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Ach, denk toch niet van mij
dat ik het bloed niet heb gezien
het kreunen niet gehoord
dat ik geen eind wil aan het lijden.
Denk dat toch niet van mij
als ik niet mee wil doen
die mensen daar te doden.

Want ik heb al zoveel jaren
zoveel oorlogen gezien
zoveel oorlogen gezien 
in heel de wereld
zoveel wapens zien gebruiken
zoveel wapens. 

En de goeden kopen wapens voor de vrede
want ze vechten tegen slechten
en de slechten kopen wapens om te doden
want ze vechten voor hun goden.
En de goeden werden slechten
en de slechten bleven haten
en het onrecht, de ruïnes
en de graven bleven...
de wapens en het doden bleven...

Zo kan ik niet meer geloven 
in wapens voor de vrede
kan ik niet meer geloven
dat wapens niet wéér doden.

Ach denk toch niet van mij
dat ik je wanhoop niet kan delen
je tranen niet zie stromen
dat ik je stukgeschoten land 
niet zie.
Denk dat toch niet van mij
als ik mijn vrouw niet stuur 
om bommen te gaan gooien.

Ach denk toch niet van mij
dat ik een laffe goedzak ben
naïef en irreëel
dat ik die schurken niet 
zie moorden
als ik mijn kind niet vraag
die moordenaars te doden.

 'Pacifist' 
 Jos Linnebank

Links: Haarlemmermeerstraat met het 
geboortehuis van Gerard, anno 1939

Rechts boven en midden: Gerard 8 jaar, 
Stadskanaal, en 11 jaar, Den Haag

Links onder: Gerard op 8-8-2004

Midden onder: 
Haarlemmermeerstraat anno 2004
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‘t KAN ANDERS
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Redactieadres: Postbus 10500, 2501 
HM Den Haag, 070-3818938 (Jan Taat); 
bgg: 0317-427491 (Jan Baan). Epost: 
kopij-tkananders@ddh.nl
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verantwoording voor de geplaatste artikelen 
ligt bij de auteurs. 
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stratie): Pais, Vlamingstraat 82, 2611 LA 
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oplage: 750. Jaarabonnement € 13,00. 
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overmaakt wordt verwelkomd als gift voor het 
werk van de uitgevende organisaties!
Productie: Haags Vredes Platform  
Opmaak: Christiaan la Poutré; 
Druk: Adelante. ISSN 0925-5893 

Steun met uw ideeën, actieve inzet of bijdrage:  
• Haags Vredes Platform, Postbus 10500, 
2501 HM Den Haag, 070-3818938, giro 
496449; haagsvredesplatform@ddh.nl; 
www.ddh.nl/org/hvp; vergadering: 3de dinsdag 
v.d. maand (niet in aug), 20 u., Westeinde 58 
• Humanistisch Vredesberaad, vd Duyn van 
Maasdamstr. 15, 1215 HS Hilversum, 035-
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www.humanistischvredesberaad.nl 
• Vereniging Pais, Vlamingstraat 82, 2611 LA 
Delft, tel. en fax: 015-2121694, giro 4173490; 
pais@worldmail.nl; www.vredesbeweging.nl

Gerard heb ik nog geen twee jaar geleden leren 
kennen. Heel goed mogelijk dat wij elkaar bij 
manifestaties of demonstraties eerder gezien 
hebben maar kennis gemaakt hebben wij toen 
niet. Een intensief contact ontstond door het 
gezamenlijke streven een fusie tot stand te 
brengen tussen de Vredeskoerier/’t Kan Anders 
en Procesnieuws/Kernwapens Weg. Niet alleen 
zakelijk maar ook persoonlijk konden we het goed 
met elkaar vinden. Er waren meer overeenkomsten 
tussen ons dan alleen pacifisme en het streven naar 
samenbundeling van vredesorganisaties: zijn en 
mijn verblijf in Latijns-Amerika, onze leeftijd, verzet 
tegen de consumptie- en reclamemaatschappij, 
vegetarisch eten, niet roken, geen of zo weinig 
mogelijk gebruik van de auto, etc. Hij was wel 
principiëler dan ik, maar ook in de verschillen kon 
ik hem waarderen.

Al snel hadden we meer contact dan alleen tijdens 
de redactievergaderingen. Als ik in Den Haag 
was, meestal voor een actie of het bijwonen van 
Tweede Kamerzittingen, dan was ik altijd welkom 
en vroeg hij me vaak om mee te eten. Hij was 
heel belangstellend naar mijn ervaringen. Helaas 
beheerste de actuele politiek, de fusieperikelen 
en het optreden van de Haagse politie onze 
gesprekken. Er zijn zoveel dingen niet gezegd. Wij 
hadden meer gemeenschappelijk dan Gerard ooit 
geweten heeft en waarvan ik pas hoorde tijdens 
zijn begrafenis: beide geboren in Amsterdam: ik 
weliswaar in Oost en hij in West, maar in mijn 
tweede jaar verhuisde ik naar Amsterdam-West, 
niet ver van de Haarlemmermeerstraat waar hij 
woonde. Als kind speelde ik op het ‘zandland’, een 
braakliggend gedeelte van het Surinameplein: het 
plein dat onze straten verbond. In september ‘45 
ging ik naar een lagere school in een straat vlak 
bij zijn huis. Hij ging naar een andere school waar 
zijn vader onderwijzer was en verhuisde in 1946 
naar Stadskanaal. Ruim 5 jaar hebben wij bij 
elkaar in de buurt gewoond. Zouden we elkaar 
wel eens tegengekomen zijn? Een ander punt 
van overeenkomst: onze christelijke opvoeding, hij 
gereformeerd en ik hervormd. Beiden hebben wij 
de kerk verlaten maar het geloof in de mogelijkheid 
van een nieuwe wereld behouden.

Na zijn terugkeer uit Frankrijk ben ik nog één 
keer bij hem geweest. Het zat hem dwars dat 
hij zo weinig kon doen aan het gezamenlijke 
septembernummer. Ik vind het ongelofelijk dat 
hij het toegezegde artikel nog geschreven heeft 
ondanks zijn ziekte. Hij wilde het nog met mij 
bespreken. Dat deden wij en daarna ging hij door 
met het lezen en beoordelen van andere stukken 
voor het blad. ‘s Middags, na de laatste maaltijd 
die ik met hem en Anneke mocht delen, toch weer 
redactiewerk. Hij moest zich er erg voor inspannen. 
Ik zag dat hij aan rust toe was. “Nog een half uur” 
besliste hij. Zich zo klote voelen en toch niet 
opgeven: Gerard ten voeten uit.

Tijdens dit laatste bezoek heb ik Gerard aange-
boden om voor één nummer eindredacteur van 

Samen lopen op het vredespad
‘tKA te zijn als overbrugging voor een 
definitieve oplossing. Wij hoopten dat 
iemand zou reageren op de vraag 
naar een nieuwe eindredacteur. De 
tekst zou in het septembernummer 
geplaatst worden. Er zijn inmiddels 
twee reacties binnengekomen, maar 
één kandidaat heeft er vanaf gezien 
en de ander is nog in de oriëntatiefase. 
Voor het decembernummer is een 
oplossing gevonden binnen de 
bestaande redactie.

Voor wat het samengaan van ‘onze’ 
bladen betreft zijn de vooruitzichten 
weinig hoopvol. Het bestuur 
van het Tribunaal voor de Vrede 
blokkeert verdere besprekingen en 
wil een blad louter gericht op de 

Een miljoen 
handtekeningen 
tegen kernenergie

Wie doet er mee om 1.000.000 
handtekeningen tegen kern-
energie uit heel Europa te 
verzamelen? 

Op initiatief van WISE (World 
Informations Service on Energy) en 
tientallen organisaties uit heel Europa 
is een handtekeningenactie gestart 
om de dreigende groei van 
kernenergie tegen te gaan. We zijn 
bezorgd over de sluipende terugkeer 
van kernenergie in Europa en de 
maatschappelijke acceptatie 
daarvan.

Kernenergie wordt nu gesubsidieerd 
en politiek gesteund door de 
Europese organisatie Euratom. 
Nederland steunt de verhoging van 
het budget van Euratom. Volgens ons 
moet daaraan een einde worden 
gemaakt. Zou het niet beter zijn dit 
bedrag te besteden aan werkelijk 
duurzame energie-opwekking?

Bijgevoegde handtekeningenlijsten 
kunnen vóór 15 april 2005 bij WISE, 
postbus 59636, 1040 LC Amsterdam 
worden ingeleverd. 

Wil de Dreu

Meer informatie:  
wiseamster@antenna.nl; 
020-6126368; www.antenna.nl/wise 
(daar kan je ook elektronisch 
tekenen).

juridische strijd tegen massavernie-
tigingswapens. Duidelijkheid over de 
definitieve koers van het Tribunaal 
zal in het decembernummer van 
ProcesNieuws/Kernwapens Weg! 
gegeven worden. 

Ik ben blij dat ik heb kunnen bijdragen 
aan de voortzetting van Gerards 
werk.

Reynold Klooker
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Lieve Gerard, Nu moeten wij jou laten gaan... 
Het valt me zwaar zo tegen je te praten... 
Je was al zolang in ons leven en 
Zo levendig en actief... 
Zo lang, dat ik me nooit had kunnen indenken 
Dat er ooit met jou 
Iets afgelopen zou kunnen zijn 
En dat ik je niet meer zou zien lachen. 

We blijven achter met zeer bijzondere herinneringen, 
onze eerste ontmoeting was in 1972 op de vrije akademie...
Je fi lm over Zuid Amerika verbaasde me, dat je zoveel gereisd had...
Ik leerde allerlei nieuwe namen. Je sprak over school projecten 
die het burgelijke schoolsysteem omver zouden werpen... 
Paulo de Freira, deschooling society. 
Met Peter samen maakte je een fi Im in Jaipur, 
Over een dorp op gekraakte grond... Mazdur Nagar,
Het waren de allerarmsten, die er genoeg van hadden om in 
de krottenwijken van de stad uitgebuit te worden.
Zij besloten op een nacht, elkaar te helpen. 
Ze bouwden heel snel, met veel hulp van kameraden, nieuwe hutten.
Voor zonsopgang moest er een dak op zitten. 
Als ze daarin slaagden werden hun huizen niet afgebroken! 
Wat een schitterend dorp is dat geworden met tuinen,
vruchtenbomen en kippen. 

Hoe vaak hebben we gedemonstreerd???
Bij de Pakistaanse en Indiase ambassade protesteerden we tegen de oorlog 
die men wilde voeren en tegen de ontwikkeling van kernwapens. 
Halabja..., de Kurden in hongerstaking op het Malieveld. 
Wij demonstreerden met hen. 
Op het Binnenhof, hoe vaak waren we daar niet???
Ik weet al niet meer voor of tegen wat. 
Bij de Israëlische ambassade...
In Amsterdam voor de Vrede, wat een fantastische treinreis met zoveel activisten. 
Bij Volkel...
Misschien was het op het Voorhout de eerste keer dat ik o.a. met jou 
demonstreerde, ten tijde van Franco. We stonden doodstil op straat voor de 
Basken, want Franco dreigde hen te executeren. 
Wat een plezier hadden we toen Sathyu hier was uit Bhopal, India. We sjoelbakten 
iedere avond en nog nooit had ik jou met zo een rode kop gezien. Je mikte. Soms 
vlogen de schijven door mijn kamers en zelfs de tuin... Alsof je alle straaljagers uit 
de lucht wilde schieten. 

Dan de Cubaanse band die net van Schiphol was gekomen voor het jazzfestival. Ze 
kwamen die eerste avond met het hele stel bij mij thuis. Guna had heerlijk gekookt... 
Jij Gerard had nog een trompet ergens vandaan moeten halen voor de trompettist 
want die was niet aangekomen en je bracht een drumstel mee. Tot diep in de nacht 
genoten we van Cubaanse jazz met mijn halve straat (die ik had gewaarschuwd). 
Onze talloze telefoontjes. Haastige bezoekjes op je eeuwige vouwfi ets. Hoeveel 
heerlijke maaltijden met allerlei nationaliteiten hadden Peter en ik niet rond jouw 
tafel? Politieke discussies erbij. Wie woonden er eigenlijk niet bij jouw thuis? Wat zal 
er gebeuren met jouw tuin, vraag ik me angstig af. Moed en sterkte Anneke en Boyd 
en waarschijnlijk nog andere vrienden. Het zal moeilijk zijn het huis leeg te halen.

Ik bel niet meer aan als ik in de buurt ben. Gerard kan nu verder met Kees 
Koning. Ik zal Gerard niet meer vinden. Maar er zullen iedere keer weer fl arden 
herinneringen voorbij zweven. Zoals nu opeens... die ontmoeting. Kees Koning, 
Sathyu Serangi, de activist uit Bhopal, Gerard en ik, rond de tafel... Bij iedere 
ontmoeting na de dood van Kees, hadden we het daarover. Die drie wilden niets 
met computers te maken hebben, want daar zou nooit een goed milieubeleid mee 
uitgevoerd kunnen worden. Computers waren voor oorlogsvoering. De laatste tijd, 
na zoveel verdriet, was Gerard volmaakt gelukkig met Anneke, vertelde hij niet lang 
geleden. Ik was blij voor hem. Alleen was alles te kort. Ik wens Anneke heel veel 
liefs. Ook ik zal hem missen. 

Ruthie 

De inhoud van dit nummer staat in het teken van Gerard en zijn 
activiteiten. Het zijn vaak heel persoonlijke bijdragen. De eindredacteur 
vond het op zijn plaats zeer terughoudend te zijn met veranderingen in de 
teksten. 
De ingevoegde kaart van de Brandnetel wordt u aangeboden door Marjan 
en Bert Stuurwold als eerbetoon aan het werk en de inzet van Gerard.

Gerard kenden we van ergens midden 
tachtiger jaren. Net als vele anderen 
kwam hij regelmatig in de Haagse 
Bilderdijkstraat waar Lot Walkate woonde 
op nummer 125.
Daar was vanuit het Haags Chili-comité 
het Latijns Amerika Centrum, het LAC, tot 
stand gekomen onder Lot’s bezielende 
leiding.
Ruim voordat Lot in de zomer van 1994 
overleed betrok ze een aantal anderen - 
waaronder Gerard - meer bij de 
organisatie van dat LAC om haar 
levenswerk voort te zetten.
Zo werd Gerard gedurende ongeveer vijf 
jaar secretaris en nam met die mede-
LACers de fakkel over van Lot.
De fakkel van internationale solidariteit 
onder welke een groot aantal activiteiten 
tot stand kwam totdat enkele jaren terug 
het LAC door menskrachtproblemen - 
even - een pas op de plaats moest 
maken.
Een greep uit de activiteiten die in 
kameraadschappelijke samenwerking tot 
stand kwamen.
• 1993: Discussiebijeenkomst “Bevrijding 
en Verzet”, met oud-verzetstrijders Truus 
Menger, vriendin van Hannie Schaft, en 
Maria Wachter uit Duitsland.
• 1995: Een ISS-bijeenkomst met Gerrit 
Huizer over VS-terrorisme in Latijns-
Amerika, over genocide in Guatemala en 
de centrale rol daarin van de School of 
the America’s. Gerrit Huizer beschreef de 
stille kracht van het verzet tegen uitbuiting 
en onderdrukking.
• 1995: Openbaar debat tegen de 
blokkade van Cuba
• 1996: Mexicobijeenkomst
• 1997 en 2000: Scholenactie “de 
Cubaanse les” over en voor Cubaans 
onderwijs
Uiteraard bleef ook Chili de aandacht 
houden. Het LAC verzorgde ook een 
nieuws-bulletin.
  
Gerard trok zich in 1999 terug uit het LAC 
omdat zijn werk voor de vredesbeweging 
hem volledig in beslag nam. Wel bleef hij 
hand- en spandiensten verlenen op 
momenten dat dat nodig was: praktisch 
zoals een Colombia-bijeenkomst over 
“The war on drugs” mogelijk maken, een 

Een fakkel ter overname

Vervolg op pagina 4
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In een brief aan de redactie stond Douwe 
Bouma uit Arnhem stil bij de contacten die 
hij met Gerard van Alkemade heeft gehad. 
Om te beginnen tijdens de paasmarsen 
in 1995 en1994 die hij als deelnemer 
meemaakte.

De eerste vond plaats naar het vliegveld 
Deelen, basis van de luchtmobiele 
brigade. Vooral de Paasmarsen naar 
vliegveld Soesterberg in 1996 en 1997 
staan in zijn geheugen gegrift. Hij 
maakte toen met Gerard deel uit van 
het organisatiecomité. Zijn bemoeienis 
bestond o.a. uit het doen ontwerpen 
en vervaardigen van een goede poster. 
Eén van die posters die toenmaals 

bijeenkomst over hoe Nederland daarbij 
de VS helpt (tot op de dag van vandaag) 
met twee militaire bases. Ook trad hij op 
als tolk, hield het LAC-archief bij, 
verzamelde knipsels en deed nog veel 
meer nuttige en arbeidsintensieve 
klussen.

Paasmarsen, een herinnering
verspreid en geplakt zijn staat hierboven 
afgebeeld.
De herinneringen van Douwe gaan verder 
naar de Paasmars in 2001 rond het Navo-
complex “Afnorth” in Zuid Limburg, maar 
ook naar de gastvrijheid die hij in november 
van dat jaar enkele dagen bij Gerard in 
Den Haag genoot.  De aanleiding was 
toen de actie van “Friends of the Earth” 
tijdens de mondiale klimaatconferentie in 
Den Haag (Kyotoverdrag). Vredeswerkers 
blijken niet alleen bezorgd over 
vernietiging door menselijk geweld, maar 
ook over de sluipende vernietiging door 
milieuaantasting. 

Koos de Beus

Een fakkel ter overname 
vervolg van pagina 3

Beste mensen,

Het bericht van het overlijden van Gerard 
in de Vredeskoerier - ‘t Kan Anders heeft 
ons diep geschokt. Zelfs nu de dag na 
zijn begrafenis al meer dan een maand 
tot het verleden behoort, kunnen we 
ons nauwelijks voorstellen dat hij er niet 
meer is.

Wij kenden Gerard al vanaf het begin 
jaren –80: De strijd tegen de kruisraketten. 
Vanuit het Voorburgs Platform tegen 
Kernwapens hadden we regelmatig 
contact met het Haags Vredesplatform, 
waarbij we Gerard leerden kennen.
Na de grote vredesdemonstratie in 
Den Haag heb ik intensief met hem 
samengewerkt bij de oprichting van 
BONK (Burgerlijke Ongehoorzaamheids 
Non Koöperatie). Het samenwerken 
met Gerard heb ik altijd als stimulerend 
ervaren.
Na ons afscheid bij het vertrek uit 
Nederland in 1999 bleef het contact 
beperkt tot hetgeen ik vernam uit de 
Vredeskoerier en enkele brieven als 
reaktie mijnerzijds, totdat in het voorjaar 
van 2003 bij ons de telefoon ging: “Hallo, 
met Johan” – “Met Gerard. Wat goed joh, 
dat ik je stem weer hoor.” Dat was Gerard 
ten voeten uit. 
Aan het korte bezoek dat hij ons de dag 
daarna bracht (hij was met zijn vriendin op 
een welverdiende vakantiereis) bewaren 
we een fijne herinnering.
De vredesbeweging in Nederland heeft 
met het heengaan van Gerard een 
belangrijke persoonlijkheid verloren. Wij 
wensen allen goede moed om het werk 
van Gerard voort te zetten. 

Met vredesgroeten,

Thea en Johan Berris

Gerard was geen computervriend zoals 
we weten maar zeker ook door discussies 
met hem kwamen we tot het vinden van 
sites als www.soaw.org.

Gerard nam een fakkel over geeft ons die 
weer door. Een fakkel die het strijden voor 
recht symboliseert.  
Vooral het doorgaan van de Vredeskoerier 
liefst in de beoogde verenigde vorm was 

daarbij één van zijn hartewensen zo gaf 
hij in augustus nog aan.
We hebben in Gerard een trouwe 
kameraad verloren.

Anne Verzijl, Judith Dayala, Remie 
Dayala, Tineke van der Klift, Wil van der 
Klift, Wim Lankamp
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Gerard en het 
Haags Vredesplatform

Een aantal van zijn vredesaktiviteiten heeft Gerard 
binnen het HVP, Haags Vredesplatform, uitgevoerd. 
Daar wil ik bij deze gelegenheid bij stilstaan.

Het HVP is ontstaan tijdens de acties tegen de 
plaatsing van de kruisraketten in Nederland. 
Gerard is vanaf het begin bij deze acties betrokken 
geweest. Tijdens de organisatie van de grote 
demonstratie in 1983 in Den Haag nam hij - 
vanwege zijn ervaring - deel aan de persgroep. 
Daarna werd hij uitvoerend secretaris en de 
organisatorische spil van het HVP.

Hij nam het secretariaat zeer serieus en wilde 
iedereen op de hoogte houden over wat er gaande 
was in de vredesbeweging. Veel energie stak hij 
in de dagelijkse gang van zaken, waarbij kwaliteit 
voor hem belangrijker was dan tijd. Daarbij 
gebruikte hij liever de typemachine dan de 
computer. Computers waren voor hem het symbool 
van de consumptiemaatschappij. De overmatige 
consumptie leidt tot strijd om de grondstoffen en 
dat was volgens hem oorzaak van veel militair 
optreden. Uiteindelijk las hij morrend één maal per 
maand zijn elektronische post.

Tijdens de vergaderingen trad hij alleen op de 
voorgrond als dat nodig was. Hij liet ruimte voor 
anderen en was geïnteresseerd in een ieders 
mening. Dat laatste gold trouwens altijd en overal, 
hij kon goed luisteren en maakte  gemakkelijk 
contacten.

Gerard heeft altijd interesse gehad voor 
journalistiek. Mede door zijn initiatief groeide het 
mededelingenblaadje van het vredesplatform uit 
tot het maandblad “Haagse Vredeskoerier”. Na een 
fusie in 2001 geven de vredesorganisaties PAIS, 
het Humanistische Vredesberaad en het Haags 
Vredesplatform het blad Vredeskoerier - ‘t KAN 
ANDERS uit. Gerard was hiervan de eindredacteur. 
Gerard streefde naar verdere samenwerking 
tussen de vredesorganisaties.

Gerard vond persoonlijke relaties - ook binnen het 
platform - belangrijk. Zo introduceerde hij meer dan 
tien jaar geleden het jaarlijkse vredesdiner. Na een 
informele maaltijd, waar Gerard vaak als onder-
houdend gastheer optrad, vond een forumdiscussie 
plaats over een actueel onderwerp. Deze 
bijeenkomsten werden druk bezocht en velen 
hebben hier warme herinneringen aan.

Het snelle en onverwachte vertrek van Gerard was 
een grote schok. Het is moeilijk om het Haags 
Vredesplatform voor te stellen zonder Gerard. We 
missen een kameraad en een goede vriend. We 
wensen Anneke, de familie en de vrienden veel 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens het HVP, Jan Taat

IN MEMORIAM GERARD VAN ALKEMADE

Sommige mensen zijn geen vrienden 
maar op een bepaalde manier altijd aanwezig
het was de eerste gedachte die door mijn hoofd
schoot toen ik van een vriend hoorde
dat Gerard van Alkemade was overleden
en ze laten dus hoe dan ook een gat achter

Gerard was een man met een missie
die onder je huid kroop en niet losliet
zijn doel algehele wereldvrede, hij
heeft het niet meer mogen meemaken
ik had dat ook niet verwacht, niemand,
misschien hoopte hij het wel eens

Of hij geloofde het echt, ja dat denk ik
dat hij er echt in geloofde, in vrede
misschien niet in zijn tijd, maar ooit
Gerard was geen vriend maar hij was er gewoon,
iedereen die wel eens voor de vrede de straat
op ging kende hem, wanneer er een dichter nodig
was belde hij mij of ik met woorden een steentje
wilde bijdragen, weigeren deed ik zelden

Dus dan stond ik de ene keer met tien mensen
bij een wapenbeurs of met een paar honderd
bij de paasmars of wanneer de VS ergens tekeer ging

En ik geloofde niet echt meer in vrede
omdat er zoveel meer voor nodig is
dan stoppen met vechten, dat wist hij ook
ik bewonderde zijn doorzettingsvermogen

Ik hou meer van mensen die water naar de zee dragen
dan van mensen die zeggen dat dat zinloos is
zelf twijfel ik wel eens wanneer ik de emmer vul
Gerard niet hij droeg wanneer een ander het niet deed
zelf een emmertje extra of twee

Ik geloof niet in God en ook niet dat dood zijn beter is dan leven
wel dat het niets waar Gerard nu verkeert vreedzamer is
dan het alles waar wij het in moeten redden
wanneer ik het volgende emmertje vul breng ik het naar de zee
voor Gerard en alle mensen die zoals hij
het zeker weten, het soms onuitstaanbaar zeker weten

Harry Zevenbergen
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Plotseling is hij heengegaan, Gerard, 
vriend en kameraad. Ik ben niet alleen diep 
geschokt sinds ik het hoorde vanochtend, 
maar vind het ook heel erg dat ik geen 
afscheid van hem heb kunnen nemen. 
Plotseling is hij weg, de vredesactivist 
die ook bij de grootste tegenslagen van 
de vredesbeweging doorging.

Ik heb Gerard gekend sinds de 
hoogtijdagen van de Nederlandse 
vredesbeweging, begin tachtiger 
jaren, en wil hem heel graag eren als 
vriend en als kameraad. Voorop staat 
dat hij uitzonderlijk solidair was: met 
mij persoonlijk als medestander en 
met iedereen die opbokste tegen de 
ongelijkheid in de maatschappij. Natuurlijk 
is het vreselijk dat we Gerard van nu af 
moeten missen, dat we verder moeten 
zonder zijn altijd aanmoedigende stem. 
Maar laten we hem vooral ook eren om 
zijn bijdrage als vredesactivist.

Begin tachtiger jaren, in 1981/1982, stond 
de Nederlandse vredesbeweging op een 
tweesprong. Er was al een aantal jaren 
hard gedemonstreerd tegen de dreiging 
van nucleaire wapens, maar die massale 
acties hadden nog geen aanwijsbaar 
effect gehad op het regeringsbeleid 
rond de plaatsing van kruisraketten. 
Dus ontbrandde er  in de beweging 
een discussie over de vraag of we onze 
toevlucht niet moesten nemen tot acties 
van  burgerlijke ongehoorzaamheid, ten 
einde de dreiging van massavernietiging 
te keren.

Die discussie resulteerde niet alleen 
in een grote golf van verdergaande 
acties, van blokkades, bezettingen en  
stakingen, maar ook in de vorming van 
een samenwerkingsverband BONK 
(Burgerlijke Ongehoorzaamheid en Non-
Kooperatie). BONK stimuleerde bewust 
de bereidheid van mensen om zich lijfelijk 
te verzetten tegen oorlogsdreiging. Gerard 
was niet alleen medeoprichter van BONK, 
maar werd (samen met Hans Krikke en 
mezelf) ook lid van de groep die het 
BONK-werk coördineerde.

Er zijn vele gedenkwaardige momenten 
uit de geschiedenis van BONK die 
vermeldenswaard zijn, acties waar 
Gerard persoonlijk een rol in heeft 
gespeeld. Ik denk bijvoorbeeld aan de 
blokkade van het parlement, het moet 
in 1984 zijn geweest, onder leiding 
van Gerard, na een kabinetsbesluit dat 
kruisraketten in principe mochten worden 
geplaatst. En ik denk aan de roemruchte 
alarmdemonstratie het jaar daarop, bij 
gelegenheid van het aanbieden van het 

Hulde aan Gerard van Alkemade
petitionnement van de vredesbeweging, 
- een actie waar Gerard mede-organisator 
van was.

Als ik terugdenk aan die BONK-jaren en 
aan de wrijvingen die er regelmatig waren 
binnen het samenwerkingsverband, ook 
in relatie tot gematigder stromingen 
binnen de vredesbeweging, dan vind 
ik dat Gerard ook respect verdient 
als iemand die zich onzelfzuchtig 
inzette voor eenheid en begrip tussen 
vredesactivisten onderling. Een rol die 
niet altijd dankbaarheid oplevert, de rol 
van sympathieke luisteraar, van de man 
met begrip naar twee kanten, maar even 
goed een rol die als bijdrage te boek 
moet staan.

We zijn Gerard hulde verschuldigd 
vanwege zijn enorme inzet als 
vredesactivist tijdens de tachtiger jaren. 

Maar wat ik minstens even sterk waardeer 
is zijn doorzettingsvermogen tijdens de 
magere jaren negentig. Ook toen de 
hoogtijdagen van de vredesbeweging 
voorbij waren, bleef Gerard zich met hart 
en ziel inzetten voor dezelfde idealen. 
Hij liet zich zoals bekend inspireren dor 
Kees Koning, gaf nieuwe vorm aan ideeën 
rond direct verzet. En hij probeerde de 
continuïteit van de beweging als beweging 
te garanderen door steevast Paasmarsen 
te organiseren.

Gerard - je hebt geleefd als buitengewoon 
solidair mens, als vriend van onderdrukten 
wereldwijd en als man met een 
uitzonderlijk optimistische geest.

Hulde aan Gerard van Alkemade, 
onverzettelijk Gandhiaans 
vredesactivist.

28 augustus 2004
Peter Custers

Klimwand

Hoe lang hij er al zit weet hij niet. Hoe 
hij er gekomen is evenmin.  Met zijn 
benen bungelend over de rand, acht 

meter boven de begane grond, zit  
Ahmed de Palestijn bovenop Sharons  
Leugenmuur.  Normaal gesproken kan 

dat niet, want de muur is overal met 
electronica omgeven. Geen Palestijn 

mag er zelfs maar met de vinger 
naar wijzen. Misschien heeft Ahmed 
te lang gekeken naar  een foto van 

wandbeklimmers  die door vingertoppen 
en teenpunten in kieren en gaten van 

een muur te steken,  er tegenaan 
gekleefd naar boven klauterden. Sport, 

dat zou de Palestijnen goed doen. 
En de muur biedt mogelijkheden. 

“Allaaaaaah..... heeft niet 
elke wolk een zilveren rand?”  Ahmed 

had het blij uitgeroepen, gezongen bijna, 
alsof hij niet bovenop de muur stond, 
maar op de minaret van de moskee.

Stel dat die hele muur  in elkaar 
donderde! Maar dat er  ‘ter herinnering’ 

een paar stukken  zouden blijven staan.  
In minder dan geen tijd heeft Ahmed, 

zittend op de muur, zijn droom als  
toekomstvisie naar Europa gestuurd. 

Natuurlijk wordt de projectaanvraag  
gehonoreerd. 

De kranten koppen: “Ahmed, van 
koffi ehuiseigenaar tot ondernemer”. 

Europese  toeristen die nu ineens wel 
willen weten wat de muur is, komen er 

bij honderden op af.  “Wederopbouw 
door afbraak leidt tot monumentale 

beklimming”, schrijven de damesbladen 
en: “Vrede in het Midden-Oosten”. 

Honderden Palestijnen die werk

hebben gevonden als klimleraar, als 
groepsbegeleider, als 
hoteleigenaar, als reismanager.  
Allemaal deskundige Palestijnen.... 
Ahmed zelf heeft een mooi nieuw 
koffi ehuis laten neerzetten.  Eén en al 
levendigheid, één en al poëzie. Hij is zo 
gelukkig.  Eigenlijk zou hij wel van de 
muur af willen om het aan de anderen te  
vertellen . 

Is het de stem van Kennedy  die hij in 
de verte als in een echo hoort zeggen: 
“Onze vraag is niet hoe jij van de muur 
af komt Ahmed, maar hoe de muur van 
jou af komt?”  Nee, dat is Kerry of is 
het Sharon die als vanouds laat weten 
dat de muur pas weg kan als de laatste 
Palestijn vertrokken is? Ahmed schrikt 
wakker. Niks vrede. Niks rede. Niks weg 
muur. 

Nou, dan wil hij er wel bovenop blijven 
zitten. Desnoods tot dit monsterlijk 
bouwwerk tot de laatste steen 
afgebroken is. Wat maakt het hem 
nog uit als de enige mogelijkheid die 
de Palestijnen geboden wordt is òf te 
vertrekken òf te verrekken of in een 
graansilo te mogen wonen. 

Toekomstperspectief? Ahmed ziet het 
voor zich. Vijfenzeventig autonome 
graansilo’s met Palestijnen erin. Hij 
schreeuwt het uit: “Laat de wereld dat 
weten. Ik hoef niet van de muur af. 
Ik zit hier best. Ik kan hier mijn eigen 
onmogelijkheden uitstekend overzien. 

Maar: We moeten van de muur af

PIETJE VAN KIMSWERD
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Gaandeweg over smalle dijkjes. Stralende

hemel. Aan beide zijden weiden ein - de - 

loos……. Midden in het vette land de pralende

koe en het Meisje, ontwapenend; van heinde

en ver komen drommen, dromend van goeden wille,

stel, geen hel beneden ons, trekvogels: stille

getuigen van vredelievendheid belijden

hun geloof in een samenzijn zonder geweld,

los van bezit, wars van weelde en het Grote Geld.

we schrijden naar de Oostvaarders-plassen, doel

van miljoenen lieden in verzet, strak en koel

gericht op solidariteit, we gaan samen

wonen en werken voor één wereld, noem namen

van idealisten die nimmer weten van wijken,

daar is de brug, stel dat we de overkant bereiken!

 

Ermelo, 15 september 2004      FRIES DE VRIES

Met de dood van Gerard van Alkemade verliest de Nederlandse 
vredesbeweging en in het bijzonder het Haags Vredes Platform, 
een strijdlustige, warme en vooral actieve organisator.

Gerard wist een band te ontwikkelen met een grote verscheidenheid 
aan mensen. Dat was zijn kracht. Hij had een bindend vermogen, 
waardoor soms de slagkracht wat in het gedrang kwam. In Nederland 
kan een vredesbeweging niet anders dan breed samengesteld 
zijn. Gerard begreep dat als geen ander. Hij wist met verschillen 
van mening om te gaan en respecteerde de mensen met wie hij 
samenwerkte, ongeacht het feit dat hun meningen soms sterk 
afweken van de zijne.

De NCPN hoopt dat de leegte die Gerard zo plotseling achterlaat 
kan worden opgevuld, dat de fakkel van Gerard kan worden 
overgenomen. Wij wensen met name zijn partner Anneke Schuckink 
Kool veel sterkte toe. Hun liefde was hartverwarmend om te zien.

Wil van der Klift

Vredesactivist Gerard van 
Alkemade laat leegte achter

Tekst uitgesproken door Bettie
op de begrafenis 

Mijn broer is dood.
Mijn trouwe maatje.
Een stukje van mezelf.

Hij was er altijd.
Op straat, in de winkels.
We kwamen elkaar tegen.
Zijn deur stond altijd open.
Mijn vrienden waren zijn vrienden.
Ik was altijd zo trots op hem.

Hij kwam onverwachts langs, de laatste tijd ook met Anneke.
Keken in elkaars tuin.
Wisselden gedachten uit.
Legden elkaar onze problemen voor.
Discussieerden. Soms heel fel.

En... we maakten samen muziek.
Ik drumde en hij speelde piano.
We genoten.

Zijn ideaal was ontwapening.
Hij was pacifi st, ik ook en soms twijfelde ik.
Hij wist het zeker.

Om hem te eren hoort* u nu het lied ‘Pacifi st’ van Jos Linnebank,
een kameraad van Gerard, ook pas overleden.
Deze tekst verwoordt volgens mij exact Gerards gedrevenheid.

Gerard, jouw idealen leven voort.
Bedankt voor wie je was, 

Bettie

[* De tekst staat op de omslag van dit blad]

Bettie van Alkemade heeft een internetpagina gemaakt over leven, werk en idealen van haar broer Gerard. Met foto’s, 
artikelen, tijdschrift- en radiointerviews. Het adres is  www.webbet.nl. Toevoegingen zijn zeer welkom op bettie@webbet.nl

Foto: Jan Guurink
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Een van de stopwoorden die Gerard de laatste tijd 
veelvuldig gebruikte was: Ongelofelijk! Alles was 
ongelofelijk, vooral de wereldellende, maar ook 
alle moois dat we onderweg op onze vakantie in 
Frankrijk zomaar tegenkwamen. Alsof hij bepaalde 
dingen nooit eerder had gezien, en misschien was 
dat ook zo. Volgens sommigen was hij misschien 
wel voor het eerst van z’n leven echt ‘op vakantie’, 
zonder politiek programma, zoals b.v. een bezoek 
aan een kerncentrale of aan plaatselijke activisten. 
Hij kon zomaar genieten van de weg en de plaatsen 
waar we toevallig vertoefden en we hadden geen 
ander doel dan de gekozen route. 
Tot het noodlot toesloeg en het hem, noch mij, 
verder gegund was om überhaupt nog te genieten; 
niet van de weg, niet van elkaar. Maandenlang zijn 
we dag en nacht samen geweest en toen was het 
plotseling afgelopen, uit, voor eeuwig voorbij. Dat 
is niet te begrijpen, dat is een wrede speling van 
het lot. 
Tot voor kort zei Gerard aan het einde van de 
telefoongesprekken die hij voerde: 'tot over niet zo 
lang'. Gedurende de drie weken van zijn ziekte, 
heeft hij dat niet meer gezegd. Gerard wist dat het 
afgelopen was en had daar vrede mee; ik heb het 
niet willen geloven, zoals velen met mij; het kwam 
te plotseling. 

Ongelofelijk! Mijn liefste is niet meer. Met 
pennenstreken wordt hij thans weggeschreven, of, 
voor de huidige computergeneratie: met 
eenvoudigweg een klik op <Del> wordt hij straks 
‘gewist’. ‘Mijn’ kan ik na 31 augustus nauwelijks 
meer zeggen, ‘ons aller Gerard’ moet ik zeggen. 
Ik wist wel dat ik hem delen moest; elk van jullie, 
ieder van ons, heeft z’n eigen verhaal, z’n eigen 
momenten met Gerard beleefd. Zelf koester ik de 
tomeloze foto’s van ons korte samenzijn; 
momenten slechts, van groot geluk, en elk moment 
is het enige. 

Graag wil ik via deze ‘Special’ iedereen bedanken 
voor de warme belangstelling en de vele 
sympathiebetuigingen, zowel voor, tijdens, als na 
de begrafenis van Gerard. Ik heb er weinig ‘van 
mee gekregen’, zoals dat heet, maar ik weet dat 
het een waardige ‘happening’ was. De enorme 
belangstelling was hartverwarmend, alleen jammer 
dat Gerard er zelf niet bij was, hoewel hij toch de 
hoofdrol had. 
Natuurlijk, jullie massale aanwezigheid is een 
zekere troost voor familie, vrienden en voor mij. 
Maar troost is even onmachtig als verdriet. 
Gezamenlijke vreugde is dubbele vreugde, 
gezamenlijk verdriet vergroot het verdriet, maar 
misschien is het op den duur toch wel heilzaam. 
Gerard is weg, z’n huis, een warme plek voor velen, 
zal voor 1 januari 2005 moeten worden ontruimd. 
Zonder Gerard is alles, ook zijn huis, leeg en 
ontzield. Veel moet er nog gedaan worden om zijn 
‘gedachtegoed’ veilig te stellen. Veel mensen 
hebben aangeboden daarbij te helpen, waarvoor 
alvast dank. 

Het mooiste wat we Gerard postuum 
kunnen meegeven is ‘de handen 
ineen te slaan ‘ en door te gaan met 
‘vechten voor vrede’, hoe paradoxaal 
deze woorden ook zijn. Misschien 
kunnen we de positieve energie en 
warmte rond zijn overlijden bundelen 
tot een grote kracht om verder te 
gaan. Voor Gerard en voor allen die 
hem dierbaar waren en die hem 
gekend hebben, hoop ik dat we in 

ONGELOFELIJK! Voor Gerard, mijn 
geliefde, mijn maatje, mijn weg

staat zullen zijn om ‘zijn vlag’ voort te 
dragen; de vlag van zijn 
onvermoeibare inzet en betrokken-
heid, van zijn geloof in een betere 
samenleving, zonder wapens, zonder 
oorlog, zonder schrikbarende 
ongelijkheid tussen mensen. Kortom, 
de vlag van zijn niet aflatende hoop 
op vrede, rechtvaardigheid en een 
menswaardig bestaan voor iedereen. 
Dat zou ‘ongelofelijk’ zijn, om met 
Gerard te spreken. 

Anneke, september 2004
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Wat goed!
Dat was mijn eerste gedachte. Wat 
goed, dat Gerard van Alkemade, in 
de maand van zijn overlijden dit nog 
heeft kunnen schrijven. De maand 
ook waarin zijn ongeneeslijke ziekte 
zich openbaarde, en waarin hij zich 
bewust was van de ernst van de 
situatie.
Al lang liep hij rond met het idee over 
het verband tussen consumentisme 
en oorlog te publiceren. Het leefde 
heel diep bij hem. De complexiteit 
ervan en de wil het goed uit te diepen, 
maakten echter dat het er maar 
steeds niet van kwam. Nu moèst 
het.

Mijn tweede gedachte was ook: “Wat 
goed!”. Nu echter voor wat de inhoud 
van Gerards artikel betrof. 

Overconsumptie en 
(over)productie
Uitmuntend is uiteengezet hoe de 
mens in het ‘westers georiënteerde 
deel van de wereld’ en de elite elders 
in de ban zijn geraakt van de stroom 
aan goederen.
Geschetst is ook hoe een behoefte 
door aanbod en reclame niet alleen 
gecreëerd wordt, maar tevens hoe 
de mens ervan afhankelijk is 
gemaakt, ook in zijn sociaal 
functioneren.

Gerard schrijft verder: ”Een illustratie 
van de stelling dat de bevrediging van 
consumptieve behoeften van grote 
delen van de westerse bevolkingen 
steunt op militaire kracht, levert de 
bezetting van Irak. De macht over de 
olie van dat land vormt één van de 
hoofdmotieven voor die oorlog”.
Heel treffend kwam dit, vóór de 
presidentsverkiezingen in de VS, 
naar voren in een televisie-uitzending 
op Nederland 3, waarin Twan Huys 
vanuit New York een filmpje 
vertoonde van een jonge strijd-
vaardige schrijfster die het voor Bush 
opnam. Tot haar denk-beeldige 
gehoor van ‘die mensen in Los 
Angelos’, die kennelijk tot de ‘liberals’ 
of progressievelingen behoren, riep 
ze met armgezwaai: “Wat is er mis 
met een oorlog om olie?! Jullie willen 
toch ook auto kunnen rijden? Jullie 
willen toch ook dat jullie drugs 
aangevoerd worden?” Ze sloeg hier 
de spijker op zijn kop.

Overconsumptie is besmettelijk. De 
mens is van nature niet alleen 
begerig, maar ook een nabootsend 
wezen. Het productiesysteem en de 
reclame spelen hier handig op in.
Wanneer is dit allemaal zo begonnen? 
Daarvoor moeten we terug tot ver in 
de vorige eeuw, toen de massa-
productie in zwang kwam. De 
lopende band, slimme bedrijfsvoering 
en later natuurlijk de automatisering 
maakten het mogelijk. Fabrikanten 
ontdekten de aloude wet: ‘Verkoop je 
product zo goedkoop mogelijk en 
betaal je werknemers zò hoog, dat 
ze je producten kunnen kopen’.

Dit leverde betere winstmogelijk-
heden en …het socialisme werd 
daarmee de wind uit de zeilen 
genomen. Arbeiders werden deel van 
het systeem. Voor zover ze door 
werkloosheid of anderszins niet uit 
de boot vallen, hebben ze belang bij 
het kapitalistisch productie- en 
consumptiepatroon.
Uitbuiting wordt sindsdien niet meer 
ervaren zoals voorheen. Wie het nu 
wèl ervaren zijn de armen in ont-
wikkelingslanden. Bovendien worden 
we allen geconfronteerd met de 
devaluatie van Natuur en Milieu. 
(Ontbossing, klimaatverandering, 
enz, enz.).

Een symbool als Ghandi’s 
spinnewiel
Onder deze titel verscheen in ’t Kan
Anders van zomer 1998 de vertaling 
van een artikel uit Peace News van 
april van dat jaar. Nikolaus Huhn 
schreef het naar aanleiding van een 
in Londen gehouden conferentie over 
autovrij leven.

Een citaat: “Aannemend dat we ons 
blijven uitspreken tegen oorlogen om 
de beperkte energiebronnen (‘geen 
bloed voor olie’), wat is ons 
pacifistisch verhaal dan waard zolang 
we ons blijven verlaten, en in zo grote 
mate, op hetgeen die energiebronnen 
opleveren?”

Na vervolgens opgemerkt te hebben 
dat elk benzinestation als het ware 
een stembureau is, eindigde hij met 
een aantal adviezen voor een 
levenswijze waarbij minder beslag 
wordt gelegd op de fossiele 
brandstoffen. 
Eén ervan: gebruik een vouwfiets in 
combinatie met openbaar vervoer. 
Voor Huhn is zo’n fiets evenzeer een 
symbool als Ghandi’s spinnewiel.

Vaak heb ik hieraan moeten denken 
als Gerard op redactievergaderin-
gen in het midden des lands met zijn 
vouwfiets van de spoorweg-halte 
kwam. Of Gerard dat ook zo gezien 
heeft? Ik denk van niet. Wel weten 
we dat het helemaal paste bij zijn 
levensstijl, die klopte met hetgeen hij 
uitdroeg.

Koos de Beus

Gerards vouwfiets
Een kanttekening bij het laatste artikel dat Gerard geschreven 
heeft getiteld: ‘Overconsumptie en oorlog’ geplaatst in het 
september-nummer van PN/KW-VK/’t KA 

Foto: Gerdien van Alkemade

Foto: Boyd Noorda
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Humanitair imperialisme?

Tot voor de Amerikaans-Britse 
Irakoorlog was humanitaire 
interventie nogal in zwang. Gezien 
als militair ingrijpen met het doel 
geweldexplosies te dempen. 
Rechts gelooft er in. Een groot 
deel van links ook. Dus dat je 
‘vuur met vuur kunt blussen’. De 
vredesbeweging ziet dat anders. 
Zij meent met voorbeelden als 
Somalië te kunnen aantonen, 
dat zoiets niet ‘dempend’, maar 
eerder escalerend werkt. Jammer 
alleen dat de politiek dat oude 
denken, dus dat je vuur met vuur 
kunt blussen, blijft hanteren. 
Recent nog bij het oprichten van 
een EU-legermacht. Er komt 
een staand, goed uitgerust, 
Europees leger van minimaal 
60.000 man. Naast behartiging 
van economische en andere EU-
belangen is de rechtvaardiging 
daarvan vooral om militair te 
kunnen ingrijpen in confl ictregio’s. 

En dan komt er ineens een andere 
term op: humanitair imperialisme. 
Ik weet niet wie deze bedacht 
heeft,  maar ze verdringt de 
laatste tijd humanitaire interventie. 
De Amerikaans-Britse Irakoorlog 
zou je kunnen bestempelen 
als humanitair imperialisme, 
althans toen het argument van 
de massavernietigingswapens 
verviel. Blair en Bush 
rechtvaardigen die oorlog nu 
vooral met de val van dictator 
Saddem Hussein. Amerikaanse 

fundamentalisten benadrukken dat 
hun natie boven andere landen 
staat en ook dicht bij God. Sterk 
moraliseren, met geweld ‘straffen’ 
en denken dat je de democratie 
kunt verspreiden op de punt van 
het bajonet, ja dat alles hoort bij 
deze attitude. En ook dat je dit 
goed ‘verkoopt’. Bijvoorbeeld met 
de bekende slogan ‘freedom is 
on the move’, die Bush tot in de 
treure herhaalt om maar aan te 
geven hoe effectrijk zijn oorlog 
wel is. En de EU dan? Zou die 
ooit klein Amerika willen gaan 
spelen en daarmee ook de richting 
van humanitair imperialisme 
kunnen uitgaan? Het ligt niet 
meteen voor de hand, maar het 
is op termijn niet uitgesloten, ook 
gezien het koloniale verleden 
van talloze EU-staten. Macht en 
belang zijn bovendien staten niet 
vreemd. Sterker, macht en belang 
prevaleren in het buitenlandbeleid 
maar al te vaak. Is oprichting 
van een staand Europees leger 
dan het begin van een risicovolle 
ontwikkeling? Zou kunnen. 
Laat de EU hoe dan ook liever 
zijn kracht zoeken in het zijn 
van een civiele macht. En hoe 
minder geloof we hechten aan 
humanitaire argumenten voor 
legers en oorlog, des te beter. 
Henri Kissinger zei bovendien 
eens pragmatisch: “Militair 
ingrijpen op grond van idealen 
betekent dat je je overal oorlogen 
op de hals haalt”.

HANS FEDDEMA

Onder auspiciën van het Landelijk Beraad Vredesorganisaties werd 
op 30 oktober, met de Amerikaanse verkiezingen in het vooruitzicht, 
het jaarlijkse vredessymposium gehouden. Vijf thema’s met 
betrekking tot Irak werden behandeld: de politieke betekenis, de 
actiebereidheid van vredesgroepen, het anti-amerikanisme, de 
alternatieven en conflictbeheersing.

Verslag Symposium Bush, Irak en wij…

Na een warm pleidooi voor een aangescherpt maar 
kritisch veiligheidsbeleid opende wethouder Buying 
de bijeenkomst. Ook in Leiden werd geklaagd over 
een gevoel van onveiligheid. Hij waarschuwde tegen 
de radicalisering, demonisering en achterdocht en 
sprak de hoop uit dat dit congres de aanzet zou 
kunnen zijn voor een nieuwe opening naar een 
geweldloze en vredige samenleving. 

Winst en actie
“Was de inval in Irak gerechtvaardigd? “ vroeg 
Chris van der Heyden zich af. Welke remedie was 
de beste? Met een ontkenning op de eerste vraag 
schaarde hij zich bij zijn gehoor, wat hij betreurde 
omdat het geen boeiende discussie zou leveren. 
In zijn analyse en historische visie gaf hij aan dat 
“oerconfl icten”, ondanks veranderende grenzen 
en samenlevingsvormen blijven bestaan. Het 
veranderde geweld dient dan ook anders bestreden 
te worden. Contra spionage, eigen beveiliging en 
een hernieuwde discussie over Europa en de VN 
zijn mogelijkheden. Maar apathie en de onechtheid 
van de democratie vond hij alarmerend. 
De volgende spreker, Jan Schaake, vertelde 
over zijn ervaringen met het Platform tegen de 
Nieuwe oorlog. Hij signaleerde dat de succesvolle 
demonstraties nauwelijks worden vermeld in de 
algemene media of statistieken en adviseerde 
aansluiting te zoeken bij de nieuwe beweging. 
De vredesgroepen kunnen een onderdeel zijn 
van de solidariteitsbeweging en de naam ‘protest 
beweging’ afschudden. Dan zal er misschien 
wel naar ons worden geluisterd. Actievere 
deelname aan de discussie inzake burgerrechten 
en vijandsbeeld vond hij belangrijk, maar hij 
constateerde ook steeds wisselende aandacht van 
media en massa. De 8 punten die de VN noemt om 
een culltuuromslag naar vrede te bereiken vindt hij 
belangrijke onderwerpen voor de vredesagenda, 
die vooral breed verspreid moet worden.

Anti-Amerikanisme en alternatieven om 
schurken te verdrijven
Met een zeer uitgebreide analyse van de uitdrukking 
anti-amerikanisme begon Yosé Höhne-Sparborth 
aan haar boeiende betoog over het ontstaan van 
de Amerikaanse hegemonie. Via de indianen, 
bemoeienissen in Europa, Zuid- Amerika en het 
Midden-Ooosten wordt de VS leider in de wereld. 
De autistische VS-politiek, veroorzaakt echter 
bij de anti-amerikanist ook autisme! Het leidt tot 
verkeerde vrienden en ook tot een gevaarlijke 
wereld. Europa zou Amerika kunnen corrigeren 
en meer eigen onderzoek moeten plegen. 
Voorkomen moet worden dat we alleen maar 
onszelf vertrouwen. 
Als vierde spreker constateert Karel Koster, dat de 
meeste mensen tevreden zijn, hetgeen de overheid 

ook nastreeft. Milieu, de NZ-lijn en 
armoede zijn geen onderwerpen 
meer! Oorlog is maar voor een klein 
deel van de mensheid realiteit, de 
solidariteitsgedachte verdwijnt en 
het lijkt een pure manoeuvre tussen 
krachten. Een sanctiebeleid om de 
leiders te treffen en samenwerken 
met de plaatselijke bevolking had 
een alternatief beleid kunnen zijn. 
Dynamiek kan je ook opbouwen 
door activiteit te mobiliseren. 
Overwinningen kan je delen! Hierop 

sluit Anke Kooke’s verhaal over 
geweldloze acties goed aan. Als 
laatste spreekster vertelt zij over 
grote invloed van actievoerders 
tegenover de negatieve krachten 
van oorlog. Samenwerking is heel 
belangrijk vindt zij, naast strategisch 
denken. We moeten afzien van 
vijandigheid, vernedering en 
doorgaan met positieve opbouw. 
Onderwijs en hulp moeten doorgaan 
ondanks de problemen die militaire 
en civiele aanwezigheid met zich 
meebrengt. Verder ziet zij veel heil 
in internationaal burgervredeswerk, 
strijdbare vrouwen en training.

Na een discussie met de zaal sluit de 
voorzitter Fred Valkenburg om vijf uur 
het congres. 

Anke Polak
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Nederlandse 
wapenexporten en Egypte
Het jaarlijkse rapport over het 
Nederlandse wapenexportbeleid is 
weer verschenen en geeft informatie 
over de wapenexportvergunningen in het 
voorgaande jaar. Het jaar 2003 was een 
top jaar. Er zijn voor meer dan een miljard 
euro exportvergunningen gegeven. Een 
tiende van het totaal betrof onderdelen 
voor Patriot raketten (onderdeel van het 
raketschild). De grootste vergunning 
betrof de verkoop van fregatten aan 
Griekenland (431 miljoen). 
Volgend jaar zal mogelijk de levering 
van 400 pantservoertuigen naar Egypte 
opgenomen zijn. Deze levering wordt 
momenteel voorbereid. Als je al die 
voertuigen in een rij achter elkaar zet 
dan heb je een fi le van meer dan 21⁄2 
kilometer. De voertuigen zijn grotendeels 
uitgerust met 12,7 mm (.50”) geschut 
en kunnen zeven personen vervoeren. 
Al met al een forse bijdrage aan het 
Egyptische leger. De regering meldt ter 
geruststelling “dat sinds 1994, voorzover 
bekend, Egyptisch legermaterieel, noch 
overigens het Egyptische leger zelf, 
tegen burgers is 
ingezet.” 
Amnesty meldt echter dat tijdens een 
studentenprotest in april 2002 een student 
werd gedood door geweervuur: “De 
demonstratie begon vreedzaam, maar 
liep uit de hand toen de veiligheidstroepen 
studenten verhinderden zich aan te 
sluiten bij demonstranten buiten de 
universiteitscampus.” Wel degelijk 
inzet van militairen tegen burgers. 
Egyptische Kopten rapporteren een 

nog directere relatie tussen de op 
stapel staande levering en inzet tegen 
burgers. In januari 2004 werd in Egypte 
een Koptisch klooster aangevallen, een 
medewerker gedood en acht nonnen 
verwond. Vorig jaar werd ook al een 
Koptisch klooster aangevallen, daarbij 
werden pantservoertuigen ingezet. Deze 
voorbeelden zijn het resultaat van een 
oppervlakkige zoektocht van mij met 
een internet zoekmachine. Het begint er 
op te lijken dat de term ‘voorzover bekend’ 
- die de Regering regelmatig gebruikt als 
het onderzoek naar mensenrechten 
en veiligheidssituaties betreft -, in feite 
betekent we weten het niet, willen het 
niet weten en leveren wel. 

Guns or Growth - 
Wapens of Groei 
Een jaar geleden begon de campagne 
‘Breng wapenhandel onder controle.’ 
Studies naar verschillende aspecten van 
wapenhandel zijn een onderdeel van 
deze campagne. In juni 2004 verscheen: 

‘Wapens of Groei’ Het rapport gaat in 
op de verbanden tussen ontwikkeling 
en wapenexporten. Het rapport 
stelt dat grote en niet-noodzakelijke 
wapenaankopen ten koste gaan van 
sociale en economische middelen. 
Ontwikkelingslanden kunnen zich deze 
aderlating niet veroorloven. Men kan 
zelfs James Wolfensohn (directeur 
Wereldbank) citeren die stelt dat er 
een fundamenteel probleem is in een 
wereld waar 900 miljard dollar wordt 
uitgeven voor militairen, 325 miljard 
aan landbouwsubsidies en slechts 50 á 
60 miljard aan ontwikkelingshulp. 

Nederland komt in het rapport 
nauwelijks aan bod en dan nog vooral 
in positieve zin. Nederland houdt wel 
degelijk rekening met de economische 
capaciteiten in het ontvangende land, 
zo stellen de schrijvers. Nederland 
heeft hiermee precies één keer 
rekening gehouden bij het afwijzen 
van een vergunning voor de export van 
springstoffen om mijnen te ruimen aan 
Pakistan. Ook in 2003 is er weer één 
afgewezen naar hetzelfde land, nu betrof 
het motoren voor F-16’s. 
Waar Nederland ook niet genoemd 
wordt, is in de kritiek op de exporten 
naar Chili. Wel wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan F-16 leveranties 
van de Verenigde Staten, maar 
de [Nederlandse] leveringen aan 
luchtmacht en marine voor 360 miljoen 
euro ontbreken volledig. 
Het rapport is overigens een aanrader 
voor iedereen die de link tussen 
ontwikkeling en wapenhandel belangrijk 
vindt.

door Martin Broek, Campagne tegen 
Wapenhandel, Anna Spenglerstraat 

71, 1054 NH Amsterdam tel. 00 31(0)20 
6164684; amokmar@antenna.nl  

www.stopwapenhandel.org

Overzicht 
rechtszaken

Rechtszaken maken deel uit van de strijd. Aanwezigheid op de publieke tribune wordt op prijs gesteld. 
Houdt Akties tegen Kernwapens op de hoogte van dagvaardingen, boetes, schikkingsvoorstellen, 
seponeringen, uitspraken enz.Schrijf of bel ATK, Spijkermakersstraat 28, 2512 ES, Den Haag, tel. 
070-3890235. Financiële steun op rekening 30.87.39.744 van Akties tegen Kernwapens, Bolsward

• Op 9 september jl. werd een vredesaktivist in Den Haag gearresteerd na zijn wekelijkse protest bij de VS Ambassade in Den Haag. 
Na korte tijd werd hij met excuus vrijgelaten en hierna heeft hij een klacht ingediend bij korpsbeheerder burgemeester Deetman. 
Die verontschuldigde zichzelf per brief en stelde dat de arrestatie werd uitgevoerd door twee agenten uit Leidschendam die niet 
op de hoogte waren van de gang van zaken rond protesten en demonstraties bij de VS Ambassade. De vredesaktivist heeft geen 
genoegen genomen met deze brief en zijn klacht voortgezet.
 • Tijdens de EU defensietop in Noordwijk op 17 september jl. werden verschillende vredesdemonstranten gearresteerd, o.a. voor 
het niet opvolgen van politievorderingen en het dragen van gezichtsbedekking. Tot nu toe heeft geen van hen een dagvaarding 
ontvangen om zich hiervoor voor een rechter te verantwoorden
 • Tijdens de jaarlijkse wapenbeurs op 28 oktober jl.van de Nederlandse Industriële inschakeling Defensieopdrachten (NID), de lobby-
organisatie van de Nederlandse defensie-industrie, werden in Den Haag twee vredesaktivisten gearresteerd tijdens het houden van 
een bloederige dy-inn voor de deur van het Congrescentrum in Den Haag. Zij werden heengezonden met een schikkingsvoorstel 
zonder ingevuld boetebedrag in verband met het demonstreren op een niet toegestane plaats.
 • Op 19 oktober vond in Den Haag de hoorzitting plaats over de klacht ingediend tegen het optreden van een agent van de politie 
Haaglanden op 21 april jl. tijdens een demonstratie bij de VS ambassade. Het verslag over ‘de absurditeiten rondom de ambassade’ 
is te lezen in het mei/juni nummer. Uiterlijk 1 december a.s. komt de reactie op de klacht.
 • Op 1 december om 10.00 uur dient bij het Gerechtshof in Den Bosch het hoger beroep in de zaak van een vredesactiviste.  Het 
gaat om drie aanklachten: 1) vernieling van een schotel, antenne en radarinstallatie 2) mishandeling van een politieagente 3) het 
in gevaar brengen van het luchtverkeer. Van de laatste aanklacht zijn, eerder, twee anderen in hoger beroep vrijgesproken. De 
verwachting is dat ook de vredesactiviste daarvan vrijgesproken zal worden. De tweede aanklacht is de voornaamste reden dat 
zij in hoger beroep is gegaan. Zij ontkent de agente geschopt te hebben en wil daarvan vrijgesproken worden. 
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Elke 2e zondag: 14:00-15:00 Wake Tegen 
opsluiting van vluchtelingen. Bij de 
grensgevangenis in de Bijlmerbajes aan de 
H.J.E. Wenckebachweg 5, Amsterdam. 
Verzamelen om 13:50 bij metrostation 
Spaklerweg. Jeannette Noelhuis/Amsterdam 
Catholic Worker, e.a. 020-6998996 of -
6994320. noelhuis@yahoo.com, 
www.geocities.com/noelhuis
• Elke eerste woensdag: 13:00-14:00 Stille 
wake tegen investeren in wapenindustrie 
en wapenhandel. Beursplein (voor de 
Beurs van Berlage), Amsterdam. 
Franciscaanse Vredeswacht e.a.
• Elke woensdag 17:30-18:00 Wekelijkse 
Stiltekring Voor de Vrede. Op het 
Stationsplen, Enschede.. Doogsgezinde 
Gemeente Twente Oost Enschede. 053-
4763341. janatie@planet.nl 
www.dgtwenteoost.doopsgezind.nl
• Elke eerste donderdag 18:00-19:00 Stille 
wake voor wereldvrede. Carnegieplein, 
Den Haag. Silence for Peace. 070-3604510. 
irenevans@hetnet.nl
• Elke donderdag 15:30 - 16:30 Picket-Line 
Vredeswake tegen de Oorlogen van de 
VS. Lange Voorhout voor Ambassade van 
de VS, Den Haag. Haags Vredes Platform. 
070-3251102, gfrijstein168@freeler.nl
• Elke eerste vrijdag 12:45-13:45 Wake 
Tegen de Israëlische bezettingspolitiek. 
Spui (bij het Lieverdje), Amsterdam. 
Vrouwen in het Zwart. 020-6223661. 
info@vrouweninhetzwart.nl 
www.vrouweninhetzwart.nl
• Elke eerste zaterdag: Beverwijk 12:00-
12.30 Stiltekring; In plaats van geweld: 
stilte voor de vrede en ruimte voor 
dialoog. Duur: ca. 30 minuten. Korter 
meedoen is ook mogelijk. Breestraat nabij 
C&A. Vredesplatform IJmond. Cees van der 
Steen. 0251 253866. 
c.vandersteen@wanadoo.nl. 

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• vr 19 t/m zo 21 nov Ervaringsweekend 
Leven met vluchtelingen in huis. Doel: 
jonge mensen (20-30) in contact brengen 
met de wereld van de vluchteling in 
Nederland, o.a. Meewerken op tweedehands 
spullenmarkt, info over werkgroep Humaan 
Omgaan met Vluchtelingen, bezoek aan 
jongerenhuis. Emmaus leef-
werkgemeenschap, Genneperweg 11, 
Eindhoven. Gratis, incl. eten en overnachten. 
Aanmelden voor 9 nov. Emaus, ism. 
werkgroep Humaan Omgaan met 
Vluchtelingen en het Jongerenhuis. 040-
2527527. Emmaus@dse.nl www.dse.nl/
~emmaus/
• t/m wo 15 dec 2004 14.00 - 18.00 
Expositie 60 jaar ‘bevrijd’. Het lot koppelt 
deze wrange datum aan de nieuwste 
expositie in Inkijkmuseum. Een expositie 
binnen het kader en als opening van het 
Vrijheidsfestival. Presentatie met sprekers 
en verhalen over het Spoelhuis tijdens 

EENDAAGSE ACTIVITEITEN
• za 20 nov 10.00 Symposium Tachtig jaar 
Kerk en Vrede. Over een Cultuur van Vrede 
en Geweldloosheid, Interreligieus/
multicultureel vredeswerk en de Pacifistische 
Agenda voor de toekomst. Met studie, actie, 
muziek en een multiculturele maaltijd. 
Mozes en Aaronkerk, Amsterdam. Kerk en 
Vrede. 030-2316666. www.kerkenvrede.nl
• za 20 nov 14.30 Vijfde Domela 
Nieuwenhuis-lezing De keuze tussen 
principe en compromis in de politiek. Door 
Fred van der Spek, oud-kamerlid en 
jarenlang fractievoorzitter van de PSP. 
Tijdens deze bijeenkomst zal ook de eerste 
Domela Nieuwenhuis-penning worden 
uitgereikt aan het Anti-Militaristisch 
Onderzoeks Kollektief (AMOK). In de aula 
van het Museum Willem van Haren en het 
F. Domela Nieuwenhuis-museum, Mincke-
lersstraat 11, Heerenveen. Vanaf 13:00 
rondleiding door het museum door Bert 
Altena. F. Domela Nieuwenhuis-Fonds. 023-
5366526. 
altena@fhk.eur.nl, www.fdnmuseum.nl
• di 23 nov 10.00-17.00 Conferentie GATS 

Dit is een selectie uit de landelijke Aktie Agenda  van Omslag en Socia Media. De 
meest recente en volledige versie van de Aktie Agenda staat op www.aktieagenda.nl 
(u kunt hier ook zelf agendapunten invoeren). 

Vrijdag 26 t/m zondag 28 november
Nederlands Sociaal Forum

Een andere wereld, een ander 
Nederland zonder sociale afbraak, 
milieuvervuiling, oorlog en racisme. 
Reserveren online, betalen aan de 
kassa. www.sociaalforum.nl. Passe-
partout € 10; per dag € 5. 
info@sociaalforum.nl 
• vr 26 nov 18.30 Culturele opening: 
The shouting fence. De humane kant 
van de Palestijns-Israëlische situatie 
vertolkt door bijna 1000 stemmen in 
een meeslepend muzikale verklanking 
van emoties. Om 18.00 speciale 
ontvangst voor bezoekers van het NSF. 
Westergasfabriekterrein, Amsterdam. 
• za 27 nov 10.00-24.00 en zo 28 nov 
10.00-14.00 Beurs van Berlage  
Workshops, seminars en plenaire 
bijeenkomsten,  thema’s: oorlog en 
vrede, milieu en duurzame ontwikkeling, 
neoliberalisme, democratie en 
bugerrechten, racisme, gender en 
migratie, media, cultuur en onderwijs. 
• Zo 28 nov 14.00 Actie in Centrum 
Amsterdam

Zaterdag 27 november
Internationale Niet-
Winkeldag / Buy Nothing 
Day

Jaarlijkse ludieke protestdag tegen de 
Westerse overconsumptie en voor 
consuminderen; tegen de ongelijke 
verdeling van welvaart en welzijn 
wereldwijd en tegen de invloed van 
reclame op ons dagelijks leven. Dit jaar 
voor de tiende keer in Nederland. Voor 
Nederland: actiehandleiding, infoblad 
en posters beschikbaar. Lokale groepen 
organiseren hun eigen acties. 
Coordinatie voor Nederland: Omslag. 
040-2910295. Internationaal overzicht 
op www.adbusters.org. 
omslag@omslag.nl www.koopniets.nl

en het Europees Ontwikkelingsbeleid. 
Debat over GATS, hoe het zich verhoudt tot 
het Europese beleid, en welke gevolgen 
privatiseringen dankzij GATS hebben en 
meer. Met sprekers uit binnen-en buitenland. 
Amsterdam. TNI, Wise, Wemos. 
www.europaindewereld.nl/detail_
page.phtml?page=debat7
• di 23 nov 20.00-21.30 Debat Wereldbank 
voorbij? De Wereldbank bestaat dit jaar 60 
jaar. Hoe staat het met hun missie: 
‘armoedeverlichting door duurzame 
ontwikkeling’. Louis Hartlooper Complex. 
Tolsteegbrug 1, Utrecht. € 3,50 (€ 2 met CJP 
of Upas). Debatcentrum Tumult, ism. 
Milieudefensie.
• do 25 nov 20.00 Debat Ontwikkelingshulp 
in gevaar. Eerst vrede dan voedsel?. 
Worden de milleniumdoelstellingen van on
twikkelingssamenwerking gehaald?. Louis 
Hartloper Complex, Tolsteeg 1, Utrecht. 
Tumult en NOVIB. 030-2332430. 
info@tumultdebat.nl www.tumultdebat.nl
• do 25 nov Week zonder Geweld. Extra 
aandacht voor iedere vorm van geweld 
tegen vrouwen. Deze internationale 
campagne wil geweld tegen vrouwen 
tegengaan door mensen bewust te maken, 
te informeren, duurzame alternatieven te 
vinden en te wijzen op hulp voor slachtoffer 
en dader. YWCA, ism. de 
Wereldvrouwenmars. Charlot Pierik, 030-
2347300. info@weekzondergeweld.nl 
www.weekzondergeweld.nl
• do 2 dec 13.30-15.15 Start college-serie 
Techniek, Vrede, Veiligheid Amerikaans 
beleid. Spreker: Maarten van Rossum (UU). 
Auditorium, TU Eindhoven. Vredescentrum 
TUE 040-2474546. vredescentrum@tue.nl 
www.tue.nl/vredescentrum
• wo 8 dec 20.00 Herdenking Surinaamse 
Decembermoorden (1982). Programma 
met nabestaanden en sprekers uit politiek 
en samenleving. Mozes een Aaronkerk, 
Amsterdam.
• vr  10 dec  Mensenrechten en democratie 
in Iran. Politiek-cultureel programma met 
sprekers uit Iran en uit de Ned. politiek, 
waaronder (o.v.) Shirin Ebadi, 
Nobelprijswinnares voor de Vrede. 
Amsterdam. Hivos i.s.m. Iran Future, IKV, 
Amnesty International. www.hivos.nl

WO II. Inkijkmuseum, Dommelstraat 2a, 
Eindhoven. gratis. Org: Stichting 80 Vragen. 
Info: 040-8488230, info@80questions.net, 
www.inkijkmuseum.nl


