
T32 REPORTAGE DE TELEGRAAF
ZATERDAG 12 MAART 2022

De helderblauwe
ogen van Mariëtte
Moors staan ver-
twijfeld als ze
zegt: „Misschien

was het wel beter geweest
als we meer wapens hadden
gehad om naar Oekraïne te
sturen. Ik weet het werkelijk
niet.”

De 78-jarige antimilitarist
voerde een kwart eeuw onaf-
gebroken actie voor ontwa-
pening. „Nu denk ik dat het
goed is dat we kruisraketten
hebben, in Volkel liggen 22
Amerikaanse atoomwapens.
Met een nucleair evenwicht
weet Poetin dat hij ze niet in
moet zetten. Hoop ik.”

Atoomvrijstaat
Rode krullen had ze toen,

een legergroen jasje vol but-
tons, een gebroken geweer-
tje op haar revers gespeld,
eronder een T-shirt met op-
druk. Dagen en soms weken
achtereen bivakkeerde ze
onder een van landbouwzeil
geïmproviseerd tentje, om-
ringd door spandoeken, bij
luchtmachtbasis Volkel. „Op
de elektrische fiets reed ik
de veertig kilometer vanaf
Geldrop, en ik ging pas terug
wanneer het tijd was voor
een douche.”

’Atoomvrijstaat’ noemden
de activisten het stukje bos-
grond dat ze met een aantal
gekocht hadden. Was Mari-

ette Moors voor de duvel
niet bang, ze krenkte ook
niemand een haartje. „Ik
was tegen wapens, niet te-
gen militairen. Per ongeluk
heb ik een keertje het uni-
form van een vrouw met
verf besmeurd toen ik een
zakje gooide. Vond ik heel
erg, ik heb haar mijn excu-
ses gemaakt. Soldaten had-
den niks tegen ons, de jon-
gens die rond de basis pa-
trouilleerden, dronken ’s
nachts gewoon een kopje
koffie bij me.”

Een slot doorknippen,
een hek, het is een eitje
voor haar. Even gemakke-
lijk nam ze wat documen-
ten van bureaus mee. Met
pretogen vertelt ze hoe ze
met activist Kees Koning
een zendmast neerhaalde
bij de vliegbasis, om de com-
municatie te verstoren.
„Die masten zitten aan drie
kabels vast, hoefden we er
maar eentje van door te
knippen.”

„Ons doel was publiciteit,
daarom konden we nooit
twee keer hetzelfde uitha-
len, we moesten creatief
zijn. Met twee vriendinnen,
een tweeling, bezette ik op 6
augustus, de datum van de
atoombom op Hiroshima,
de verkeerstoren op de
vliegbasis Woensdrecht. De
boel zat niet eens op slot,
kun je nagaan… Haalden we

de deur uit de sponning en
daar barricadeerden we de
wenteltrap mee. ANP ge-
beld. Die verkeersleiders
hadden het kennelijk niet zo
druk, boven lagen stapels
pornoboekjes. We hebben
ze verscheurd, terwijl de
marechaussee ons beneden
wijdbeens stond op te wach-
ten, met blaffende honden.”

Honderden keren werd ze
gearresteerd. „Alles bij el-
kaar heb ik anderhalf jaar in
de cel gezeten.” Een avontu-
renroman was haar leven,
herinneringen wellen op.
Hoe ze leerde skaten op de
landingsbaan van Volkel. 

Woensdrecht
„Onder een volle maan.”

En hoe ze met haar leger-
groen gespoten bestelbusje
doodgemoedereerd het mi-
litaire terrein van Woens-
drecht opreed… „De slag-
boom ging zonder haperen
open, een tegemoetkomen-
de legerjeep knipperde ter
begroeting met de koplam-
pen.” En hoe ze met een
touwladder aan de muur

rond de luchtplaats, tever-
geefs probeerde te ontsnap-
pen uit de gevangenis van
Breda…

Mariëtte Moors zag in een
baantje in de Wereldwinkel
voor het eerst wat volgens
haar onrecht was. „Ging ik
de marktkooplui vertellen
dat ze die sinaasappels niet
moesten verkopen omdat

Zuid-Afrika
zwarte men-
sen uitper-
ste.”

Het start-
sein voor
een bevlo-
gen strijd
van een be-

roepsdemonstrant. „Elke
vrouw is tegen oorlog. Ik zat
in de bijstand, maar voor
mijn gevoel werkte ik toch,
voor de goede zaak. Tussen
de activisten, meest studen-
ten, was ik een vreemde
eend, zo zonder hanenkam,
met alleen mulo en met
twee puberdochters. Ik
denk dat ik mijn kinderen
wel tekort gedaan heb.” Die
schade haalt ze in met haar
achterkleinkinderen. „De
meeste actievoerders blow-
den, en aan het eind van de
avond was er niet veel over
van hun bevlogenheid.
Moest ik weer alleen op pad.
Maar of het allemaal effect
heeft gehad weet ik niet.”

Al in 2014 voorspelde Roel

van Duijn het Oekraïne-sce-
nario tot in detail. In meer-
dere krantentitels hekelde
de politiek activist toen al
’de slappe knieën van het
westen’. De 79-jarige ex-
provo en ex-Kabouter lacht
op het voorstel hem als pro-
feet te afficheren. „Ik ben
geen ziener, ik ben dertien
jaar getrouwd geweest met
een Russin en heb daarom
het nieuws rond Poetin met
extra belangstelling ge-
volgd. Het is tragisch, ik ben
nog nooit zo ongelukkig ge-
weest met mijn gelijk.”

’Nieuwe Stalin’
„Begin deze eeuw was al

duidelijk wat hij wilde. Poe-
tin wil terugveroveren wat
de Stalin had, het oude Sov-
jet-rijk. Hij gaat geen genoe-
gen nemen met alleen
Oekraïne, Moldavië en de
Baltische staten zullen vol-
gen, Oost-Duitsland zal hij
niet aandurven. Hij wil de
geschiedenis in als de nieu-
we Stalin.”

„Ik ben pacifist van in-
slag, maar met Poetin kun
je praten tot je een ons
weegt, dat brengt deze dic-
tator niet af van zijn plan.
Dan moet je letterlijk een
stok achter de deur hebben.
Om op te komen voor vrij-
heid en democratie, zullen
we moeten investeren in
wapens.” 

Heimwee neemt bezit
van Van Duijn. „Naar die
mooie tijd dat we de luxe
hadden om voor ontwape-
ning te zijn. Alle wapens de
wereld uit, het was een ge-
zond geluid en een edel ge-
voel. Nu weten we dat we ze
in noodgevallen moeten
kunnen grijpen. 

Voor mij persoonlijk
kwam die ommezwaai tij-
dens de Kosovo-oorlog eind
jaren negentig. Het is een
repeterende geschiedenis.
Het Gebroken Geweertje
maakte begin jaren dertig
vorige eeuw opgang, maar
dat nobele streven ver-
flauwde al gauw.” 

Betalen we een hoge prijs
voor mooi idealisme? „Nee,
voor naïviteit. Zo idealis-
tisch zijn en waren onze re-
geringsleiders niet”, zegt
Van Duijn. „Ze hebben Poe-
tin domweg onderschat.”

Mient Jan Faber, het ge-
zicht van de protesten te-
gen kruisraketten in de ja-
ren tachtig, kwam ook al op
zijn schreden terug. Faber
was secretaris van het In-
terkerkelijk Vredesberaad
(IKV), dat 1977 de campagne
’Help de kernwapens de we-
reld uit, te beginnen uit Ne-
derland’ lanceerde. Faber,
die wegens ziekte al lang
niet meer in de openbaar-
heid treedt, zei ten tijde van
de internationale nucleaire

veiligheidstop in Den Haag
in 2014: „Het idee van een
kernwapenvrije wereld is
flauwekul, dat was allemaal
romantiek.”

In onder andere het Re-
formatorisch Dagblad licht-
te hij dat toe: „Er is geen be-
tere garantie voor de we-
reldvrede dan het kernwa-
pen. Natuurlijk weet je het

nooit 100 procent zeker, er
kan ergens een Hitler op-
staan. Maar dan zullen de
andere grootmachten col-
lectief reageren om het ge-
vaar af te wenden. Er is alle
reden om gerust naar bed te
gaan.”

Totaalweigeraar
Willem de Haan (65) was

een van de plusminus 175 to-
taalweigeraars in de jaren
zeventig en tachtig, jongens
die militaire dienst weiger-
den én de vervangende bur-
gerdienst. Die laatste wél
vervullen, zou voor hen een
erkenning van de dienst-
plicht betekenen.

Principes die hen de vrij-
heid kostten; De Haan zat

van maart 1979 tot juli 1980
in de cel. „Dat was dan maar
zo.” Hij wist ook dat hij niet
alleen stond. „In de cel
kreeg ik tien brieven per
dag van medestanders”,
zegt de man die nu journa-
list en documentairemaker
is. Zijn aversie tegen wa-
pens begon jong: „Mijn oud-
ste broer zat in dienst en na

een bezoek
aan de ka-
zerne
spraken
mijn ou-
ders hun
afschuw
uit over
hoe on-

menselijk hij daar gedrild
werd.”

Rond de totaalweigeraars
ontstond de actiegroep On-
kruit. „Wij waren niet voor
afschaffing van de dienst-
plicht, maar voor het ophef-
fen van het leger als totaal.
In die tijd leefden we in
angst voor de bom.” Hun
protesten – bij velen staat
nog op het netvlies hoe jon-
geren bij vliegshows zakjes
roze verf naar jachtbom-
menwerpers gooiden –
haalden vaak het nieuws.
„Moordmachines, die
F16’s”, zegt De Haan.

„Europa vindt dat de de-
fensiebudgetten omhoog
moeten, maar met meer
materiaal hadden we Poe-

tin echt niet gestopt. Bo-
vendien heeft de NAVO al
militair overwicht. Cijfers
van de onafhankelijke data-
base SIPRI wijzen uit dat
56% van alle militaire uitga-
ven in 2020 voor rekening
van de NAVO-landen kwam,
China kwam op 13% en Rus-
land 3%.”

Ook in deze, onzekere tijd
pleit hij tegen bewapening.
„Ik verwerp het hele idee
van oorlog, het is toch geen
potje Risk met als winnaar
degene die nog de meeste
legertjes over heeft. In de
Tweede Wereldoorlog capi-
tuleerden de Denen binnen
zes uur, heel verstandig, an-
ders had het heel veel le-
vens gekost. Tegen terreur
is geen verweer.”

Maar gruwelen als con-
centratiekampen en gaska-
mers kunnen we toch niet
lijdzaam ondergaan? „Nee,

en daar heb ik ook het ant-
woord niet op. Maar met
vergelding, het bombarde-
ren van Duitse steden,
schoot ook niemand iets
op.”

Dromen
Met overgave leveren we

ook vrijheid van meningsui-
ting en persvrijheid in, dat is
toch onverteerbaar? „De
Muur ging neer door vreed-
zame en kerkelijke protes-
ten, je ziet dat het kan. Wa-
pens zijn geen oplossing
voor conflicten, ze kosten
alleen levens. Voor mij is er
maar één oplossing voor
conflicten: dialoog. Blijf pra-
ten, duik in de geschiedenis
en doe concessies.”

Willem de Haan blijft pa-
cifist. „Ik hou vast aan idea-
len, anders is er geen hoop
meer. Zonder dromen zijn
we niets.”

’MISSCHIEN WAS HET WEL BETER GEWEEST ALS WE MEER WAPENS HADDEN GEHAD OM NAAR OEKRAÏNE TE STUREN’VREDESBEWEGING

Het pacifisme regeerde begin jaren tachtig, in de demonstratie
tegen kernwapens – de grootste ooit – liepen 550.000 demon-
stranten mee. Ze hadden liever een Rus in de keuken. De vredes-
beweging bestond uit een keur aan meer en minder militante on-
derdelen als Komitee Kruisraketten Nee, Onkruit, het IKV-vre-
desberaad. Nu alom de roep voor bewapening klinkt, zoeken we
de activisten van toen op. „In die tijd hadden we de luxe om te-
gen wapens te zijn.”

...met een Renaultje op weg naar de volgende
demonstratie...

Mariëtte Moors in een tentje bij de luchtmachtbasis...

’Het was een luxe
voor ontwapenen
te kunnen zijn’

door Marie-Thérèse Roosendaal

Honderden keren
gearresteerd,
anderhalf jaar cel
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Op het
Museum-

plein organi-
seerde Roel

van Duijn
een kleine

demonstra-
tie om

Poetin ter
verantwoor-

ding te
roepen.
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Totaalweigeraar Willem de Haan: „Met meer materiaal hadden
we Poetin echt niet gestopt.” FOTO JAAP SCHUURMAN

...in de cel beland en na vrijlating toegejuicht door medestanders 

’Ik ben pacifist van inslag, maar met Poetin kun je praten tot je een ons weegt, dat brengt deze dictator niet af van zijn plan’
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Mariëtte Moors
kijkt terug op haar
leven als beroeps-
demonstrant, dat ze
kon leiden dankzij
haar uitkering. 
FOTO
ERAN OPPENHEIMER


