
• • 

Staatssecretaris Van der Knaap van Defensie heeft onlangs laten weten de opdracht voor het leveren 
van 612 'Fennek' -verkenningsvoertuigen te willen ontbinden. Is dat erg? Ja, zegt Theo Cornelissen. 
Nee, meent Guido van Leemput 

'De SP is geen pacifistische partij' 
Vanwege een noodkreet van het 
RDM-personeel ging ik onlangs 
kijken naar hun loods waar ze 
de Fennek - een licht verken
ningsvoertuig - maken. Neder
land heeft er ruim 400 van be
steld bij een Nederlands-Duits 
consortium. Defensie wil de 
RDM niet langer inschakelen 
bij de productie, terwijl die net 
op gang gekomen is. Vandaar de 
noodkreet: werkgelegenheid 
van 150 mensen staat op het 
spel. Met de PvdA heb ik daar 
vragen over gesteld. 
De SP is geen pacifistische par
tij. Als we een leger willen, dan 
willen we ook uniformen, sol
datenschoenen, geweren en 
jeeps. En wat mij betreft ook 
lichte verkenningsvoertuigen. 
En dat hoeft voor mij echt niet 
bij de RDM van bedrijvenchar
latan Joep van den Nieuwenhui
zen. Van mij mag het hele mili
tair-industriële complex ontei
gend worden, maar de gemeente 
Rotterdam dreigt nu miljoenen 
euro's te verliezen door stommi
teiten van hogerhand. En daar 
dreigt het personeel de dupe van 
te worden. 
Elke auto kan worden omge
bouwd tot een pantservoertuig, 
elk mes kan een wapen worden. 
Niet de wapens maar de wapen
bezitters zijn verantwoordelijk 
voor een oorlog. Ook al is het 
beter ploegscharen te maken 
dan zwaarden, er blijven wa
pens nodig om de veiligheid te 
garanderen en te voorkomen dat 
de wetten van de jungle gaan 
gelden. De overheid moet het 
geweldsmonopolie houden en 

dat ook afdwingen door alle an
deren te ontwapenen. Maar dat 
kun je alleen als jezelf wel over 
wapens beschikt. En ja: ook ik 
vind dat het leger genoeg wa
pens heeft. Wat mij betreft wor
den er nu helemaal geen Fen
neks gemaakt. Punt is alleen, 

dat de Fenneks - tegen onze zin 
- zijn besteld en betaald. De 
keuze is nu: worden de Fenneks 
voor een deel in Rotterdam en 
Geldrop gemaakt of volledig in 
Duitsland? Ik kies dan voor de 
eerste optie. De SP was tegen de 
aanleg van bijvoorbeeld de 

Betuwelijn, maar dat wil nog 
niet zeggen dat we dan ook te
gen de inschakeling van Neder
landse bouwbedrijven zijn bij 
de aanleg van die lijn. 

Theo Cornelissen, 
SP-fractievoorzitter Rotterdam 

'Zoektocht alternatieve 
werkgelegenheid noodzakelijk' 
De discussie die nu, naar aan
leiding van het mislukken van 
het Fennek-project, losbarst 
over de belangen van het perso
neel in de Nederlandse wapen
industrie is nogal laat. Tenmin
ste wat betreft de Fennek en de 
belangen van het personeel. 
Het project loopt al jaren slecht 
en er is een spel om de centen 
aan de gang tussen de Neder
landse staat en Joep van de 
Nieuwenhuyzen (VdN). Zowel 
binnen het kader van dit Fen
nek-project als wat algemener 
voor de hele wapenindustrie is 
een pleidooi en zoektocht voor 
alternatieve industriële werkge
legenheid zeer noodzakelijk. 
Een uitgewerkt programma op 
dat vlak hebben we niet. En is 
anderen die het wel hebben 
geprobeerd, zeer moeilijk ge
bleken. De gemeente Rotter
dam kan werkgelegenheid 
garanderen noch daarin inves
teren. Het rijk kan dat enigs
zins; als afnemer van wapen-

systemen. Dat wil zeggen, het 
gaat om zinloze producten in 
de economische betekenis van 
het woord, omdat er geen 
waarde mee wordt geschapen. 
Alleen politiek en oorlog wor
den ermee bedreven. Dat is 
kortom, vernietiging van wa
ren en waarde. 

Het argument, dat we wapen
systemen nodig hebben omdat 
we het leger niet willen af
schaffen, is juist. Maar RDM 
heeft een hele traditie van op 
de exportmarkt gerichte agres
sieve wapensystemen. Hele 
werelddelen worden als het 
ware door RDM gedestabili
seerd. In dat geval moet de SP 
bepleiten dat het kleine(re) 
leger dat wij voorstaan met 
behulp van een eigen genatio
naliseerde wapenindustrie 
wordt bewapend. De generaals 
gaan altijd naar de buren of de 
bondgenoten om hun wapen
systemen aan te passen, als wij 

Spanning • 26 augustus 2004 

het niet doen. Dit argument kan 
ook onze oppositie tegen bij
voorbeeld de bouw van korvet
ten voor Indonesië die bij De 
Schelde in Vlissingen worden 
gebouwd ondermijnen. De 
Schelde is weer eens voor jaren 
gered en nog wel door een arm 
land, dat wil zeggen door mid
del van export naar een oorlog
voerend land tegen eigen be
volking van Papoea en van 
Atjeh. Dat daar bovendien wel 
betere dingen met het geld 
gedaan kunnen worden is nog 
vanzelfsprekender dan dat dat 
hier het geval is. Maar het 
argument van hele en halve 
voorstanders was: 'Als wij het 
niet doen, doen ze het in Zuid
Korea ' . 
Er zit voor ons dus niets anders 
op dan alternatieve werkgele
genheid voor het personeel 
bepleiten. 

Guido van Leemput 
Kamerfractiemedewerker SP 
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