‘Ik ben niet
de hoop verloren’
verlies
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‘Q

ua patet orbis. Zo wijd de wereld
strekt. Dat is het motto van het
Korps Mariniers. Het is precies
wat mij aantrok, het avontuur,
de wijde wereld in. Ook had ik
al jong een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik hoopte de
wereld een stukje vreedzamer te maken.’
‘In 1992 werd ik bataljonscommandant in
Cambodja, mijn eerste grote missie. Daar werd ik
met een hoop ellende geconfronteerd. Na jaren
van oorlog lagen er nog miljoenen mijnen en daar
stapten voortdurend mensen op. Die werden ons
kamp binnengebracht, vaak op een kruiwagen.
Gezinnen waren verscheurd geraakt, vooral veel
kinderen waren verdwenen tijdens het regime
van Pol Pot. En er werd nog gevochten, incidenteel. Wij hadden aan onze zijde een aantal zwaargewonden door een hinderlaag van de Rode
Khmer. Ondertussen moest ik met alle partijen
in gesprek. Er was een vredesakkoord getekend
in Parijs en er moesten verkiezingen komen.’
‘Al dat leed raakte me, maar in die tijd wilde ik
daar nog niet echt aan. Ik was de commandant,
er werd naar me opgekeken. Mijn emoties tonen
was een teken van zwakte, dacht ik. Bovendien:
hier was ik voor opgeleid. Dus trok ik een pantser
op en verwerkte alles in mijn eentje. ’s Avonds
zat ik bij een olielamp op het balkon van het huis
waar ik verbleef en dan maalde de dag door mijn
hoofd. Maar ik sliep er geen minuut minder om.’
‘De omslag kwam toen ik in 2005 werd uitgezonden naar Congo. Ik werd divisiecommandant
van alle internationale troepen in het oosten van
Congo, 15.000 mannen en vrouwen uit 38 landen.
Er werd nog hard gevochten, gemoord met manchetes en verkracht. Er waren al drie miljoen doden. Als militair adviseur van secretaris-generaal
Kofi Annan in New York had ik een operationeel
plan geschreven. Toen ik het mocht uitvoeren zei
Annan één ding: “I would like you to take action.”
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De vrede moest worden afgedwongen.’
‘Vooral het seksuele geweld daar was niet te
bevatten. Het was een standaardoorlogswapen
van rebellengroepen. Verkracht alle vrouwen en
meisjes in het bijzijn van hun vaders, mannen en
zonen en je hebt in één klap de “fabrics of society”
vernietigd. Want de vrouwen worden verstoten en
de mannen zijn getraumatiseerd. Eén dorp staat
voor altijd op mijn netvlies. Alle mannen waren
gevlucht, 47 vrouwen “gegangraped”, opgesloten
in hun hutten en levend verbrand. Ik kwam daar
de volgende dag en trof die verkoolde lijken. En
een vrouw die niet was verbrand maar wel verschrikkelijk toegetakeld. En het erge was, het was
repeterend. Dit gebeurde zo vaak.’
‘Ik had mijn hoofdkwartier in Kisangani maar
reisde drie weken per maand rond. Veel troepen
waren niet voorbereid op deze vorm van geweld
en keken weg. Regeringen van de deelnemende
troepen waren huiverig om risico’s te nemen.
Maar we moesten handelen. Seksueel geweld
moet je voorkomen. Als je een dag later komt, is
het kwaad geschied. “Slow murder has started.”
De holle, gebroken ogen van vrouwen in opvangcentra zal ik nooit vergeten.’
‘Mijn pantser ging aan diggelen toen ik in
Congo mijn tweede vrouw ontmoette. Zij werkte
voor de Verenigde Naties en kende mijn wereld.
Bij haar kon ik janken en boos zijn dat het systeem niet meteen deed wat ik wilde, terwijl ik al
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die ellende onmiddellijk wilde stoppen. Ik voelde
ook: ik moet gaan praten, anders gaat het niet
goed met me. Ik heb jong mijn zus verloren. Mijn
ouders hebben dat verdriet nooit kunnen delen
en dat bleef aan ze vreten. Ik wist: verdriet moet je
niet inslikken, dan drijft het je van mensen weg.’
‘Als alles me echt te veel werd, stapte ik in
een helikopter en vloog naar Panzie Hospital,
in Bukava, waar mijn vriend Dennis Mugwege
geneesheer-directeur is. Zijn ziekenhuis is gespecialiseerd in slachtoffers van verkrachting. Daar
liep ik dan twee uur lang met hem rond, in de
geur van urine, want de meesten van deze vrouwen zijn incontinent. Sommige verhalen zijn zo
schrijnend, vooral doordat er nul perspectief is.
Een jonge vrouw van veertien met een “rapebaby”
op haar schoot, verstoten door haar familie. Waar
moet ze heen? Daar, samen met mijn vriend Dennis, kon ik mijn tranen laten gaan.’
‘En wat dan zo mooi is: veel vrouwen daar
wisten ondanks hun ellende positief te blijven.
Te zingen en te lachen. Ik sprak een vrouw van
83, die was daar voor de derde keer. Werd weer
opgelapt. En ondanks alles pakte ze mijn hand,
en bedankte me. Voor mij werkte dat bevrijdend,
dan kon ik er weer maanden tegenaan. Want de
volgende dag stond iedereen weer naar mij te kijken: wat gaan we doen? Die verantwoordelijkheid
heb ik trouwens nooit te zwaar gevonden. Liever
een keer de plank misslaan dan niets doen.’
‘Als je praat over verlies, dan ben ik mijn geloof
verloren dat mensen altijd het goede voorhebben.
Keer op keer zie ik dat politici niet in staat zijn
aan vreselijke situaties een einde te maken en
louter eigen politiek gewin en macht nastreven.
Mijn respect voor dat soort mensen is tot nul
gereduceerd.’
‘Maar ik ben niet de hoop verloren. Sinds ik
de actieve dienst heb verlaten is er nog meer
gedrevenheid in me gevaren. Ik heb nu een vrije
rol, ik ben onafhankelijk. Ik kan harder roepen.
En ik heb een reputatie, dus er wordt geluisterd.
Laatst in Zuid-Soedan trof ik een VN-kamp met
duizenden vluchtelingen, met pal daarbuiten
een dorp met 305 mensen die steeds overvallen
werden en geen schoon drinkwater hadden. Daar
ben ik zo boos over geworden, en emotioneel, ik
heb druk gezet tot die mensen ook werden geholpen. Structureel. En voor een volgend kamp zoek
ik een commandant die niet naar binnen gekeerd
is, maar naar buiten kijkt.’
‘Ik kan niet het leed van de hele wereld op mijn
schouders nemen, maar wel een verschil maken.
Officieren, vooral ook vrouwen, opleiden hoe om
te gaan met seksueel geweld, aandringen op het
proactief uitvoeren van een mandaat. Daar ga ik
mee door tot ik omval.’ o
Dit is het twaalfde deel in een serie over verlies.

