd) het dringende verzoek
komt zich bij het Platform aan te sluiten. Ook is het voor het bestuur de vraag of het overige werk
van Doca niet gaat lijden onder deze ongetwijfeld tijdrovende activiteit. Niettemin wordt in 1995
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na het zoveelste verzoek, toch besloten om tot dit samenwerkingsverband toe te treden,
voornamelijk om het vredeswerk in de stad te versterken. Maar het blijft niet bij dit lidmaatschap
en het maandelijks uitbrengen van genoemde Info. Wanneer een jaar later een vacature voor
secretaris ontstaat, treedt Doca, in de persoon van Ed Bruinvis, toe tot het Platformbestuur en zal
dat tot vlak voor het einde van het Platform blijven. Sterker nog, wanneer de zittende voorzitter in
2000 zijn taak na afloop van zijn termijn neerlegt, neemt hij ook de functie van voorzitter op zich.
Niet omdat hij die dubbelfunctie ambieert, maar omdat er geen andere gegadigden zijn en het
bestuurlijk werk voortgezet moet worden. Of dat een verstandige keus is geweest mag achteraf
betwijfeld worden. Niet alleen zal het een te zware belasting blijken te zijn, maar bovendien is
een dubbelfunctie uit organisatorisch oogpunt onjuist: het maakt een organisatie te kwetsbaar.
Geheime dienst
Een geheime dienst zou een geheime dienst niet zijn wanneer zijn oog niet was gevallen op de
door Doca uitgebrachte PTW-Info’s. Een schat aan informatie immers waar een BVD (in 2002
omgevormd tot AIVD) en een MID hun vingers bij aflikken. Deels aangewezen als een inlichtingendienst altijd is op openbare bronnen, is niets zo prettig als onopvallend toegang krijgen tot
de informatievoorziening die anderen verzorgen. In dit geval een maandelijks overzicht van
allerhande activiteiten in ons land op het gebied van wapenhandel en antimilitarisme, geïndexeerd en wel.
De eerste poging die de dienst onderneemt om de PTW-info in handen te krijgen dateert van juli
1998 met een simpele vraag om als abonnee op de verzendlijst te komen. Uiteraard niet ondertekend met ‘BVD’, maar indirect gesteld via het distributiebedrijf Martinus Nijhoff International
te Zoetermeer (19). De poging is tamelijk doorzichtig en wanneer telefonisch wordt geïnformeerd
naar wie de opdrachtgever is van dit verzoek, verspreekt de telefoniste zich en geeft ze aan dat dit
het ministerie van Binnenlandse Zaken is. Daarbij noemt ze bovendien de naam van de betreffende ambtenaar. Daarop schrijft Doca de persoon in kwestie aan met het verzoek om een toelichting, een verzoek dat uiteraard niet wordt gehonoreerd maar wel tot een jarenlange reeks van pogingen vanuit het ministerie leidt om de Info alsnog in handen te krijgen, waarbij de vriendelijke
toon gaandeweg in een intimiderende verandert (20).
Het mag dan ook geen verwondering wekken dat wanneer door Doca en zijn voorzitter bij de
BVD om inzage in eventuele BVD-dossiers wordt gevraagd, de reactie in datzelfde jaar 1998
negatief is (21).
De eerste vijf jaar
De eerste vijf jaar van het Doca-bestaan verlopen zoals we hierboven hebben gezien, tamelijk
productief. Grote ondernemingen als Billiton, BASF en Akzo zijn, vaak voor het eerst in hun
Arnhemse bestaan, met een kritische benadering geconfronteerd terwijl de verschillende
samenwerkingsverbanden waaraan Doca is gaan deelnemen dit kritische bereik hebben vergroot.
Toch zal niet alles – en hoe kan het ook anders? – van een leien dakje gaan. Zo heeft de gemeente
Arnhem zich onberekenbaar getoond in de kwestie rond het vredescentrum en moet voortdurend
gewaakt worden voor de schimmige praktijken van een overheidsdienst die zegt op te komen voor het democratisch gehalte van onze
samenleving. Bovendien zijn niet alle door Doca geïnitieerde projecten even succesvol. Zo loopt het videoproject ‘Billiton in Brazilië’, een onderzoek dat samen met het Arnhemse videobedrijf
STUG de milieugevolgen van de metaalwinning door het bedrijf in
Brazilië moet belichten, in 1990 vast omdat het niet lukt de financiering rond te krijgen. En wanneer drie jaar later een onderzoek
naar de nikkelmijn Cerro Matoso, ook geëxploiteerd door Billiton,
wordt uitgevoerd in opdracht van een Brits onderzoeksbureau, blijft
betaling achterwege.
Ook gaat in die jaren veel tijd zitten in kleinere projecten waarvan
achteraf de vraag gesteld kan worden of ze wel de prioriteit verdienden die ze kregen gelet op de beperkte tijd die nu eenmaal altijd
een rol speelt in onderzoekswerk.
Zo wordt in 1993 het reclamebeleid van Shell aangekaart omdat het concern geweld als middel
toont om aan Shell-spaarzegels te komen. In de landelijk uitgezonden radio- en tv-spotjes wordt
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een ge-vangene door de politie onder handen genomen om achter het geheim van die zegels te
komen en wordt in een ander spotje een slachtoffer door middel van de ‘Chinese watermethode’
gemarteld met hetzelfde doel. Shell biedt in een brief aan Doca zijn veront-schuldigingen aan en
stopt met het uitzenden van de spotjes. En zo daagt Doca in datzelfde jaar het kledingbedrijf
Pronto uit het naburige Duiven voor de Reclame Code Commissie omdat het bedrijf koeien in de
wei behangen heeft met dekkleden waarop reclame voor het bedrijf is gedrukt. De kwestie komt
op tv waardoor het bedrijf zich genoodzaakt ziet met de campagne te stoppen (22).
Ook in datzelfde jaar wordt een klacht ingediend bij het Italiaanse kledingbedrijf Benetton vanwege het gebruik van bebloede kleding van een omgekomen soldaat als verkooplokkertje.
Teleurstellend is ook dat organisaties van goede naam zich in die jaren door het (goed betalende)
bedrijfsleven laten gebruiken om reclame te maken. Zo stelt Amnesty International zich open
voor sponsoring en laat de fietsersbond ENFB toe dat een fietsersbrug waarvoor de bond zich
heeft ingezet, wordt gesponsord door McDonald’s.
Het Medisch Juridisch Comité Nederland-Vietnam wordt eveneens door Doca aangeschreven
omdat het comité – sinds de oprichting in 1968 het volk van Vietnam en Laos ondersteunend in
zijn strijd voor onafhankelijkheid – zich laat sponsoren door Akzo. Het comité verdedigt zich
door te stellen dat het slechts het logo van het concern in zijn folders opneemt, daarbij blind voor
het feit dat Akzo het comité gebruikt als springplank voor nieuwe investeringen in dat deel van de
wereld.
Stuk voor stuk initiatieven die vanuit maatschappelijk oogpunt de moeite van het nemen waard
zijn, maar die wel zorgen voor rommeligheid in het projectwerk. Bijkomend effect van deze inzet
is echter wel dat drie studenten van de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) een succes-volle
onderzoeksstage bij Doca doen naar het reclamebeleid van de gemeente Arnhem.
De zaak Bosio
Een kwestie die in deze beginjaren van Doca veel media-aandacht krijgt is de zaak Bosio. Deze
Arnhemse ondernemer van Frans afkomst haalt het nieuws omdat hij beweert dat zijn handelsbedrijfje in airconditioningsapparatuur misbruikt is door geheime diensten. Daardoor is hij een
krediet van 2,3 miljoen gulden misgelopen. De kwestie krijgt ook
van politieke zijde de nodige aandacht en er wordt zelfs vanuit de
Tweede Kamer een onderzoekscommissie op gezet. Maar met een
bevredigend resultaat komt die commissie niet. Omdat de geruchten
dat het bedrijfje van Michel Bosio (Russel Air Conditioning Inc.)
door Amerikaanse en Nederlandse inlichtingendiensten als cover-up
is gebruikt voor de handel in drugs en wapens, geeft de minister van
Justitie de Rijksrecherche opdracht de zaak te onderzoeken. Ook dit
onderzoek bevestigt het vermoeden dat er wel degelijk iets aan de
hand is met het bedrijfje van Bosio, maar opnieuw komt de waarheid niet boven tafel (23).
In juli 1992 wordt door Doca samen met enkele andere organisaties
een schaduwonderzoek opgezet met het doel meer duidelijkheid in
deze affaire te krijgen (24). Ondanks de enorme hoeveelheid materiaal waar de schaduwgroep de hand op weet te leggen, lukt het ook
Doca en collega’s niet om de affaire geheel te doorgronden. Wel wordt duidelijk dat Michel
Bosio niet de brandschone ondernemer is die hij zegt te zijn en dat het hebben van veel geld en
dure auto’s wel erg belangrijk is voor hem. En zijn het niet juist dat soort ondernemers die bruikbaar zijn voor de escapades van een geheime dienst ..? (25)
Militaire productie bij Akzo Nobel
In 1994 fuseert het Arnhemse chemieconcern Akzo met het Zweedse Nobel Industrier AB. Het
Zweedse bedrijf is geen onbekende op de internationale wapenmarkt. Niet alleen is de onderneming de bakermat van het dynamiet, maar ook wapenfabrikant Bofors – later overgenomen
door Saab – maakt dan nog deel uit van het Nobel-conglomeraat. De fusie trekt derhalve de
aandacht van Doca. Akzo was al eens opgevallen door een lyrisch commentaar van de directie dat
de geallieerde overwinning in de Golfoorlog van 1991 mede te danken was aan door Akzo ontwikkelde organometalverbindingen voor in nachtzichtapparatuur (26). Bekend is dan ook al dat de
door Akzo ontwikkelde supergaren Twaron (sterker dan staal en brandveilig) toegepast wordt in
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legerhelmen en de bepantsering van legervoertuigen en helikopters. Maar verder onderzoek leert
dat er veel meer militaire toepassingen van Akzo-producten zijn dan tot dan toe bekend. Met als
belangrijkste conclusie dat Akzo wereldleider is met zijn verf- en
coatingsdivisie mede dankzij de militaire toepassingen: camouflagelakken, lichtabsorberende coatings, anti-radardetectiecoatings voor op vliegtuigen, anticorrosieverven voor op marineschepen enz.
Het onderzoek naar deze militaire toepassingen komt in de zomer
van 1994 gereed en de tekst wordt voorgelegd aan de Akzodirectie. Die reageert weliswaar met te wijzen op enkele technische onvolkomenheden maar zwijgt verder in alle talen over de
verantwoordelijkheid die het bedrijf heeft op het gebied van de
oorlogsvoering. Het onderzoeksresultaat wordt in september van
hetzelfde jaar uitgebracht en wel in de serie Dokumenten waarin
ook de andere bundels van Doca zijn uitgebracht (27). Achteraf
bezien zou het beter zijn geweest om de bundel als zelfstandig
boek uit te brengen bij een bevriende uitgeverij. Dat had het
bereik van het onderzoek ongetwijfeld groter gemaakt. Wel is in 1998 een samenvatting van dit
onderzoek uitgebracht in een publicatie van de uitgeverij Papieren Tijger in Breda (28).
LETS-groep Knooppunt Arnhem
De al eerder in deze terugblik genoemde verbreding van het werkterrein van Doca krijgt in 1995
een nieuwe impuls wanneer de stichting benaderd wordt met het verzoek mee te helpen aan de
oprichting van een LETS-groep in Arnhem (29). LETS – Local Exchange and Trading System – is
een uit Canada overgewaaid ruilhandelssysteem waar zo min mogelijk geld aan te pas komt en de arbeid die voor elkaar verricht
wordt (of de producten en diensten die met elkaar worden geruild) in
uitwisselbare waardepunten wordt geadministreerd. Het systeem
heeft de sympathie van het Doca-bestuur als een alternatieve vorm
van economie bedrijven waarbij bovendien de lokale uitwisseling
van arbeid en diensten garant staat voor zo min mogelijk transport en
het milieu dus ook zo min mogelijk wordt belast. Een LETS-groep
die in Arnhem dan al enkele jaren bestaat, is nauw verbonden met de
Holistische Beweging en kent een strenge ballotage voor nieuwe
leden. Knooppunt Arnhem probeert daarentegen juist zo open en algemeen mogelijk te zijn, waar met name mensen met een krappe
beurs van kunnen profiteren.
En dus gaat Doca met dit tweede systeem in zee waarmee ze aan de wieg staat van een jarenlang
goed functionerend ruilsysteem. Bovendien zal ook voor deze organisatie het secretariaat gevoerd
worden, tot de werkbelasting in 2002 te groot wordt en teruggekeerd wordt naar de oorspronkelijke uitgangspunten van de stichting.
Shell in Nigeria
Wel in lijn met de oorspronkelijke uitgangspunten is de deelname
van Doca in 1995 aan het dan net opgerichte Ogoni Platform (30).
Dit platform stelt zich ten doel om de olievervuiling in de Nigerdelta in Nigeria in de schijnwerpers te zetten en om vooral de
oliemaatschappijen – met de Brits/Nederlandse Shell Groep voorop – te dwingen de vervuiling op te ruimen en de plaatselijke bevolking compensatie te bieden voor het verlies aan landbouw- en
viserij-inkomsten. De escalatie van het conflict in Nigeria zal voor
Doca een dieptepunt in haar bestaan betekenen. Want de arrestatie
en de ter dood veroordeling van de schrijver Ken Saro Wiwa,
voorzitter van de MOSOP-campagne tegen de olievervuiling in
Ogoniland, veroorzaakt wereldwijd een schok die zal leiden tot
grote woede jegens de veroorzakers van die vervuiling (31).
Wanneer de MOSOP-voorzitter op 10 november 1995 samen met
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acht medestanders en na door een militaire rechtbank veroordeeld te zijn vanwege medeplichtigheid aan de moord op vier traditionele stamhoofden, op last van generaal Sani Abacha daadwerkelijk wordt opgehangen, is het voor Doca en de andere organisaties in het Platform op een verschrikkelijke manier duidelijk waartoe het onverantwoord ondernemen van multinationals kan
leiden.
Het Ogoni Platform zal niettemin tot ver in 1999 actief blijven waarbij Doca ook voor dit samenwerkingsverband een maandelijkse Info samenstelt en meedoet aan demonstraties voor het hoofdkantoor van Shell in Den Haag en de ambassade van Nigeria. Maar het zal nog vele jaren duren
voordat Shell – daartoe door een gerechtelijke uitspraak in 2018 gedwongen – een zekere verantwoordelijkheid voor de vervuiling van zijn dochtermaatschappij SPDC erkent (32).
Arnhem stemt Duurzaam
Het jaar 1997 vertoont een dermate groot aantal taken en samenwerkingsverbanden dat het
eigenlijk een raadsel is dat de stichting nog overeind staat. Het is inmiddels het tweede jaar dat
het secretariaat voor het Platform Vrede en Ontwikkeling wordt gevoerd, her vijfde jaar dat voor
dit platform de maandelijkse Info wordt geproduceerd, het tweede jaar dat het secretariaat voor de
LETS-groep wordt verzorgd, het zevende jaar dat deelgenomen wordt in het landelijk Wapenhandeloverleg, het tweede jaar dat ook voor dit platform een maandelijkse Info wordt samengesteld, het derde jaar dat deelgenomen wordt aan het landelijk Ogoni Platform met ook een maandelijkse Info. Dan is er nog de begeleiding van drie stagiaires van de HAN die het buitenreclamebeleid van de gemeente Arnhem onder de loep nemen, het aanspreken van organisaties die zich
dreigen te laten inpakken door het bedrijfsleven (in dit geval de
Openbare Bibliotheek die zich laat sponsoren door McDonald’s).
Verder loopt er een beroepsprocedure bij de rechtbank in Arnhem
om inzage te krijgen in een mogelijk BVD-dossier over Doca en
wordt bij het provinciebestuur van Gelderland een bezwaarschriftenprocedure gestart tegen de uitstoot van giftige stoffen door
BASF Kleefse Waard.
En of dit alles niet genoeg is wordt in dit jaar deelgenomen aan
een nieuw stedelijk project dat opgezet is door enkele provinciale
organisaties met het doel om lokale politieke partijen ertoe te
brengen duurzame ontwikkeling op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. Dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen
die in het voorjaar van 1998 worden gehouden (33).
De inzet is hoog en vraagt nogal wat bellen en schrijven en het
resultaat zal achteraf pover blijken te zijn. De tijd dat duurzame
ontwikkeling als een vanzelfsprekende maatstaf voor gemeentelijk beleid geldt, moet – in
Arnhem althans – dan nog komen. Voor Doca reden om het tijdelijke project Arnhem stemt Duurzaam om te zetten in het permanente project Arnhem Duurzaam.
Arnhem Duurzaam
Het project ‘Arnhem Duurzaam’ begint op zaterdag 28 februari 1998 letterlijk en figuurlijk
stormachtig met Doekendag, een idee van COS-Gelderland dat in
tal van steden in het land wordt uitgevoerd en waarbij organisaties
door middel van zelf beschilderde doeken de politiek oproepen
haast te maken met duurzame ontwikkeling (34). Dat de oproep in
Arnhem weinig effect sorteert, is voor Doca en MilieudefensieArnhem aanleiding om meer druk op de ketel te zetten. Die kans
krijgen de beide organisaties in het jaar erop wanneer de NCDO
Doca benadert om mee te werken aan de uitvoering van de zogeheten Lokale Duurzaamheidsspiegel (35). Met dit landelijke onderzoek beoogt de NCDO de overheid zicht te laten krijgen op de
vorderingen binnen de Nederlandse gemeenten op het gebied van
duurzame ontwikkeling. De beide organisaties grijpen de mogelijkheid met beide handen aan en er wordt een werkgroep opgericht
die vier edities van het Spiegelonderzoek in Arnhem zal verzorgen
(1999, 2000, 2001, 2002). Maar de werkgroep doet meer. Er wordt
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in die jaren ook meegedaan aan de internationale Niet-Winkeldag, aan een manifestatie rond
tolerantie en er wordt een onderzoeksproject opgezet naar militaire productie op Veluwezoom in
relatie tot duurzame ontwikkeling.
Verder sluit Doca zich in dat jaar aan bij het Platform Liemers, het vierde samenwerkingsverband
waarin de stichting deelneemt, ditmaal gericht op het bestrijden van luchtvervuiling in de regio
Arnhem waarbij de nadruk vooral ligt op de uitstoot van giftige stoffen door de vuilverbrandingsinstallatie van Avira in Duiven. De inzet van het platform zal er mede toe leiden dat Avira betere
luchtfilters in zijn schoorsteen zal plaatsen (36).
Militaire productie en duurzame ontwikkeling
Behalve het uitvoeren van het Spiegelonderzoek is het vooral het onderzoek naar militaire
productie in de regio Arnhem dat in deze jaren de meeste tijd van de werkgroep Arnhem Duurzaam vergt. Niet zozeer vanwege de grote ondernemingen als
Akzo Nobel waarvan het aandeel in de wapenindustrie inmiddels
al is onderzocht, maar eerder vanwege de vele kleine bedrijfjes die
weggestoken op lokale bedrijventerreinen research en specialistische productie plegen voor de wapenindustrie. Het zal Doca uiteindelijk drie jaar kosten voor de inventarisatie compleet is. Alle
onderzochte bedrijven hebben dan de mogelijkheid gekregen te
reageren op het onderzoek, waarbij de meeste zich verschuilen
achter het feit dat ze nu eenmaal een kleine speler zijn of dat hun
producten ook voor civiel gebruik geschikt zijn. Slechts een enkel
bedrijf geeft toe voor Defensie te werken, maar benadrukt daarbij
dat het om defensieve producten gaat. De resultaten van het onderzoek worden uiteindelijk in 2002 zowel in de gemeenteraad van
Arnhem als – vanwege het regionaal karakter van het onderzoek –
bij Gedeputeerde Staten van Gelderland gepresenteerd. Zonder dat
dit veel ophef veroorzaakt overigens (37).
Doca 10 jaar oud
Terugblikkend op de eerste tien jaar dat Doca als stichting actief is (1989-1999), valt vooral het
brede scala aan werkzaamheden op. Zijn het in het beginjaren met name de grote ondernemingen
in Arnhem die met Doca te maken krijgen vanwege hun aandeel in lucht- en watervervuiling
(Akzo, Billiton en BASF), de wapenhandel (Akzo Nobel) en steun aan het apartheidsbewind in
Zuid-Afrika en de militaire dictatuur in Nigeria (Shell), gaandeweg gaat de aandacht ook meer uit naar deelterreinen (reclamabeleid, sponsoring, speculatie). Daarnaast treedt Doca in die eerste
tien jaar van zijn bestaan toe tot maar liefst vijf samenwerkingsverbanden (Plaatselijk Platform Vrede en Ontwikkeling, plaatselijke LETS-groep, regionaal Platform Liemers, landelijk Wapenhandel Overleg en landelijk Ogoni Platform). Verder wordt nog,
maar dan meer op ad hoc-basis, samengewerkt met buurtcomités
en afzonderlijke organisaties in of buiten de regio Arnhem. De
keuze van de stichting om binnen deze platformverbanden ook
bestuurstaken (Platform Vrede en Ontwikkeling en de LETS-groep
Knooppunt Arnhem) en secretariële taken te vervullen (PTW-Info,
Info Arnhem Mondiaal, Info Arnhem Duurzaam), vraagt veel van
de stichting. Eigenlijk te veel naar de zin van het bestuur: er is
weinig reservetijd over voor onverwachte werkzaamheden zoals
ook de rust voor reflectie ontbreekt. Eigenlijk loopt men voortdurend op zijn tenen en is het nog
een wonder dat het zo lang goed gaat.
De volgende tien jaar
In de tien jaar die volgen (1999-2009) valt vooral op dat routine een rol gaat spelen. De ene
maand na de andere worden de Info’s uitgebracht, worden bedrijven nog steeds gemonitord
(BASF krijgt opnieuw een procedure aan zijn broek vanwege het lozen van onvolledig gezuiverd
afvalwater op de Rijn) en worden de bestuurstaken uitgevoerd. Nieuw is de keuze om een reeks
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specials uit te brengen over het plan van de regering om de
jachtbommenwerper F-16 te vervangen door de JSF (Joint Strike
Fighter). Het zal het duurste wapenprogramma van de Nederlandse overheid worden (38). Gedurende de periode 2002-2015
brengt Doca 62 specials over het JSF-project uit, alle in de serie
PTW-Info.
Nieuw is ook de klus die Doca op zich neemt door het archief van
de Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen dat bij verschillende oud-leden thuis en in de kelder van de dienst Welzijn van de
gemeente Arnhem ligt opgeslagen, geschikt te maken voor overdracht aan het Gelders Archief. Het zal een klus van drie jaar
worden, maar op 3 februari 2006 is het dan zover en vindt in het
Duivelshuis, het middeleeuwse deel van het Arnhemse stadhuis,
de formele overdracht plaats.
De moord op Louis Sévèke
Dan, op 15 november 2005, wordt ’s avonds rond 9 uur in het centrum van Nijmegen de onderzoeker en activist Louis Sévèke doodgeschoten. Het motief is op dat moment niet duidelijk en de
speculaties lopen uiteen van wraak vanwege het speurwerk dat hij verricht in dienst van het
onderzoeksbureau OBIV tot een vergissing of het werk van een doorgedraaide politieman (39). De
moord veroorzaakt een schokgolf door heel Nederland en aan de uitvaartdienst in de SintStevenskerk en de begrafenis doen honderden mensen mee.
Pas in 2007 wordt de moordenaar aangehouden terwijl hij in een internetcafé in Barcelona zit. Hij
blijkt niet alleen de moord op Louis Sévèke op zijn geweten te hebben, maar ook een serie
bomaanslagen in Arnhem op de bankfilialen van Pays-Bas en Crédit Lyonnais alsook op het verkoopkantoor van BASF. Met het bezoek dat de Arnhemse politie aan Doca brengt om aan de
weet te komen of daar misschien een link is te vinden met de
acties, zit ze dus geheel verkeerd. Tijdens het proces dat op de
arrestatie van de moordenaar van Louis Sévèke volgt, kunnen de
officier van justitie noch de rechter maar moeilijk geloven dat
een ruzie van jaren her het ware motief achter de moord is. Maar
mede vanwege de bomaanslagen wordt de moordenaar van
Louis Sévèke in 2008 tot levenslang veroordeeld.
In de tussenliggende jaren wordt door veel activisten rekening
gehouden met een afrekening vanuit een van de Nederlandse geheime diensten voor wie Louis Sévèke meer dan een luis in de
pels was. Het OBIV staat dan al jaren mensen met succes bij die
inzage willen in door de diensten over hen aangelegde dossiers,
terwijl ook de twee uitgebrachte boeken (zie noot 39) een motief
voor een politieke afrekening zouden kunnen zijn.
Om in elk geval te zorgen dat alles wat in de pers over de moord
en het politieonderzoek geschreven wordt, niet verloren gaat en eventueel bruikbaar is voor een
schaduwonderzoek, start Doca meteen na de moord met de Info Louis. Tot de veroordeling van de
moordenaar in 2008 wordt deze Info, geïndexeerd en wel, maandelijks uitgebracht.
Het werk en de dood
De dood zal in de jaren dat Doca actief is nog menigmaal toeslaan. Alleen al binnen het Platform
Vrede en Ontwikkeling (in 2000 omgedoopt tot Platform Arnhem Mondiaal) en aangesloten
organisaties overlijden in de periode dat Doca deel uitmaakt van het samenwerkingsverband, acht
mensen. De meesten van ouderdom, maar ook enkelen door ziekte of een hartaandoening.
Moeilijker te verkroppen is de dood van Angélique Doodkorte in 2001. Zij was medeoprichter
van de bovengenoemde LETS-groep Knooppunt Arnhem en wordt even buiten Arnhem doodgereden door een automobilist die met hoge snelheid door rood rijdt. De man komt er met een
lichte straf vanaf voornamelijk vanwege het feit dat hij geen rijbewijs heeft en na de aanrijding
doorrijdt. Op de hoek van de Schelmseweg met de Amsterdamseweg herinnert een eenvoudig
houten kruis in de berm nog altijd aan haar dood.
In het jaar na de moord op Louis Sévèke wordt bij Doca begonnen aan het boekstaven van
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vijfentwintig jaar Platform Arnhem Mondiaal. Opgericht in 1986
zal 2011 het jaar zijn waarin het zilveren jubileum gevierd gaat
worden. Maar ondanks de op het oog ruime tijdsmarge blijkt de tijd
toch te kort om zowel het archief te completeren als het schrijfwerk
te voltooien. In plaats van het geplande jubileumboek brengt Doca
een special uit in de serie Info Arnhem Mondiaal. Door middel van
interviews wordt daarin teruggeblikt op de voorbije periode.
Het zijn tegelijkertijd de jaren waarin geen andere grote projecten
meer worden aangegaan of het moeten de projecten in platformverband zijn waar vanuit de stichting steeds meer tijd in gaat zitten. Projecten als de Vrede Express en De Democratiefabriek zijn
de moeite van het organiseren waard, maar vragen te veel inzet van
Doca hetgeen zich na verloop van tijd zal wreken zoals we verderop in deze terugblik zullen zien.
Multinationals verlaten Arnhem
Er is echter een tweede reden waarom de multinationals bij Doca steeds minder aan bod komen.
In 1994 sluit de Billiton-vestiging aan de Westervoortsedijk definitief haar poorten, een ernstig
vervuild bedrijfsterrein als erfenis achterlatend en in 2003 verlaat ook het chemiebedrijf BASF
destad. Het bedrijf produceerde synthetische latex op het industrieterrein Kleefse Waard. Ook
BASF laat een vervuild bedrijfsterrein achter. Alleen een bescheiden handelskantoor in ArnhemZuid herinnert dan nog aan de aanwezigheid van de Duitse chemiebedrijven in Arnhem, want het
handelskantoor van Bayer is al beginjaren 90 gesloten. Wat dan nog rest aan chemiebedrijven in
Arnhem is de CMC-fabriek van Akzo Nobel waar verdikkingsmiddelen worden geproduceerd
voor gebruik in bijvoorbeeld remschijven en tandpasta. En waar tot 2001 Acordis (een afsplitsing
van Akzo Nobel) nog een garenfabriek in bedrijf had, neemt het Japanse chemiebedrijf Teijin
Ltd. begin dat jaar de productie over, zij het niet meer met het spinnen van de garens zelf, maar
met de aanmaak van de pulp als grondstof voor die garens. Ook Teijin wordt door Doca aangesproken wanneer in 2010 blijkt dat het bedrijf te veel sulfaatoplossingen loost op de Rijn. Wellicht wijs geworden door de ervaringen van zijn voorgangers, biedt het bedrijf onmiddellijk zijn
verontschuldigingen aan en belooft de lozingen terug te brengen en voortaan jaarlijks melding te
doen van de lozingen in een duurzaamheidsverslag.
Maar ook andere multinationale ondernemingen hebben dan de stad al verlaten, zoals Melchemie
(tegenwoordig Melspring International geheten) in 2007 en VBF-Buizen (Tata Steel, voorheen
Hoogovens) in 2010. Op retailgebied verdwijnt verder nog Vendex KBB uit Arnhem: de V&Dpoot vanwege faillissement in 2015 en de andere poot, De Bijenkorf, in 2014. Het servicebedrijf
van Philips in Arnhem is dan al veel langer weg uit de stad (1991).
Arnhem Millenniumgemeente
Het is inmiddels 2007 wanneer de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Arnhem
voorstelt om de stad op de lijst van Millenniumgemeenten in
Nederland te plaatsen. Het voorstel wordt door de raad met enige
scepsis ontvangen maar er wordt akkoord gegaan met een haalbaarheidsonderzoek. Daartoe wordt begin 2008 Doca benaderd.
Hoewel ook dit terrein niet direct tot de kerntaken van de stichting behoort, wordt toch besloten deze kans niet te laten glippen
en mee te werken aan een wellicht forse gemeentelijke stap richting duurzaamheid, energiebesparing en mondiale armoedebestrijding. Het zou bovendien na het inzakken van het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid in de jaren 90 een nieuwe
impuls voor het gemeentebestuur kunnen zijn om verder te kijken
dan de eigen gemeentegrenzen. Doca sluit zich derhalve aan bij
een gemeentelijke werkgroep waarin behalve enkele ambtenaren
en raads- en commissieleden ook vertegenwoordigers van COSGelderland en de Raad van Kerken Arnhem zitting krijgen. Van
2008 tot 2009 wordt bovendien voor deze werkgroep het secretariaat verzorgd.
Om te voorkomen dat de discussie rond deze thematiek in een papierberg vastloopt, stelt Doca
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voor om een film te maken over de Millenniumdoelen en besluit de stichting tevens om een overzicht te produceren van alle sinds 2000 in Arnhem ondernomen initiatieven die onder de
Millenniumdoelen geschaard kunnen worden. Film (gemaakt door het plaatselijk filmbedrijf
Lokaalmondiaal) en overzicht komen eind 2008 gereed en blijken voldoende om de raad te
overtuigen van de waarde van aansluiting bij de Millenniumgemeenten in Nederland (40). Op 26
januari 2009 is deze aansluiting een feit en zal de gemeente Arnhem de acht Millenniumdoelen
omarmen. Daarbij blijft de liefde tot teleurstelling van Doca wel voornamelijk beperkt tot de twee
doelen waar Arnhem zelf het meest aan heeft: lokale duurzaamheid en energiebesparing. Het
primaire doel: mondiale armoedebestrijding en alles wat daarmee samenhangt, blijft bij de gemeente Arnhem buiten beschouwing.
De laatste tien jaar
Mag de deelname aan de Millenniumwerkgroep een regelrecht succes worden genoemd, tegelijkertijd stagneert echter de structuur van andere samenwerkingsverbanden steeds meer. Het
Platform tegen Wapenhandel komt nog maar onregelmatig bijeen en binnen het Platform Arnhem Mondiaal raken de groepen die erin vertegenwoordigd zijn steeds verder geïsoleerd. Het
gebrek aan aanwas door jongeren en het ouder worden van de zittende leden begint het Platform
als geheel langzaam maar zeker op te breken. Dit met als consequentie dat steeds meer bestuursen organisatiewerk neerkomt op de schouders van de drie zittende Platformbestuurders en dan met name op die van de voorzitter/secretaris. Het aanvankelijke onderzoekswerk van Doca naar
het gedrag van multinationale ondernemingen in Arnhem heeft
gaandeweg – we zagen het al in het voorgaande stapsgewijs gebeuren – plaats gemaakt voor secretariaatswerk, coördinerende
bestuurstaken binnen de verschillende platforms waarin de stichting actief is en werkzaamheden op het gebied van vredesvraagstukken (zoals de organisatie in Arnhem van de jaarlijkse VNVredesdag en de campagne tegen kernwapens) en duurzame ontwikkeling. Bovendien is Werkgroep Arnhem Duurzaam na het
afhaken van Milieudefensie-Arnhem in 2003 eigenlijk een soloactiviteit van Doca geworden. Verder wordt stug doorgewerkt
aan het boek over het vredes- en ontwikkelingswerk in Arnhem.
Maar door gebrek aan tijd en het steeds opnieuw voorrang geven
aan de actualiteit, schuift de aanvankelijk te behandelen periode (1986-2011) alsmaar verder op.
Ging het dus in eerste instantie om een jubileumboek over 25 jaar Platformwerk, een paar jaar
later valt het besluit om er dertig jaar van te maken (1986-2016) waarna in 2015 besloten wordt
om er veertig jaar van te maken (1976-2016).
Uiteindelijk zal het boek op 19 september 2019 worden gepresenteerd op een publieksavond in
Bezoekerscentrum De Molenplaats in Arnhem (41). Het boek is dan evenwel met een kleine
duizend pagina’s en een even groot aantal illustraties dermate omvangrijk geworden, dat een
papieren uitgave niet haalbaar is en verschijnt daarom digitaal (42).
Opheffing Stichting Doca
2015 is het jaar waarin Doca een drietal interne beleidsdiscussies voert met als centraal thema:
wat is het perspectief van ons werk en hoe willen we verder? Vastgesteld wordt dat het aan respons en solidariteit met ons werk ontbreekt, dat sociale media de plaats hebben ingenomen van
het authentieke documentatie- en actiewerk en dat de gemeente ondanks aansluiting bij de Millennium- en Fair Trade-gemeenten in Nederland zich niets gelegen laat liggen aan het vredes- en
ontwikkelingswerk in de stad.
Het Platform Arnhem Mondiaal is tot dezelfde conclusie gekomen en heft zichzelf op 22 september 2016 op. Voor Doca is een jaar eerder dan het besluit al gevallen om de projecten die niet
langer beantwoorden aan de doelstellingen van de stichting, af te bouwen.
Dat besluit houdt in dat na twintig jaar gestopt wordt met het bestuurswerk voor het Platform
Arnhem Mondiaal, dat na vijfentwintig jaar het uitbrengen van de Info Arnhem Mondiaal wordt
gestaakt en na negentien jaar de PTW-Info. Ook komt met deze besluiten na achttien jaar een eind
aan de inzet rond het project Arnhem Duurzaam.
Het zijn ingrijpende beslissingen en ze zullen de inleiding betekenen tot het besluit dat
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uiteindelijk op 5 november 2019 wordt genomen, namelijk de
opheffing van Doca. Op 20 december wordt de stichting uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arnhem. Het bovengenoemde boek Arnhem Mondiaal dat twee maanden eerder verscheen is daarmee de laatste actie van Doca geweest. De komende
tijd zal worden doorgewerkt aan het overdrachtsklaar maken van
het stichtingsarchief van Doca aan het Gelders Archief waar in
2016 al het bedrijven- en projectarchief zijn ondergebracht. Uit
historisch oogpunt echter blijven de beide websites doca.nl en
arnhemmondiaal.nl zoals eerder aangegeven online.
Ed Bruinvis
Stichting Doca
December 2019

Noten
(1)

‘Karakter van bedrijfsleven blootleggen’- De Gelderlander, 16/8/1989.

(2)

- SOMO: Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Amsterdam, 1973).
- SOBE: Stichting Onderzoek Bedrijfstak Elektrotechniek (Eindhoven, 1975).
- SOBI: Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (Bilthoven, 1976).
- MOL: Onderzoeksgroep Multinationale Ondernemingen in Latijns-Amerika (Amsterdam, 1973).

(3)

Multinationals in Arnhem – Ed Bruinvis, Uitgeverij Tegendruk, Arnhem, 1989, 467 pag.

(4)

- Multinationals in Arnhem in kaart gebracht – De Gelderlander, 4/4/1989.
- Multinationals kritisch bekeken – Arnhemse Courant, 5/4/1989.

(5)

Voluit de NV Hollandsche Metallurgische Industrie Billiton (HMIB) geheten.

(6)

Drie bezwaarschriften tegen Billiton – Stichting Doca, Arnhem, 1989, 145 pag.

(7)

(Onder)ontwikkeling en multinationals – Stichting Doca, Arnhem, 1989, 94 pag.

(8)

ID-banen staan voor Instroom-Doorstroombanen. Ze waren de opvolgers van de zogeheten
Melkert-banen. Bedoeld voor werkzoekenden om hen werkervaring te laten opdoen waarmee
hun kans op een vaste baan elders groter zou moeten worden.

(9)

- Productieverbod Akzo-fabriek – De Gelderlander, 18/8/1989.
- Protest tegen uitbreiding CMC-fabriek – Arnhemse Courant, 18/8/1989.

(10)

- Nieuwe procedures tegen Billiton – Stichting Doca, Arnhem, 1990, 159 pag.
- Akzo en de ethanolaffaire – Stichting Doca, Arnhem, 1991, 90 pag.

(11)

Dit besluit werd genomen op de bestuursvergadering van 5 november 2019.

(12)

Pas met de vrijlating van Nelson Mandela in 1990 is het definitief gedaan met de – wettelijk
vastgelegde – apartheid in Zuid-Afrika. Mandela groeide in de 27 jaar dat hij gevangen zat uit
tot hét symbool van de anti-apartheidsstrijd.

(13)

De counterstrategie van Shell met betrekking tot apartheid – Stichting Doca, Arnhem, 1987, 41 pag.

(14)

De Zuid-Afrika motie in de gemeenteraad van Arnhem – Stichting Doca, Arnhem, 1988, 136 pag.

(15)

Het Platform tegen Wapenhandel (1997-2015) bestond uit: Amnesty International, AMOKNoord, AMOK-Utrecht, Campagne tegen Wapenhandel, Doca, Franciscaanse Vredeswacht,
Haags Vredesplatform, Haarlems Vredesplatform, IKV Pax Christi, LAKA, Vredesburo Eindhoven, Vredesburo Heerlen, Vredesburo ’t Witte Huis, Werkgroep Wapenhandel en Women’s
International League for Peace and Freedom.
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(16)

De beide demonstraties tegen de voorgenomen plaatsing van kruisraketten in Nederland (en
Europa) brachten in 1981 400.000 mensen op de been in Amsterdam en in 1983 550.000 mensen
in Den Haag. Het waren daarmee de grootste demonstraties die Nederland ooit gekend heeft.

(17)

Een vredescentrum in Arnhem? – Stichting Doca, Arnhem, 1993, 155 pag.

(18)

Zowel de jaargangen PTW-Info als de jaargangen Info Arnhem Mondiaal zijn in te zien tijdens
openingstijden van het Gelders Archief in Arnhem waar inmiddels het gehele archief van Doca
is ondergebracht.

(19)

Het gerenommeerde Haagse boekenbedrijf Martinus Nijhoff, opgericht in 1853, werd in 1970
verkocht aan het uitgeversconcern Kluwer (het latere Wolters Kluwer) die het in 1989 via een zogeheten
managers buy-out van de hand deed. Na een nieuwe periode van zelfstandig ondernemerschap ging
Martinus Nijhoff International in 2002 over naar ‘informatiebemiddelaar’ Swets & Zeitlinger. Ook dit
bedrijf poogde van 2002 tot 2005 onder de namen ‘Swets Blackwell’ en ‘Swets Information Services’ en in
opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de PTW-Info in handen te krijgen. ‘Swets’ ging in
2014 failliet.

(20)

‘Ordernummer S 102486. Onze klant heeft de hieronder genoemde nummers niet ontvangen op
zijn abonnement. Wij verzoeken U onze klant deze per omgaande te doen toekomen en dit
formulier voorzien van Uw reactie aan ons te retourneren.’ – Martinus Nijhoff International,
9/8/1998.

(21)

‘De reden daarvoor is dat de BVD zijn wettelijke taken uitsluitend binnen een zekere mate van
geheimhouding effectief kan uitvoeren. Kritische ondergrenzen daarbij zijn: de bronnen, de
werkwijze en het actuele kennisniveau van de dienst.’ – Brief mr. A.W.H. Docters van
Leeuwen, hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst, aan Ed Bruinvis van Stichting Doca, 1998.

(22)

De voorzitter van Doca gaat op 23 oktober 1993 in het radioprogramma Spijkers met koppen van
BNNVARA de discussie aan met de bedrijfsleider van het kledingbedrijf Pronto. Hij krijgt daarbij
zoveel adhesie uit de zaal dat het bedrijf zich genoodzaakt ziet om direct na die middag met de
reclamecampagne te stoppen.

(23)

De zaak Bosio – Stichting Doca, Arnhem, 1991, 80 pag.

(24)

De andere organisaties die aan het schaduwonderzoek meewerken zijn Buro Jansen en Janssen
uit Amsterdam, AMOK-Utrecht, De Stelling uit Den Bosch en het onderzoeksbureau IVON
eveneens uit Utrecht.

(25)

De Franse onderzoeksjournalist Sylvain Ephimenco deed in de jaren 80 voor het dagblad
Libération eveneens onderzoek naar de zaak Bosio. Maar ook zijn onderzoek leverde niet de zo
gewenste helderheid op. Fictie en werkelijkheid bracht hij om die reden samen in het boek
Facades, Uitgeverij In de Knipscheer, Haarlem, 1991.

(26)

‘De snelle en beslissende overwinning van de geallieerde legers in de Golfoorlog werd mede
mogelijk gemaakt door een product van Akzo’s Chemie Divisie’ – Reporter nr.5, Akzo Chemie,
Amersfoort, mei 1991

(27)

Militaire productie bij Akzo Nobel – Stichting Doca, Arnhem, 1994, 101 pag.

(28)

Nederlandse wapenhandel in de jaren 90 – Papieren Tijger, Breda, 1998, 133 pag.

(29)

Het verzoek komt van een medewerkster van de stichting Rijnstad (stedelijk jongerenwerk) en
een voormalige onderzoekster bij AKB (Alternatieve Konsumentenbond).

(30)

Het Ogoni Platform telde in de periode 1995-1999 als leden behalve Doca: de Vereniging
Milieudefensie, Greenpeace, Amnesty International, The Body Shop, A SEED en UNPO
(Unrepresented Nations and Peoples Organization).

(31)

MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People.

(32)

SPDC: Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd.
In 2019 diende een minstens zo belangrijk rechtszaak namelijk rond de vraag in hoeverre Shell

~ 49 ~

medeverantwoordelijk is voor het neerslaan van de opstand van het Ogonivolk in Nigeria in
jaren 90 en voor de executie van Ken Saro Wiwa en zijn acht medestanders.
(33)

Deze organisaties zijn de Gelderse Milieufederatie (GMF), COS-Gelderland, Novib, Consulentschap Natuur- en Milieueducatie en de Werkgroep Gelderland van de Evert Vermeer Stichting
(EVS).

(34)

- Doeken wapperen door de politieke wind – Arnhemse Courant, 2/3/1998
- Kleurrijk en duurzaam – De Gelderlander, 2/3/1998

(35)

NCDO: Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.
Opgericht in 1970 had de Stichting NCDO als taak om de burgers te betrekken bij duurzame
mondiale ontwikkeling. In 2017 zijn de uitvoerende werkzaamheden van de NCDO beëindigd.
In het land krijgt de NCDO vooral bekendheid als de initiator van de Lokale Duurzaamheidsspiegel.

(36)

Behalve Doca hebben ook de Gelderse Milieufederatie (initiator), Stichting Werkgroep Lathum,
Milieuvrienden Duiven, Milieugroep Westervoort, Werkgroep Milieu Didam, Leefklimaat
Zevenaar, Meldpunt Gezondheid en Milieu, Vereniging Stedelijk Leefmilieu Nijmegen en
Stichting Werkgroep Weurt-plus zitting in dit platform.

(37)

Militaire productie in de regio Arnhem en duurzame ontwikkeling – Stichting Doca, Arnhem,
2002, 139 pag.

(38)

Voor de vervanging van de nu nog 61 F-16’s die de Koninklijke Luchtmacht in dienst heeft zijn
46 Joint Strike Fighters (JSF, F-35) aangeschaft. Het gehele investeringsbedrag voor de
vervanging van de F-16 door de JSF is gestegen tot een slordige 6 miljard euro. De kosten per
toestel zijn inmiddels opgelopen van oorspronkelijk 28 miljoen euro tot 80 miljoen euro.

(39)

OBIV: Onderzoeksbureau Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Louis Sévèke wordt als een van
de auteurs gezien van het anoniem uitgebrachte boek Tragiek van een geheime dienst (1990)
over het volgen en bespieden van activisten door de Nijmeegse PID (plaatselijke inlichtingendienst van de gemeentepolitie). Samen met Frank Schoenmaeckers en Ed Bruinvis schreef hij
het boek Operatie Homerus (1998) over de provocaties door een infiltrant van de toenmalige
BVD.

(40)

De film Op weg naar 2015 (zo genoemd vanwege de VN-Millenniumcampagne die van 2000
tot 2015 liep) werd geregisseerd door Stefan Verwer en Thomas Hurkxkens en laat een groot
aantal mensen aan het woord die hun betrokkenheid bij de Millenniumdoelen illustreren. Het
vertonen van de film in de raadscommissie op 12 januari 2009 was een succes en leidde tot het
aannemen van de motie van GroenLinks-Arnhem om Arnhem tot Millenniumgemeente uit te
roepen.

(41)

Arnhem Mondiaal, veertig jaar samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem
Stichting Doca, Arnhem, 2019, 953 pag.

(42)

Om het boek leesbaar te maken is door ControLuce Visuele Communicatie Nijmegen een
website gebouwd (arnhemmondiaal.nl). Het boek kan gratis worden gedownload of vanaf het
scherm worden gelezen. Bovendien is op deze website historisch materiaal ondergebracht van
het Platform Arnhem Mondiaal dat zichzelf in 2016 ophief.
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