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ANDERE OGEN

Volkomen normaal
Linda Polman

De spanningen tussen Iran en de VS esca
leerden in de afgelopen weken. Amerika 

staat weer eens op de rand van oorlog en 
Amerikanen vinden dat normaal. En toch zien 
ze zichzelf graag als een vredelievend volkje en 
hun land als een force for good in de wereld. Dat 
oorlog en militair conflict een constante is in 
Amerikaanse levens komt door hun conditio
nering. Van jongs af aan wordt Amerikanen 
geleerd om militarisme zonder vragen te 
accepteren. 

Die conditionering bestaat uit vele ingrediënten. 
Nationalisme en militarisme worden door 
Amerikaanse media en andere instituties rijkelijk 
over het leven gestrooid. Support our troops is wat 
de Amerikaanse klok slaat, nooit wordt in twijfel 
getrokken dat Amerika het allemaal doet om de 
wereld een beetje beter te maken.
Angst is ook een belangrijk element in de 
conditionering. Amerikanen worden er door 
hun regering en door de media voortdurend aan 
herinnerd dat vijanden op de loer liggen. De 
Sovjetdreiging rechtvaardigde miljarden dollars 
aan militaire uitgaven en vele woeste militaire 
avonturen in alle hoeken en gaten van de 
wereld. President Eisenhower waarschuwde zijn 
volk nog voor het militairindustriële complex 
in zijn afscheidstoespraak in 1961. Hij richtte 
zich tot dovemansoren. Van de Koude Oorlog 
liepen de Amerikanen trouw aan de vlag de War 
on Terror in. 

Natuurlijk zijn niet alle gevaren 
verzinsels, maar is het nodig om 
ze allemaal vol op het orgel en 
tot de tanden gewapend te lijf 
te gaan? Zonder maatschap
pelijke discussie of serieuze 
kritische analyse? Als in een 
reflex wordt militair geweld 
geaccepteerd als het antwoord. 
Niets wordt ondernomen om 
de burger iets bij te 

brengen over historische context, over hoe de 
vijand er zelf over denkt, of over de complexiteit 
van de oorzaken van een conflict.
Ook niet nu Amerika weer afdendert op oorlog 
met Iran. Er is geen discussie tussen politici, 
geen discussie in de media over de weinig 
f latteuze rol van de VS in Iran tot nu toe, geen 
vermelding van de coup door de CIA in 1953 die 
de democratisch gekozen regering van Iran 
omver wierp, wat leidde tot jaren van een door 
de VS gesteunde dictatuur, waarin opposanten 
werden gemarteld en vermoord. Zowat alle 
disputen met Iran, van de gijzeling van 1979
1981 tot nu, hebben hun wortels in een 
geschiedenis die de Iraniërs tegen wil en dank 
delen met de Amerikanen. Maar geen woord 
daarover. Iran is voor de meeste Amerikanen 
gewoon een van de vele broeikassen voor 
terrorisme.

Antiintellectualisme is misschien wel het 
belangrijkste ingrediënt in de conditionering 
van Amerikanen voor oorlog. De VS is het enige 
ontwikkelde land ter wereld dat eist dat 
scholieren het liefst dagelijks trouw zweren aan 
de Amerikaanse vlag, zonder vragen te stellen. 
Amerikanen die wel vragen stellen worden 
weggezet als troublemakers. 

Amerika geeft 650 miljard dollar per jaar uit 
aan zijn strijdkrachten, oneindig veel meer 
dan welk land ter wereld ook, en houdt er 

800 militaire bases in 80 landen op na. 
Amerikanen vinden dat normaal. 

Ze vinden het ook normaal dat 
militaire vliegtuigen voor 

belangrijke football wedstrijden 
een fly-over boven het stadion 
doen. En dat steeds meer jonge 
mensen een opleiding alleen 
kunnen betalen als ze eerst 

een paar jaar in dienst 
gaan. Vragen? 

Geen vragen. ■
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In Militaire Spectator 2-2020 
verschijnt onder meer: 
‘Oorlogvoering anno 2020 in 
het Midden-Oosten. Inzichten 
uit de praktijk’ van drs. E.N. van 
der Steenhoven.

Nederland maakt in het geval 
van internationale militaire 
missies gebruik van de 
geïntegreerde benadering, 
waarbij militair optreden hand 
in hand gaat met diplomatie 
en ontwikkelingswerk. Lokale 
organisaties die zich uitspreken vóór democratie en 
mensenrechten en tegen corruptie en extremisme 
zijn van cruciaal belang. De lokale activisten vormen 
de kurk waarop internationale (hulp)organisaties 
drijven, van het Rode Kruis tot de Internationale 
Organisatie voor Migratie en alle VN-organisaties.

Terreurgroepen in het Midden-Oosten steken 
intussen veel tijd en energie in het monddood 
maken van lokale mensenrechtenactivisten, 
onder meer door het stilleggen van Facebook- en 

Kooy-symposium 2020

ONderBEMAND!
Defensie heeft een personeelstekort waarvoor 
oplossingen worden gezocht. Welke rol kan de 
techniek spelen in het creëren van een organisatie 
met een lagere personeelsbehoefte? Kan werken op 
afstand, het gebruik van robots en de toepassing 
van kunstmatige intelligentie de meeste winst 
opleveren bij de inzet van manschappen of juist in 
ondersteunende taken? Wat zijn de voor- en nadelen 
van een personeelsarme krijgsmacht? En is bij dit 
thema Europese samenwerking mogelijk?

Die vragen staan op 15 april centraal centraal op het 
Kooy-symposium 2020 in Stroe. Keynote-speakers 
zijn staatssecretaris van Defensie Barbara Visser en 
prof. dr. Steven dHondt (TNO). 

Datum: woensdag 15 april 2020
Locatie: Gen.Maj. Kootkazerne, Wolweg 110,  
3776 LT Stroe
Tijd: 10.00-17.30 uur
Meer informatie en aanmelden: www.kivi.nl/
afdelingen/defensie-en-veiligheid/kooy-symposium

In Russians among us beschrijft BBC-journalist Gordon Corera moderne 

Russische spionageoperaties in de VS en de tegenmaatregelen van de 

FBI. De arrestatie van sleeper agents in 2010 werd toentertijd gezien 

als een terugkeer naar de Koude Oorlog. Corera betoogt echter dat de 

Russische dreiging nooit is weggeweest, en dat er juist een nieuwe, meer 

disruptieve fase is aangebroken. Hij gaat hierbij in op president Poetins 

spionagecampagne tegen het Westen, de intensivering daarvan in het 

laatste decennium, en de gemiste signalen. Daarnaast is er onder andere 

aandacht voor de ontwikkeling van Russische spionageactiviteiten, 

inclusief de inzet van cyber illegals die bijvoorbeeld de Amerikaanse 

verkiezingen van 2020 bedreigen. 

In dit deel van The Routledge Studies in Gender and Security-serie 

verkennen Jessica Peet en Laura Sjoberg de rol van gender in oorlog. 

Hoe beïnvloedt gender de strategieën van strijdende partijen als het 

gaat om het aanvallen of juist beschermen van burgers? Aan de hand 

van historische en contemporaine voorbeelden, zoals de ‘Rape of 

Berlin’ in de Tweede Wereldoorlog en het huidige conflict in Nigeria, 

betogen de auteurs dat gender centraal staat in de beeldvorming van 

strijdende partijen, zowel over zichzelf als over hun tegenstanders. 

Gender speelt daarom een rol in strategische en tactische keuzes in de 

strijd. 
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Twitteraccounts, identiteitsfraude, ontvoering en 
het verspreiden van desinformatie. Deze nieuwe 
methodieken kunnen het werk van militairen 
op uitzending sterk bemoeilijken of gevaarlijker 
maken, want het zijn juist de lokale activisten met 
wie militairen samen moeten werken in de strijd 
tegen extremistische ideologieën. Extremisme kan 
immers alleen duurzaam van binnenuit worden 
geweerd; internationale organisaties alleen hebben 
dit morele gezag niet, net zomin als buitenlandse 
militairen. 

Vooruitblik

Om het machtsevenwicht in Europa  
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In 1667, het jaar van de Tocht naar Chatham, stond de Republiek op het 

toppunt van haar roem. Anderhalve eeuw later was daar weinig meer 

van over en werd ons land door Napoleon van de politieke landkaart 

geveegd. Dit boek geeft een militaire verklaring voor het ‘wonder’ in 

de zeventiende eeuw en de neergang die daarna volgde. Hoe waren 

leger en vloot in de Republiek georganiseerd en gefinancierd? Welke 

tactieken werden gebruikt en hoe functioneerde de militaire leiding? 

Waar kwamen de Staatse troepen vandaan en hoe was de samenleving 

erbij betrokken? Hoe leefden de tienduizenden anonieme matrozen 

en soldaten, en hoe keken de burgers tegen hen aan? Alle auteurs zijn 

verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. 

Iran heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste spelers in het 

Midden-Oosten. In Iran rising vertelt Amin Saikal hoe het Iraanse regime 

wist te overleven, ondanks voortdurende binnenlandse strubbelingen, 

westerse sancties, en andere uitdagingen. Saikal behandelt de recente 

geschiedenis van het land, met de revolutie van 1978-79 als beginpunt. 

Die revolutie zette verschillende ontwikkelingen in gang, zoals oorlog 

met Irak, spanningen met Arabische buurlanden, en vijandelijkheden 

tussen Iran en Israël en de VS. Saikal benadrukt het behendige optreden 

van het Iraanse regime in de Golfoorlogen en de Syrische crisis. Iran 

dankt zijn succes aan zijn politieke orde, met een theocratische leider 

en een gekozen president en parlement. 


