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Nieuwsbrief
van Onkruit Vergaat Niet

Gespreksavond over Oekraïne
Dit is een samenvatting van de Gespreksavond over
Oekraïne, een volledige transcriptie vind je hier. 
Er waren twee sprekers uitgenodigd, Marjan Lucas en
Wendela de Vries. 
 
Marjan Lucas was onderdeel van de OVSE Special
Monitoring Mission Oekraïne. Ze vertelt dat ze uiteindelijk
van het front terug moest naar kantoor. Ze is nog vrij lang in
Kiev gebleven, waarbij ze ook haar rapportages blijft
doorsturen. Na 2½ maand in de schuilkelder moest
iedereen van de OVSE evacueren. De rapportages van de
OVSE vanaf 2014 werden wel als onafhankelijk ervaren.
Maar vanaf eind februari gingen de Russen de OVSE
beschuldigen, dat ze de Russen toch de schuld van alles
gaven. Op 31 maart is het mandaat van de missie
opgeheven. De missie bestaat politiek gezien niet meer,
maar wel administratief in Moldavië. Lees ook Oekraïne
onder vuur: Kiev in, Kyiv uit.  
 
Wendela de Vries van Stopwapenhandel.org schetst hoe
wapens die naar een bepaalde regio gaan, daar nog vele
jaren daarna blijven opduiken waardoor conflicten
gewelddadig worden uitgevochten. Wendela noemt zich
antimilitarist. Pacifisme betekent het volledig uitsluiten van
geweld, antimilitarisme betekent dat je vooral kijkt naar het
systeem waarin geweld heel snel naar voren wordt
geschoven als oplossing voor allerlei problemen.
Militaristisch denken, krijgsmacht als oplossing.
Krijgsmachten helpen helemaal niet, die doen niets aan
oorzaken. Dan kan je beter een OVSE hebben.
Wapenleveranties vormen een groot risico, leiden tot
langdurig geweld. Ze staan niet op zichzelf, vooral als je wat
ingewikkelder wapensystemen gaat leveren, moet je ook
instructeurs meesturen. Als er iets is dat we niet moeten
hebben, is een Westerse inmenging in Oekraïne. Het blijft
nog steeds een risico dat het uitloopt op een heel groot
internationaal conflict en dan komen er ook kernwapens in
het spel. De-escaleren is nu de enige manier om te komen
tot onderhandelingen en dat is ook nodig om een
kernoorlog te voorkomen. 
 
Tijdens de daarop volgende discussie bleek er geen
overeenstemming over het wel of niet sturen van wapens.
Er waren veel totaalweigeraars aanwezig, zij waren
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Inleiding
Als Onkruit Vergaat Niet
hebben we op 7 april
2022 een ‘gespreksavond
over Oekraïne’
georganiseerd. Het idee
was om dit in kleine kring
te doen. Ook wijzelf
waren in verwarring over
deze oorlog waarvan
iedereen dacht dat ie niet
zou komen. Er kwamen
erg veel aanmeldingen.
Verhuizen naar de grotere
zaal in de Thiemeloods
gaf maar even lucht. De
aanmeldingen bleven
binnenkomen, we hebben
veel mensen moeten
teleurstellen. We gaan
daarom wat betreft de
verslaglegging van de
avond voor een volledige
transcriptie. In deze
Nieuwsbrief plaatsen we
een kleine samenvatting,
met links naar het verslag
op onkruitvergaatniet.nl. 
In het kader van de
discussie is het statement
van de pacifistische
beweging in Oekraïne
interessant. Vanuit
mailcontact met Ton
Hirdes is het verhaal van
Marjan Lucas tijdens de
OVSE-missie in Oekraïne
tot stand gekomen. Wij
mochten het opnemen in
onze nieuwsbrief en op
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Eind januari vertrekt Marjan Lucas (65)
(voormalig GroenLinks-raadslid en
landelijk voorzitter) naar de Oekraïne
als waarnemer voor een missie van de
OVSE, de Europese organisatie voor
vrede en veiligheid. Die missie luistert

naar de naam SMMU: de Special Monitoring Mission in
Ukraine. Marjan zal ingezet worden in de Donbas is dan de
bedoeling. Ze zal met haar team rapporteren over
schendingen van bestandsafspraken. Maar het loopt
anders: “De gehele internationale staf wordt geëvacueerd

evenmin unaniem tegen het sturen van wapens. Sommigen
bepleitten dat Oekraïners het recht hebben om zich te
verdedigen en dat wij hen daarbij moeten helpen, ook met
wapens. Veel anderen vonden dat er al genoeg wapens in
Oekraïne waren, dat meer wapens alleen maar betekent
meer en langduriger geweld. De NAVO heeft al zoveel meer
wapens dan de Russische federatie en ook dat heeft de
inval van Rusland niet voorkomen. 
 
Zie de volledige transcriptie op de website.

Verklaring Ukrainian Pacifist
Movement
Op onze website hebben we een verklaring van de
pacifistische beweging van Oekraïne (UPM – Ukrainian
Pacifist Movement gepubliceerd. Deze beweging is in 2019
opgericht, en strijdt voor vrede, ontwapening, afschaffing
van de dienstplicht, niet-gewelddadige oplossingen bij
conflicten en democratische civiele controle op militaire
kwesties. Klik hier voor de Verklaring

Oekraïne onder vuur: Kiev
in, Kyiv uit.

de website. Het filmpje
over het verzet in
Melitopol is een
indrukwekkend voorbeeld
van geweldloze
weerbaarheid.  
 
Verder aandacht voor
‘Geen bommen maar
bomen’, over bommen die
onder de door Nederland
aangeschafte Reaper-
drones komen te hangen.
Deze drones zijn pas in
midden 2023
operationeel, ze werden
aangeschaft als
ongewapende
onbemande vliegtuigjes
die vooral inlichtingen
zouden moeten
verzamelen. Het worden
nu vliegende bewapende
“killer-drones”. Ook aan
het inlichtingenfront
zoeken de
inlichtingendiensten de
grenzen op. Dat we het
kritisch moeten blijven
volgen, blijkt wel uit het
jaarverslag van de
toezichthouder. 
 
Ook de stand van zaken
met betrekking tot ons
project komt aan bod. 
 
Wim van der Grinten 
Eindredactie 
 

Stand van
zaken project
De crowdfunding is
inmiddels afgesloten. We
hebben meer dan het
beoogde bedrag
opgehaald. We zijn daar
erg blij mee. Via deze
weg willen we de
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uit Oekraïne. De Russische invasie is een feit, ook Kiev lag,
en ligt, onder vuur”, schrijft ze. 
Onderstaand verhaal van Marjan is via de mail tot stand
gekomen. In eerste instantie schrijft ze vanuit Kiev waar
geregeld het alarm afgaat en ze vanaf de 13e verdieping
van haar onderkomen naar de schuilkelder moet. Daarna
schrijft ze vanuit Moldavië waar een deel van de SMMU
wordt geëvacueerd. Ze hoopt van daaruit via Roemenië
Nederland te kunnen bereiken. Tussentijds blijft het een
paar dagen stil, geen mails of appjes, geen communicatie.
Inmiddels is ze terug In Nijmegen. 
 
Missie en mandaat  (Marjan Lucas) 
Op verzoek van Oekraïne werd de OVSE SMMU missie
gerealiseerd in 2014. Een civiele, internationale missie die
met haar aanwezigheid op de grond in heel Oekraïne,
onpartijdig, onbewapend en onafhankelijk toezicht zou
moeten houden op naleving van de akkoorden door de
strijdende partijen. Waarnemers (‘monitoring officers’) uit
zowel oost als west maken er deel van uit. Dus inclusief
Russen, Kazachen, Belarussen, Georgiërs, Kirgiezen,
Tadzjieken e.v.a. en daarnaast ook Amerikanen, Fransen,
Britten, Zweden, Canadezen, Italianen, Bosniërs, Duitsers
e.v.a. En dus ook Nederlanders, 7 in getal van de ruim 650
waarnemers, 42 nationaliteiten, toen ik naar de Oekraïne
vertrok. 
Juist door deze oost-west mix is (en hopelijk blijkt straks
niet dat ik inmiddels behoor te zeggen: was) de SMMU de
enige internationale missie die bij strijdende partijen en in
politieke burelen het draagvlak heeft om, met de voeten op
de grond, ook in de conflictregio’s te monitoren en
rapporteren. Dit in tegenstelling tot de EU en VN.
 
Lees hier het vervolg van Marjan's verhaal  

Ongewapende Oekraïners
tegenover Russisch convooi
In het filmpje hieronder zie je ongewapende Oekraïnse
burgers de straat op gaan om een Russisch convooi tegen
te houden. Het filmpje verscheen op 1 maart op Twitter, Het
gebeurde in Melitopol. De burgemeester van deze Oost-
Oekraïnse stad, Ivan Fedorov, werd wereldnieuws toen hij
op 11 maart werd ontvoerd door Russische militairen. In zijn
cel hoorde hij hoe andere gevangenen werden gemarteld,
zelf bleef hij ongedeerd. Na zes dagen kwam Fedorov vrij
na een gevangenenruil. Een maand na zijn bevrijding reisde
Fedorov met een Oekraïense delegatie van
parlementsleden in opdracht van Zelensky door West-
Europa. Na een bezoek aan Berlijn, Rome en Brussel, heeft
Fedorov ook Nederland bezocht. Hij sprak daar met
ambtgenoten, met Hoekstra en leden van de Tweede
Kamer. Fedorov werd in oktober 2020 burgemeester van
Meritopol, dat op 1 maart door de Russen werd ingenomen.
Fedorov weigerde mee te werken en riep de bevolking op
de straat op te gaan. Beelden van deze protesten gingen de
wereld over, zoals het filmpje hieronder.

donateurs nogmaals
hartelijk bedanken. 
 
Tentoonstelling 
Met een aantal mensen
wordt er gewerkt aan de
voorbereiding van de
tentoonstelling. Met
documenten, foto’s,
krantenartikelen, gefilmde
portretten van
totaalweigeraars en
actievoerders en beeld-
en audiofragmenten
worden antimilitaristische
acties uit de jaren ‘80
belicht. De lijn wordt ook
doorgetrokken naar het
heden: wat is de
betekenis van
antimilitarisme in het licht
van de oorlog in de
Oekraïne. De
crowdfunding heeft het
mogelijk gemaakt om
deskundige hulp in te
huren voor de grafische
vormgeving. Kees van
den Bosch is gevraagd
om een podcast te maken
met mensen uit Nijmegen
die in de jaren ‘80 aan
Onkruit-acties en
kraakacties meededen.
Extinction Rebellion is
gevraagd op de
tentoonstelling het
hedendaags activisme te
belichten. De
tentoonstelling zal te zien
zijn in de Vredesweek van
17 tot 25 september 2022
in de Lutherse Kerk aan
de Prins Hendriklaan 79
in Nijmegen. Het is een
mobiele tentoonstelling,
die na september ook op
andere plaatsen in
Nederland getoond kan
worden. Vanuit Utrecht en
het Domela Nieuwenhuis
Museum in Heerenveen is
reeds belangstelling
getoond. 
 
Film 
De opnames en
interviews voor de film
zijn inmiddels afgerond.
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Geen bommen maar bomen
Met deze slogan hebben 11 activisten van Extinction
Rebellion op 8 april 2022 vanaf 7:30 uur de hoofdingang
van vliegbasis Leeuwarden geblokkeerd. Zij vroegen
hiermee aandacht voor de effecten van oefeningen zoals
‘Frisian Flag’ op de natuur en het klimaat. Als roze ‘vredes-
soldaten’ hadden ze zich aan bomen en aan elkaar
vastgeketend. Onder toeziend oog van de marechaussee
en de politie werden er leuzen geroepen. De politie greep
niet in toen een automobilist via de berm het Keegsdijkje op
probeerde te rijden, waarmee hij ook twee actievoerders
wegduwde met zijn auto. Deze actie werd door de
actievoerders als ‘terreurdaad’ bestempeld (zie de website
voor een filmpje van deze gebeurtenis). Om kwart over
twaalf maakten de actievoerders zelf een einde aan de
blokkade. 
 
Lees verder op de website

De portretten voor de
tentoonstelling worden op
het moment gemonteerd.
De komende maanden
werken we verder aan het
script voor de film en in
juni / juli is de
eindmontage gepland. De
crowdfunding heeft het
mogelijk gemaakt om
daarbij selectief gebruik te
maken van beeld- en
geluidsfragmenten van
het Instituut van Beeld &
Geluid. De film zal te zien
zijn op de tentoonstelling
en op de debatavonden
die vanaf september
gepland worden. 
 
Debatavond 
De eerste debatavond is
gepland op 23 september
2022 in de Thiemeloods
in Nijmegen. Doel van de
avond is dat
actievoerders uit de jaren
‘80 en huidige activisten
met elkaar in gesprek
gaan over de betekenis
van directe actie om je
politieke doelen te
bereiken. En daarbij ook
stil te staan bij het gevaar
van radicalisering. Het
debat wordt geleid door
Cees Grimbergen en
Jacquelien van
Stekelenburg, hoogleraar
Sociale Verandering en
Conflict aan de VU zal
een inleiding verzorgen.
De planning is om op
meerder plaatsen een
debat te organiseren in
combinatie met de
tentoonstelling en het
vertonen van de film. 
 
Mari Beks   

BEWAPENDE DRONES: DE MAN MET DE
ZEIS
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Vorige week heeft een kamermeerderheid besloten om de
MQ-9 Reaper drones alsnog te bewapenen. Het besluit viel na
een motie hiertoe door VVD-er Peter Valstar, die werd
gesteund door VVD, CDA, ChristenUnie, PVV, SGP en JA21.
Het besluit is zeer omstreden. Maar sinds de oorlog in
Oekraïne is de roep om meer bewapening, hogere defensie-
uitgaven, als maar luider geworden. 

 
De MQ-9 Reaper is een onbemand verkenningsvliegtuig, dat op afstand wordt bediend. Dankzij
camera’s kunnen de Reapers vrijwel real time beelden en data uit het inzetgebied doorsturen.
Een reaper is, letterlijk vertaald, een maaimachine. De man met de zeis, is een betere
benaming omdat met een ‘Reaper-drone’ ook mensen neergemaaid kunnen worden. Het
embleem van de dronepiloten (zie afb) spreekt duidelijke beeldtaal. De Verenigde Staten
gebruiken de drones zo om “terroristen” uit te schakelen, ook buiten oorlogsgebieden. Er is
inmiddels veel geschreven over deze ‘targeted killing and drone warfar’. Er vallen hierbij veel
burgerdoden. In Afghanistan, Pakistan, Somalië en Jemen zijn bij Amerikaanse drone-aanvallen
sinds 2002 volgens verschillende schattingen ten minste honderden tot enkele duizenden
burgers gedood, onder wie veel kinderen. Sinds 2001 hebben de Amerikanen zeker 8.858
mensen gedood met drones, inclusief 910 burgers, blijkt uit cijfers van The Bureau of
investigative Journalism. Drone Warfare — The Bureau of Investigative Journalism (en-GB)
(thebureauinvestigates.com) 
 
Reeds in 2013 wilde Nederland vier van deze Reaper drones aanschaffen, maar dat werd
zeven jaar uitgesteld vanwege de slechte financiële situatie van Defensie. In 2017 wilde men de
drones toch versneld aanschaffen voor ‘surveillance’ taken. Op 7 juli 2021 rolde het 1e
Nederlandse exemplaar uit de fabriek van General Atomics Aeronautical Systems Inc. in het
Amerikaanse Poway. De vier onbemande drones (uav’s: unmanned aerial vehicle) die de
Nederlandse luchtmacht in februari ontving, worden eerst als proef op Curacao opgesteld,
vanwege de gunstige weersomstandigheden en beschikbaarheid van het luchtruim. De drones
worden met 2 grondstations gestationeerd op vliegveld Hato. 
 
Een vlieger en een sensoroperator voeren de missies uit. Ze hoeven hiervoor niet zelf aanwezig
te zijn in het inzetgebied. Het systeem wordt daarom ook wel RPAS genoemd, Remotely Piloted
Aircraft System. Daarnaast bestaat het team uit technisch personeel voor onderhoud van het
toestel en de systemen. 
Het is de bedoeling alle drones met grondstations en communicatieapparatuur op een later
tijdstip naar vliegbasis Leeuwarden komen. Wanneer is nog niet bekend. De toestellen kunnen
vanuit de lucht data verzamelen, die wordt doorgegeven aan een grondstation. Twee
grondstations staan op Vliegbasis Leeuwarden. Hier worden ook de beelden vanuit het
Caribisch gebied geanalyseerd. 
De vier MQ-9 Reapers gaan in het Caribisch gebied voor defensietaken gebruikt worden, maar
ook (in samenwerking met de Verenigde Staten) bij operaties tegen drugssmokkel. 
Naar verwachting zijn de MQ-9 Reapers halverwege 2023 volledig operationeel. 
 
Lees verder over de Raket op een simkaart en de illusie van een schone oorlog

De oorlog in Oekraïne wordt tegenwoordig veelvuldig als
argument gebruikt om allerlei militaire en
inlichtingenactiviteiten uit te breiden. Bij de Nederlandse
inlichtingendiensten is men continue bezig om de
bevoegdheden op te rekken. Zij gebruikten sinds 2018 een
zerodaylek bij operaties om computers binnen te dringen.

Inlichtingendiensten gaan boekje te buiten
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De AIVD en de militaire inlichtingendienst MIVD hebben de
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) pas
halverwege 2021 ingelicht over de inzet van de
zerodaykwetsbaarheid. 
 
Een zerodaykwetsbaarheid is een kwetsbaarheid in software
(programma of besturingssysteem op een computer of
smartphone), waar nog geen reparatie (een patch) voor
bekend is, ofwel omdat de softwarefabrikant nog geen tijd
heeft gehad om er een patch voor uit te brengen ofwel omdat
de kwetsbaarheid nog niet bekend is.
De inlichtingendiensten gebruikten de betreffende kwetsbaarheid al vanaf 1 mei 2018, bij een
niet nader genoemd aantal operaties. Ze moeten daar toestemming voor krijgen van ministers.
De TIB toetst vooraf of de verzoeken rechtmatig zijn. Het is ronduit schandalig dat de diensten
hiervan gebruik hebben gemaakt en dit lek niet gemeld hebben bij de softwarefabrikant. 
 
Aan het gebruik van de zogenaamde ‘zero days’ kleven grote risico’s, bijvoorbeeld als ze
uitlekken en ook door anderen (criminelen en hackers) misbruikt worden. De diensten moeten
de inzet van zulke kwetsbaarheden melden aan de TIB. Die toezichthouder beoordeelt
voorafgaand aan inlichtingenoperaties of de risico’s van een hack acceptabel zijn, maar is
daarvoor wel afhankelijk van informatie die de diensten aanleveren.
 
Jaarverslag TIB 2021 
 
In het op 22 april 2022 verschenen jaarverslag van de TIB wordt aangegeven dat de diensten
het niet zo nauw nemen met het melden van onontdekte kwetsbaarheden. Je kunt het
jaarverslag hier downloaden. 
 
De TIB heeft in 2021 3071 verzoeken beoordeeld, weer meer dan het jaar ervoor. Ook valt op,
in vergelijking met het jaar ervoor, dat er veel geoordeeld is dat de operatie niet proportioneel
was. Dat ging ook om strategische operaties. In 2021 is het 6 keer voorgekomen dat de AIVD
de spoedprocedure (waarbij direct kan worden ingezet, nog vóór het bindend oordeel van de
TIB) onrechtmatig heeft ingezet. Ook kwam het 3 keer voor dat de inzet zelf onrechtmatig was.
In twee gevallen ging het om een journalist.
 
De diensten mogen onder waarborgen ook het internet via de kabel aftappen. De TIB heeft in
2021 twee keer verzoeken tot kabelinterceptie als onrechtmatig beoordeeld. Bij het eerste
verzoek was het aannemelijk dat een significante hoeveelheid van het internetverkeer van
onder andere Nederlandse burgers zou worden opgeslagen (bulkdata) en een deel daarvan
ongezien zou worden gedeeld met een buitenlandse partnerdienst. Er was geen concrete
beschrijving van de te verwachten opbrengst die deze interceptie kon rechtvaardigen. Bij het
tweede verzoek was teveel onduidelijkheid over de waarborgen. Daardoor zou eenzelfde
situatie kunnen ontstaan als bij het eerste verzoek. 
 
Lees verder over de schimmige handel in zero days op de website

Oproep
Aan het project Onkruit vergaat niet werken op het moment ongeveer 10 mensen mee. Deze
groep kan echter nog wel versterking gebruiken. Met name het opbouwen van een
tentoonstelling en de communicatie campagne vraagt veel werk. Wie ons daarbij kan helpen
meld je aan. Iedere hulp is welkom. Verder zijn we op zoek naar foto’s, krantenartikelen of ander
bruikbaar materiaal voor de tentoonstelling. Bij deze de oproep om op zolder nog eens in oude
dozen te kijken of je bruikbaar materiaal hebt. Wij zijn er blij mee. 
 
Namens Stichting Onkruit vergaat niet 
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Mari Beks 
info@onkruitvergaatniet.nl                                                                          Onkruit vergaat niet

Nieuwsbrief ontvangen?
Deze Nieuwsbrief wordt verstuurd naar iedereen die zich via de website heeft ingeschreven,
inschrijvingen van de gespreksavond over Oekraïne (7 april 2022) én naar de (oorspronkelijke)
lijst contacten. Indien je geen prijs stelt op toezending kun je je via de link onderaan afmelden.
Ken je mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in dit project? Zij kunnen zich via deze link
inschrijven op deze Nieuwsbrief.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede

ontvangst voegt u info@onkruitvergaatniet.nl toe aan uw adresboek.
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