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Now and in time to be, 

Wherever green is worn, 

Are changed, changed utterly. 

A terrible beauty is born. 

      W.B.Yeats, Easter 1916 

      25 september 1916 

 

INLEIDING 

 

Artiesten hebben generaties lang inspiratie gevonden in het conflict tussen Groot-Brittannië 

en Ierland. William Butler Yeats beschreef in zijn ‘Easter 1916’ een kenmerkend punt in deze 

geschiedenis. Ook U2 beschreef met hun ‘Sunday, Bloody Sunday’ een dieptepunt in deze 

langlopende kwestie. Beide werken waren een reactie op een gewelddadige uitspatting. 

Deze kunstvormen zijn illustratief voor hoe dit conflict bepalend is voor de cultuur van 

Ierland en Noord-Ierland. Het gedicht van Yeats behandelt Easter Rising, het gewelddadige 

verzet tegen de Britten in 1916, waaruit later de Irish Republican Army (IRA) ontstond. Bono, 

de zanger van U2, zingt over Bloody Sunday. Op zondag 30 januari 1972 werden in Derry bij 

een demonstratie voor gelijke rechten 27 mensen door het Britse leger neergeschoten en 

overleden 13 van hen. Dit bewoog veel mensen om vrijwilliger te worden van de Provisional 

Irish Republican Army (PIRA), een afsplitsing van de IRA
1. De IRA en haar latere afsplitsing de 

PIRA hebben lang gestreden om de situatie in Ierland en Noord-Ierland in hun ogen te 

verbeteren. De strijd is inmiddels gestaakt en er kan gesproken worden van vrede in Noord-

Ierland. Waar deze strijd voor gestreden is en wat de resultaten van deze strijd zijn is het 

onderwerp van deze studie. De hoopgevende resultaten aan de onderhandelingstafel en de 

vrede die nu in Noord-Ierland heerst hebben echter nog geen grote artiesten kunnen 

inspireren om een werk aan het vredesproces te wijden. Dat kan ook liggen aan het feit dat 

Ierse artiesten nu met een hoogtepunt te maken hebben in plaats van dieptepunten. Men 

schrijft blijkbaar makkelijker over bloed dan inkt. 

Het conflict in Noord-Ierland is een interessant studieonderwerp en er is veel over 

geschreven. Voor een impressie van het verschenen werk over de Troubles in Noord-Ierland, 

de turbulente periode vanaf 1966 tot en met 1998 waarin het geweld tussen nationalisten 

                                                             
1 Richard English, Armed struggle. The history of the IRA (Londen 2003) 151-152. 
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en unionisten flink oplaaide, is de site van CAIN (Conflict Archive on the INternet) een goed 

startpunt.2 Eén van de hoofdrolspelers in het Noord-Ierse conflict, de PIRA, blijkt voor veel 

auteurs aantrekkingskracht te bezitten. Hoewel de berg aan informatie over dit geheime 

leger indrukwekkend is, is nog lang niet alles boven water gekomen en zal dit waarschijnlijk 

ook nooit het geval zijn. Een ondergronds leger, zoals de PIRA, heeft baat bij zoveel mogelijk 

geheimhouding.  

Deze behoefte aan geheimhouding zorgt ervoor dat de hoeveelheid bronnen beperkt is. 

Een organisatie als de PIRA heeft geen jaarlijkse openbare ledenvergadering en publiceert 

geen jaarrapport. De bronnen die wel beschikbaar zijn, zijn vaak afkomstig van het leger zelf 

of sympathisanten hiervan. Dit kan betekenen dat het geen primaire bronnen zijn. In plaats 

van te onthullen kunnen deze bronnen bedoeld zijn om te verhullen, te rationaliseren of te 

verbloemen. Een van de voornaamste bronnen van informatie over het conflict in Noord-

Ierland zijn daarom getuigen.  

Onderzoek naar de PIRA is vooralsnog voornamelijk het werkveld van journalisten 

geweest, en niet van historici. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te dragen. Ten eerste 

bestaat de informatie over de organisatie en haar handelingen voornamelijk uit de feitelijke 

activiteiten zoals aanslagen, en interviews met leden en ex-leden van de PIRA. Veel 

journalisten die jarenlang verslag deden van de Troubles in Noord-Ierland beschikten over 

goede contacten die zorgden voor een beter inzicht binnen de organisatie. Door hun 

ervaring als verslaggevers hadden zij veel kennis over het onderwerp. Op de tweede plaats is 

de PIRA een clandestiene organisatie. Het achterhalen van bronnenmateriaal wordt hierdoor 

bemoeilijkt of onmogelijk. Bronnenmateriaal is meestal de basis van historisch onderzoek, 

terwijl journalistiek vaker rust op interviews met betrokkenen. Op de derde plaats ligt het 

conflict nog vers in het geheugen. De combinatie dat de Troubles pas recentelijk voorbij zijn 

en dat de PIRA nog steeds bestaat zorgt ervoor dat het moeilijk is goed onderzoek te doen 

naar deze organisatie. Journalistiek beschrijft in de regel een lopend proces, terwijl historisch 

onderzoek in de regel in retrospectie een afgesloten geheel bestudeert. Pas toen er uitzicht 

was op een oplossing van het conflict in Noord-Ierland, nam het aantal historici die zich over 

deze geschiedenis bogen toe. Als laatste kan genoemd worden dat enkele oud-leiders van de 

PIRA nu politieke kopstukken zijn. Openheid van zaken over de gebeurtenissen in het 

                                                             
2 http://cain.ulst.ac.uk/ 



 

3 

verleden kan een politiek zwakkere positie opleveren. Met een broos bestand zullen zij 

wellicht niet helemaal open zijn over hun eigen verleden als over de PIRA.  

Naast de journalistieke historische werken is er veel geschreven dat bestempeld kan 

worden als romantische geschiedschrijving. Het gaat hier niet om studies naar de PIRA, maar 

verhalende literatuur over het onderwerp, soms gegoten in een semi-wetenschappelijk jasje. 

In deze boeken ontbreekt wetenschappelijk onderzoek, en een romantische kijk op het 

Noord-Ierse verleden voert de boventoon. Hoewel deze twee categorieën, de journalistieke 

historische werken en de romantische geschiedschrijving, het merendeel van de literatuur 

beslaat, zijn er ook enkele goede werken verschenen over de PIRA, waar een 

wetenschappelijke basis zorgt voor een gedegen studie naar deze organisatie. Hier volgt een 

overzicht van de soorten publicaties omtrent de PIRA, waarbij de voornaamste werken over 

de PIRA worden vermeld. 

 

§ 1.1 WETENSCHAPPELIJKE STUDIES 

 

Wie onderzoek wil doen naar de PIRA zal waarschijnlijk beginnen met een wetenschappelijk 

overzichtswerk. Deze studies zijn onmisbaar voor iedereen die meer inzicht wil hebben in de 

PIRA. Kenmerkend van deze studies is dat zij de PIRA centraal stellen en de geschiedenis van 

de organisatie beschrijven. Richard English, een Noord-Ierse historicus en politieke 

wetenschapper uit Belfast, heeft een uitvoerige studie naar de PIRA verricht. English is als 

professor verbonden aan de Queens University in Belfast. In zijn boek Armed struggle: the 

history of the IRA uit 2003 gaat hij in op de geschiedenis van de IRA en de PIRA. De centrale 

vraag van English is: wat heeft de IRA gedaan, waarom en met welke gevolgen? In plaats van 

zich voornamelijk te baseren op interviews of eerder verschenen literatuur, gebruikt English 

een breed assortiment van materialen om zijn verhaal te onderbouwen. Naast interviews 

gebruikt hij correspondentie, archieven, memoires, nieuwsbladen, parlementaire verslagen, 

interne documenten, films en boeken. Na een overzicht van hoe de Ierse kwestie verlopen is 

vanaf 1916 richt English zich volledig op de PIRA. Hij beschrijft gedetailleerd de geschiedenis 

van de organisatie tot en met 2002. English slaat het afzweren van het geweld door de PIRA 

en het vredesproces niet over. In zijn conclusie maakt hij een analyse van de motieven, de 

handelingen en de gevolgen van het geweld door de PIRA. Armed struggle: the history of the 

IRA is een van de meest wetenschappelijke en toonaangevende boeken die tot nu toe 
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geschreven zijn over de PIRA. Dit diepgaande wetenschappelijke werk, met een uitgebreid 

notenapparaat en omvangrijke literatuurlijst, samen met de handige index, is een 

basisstudie voor iedereen die onderzoek doet naar de PIRA. 

In 2002 verschijnt Making the peace in Ireland van Jeremy Smith. In dit boek legt de 

historicus Smith de oorzaken van het conflict in Noord-Ierland uit, en gaat hij dieper in op de 

verschillende pogingen om het conflict op te lossen. Smith begint met vast te stellen wat 

voor type conflict het is, en hoe het binnen een breder Europees verband past. Hij behandelt 

de verschillende pogingen om het conflict in Noord-Ierland op te lossen vanaf 1921 tot en 

met 2002. Zijn onderzoek spitst zich toe op de jaren negentig. Hij richt zich hierbij niet 

specifiek op de IRA en de PIRA, maar op het conflict in Noord-Ierland en de weg naar vrede. 

Hij presenteert zijn verhaal op chronologische wijze. In tegenstelling tot veel andere auteurs 

baseert Smith zich niet op interviews, maar voornamelijk op geschreven bronnen. Dit is een 

van de weinige wetenschappelijke werken over de verschillende pogingen om vrede te 

bewerkstelligen in Noord-Ierland. Het boek is uitgerust met een degelijk notenapparaat en 

een uitgebreide literatuurlijst. Bovendien is het neutraal en gebalanceerd geschreven, en 

een basiswerk voor het onderzoek naar de vrede in Noord-Ierland.  

In 1970 verschijnt The secret army van de historicus en politieke wetenschapper John 

Bowyer Bell. Bell geeft in dit werk de geschiedenis van de IRA weer van 1916-1970. Een 

herziene druk van dit werk verschijnt in 1979 onder de titel The secret army : the IRA 1916-

1979. In de jaren zeventig wordt het onderzoek geleid door Bell en Tim Pat Coogan, waarbij 

kennisvergaring om inzicht te krijgen in de PIRA centraal staat. De meest recente versie van 

The secret army is uit 1997 en vertelt de geschiedenis tot 1997. Hoewel er een 

notenapparaat aanwezig is, geeft Bell aan dat het bij onderzoek naar de IRA lastig is om 

bronnen te vinden. Daarnaast is er een lijst met namen gepubliceerd van mensen die hij 

geïnterviewd heeft. Enkele namen kan hij echter niet noemen omdat zijn bronnen hierdoor 

in gevaar zouden kunnen komen. De basis voor het onderzoek van Bell zijn interviews, maar 

hij verifieert de informatie uit interviews met de beschikbare bronnen. Bell is een van de 

eerste wetenschappers die een studie naar de IRA deed. Zijn werk is een basis gebleken voor 

latere wetenschappers. 

In zijn meest recente werk uit 2000, The IRA 1968-2000: analysis of a secret army, richt 

Bell zich op de PIRA. De basis van de informatie haalt Bell uit interviews met leden en ex-

leden van de PIRA, en hiermee zorgt Bell voor een goed overzicht van de geschiedenis van 
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het leger. Bell geeft een inzicht in hoe de PIRA functioneert. Hoe blijft het leger in stand, hoe 

faciliteert het zichzelf en hoe loopt de communicatie, zijn belangrijke vragen waar Bell 

antwoord op geeft. Bovendien geeft Bell antwoord op de vraag wat de voordelen zijn van 

een ondergronds leger. Bell vond het echter niet noodzakelijk om gebruik te maken van een 

notenapparaat of een literatuurlijst. Hoewel het onmogelijk is na te gaan of zijn bevindingen 

kloppen, verdient Bell door zijn lange staat van dienst van onderzoek naar de PIRA het 

voordeel van de twijfel. Zijn eerdere werken zijn wel uitgerust met een notenapparaat en 

een literatuurlijst. De analyse in het boek is een meerwaarde voor het onderzoek naar de 

PIRA.  

Niet al het onderzoek wordt verricht met als doel een totaaloverzicht van de PIRA. 

Sommige onderzoekers concentreren zich op een bepaald aspect. John Bowyer Bell 

onderzoekt in The gun in politics : An analysis of Irish political conflict, 1916-1986 uit 1987 

welke rol geweld in het conflict in Noord-Ierland speelt. Frank Gaffikin en Mike Morrissey 

beschrijven een korte periode uit het conflict in Northern Ireland: The Thatcher years uit 

1990. Joanne Wright beschrijft het aspect propaganda in Terrorist propaganda: the Red 

Army Faction and the Provisional IRA uit 1990.  

De sociale wetenschapper Michael Lawrence Rowan Smith richtte zich op de militaire 

strategie van de republikeinse beweging. In “Fighting for Ireland? The military strategy of the 

Irish Republican Movement” uit 1995 analyseert hij de militaire strategieën van de IRA en 

later de PIRA vanaf 1916 tot en met 1992, waarbij de nadruk ligt op de strategieën van de 

PIRA. De strategie van de PIRA is gebaseerd op het idee dat het gebruik van geweld een 

effectief middel is om de doelen te behalen. Het boek van Smith geeft antwoord op de vraag 

in hoeverre deze strategie rationeel is. Zijn onderzoek is gericht op de spanning tussen 

politiek pragmatisch denken en de doctrine van de republikeinse beweging. Dit antwoord 

wordt gevormd door te onderzoeken of er een duidelijke relatie is tussen de doelen van de 

republikeinse beweging en de middelen waarmee deze doelen bereikt dienen te worden. 

Met dit werk heeft Smith gezorgd voor een diepgaand onderzoek naar de evolutie van de 

strategieën van de IRA en de PIRA.  

Vanaf 1985 vindt er binnen Sinn Féin en de PIRA een strategische verandering plaats. Het 

inzicht dat de gewapende strijd wellicht plaats moest maken voor een geweldloze strijd is 

vanaf de jaren negentig voor veel wetenschappers over de republikeinse beweging het 

centrum van hun interesse geweest. Mark Heyes gaat dieper in op de verandering van de 
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republikeinse strategie en het vredesproces in Ierland. In ‘The evolution of Republican 

strategy and the ‘peace process’ in Ireland’, gepubliceerd in Race & Class : the journal of the 

Institute of race relations in 1998, stelt Hayes dat het de verandering van strategie van de 

republikeinse beweging was die zorgde voor een mogelijkheid voor een vredesinitiatief.  

Kevin Boyle en Tom Hadden gaan in op het vredesproces in Noord-Ierland. In 1995 

verschijnt het artikel ‘The peace process in Northern Ireland’ in International Affairs. Zij 

analyseren het vredesproces tot dat moment, en beschrijven enkele mogelijke 

ontwikkelingen voor de nabije toekomst. Daarnaast proberen zij over de grens te kijken of er 

overeenkomsten zijn met andere conflictgebieden en of er lessen te trekken zijn uit deze 

conflicten. De aandacht ligt niet specifiek bij de PIRA en welke rol zij in dit vredesproces 

speelt.  

In 1995 verschijnt een studie naar het staakt-het-vuren van de PIRA uit 1994. John 

Bowyer Bell schrijft in zijn artikel ‘The Irish Republican Army enters an endgame: an 

overview’, gepubliceerd in Studies in conflict and terrorism, dat het staakt-het-vuren 

waarschijnlijk niet het einde van de PIRA zal betekenen. Volgens Bell zal het leger een rol 

blijven spelen totdat duidelijk wordt dat het mogelijk is de droom van de PIRA te 

verwezenlijken zonder geweld. Een jaar vóór het tekenen van het Goede Vrijdag Akkoord 

schrijft Bell in Studies in conflict and terrorism het artikel ‘Ireland: the long end game’ waarin 

hij beschrijft waarom er tot dan toe geen vrede in Noord-Ierland is. Hij geeft aan dat bijna 

alle partijen voorstander zijn voor een akkoord, en wat de knelpunten zijn waardoor er 

vooralsnog geen akkoord is op dat moment.  

Toen het Goede Vrijdag Akkoord eenmaal getekend was, lag de aandacht van 

onderzoekers bij dit akkoord. Voorbeelden hiervan zijn ‘Goede Vrijdag voor Noord-Ierland?’ 

van Mark Heirman, ‘Noord-Ierland en het Goede Vrijdag Akkoord: een analyse’ van Jan 

Manssens en ‘Vrede in Noord-Ierland?’ van Erik Faucompret. Zij geven allen een korte 

geschiedenis van het conflict, hoe de onderhandelingen verlopen zijn en wat de uitkomsten 

van het Goede Vrijdag Akkoord zijn. Geen van drieën plaatst hierbij de rol van de PIRA 

centraal.  

Dominic Beggan and Rathnam Indurthy hebben een positieve kijk op het vredesproces in 

Noord-Ierland. In ‘Explaining why the Good Friday Accord is likely to bring a lasting peace in 

Northern Ireland’, verschenen in 2002 in Peace and change : a journal of peace research 

beginnen zij met een korte geschiedenis van het conflict tot en met de machtsdeling tussen 
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unionisten en nationalisten in 1999. Vervolgens beschrijven zij waarom een blijvende vrede 

waarschijnlijk is in Noord-Ierland, en hebben zij enkele voorstellen die ervoor zouden zorgen 

dat het vredesproces versneld kan worden. Zij bekijken het vanuit een politiek oogpunt, 

waarbij zij niet speciaal ingaan op de rol van de PIRA.  

Pas een aantal jaren nadat het Goede Vrijdag Akkoord getekend was, bogen 

wetenschappers zich over de vraag welk effect dit akkoord had op het vredesproces. 

Jonathan Stevenson heeft onderzocht in hoeverre het vredesproces nog onomkeerbaar is. In 

2000 schreef hij in Survival ‘Irreversible peace in Northern Ireland?’ waarin hij onderzoekt 

hoe groot de kans is dat het vredesbestand in Noord-Ierland mislukt en het geweld weer 

oplaait. Hij ziet in de PIRA een van de grootste bedreigingen voor de vrede in Noord-Ierland.  

In ‘Peace in our time? The stresses and strains on the Northern Ireland peace process’ van 

James Dingley uit 2002, gepubliceerd in Studies in conflict and terrorism, wordt de balans 

opgemaakt van de jaren na het tekenen van het Goede Vrijdag Akkoord. Dingley onderzoekt 

waar in de praktijk de knelpunten in het gesloten akkoord zitten. Hierbij richt hij zich speciaal 

op het veiligheidsvraagstuk in Noord-Ierland, en beschrijft in hoeverre een terugkeer naar 

geweld mogelijk is. De PIRA is de hoofdrolspeler in zijn onderzoek.  

In 2005 verschijnt in Low intensity conflict & law enforcement ‘Constructive Ambiguity 

and the Peace Process in Northern Ireland’ van James Dingley waarin hij terugblikt op het 

Goede Vrijdag Akkoord. Hij stelt vast dat het akkoord niet het gewenste resultaat heeft 

gehad, en gaat op zoek naar de kern van het probleem. Deze ligt volgens Dingley in het feit 

dat het akkoord zó is geschreven, dat er meerdere interpretaties mogelijk zijn. Dit leidt er 

toe dat er over sommige zaken geen overeenstemming is. Anderzijds heeft het akkoord er 

wel mede voor gezorgd dat het geweld in Noord-Ierland nog steeds minimaal is.  

Mark Burgess, Neil Ferguson en Ian Hollywood hebben in 2007 onderzoek gedaan naar 

de beleving van oud IRA-leden en oud organisatoren van burgerrechtenorganisaties van de 

sociale omstandigheden in het Noord-Ierland van ná het Goede Vrijdag Akkoord. In ‘Rebels’ 

perspectives of the legacy of past violence and of the current peace in post-Agreement 

Northern Ireland: an interpretative phenomenological analysis’, gepubliceerd in Political 

psychology : journal of the international society of political psychology onderzochten zij door 

interviews met oud-rebellen hoe zij de vrede ervaren, met name de sociale omstandigheden.  

Het meest recente onderzoek naar de vrede in Noord-Ierland is Liam Heaney’s artikel 

‘Ten years on – Peace in Northern Ireland’ uit 2009 en werd gepubliceerd in The 
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contemporary review. Dit artikel behandelt de voornaamste ontwikkelingen in Noord-Ierland 

sinds het tekenen van het Goede Vrijdag Akkoord. Het doel is de voornaamste 

veranderingen weer te geven, en aan te geven waar in de toekomst de uitdagingen voor 

Noord-Ierland liggen.  

 

§ 1.2 JOURNALISTIEKE HISTORISCHE WERKEN 

 

In 1993 verschijnt The Long War. The IRA & Sinn Féin van Brendan O’Brien. O’Brien is een 

Ierse journalist die tegenwoordig voornamelijk als reporter werkzaam is bij RTE television. 

De basis van zijn materiaal komt uit zijn jarenlange ervaring in Noord-Ierland als verslaggever 

en de contacten die hij hieraan heeft overgehouden. Hij baseert zich, net als de meeste 

verslaggevers, voornamelijk op interviews. In zijn boek beschrijft hij op chronologische wijze 

de relatie van de PIRA, Sinn Féin, en de Britse overheid. Het boek geeft een inzicht in de 

republikeinse beweging en de motieven voor de activiteiten van de PIRA en Sinn Féin. 

O’Brien besteedt voornamelijk aandacht aan de manier waarop de wijzigingen van het 

militaire en politieke denken van Sinn Féin en de PIRA tot stand kwamen. Na een korte 

inleiding begint het werk van O’Brien aan het begin van de jaren tachtig. Zijn verhaal eindigt 

in 1998, na het tekenen van het Goede Vrijdag Akkoord. O’Brien maakt geen gebruik van een 

literatuurlijst, maar heeft wel, zij het summier, een notenapparaat. Wat het werk van 

O’Brien een extra dimensie geeft is dat hij een groot aantal bronnen van de PIRA heeft 

opgenomen in zijn werk.  

De verslaggevers Patrick Joseph Bishop en Eamonn Mallie deden een totaalstudie naar 

de PIRA. In The Provisional IRA uit 1987 onderzoeken zij waarom de PIRA zich verzet tegen de, 

in hun ogen, Britse bezetter. Vervolgens geven zij aan hoe het geheime leger verslagen zou 

kunnen worden: door de steun voor het ondergrondse leger te ondermijnen. Vooral het 

eerste deel van het boek, de argumenten voor steun aan de PIRA, zijn een toevoeging aan 

het onderzoek naar deze organisatie. Door Mallie’s werk als verslaggever in Belfast beschikt 

hij over uitstekende contacten waardoor hij een goede kijk op de organisatie heeft. Het werk 

is niet geannoteerd, maar wel voorzien van een uitvoerige literatuurlijst. Hoewel dit boek in 

de categorie journalistieke historische werken valt, heeft het ook enkele wetenschappelijke 

aspecten. De voornaamste reden dat dit werk minder bruikbaar is, is dat het werk inmiddels 

gedateerd is. 
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In 2002 verschijnt A Secret History of the IRA van Ed Moloney. Moloney is een Ierse 

journalist die jarenlang verslag deed van de Troubles in Noord-Ierland. Hij werkte onder 

meer voor de Irish Times en de Sunday Tribune. Moloney wil niet enkel verslag doen van de 

gebeurtenissen maar aantonen wat de rol van Gerry Adams volgens hem geweest is in het 

vredesproces. Dit boek volgt voornamelijk de rol van Gerry Adams binnen de republikeinse 

beweging en zijn weg naar de macht binnen deze beweging. Hij gaat er van uit dat de 

republikeinse beweging één politiek leider had die de route uitstippelde, en dat was Gerry 

Adams. De stelling waar Moloney vanuit gaat is dat het Gerry Adams was die het 

vredesproces gelanceerd heeft, en tevens tot een goed einde heeft gebracht. De aandacht 

ligt niet specifiek bij de PIRA, en Moloney verdiept zich niet in de doelen van de organisatie. 

De omslag van de PIRA van de gewapende strijd naar een vreedzame oplossing komt volgens 

Moloney uit de koker van Adams. De conclusies die Moloney trekt zijn soms wat ver gezocht, 

maar de studie zorgt voor een beter begrip van de republikeinse zijde in het vredesproces. 

Dit werk valt te plaatsen tussen historische journalistiek en de historische wetenschap, en is 

een goed voorbeeld van onderzoeksjournalistiek. Hoewel een belangrijk deel van de 

informatie in dit boek is gebaseerd op interviews, gebruikt Moloney een aantal belangrijke 

bronnen, waarvan een deel als bijlage afgedrukt is in zijn boek. Het werk is voorzien van een 

uitgebreid notenapparaat en een omvangrijke literatuurlijst. Daarnaast zijn het 

chronologische overzicht, de lijst van belangrijke personen, het overzicht van termen en 

afkortingen en de index handige hulpmiddelen bij onderzoek naar de PIRA. 

De eerste werken over de PIRA beschrijven voornamelijk de organisatiestructuur, de 

wijze waarop het leger functioneert en het verleden van het gewapende republikeinse 

verzet gedurende de twintigste eeuw. Tim Pat Coogan, katholiek en zoon van een oud IRA 

vrijwilliger, publiceert in 1970 The IRA. Dit werk is sindsdien regelmatig in hernieuwde 

drukken verschenen en telkens uitgebreid. In Ierland is Coogan, die tussen 1968 en 1987 

journalist was voor de Irish Press, de bekendste Ierse historisch auteur. In zijn meest recente 

druk geeft Coogan een overzicht van de activiteiten van de IRA vanaf 1969 tot en met 1998, 

en de redenen waarom jonge mensen lid worden van de PIRA. Zijn werk is voornamelijk 

gebaseerd op de meer dan 500 interviews met PIRA vrijwilligers of mensen gelieerd aan de 

organisatie, republikeinse publicaties en dagbladen. Hoewel hij niet de hele geschiedenis 

behandelt maar zich richt op voorname facetten van de PIRA, is het werk van Coogan een 

gedegen studie naar het geheime leger. Coogan maakt geen gebruik van een notenapparaat, 
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maar geeft wel een selectieve lijst van gebruikt materiaal. Het werk van Coogan is geen 

wetenschappelijke studie, maar een journalistiek historisch werk.  

In The Irish war. The hidden conflict between the IRA and British intelligence” uit 1998 

beschrijft auteur Tony Geraghty het conflict tussen de PIRA en het Britse leger. Geraghty is 

geboren in Liverpool in een katholiek Iers gezin en een veteraan van de Britse strijdkrachten. 

De journalist is niet altijd objectief, en zijn sympathie voor het Britse leger komt duidelijk 

naar voren in dit boek. Zijn materiaal haalt de journalist voornamelijk uit gesprekken met 

hooggeplaatste legerleiders aan Britse zijde, en PIRA-leden aan nationalistische zijde. 

Bovendien krijgt de lezer de indruk dat de auteur er geen moeite mee heeft alles wat de PIRA 

in een negatief daglicht plaatst over te nemen zonder hier vraagtekens bij te plaatsen. Door 

te beschrijven welke middelen het Britse leger toepaste in Noord-Ierland om greep te krijgen 

op de PIRA, beschrijft Geraghty indirect de activiteiten van de PIRA.  

 

§ 1.3  TV-JOURNALISTIEK 

 

De kennis van een breder publiek is vaak gebaseerd op enkele tv-documentaires over het 

conflict in Noord-Ierland. Peter Taylor is een Engelse BBC journalist die een trilogie over het 

conflict in Noord-Ierland schreef. De boeken zijn een uitwerking van een uitvoerige tv-

documentaire, “Provos, Loyalists and Brits”, die Taylor presenteerde voor de BBC. Het eerste 

deel van dit drieluik, “Provos. The IRA and Sinn Féin”, werd voor het eerst uitgezonden in 

1997, en verscheen in hetzelfde jaar onder dezelfde titel als boek. Zowel in de 

documentaires als in de boeken wordt de basis voornamelijk gevormd door interviews met 

de hoofdrolspelers van het conflict en de mensen die aan het front streden. Het boek geeft 

inzicht in de handelingen en het denken van de republikeinen in de politieke context van die 

tijd. Het boek behandelt de belangrijkste gebeurtenissen binnen de PIRA en haar relatie met 

Sinn Féin in de periode 1969 tot en met 1997. Dit is geen totaaloverzicht van de organisatie, 

maar een inzicht in wat sleutelfiguren dachten op belangrijke momenten in de Noord-Ierse 

geschiedenis. Wat Taylor vooral aantoont is de fundamentele verandering in het denken van 

de republikeinse beweging. Taylor baseert zich echter nauwelijks op andere bronnen dan 

interviews, en een scherpe wetenschappelijke analyse blijft hier uit. Taylor maakt in zijn 

werk gebruik van een mager notenapparaat. In Provos. The IRA and Sinn Féin geeft Taylor 
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geen literatuurlijst. In de boeken Loyalists uit 2000 en Brits. The war against the IRA uit 2001 

doet hij dit wel. 

“Endgame in Ireland” is een andere invloedrijke serie documentaires, waarvan in 2001 

tevens een boek verscheen met dezelfde titel van Eamonn Mallie en David McKittrick. De 

basis van het onderzoeksmateriaal van dit werk is het onderzoek uitgevoerd voor de tv-

documentaires en de vele interviews in het kader van deze serie. Met een thematische 

indeling beschrijven zij de voornaamste gebeurtenissen, met een goed oog voor detail. 

Zowel een notenapparaat als een literatuurlijst ontbreken in dit boek. 

Niet alle documentaires zijn uitgewerkt op papier. Het aanbod van tv-documentaires is 

enorm. Een voorbeeld is “A Soldiers Tale” uit 1994 van Peter Taylor die een lijst aan 

documentaires over het conflict in Noord-Ierland gemaakt heeft. Andere voorbeelden zijn 

“The Troubles”, een zesdelige serie over het conflict in Noord-Ierland uit 1981 van Ian 

Stuttard en “The Long Good Friday”, uit 1999 van Eamonn Mallie.  

 

§ 1.4 AUTOBIOGRAFIEËN 

 

Deelnemers aan het conflict, zelfs hoofdrolspelers, hebben ook bijgedragen aan de enorme 

boekenplank over het conflict in Noord-Ierland. Gerry Adams schreef twee biografieën over 

zijn leven. In de eerste, Falls Memories uit 1982 beschrijft hij zijn jeugdherinneringen. Voor 

het onderzoek naar het conflict in Noord-Ierland is zijn tweede autobiografie, Before the 

dawn: an autobiography, gepubliceerd in 1996, relevanter. Deze autobiografie richt zich op 

de periode van de Troubles. Niet alleen Adams zelf schreef zijn ervaringen op papier. Colm 

Keena gaf zijn visie over Adams in Gerry Adams, a biography en David Sharrock en Mark 

Devenport deden dit in Man of war, man of peace? : the unauthorized biography of Gerry 

Adams uit 1997. Helaas ontbreekt het tot op heden aan een biografisch werk van een van de 

leden van de Army Council, het hoogste orgaan van de PIRA, waarbij openheid van zaken 

gegeven wordt over het beleid en het functioneren van de PIRA.  

Andere, niet IRA-leden hebben ook hun ervaringen op papier gezet. Jonathan Powell, 

chief of staff van Tony Blair, zat aan de onderhandelingstafel voor het Goede Vrijdag 

Akkoord. Hoe de onderhandelingen verliepen beschrijft hij gedetailleerd in Great hatred, 

little room. Making peace in Northern Ireland uit 2008. Margaret Thatcher schreef in 1993 

The Downing Street years en Paul Routledge beschreef in 1997 het leven van John Hume, 
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leider van de Social Democratic and Labour Party (SDLP) in John Hume: a biography. Hoewel 

zij soms intensief contact met hooggeplaatste IRA-leden hadden kunnen zij ook niet het 

benodigde inzicht in deze organisatie verschaffen. Daarnaast ontbreekt het in al deze 

autobiografieën zowel aan een notenapparaat als aan een literatuurlijst. 

 

§ 2 DEZE STUDIE 

 

In het onderzoek naar de PIRA blijkt dat de strategische verandering binnen de republikeinse 

beweging een centrale plaats inneemt. De overgang van het gebruik van geweld om de 

doelen te bereiken naar het afzweren van geweld om de doelen te bereiken, wordt gezien 

als een belangrijk omslagpunt van de organisatie. De meeste overzichtswerken en studies 

naar het vredesproces in Noord-Ierland gaan hier uitvoerig op in. Vooralsnog is er vanuit 

gegaan dat de doelen van de PIRA een vaststaand gegeven was. Of dit daadwerkelijk het 

geval is, is niet onderzocht. Een goed onderzoek naar de doelen van de PIRA ontbreekt op dit 

moment. Dit gat wordt gevuld in deze studie.  

De acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord was een grote stap voor de PIRA. Het is 

logisch om aan te nemen dat de PIRA er baat bij heeft het akkoord te accepteren, anders zou 

de PIRA er niet mee instemmen. Tot heden is er niet onderzocht wat nu het resultaat voor de 

PIRA is. Welke doelen hebben zij met de acceptatie van het vredesakkoord van 1998 

behaald, en welke niet? Heeft de ommekeer van de PIRA door geweld af te zweren resultaat 

gehad? In deze studie zal onderzocht worden wat de behaalde resultaten zijn van het 

accepteren van het Goede Vrijdag Akkoord door de PIRA. De vraag die hier beantwoord zal 

worden is: in hoeverre heeft de Provisional Irish Republican Army haar doelen bereikt met 

de acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord? 

Om tot een goed antwoord op deze vraag te komen, zullen de volgende vragen eerst 

beantwoord moeten worden: 

Hoofdvraag: 

In hoeverre heeft de Provisional Irish Republican Army haar doelen bereikt met de 

acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord? 

Deelvragen: 

 Wat zijn de doelen van de Irish Republican Army? 

 Wat zijn de doelen van de Provisional Irish Republican Army? 
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 Welke doelen streefde de Provisional Irish Republican Army na ten tijde van de 

acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord? 

o Hoe ontwikkelden de doelen binnen het cluster soevereiniteit-territoriaal? 

o Hoe ontwikkelden de doelen binnen het cluster politiek-cultureel? 

o Hoe ontwikkelden de doelen binnen het cluster strijders? 

 Welke doelen van de Provisional Irish Republican Army zijn bereikt met de acceptatie van 

het Goede Vrijdag Akkoord, en welke doelen niet? 

o Welke doelen van de Provisional Irish Republican Army binnen het clusters 

soevereiniteit-territoriaal zijn bereikt met de acceptatie van het Goede Vrijdag 

Akkoord, en welke doelen niet? 

o Welke doelen van de Provisional Irish Republican Army binnen het cluster politiek-

cultureel zijn bereikt met de acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord, en welke 

doelen niet? 

o Welke doelen van de Provisional Irish Republican Army binnen het cluster strijders 

zijn bereikt met de acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord, en welke doelen niet? 

o Hoe wordt door verschillende partijen in Noord-Ierland en daarbuiten aangekeken 

tegen het Goede Vrijdag Akkoord? 

 Hoe wordt door wetenschappelijke auteurs aangekeken tegen het Goede Vrijdag 

Akkoord? 

 Hoe wordt door de Verenigde Staten aangekeken tegen het Goede Vrijdag 

Akkoord? 

 Hoe wordt door nationalisten aangekeken tegen het Goede Vrijdag Akkoord? 

 Hoe wordt door unionisten aangekeken tegen het Goede Vrijdag Akkoord? 

 

Een antwoord op de vraag in hoeverre de PIRA haar doelen bereikt heeft met de acceptatie 

van het Goede Vrijdag Akkoord is om verschillende redenen relevant. Ten eerste geeft het 

een beter inzicht in de PIRA. Het vaststellen van de doelen van de PIRA en de kennis in 

hoeverre deze doelen behaald zijn, vergroot het inzicht in de PIRA. Doelen geven aan wat 

een organisatie wil bereiken. Als men kennis heeft van wat een organisatie wil bereiken en 

wat er al bereikt is, geeft dit een betere kijk op de organisatie.  
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Op de tweede plaats wordt het resultaat van het Goede Vrijdag Akkoord vastgesteld 

voor de PIRA. Het vaststellen van wat een organisatie wil bereiken en wat door de acceptatie 

van een akkoord daadwerkelijk bereikt is, legt het resultaat vast.  

Als derde punt is het relevant dat, naast het behaalde resultaat, het onderzoek ook 

blootlegt wat er nog niet bereikt is. Het blootleggen van de doelen die overblijven geeft 

meer inzicht in wat de PIRA in de toekomst voor beleid zal voeren.  

Tenslotte zal deze studie meer inzicht verschaffen in het Goede Vrijdag Akkoord, ook al 

ligt de nadruk in deze studie op de PIRA. Met name de kennis over het Goede Vrijdag 

Akkoord en in hoeverre dit akkoord gunstig was voor de PIRA wordt vergroot.  

In het eerste hoofdstuk van deze studie worden de doelen van de IRA vastgesteld. In het 

tweede hoofdstuk worden de doelen van de PIRA genoemd. Om vast te stellen wat de 

doelen van de IRA en de PIRA waren en zijn, zal gebruik gemaakt worden van verschillende 

bronnen. Met name de publicaties van de PIRA zelf, zoals persberichten, verklaringen en het 

oprichtingsverdrag, worden bestudeerd om een antwoord op deze vraag te geven. 

Daarnaast zal secundaire literatuur gebruikt worden. In het derde hoofdstuk worden de 

doelen van de PIRA ingedeeld in drie clusters – soevereiniteit-territoriaal, politiek-cultureel 

en strijders –, wordt de ontwikkeling van de doelen binnen deze clusters beschreven en 

worden de doelen van de PIRA vastgesteld ten tijde van de acceptatie van het Goede Vrijdag 

Akkoord. In het laatste hoofdstuk wordt vastgesteld welke doelen van de PIRA bereikt zijn 

met de acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord, en welke niet. Bovendien worden de 

visies op het Goede Vrijdag Akkoord van verschillende partijen in Noord-Ierland en 

daarbuiten belicht. De voornaamste bron in dit hoofdstuk is het Goede Vrijdag Akkoord. In 

de conclusie worden de antwoorden op de deelvragen gecombineerd en wordt er een 

afgewogen antwoord op de hoofdvraag, in hoeverre de PIRA haar doelen bereikt heeft met 

de acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord, gegeven. 

 

§ 3 KERNBEGRIPPEN EN TERMINOLOGIE 

 

Om te onderzoeken in hoeverre de PIRA haar doelen bereikt heeft met de acceptatie van het 

Goede Vrijdag Akkoord kan er geen misverstand bestaan over wat doelen zijn. Een doel 

wordt in het Groot woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale omschreven als 

‘datgene waarnaar men streeft, dat wat men probeert te bereiken, te verwezenlijken’. Een 
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synoniem voor het woord doel is doeleinde. Deze omschrijving van het woord doel 

impliceert dat er een verandering plaats moet vinden. Bij een gelijke situatie kan het doel 

niet bereikt worden. Doelen moeten in relatie tot de PIRA gezien worden als datgene dat de 

organisatie uiteindelijk politiek wil bereiken, het politieke streven. Met het begrip doelen 

wordt hier bedoeld de uiteindelijke situatie die de PIRA wil bereiken. Bijvoorbeeld, de wens 

van de PIRA om het aantal wapens te vergroten is geen politiek doel, de Republiek Ierland en 

Noord-Ierland verenigen is dit wel.  

Het gebied Noord-Ierland wordt ook wel met andere namen aangeduid. Voorstanders 

van de unie met Groot-Brittannië noemen de regio meestal Noord-Ierland of Ulster. 

Tegenstanders spreken van de ‘zes graafschapen’ of over het ‘Noorden van Ierland’.3 Om 

verwarring te voorkomen en in een poging de politiek minst beladen term te gebruiken zal in 

dit essay gesproken worden over Noord-Ierland, waarmee het gebied van het Ierse eiland 

bedoeld wordt dat in 1921 deel bleef uitmaken van het Verenigd Koninkrijk. Dit is de officiële 

naam van de regio.  

De officiële naam van het deel van het Ierse eiland dat niet tot het Verenigd Koninkrijk 

behoort, is de Republiek Ierland. De IRA en de PIRA duiden het gebied voornamelijk aan als 

de Ierse Republiek, de naam die het gebied vóór 1949 droeg. In dit essay zal het gebied 

aangeduid worden als de Ierse Republiek als het over de periode gaat tot 1949. Hierna zal de 

huidige officiële naam gebruikt worden, de Republiek Ierland. 

De termen katholieken, nationalisten en republikeinen worden door elkaar gebruikt om 

de bevolkingsgroep in Noord-Ierland aan te duiden die voorstander is van hereniging van het 

Ierse eiland. Toch is er verschil tussen deze termen. Een van de grootste misvattingen is, dat 

het conflict in Noord-Ierland een religieus conflict is. De geschiedenis draagt sporen van 

geweld tussen katholieken en protestanten, maar dit is niet de kern van het probleem. Het is 

een politieke kwestie, waarbij het wel of niet herenigen van de Republiek Ierland en Noord-

Ierland het twistpunt is. Omdat het leeuwendeel van de katholieken voorstander is van 

hereniging, en het leeuwendeel van de protestanten tegenstander is van hereniging, worden 

de groepen daarom regelmatig aangeduid op basis van hun geloof. De scheidslijn over deze 

politieke kwestie valt dus grotendeels samen met de verschillende geloofsovertuigingen. Een 

                                                             
3 Jan Manssens, ‘Noord-Ierland en het Goede Vrijdag Akkoord: een analyse’, PSW Papers. Departement 

Politieke en Sociale Wetenschappen. (Antwerpen 1998) 2-3. 
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klein deel van de geloofsgroepen verschilt van mening met hun geloofsgenoten over de 

vraag of Ierland herenigd moet worden.4  

De voorstanders van hereniging van Noord-Ierland met de Republiek Ierland worden 

nationalisten of republikeinen genoemd. Nationalisten veroordelen het gebruik van geweld 

in hun streven naar een verenigd Ierland, terwijl republikeinen geweld als een noodzakelijk 

kwaad zien.5 De tegenstanders van hereniging van de Republiek Ierland en Noord-Ierland 

worden unionisten en loyalisten genoemd. De unionisten vinden alleen politieke middelen 

acceptabel om hereniging te voorkomen, terwijl loyalisten geweld als een noodzakelijk 

middel beschouwen.6 

Op 10 april 1998 werden in Belfast twee akkoorden getekend: het Goede Vrijdag 

Akkoord en het Multi-Party Agreement (MPA). Het Goede Vrijdag Akkoord, ook wel het 

Belfast Akkoord genoemd, is een akkoord tussen de Ierse en de Britse regering, dat 

voornamelijk gebaseerd is op de afspraken die gemaakt zijn tussen de Noord-Ierse politieke 

partijen en de beide regeringen tijdens het vredesproces in Noord-Ierland.7 De afspraken die 

gemaakt zijn tussen de Noord-Ierse politieke partijen zijn vastgelegd in het Multi-Party 

Agreement (MPA). De acht politieke partijen die samen het MPA sloten, zijn: de Ulster 

Unionist Party, de Social Democratic and Labour Party, Sinn Féin, de Alliance Party, de 

Progressive Unionist Party, de Northern Ireland Women’s Coalition, de Ulster Democratic 

Party en Labour.8 Als er in dit essay gesproken wordt van het Goede Vrijdag Akkoord, wordt 

hier zowel de overeenkomst tussen de Britse en Ierse regering bedoeld, als de afspraken die 

gemaakt zijn in het MPA.9  

 

  

                                                             
4 John Bowyer Bell, The IRA 1968-2000. Analysis of a secret army (Londen 2000) 43-44. 
5 Manssens, ‘Noord-Ierland en het Goede Vrijdag Akkoord’, 11. 
6 Ibidem, 15. 
7 Voor een overzicht van het vredesproces, zie Niall Holohan, ‘The peace process in Northern Ireland – An 

overview’ in Ireland and Palestine : divided countries united by history : PASSIA Seminar 2004 (2005) 31-36. 
8 http://www.cain.ulst.ac.uk/events/peace/morgan/index.html#fn48. 
9 Voor meer informatie over het daadwerkelijke verschil en de verhouding van de twee overeenkomsten, kijk op 

http://www.cain.ulst.ac.uk/events/peace/morgan/index.html#fn48. 
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HOOFDSTUK 1: DOELEN VAN DE IRA  

 

In dit hoofdstuk wordt een chronologisch overzicht gegeven van de doelen van de IRA. 

Tevens wordt de historische context belicht en worden de doelen geanalyseerd, zodat 

inzichtelijk wordt welke doelen de IRA nastreefde. Het overzicht loopt vanaf de Paasopstand 

in 1916 tot 1969, het moment waarop de IRA gesplitst werd in de Official IRA en de 

Provisional IRA.  

Een nieuw hoofdstuk in de Ierse geschiedenis brak aan toen op Tweede Paasdag, 24 april 

1916, leden van de Irish Volunteers van Patrick Pearse, samen met de Irish Citizens Army van 

James Connolly, strategische punten in Dublin in bezit namen.10 Zij riepen in Dublin op 

Paasmaandag 1916 de Ierse Republiek uit, onafhankelijk van Groot-Brittannië, door het 

voorlezen van het document “Proclamation of the Irish Republic” door Patrick Pearse voor 

het General Post Office. De voornaamste punten uit de proclamatie waren dat de Ierse 

Republiek uitgeroepen werd, en dat alle Ieren in vrijheid konden leven in een soeverein 

Ierland.11 Het doel van het verzet van de Ieren tegen de Britten was een onafhankelijke Ierse 

staat. De opstand werd door de Britse regering neergeslagen, en alle ondertekenaars van de 

proclamatie werden geëxecuteerd. Ondanks de reactie van de Britten ging het verzet van de 

Ieren tegen de in hun ogen Britse bezetter door.  

Bij de verkiezingen van 1918 wonnen de republikeinse politieke partijen, met name Sinn 

Féin. In totaal behaalde zij 73 van de 105 Ierse zetels in het Britse parlement. Hun 

belangrijkste punten waren één onafhankelijk Ierland en het niet zitting nemen in het Britse 

parlement in Westminster. In plaats van zitting te nemen in het parlement in Westminster 

richtten zij een eigen Iers parlement op, de First Dáil Éireann. Op 21 januari 1919 kwam deze 

voor het eerst bijeen in het Mansion House, de woning van de Lord Mayor van Dublin. Deze 

eerste bijeenkomst was in het Gaelic, en de belangrijkste handeling was de aanname van de 

Declaration of Independence, in feite een ratificatie van de Proclamation of Independence 

van 1916 omdat deze nog niet aan een Iers parlement voorgelegd was. Daarnaast werd op 

deze bijeenkomst besloten dat de mannen die de Britten hadden bevochten het leger van de 

republiek zouden vormen, de Irish Republican Army.12  

                                                             
10 English, Armed struggle, 3-5. 
11 Tim Pat Coogan, The I.R.A. (Londen 2000) 19-20. 
12 English, Armed struggle, 15-16. 
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Het leger stond in 1919 onder gezag van de nieuwe Ierse regering.13 Zij streed voor 

dezelfde doelen als de regering. De doelen van de eerste zitting van de First Dáil op 21 

januari 1919 worden in de Declaration of Independence omschreven als:  

 

And Whereas the Irish people is resolved to secure and maintain its complete independence in order to 

promote the common weal, to re-establish justice, to provide for future defence, to insure peace at home 

and goodwill with all nations and to constitute a national polity based upon the people's will with equal 

right and equal opportunity for every citizen14  

 

Als eerste wordt genoemd dat de Ierse bevolking vastbesloten is complete onafhankelijkheid 

te verkrijgen en te behouden. Het doel van de IRA is een onafhankelijke Ierse staat, waarvan 

het oppervlakte het gehele Ierse eiland beslaat. Om dit te kunnen bereiken, is het van belang 

dat de Britten zich terugtrekken van het Ierse eiland. In de Declaration of Independence 

staat: ‘(…) and we demand the evacuation of our country by the English Garrison.’15 Een 

andere voorwaarde voor een onafhankelijke Ierse staat, waarvan het oppervlakte het gehele 

Ierse eiland beslaat, is dat de Ierse Republiek en Noord-Ierland moeten worden herenigd. 

Het doel van een onafhankelijke Ierse staat impliceert dus twee nevendoelen: hereniging 

van de Ierse Republiek en Noord-Ierland en de terugtrekking van de Britten. Het laatste punt 

dat genoemd wordt in de Declaration of Independence is vrijheid. De Declaration of 

Independence eindigt met de woorden ‘(…) the last stage of the struggle we have pledged 

ourselves to carry through to Freedom.’16 Dit is volgens de Dáil van 1919 het ultieme doel: 

vrijheid. Maar wat wordt er volgens de IRA bedoeld met vrijheid? De vrijheid waar hier naar 

verwezen wordt, is de afwezigheid van de Britten op het Ierse eiland. De vrijheid om te leven 

zonder de in hun ogen Britse bezetter. Het doel vrijheid is een Ierland waarin de Ieren de 

baas zijn, een onafhankelijke staat.  

Hoewel het niet officieel bevestigd was door de Dáil, voerde de IRA in 1920 al maanden 

een oorlog tegen de Britten voor onafhankelijkheid. Deze oorlog, die pas in 1920 door de 

Dáil zou worden onderschreven, kreeg de naam van Ierse Onafhankelijkheidsoorlog. In 

december 1920 werd in Londen de Government of Ireland Act aangenomen, die een einde 

moest maken aan de onrust in Ierland. Onder deze wet, ook bekend onder de naam Partition 

                                                             
13 Coogan, The I.R.A., 26. 
14 http://historical-debates.oireachtas.ie/D/DT/D.F.O.191901210008.html. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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Act, ontstonden er twee Home Rule parlementen. Eén parlement in Noord-Ierland, the 

Northern Ireland Assembly, en één parlement voor de Ierse Republiek.17 Het parlement in de 

Ierse Republiek is echter nooit van de grond gekomen omdat Sinn Féin, verreweg de 

grootste partij, weigerde zitting te nemen in een parlement dat gecreëerd was door de 

Britten.18 In plaats van zitting nemen in het nieuwe parlement voor de Ierse Republiek, 

gebruikten zij de uitslag van de verkiezingen als basis voor de vorming van de Second Dáil. 

Het verschil was dat dit parlement niet door de Britten gecreëerd was, en dat zij claimden 

heel Ierland te besturen.19 

De Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Britten werd in juli 1921 beëindigd door het 

tekenen van het Anglo-Ierse Verdrag. In het Anglo-Ierse Verdrag werd vastgesteld dat 

Noord-Ierland onderdeel bleef van Groot-Brittannië, en de overige 26 graafschappen 

voortaan de Irish Free State zouden vormen. De Irish Free State zou wel onderdeel blijven 

van het Britse Gemenebest van Naties. Het Ierse parlement en de IRA waren verdeeld in 

twee kampen, de vóór- en tegenstanders van het Anglo-Ierse Verdrag.20 Op 7 januari 1922 

werd het verdrag geratificeerd door de Dáil en was de tweedeling van het Ierse eiland een 

feit.21 

Bij een bijeenkomst van de IRA op 26 maart 1922, wederom in het Mansion House in 

Dublin, werd door tegenstanders van het Anglo-Ierse Verdrag unaniem een constitutie van 

de IRA aangenomen. In deze constitutie stond: 

 

The Army shall be known as the Irish Republican Army. It shall be on a purely volunteer Army basis. Its 

objectives shall be: 

1. To safeguard the honour and maintain the independence of the Irish Republic. 

2. To protect the rights and liberties common to the people of Ireland. 

3. To place its service at the disposal of an established Republican Government which faithfully 

upholds the above objects.
22

  

 

                                                             
17 Coogan, The I.R.A., 26-27. 
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Alle aanwezigen waren tegenstanders van het Anglo-Ierse Verdrag dat voor de tweedeling in 

Ierland gezorgd had. De verwijzing naar de Ierse Republiek omvat het hele eiland, inclusief 

Noord-Ierland.23 

Het eerste punt staat omschreven als het waarborgen van de eer en zorg dragen voor de 

onafhankelijkheid van de Ierse Republiek. De verwijzing naar de Ierse Republiek heeft 

betrekking op het gehele Ierse eiland, terwijl in het Anglo-Ierse Verdrag de tweedeling van 

het eiland geregeld was. Om de eer te kunnen beschermen en de onafhankelijkheid van de 

Ierse Republiek te kunnen waarborgen, diende de Ierse Republiek onafhankelijk te zijn. Dit 

was in 1922 op twee punten nog niet het geval. Ten eerste waren er nog steeds banden 

tussen de nieuwe Ierse Republiek en de regering in Londen.24 Ten tweede was een deel van 

het Ierse eiland, Noord-Ierland, nog steeds onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Het 

eerste punt moet daarom gezien worden als het streven naar een onafhankelijke Ierse staat, 

waarvan het oppervlakte het gehele Ierse eiland beslaat. Gezien het feit dat de Ierse 

Republiek en Noord-Ierland ten tijde van het verschijnen van deze constitutie gescheiden 

waren, impliceert het doel streven naar een onafhankelijke staat twee nevendoelen: de 

terugtrekking van de Britten en de hereniging van de Ierse Republiek en Noord-Ierland. 

Het tweede punt wordt omschreven als het beschermen van de rechten en vrijheden van 

de Ierse bevolking. Een doel impliceert echter een situatieverandering. Bij deze omschrijving 

van het tweede punt is van een situatieverandering geen sprake. De IRA wil de rechten en 

vrijheden beschermen. De IRA stelt zich het beschermen van de rechten en vrijheden niet als 

doel, maar ziet het als een taak van het leger.  

Het laatste punt dat vermeld staat in de constitutie van de IRA uit 1922, is dat de IRA zich 

bereid toonde haar diensten beschikbaar te stellen aan een republikeinse regering en diens 

macht als superieur orgaan te erkennen. Voorwaarde hiervoor was dat de regering de 

andere doelen van de IRA zou delen. Hier is sprake van een volgens de IRA gewenste 

veranderende situatie. Het doel dat de IRA hiermee nastreeft is een regime-change zodat zij 

weer binnen de grenzen van de wet kan opereren.  

Het verschil van mening over het wel of niet tekenen van het Anglo-Ierse Verdrag van 

1921 leidde in 1922 tot een burgeroorlog in Ierland. Op 24 mei 1923 kwam er een einde aan 
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deze oorlog.25 De IRA had tijdens de Burgeroorlog gevochten tegen de in hun ogen onwettige 

regering in Dublin die vóór het Anglo-Ierse Verdrag was, en verloren. Hoewel de IRA in de 

post-revolutie jaren sterk verzwakt en het moraal laag was, bestond zij nog wel. In 1925 

vond er een hergroepering plaats en stelde de IRA een nieuwe constitutie op waarin de 

doelen van de organisatie uiteengezet werden. De vier doelen van de IRA werden 

omschreven als: 

 

1 To guard the republic’s honour and uphold its sovereignty and unity. 

2 To establish and uphold a legitimate Irish government with total control over the republic.  

3 To ensure and defend citizens’ civil and religious liberties and their equal rights and opportunities. 

4 To revive the Irish language and promote the best characteristics of the Irish race.
26

  

 

Het eerste punt staat in deze constitutie omschreven als het beschermen van de eer van de 

republiek en handhaven van de soevereiniteit en de eenheid van de republiek. Net als in 

1922 is er nog geen sprake van een onafhankelijke Ierse staat, waarvan het oppervlakte het 

gehele Ierse eiland beslaat. Om de eer van de republiek te kunnen beschermen en de 

soevereiniteit en eenheid te kunnen handhaven, moest deze situatie eerst gecreëerd 

worden. Een soevereine staat betekent dat de staat onafhankelijk is, er geen hogere 

autoriteit binnen deze staat wordt erkend en dat de staat erkend wordt door andere 

soevereine staten. Het eerste punt moet daarom gezien worden als het streven naar een 

soevereine Ierse staat. Dit impliceert in totaal drie nevendoelen: een onafhankelijke staat, 

de terugtrekking van de Britten en de hereniging van de Ierse Republiek en Noord-Ierland.  

Het tweede punt staat omschreven als het aanstellen en overeind houden van een 

legitieme Ierse regering, welke totale controle over de republiek heeft. De situatie die de IRA 

wil bereiken is een legitieme Ierse regering met volledige controle over het totale Ierse 

eiland. Om dit te kunnen bereiken, moet er een andere regering komen. Het doel van de IRA 

is het aanstellen van een, in hun ogen, legitieme Ierse regering, oftewel een regime-change. 

Daarnaast is het noodzakelijk dat de Ierse Republiek en Noord-Ierland herenigd zijn, omdat 

er anders geen volledige controle over het totale Ierse eiland mogelijk is. Dus zowel regime-

change als hereniging zijn de doelen die de IRA met dit punt nastreeft. 
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Het derde punt dat genoemd wordt, is het waarborgen van de religieuze en de 

burgervrijheden van alle Ieren en hun gelijke rechten en kansen. Niet alle Ieren hadden 

dezelfde kansen. Vooral de katholieke bevolking werd gediscrimineerd. Met dit punt stelde 

de IRA zich ten doel een einde te maken aan deze discriminatie. Het doel is gelijke rechten en 

kansen voor alle Ieren. 

Het laatste punt wordt omschreven als het laten opbloeien van de Ierse taal en het 

promoten van de beste eigenschappen van het Ierse ras. Taal is een essentieel onderdeel 

van een cultuur, en het laten opbloeien van het Gaelic is een manier om de Ierse cultuur, die 

eeuwenlang onderdrukt was, te laten opleven. Door het promoten van de beste 

eigenschappen van het Ierse ras als doel te stellen, impliceert de IRA dat Ieren als volk 

specifieke eigenschappen hebben. Alle Ieren hebben volgens de IRA deze eigenschappen, en 

deze eigenschappen differentiëren de Ieren van andere volkeren. Deze Ierse eigenschappen 

vormen de Ieren, en zijn daarom onderdeel van de Ierse cultuur. Het laatste punt valt onder 

de grotere noemer van het bevorderen van de Ierse cultuur. 

In 1949 maakt de Ierse Republiek zich helemaal los van Groot-Brittannië door geen lid 

meer te zijn van het Britse Gemenebest van Naties en besluit de IRA zich te concentreren op 

Noord-Ierland. Tot aan het einde van de jaren zestig is het leger nauwelijks actief en kan 

geen vuist maken tegen Britten. In deze periode zijn er geen bronnen bekend waarin de 

doelen van de IRA beschreven staan. 

 

SLOT 

 

De zeven doelen die de IRA nastreeft zijn: soevereiniteit; terugtrekking van de Britten; 

hereniging van de Ierse Republiek en Noord-Ierland; onafhankelijke staat; gelijke rechten en 

kansen voor alle Ieren; bevorderen van de Ierse cultuur; regime-change. Het lange 

termijndoel van de IRA is een soevereine staat. Voordat een staat soeverein kan zijn, moet 

het onafhankelijk zijn. Deze onafhankelijkheid geldt voor het hele eiland, dus hereniging van 

de Ierse Republiek en Noord-Ierland is een doel dat eerst bereikt moet worden voordat er 

sprake kan zijn van een onafhankelijke staat, en vervolgens een soevereine staat. Ook het 

vertrek van de Britten uit Noord-Ierland moet plaatsvinden voordat de Ierse Republiek en 

Noord-Ierland herenigd kunnen worden en er sprake kan zijn van een onafhankelijke staat. 

Het lange termijndoel soevereiniteit heeft dus drie korte termijndoelen die als noodzakelijke 
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voorwaarden gelden: onafhankelijkheid, vertrek van de Britten en hereniging van de Ierse 

Republiek en Noord-Ierland. Daarnaast streeft de IRA drie andere doelen na: gelijke rechten 

en kansen voor alle Ieren, het bevorderen van de Ierse cultuur en regime-change. 
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HOOFDSTUK 2: DOELEN VAN DE PIRA 

 

In dit hoofdstuk wordt een chronologisch overzicht gegeven van de doelen van de PIRA. 

Tevens wordt de historische context belicht en worden de doelen geanalyseerd, zodat 

inzichtelijk wordt welke doelen de PIRA nastreefde. Het overzicht loopt vanaf het moment 

waarop de IRA gesplitst werd in de Official IRA en de Provisional IRA in 1969 tot aan de 

ondertekening van het Goede Vrijdag Akkoord in 1998. 

De problemen in de jaren zestig waren ontstaan door de economische terugval na de 

Tweede Wereldoorlog. De werkloosheid groeide snel, waar de katholieken voornamelijk 

hard door geraakt werden.27 De roep om hervormingen zorgde ervoor dat in 1967 de 

Northern Ireland Civil Rights Association opgericht werd. Dit was geen katholieke 

organisatie, maar een organisatie die streed voor meer gelijkheid en burgerrechten door 

onder andere protestmarsen te organiseren. Eind jaren zestig waren protestmarsen aan de 

orde van de dag en de spanningen in Noord-Ierland tussen de katholieke en de protestantse 

bevolking liepen steeds hoger op.28 De Noord-Ierse politiemacht, die voornamelijk bestond 

uit protestanten, deed weinig om de katholieke minderheid te beschermen. De vraag rees 

wie, als de politie het niet deed, dan deze taak op zich moest nemen.29 De IRA was 

aanvankelijk verzwakt en had niet de middelen om bescherming te bieden. De komst van het 

Britse leger, bedoeld om de katholieken te beschermen, bracht echter geen oplossing, maar 

markeerde het begin van de Troubles.30 

Binnen de IRA was er discussie over de te volgen strategie: de wapens oppakken om de 

katholieken te beschermen, of dit conflict vreedzaam proberen op te lossen. In december 

1969 kwam het tot een splitsing binnen de IRA.31 De Provisional Irish Republican Army 

splitste zich af van de IRA, dat voortaan de Official IRA heette. De Official IRA speelde verder 

geen rol van betekenis in de geschiedenis van het Noord-Ierse conflict. De aandacht ligt 

daarom hier op de PIRA, die bereid was de wapens op te pakken en de katholieke bevolking 

te beschermen tegen de loyalisten. De basis voor de splitsing was dat de Provisionals 

weigerden de parlementen van Dublin, Stormont en Westminster te erkennen.32 Door 
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erkenning van deze parlementen en er zitting in te nemen, zou volgens de Provisionals de 

morele basis voor het geweld wegvallen. De erkenning van de parlementen betekende 

volgens de Provisionals automatisch dat er ook binnen de grenzen van de wet geopereerd 

diende te worden.33 Dit was voor de Provisionals onacceptabel en in strijd met de constitutie 

van de PIRA.34 

Op 28 december 1969 gaf de Provisional Army Council, het hoogste orgaan van de PIRA, 

haar eerste publieke verklaring. Hierin stond dat de splitsing ook de uitkomst was van een 

verschil van mening over het wel of niet beschermen van de katholieke bevolking:  

 

(…) the logical outcome of an obsession in recent years with parliamentary politics, with the consequent 

undermining of the military role of the Irish Republican Army. The failure to provide the maximum 

defence possible of our people in Belfast and other parts of the Six Counties against the forces of British 

Imperialism last August is ample evidence of this neglect.
35

 

 

Omdat de PIRA zichzelf als directe afstammeling van de oude IRA ten tijde van de eerste Dáil 

van 1919 zag, achtte zij haar doelen gelijk aan die van de eerste Dáil. In dezelfde verklaring 

van 28 december 1969 stelde de PIRA: ‘We declare allegiance to the thirty-two-county Irish 

Republic, proclaimed at Easter 1916, established by the First Dáil Éireann in 1919 (…).’36 

Zoals eerder beschreven, was het lange termijndoel van de IRA in 1919 een onafhankelijke 

Ierse staat. Dit houdt in dat de PIRA een onafhankelijke Ierse staat nastreefde. Dit lange 

termijndoel houdt tevens in dat de PIRA de korte termijndoelen, terugtrekking van de Britten 

en hereniging van de Republiek Ierland en Noord-Ierland, nastreefde. 

Op de bijeenkomst van de Provisional Army Council begin 1970 waren drie doelen 

vastgesteld. Ten eerste moesten er voorbereidingen getroffen worden voor de verdediging 

van nationalistische gebieden tijdens het marsseizoen van de loyalisten, zodat een herhaling 

van gewelddadigheden van 1969 voorkomen kon worden. Op de tweede plaats moest er 

terug worden geslagen mochten Britse troepen de nationalistische bevolking lastig vallen. 

Als laatste doel werd gesteld dat zij zich klaar moesten maken voor het laatste offensief 

tegen de in hun ogen Britse overheersers. Dit laatste doel was het belangrijkste, maar kon 
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pas plaatsvinden als het leger zich goed voorbereid had. Dit zou tijd kosten omdat er 

moderne wapens moesten komen en de vrijwilligers getraind moesten worden.37 

Als eerste punt noemde de PIRA de verdediging van nationalistische wijken. De situatie 

die de PIRA hiermee wilde bereiken was een einde aan het geweld van de loyalisten en de 

Britten tegen de nationalistische bevolking. Als tweede en derde punt werden genoemd het 

treffen van voorbereidingen om de Britten aan te vallen. Het doel was echter niet de 

voorbereiding, noch het aanvallen van de Britten. Het gebruik van geweld, in dit geval tegen 

de Britten, was een middel om de doelen te bereiken. De twee punten waren een plan van 

aanpak. Het enige doel dat op deze bijeenkomst vastgesteld was, was een einde van het 

geweld van de loyalisten en de Britten tegen de nationalistische bevolking.  

In de eerste jaren na de splitsing was de voornaamste taak van de PIRA het beschermen 

van de katholieke bevolking van Noord-Ierland. In september 1971 bracht de PIRA een vijf-

puntenprogramma naar buiten, waarin haar eisen aan de Britse regering stonden. Ten eerste 

vroeg zij de Britse regering een einde te maken aan het geweld tegen de Noord-Ierse 

bevolking. Daarnaast wilde de PIRA dat het parlement in Stormont opgeheven zou worden. 

Dit bolwerk van unionisme was een doorn in het oog van de katholieke bevolking, en werd 

door hen beschouwd als een dictatoriaal orgaan en niet als een vertegenwoordiging van de 

Noord-Ierse bevolking. Op de derde plaats eiste de PIRA vrije verkiezingen voor een regionaal 

parlement voor de provincie Ulster als een eerste stap naar een nieuwe regering voor heel 

Ierland. Ook wilde de PIRA dat alle politieke gevangenen vrijgelaten zouden worden. Als 

laatste vroeg men een compensatie voor allen die geleden hadden als gevolg van het Britse 

geweld.38  

De doelen die uit dit eisenpakket gedestilleerd kunnen worden zijn ten eerste dat de PIRA 

het geweld tegen de Noord-Ierse bevolking door de Britten wilde stoppen. De situatie die 

nagestreefd werd, was een eind aan het Britse geweld tegen de Noord-Ierse bevolking. Het 

doel dat zij nastreefde was het beschermen van de Noord-Ierse bevolking tegen Brits 

geweld. Ten tweede wilde de PIRA dat het parlement in Stormont opgeheven zou worden. Ze 

gaven hiermee aan dat ze niet wilden dat een door Groot-Brittannië geïnstalleerd parlement 

een deel van het Ierse eiland bestuurde. Het doel dat hiermee nagestreefd werd was het 

uitsluiten van elke Britse inmenging op het Ierse eiland, oftewel, het streven naar een 

                                                             
37 Taylor, Provos, 70. 
38 Coogan, The I.R.A., 374-375. 



 

27 

onafhankelijke staat. Dit hangt samen met de derde eis, vrije verkiezingen voor de provincie 

Ulster als voorbode voor een nieuwe regering voor het hele Ierse eiland. Het doel dat door 

deze eis nagestreefd werd was zelfbeschikking voor alle Ieren. Omdat deze verkiezingen 

door de PIRA werden gezien als voorbode voor een nieuwe regering voor het hele Ierse 

eiland, is het doel tevens hereniging van de Republiek Ierland en Noord-Ierland. Daarnaast 

wilde de PIRA een andere regering, ofwel regime-change. Met de eis om alle politieke 

gevangenen vrij te laten, wilde de PIRA bereiken dat de vrijwilligers weer beschikbaar 

werden voor het leger, en tevens dat Groot-Brittannië zou erkennen dat zij politieke 

gevangenen waren en geen misdadigers. Hiermee zou de claim dat zij vrijheidsstrijders 

waren duidelijker worden. Het doel dat door de PIRA hiermee nagestreefd werd, was de 

vrijlating van politieke gevangenen. Door compensatie te vragen voor allen die geleden 

hadden als gevolg van het Britse geweld wilde de PIRA Groot-Brittannië als schuldige 

aanwijzen in dit conflict. Dit hoort niet thuis bij de doelen die de PIRA wilde bereiken. 

Kortom, de doelen uit het vijf-puntenprogramma van de PIRA van september 1971 waren: 

het stoppen van het geweld van de Britten tegen de Noord-Ierse bevolking, een 

onafhankelijke staat, hereniging van de Republiek Ierland en Noord-Ierland, regime-change, 

zelfbeschikkingsrecht voor alle Ieren en de vrijlating van politieke gevangen. 

De ongeregeldheden in Noord-Ierland bleven aanhouden en beide kanten zagen in dat 

een militaire overwinning onmogelijk was. In 1972 werd de eerste poging gedaan om tot een 

overeenkomst te komen. Op 26 juni 1972 kondigde de PIRA een staakt-het-vuren af. Op 7 juli 

van dat jaar vond een ontmoeting plaats tussen een delegatie van de PIRA, met onder 

andere Gerry Adams, en William Whitelaw, de eerste Secretary of State for Northern Ireland. 

De PIRA legde een pakket van vier eisen op tafel dat bestond uit: zelfbeschikkingsrecht voor 

alle inwoners van het Ierse eiland; een verklaring van de Britse regering dat alle Britse 

troepen vóór 1 januari 1975 van het Ierse eiland teruggetrokken waren; een einde aan 

internering zonder proces; en amnestie voor alle politieke gevangenen.39 De eisen waren zo 

hoog dat de Britse regering van mening was hier niet aan toe te kunnen geven. Twee dagen 

later, op 9 juli, werd het staakt-het-vuren doorbroken. Het pakket aan eisen geeft aan wat 

de PIRA met betrekking tot de Britse regering wilde bereiken: zelfbeschikkingrecht, 

terugtrekking van de Britten, een einde aan de internering zonder proces en de vrijlating van 

alle politieke gevangenen.  
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Een andere bron waarin de doelen van de PIRA vermeld staan is het Greenbook, het 

handboek voor nieuwe vrijwilligers van het leger. Hiervan zijn twee versies bekend. In de 

versie van 1977 staat beschreven dat de PIRA als lange termijndoel de oprichting van een 

sociaaldemocratische republiek had. De Britten verdrijven uit Noord-Ierland staat als korte 

termijndoel vermeld.40 In het handboek staan de doelen van de organisatie enkele malen 

beschreven, onder andere als volgt: ‘In summary, our individual, unit or branch activities, our 

short-term objectives must be in keeping with the national short-term objective of breaking 

‘The Connection’ which we as a movement believe to be not only in keeping with but crucial 

to the long-term objective of a Democratic Socialist Republic.’41 Het lange termijndoel, de 

oprichting van een sociaaldemocratische republiek, staat in de eerdere versie uit 1956 

nergens vermeld. Om dit einddoel van een sociaaldemocratische republiek te bereiken, 

waren de activiteiten van het leger gericht op het verdrijven van de Britten. De republiek 

waarnaar verwezen werd, besloeg het hele Ierse eiland. 

In een verklaring van de PIRA van december 1993 gaf de organisatie voor het eerst aan 

vrede te willen: ‘The IRA wants peace. If the political will exists or can be created, then there 

is a real hope that a basis for peace can be established.’42 Toch kan dit niet gezien worden als 

een van de doelen van de PIRA. De voorwaarden waaronder zij een vrede accepteren, dat 

zijn de doelen die zij nastreven. Als vrede gedefinieerd wordt als de afwezigheid van geweld, 

waren zij zelf al lang bij machte geweest dit te realiseren. De vrede die de PIRA nastreeft, is 

een conditionele vrede. Geweld is een middel, waarmee het doel bereikt dient te worden. 

De condities waaraan volgens de PIRA voldaan moet zijn voordat er vrede kan komen, dat 

zijn de doelen van de PIRA.  

Op 29 februari 1996 verklaarde de PIRA wederom dat een van haar doelen het 

uitoefenen van het recht op zelfbeschikking was. ‘For our part we restated our absolute 

commitment to our republican objectives which include the free exercise by the Irish people 

of our inalienable right to national self-determination.’43  

In 1996 hernieuwde de PIRA haar constitutie van 1986, hoewel de doelen, op enkele 

kleine tekstuele veranderingen na, gelijk bleven. Dit was de laatste keer dat de constitutie 

werd aangepast, en er vond nadien geen wijziging meer plaats in de doelen van de PIRA. De 
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toevoegingen sinds de vorige constitutie uit 1986 staan cursief gedrukt. Tekst die verwijderd 

is sinds de vorige constitutie staat tussen haakjes. De doelen stonden omschreven als: 

 

1. To guard the honour and uphold the sovereignty and unity of the Irish Republic (of Ireland) as declared 

by the First Dáil. 

2. To support the establishment of an Irish Socialist Republic based on the 1916 Proclamation. 

3. To support the establishment of, and uphold, a lawful government in sole and absolute control of the 

32 County Irish Republic as constituted by the First Dáil. 

4. To secure and defend civil and religious liberties and equal rights and equal opportunities for all 

citizens. 

5. To promote the revival of the Irish language as the everyday language of the people.44 

 

Met het eerste punt is het doel dat de PIRA wilde bereiken een soevereine staat en de 

hereniging van het Ierse eiland. In het tweede punt staat het lange termijndoel van een 

sociaaldemocratische staat omschreven. Het derde punt is de vestiging van een andere 

regering, oftewel regime-change. Met het vierde punt stelde de IRA zich ten doel gelijke 

rechten en kansen voor alle Ieren. Het laatste doel is het promoten van de Ierse taal, en valt 

onder de noemer van het bevorderen van de Ierse cultuur.  

In de jaren erna werden deze doelen op verschillende wijze onderschreven in 

verschillende verklaringen van de PIRA. In 1997 gaf de PIRA een verklaring waarin 

verschillende doelen genoemd werden. Op de eerste plaats werd benadrukt dat de PIRA 

vrede nastreefde.45 Zoals eerder beschreven, kan dit niet als doel van de organisatie 

aangemerkt worden omdat het een conditionele vrede betreft. Ten tweede verklaarde de 

PIRA dat zij streden voor het recht van het hele Ierse volk op zelfbeschikking en 

soevereiniteit. Om dit te kunnen realiseren bleef het leger zich volgens deze verklaring 

inzetten om de Britten van het eiland te verdrijven.46 Als laatste doel noemde de organisatie 

in deze verklaring de hereniging van het hele Ierse eiland en het stichten van een 

sociaaldemocratische staat in alle 32 graafschappen.47 Dezelfde doelen werden in juli van 

dat jaar onderschreven in een volgende verklaring van de PIRA.48  

 

                                                             
44 Ed Moloney, A secret history of the IRA (Londen 2007) 602-603. 
45 Easter Statement, 27 maart 1997 http://cain.ulst.ac.uk/events/peace/docs/ira270397.htm. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 Ceasefire Statement, 19 juli 1997 http://cain.ulst.ac.uk/events/peace/docs/ira19797.htm. 
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SLOT 

 

De PIRA streefde dezelfde doelen als de IRA na. Dit waren soevereiniteit; terugtrekking van 

de Britten; hereniging van de Republiek Ierland en Noord-Ierland; onafhankelijke staat; 

gelijke rechten en kansen voor alle Ieren; bevorderen van de Ierse cultuur; regime-change. 

Naast deze doelen van de IRA, streefde de PIRA ook enkele andere doelen na. Dit waren 

zelfbeschikkingsrecht, een sociaaldemocratische republiek, een einde van het geweld tegen 

de nationalistische bevolking, vrijlating van alle politieke gevangenen en een einde aan de 

internering zonder proces.  
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HOOFDSTUK 3: INDELING EN ONTWIKKELING VAN DE DOELEN 

 

In dit hoofdstuk worden de doelen ingedeeld en geanalyseerd. Zodoende kan de 

ontwikkeling van de doelen vastgesteld worden. Er wordt geëindigd met een overzicht van 

de doelen die de PIRA ten tijde van de acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord nastreefde.  

In 1998 kwam een einde aan de Troubles door de ondertekening van het Goede Vrijdag 

Akkoord. Als reactie op de ondertekening van het Goede Vrijdag Akkoord kwam de PIRA op 

30 april 1998 met de volgende verklaring:  

 

The leadership of Óglaigh na hÉireann have considered carefully the Good Friday document. It remains 

our position that a durable peace settlement demands the end of British rule in Ireland and the exercise 

of the right of the people of Ireland to national self-determination. Viewed against our Republican 

objectives or any democratic analysis, this document clearly falls short of presenting a solid basis for a 

lasting settlement. 49  

 

Desalniettemin heeft de PIRA het akkoord geaccepteerd. In dezelfde verklaring zeggen zij dan 

ook dat: ‘(…)the Good Friday document does mark a significant development. But whether 

or not this heralds a transformation of the situation is dependent totally on the will of the 

British government.’50 Het verdere afzweren van geweld en de recente inlevering van 

wapens tonen aan dat de PIRA het Goede Vrijdag Akkoord geaccepteerd heeft. Op 28 juli 

2005 verklaarde de PIRA de gewapende strijd officieel te staken.51 

In totaal kunnen er twaalf doelen benoemd worden die de IRA en de PIRA nastreven. Dit zijn: 

1. Zelfbeschikkingsrecht voor alle Ieren. 

2. Hereniging van de Republiek Ierland en Noord-Ierland. 

3. De terugtrekking van de Britten van het Ierse eiland. 

4. Een onafhankelijke Ierse staat, waarvan het oppervlakte het gehele Ierse eiland 

beslaat. 

5. Een soevereine Ierse staat. 

6. Het oprichten van een sociaaldemocratische republiek. 

7. Regime-change. 

                                                             
49 Statement on Decommissioning 30 April 1998 http://cain.ulst.ac.uk/events/peace/docs/ira30498.htm. 
50 Ibidem. 
51 Statement on the Ending of the Armed Campaign, 28 juli 2005 

http://cain.ulst.ac.uk/othelem/organ/ira/ira280705.htm. 
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8. Gelijke rechten en kansen voor alle Ieren. 

9. Het bevorderen van de Ierse cultuur. 

10. Het stoppen van het geweld van loyalisten en Britten tegen de nationalistische 

bevolking. 

11. Vrijlating van alle politieke gevangenen. 

12. Een einde aan de internering zonder proces. 

Sommige doelen staan in relatie tot elkaar. Alle doelen zijn in te delen in drie grotere 

clusters. De eerste vijf doelen vallen onder het cluster soevereiniteit-territoriaal. De 

oprichting van een sociaaldemocratische republiek, regime-change, gelijke rechten en 

kansen voor alle Ieren en het bevorderen van de Ierse cultuur zijn in te delen in het cluster 

politiek-cultureel, en de laatste drie doelen vormen samen het cluster strijders.  

 

§ 1 SOEVEREINITEIT-TERRITORIAAL 

 

De relatie tussen de soevereiniteit-territoriale doelen is het best weer te geven in het 

volgende schema:  

 

Binnen het cluster soevereiniteit-territoriaal is het uiteindelijke doel een soevereine staat. 

Om dit doel te bereiken, is het noodzakelijk dat de andere vier doelen van dit cluster ook 

bereikt zijn. De korte termijndoelen zijn zelfbeschikkingsrecht en het vertrek van de Britten. 

ZELFBESCHIKKINGSRECHT 

HERENIGING 

TERUGTREKKING BRITTEN 

ONAFHANKELIJKE STAAT 

SOEVEREINE STAAT 
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Een onafhankelijke staat, waarvan het oppervlakte het gehele Ierse eiland beslaat, is alleen 

mogelijk indien de Republiek Ierland en Noord-Ierland herenigd zijn, en de Britten zich 

teruggetrokken hebben van het Ierse eiland. Het doel zelfbeschikkingsrecht leidt volgens de 

PIRA tot de hereniging van het Ierse eiland. Dit doel wordt daarom, zodra het bereikt is, een 

middel om het eiland te herenigen.  

Uit het eisenpakket dat in september 1971 door de PIRA op tafel werd gelegd, was voor 

het eerst het doel zelfbeschikkingsrecht te destilleren. In het pakket aan eisen van de PIRA 

van 1975 noemt de organisatie zelfbeschikkingsrecht voor alle Ieren als expliciete eis. In de 

verklaring van februari 1996 herhaalde zij deze eis. Hoewel het begrip zelfbeschikkingsrecht 

voor het eerst door Woodrow Wilson gebruikt werd in 1916, gebruikte de IRA deze term nog 

niet. In resolutie 1514 van de Verenigde Naties uit 1960 wordt het begrip beschreven als een 

recht voor alle volkeren.52 Kennelijk heeft deze resolutie en de daaropvolgende 

dekolonisatiegolf vanaf de jaren 60 gezorgd voor een toename van de populariteit van deze 

term, en werd deze daarom hierna pas door de PIRA voor het eerst gebruikt. Het doel 

zelfbeschikkingsrecht wordt volgens de PIRA, zodra het bereikt is, een middel om het Ierse 

eiland te herenigen. Dit komt omdat de PIRA ervan overtuigd is dat het merendeel van de 

Ieren voorstander van hereniging is. 

Het waarborgen van de eenheid van Ierland wordt in 1925 voor het eerst door de IRA 

genoemd, en dus indirect het doel hereniging. De IRA en de PIRA hebben het Ierse eiland 

echter altijd als een eenheid gezien, en hereniging is vanaf de splitsing van het eiland 

daarom een doel van het leger geweest. Het doel hereniging is nooit afgezwakt door de PIRA, 

en bleef tot in 1998 een van de voornaamste doelen van de organisatie. 

De terugtrekking van de Britten van het Ierse eiland is vanaf de oprichting van het leger 

een doel geweest. Het Ierse verzet heeft zich vanaf het midden van de 19e eeuw gericht 

tegen de Britse overheersing, met als doel Ierland te bevrijden van de Britten. Met het 

tekenen van het Anglo-Ierse Verdrag in 1921 was dit doel deels bereikt. Het merendeel van 

Ierland werd niet meer geregeerd door de Britten. Ondanks deze gedeeltelijke terugtrekking 

van de Britten, bleef het leger strijden voor een volledige terugtrekking van de Britten. Het 

doel is echter door de IRA nooit letterlijk genoemd, maar meestal indirect door de doelen 

onafhankelijkheid en soevereiniteit na te streven. De PIRA noemt het doel wel expliciet, want 

                                                             
52 http://www.un-documents.net/a15r1514.htm. 
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zowel in de eisen van 1972, in het Greenbook van 1977 en in een verklaring van 1997 noemt 

de PIRA het verdrijven van de Britten letterlijk als doel.  

Het vierde doel, een onafhankelijke Ierse staat, wordt door de IRA letterlijk genoemd tot 

en met 1922. Daarna blijft het wel een doel, maar wordt het impliciet genoemd omdat 

langere termijndoelen vermeld worden, waarvan een onafhankelijk Ierland een voorwaarde 

is. Het streven naar een onafhankelijk Ierland is altijd een doel geweest, maar wordt vanaf 

1925 vervangen door het grotere doel, het streven naar een soevereine staat. Ook het doel 

de terugtrekking van de Britten verhoudt zich omgekeerd evenredig met een onafhankelijke 

staat. Als door de IRA een onafhankelijke staat als doel genoemd wordt, wordt terugtrekking 

van de Britten niet genoemd als doel. Bij de PIRA wordt een onafhankelijke staat niet als doel 

genoemd, maar de terugtrekking van de Britten wel. Zowel de PIRA als de IRA hadden als 

doel een onafhankelijke Ierse staat en de terugtrekking van de Britten.  

Het doel van een soevereine staat vermeldde de IRA voor het eerst in 1925. In de 

constitutie van 1986 en 1996 staat dit doel wederom letterlijk vermeld. Dit doel is altijd een 

belangrijk streven van het leger geweest.  

De IRA en de PIRA hebben altijd gestreden voor één Ierland waarin de Ieren het voor het 

zeggen hadden. Alle doelen die uiteindelijk leidden tot een soevereine staat, wisselden 

elkaar gedurende de twintigste eeuw af. De IRA en de PIRA wisten duidelijk wat ze 

uiteindelijk wilden, één soeverein Ierland. Zowel de IRA als de PIRA waren zich er terdege van 

bewust dat eerst de korte termijndoelen, hereniging en het vertrek van de Britten, moesten 

worden bereikt.  

 

§  2 POLITIEK-CULTUREEL 

 

Het tweede cluster is politiek-cultureel. Het bereiken van de doelen binnen dit cluster 

zouden samen bewerkstelligen dat de maatschappij ingericht zou zijn zoals de IRA en de PIRA 

dit graag zouden zien. Een sociaaldemocratische republiek met een regering die de doelen 

van de PIRA nastreeft, de Ierse cultuur beschermt en bevordert en zorgt voor gelijke rechten 

en kansen voor alle Ieren. 

Het uiteindelijke doel van de PIRA is het stichten van een sociaaldemocratische republiek. 

Dit doel werd voor het eerst genoemd door de PIRA in 1977, en was dus geen doel van de 

IRA. Dit doel werd door de PIRA ook genoemd in de constitutie van 1986 en 1996. Een 
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sociaaldemocratische staat is volgens de PIRA het uiteindelijke, ultieme doel. Voordat dit 

doel bereikt kon worden, waren er kortere termijndoelen die bereikt dienden te worden. 

Om een sociaaldemocratische republiek te stichten, moesten alle doelen van het eerste 

cluster soevereiniteit-terriroriaal bereikt zijn, plus een regime-change.  

Het doel regime-change werd al in 1922 door de IRA als doel genoemd en werd daarna 

meerdere malen herhaald. In 1922 is het doel nog niet het zelf aanstellen van een in hun 

ogen legitieme regering, maar haar diensten aan een dergelijke regering beschikbaar stellen. 

De IRA stelt zich vanaf 1925 ten doel zelf actief een in hun ogen legitieme regering aan te 

stellen. De PIRA deelt zichzelf ook een actievere rol toe in haar constituties van 1986 en 

1996. De ontwikkeling van dit doel is, dat de IRA in 1922 nog geen actieve rol voor de 

organisatie zag weggelegd om dit doel te bereiken. Vanaf 1925 zijn eerst de IRA, en later de 

PIRA, wel actief in het streven naar dit doel. Desalniettemin blijft het een weinig concreet 

doel, omdat de IRA noch de PIRA duidelijk vaststellen aan welke eisen een regering moet 

voldoen. Tevens blijft onduidelijk of het mogelijk is dat een zittende regering kan voldoen 

mits zij de doelen van het leger onderschrijft. 

Het streven naar gelijke rechten en kansen voor alle Ieren werd voor het eerst genoemd 

door de IRA in 1919. Het doel werd in 1922, 1925 en in de constitutie van de PIRA van 1986 

en 1996 herhaald. Zowel de IRA als de PIRA streefden naar gelijke rechten en kansen voor alle 

Ieren. Vanaf 1925 werd voor het eerst specifiek de religieuze vrijheid van de Ieren genoemd, 

en dit verdwijnt niet meer. Hoewel onder de omschrijving van 1919 en 1922 ook religieuze 

vrijheid valt, is het voor het leger zo belangrijk geworden dat zij van mening is dit specifiek te 

moeten vermelden. 

Het laatste doel dat binnen dit cluster valt, is het bevorderen van de Ierse cultuur. Al in 

1925 noemde de IRA het bevorderen van de Ierse cultuur als een van haar doelen. Hoewel 

dit doel verder niet genoemd werd door de IRA en de PIRA in hun verklaringen, stelde de PIRA 

in haar constituties van 1986 en 1996 zich ten doel de Ierse cultuur te bevorderen. Cultuur is 

een essentieel onderdeel van de identiteit van een bevolking. Door de Ierse cultuur te 

beschermen en te bevorderen, wordt de identiteit van de Ieren sterker.  
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§ 3 STRIJDERS 

 

Het cluster strijders omvat de doelen het stoppen van het geweld van loyalisten en Britten 

tegen de nationalistische bevolking, de vrijlating van alle politieke gevangenen en een einde 

aan de internering zonder proces. Het uiteindelijke doel van de PIRA van dit cluster is het 

beschermen van de nationalistische bevolking tegen geweld en, in hun ogen, onrechtmatige 

opsluiting. 

Het doel om het geweld van de loyalisten en Britten tegen de nationalistische bevolking 

te stoppen werd maar eenmaal genoemd door de PIRA, namelijk in 1970. De reden dat dit 

niet herhaald werd, was omdat het geweld na de turbulente periode in het begin van de 

jaren zeventig flink afgenomen was. Het doel was bereikt, en verviel daarom.  

Het doel om alle gevangenen vrij te krijgen werd het eerst door de PIRA kenbaar gemaakt 

in het eisenpakket van september 1971. In het eisenpakket van 1972 werd dit herhaald. Na 

1972 noemde de PIRA de vrijlating van politieke gevangenen niet meer als een van haar 

doelen. Ondanks dat de organisatie de vrijlating van politieke gevangenen niet meer als doel 

noemde, bleef het een eis bij onderhandelingen met de Britten. 

Het laatste doel dat binnen dit cluster valt is een einde aan de internering zonder proces. 

Het opsluiten door de Britten van verdachten voor onbepaalde tijd zonder proces was een 

maatregel waar de PIRA zich altijd tegen verzet heeft. Deze maatregel ging in op 9 augustus 

1971.53 In 1972 eiste de PIRA voor het eerst een einde aan de internering zonder proces. Op 

5 december 1975 werd deze eis ingewilligd.54 Dit doel van de PIRA is bereikt, en wordt 

daarom hierna niet meer genoemd door de organisatie.  

Het is opvallend dat alle doelen die binnen dit cluster vallen, nooit door de IRA genoemd 

zijn. Het zijn relatief nieuwe doelen van het leger, en van alle doelen die zij nastreefde zijn er 

alleen binnen dit cluster doelen bereikt. Zowel een einde aan de internering zonder proces 

als een einde van het geweld tegen de nationalistische bevolking zijn bereikt. Alleen de 

vrijlating van politieke gevangenen is nog een doel van de PIRA. 

 

 

 

                                                             
53 Moloney, A secret history of the IRA, 101. 
54 http://cain.ulst.ac.uk/events/intern/sum.htm. 



 

37 

SLOT 

 

Van de doelen die de IRA in de loop van haar bestaan genoemd heeft, zijn alle doelen 

overgenomen door de PIRA. Deze heeft de lijst van doelen die zij nastreeft zelfs uitgebreid 

met vijf doelen. Dit zijn de doelen zelfbeschikkingsrecht voor alle Ieren, het oprichten van 

een sociaaldemocratische republiek, het stoppen van het geweld van loyalisten en Britten 

tegen de nationalistische bevolking, vrijlating van alle politieke gevangenen en een einde aan 

de internering zonder proces.  

Het door elkaar noemen van lange termijndoelen en korte termijndoelen zorgt ervoor 

dat het lijkt alsof het leger niet precies wist wat ze wilde bereiken. In totaal streeft de PIRA 

twaalf doelen na, maar bij de laatste opsomming van haar doelen komt de organisatie niet 

verder dan vijf doelen. Dit geeft aan dat er binnen de organisatie geen duidelijk overzicht is 

van de doelen, alleen van het uiteindelijke doel.  

Van deze in totaal twaalf doelen zijn inmiddels twee doelen bereikt, te weten het 

stoppen van het geweld van loyalisten en Britten tegen de nationalistische bevolking en een 

einde aan de internering zonder proces. Daarmee blijven er in totaal tien doelen over. In de 

constitutie worden alle tien doelen beschreven of zijn noodzakelijke voorwaarden om een 

van de beschreven doelen te bereiken, behalve de vrijlating van de politieke gevangenen. 

Ondanks dat dit doel alleen in 1971 en 1972 beschreven is door de PIRA, is er geen reden aan 

te nemen dat dit geen doel van de PIRA meer is.  

In totaal streeft de PIRA ten tijde van de acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord tien 

doelen na, verdeeld over drie clusters. Het einddoel van het cluster soevereiniteit-territoriaal 

is een soevereine staat. Bij het cluster politiek-cultureel is het einddoel een 

sociaaldemocratische staat, en bij het cluster strijders wil de PIRA de vrijlating van alle 

politieke gevangenen bereiken.  
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HOOFDSTUK 4: BEREIKTE DOELEN DOOR ACCEPTATIE GOEDE VRIJDAG AKKOORD 

 

In dit hoofdstuk wordt bekeken in hoeverre de tien doelen van de PIRA die eerder 

vastgesteld zijn, gerealiseerd zijn door de acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord door de 

PIRA. Tevens wordt gekeken naar de visies van wetenschappelijke auteurs, de Verenigde 

Staten, en de leiders van de nationalisten en unionisten, op het Goede Vrijdag Akkoord.  

De tien doelen die de PIRA wilde bereiken waren: 

1. Zelfbeschikkingsrecht voor alle Ieren. 

2. Hereniging van de Republiek Ierland en Noord-Ierland. 

3. De terugtrekking van de Britten van het Ierse eiland. 

4. Een onafhankelijke Ierse staat, waarvan het oppervlakte het gehele Ierse eiland 

beslaat. 

5. Een soevereine Ierse staat. 

6. Het oprichten van een sociaaldemocratische republiek. 

7. Regime-change. 

8. Gelijke rechten en kansen voor alle Ieren 

9. Het bevorderen van de Ierse cultuur. 

10. Vrijlating van alle politieke gevangenen. 

De doelen zijn in te delen in drie clusters, soevereiniteit-territoriaal, politiek-cultureel en 

strijders. Nu zal worden bekeken in hoeverre de doelen van de drie clusters bereikt zijn.  

 

§ 1 SOEVEREINITEIT-TERRITORIAAL 

 

Het uiteindelijke doel van het cluster soevereiniteit-territoriaal is een soevereine staat. De 

vijf doelen die hier uiteindelijk toe leiden zullen nu aan bod komen, te beginnen met 

zelfbeschikkingsrecht voor alle Ieren. In artikel 1.2 van het Goede Vrijdag Akkoord staat dat 

de Britse en Ierse regering ‘recognise that it is for the people of the island of Ireland alone, 

by agreement between the two parts respectively and without external impediment, to 

exercise their right of self-determination on the basis of consent, freely and concurrently 

given, North and South, to bring about a united Ireland (…)’55 Volgens dit artikel hebben alle 

Ieren het recht op zelfbeschikking, maar er is een belangrijke voorwaarde aan verbonden. 

                                                             
55 http://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/Pdf%20files/NIPeaceAgreement.pdf 30. 
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Deze voorwaarde is, dat het noodzakelijk is dat zowel het merendeel van de Noord-Ierse 

bevolking voorstander van een verenigd Ierland moet zijn, als het merendeel van de 

bevolking van de Republiek Ierland. Het is niet voldoende dat het merendeel van het Ierse 

eiland voorstander is, in beide staten moet een meerderheid bestaan. In het Goede Vrijdag 

Akkoord staat tevens dat op het moment van het opstellen van het akkoord er geen 

meerderheid van de bevolking van Ierland voorstander is van een verenigd Ierland, en 

daarom de unie met Groot-Brittannië gehandhaafd blijft. De Secretary of State van Noord-

Ierland heeft de macht om op elk gewenst moment een stemming te laten plaatsvinden, als 

het waarschijnlijk is dat een meerderheid van de bevolking voorstander is van een verenigd 

Ierland. Deze stemming mag echter niet eerder dan zeven jaar na de vorige stemming 

plaatsvinden.56 Het doel van de PIRA, zelfbeschikkingsrecht voor alle Ieren, is bereikt met de 

afspraken die gemaakt zijn in het Goede Vrijdag Akkoord. Er zit wel een voorwaarde aan 

vast, en op het moment van het tekenen van het akkoord was er geen meerderheid in beide 

delen van het Ierse eiland voor hereniging.  

Het tweede doel van de PIRA, hereniging van de Republiek Ierland en Noord-Ierland, is 

nauw verbonden met het eerste doel. Hereniging is alleen een reële optie als het 

zelfbeschikkingsrecht uitwijst dat een meerderheid van de bevolking voorstander is van deze 

hereniging. In het Goede Vrijdag Akkoord staat in artikel 1.1 vermeld dat de Britse en Ierse 

regering zullen ‘recognise the legitimacy of whatever choice is freely exercised by a majority 

of the people of Northern Ireland with regard to its status, whether they prefer to continue 

to support the Union with Great Britain or a sovereign united Ireland’.57 

Zelfbeschikkingsrecht is volgens het Goede Vrijdag Akkoord het middel om hereniging te 

realiseren. In het Goede Vrijdag Akkoord binden de Britse en Ierse regering zich aan de 

afspraak dat, als een meerderheid van de bevolking van Ierland en Noord-Ierland 

voorstander is van hereniging, zij wetgeving om dit vervolgens mogelijk te maken zullen 

steunen.58 De territoriale claim die in de Ierse grondwet in artikel 2, ‘The national territory 

consists of the whole island of Ireland, its islands and the territorial seas’, en artikel 3, 

‘Pending the re-integration of the national territory, and without prejudice to the right of the 

parliament and government established by this constitution to exercise jurisdiction over the 

                                                             
56 Ibidem, 4. 
57 Ibidem, 30. 
58 Ibidem. 
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whole territory(…)’, vermeld werd, diende geschrapt te worden.59 Hiervoor in de plaats werd 

onder andere de volgende tekst in de Ierse grondwet opgenomen: ‘It is the firm will of the 

Irish nation, in harmony and friendship, to unite all the people who share the territory of the 

island of Ireland(…)’.60 Het Goede Vrijdag Akkoord voorziet dus niet in hereniging van de 

Republiek Ierland en Noord-Ierland, maar het akkoord biedt wel de mogelijkheid tot een 

eventuele hereniging. Bovendien is het de wens van de Republiek Ierland om het eiland te 

herenigen. 

De trend van de laatste jaren in Noord-Ierland is dat de katholieke bevolking meer 

nakomelingen krijgt dan de protestantse bevolking. Bovendien gaat de protestantse jeugd 

eerder in Groot-Brittannië studeren en blijft daar vaker werken. Daarom neemt het deel van 

de Noord-Ierse bevolking dat katholiek is, en meestal voorstander van de hereniging van het 

Ierse eiland toe. Als de demografische lijn zich voortzet, dan is het de verwachting dat in 

2070 zowel in de Republiek Ierland als in Noord-Ierland een meerderheid vóór hereniging 

is.61 

Voordat de hereniging een feit is, zal er nauwer samengewerkt worden tussen de 

Republiek Ierland en Noord-Ierland. Het Goede Vrijdag Akkoord voorziet in de oprichting van 

een North/South Ministerial Council waarin ministers van de Republiek Ierland en Noord-

Ierland intensief en grensoverschrijdend samenwerken. Hoewel Ierland nog steeds uit twee 

staten bestaat, zal er op regeringsniveau samengewerkt worden om de burgers van heel 

Ierland te besturen. De grens tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland zal daarom 

minder fysiek worden. Het doel hereniging van de Republiek Ierland en Noord-Ierland is niet 

bereikt, maar het akkoord voorziet wel in de mogelijkheid hiertoe. Bovendien zal er intensief 

samengewerkt gaan worden, waardoor Ierland toch een grotere eenheid zal vormen, maar 

nog niet één geheel. 

Het doel terugtrekking van de Britten van het Ierse eiland, is op te delen in twee 

gebieden, militaire aanwezigheid en politieke macht. Allereerst zal de militaire aanwezigheid 

besproken worden. In het Goede Vrijdag Akkoord is overeengekomen dat de Britse regering 

zo snel mogelijk zal beginnen met: ‘The reduction of the numbers and role of the Armed 
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61 Erik Faucompret, ‘Vrede in Noord-Ierland?’, Streven: Cultureel maatschappelijk maandblad 8 (2000) 715-

729, 726. 



 

41 

Forces deployed in Northern Ireland to levels compatible with normal peaceful society;’62 Dit 

geeft aan dat de militaire aanwezigheid van de Britten verminderd zal worden, maar er geen 

sprake is van volledige terugtrekking.  

Over de politieke macht staat in het Goede Vrijdag Akkoord: ‘This agreement provides 

for a democratically elected Assembly in Northern Ireland which is inclusive in its 

membership, capable of exercising executive and legislative authority, and subject to 

safeguards to protect the rights and interests of all sides of the community.’63 De politieke 

macht van de Noord-Ieren neemt toe, dat betekent dat de politieke macht van de Britten 

afneemt. Omdat sprake is van decentralisatie behoudt de Britse overheid politieke macht in 

Noord-Ierland. In het akkoord staat vermeld dat ‘The Westminster Parliament (whose power 

to make legislation for Northern Ireland would remain unaffected) will: (a) legislate for non-

devolved issues’. Noord-Ierland krijgt meer bestuurlijke vrijheid, maar de politieke macht ligt 

nog steeds in Londen, zeker als het over de grotere politieke kwesties gaat. Kortom, het 

derde doel, de terugtrekking van de Britten is niet behaald met de acceptatie van het Goede 

Vrijdag Akkoord. Wel zijn de militaire aanwezigheid en de politieke macht van de Britten 

verminderd. 

Het vierde doel van de PIRA, een onafhankelijke Ierse staat waarvan het oppervlakte het 

gehele Ierse eiland beslaat, staat in relatie tot de vorige doelen. Zoals eerder beschreven is 

het eerste doel, zelfbeschikkingsrecht, bereikt. Dit heeft echter vooralsnog niet geleid tot 

een hereniging van de Republiek Ierland met Noord-Ierland. Bovendien is de invloed van de 

Britten nog niet verdwenen in Noord-Ierland. Zonder de terugtrekking van de Britten en de 

hereniging van het Ierse eiland, is een onafhankelijke Ierse staat waarvan het oppervlakte 

het gehele Ierse eiland beslaat onmogelijk. Toch zorgt de intensievere samenwerking, zoals 

beschreven bij het doel hereniging, voor een voorbode van een onafhankelijke staat. In het 

Goede Vrijdag Akkoord staat beschreven:  

 

Under a new British/Irish Agreement dealing with the totality of relationships, and related legislation at 

Westminster and in the Oireachtas, a North/South Ministerial Council to be established to bring together 

those with executive responsibilities in Northern Ireland and the Irish Government, to develop 

consultation, co-operation and action within the island of Ireland - including through implementation on 
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an all-island and cross-border basis - on matters of mutual interest within the competence of the 

Administrations, North and South.64  

 

Concluderend is het doel van een onafhankelijke staat niet bereikt. De toename van de 

politieke macht van de Noord-Ieren en de gedeeltelijke terugtrekking van de Britten zorgen 

ervoor dat Noord-Ierland wel onafhankelijker geworden is.  

Het laatste en uiteindelijke doel van de PIRA van het cluster soevereiniteit-terrotoriaal is 

een soevereine Ierse staat. Omdat de voorgaande doelen niet allemaal bereikt zijn door het 

sluiten van het Goede Vrijdag Akkoord, is dit doel ook niet bereikt. Toch wordt de 

mogelijkheid voor een soeverein verenigd Ierland nog wel in het akkoord besproken. De 

Britse en Ierse regering ‘recognise the legitimacy of whatever choice is freely exercised by a 

majority of the people of Northern Ireland with regard to its status, whether they prefer to 

continue to support the Union with Great Britain or a sovereign united Ireland;’65 Het Goede 

Vijdag Akkoord voorziet erin dat een soevereine Ierse staat tot de mogelijkheden behoort. 

Het is dan noodzakelijk dat een meerderheid van de bevolking van zowel de Republiek 

Ierland dit wil, als een meerderheid van de bevolking van Noord-Ierland. Na de hereniging 

zullen de Britten zowel militair volledig terugtrekken, als de politieke macht opgeven. Er is 

dan sprake van een onafhankelijke, soevereine staat. Het recht op zelfbeschikking is daarom 

de sleutel tot het bereiken van de doelen twee tot en met vijf. Mocht de wens voor één 

Ierland in de toekomst bestaan, dan zullen de doelen twee tot en met vijf bijna gelijktijdig 

bereikt worden. 

Samenvattend is in het cluster soevereiniteit-territoriaal alleen het eerste doel – 

zelfbeschikkingsrecht – bereikt, zij het met een voorwaarde. In het Goede Vrijdag Akkoord 

zijn afspraken gemaakt over hoe er in de toekomst gehandeld moet worden, mocht het 

zelfbeschikkingsrecht leiden tot hereniging van de Republiek Ierland en Noord-Ierland. Met 

het Goede Vrijdag Akkoord zijn niet alle doelen bereikt, maar behoren zij wel tot de reële 

mogelijkheden voor de toekomst.  
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§ 2 POLITIEK-CULTUREEL 

 

Het cluster politiek-cultureel heeft vier doelen, die er samen voor moeten zorgen dat de 

maatschappij ingericht wordt zoals de PIRA het graag zou zien, en dat de Ierse identiteit 

sterker wordt. Het eerste doel binnen dit cluster is het stichten van een 

sociaaldemocratische republiek. Er was vastgesteld dat dit alleen mogelijk was, indien de 

doelen van het eerste cluster allen bereikt waren, en dit is niet het geval. Hoewel het Ierse 

eiland nog uit twee staten bestaat, zijn beide staten in 1998 wel op sociaaldemocratische 

wijze ingericht. Als de doelen uit het eerste cluster bereikt zijn, dan zou Ierland een 

sociaaldemocratische staat zijn, en is dit doel bereikt. Het niet bereiken van de doelen van 

het eerste cluster, zorgt ervoor dat dit doel niet bereikt is. 

Het tweede doel van het cluster politiek-cultureel is regime-change. Hiermee wilde de 

PIRA bereiken dat er een regering kwam, die dezelfde doelen als de PIRA nastreefde. Tot aan 

het Goede Vrijdag Akkoord werd Noord-Ierland direct vanuit Londen bestuurd. Het Goede 

Vrijdag Akkoord voorziet in een vertegenwoordigend orgaan dat Noord-Ierland bestuurt. Om 

het doel regime-change te bereiken, moet een meerderheid van het parlement gelijkgezind 

zijn aan de doelen van de PIRA. De situatie in Noord-Ierland was en is echter zo, dat dit 

uitgesloten is. Daarom is het doel regime-change met de acceptatie van het Goede Vrijdag 

Akkoord op geen enkele wijze bereikt, dan wel dichterbij gekomen. 

Een deel van het Goede Vrijdag Akkoord richt zich op gelijke rechten en kansen voor alle 

inwoners van Ierland. De democratische rechten van alle Ieren zijn in het akkoord in drie 

punten vastgelegd. Tot de democratische rechten behoren: ‘the right of free political 

thought; (…) the right to pursue democratically national and political aspirations; the right to 

seek constitutional change by peaceful and legitimate means;’66 

Naast deze democratische rechten, waren de sociale rechten van alle Ieren vastgelegd. 

Alle Ieren hebben ‘the right to equal opportunity in all social and economic activity, 

regardless of class, creed, disability, gender or ethnicity;’67 Ook werd het recht op 

geloofsvrijheid benadrukt in het akkoord.68 Het akkoord voorziet in de gelijke rechten en 

kansen voor alle Ieren, en het doel van de PIRA is met de acceptatie van dit akkoord bereikt.  
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Het bevorderen van de Ierse cultuur wordt tevens in het Goede Vrijdag Akkoord 

besproken. De bescherming van de Ierse cultuur werd door de Britse en Ierse regering 

vastgelegd  

 

with rigorous impartiality on behalf of all the people in the diversity of their identities and traditions and 

shall be founded on the principles of full respect for, and equality of, civil, political, social and cultural 

rights, of freedom from discrimination for all citizens, and of parity of esteem and of just and equal 

treatment for the identity, ethos and aspirations of both communities;69.  

 

De nationaliteit van een burger is een belangrijk onderdeel van zijn identiteit. Alle burgers 

van Noord-Ierland hebben volgens het Goede Vrijdag Akkoord het recht ‘to identify 

themselves and be accepted as Irish or British, or both, as they may so choose, and 

accordingly confirm that their right to hold both British and Irish citizenship is accepted by 

both Governments and would not be affected by any future change in the status of Northern 

Ireland.’70 Dit is een verbetering voor de identiteit van de Noord-Ieren. Zij die willen, hebben 

de mogelijkheid om de Ierse nationaliteit aan te nemen. Dit versterkt de identiteit van 

Noord-Ieren die zich Iers achten. Naast deze afspraak tussen de Britse en Ierse regering, 

staat in het stuk uit het akkoord dat zich richt op gelijke rechten en kansen voor alle Ieren 

dat zij het recht hebben ‘to freedom and expression of religion;’71 Deze geloofsvrijheid 

bestond al, maar wordt door het akkoord onderstreept. Het derde punt waarop de Ierse 

cultuur door het Goede Vrijdag Akkoord bevorderd wordt, is dat alle partijen erkennen ‘the 

importance of respect, understanding and tolerance in relation to linguistic diversity, 

including in Northern Ireland, the Irish language, Ulster-Scots and the languages of the 

various ethnic communities, all of which are part of the cultural wealth of the island of 

Ireland.’72 De Britse overheid zal bovendien: 

 

 take resolute action to promote the language; 

 facilitate and encourage the use of the language in speech and writing in public and private life where 

there is appropriate demand; 

 seek to remove, where possible, restrictions which would discourage or work against the maintenance 

or development of the language; 
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 make provision for liaising with the Irish language community, representing their views to public 

authorities and investigating complaints; 

 place a statutory duty on the Department of Education to encourage and facilitate Irish medium 

education in line with current provision for integrated education; 

 explore urgently with the relevant British authorities, and in co-operation with the Irish broadcasting 

authorities, the scope for achieving more widespread availability of Teilifís na Gaeilige in Northern 

Ireland; 

 seek more effective ways to encourage and provide financial support for Irish language film and 

television production in Northern Ireland;73 

 

Deze punten zorgen voor een bloei van de Ierse taal. Het belangrijkste punt van het doel het 

bevorderen van de Ierse cultuur was voor de PIRA het stimuleren van de Ierse taal. In totaal 

bevordert het Goede Vrijdag Akkoord op drie punten de Ierse cultuur: een keuze voor de 

nationaliteit, geloofsvrijheid en het stimuleren van de Ierse taal. Het doel het bevorderen 

van de Ierse cultuur is een doel waarvan het eindpunt niet vaststaat. Het kan altijd beter. 

Maar het Goede Vrijdag Akkoord zorgt voor een dusdanige stimulans, dat gesteld kan 

worden dat dit doel van de PIRA bereikt is.  

In het cluster politiek-cultureel zijn de politieke doelen, de oprichting van een 

sociaaldemocratische staat en regime-change, niet bereikt. Het politieke doel gelijke rechten 

en kansen voor alle Ieren en het culturele doel het bevorderen van de Ierse cultuur zijn wel 

bereikt.  

 

§ 3 STRIJDERS 

 

In het cluster strijders was nog maar één doel over, de vrijlating van alle politieke 

gevangenen. De andere doelen, het stoppen van het geweld tegen de nationalistische 

bevolking en een einde aan de internering zonder proces, waren reeds bereikt. In het Goede 

Vrijdag Akkoord is overeengekomen dat alle politieke gevangenen vrijgelaten zullen worden. 

In het akkoord staat dat de Ierse en Britse regering dit zo snel mogelijk zullen 

bewerkstelligen, en dat alle gevangenen die als politieke gevangenen kunnen worden 

aangemerkt, uiterlijk twee jaar na het Goede Vrijdag Akkoord vrijgelaten worden. Hier is wel 

een voorwaarde aan verbonden. Alleen gevangenen van organisaties die het staakt-het-
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vuren handhaven, vallen onder deze regeling. Daarnaast is er in het Goede Vrijdag Akkoord 

afgesproken dat de Britse en Ierse regering de vrijgelaten gevangenen zullen begeleiden in 

hun re-integratieproces.74 Het Goede Vrijdag Akkoord voorziet dus in de vrijlating van alle 

gevangenen die verbonden zijn aan de PIRA, en het doel van de PIRA is met de acceptatie van 

het Goede Vrijdag Akkoord bereikt. 

 

§ 4 VISIES OP HET GOEDE VRIJDAG AKKOORD 

 

Het Goede Vrijdag Akkoord is een belangrijke mijlpaal in het vredesproces in Noord-Ierland. 

In het voorgaande is vastgesteld welke doelen de PIRA nastreefde, en welke zij bereikt heeft 

met de acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord. Maar hoe wordt er door verschillende 

partijen in Noord-Ierland en daarbuiten tegen dit akkoord aangekeken? Voordat de 

meningen van de Verenigde Staten en de leiders van de nationalisten en de unionisten 

besproken worden, volgt eerst een overzicht van de verschillende meningen van 

wetenschappelijke auteurs. 

 

§ 4.1 WETENSCHAPPELIJKE AUTEURS 

 

Mark Heirman is positief over het Goede Vrijdag Akkoord. Hij schrijft in 1998 dat het akkoord 

past binnen de theorie dat een conflict vaak opgelost wordt binnen een generatie, hoewel 

dat in Noord-Ierland niet eenvoudig was.75 Het Goede Vrijdag Akkoord is volgens Heirman 

een positieve stap naar een langdurige vrede.76 

Maurits Hoenders is in 2006 kritischer ten aanzien van het Goede Vrijdag Akkoord. 

Enerzijds ziet hij positieve kanten aan het akkoord: een groot draagvlak onder de bevolking, 

het bevordert de stabiliteit in de regio en het is de eerste aanzet tot zelfbestuur in Noord-

Ierland. Anderzijds is Hoenders kritisch over het akkoord. Het verdrag is uiterst algemeen 

geformuleerd, en kan daardoor op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. Het Goede 

Vrijdag Akkoord heeft volgens Hoenders gezorgd voor polarisatie in Noord-Ierland. De 

politieke partijen aan de tegenovergestelde randen van het politieke spectrum, Sinn Féin en 

de Democratic Unionist Party, hebben inmiddels samen een meerderheid in het parlement. 
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Volgens Hoenders moeten de leiders ten tijde van de ondertekening van het akkoord uit het 

politieke spel zijn voordat het Goede Vrijdag Akkoord echt kan werken, en de verschillen 

opgelost kunnen worden.77 

Roger Mac Ginty, Orla Muldoon en Neil Ferguson zijn van mening dat het Goede Vrijdag 

Akkoord geen vrede gebracht heeft, maar alleen een afwezigheid van geweld. In 2007 

schrijven zij dat er nog vele horden genomen dienen te worden voordat er sprake is van 

vrede. Wel achten zij de kans op een terugkeer van het geweld klein.78 

Liam Heaney kijkt na 10 jaar terug op het Goede Vrijdag Akkoord. Volgens Heaney zijn er 

enkele positieve ontwikkelingen en is het belangrijk om positief te blijven. Toch zijn de 

afspraken in het Goede Vrijdag Akkoord nog lang niet gerealiseerd. Er zijn nog veel 

uitdagingen voor politici, om Noord-Ierland verder te helpen en om een langdurige vrede 

veilig te stellen.79  

Erik Faucompret is het minst positief over het Goede Vrijdag Akkoord. Hij is van mening 

dat het akkoord geen succes is, maar dat het louter de politieke spelregels voor de volgende 

ronde gedefinieerd heeft.80  

 

§ 4.2 VERENIGDE STATEN  

 

George John Mitchell, de Amerikaanse speciale gezant voor Noord-Ierland, leidde de 

vredesonderhandelingen die resulteerden in het Goede Vrijdag Akkoord. Volgens Mitchell 

zal het akkoord standhouden ‘because it is fair and balanced’.81 Bovendien benadrukt het 

akkoord volgens Mitchell het belang van wederzijds respect en tolerantie, en is het 

gebaseerd op het idee dat de Noord-Ierse bevolking hun eigen toekomst kan bepalen.82 Het 

belangrijkste is volgens Mitchell, dat een ruime meerderheid van zowel de Noord-Ierse als 

de Ierse bevolking voorstander van het akkoord is.83 
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De toenmalige president van de Verenigde Staten, Bill Clinton, is van mening dat het 

Goede Vrijdag Akkoord ‘the best chance for peace in a generation’ is.84 In een gezamenlijke 

verklaring met Bertie Ahern en Tony Blair, de toenmalige premiers van respectievelijk 

Ierland en Groot-Brittannië, schrijven zij bijna een jaar na het sluiten van het akkoord, op 18 

maart 1999, dat ‘The Agreement has provided the basis for the two traditions to work 

together, both in Northern Ireland and on the island as a whole, for the first time in 200 

years.’85  

 

§ 4.3 NATIONALISTEN 

 

Bertien Ahern, de minister-president van Ierland ten tijde van het tekenen van het Goede 

Vrijdag Akkoord, is van mening dat de basis van het akkoord het principe van zelfbeschikking 

en overeenstemming is. Volgens Ahern is de territoriale claim van soevereiniteit van de 

Britten vervallen. Het zijn de Ieren die soeverein zijn, en zij hebben de kans om zelf te 

bepalen welk deel van het Ierse eiland bij de soevereine Ierse staat behoort.86 Het akkoord 

biedt mogelijkheden, en het is volgens Ahern aan alle Ieren om deze kans te pakken.87 

John Hume, de leider van de Social Democratic and Labour Party, is van mening dat het 

Goede Vrijdag Akkoord twee grote veranderingen weergeeft. Aan nationalistische zijde was 

men er in de aanloop naar het akkoord van overtuigd dat het recht op zelfbeschikking zou 

moeten leiden tot één Ierland. Voorheen was men ervan overtuigd dat de Ieren het recht 

hadden op één Ierland. Deze gedachte heeft plaats gemaakt voor de overtuiging van het 

recht op zelfbeschikking.88 Aan unionistische zijde groeide de overtuiging dat het mogelijk is 

hun eigen identiteit te beschermen, en tevens de identiteit van de ander te respecteren.89 

Hume schrijft over het Goede Vrijdag Akkoord dat het voornaamste aspect de basis van 

wederzijds respect en gelijkheid is. Dit moet de mogelijkheid bieden om tot oplossingen te 

komen. Hij is van mening dat het Goede Vrijdag Akkoord niet de oplossing voor de 

problemen in Noord-Ierland is, maar het begin van het helingsproces.90 
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Gerry Adams, de leider van Sinn Féin, is van mening dat de Britten voornamelijk 

verantwoordelijk zijn voor een systeem dat 75 jaar geduurd heeft, waarbij in Noord-Ierland 

onderdrukking, onrechtvaardigheid en ongelijkheid de pijlers waren. De wortels van dit 

systeem waren volgens Adams de tweedeling van Ierland en het ontkennen van het recht op 

zelfbeschikking aan de Ieren.91 Volgens Adams is het Goede Vrijdag Akkoord ‘the best deal 

that the participants in the negotiations could reach. No one got everything they wanted, 

but we secured enough to give the Agreement a fair wind. It is not a peace settlement, but is 

the basis for progress towards one. The Good Friday Agreement is a charter for change.’92 

Bovendien ziet Adams het akkoord als een goede uitgangspositie om de nationalistische 

doelen te bereiken.93 

De PIRA heeft ook gereageerd op het Goede Vrijdag Akkoord. Zoals eerder beschreven 

gaf de PIRA op 30 april 1998 een verklaring waarin de organisatie aangaf dat zij niet tevreden 

was met de uitkomst van het Goede Vrijdag Akkoord.94 Ondanks de ontevredenheid, heeft 

de PIRA het akkoord wel gerespecteerd. 

 

§ 4.4 UNIONISTEN 

 

Tony Blair, de toenmalige premier van Groot-Brittannië, is een voorstander van het Goede 

Vrijdag Akkoord. In een toespraak in juni 1999, toen de implementering van het Goede 

Vrijdag Akkoord moeizaam verliep, zei hij: ‘The Good Friday Agreement is the one chance 

Northern Ireland has got, I know it. You know it.’95 Daarnaast gaf hij aan tevreden te zijn met 

de afspraken die gemaakt waren in het Goede Vrijdag Akkoord. Volgens Blair is de situatie 

dankzij het akkoord ‘a million miles further than we've ever been.’96 

Een andere voorstander van het Goede Vrijdag Akkoord is David Trimble, de leider van 

de Ulster Unionist Party. Het akkoord biedt volgens Trimble wel nog grote uitdagingen, maar 

is de beste manier om vrede in Noord-Ierland te verzekeren. Hij sprak de volgende woorden: 

‘Let us govern Northern Ireland together for the benefit of all our citizens for it is we who 
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know best the hearts and minds of our own people and let us offer a vision of peace and 

prosperity to our children.’97 Over de doelen van de PIRA zegt Trimble: ‘The new Agreement 

reached at Castle Buildings is a disaster for Sinn Fein/IRA. Violent republicanism has failed to 

‘smash the Union’; in fact it has failed in all its stated objectives.’98  

Ian Paisley, de leider van de Democratic Unionist Party, was een uitgesproken 

tegenstander van het Goede Vrijdag Akkoord. Volgens Paisley zien unionisten ‘the Belfast 

Agreement as a crime against their fundamental civil liberties.’99 Volgens Paisley krijgt de 

PIRA teveel macht door het akkoord.100 Later wordt hij een stuk gematigder, en accepteert 

het Goede Vrijdag Akkoord. Uiteindelijk wordt Paisley zelfs gekozen tot First minister of 

Northern Ireland, en deelt de macht met oud PIRA-leider Martin McGuinness.101  

 

De meningen over het Goede Vrijdag Akkoord verschillen, maar het merendeel van de 

leiders en wetenschappelijke auteurs is gematigd positief. Ook is het merendeel van de 

leiders en wetenschappelijke auteurs het eens dat dit akkoord pas het begin was van de 

vrede in Noord-Ierland, en dat er nog vele stappen gezet dienden te worden voor er sprake 

zou zijn van een stabiele vrede in Noord-Ierland. 

 

SLOT 

 

Van de tien doelen die de PIRA wilde bereiken, hebben zij twee doelen helemaal bereikt. Dit 

zijn de gelijke rechten en kansen voor alle Ieren en het bevorderen van de Ierse cultuur. 

Twee andere doelen zijn ook bereikt, maar er is wel een voorwaarde aan verbonden. Dit is 

het doel zelfbeschikking. Hoewel er zelfbeschikking is voor alle Ieren, zoals de PIRA zich ten 

doel gesteld had, moet zowel in Noord-Ierland als in de Republiek Ierland een meerderheid 

zijn voor hereniging van de twee staten. Het andere doel dat met een voorwaarde bereikt is, 

is de vrijlating van politieke gevangenen. Om de gevangenen daadwerkelijk vrij te krijgen, 

moest de PIRA afzien van het gebruik van geweld. 
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De doelen hereniging van de Republiek Ierland en Noord-Ierland, de terugtrekking van 

de Britten van het Ierse eiland, een onafhankelijke Ierse staat waarvan het oppervlakte het 

gehele Ierse eiland beslaat, een soevereine Ierse staat en een sociaaldemocratische staat zijn 

dichterbij dan ooit voor de PIRA. Dankzij het Goede Vrijdag Akkoord is er reëel uitzicht op het 

bereiken van deze doelen. Het doel regime-change is op geen enkele wijze bereikt met de 

acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord.  

Hoewel de meningen van de leiders en wetenschappelijke auteurs over het Goede 

Vrijdag Akkoord verschillen, is de algemene tendens gematigd positief. Het akkoord is 

dusdanig opgesteld, dat het op meerdere manieren te interpreteren is. De omschakeling van 

Ian Paisley van fel tegenstander naar voorstander van het Goede Vrijdag Akkoord en dat 

verschillende partijen, zelfs de twee uitersten in Noord-Ierland, zich kunnen vinden in dit 

akkoord tonen aan dat het akkoord ruim geformuleerd is. 
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CONCLUSIE  

 

In de conclusie wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag: in hoeverre heeft de PIRA 

haar doelen bereikt met de acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord. Daarnaast wordt 

aangegeven waar dit onderzoek staat in verhouding tot eerder onderzoek naar de PIRA, en 

worden er aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek naar de PIRA. 

 

De zeven doelen van de IRA zijn hereniging van de Republiek Ierland en Noord-Ierland, de 

terugtrekking van de Britten, een onafhankelijke staat, een soevereine staat, regime-change, 

gelijke rechten en kansen voor alle Ieren en het bevorderen van de Ierse cultuur. De PIRA 

streefde dezelfde doelen als de IRA na, plus de doelen zelfbeschikkingsrecht, een 

sociaaldemocratische republiek, een einde van het geweld tegen de nationalistische 

bevolking, vrijlating van alle politieke gevangenen en een einde aan de internering zonder 

proces.  

Deze twaalf doelen zijn in te delen in de drie clusters soevereiniteit-territoriaal, politiek-

cultureel en strijders. De doelen zelfbeschikkingsrecht, hereniging, de terugtrekking van de 

Britten, een onafhankelijke staat en een soevereine staat behoren tot het eerste cluster. 

Onder het cluster politiek-cultureel vallen de doelen het oprichten van een 

sociaaldemocratische republiek, regime-change, gelijke rechten en kansen voor alle Ieren en 

het bevorderen van de Ierse cultuur. Tot het cluster strijders behoren de doelen het stoppen 

van het geweld tegen de nationalistische bevolking, vrijlating van alle politieke gevangenen 

en een einde aan de internering zonder proces.  

Het einddoel van het cluster soevereiniteit-territoriaal is een soevereine staat. De 

andere vier doelen binnen dit cluster – zelfbeschikkingsrecht, hereniging, de terugtrekking 

van de Britten, een onafhankelijke staat – moeten eerst bereikt worden voordat dit einddoel 

bereikt kan worden. Zelfbeschikkingsrecht is een doel van de PIRA, maar wordt volgens de 

PIRA zodra het bereikt is een middel om het doel hereniging te bereiken.  

In het cluster politiek-cultureel is het einddoel van de PIRA een sociaaldemocratische 

republiek. Om dit doel te bereiken, is het noodzakelijk dat alle doelen van het eerste cluster 

bereikt zijn, plus een regime-change.  

In het cluster strijders waren de doelen het stoppen van het geweld tegen de 

nationalistische bevolking en een einde aan de internering zonder proces ten tijde van de 
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acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord bereikt. Het doel dat overblijft binnen dit cluster 

is tevens het einddoel van het cluster strijders: de vrijlating van alle politieke gevangenen. 

Van de twaalf doelen die de PIRA zichzelf had gesteld, bleven er tien over ten tijde van 

de acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord. Dit zijn de doelen zelfbeschikkingsrecht, 

hereniging van de Republiek Ierland en Noord-Ierland, de terugtrekking van de Britten, een 

onafhankelijke staat, een soevereine staat, een sociaaldemocratische republiek, regime-

change, gelijke rechten en kansen voor alle Ieren, het bevorderen van de Ierse cultuur en de 

vrijlating van alle politieke gevangenen. Deze doelen zijn in te delen in drie clusters en de 

drie einddoelen van deze clusters zijn een soevereine staat, een sociaaldemocratische 

republiek en de vrijlating van alle politieke gevangenen.  

 

Binnen het cluster soevereiniteit-territoriaal is met de acceptatie van het Goede Vrijdag 

Akkoord door de PIRA alleen het doel zelfbeschikkingsrecht bereikt, zij het met de 

voorwaarde dat zowel een meerderheid van de Noord-Ierse bevolking als een meerderheid 

van de Ierse bevolking voorstander moet zijn van hereniging voordat een hereniging van 

Noord-Ierland en de Republiek Ierland kan plaatsvinden. De andere doelen uit dit cluster 

worden een reële mogelijkheid zodra het zelfbeschikkingsrecht leidt tot hereniging van de 

Republiek Ierland en Noord-Ierland. Bovendien voorziet het Goede Vrijdag Akkoord in een 

afname van de Britse inmenging in Noord-Ierland.  

In het cluster politiek-cultureel zijn de politieke doelen, de oprichting van een 

sociaaldemocratische staat en regime-change, niet bereikt. In het Goede Vrijdag Akkoord 

zijn afspraken gemaakt voor gelijke rechten en kansen voor alle Ieren. Het politieke doel 

gelijke rechten en kansen voor alle Ieren is bereikt met de acceptatie van het Goede Vrijdag 

Akkoord door de PIRA. Het culturele doel, het bevorderen van de Ierse cultuur, is tevens 

bereikt met de acceptatie van het akkoord door de keuze voor de nationaliteit voor alle 

Noord-Ieren, geloofsvrijheid en het stimuleren van de Ierse taal.  

In het laatste cluster was er nog één doel over en dit was tevens het einddoel, de 

vrijlating van alle politieke gevangenen. In het Goede Vrijdag Akkoord is overeengekomen 

dat alle politieke gevangenen vrij komen, en daarmee is het doel van de PIRA bereikt. Hier is 

wel de voorwaarde aan verbonden dat de PIRA geweld afzweert. 
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Van de drie einddoelen van de PIRA is alleen de vrijlating van politieke gevangenen 

bereikt. De einddoelen een soevereine staat en een sociaaldemocratische republiek blijven 

dus de twee einddoelen die de PIRA wil bereiken.  

 

De PIRA heeft haar doelen deels bereikt met de acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord. 

Enerzijds heeft de PIRA met de acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord de doelen 

zelfbeschikkingsrecht voor alle Ieren, gelijke rechten en kansen voor alle Ieren, het 

bevorderen van de Ierse cultuur en de vrijlating van alle politieke gevangenen bereikt, 

hoewel aan twee doelen belangrijke voorwaarden gesteld zijn. Zo is er wel sprake van 

zelfbeschikkingsrecht voor alle Ieren, maar moet er in zowel de Republiek Ierland als in 

Noord-Ierland een meerderheid zijn voor hereniging voordat het zelfbeschikkingsrecht kan 

leiden tot de hereniging van Ierland. De Ieren hebben geen gezamenlijk 

zelfbeschikkingsrecht gekregen, maar de Republiek Ierland en Noord-Ierland afzonderlijk. De 

voorwaarden om alle politieke gevangenen vrij te krijgen, is dat de PIRA geweld afzweert. 

Anderzijds heeft de PIRA niet al haar doelen bereikt met de acceptatie van het akkoord. 

Ierland is niet herenigd, de Britten zijn niet teruggetrokken van het Ierse eiland, er is geen 

onafhankelijke staat waarvan het totale oppervlakte het gehele Ierse eiland beslaat, er is 

geen soevereine Ierse staat, het akkoord voorziet niet in een oprichting van een 

sociaaldemocratische republiek en er komt geen andere regering die de doelen van de PIRA 

onderschrijft. 

Kennelijk was het bereiken van vier van de tien doelen voldoende voor de PIRA om het 

Goede Vrijdag Akkoord te accepteren. De andere doelen zal de PIRA op vreedzame wijze 

nastreven. De overige doelen, behalve regime-change, zullen snel bereikt zijn zodra het 

zelfbeschikkingsrecht leidt tot hereniging van de Republiek Ierland en Noord-Ierland. Zodra 

alle doelen van de PIRA, behalve regime-change, bereikt zijn, zal dit doel van de PIRA 

vervallen omdat het doel van regime-change overbodig wordt. Als er geen doelen meer zijn 

om na te streven, sterft ook het doel voor een regering die de doelen na zou streven die 

inmiddels bereikt zijn.  

Als de PIRA al haar resterende doelen wil bereiken, hoeft zij zich alleen te concentreren 

op de hereniging van de Republiek Ierland en Noord-Ierland door het zelfbeschikkingsrecht. 

Als de demografische lijn zich voortzet, dan is het de verwachting dat in 2070 in zowel de 

Republiek Ierland als in Noord-Ierland een meerderheid vóór hereniging is. Kortom, het 
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Goede Vrijdag Akkoord heeft gezorgd voor het middel zelfbeschikkingsrecht waarmee op 

den duur alle doelen van de PIRA bereikt zullen worden. Door de acceptatie van het Goede 

Vrijdag Akkoord heeft de PIRA op de lange termijn al haar doelen bereikt. 

 

Dit onderzoek heeft aangetoond wat de doelen van de PIRA waren, en in hoeverre de PIRA 

haar doelen bereikt heeft met de acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord en welke doelen 

de PIRA nog nastreeft. Hierbij viel het op dat de PIRA zelf niet goed op de hoogte was van wat 

haar doelen waren. Zij streefde in totaal twaalf doelen na, en ten tijde van het Goede Vrijdag 

Akkoord tien doelen. Toch noemde de organisatie zelf maximaal vijf doelen in de 

documenten waarin de doelen van de PIRA omschreven staan. Door dit onderzoek naar de 

PIRA staat nu vast welke doelen de organisatie nastreefde. Door te onderzoeken hoe de 

doelen in relatie tot elkaar staat en welke doelen bereikt zijn door de acceptatie van het 

Goede Vrijdag Akkoord door de PIRA, kon geconcludeerd worden dat de PIRA hard op weg is 

al haar doelen te bereiken. Zowel de doelen die de PIRA zichzelf stelt als het resultaat voor 

de PIRA na de acceptatie van het Goede Vrijdag Akkoord werden nog niet eerder onderzocht. 

Deze nieuwe kennis geeft een beter inzicht in de organisatie. Hopelijk komen er in de 

toekomst meer bronnen vanuit de PIRA vrij, zodat historici beter inzicht krijgen in deze 

geheime organisatie.  

De meningen van de leiders en wetenschappelijke auteurs over het Goede Vrijdag 

Akkoord verschillen, maar de algemene tendens is gematigd positief. De acceptatie van de 

PIRA van het Goede Vrijdag Akkoord is voor de PIRA een stap in de goede richting geweest. 

Hoewel op het moment van acceptatie het merendeel van de doelen niet bereikt werden, 

biedt het akkoord veel mogelijkheden voor de organisatie met op lange termijn een 

volledige realisatie van al haar doelen. Voor toekomstig onderzoek is het interessant na te 

gaan of de PIRA dit pad als bewuste strategie gekozen heeft, of aan het verdwalen was en 

toevallig op het pad van succes uitkwam. Of het een bewuste keuze was van de PIRA of niet, 

in Noord-Ierland lijkt het erop dat a terrible beauty has gone. 
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