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De keten die u allen heeft gevormd door liefde, vrijgevigheid en hoop heeft ons de overwinning gebracht.
Wij zijn ervan overtuigd dat we samen een mooiere toekomst kunnen creëren en dat we op die manier de 

wereld het menselijke vermogen tot veranderen kunnen tonen.
Het redden van de levens van de mensen in Camp Liberty is dan ook uw geschenk aan de mensheid. Uw 

tijd, tomeloze inzet en ononderbroken vastberadenheid zullen dan ook zorgen voor vrijheid in Iran.
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Ingrid Grijs

Beste dames en heren, lieve vrienden. Hartelijk welkom op deze prachtige dag. In het bijzonder een hartelijk 
welkom aan de heer Ad Melkert. Graag wil ik u uitnodigen 1 minuut te applaudisseren voor de overwinning.

Wij feliciteren u met de overwinning van de bewoners van Camp Liberty voor hun overplaatsing naar Alba-
nië. Het vertrek is volledig afgerond. Laten we niet vergeten dat dit succes het resultaat is van uw ruimhar-
tige niet aflatende steun. Dit bewijst te meer dat we dit samen kunnen bewerkstelligen. 

Wij danken u vanuit het diepste van ons hart voor al uw steun. Wij hebben laten zien dat de menselijkheid 
sterker is dan wapens, raketaanvallen en onderdrukking. Onze menselijke kracht blijkt sterker dan de dicta-
toriale wandaden. Uw menselijke vereende kracht heeft ook een groot effect op de politieke gevangenen in 
Iran en de Syrische bevolking. Zij horen en zien uw daden. Hiermee geeft u invulling aan de routekaart van 
de toekomst van Iran.

De overwinning is overal gevierd en toegejuicht. In Iran, zelfs in gevangenissen en overal in de wereld gingen 
mensen de straat op. Wij laten u deze beelden graag zien.
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Als dichter en denker is Huub Oosterhuis sterk be-
invloed door Pablo Neruda, in zijn ogen een van de 
grootste dichters van de twintigste eeuw. 

Zijn werk lezen was voor hem een proces van bewust-
wording en gewetenshervorming. Het heeft hem troost 
en herkenning geboden, verontwaardiging, woede en 
hoop. 

Speciaal voor u, Ad Melkert, een voordracht van een 
gedicht van Pablo Neruda door Ferry Wever, begeleid 
door gitarist Erlend Peijnenburg.

Ferry Wever & Erlend Pijnenburg

Aan mijn partij

Je hebt me de broederlijkheid gegeven voor wie ik niet ken 
Je hebt voor mij de kracht verzameld van allen die leven

Je hebt me het vaderland teruggeschonken als in een geboorte
Je hebt me de vrijheid gegeven die de eenzame niet heeft
Je hebt me geleerd de goedheid te ontsteken, als het vuur

Je gaf me de rechtlijnigheid die de boom vereist
Je leerde me de eenheid en het verschil tussen de mensen zien

Je toonde me hoe de smart van een mens gestoven is in de overwinning van allen 
Je leerde me slapen op de harde bedden van mijn broeders

Je deed me bouwen op de werkelijkheid als op een rots
Je maakte me vijand van de booswicht en muur van de waanzinnige

Je hebt me de klaarte van de wereld en de mogelijkheid van de vreugde doen zien
Je hebt me onverwoestbaar gemaakt want met jou eindig ik niet in mezelf.

Pablo Neruda
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Toespraak Ad Melkert 

15 oktober 2016

Dames en heren, het is werkelijk heel bijzonder om 
hier vanmiddag met u te mogen zijn. In de eerste 
plaats ook dank voor het prachtige gedicht. Echt 
van wie een dichter was van de vrijheid, Pablo Neru-
da. Ik ben in zijn geboortehuis geweest, in Valparai-
so in Chili, en hij heeft enorme invloed uitgeoefend 
op heel veel mensen in de wereld, zeker in Latijns 
Amerika, maar tot en met hier in Den Haag vandaag, 
dus heel veel dank daarvoor. 

En veel dank ook voor de aardige uitnodiging en 
de warme ontvangst. Die mij heel erg beschei-
den maakt, want je kunt soms weleens ergens 
zijn waar je iets kunt doen, een rol kunt spelen; 
in de politiek, in de diplomatie, en dat heb ik, ei-
genlijk zou je kunnen zeggen “toevallig” daar in 
Irak, op dat moment gekomen, ook geprobeerd 

te doen. Maar uiteindelijk ben je een heel klein ra-
dertje in iets dat veel groter is. Het is veel groter, 
zoals we hier vandaag zien, zoals we dat op de 
video’s zagen, zoals ik weet nu al enkele jaren op 
die gigantische bijeenkomst in Parijs (altijd heel 
indrukwekkend) en natuurlijk gewoon kijkend naar 
de geschiedenis van uw beweging en alle mensen 
die zich daarvoor hebben ingespannen, die zich 
daarvoor inspannen, nog steeds, en ook mensen 
die dat met hun leven hebben moeten bekopen. 
Dat is iets heel anders dan de bescheiden rol die 
je zelf hebt kunnen spelen.

Maar ik moet u zeggen dat de jaren die ik in Irak 
heb doorgebracht, van alles wat ik mij daarvan blijf 
herinneren, wat gebrand blijft in mijn geheugen, het 
lot van de mensen in Ashraf is. Zij zaten toen nog 
in Ashraf; na mijn tijd is de verhuizing naar Liber-
ty gekomen, daar zal ik zo nog wat over zeggen, 
omdat dat op een voor mij ook onverwachte wijze 

heel centraal is komen te staan in de tijd die ik daar 
mocht doorbrengen als vertegenwoordiger van de 
Secretaris Generaal, Ban Ki-Moon.

Dus ik wou vanmiddag eigenlijk vooral een beet-
je schetsen van wat er in die herinnering gegrift is 
gebleven. Omdat ik denk dat het belangrijk is dat 
we dat allemaal vasthouden. En ook nu we van-
daag vieren; een heel positieve uitkomst. Ik had dat 
eerlijk gezegd niet zó, en ook niet op deze termijn 
verwacht, dus daar mogen we terecht blij en geluk-
kig om zijn. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen 
gebeurd onderweg die we niet mogen vergeten: in 

de eerste plaats de mensen die hun leven hebben 
gelaten in Irak, dat zijn er veel te veel geweest. Eén 
is al teveel, maar de paar honderd waar we het over 
hebben, is véél en veelteveel . Er zijn enorme litte-
kens gemaakt bij de mensen die het allemaal heb-
ben moeten meemaken. Dus we mogen niet verge-
ten hoe dat allemaal is gegaan.
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En als je dan terugdenkt aan hoe wij hier in Neder-
land, hoeveel mensen hier in Nederland eigenlijk 
nauwelijks weten, nauwelijks beseffen, wat er alle-
maal gebeurd is, dan is het belangrijk om nog eens 
stil te staan bij de revolutie van 1979 in Iran, die door 
veel mensen in Ne-
derland en in Europa 
(en in de wereld denk 
ik) nooit goed begre-
pen is. Want het leek 
op dat moment de uit-
drukking van een grote massabeweging in opstand 
tegen de Sjah, en mensen hadden wel begrepen dat 
het bewind van de Sjah door en door corrupt was 

en dat er dus iets anders moest komen, maar niet 
dat dat uiteindelijk zou moeten neerkomen op een 
coup van een kleine groep orthodoxen die, onder 
het mom van een massabeweging, een theocratie 
hebben gevestigd die tot op de dag van vandaag 
onderdrukt.

En de geschiedenis van Ashraf, die is daar ook mee 
verbonden. Ik zal het niet allemaal herhalen van 
hoe uiteindelijk de groep van uw vrienden, verwan-
ten, collega’s daar terecht is gekomen. Maar Ashraf 
is uiteindelijk ook de uitdrukking van een verkeerd 
afgelopen revolutie. En tot op de dag van vandaag 
zijn er heel veel mensen in Iran die naar een nieu-

we revolutie verlangen. Om dat prachtige land, dat 
land met zo’n rijke cultuur, met ongelofelijk interes-
sante mensen, om dat land weer een nieuwe toe-
komst te geven want ook dat speelt natuurlijk mee 
in waarom wij hier vandaag bij elkaar zijn.

Dus Ashraf: ik kwam 
aan in augustus 2009. 
Dat was een paar we-
ken na de eerste aan-
val op Ashraf in juli 

2009 en het was twee dagen nadat in Bagdad de 
Ministeries van Buitenlandse Zaken en van Financi-
en door bommen waren verwoest. En als je dan uit 

het veilige Nederland komt, dan weet je dat je ineens 
in een heel andere wereld bent beland. En Ashraf 
was voor de VN eigenlijk een betrekkelijk nieuw 
fenomeen. Want tot 1 januari 2009 waren nog de 
Amerikanen na de invasie in 2003 in Irak die verant-
woordelijk waren voor de gang van zaken in en rond 
dat kamp, inclusief de bewaking. Maar begin 2009 
was er een aanvang gemaakt met de overdracht van 
de verantwoordelijkheid van de Amerikanen naar de 
Iraakse regering. Wat op zichzelf natuurlijk positief 
was na de invasie, en ik hoef u het verhaal van de in-
vasie niet te vertellen, wat je daarover weer zou kun-
nen zeggen, dus de Iraki’s kregen dat in eigen hand. 
Maar er was één heel kwetsbare aangelegenheid in 

de overdracht van dat pakket aan verantwoordelijk-
heid, namelijk: hoe zou het verder met Ashraf gaan? 

En onder grote druk van u, onder terechte druk van 
u en van uw vrienden in de wereld, kwam dat op 
het bord van de VN terecht. En er werd echt tegen 
ons gezegd, van: “Als jullie niet opletten, van wat 
er daar verder gebeurt, dan kunnen de meest ver-
schrikkelijke dingen gebeuren. Dat kan het einde 
van Ashraf zijn. Want denk niet dat er bij de Iraakse 
regering enige sympathie bestaat.” Dat was deels 
waar, deels niet waar, want er zijn ook veel Iraki’s die 
wel degelijk veel sympathie hadden met de mensen 
in Ashraf, maar degenen (Maliki en anderen) die aan 

het bewind waren, in het geheel niet. 

Dus dat was eigenlijk wat ik aantrof toen ik kwam, 
en die aanval in juli, dus vlak voordat ik er was, was 
een uitdrukking van wat er zou kunnen gebeuren. 
Er zijn een aantal mensen toen omgekomen, en het 
was als het ware een hele zware provocatie om het 
signaal te geven: dat Ashraf, dat moet weg.

Ik ben daar toen over gaan spreken met de Iraakse 
regering, en we hebben toen geprobeerd in de eer-
ste plaats te vragen: Ashraf, dat is eigenlijk een heel 
mooie plek, een soort van oase in de woestijn met 
de eigen handen opgebouwd door de mensen daar, 

wat gebrand blijft in mijn geheugen is  
het lot van de mensen in Ashraf.
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ze hebben geweld afgezworen, ze doen geen vlieg 
kwaad, ze leiden daar hun eigen leven, dus wij ra-
den u aan dat gewoon 
in stand te houden 
en ervoor te zorgen, 
in samenwerking met 
ons, dat er voldoende 
bescherming blijft. In 
het begin werd daar 
nog een beetje op ge-
reageerd van “nou ja, 
misschien dat we dat zo dan ook kunnen regelen”, 
maar allengs werd duidelijk dat er een hele andere 
agenda was. Namelijk dat de mensen uit Ashraf weg 

moesten, dat ze als vijanden van Irak werden gezien 
en dat ze daar in feite niet veilig waren. We zijn toen 
begonnen, dat was nog nooit eerder gebeurd, om 
mensen uit Ashraf in Bagdad te ontvangen. Ik kan 
u hier wel zeggen dat ik in New York werd gewaar-
schuwd: “Zou je dat wel doen? Want dat betekent 
dat je problemen binnenhaalt. Je kunt er beter op 
afstand blijven, dan heb je er misschien ook geen 
last van.” Maar ik vond het, puur vanuit humanitair 
oogpunt, noodzakelijk dat een organisatie als de VN 
een open deur biedt aan mensen die menen dat ze 
bescherming behoeven. Volgens mijn bescheiden 
mening is de VN daarvoor opgericht. Dus dan moet 
je daar ook naar handelen.

En vervolgens zijn we met de Amerikanen gaan 
spreken: “Wat gaat er gebeuren als jullie militai-

re bescherming van 
Ashraf uiteindelijk 
weggaat? En kan de 
VN dan, zolang er 
nog geen oplossing is 
voor de toekomst, die 
bescherming overne-
men?” En dat is het 
begin geweest van 

vrij regelmatige bezoeken aan het kamp, om dus 
ook aan de mensen daar duidelijk te maken dat ze 
niet alleen op de Amerikanen konden rekenen, en, 

wetend dat de Amerikanen zich zouden gaan te-
rugtrekken - op grond van de overeenkomst met de 
Iraakse regering - maar dat de VN daar ook zou zijn 
voor hen. 

Dat is allemaal in een 
dramatische versnel-
ling gekomen, ik zal 
dat nooit vergeten, 
in april 2011 toen we 
ineens (ik geloof van 
midden in de nacht) werden wakker gemaakt, dat 
er sprake was van een aanval op het kamp. Waar 
we altijd wel bang voor waren geweest, want we 

hadden in de maanden daarvoor al een opbouw 
gezien van die verschrikkelijke provocaties: dat ze 
die grote microfoons daar om het kamp hadden ge-
zet en dat die mensen voortdurend werden belaagd 
met een muur van geluid. Moet je je niet voorstellen, 
dat is een heel ernstige marteling hè, als je mensen 
voortdurend blootstelt aan geluid, aan hard geluid 
wat je niet wenst, dat is marteling. Dat werd van om 
het kamp ook getolereerd door de Iraki’s. We heb-
ben daar wel over geklaagd bij de Iraakse regering, 
maar we konden daar niet echt in ingrijpen. En toen 
was daar die slachting in april, met uiteindelijk naar 
schatting, 36 doden, wat ik nooit zal vergeten. Want 
er is toen een missie van ons daar naartoe gegaan 

daarna, en die hebben mij de foto’s laten zien, en ja, 
die beelden die raak je nooit meer kwijt. 

Ik heb dat toen als 
een aanleiding ge-
bruikt om echt alarm 
te slaan in New York, 
maar ook bij de am-
bassadeurs in Bag-
dad. Dus die heb ik bij 
elkaar geroepen; dat 

hebben we een aantal malen gedaan, om te zeggen: 
“Wij kunnen niet toestaan dat dit op deze manier he-
lemaal uit de hand loopt en dat er eigenlijk zich voor 

“Wij kunnen niet toestaan” dat dit op deze 
manier helemaal uit de hand loopt en dat er 

eigenlijk zich voor onze ogen een humanitaire 
ramp aan het voltrekken is.

Maar ik vond het, puur vanuit humanitair 
oogpunt, noodzakelijk dat een organisatie als de 

VN een open deur biedt aan deze mensen.
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onze ogen een humanitaire ramp aan het voltrekken 
is. Dus ik doe een beroep op u, ambassadeurs van 
Europese landen, van de Verenigde Staten en van 
een aantal andere landen, om na te gaan of u bereid 
bent om mensen op te vangen, die uiteindelijk uit 
Ashraf zouden kunnen weggaan. Dan gaan wij als 

VN er bij de Iraakse regering voor pleiten dat zij (om 
het zo maar te zeggen) een vrije ruimte krijgen om 
uit Irak te vertrekken.” Dat is niet onze voorkeursop-
tie, want wij menen dat deze mensen eigenlijk recht 
zouden moeten hebben – ze zijn er al zo lang – om 
in Irak te blijven, wat ze zelf natuurlijk wilden, maar 
goed, second best is dan dat ze in ieder geval vei-
ligheid vinden. Zekerheid voor hun toekomst in een 
ander land, maar nu moeten we die landen nog vin-
den waar ze terecht kunnen.

Nou, ik zal u besparen alle brieven en telefoontjes 
en gesprekken die er overheen zijn gegaan om iets 
in beweging te krijgen, het zat muurvast. Het zat op 
dat moment ook nog vast op juridische kanten; u 
weet wel, de status van de beweging die nog als 

een terroristische organisatie werd gezien, eerst in 
Europa en toen in Amerika. Dat is uiteindelijk, ook 
doordat duidelijk werd gemaakt dat er echt grote 
veranderingen waren opgetreden, dat dat niet meer 
terecht was. Maar het heeft in Amerika nog tot 2012 
geduurd voordat dat eindelijk weg was, en daardoor 

dus ruimte ontstond voor het Ministerie van Buiten-
landse Zaken om zich hier mee actiever te gaan 
bemoeien. In Europa was dat wat eerder. Ik ben 
ook in het Europese 
Parlement geweest, 
waar echt belangrijke 
parlementariërs wa-
ren die zich hier echt 
enorm voor inzetten; 
dat heeft ook veel ge-
holpen om het uiteindelijk in beweging te krijgen, 
maar wat wij op dat moment konden doen, was te-
gen de Irakese regering zeggen: “Wij willen eigenlijk 
iedere week met u spreken over de gang van za-
ken in Ashraf”. En de achterliggende gedachte was 
daarbij : als je met de Iraki’s om de tafel gaat zitten, 

verklein je de ruimte dat ze het uit de hand kunnen 
laten lopen. Want als je er niet bent, dan kunnen ze 
achter je rug om lelijke dingen doen, en we hebben 
toen ook gezegd: “We gaan elke week een missie 
sturen naar Ashraf om gewoon ook ter plekke te 
kunnen constateren hoe de zaken lopen en ook de 
mensen te kunnen helpen om ervoor te zorgen dat 
de basisvoorzieningen er zijn en dat er niet om dat 
kamp heen allemaal provocaties plaatsvinden.”

Dat is toen allemaal gebeurd in de opmaat naar de 
wens die de Iraakse regering toen naar voren heeft 
gebracht. Uit mijn hoofd gezegd, dat was ergens in 
de zomer van 2011 toen ze hebben besloten: hoe 
dan ook gaat Ashraf dicht. Zelfs al gaat de VN er elke 
week naartoe, hoe dan ook gaat het dicht. 
En toen wilden zij een gesprek gaan voeren over de 
verplaatsing van de mensen uit Ashraf. Naar een plek 
die tot dan toe nog helemaal niet bekend was. Daar 
heb ik toen mij tegen verzet en tegen Maliki gezegd 
dat er naar mijn idee maar een alternatief was: dat ik 
betreurde dat de mensen uit Ashraf weg moesten, of 
eigenlijk uit Irak weg moesten, maar dat ik natuurlijk 
niet in de plaats kon treden van de Iraakse regering, 
maar dat in ieder geval het enige alternatief was 
dat zij, de bewoners van Ashraf, een veilige plaats 
buiten Irak zouden vinden, dat de VN zich zou in-
spannen om landen te vinden die hen zouden gaan 
opvangen, maar dat, zolang dat nog niet het geval 
was, die mensen gewoon daar in Ashraf moesten 
kunnen blijven, onder toezicht van de VN. 

Dat was de stand van zaken op het moment dat mijn 
termijn afliep als Speciaal Vertegenwoordiger van de 
Secretaris Generaal in Irak. En onder mijn opvolger, 

velen van u weten 
dat, is dat toen in een 
stroomversnelling ge-
komen, en zijn eigen-
lijk in een vloek en een 
zucht de mensen toch 
uit Ashraf naar Liber-

ty overgebracht. Ik vond dat zelf niet gelukkig, om 
twee redenen: 

• Ik vond die naam verschrikkelijk: hoe kan nou 
een kamp Liberty heten (vrijheid) waar je bent 
opgesloten? 

Ik vond die naam verschrikkelijk:  
hoe kan nou een kamp Liberty heten  
(vrijheid) waar je bent opgesloten?
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• Maar ik vond het ook verkeerd, omdat er geen 
enkele garantie werd gegeven, werd afgedwon-
gen van de Iraakse regering, dat de mensen in 
Liberty een redelijke infrastructuur zouden krij-
gen (van woningen, wegen en voorzieningen), 
laat staan wat er vervolgens met hen zou ge-
beuren inclusief de bescherming.

Nou, u weet allemaal nog veel beter dan ik dat het 
de afgelopen jaren echt heel kritisch is geweest, met 
veel momenten inclusief raketaanvallen en ook nog 
een paar keer echt directe aanvallen op personen, 

waarbij ook mensen zijn omgekomen, dat er dus al-
tijd grote onzekerheid is gebleven, dat er geen en-
kel toekomstperspectief was voor de mensen daar. 
En ik denk dat het dus een heel riskant besluit is 
geweest om mee te werken aan die overgang naar 
LibertyMaar gelukkig is er tegelijkertijd iets anders 
gebeurd. En als ik terugdenk aan de jaren dat ik 
daar was, is dat geloof ik wel een heel belangrijk 
moment geweest: want toen ik daar kwam, wilde 
de UNHCR (de VN organisatie voor de bescherming 
van vluchtelingen) eigenlijk heel erg weinig doen 
met de mensen in Ashraf. Ze beschouwden ze niet 
als vluchtelingen en ze wilden daar hun handen van 
afhouden; want het was politiek allemaal buitenge-
woon gevoelig. En ik heb, eerlijk gezegd, de blaren 
op mijn tong gesproken met de vertegenwoordigers 

van de UNHCR daar in Bagdad. Maar uiteindelijk 
ben ik gaan aankloppen bij de baas van de UNHCR, 
en inmiddels is dat een goede bekende van ons al-
lemaal: namelijk António Guterres, die net benoemd 
is als de nieuwe Secretaris Generaal van de VN. En 
ik zeg u: dat is een heel belangrijk besluit, want dat 
gaat een hele goede Secretaris Generaal van de VN 
worden. Ik ken hem heel goed en al heel lang, maar 
hij was toen de baas van de UNHCR. En hij is uitein-
delijk voor het eerst gaan luisteren naar wat er daar 
aan de hand was en via hem hebben we het voor 
elkaar gekregen om zijn mensen ook de opdracht te 

geven positief te gaan meewerken aan de erkenning 
van de ingezetenen van Ashraf en later van Liber-
ty als vluchtelingen. En die erkenning is belangrijk, 
want dan krijg je dus bepaalde rechten, inclusief het 
recht dat je kan aankloppen bij landen in de wereld 
om uiteindelijk asiel te verlenen. En naar mijn idee 
is dat uiteindelijk, hoewel het jaren heeft geduurd, 
het ging niet van de ene dag op de andere, maar 
is dat uiteindelijk doorslaggevend geweest om de 
zaak in beweging te krijgen en ook landen te vinden, 
vooral Albanië als land te vinden, om die opvang te 
verzorgen. 

En die twee dingen, UNHCR in beweging en Albanië 
bereid om een heel groot deel van de groep op te 
vangen, dat heeft uiteindelijk de afgelopen jaren de 

doorslag gegeven. Eerst nog langzaam en toen ik in 
juni in Parijs was, toen was ik eigenlijk nog wel heel 
bezorgd: hoe zou dat nou nog met die laatste groep 
gaan? Zou dat eigenlijk niet het meest kritische mo-
ment worden? En ik was, net als u, ongelofelijk blij 
verrast toen dan een paar weken geleden bleek dat 
het uiteindelijk in een stroomversnelling is gekomen, 
en dat u nu inderdaad kunt proberen, ik hoop dat het 
zo nog lukt, om met mensen in Albanië te spreken. 

Er zijn heel veel mensen die daar een rol in hebben 
gespeeld. Ik geloof dat de jaarlijkse bijeenkomsten 

in Parijs dus heel belangrijk zijn, dat je elk jaar laat 
zien hoeveel mensen je kunt bijeenbrengen om te 
zorgen dat die mensen daar niet vergeten worden. 
En dat je niet ophoudt met bijeenkomen, met cam-
pagne voeren, met brieven schrijven en met op de 
deur kloppen, net zolang totdat het afgelopen is.

Dus het is vandaag inderdaad een dag van viering, 
en ik wil u allemaal daarmee feliciteren, want u bent 
de mensen van het eerste uur en tot en met het laat-
ste moment van de goede afloop. Ik wil natuurlijk 
ook stilstaan bij de mensen die hun leven hebben 
verloren. Die mogen we niet vergeten. U zult dat niet 
doen, maar ik vind ook dat de bredere internationale 
gemeenschap dat niet mag doen. Ik weet dat er nog 
heel veel vragen zijn: over compensatie voor bezit-

Maar het is  
bemoedigend, 

moet ik echt ook 
vandaag zeggen, 

u hier te zien, 
want u heeft zich 
laten aanspreken
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tingen die ze moesten achterlaten, over de idioot 
lage prijs die ze hebben gekregen voor hun onroe-
rend goed, over de onrechtvaardigheid van “je hebt 
al die jaren in Irak gewoond en je moet gewoon met 
een tas waar je laatste spullen in zitten, emigreren, 
en je weet dat je niet meer terug kan komen, althans 
die kans lijkt me heel klein gegeven de huidige con-
stellatie, dus dat mogen we niet vergeten. En voor-
al mogen we niet vergeten wat daar in het Midden 
Oosten, juist in Syrië en Irak, Libanon, Jemen aan de 
hand is. De chaos, de strijd, de honderdduizenden 
slachtoffers, onschuldige mensen die daar gevallen 
zijn door wat de wereldgemeenschap ook heeft na-
gelaten, namelijk: humaniteit vooropstellen en de-
mocratie ondersteunen. In plaats daarvan is ieder-
een zijn eigen gang gegaan, de landen in de regio 
maar ook de grootmachten: Amerika, Rusland en 
ook Europese landen, die daar echt een rol hebben 
gespeeld in de toename van de chaos. In plaats van 
in het vestigen van nieuwe overeenstemming, zoals 
na de Eerste Wereldoorlog – want het doet me heel 
erg denken daar aan wat er na de Eerste Wereldoor-

log aan de hand was – toen zijn er grote conferen-
ties geweest om met elkaar aan tafel te gaan zitten 
en nieuwe afspraken te maken. Ik denk dat zoiets 
opnieuw onvermijdelijk zou moeten gebeuren, en 
dat daarin de criteria van humaniteit en democratie 
voorop moeten staan en in dat opzicht is veel van 
wat we in de tragedie van Ashraf en Liberty hebben 
gezien een afspiegeling (helaas) van wat er breder 
in dat deel van de wereld de afgelopen tien, twintig 
jaar is gebeurd. 

Maar het is bemoedigend, moet ik echt ook van-
daag zeggen, u hier te zien, want u heeft zich laten 
aanspreken door die humanitaire tragedie, maar u 
bent ook representanten van mensen die niet alleen 
kijken naar wat er in je eigen stad of in je eigen dorp 
gaande is, of in je eigen land. En u weet, dat is van-
daag de dag een beetje teveel aan de orde dan te 
kijken naar hoe het bij onszelf gaat en dat we daar 
nog ontevreden over zijn ook, terwijl we weten dat 
er zoveel in de wereld gaande is, zoveel in de wereld 
nodig is. En dat begint altijd bij mensen die indivi-

dueel voelen: ik wil daar ook deel van uitmaken, ik 
wil mijn kleine steentje bijdragen om tot een betere 
wereld te komen. Zo heb ik ook zelf een klein steen-
tje geprobeerd bij te dragen, wetend dat er heel veel 
andere kleine steentjes zijn en samen maken al die 
kleine steentjes een grote rots. Rotsvast. Rotsvast 
voor democratie en humaniteit. Dank u wel. 

Ik wil natuurlijk ook stilstaan bij de mensen die hun 
leven hebben verloren. Die mogen we niet vergeten
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Vrienden uit Albanië:

Hallo, ik ben Massoud. Ik heb sociologie en wis-
kunde gestudeerd aan de UCLA in de Verenigde 
Staten. Ik werd lid van de beweging toen ik 17 
was. Het lijkt wel een eeuw geleden. En ik ben 
sindsdien altijd bij de beweging gebleven en ik 
was sinds 1986 in Ashraf. Dus ik was getuige van 
alle problemen daar en van de hulp die door jullie 
in al die decennia werd geboden. Ik wilde jullie 
gewoon bedanken voor alles wat jullie gedaan 
hebben. Ik denk dat jullie beter weten dan ik dat 
jullie iets hebben gedaan wat absoluut onmogelijk 
was. Jullie maakten het wel mogelijk. En ik denk 
dat na wat jullie hebben gedaan, en mensen als 
jullie, de definitie van “onmogelijk” veranderd 
moet worden.

Ik wil mijzelf aan u voorstellen: ik ben Azadeh, ik 
ben vierendertig jaar, en ik ben nu al 17 jaar lid van 
deze verzetsbeweging. Ik wil graag beginnen met 
jullie allemaal vanuit de grond van mijn hart te be-
danken, ieder van u. En ik wil zeggen dat ikzelf en 
alle Ashraffies u heel, heel dankbaar zijn voor al jul-
lie steun en al jullie hulp. En wij wisten dat wij nooit 
alleen waren.  Dat is het belangrijkste dat ik u wilde 
vertellen. We voelden ons nooit alleen, omdat we 
wisten dat we jullie als onze supporters hadden.

Het is heel waardevol voor ons allemaal dat jullie 
altijd naast ons stonden. Ik denk dat medemen-
selijkheid als een oceaan is  Wanneer dingen voor 
Ashraffies smerig zijn, is de oceaan niet smerig. 
Dus wanneer daar het Moellah regime is, met al 
zijn misdadige activiteiten, dan is dat niet van 
belang. Want als er een wereld is van bewuste 
mensen zoals jullie, zal er uiteindelijk medemen-
selijkheid, liefde en vrijheid zijn.

Ik heet Ehsan, ik ben 35 jaar oud, en van 1990 
tot 1995 was ik een jongetje in Rosmalen, dicht 
bij Den Bosch. Bijna 20 jaar geleden ging ik naar 
een school, genaamd Basisschool de Borch. Het 
is een dag van vreugde en overwinning. Wat jul-
lie gedaan hebben, is niet alleen het redden van 
levens. Jullie redden het lot van een natie. Want 
deze mensen zijn niet alleen eenvoudige vluch-
telingen die voor hun leven gevlucht hebben. De 
meesten van hen, net als ik, waren burgers van 
Europese landen, Canada, de Verenigde Staten. 
Dit zijn de leiders en de makers van een vrij Iran. 
En u, ja ieder van jullie, hebben dit mogelijk ge-
maakt. U had en heeft een onvergetelijke rol in 
onze geschiedenis. Voor uw liefde voor vrijheid en 
medemensen. Nogmaals hartelijk dank.
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WE SHALL 
OVERCOME

We shall overcome
We shall overcome

We shall overcome some day
Oh, deep in my heart I do believe 

We shall overcome some day
We shall all be free
We shall all be free

We shall all be free some day
Oh, deep in my heart I do believe

We shall all be free some day
We are not alone
We are not alone

We are not alone some day 
Oh, deep in my heart I do believe

We are not alone some day 
We shall live in peace
We shall live in peace

We shall live in peace some day
Oh, deep in my heart I do believe
We shall live in pace some day

Palle Fuhr Jørgensen

De in Nederland woonachtige Deense bariton Palle Fuhr Jørgensen  ontving zijn zangop-
leiding aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en vervolgde zijn opera-oplei-
ding bij Maria Louise Hendrickx in Antwerpen.

Hij volgde master classes bij Cathy Berberian, Guus Hoekman en Tom Krause. Zijn huidi-
ge coach is de internationaal bekende Vlaamse alt-mezzo Lucienne Van Deijck.

Sinds Palle in 1985 tot de prijswinnaars van het internationale zangconcours “Mina Bolo-
tine” te Antwerpen behoorde is zijn carrière in een stroomversnelling geraakt en verleen-
de hij solistische medewerking aan vele concerten en operavoorstellingen in binnen- en 
buitenland. Zijn repertoire bevat zowel oratorium, lied, opera en barok als hedendaagse 
muziek.

Samen met pianist Roel Praas vormt Palle sinds 2003 een vast duo. Ze hebben een 
breed repertoire dat liederen omvat vanaf W.A. Mozart t/m hedendaagse composities 
van o.a. Ch. Ives, maar de nadruk ligt bij het (laat-)romantische repertoire met o.a. muziek 
van F. Schubert, R. Schumann, R. Quilter, R. Vaughan Williams, R. Strauß en Hugo Wolf.

In het Holland Festival van 1994 vertolkte Palle solorollen in de wereldpremière van twee 
Chinese kameropera’s “The Death of Oedipus” en “Wolvendorp” met Het Nieuw Ensem-
ble o.l.v. Ed Spanjaard en in datzelfde jaar was hij via de KRO-radio te beluisteren als 
solist in “An American Te Deum” van Karel Husa – een première voor ons land.

In 1996 vertolkte Palle de rol van Willem van Oranje in de nieuwe opera “François Guyon” 
van Kees Olthuis bij de Delftsche Opera Compagnie.

Bij diverse platen- en radio-opnamen werkte Palle Fuhr Jørgensen o.a. met de dirigenten 
Jean Fournet, Ton Koopman, Henry Lewis, Louis Devos, Pierre Kuijpers, Jan Cober, Karel 
Husa, Kenneth Montgomery, Ed Spanjaard, Reinbert de Leeuw, Gert Albrecht en Edo de 
Waart.

Robert Schumann:  
Die beiden Grenadiere
Franz Schubert:  
Mut
Richard Strauß:  
Zueignung
Gabriel Fauré:  
Après un Rêve
Jacques Ibert:  
Chanson du Départ de 
Don Quichotte
Charles Ives:  
My Native Land
John Ireland:  
I will walk on the Earth
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Hamidreza Taherzadeh
 

De prominente Iraanse musicus prof. Hamid 
Reza Taherzadeh kreeg in Iran de zeer 

prestigieuze academische prijs voor muziek. 
Hem werd in 1978 als de beste muzikant van 

het jaar de hoogste onderscheiding toegekend. 
Hij was in 1980 gedwongen Iran te verlaten 
om aan de onmenselijke onderdrukking en 
de religieuze dictatuur van het regime van 
de mullahs te ontsnappen. Sindsdien heeft 
hij zijn kunst gewijd aan de nobele zaak van 
de vrijheid en de mensenrechten in Iran. Hij 

heeft wereldwijd al meer dan 400 concerten 
gegeven en had het voorrecht dat grote musici 

van onze tijd, zoals wijlen Yehudi Menuhin, 
hem prezen voor zijn kunst en toewijding.

London Royal Albert Hall 1995 Met Yehudi Menuhin  2001 Brussel

DE TUIN VAN SPIEGELS

Met een lamp in mijn hand
een lamp die haar schijnsel vooruit werpt

ga ik mijn weg
om met de duisternis te vechten

een lamp in mijn hand, een lamp in mijn hart
ik poets mijn roestige ziel

ik zet een spiegel tegenover jouw spiegel
om jouw beeld oneindig te weerkaatsen

Ahmad Shamlu

Musici op fresco in Chehel Sotounpaleis,
Isfahan, 1669
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Professor P. Westbroek
Emeritus hoogleraar geofysiologie van de Universiteit Leiden en auteur van ‘De 
ontdekking van de Aarde, het grote verhaal van een kleine planeet’ (2013, Balans).  

Het was een feestelijke bijeenkomst op 15 oktober en ik ben dankbaar jegens 
de dappere vrienden die het fundamentalisme van het Iraanse regime uit alle 
macht bestrijden. Die adderkluwen is de oorzaak van veel kwaad in de wereld. 
Daaraan mogen we niet voorbijgaan. De Iraanse machthebbers overschrijden 
alle grenzen van brutaliteit en wreedheid. Ze kwamen aan de macht omdat 
ze vrijheid beloofden aan een volk dat in opstand kwam tegen een dictatuur. 
Maar inmiddels hebben ze een onnoemelijk lijden onder de bevolking teweeg 
gebracht. Op hun geweten drukt de last van 120.000 executies. Fundamenta-
lisme is een zwakte die voortkomt uit angst. We zien dit euvel op vele plaatsen 
in de wereld om zich heen grijpen en we moeten het eendrachtig een halt toe-
roepen. Daarom steun ik het Iraanse verzet van ganser harte. Ad Melkert en de 
organisatoren van deze bijeenkomst zijn voor mij een voorbeeld.

Dr. W. Nidam
Het was een bijzonder mooi bijeenkomst met interessante lezingen. Ik acht 
mij van kleiner waarde dan het geven van een toespraak. Ik buig voor hen die 
voet bij stuk hebben gehouden en nu mogen zegevieren. Zij die meer dan een 
decennium onder erbamelijke onmenselijke omstandigheden leefden, maar 
standhielden en zich niet gewonnen gaven. Dit was een onvergetlijke middag, 
waarin ik mij gelijk voelde aan ieder ander in de zaal. Iedereen straalt van 
vreugde. Het is een warm bijeenkomst, waarin iedereen naar elkaar glimlacht.

Dhr. G.M. Popelier
Als econoom was het prachtig voor mij de snelheid en succes van deze bewe-
ging te zien. Maar allereerst wil ik de wil tot verandering in Iran omhelzen. Dit 
is de voornaamste drijfveer van deze beweging en ik als sponsor feliciteer hen 
die handen in een hebben gesloten om dit succes te bewerkstelligen.

Priester C.J.M. Nellis
De bijeenkomst van 15 oktober jl. was een uitgebreid evenement. Ik was zeer 
onder de indruk van de toespraken van de gasten en was veroerd door de 
muziek van maestro Taherzadeh en het operastuk van de heer Jurgenson. Het 
is mijn hoop om deze bijzondere gelegenheid in de toekomst met dezelfde 
passie en elan wederom voorttebrengen. 

Dhr. Burger docent hogeronderwijs
Ik ben al meer dan twee decennia bekend met dit forum en tot nu toe heb-
ben we een lange weg afgelegd samen. We hadden momenten van donkere 
schaduwen ervaren, waarin wantrouwen hoogtij voer. We hadden een paar 
momenten van onzekerheid beleefd, maar ik ben er trots op dat ik in de af-
gelopen twintig jaar stappen heb ondernomen in een beweging die zonder 
twijfel vrijheid, vrede, mensenrechten en geluk voortbrengt naar de onderdruk-
te mensen, die reeds vier decennia lang vastzitten in een groot gevangenis 
genaamd Iran. Wij zullen zonder twijfel zegevieren. We zullen ongetwijfeld een 
belangrijke rol spelen in het veranderen van hun huidige omstandigheden. Ik 
geloof er heilig in. Ik ben er trots op een schakel te mogen zijn in deze mense-
lijke keten voor vrijheid en rechtvaardigheid.
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Dhr. E.H. Witsenburg Musicus en oorlogsexpert
Beste vrienden (als u mij toestaat om mij zo tot u te richten),
Laat me u complimenteren voor de organisatie van de bijeenkomst van gistermid-
dag. Het was een indrukwekkende en vreugdevolle gebeurtenis; nu eens met de 
meest positieve berichten, na jaren van buitengewoon ernstige problemen en zich 
herhalende vijandigheden. Ik ben er zeker van dat deze gebeurtenis zeer werd 
gewaardeerd door alle mensen die aanwezig waren. De toespraak van de heer 
Melkert was krachtig en diepgaand. En persoonlijk was ik gefascineerd door de 
traditionele Iraanse muziek. De recente gebeurtenissen in Camp Liberty zijn een 
sprankje hoop voor de toekomst van uw land. Moge de menselijkheid op de lange 
termijn de overhand krijgen! Zo vaak wanhoopt men in dit opzicht, vooral in deze 
moeilijke dagen en tijd, met miljoenen mensen op de vlucht om aan onmenselijke, 
wrede oorlogen ontsnappen. Ik bewonder uw moed, doorzettingsvermogen en 
menslievendheid om te streven naar een betere en rechtvaardige wereld.

Mevr. Miltenburg docent hogeronderwijs
Het mooiste geschenk aan ons waren de bijzondere toespraken van onze lieve 
vrienden, die decennia lang op inhumane wijze omsingeld waren. Hun 
blije gezichten, hun vastbeslotenheid, de bijzondere bijdrage van de heer Mel-
kert samen met het mooie klankspel van muziek, zorgde voor een zeer aange-
name dag. Ik prijs mij zeer gelukkig deze beweging te mogen steunen.

Dhr. F.H. Westra fotograaf
Dit programma was als ware een universeel bijeenkomst, waarin Ik de kans 
kreeg mijn oude vrienden, die ik langer uit het oog had verloren, nu te mogen 
groeten. Het was vreemd voor mij te weten dat wij eensgezindenbijelkaar zijn 
zonder het van elkaar te weten. Ik heb getracht deze onvergetlellijke momen-
ten te vangen in mijn fotografie.

Prof. Ir. Janssen Gynaecologie
De naam Den Haag is voor eeuwig verbonden met de naam van Dr. Mosade-
gh, die in 1951 het recht eiste om de olie-industrie van Iran te nationaliseren 
tegen de Britse kolonisatie. En zo onafhankelijkheid en vrijheid om te zetten 
tot een beweging. 15 oktober is nu synoniem met de naam van de heer Mel-
kert, waarin hij heeft geprobeerd de slachting van Iraanse ballingen te voor-
komen. Ik ben van mening dat dit een zeldzame en opmerkelijke historische 
moment is voor het Nederlandse volk. Wij staan zij aan zij naast de gevangen 
Iraanse volk, die zich verzet tegen de relieuze dictatuur. Vrijheid is dan ook 
zonder enige twijfel aan de horizon.

Dhr. M. Toner filmproducent
Eerlijk gezegd is het voor mij bijzonder om na 30 jaar business 
video’s een miniscuul deel te kunnen bijdragen aan iets wat invloed op zoveel 
mensenlevens heeft.
 
Mevr. Bep Welleweerd huisvrouw
Wat een vreugde na alle verdriet en zorg, voor de toekomst een vrij Iran, graag 
met een regering die alle Iraniers zien als van hen.
Harm: ( school student) interessant
Jaap: ( school student)  heel interessant en de muziek vond ik leuk
Albert Welleweerd, ( IT programmeur): groot respect voor Ad Melkert die in 
Irak opkwam voor de mensenrechten, wat hem in 2010 bijna het leven kostte.

Mevrouw J.E.G.C. Dibbits
Ik kijk ernaar uit om de heer Ad Melkert te zien; hij is een bijzonder eerlijk mens. 
Ik geloof dat de Nederlandse politiek een dergelijke mensen nodig heeft.
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De volgende fase op de routekaart naar een vrij Iran is de berechting van de vele hoogwaardigheidsbekleders die verantwoordelijk zijn voor de grootste 
massamoord van 30.000 politieke gevangenen in Iran. De recent naar buiten gebrachte geluidsbanden bevestigen dat.  

Wij zijn op dit moment in de stad van het internationale recht. Niet ver van deze plek is het Internationale Strafhof. Met uw menselijke steun brengen wij de 
verantwoordelijke criminelen tegen de mensheid voor het gerecht.

Boeket namens de  
Moeders voor Gerechtigheid



Bevrijdingsviering Camp Liberty • 15 oktober 2016 • Den haag16 17

Handgemaakte Iraanse kunst namens de politieke gevangenen in Iran



Bevrijdingsviering Camp Liberty • 15 oktober 2016 • Den haag 18

Ad Melkert

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
1994–1998

Fractieleider van de Partij van de Arbeid in de Tweede 
Kamer
1998–2002

Leider van de Partij van de Arbeid
2001 -2002

Geassocieerd Administrator van het 
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties
2006–2009

Speciale afgevaardigde voor de Hulpmissie voor 
Irak van de Verenigde Naties
2009–2011

Adrianus Petrus Wilhelmus- Ad Melkert, geboren 
12 februari 1956, is een Nederlandse politicus van 
de Partij van de Arbeid (PvdA). Hij was lid van de 
Tweede kamer van 3 juni 1986 tot 22 augustus 1994 
toen hij minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid werd in het Kabinet Kok I, dat tot stand kwam 
na de algemene verkiezingen in 1994. Melkert werd 
weer lid van de Tweede Kamer op 13 juli 1998 en 
tevens leider van de Kamerfractie van de PvdA. Op 
15 december 2001 werd hij officieel als partijleider 
van de PvdA gekozen en werd lijsttrekker bij de al-
gemene verkiezingen van 2002.

In 1981 werd hij algemeen secretaris van het jeugd-
forum van de Europese Gemeenschap in Brussel. 
In deze functie nam hij deel aan de illegale jeugd-
conferentie in Chili, dat toen werd geregeerd door 
Pinochet. 

In 1984 werd hij directeur ‘internationale betrekkin-
gen’ van Oxfam Novib, de Nederlandse tak van Ox-
fam en vertrok naar Den Haag. 

Politiek
In 1986 werd Ad Melkert verkozen in als lid van de 
Tweede Kamer. In de eerste jaren was hij zegsman 
voor de fractie op het gebied van buitenlandse za-
ken, ontwikkelingssamenwerking en milieu. 

Na de verkiezingen van 1989 werd hij zegsman van 
de PvdA op het gebied van de financiën. Hij werd 
de eerst verantwoordelijke van de partij in de dis-
cussies over de nationale begroting. Tussen 1990 en 
1994 was hij de vicevoorzitter van de parlementaire 
commissie van financiën.

Als parlementariër nam Melkert ook zitting in een 
aantal maatschappelijke organisaties. Hij was lid 
van de Raad van Advies van de Stichting voor Be-
richten over Ontwikkelingssamenwerking, voorzitter 
van de Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking 
Almere – Port Soedan en vicevoorzitter van het At-
lantische Commissie. 

In 1994 werd Melkert minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid in het eerste kabinet van Wim 
Kok. Hij werd verantwoordelijk voor een van de 
hoofddoelen van dit kabinet, door de formateurs 

van deze regering verwoord als: Werkgelegenheid, 
Werkgelegenheid, Werkgelegenheid. Als minister 
werd Melkert bekend van zijn manier van werken. 
Iedere vrijdag vulde hij een postbode karretje, dat hij 
speciaal had gekocht, met dossiers. Bij zijn terug-
komst, de volgende maandag, waren alle stukken 
gelezen. Zijn werkhouding vertaalde zich ook in een 
groot aantal beleidsmaatregelen en wetten, die hij 
initieerde gedurende zijn ministerschap.

• In 1995 lanceerde hij een plan om 40000 lang-
durig werklozen aan een baan te helpen. De z.g. 
Melkert-banen, meestal in de publieke sector, 
bijvoorbeeld tramconducteur, conciërge bij een 
middelbare school enz., de banen werden ge-
subsidieerd door de overheid.

Wereldbank en Verenigde Naties
In november 2002 werd Melkert benoemd tot uit-
voerend directeur van de Wereldbank. 

In 2009 werd Ad Melkert benoemd als Speciale Af-
gevaardigde van de Secretaris-Generaal van de Ver-
enigde Naties in Irak.

Ad Melkert 2002, Fractievoorzitter PvdA
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Ze zongen in harmonie, ze waren één in het lied van de vrijheid, als symbool voor een breed front van wereldwijde 
solidariteit met het Iraanse volk dat in opstand komt.

Degenen, die in de hele wereld verknocht zijn aan vrijheid,  vertegenwoordigen hand in hand het menselijk geweten, 
degenen die naast het Iraanse volk staan, die het steunen in hun vurige strijd voor de bevrijding van de dictatuur.

Hartelijk dank voor al diegenen die zich in harmonie verenigd hebben voor de vrijheid van Iran.
Iran zal binnenkort vrij zijn.

We zien verlangend uit naar die dag

Het bloed van de ster kleurt de wrede sikkel
Tulpen worden vertrapt, alleen omdat ze rood zijn

Maar wij zongen het lied van het leven
Wij hebben beloofd om vol te houden

Net als de rode rozen

We weten wat de liefde kost
We zingen op de wegen

We dagen de zwaarden en kogels uit
We zullen niet uitgeput raken

Mochten wij sterven, keer op keer zullen we
met lege handen ons vaderland terugwinnen

We raken niet uitgeput

We gaan op weg, ontelbaar zijn we en geestdriftig
We blijven overal in harmonie, tot we bevrijd zijn

Ons vaderland Iran wacht met verlangen op dat moment
De straten stromen als rivieren naar de zee van vrijheid

De muren in de steeg te zingen met ons mee

Weg met de oude dictator, die nog steeds bloeddorstig is
Onze handen schrijven: de ultieme weg naar bevrijding

Is vechten tegen de duisternis, en vriendschap sluiten met 
de dageraad

We gaan op weg, ontelbaar zijn we en geestdriftig
We blijven overal in harmonie, tot we bevrijd zijn

Ook wij gaan door, voor een vrij Iran
Wij doen mee en steunen jullie strijd!

Zing voor een vrij Iran


