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Lezers (v/m), u hebt het goed gezien. Er is niets veranderd aan naam 
en vormgeving van het (voor)blad. Dat wil niet zeggen dat er sinds 
de verschijning van het decembernummer niets gebeurd is. Na een 
proefperiode van 2 jaar is op 20 december 2006 de samenwerkings-
overeenkomst met betrekking tot de uitgave van een gezamenlijk 
vredesblad door de besturen van PAIS, HVP, HVB en Stop de 
Wapenwedloop getekend.

De preambule van de overeenkomst luidt: 
De partijen, overwegende dat zij achter de uitgave staan van 
een landelijk tijdschrift dat zowel voorziet in hun behoefte te 
communiceren met hun achterban, als brede groepen daarbuiten 
kan interesseren in vredesvraagstukken en kan mobiliseren voor 
vredesacties en dat zij willen samenwerken om de uitgave van een 
dergelijk tijdschrift te realiseren, komen overeen hun bestaande 
samenwerking met ingang van 1 januari 2007 voort te zetten (...).

Waarlijk een nieuw geluid, hopelijk niet dat van roependen in de 
woestijn van ... (vul maar in).

Voor advies over de naam en vormgeving van het nieuwe blad 
hebben de voorzitters van PAIS en Stop gesproken met een paar 
externe deskundigen. Daaruit zijn twee namen naar voren gekomen: 
Vredesmagazine en Vredesbeweging. De vondst, die ook die brede 
groepen uit de preambule (de leeftijdsgroep van 20 tot 40 jaar, de 
andere Nederlander,...) aanspreekt is daar naar mijn mening niet bij. 
Als u nog een origineel idee heeft dan ontvangen we dat graag.

Door diverse omstandigheden hebben we in dit nummer geen 
bijdragen van onze vaste schrijvers-columnisten Harry Zevenbergen 
en Hans Feddema. Deze keer van Jacques Tuinder: we zijn er heel blij 
mee. Wij zijn ook heel blij met zijn bijzondere bijdrage!

Kees de Boer schreef deze introductie over de schrijver:
Jacques Tuinder, geboren op 10 januari 1933, is gepensioneerd 
sociaal werker en als progressief katholiek een vurig pleitbezorger 
van het oecumenische gedachtegoed. Als sociaal werker had hij 
veel te maken met liefdadigheidsinstellingen en die kennis benut 
hij nog steeds in de door hem opgerichte Stichting Zienderogen 
die zich al meer dan 40 jaar inzet voor blinden en slechtzienden. 
De stichting zet zich in voor de bestrijding van onnodige blindheid, 
blindenonderwijs, revalidatie, mobiliteitstraining en braille-units met 
name in derde wereldlanden en Oost-Europa. Jacques is pacifist in 
hart en nieren.

Reynold Klooker

Eindredactioneel

Dirk Mellema   9 mei 1938 – 24 februari 2007

Met het overlijden van Dirk, verliest het Samenwerkingsverband 
Stop de wapenwedloop een van haar trouwste medewerkers. Nog 
tot een paar maanden geleden hield Dirk het adressenbeheer bij 
en verzorgde hij – vaak samen met zijn vrouw - de verzending van 
ons blad. Jarenlang zette hij zich in voor Stop de neutronenbom 
en later voor Stop de wapenwedloop. Wekelijks ging hij naar het 
kantoor van Stop om de administratie bij te werken. Maar ook 
later, toen de activiteiten minder werden, bleef hij zich inzetten. 
We zullen zijn humor en energie missen. Jij hebt het vuur 
brandende gehouden Dirk, anderen zullen de fakkel overnemen.
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Dringende Oproep 
Zoals de lezers van de mini-editie van jan/februari al weten is onze vaste opmaker Christiaan la Poutré door ziekte 
sinds januari niet meer in staat zijn werk als opmaker van ons blad uit te voeren. Hoewel hij zienderogen opknapt 
zal hij voorlopig geen opmaakwerk kunnen doen. Wij zoeken dus iemand die ons tijdelijk zou willen helpen met 
de lay-out. Het budget van het blad laat niet toe voor de werkzaamheden een vergoeding te betalen op onkosten 
na.  U kunt reageren via koerier2006@ddh.nl of door contact op te nemen met Jan Taat (070-3818938).
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Is er weer een oorlog op komst, ditmaal tegen Iran? 
Voor de anti-oorlogsbeweging is het van bijzonder 
groot belang om de Iraanse gebeurtenissen te 
doorgronden. Meer in het bijzonder, de stappen die 
de Nederlandse regering en parlement hierin doen. 
Stappen, die wellicht tot deelname aan zo een oorlog 
leiden. De rede is evident: er zijn weinig besluiten zo 
verstrekkend, als die om een ander land aan te vallen. 
Dat is dan ook de reden dat er een niet aflatende 
ophef is over de redenen voor Nederland om in 2003 
de Anglo-Amerikaanse oorlog tegen Irak te steunen. 
Misschien komt er nog een onderzoek naar die 
redenen en de exacte besluitvorming. In dat geval is 
het zaak om bijzonder goed te letten op de reikwijdte 
van zo een onderzoek. Het belang daarvan is helaas 
zeer actueel. Er is een reële kans dat Nederland 
naast Afghanistan ook een Iraans avontuur wordt 
ingetrokken.

Komt er oorlog?
Als buitenstaanders weten we niet wat er door 
de hoogste politieke leiding in de VS of Iran 
wordt besloten. Daarom is het eerste antwoord 
op die brandende kwestie: we weten het niet. 
Maar we kunnen om allerlei redenen wel stellen 
dat er een hoge kans op oorlog is. De reden 
daarvoor heeft zeer veel, maar niet exclusief 
te maken met het Amerikaanse beleid in het 
Midden Oosten. De aanwezigheid van de VS 
houdt immers meer in dan symbolisch vertoon: 
de laatste overgebleven supermacht heeft een 
geschiedenis van interventie in de hele regio, 
in het bijzonder ten opzichte van Iran, waar via 
een coup een pro-Amerikaans regiem onder 
leiding van de Sjah in 1953 op de troon werd 
gezet. Sedert de omverwerping van dat regiem 
in 1979 is er sprake van een langdurige koude 
oorlog tussen de twee landen, die gemarkeerd 
werd door de gijzeling van een zeventigtal 
Amerikanen in de Amerikaanse ambassade 
in Teheran, gevolgd door een inval in Iran 
door het Irak van Saddam Hussein, heimelijk 
gesteund door de VS en haar bondgenoten, 
evenals de toenmalige Sovjet-Unie. Deze 
inval markeerde het begin van een achtjarige 
grotendeels loopgravenoorlog waarbij tussen 
500.000 en 1 miljoen Irakezen en Iraniërs 
stierven of gewond raakten. 

De invasie van Irak en de verwijdering 
van de dictator Saddam Hussein door zijn 
voormalige bondgenoten in 2003, veranderde 
de strategische situatie van Iran. Hoewel 
de grootste potentiële bedreiging voor Iran 
daarmee werd verwijderd, kwam er een ander 
voor in de plaats. Die bestaat uit de volgende 
elementen. Amerikaanse strijdkrachten en die 
van haar bondgenoten zijn aanwezig in zowel 
Irak als Afghanistan; er zijn Amerikaanse 
vloten in de Perzische Golf en de Indische 
Oceaan; Iran heeft een kernwapenstaat 
(Pakistan) als buurman en iets verder weg nog 
eens twee kernwapenstaten: India en Israël 

IRAN: ZWAAR WEER OP KOMST
elk in het bezit van arsenalen waarmee Iran 
binnen een paar uur van de aardbodem kunnen 
worden geveegd. Het is daarom verwonderlijk 
dat een zo groot deel van de Nederlandse 
media er in slaagt om een beeld van Iran over 
brengen als een uiterst agressief land dat bijna 
bewapend is met kernwapens. Een land dat op 
elk ogenblik een offensief kan lanceren tegen 
de vreedzame buren. 
Meer recentelijk is dit beeld ingevuld met 
gemanipuleerde informatie, onder andere 
over het leveren van speciale explosieven 
voor gebruik door het verzet in Irak tegen 
de Amerikaanse troepen daar, na een zeer 
tendentieuze reeks berichten over het nucleaire 
programma waarvan steevast wordt beweerd 
dat het de facto een kernwapenprogramma is. 

Het nucleaire programma van Iran 
Iran zelf stelt dat haar nucleaire programma 
slechts bedoeld is voor de vreedzame 
opwekking van energie. Dat klopt zonder 
meer, vanwege een in de media vaak 
verzwegen feit: (delen van) elke nucleaire 
infrastructuur zijn geschikt voor de opwekking 
van elektriciteit met kernreactoren. Het is 
echter ook zo dat daarmee de basis wordt 
gelegd voor de productie van een kernwapen: 
een kernwapenoptie, zogezegd. In die 
situatie verkeren al tientallen jaren landen 
zoals Duitsland, Japan, Nederland, België, 
Brazilië, Zuid Korea en anderen: allen hebben 
delen van de nucleaire cyclus neergezet 
die geschikt zijn zowel voor vreedzaam 
gebruik (energie opwekking) als om een 
kernwapen te maken. Het Internationaal 
Atoomagentschap (IAEA) heeft als taak er 
op toe te zien dat dat laatste niet gebeurt. 
In al haar rapporten over Iran hebben de 
inspecteurs van het IAEA geconstateerd dat 
er geen nucleair materieel wordt omgeleid 
voor de productie van kernwapens. Wel zijn 
er een aantal overtredingen geconstateerd 
ivm het rapporteren van bijvoorbeeld 
plutonium experimenten, onopgehelderde 
sporen van verrijkt uranium en documenten 
met aanwijzingen voor het bouwen van een 
kernbom. In IAEA termen zijn dit kwesties 
waarover Iran opheldering moet geven, maar 
geen bewijs voor een kernwapenprogramma. 
Het ontbreken van afdoende antwoorden 
hierover is door de bestuursraad van de IAEA, 
een politiek orgaan waar de westerse landen 
grote invloed kunnen uitoefenen, aangegrepen 
om de zaak door directeur Al Baradei aan de 
Veiligheidsraad van de VN te laten rapporteren. 
Het is van verder belang dat Iran, als 
ondertekenaar van het Non-proliferatie 
Verdrag, het recht heeft om een nucleaire 
cyclus aan te leggen: daar staat art 4 van 
het verdrag garant voor en dat vormt ook de 
basis van Iran’s stelling dat ze volledig in haar 
rechten staat om haar verrijkingsprogramma te 
behouden. 
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Wat betreft de mogelijkheid om een kernwapen 
te bouwen op basis van het nucleaire 
programma: de schattingen lopen uiteen 
van twee tot tien jaar, alvorens er genoeg 
nucleair materiaal (hoog verrijkt uranium) 
beschikbaar is om een bom in elkaar te 
zetten. De verschillen hebben te maken met 
vooronderstellingen over de kwaliteit van 
bijvoorbeeld de verrijkingsinstallaties. Goed 
ingevoerde bronnen stellen dat het nog jaren 
duurt voordat de proefinstallatie goed draait, 
laat staan op grote schaal verrijkt uranium kan 
produceren. Dit alles veronderstelt dat er een 
Iraans plan is om inderdaad een kernwapen te 
maken, en dat IAEA inspecteurs niet worden 
toegelaten tot zo een installatie. De Iraanse 
positie is dat ze, net als de afgelopen jaren 
tijdens de onderhandelingen, daartoe bereid is, 
mits het dossier weer terug gaat naar de IAEA. 

Pogingen tot onderhandelingen 
De invasie van Irak in 2003 veranderde de 
verhoudingen. Ongetwijfeld op grond van een 
realistische machtscalculatie deed Iran een 
alomvattend vredesaanbod aan de VS, die dit 
echter afwees. Vervolgens volgden enkele jaren 
van onderhandeling tussen vertegenwoordigers 
van de EU en Iran, waarbij de experimentele 
uraniumverrijking werd stopgezet. De 
Iraanse positie was vanaf het begin dat dit 
een tijdelijke omstandigheid was, terwijl de 
EU er kennelijk van uitging dat ze dit via de 
onderhandelingen kon omzetten in een volledig 
afzien van de verrijkingstechnologie. In ruil 
daarvoor bood ze een nucleair hulpprogramma 
dat Iran afhankelijk zou maken van 
buitenlandse leveranties van verrijkt uranium. 
Bovendien werden geen steekhoudende 
veiligheidsgaranties aan Iran gegeven: de VS, 
die niet mee onderhandelde, had immers Iran 
al begin 2002 aangeduid als deel van de as van 
het kwaad. Door die opstelling niet afdoende 
te bestrijden lieten de EU onderhandelaars 
een situatie voortbestaan waarin elk 
akkoord getorpedeerd kon worden door hun 
transatlantische bondgenoot die immers in 
Irak ‘regime change’ al als praktisch beleid had 
ingevoerd en al wetgeving in het Congres had 
aangenomen om dat te bewerkstelligen. 
De onderhandelingsimpasse leidde begin 2006 
tot een besluit van de Board van Governors, 
de bestuursraad van de IAEA, om het ‘dossier’ 
aan de Veiligheidsraad rapporteren. In die 
bestuursraad van de IAEA heeft een aantal 
landen heeft zich onder westerse druk laten 
overtuigen om de kwestie Iran af te staan aan 
de Veiligheidsraad. Er zijn sterke aanwijzingen 
dat India, dat een sleutelrol speelde als leidend 
lid van de groep van niet-gebonden landen, 
zijn steun gaf aan deze beslissende stap als 
wederdienst voor de totstandkoming van een 
verdrag met de VS over de leverantie van 
nucleaire technologie en materiaal. Stephen 
G. Rademaker - tot afgelopen december de 
Amerikaanse minister voor non-proliferatie 
zaken en internationale veiligheid - erkende 
afgelopen februari in India in een toespraak dat 
de Indiase stem was afgedwongen.

De Amerikaanse logica
Het Amerikaanse beleid speelde een 
beslissend rol op de achtergrond van de 
onderhandelingen tussen de EU en Iran. De 
hoofdstromen van de Amerikaanse politiek 
verschillen nauwelijks in hun wens om tot 
regime change in Iran te komen. Dit doel wordt 
zowel door Republikeinen als Democraten 
gedeeld en past in een bredere doelstelling om 
permanent militair aanwezig te zijn in de Golf 
regio, gezien het immense belang van de olie 
reserves aldaar. De verschillen van mening zijn 
ontstaan door de invloed van een fanatiek-
messianistische vleugel, de neoconservatieven, 
die erin geslaagd zijn om een belangrijk deel 
van de Amerikaanse buitenland politiek te 
bepalen. Op hun agenda staat nog steeds 
de militaire omverwerping van de Iraanse 
regering: de nucleaire en andere kwesties zijn 
slechts ondergeschikte zaken waarmee dit kan 
worden bewerkstelligd. De bredere en minder 
gewelddadige hoofdstroom van de Amerikaans 
politiek wil ook een regeringswisseling in 
Teheran, maar dan zo dat de Amerikaanse 
belangen veiliggesteld worden. Zij vinden de 
oorlogsplannen van de neo-conservatieven, 
momenteel geleid door vice president Cheney, 
strijdig hiermee. 
De positie van de militante vleugel is de 
afgelopen jaren verslechterd omdat de inval in 
Irak is ontaard in een enorme chaos die steeds 
meer binnenlandse oppositie in de VS opwekt, 
niet het minst onder militairen. Dat had tot 
gevolg dat de hoofdstroom, vertegenwoordigd 
door de éminence grize van de Republikeinse 
partij, James Baker, afgelopen december een 
rapport presenteerde waarin werd opgeroepen 
tot onderhandeling met Iran (en Syrië) om de 
Iraakse problematiek te bespreken. Iran heeft 
immers aanzienlijke invloed op de Iraakse 
regering en de sjiitisch politieke partijen. 
Het feit dat de regering Bush dit voorstel 
afwees moet worden geïnterpreteerd als 
een overwinning van de neo-conservatieven. 
Men hoopt kennelijk de Amerikaanse invloed 
zeker te stellen door verdere militaire 
operaties, zonder de hulp van Iran in te 
roepen. Een oorlog is voor hen bovendien 
wenselijk om de positie van de belangrijkste 
Amerikaanse bondgenoot, Israël (met haar 
kernwapenstrijdkracht en krachtige leger) in de 
regio voorlopig veilig te stellen. 

De weg naar oorlog
Als het besluit tot oorlog eenmaal genomen is, 
hoe zal het proces in zijn werk gaan? Daarvoor 
zal de regering Bush enige legitimatie willen 
creëren, om zich te verzekeren van de steun 
van de directe bondgenoten en bovendien 
de binnenlandse oppositie in die landen te 
neutraliseren. Hiervoor is een theaterstuk 
noodzakelijk dat via de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties loopt. Het gekozen thema 
is de nucleaire kwestie, die is overgeheveld 
van het Internationaal Atoomagentschap naar 
de Veiligheidsraad, waar de noodzakelijke 
crisissfeer kan worden gecreëerd. 
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De IAEA zou immers zoals tijdens de aanloop 
naar de Irak oorlog het ‘verkeerde’ antwoord 
kunnen geven op de vraag of er een Iraans 
atoombomprogramma bestaat. 
Binnen de Veiligheidsraad is het proces verder 
begeleid door regelmatige vergaderingen van 
de permanente leden samen met Duitsland 
als quasi-vertegenwoordiger van de EU. 
China en Rusland boden enige tegenstand 
maar die oppositie ging niet zover dat ze 
een veto uitspraken over de twee inmiddels 
aangenomen V-raad resoluties waarbij 
selectieve sancties tegen Iraanse bedrijven en 
personen die met het nucleaire programma te 
maken hebben, werden ingevoerd.

Aangezien Iran weigerde om haar verrijkings-
programma stil te leggen, zoals in de laatste 
resolutie (SC/8928 23 dec. 2006) geëist 
werd, valt te verwachten dat de VS en VK 
verdergaande maatregelen zullen eisen in een 
nieuwe resolutie. Daarover werd in ieder geval 
begin maart al onderhandeld. Rusland en China 
hebben vermoedelijk grote bezwaren tegen 
het definiëren van Iran als een gevaar voor 
de internationale vrede, dat wil zeggen, een 
resolutie onderhavig laten zijn aan hoofdstuk 
VII van het VN handvest. Dat zou immers 
de mogelijkheid openen om een door de VN 
gelegitimeerde oorlog te beginnen. In plaats 
daarvan wordt een scala van economische 
sancties geïnitieerd die op zichzelf geen 
grootschalige confrontatie hoeven uit te lokken, 
maar daar wel toe bijdragen. 

Unilateraal handelen
Naast het VN proces wordt door de betrokken 
landen een eigen beleid gevoerd, buiten het 
zicht van de meeste media. De rol van Rusland 
is dubbelzinnig: het leverde begin dit jaar 
luchtafweer raketten waarmee Iran de prijs 
voor een luchtaanval op haar infrastructuur kan 
verhogen. Tegelijkertijd vertraagde het voor 
de zoveelste keer de afsluitende leveranties 
van nucleaire brandstof om de door haar voor 
Iran gebouwde reactor in Bushehr in bedrijf 
te stellen. China heeft een contract afgesloten 
met Iran voor de leverantie van immense 
voorraden aardgas, maar het contract is nog 
niet definitief. 
Het Amerikaans sanctiebeleid is het meest 
belangwekkend. Via een reeks unilaterale 
sanctiemaatregelen tegen bedrijven en 
banken met belangen in Iran, probeert men 
de economische relaties tussen vooral Europa 
en Iran af te kappen. Dit proces is al een 
jaar aan de gang en bracht zelfs enige onrust 
in de Duitse regering teweeg. Inmiddels 
is echter ook het EU beleid gedraaid in de 
richting van meer sancties. Opmerkelijk 
was een gelekt document geschreven onder 
verantwoordelijkheid van de buitenland 
vertegenwoordiger Solana, waarin wordt 
gesteld dat sancties niet effectief zijn, met 
de implicatie dat nog hardere maatregelen 
gewenst zijn. Door de verharding van de EU 
lijn, wordt legitimatie verleend aan de door de 
VS gewenste escalatie. 

Provocatie – de Tonkin golf aanpak
De boven beschreven economische sancties 
zetten de Iraanse regering indirect onder 
steeds grotere druk, precies op de plek waar 
het maximale pijn doet. Gezien de grote 
economische problemen in het binnenland en 
de gevolgen voor het electoraat van president 
Ahmadinejad kan dit twee gevolgen hebben. 
De ene is een terugtocht van Iran door het 
opgeven van het nucleaire programma: in 
binnenlandspolitieke termen een nederlaag. 
De andere is een escalatie van de confrontatie 
die uit kan lopen op een militair incident, 
vergelijkbaar met de provocatie van Noord-
Vietnam in Golf van Tonkin in 1964. Daar werd 
een uitgelokte aanval op Amerikaanse schepen 
gebruikt om militaire operaties tegen Noord-
Vietnam te beginnen. 
De omstandigheden voor een dergelijk 
incident zijn inmiddels ook al geschapen, door 
de uitbreiding van de Amerikaanse militaire 
aanwezigheid rond de Golf regio. 
De ontplooiing van de militaire middelen op 
is zichzelf geen oorlogsdaad, maar wel zeer 
bedreigend. Het proces dwingt immers Iran tot 
permanente militaire paraatheid, op zichzelf 
een vorm van economische oorlogvoering. 
Naast die uitbouw van militaire middelen zijn 
ook de volgende stappen gedaan die deels 
neerkomen op oorlogshandelingen:
- het oppakken van Iraanse diplomaten in 

Irak
- intensiever patrouilleren met Amerikaanse 

schepen in de nabijheid van Iraanse 
kustwateren

- geheime operaties binnen Iran ter 
ondersteuning van opstandelingen 
tegen het centrale gezag. Daar horen bij 
bomaanslagen en verkenningsactiviteiten 
op Iraans grondgebied. Mogelijkerwijs 
zal ook de MEK, een al jarenlang in 
ballingschap vertoevende groepering 
worden ingeschakeld. 

De eenzijdige aandacht voor de verwikkelingen 
in de Veiligheidsraad versluieren de vele 
andere mechanismen die op gang zijn gebracht 
om een overgave van Iran te bewerkstelligen 
of een oorlog uit te lokken. Desalniettemin 
heerst in Europa nog steeds het idee dat het 
noodzakelijk is om samen met de Amerikaanse 
regering op te treden. Dat is een bijzonder 
ernstige beleidsfout. Zoals de voormalige 
Amerikaanse wapeninspecteur Scott Ritter 
laatst zei in een interview: Europa moet 
niet eens aan de tafel gaan zitten met de 
Amerikaanse regering, omdat ze daarmee het 
escalatieproces naar oorlog legitimeren. 

Karel Koster
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Vol trots presenteerde het Amerikaanse ministerie 
van Defensie op 24 januari een operationeel 
stralingswapen: het Active Denial System (ADS). Het 
systeem zorgt ervoor dat je opgeeft waar je mee bezig 
bent. ADS is een niet-dodelijk wapen, geschikt voor 
beveiliging, maar ook om tegen demonstraties in te 
zetten of om mee te martelen.

Stralingswapens tegen demonstranten

Het Active Denial System bestaat uit 
gerichte straal elektromagnetische golven 
met frequentie van 95 GHz, die je enigszins 
met een magnetron zou kunnen vergelijken. 
Deze straling dringt de huid slechts een 
halve millimeter binnen, veroorzaakt 
een temperatuursstijging tot 55 °C en 
daarmee ondragelijke pijn. Het gevoel 
wordt omschreven alsof er een gloeilamp 
tegen de huid wordt gedrukt. Het gevolg is 
een instinctieve vlucht. Als de straal wordt 
uitgezet, is de pijn weg.

De huidige versie is gemonteerd op een 
truc en heeft een bereik van 500 meter. 
De bediener kan op individuen richten via 
een camera en een ‘joy stick’. Versies voor 

Een operationele versie (Foto's ministerie 
defensie  V.S.)

helikopters en schepen zijn in de maak 
en handversies in ontwikkeling. Daarmee 
is een brede toepassing waarschijnlijk. 
Het is niet duidelijk of er eenvoudige 
beschermingsmiddelen (natte kleding?) 
zijn.

Er is enige kritiek op de wijze waarop 
het systeem is getest: met vrijwilligers 
onder ideale omstandigheden en er is zorg 
over blijvend letsel. Dat kan mogelijk per 
ongeluk gebeuren, maar ook opzettelijk: 
de dosis straling is makkelijk op te voeren 
zodat wel blijvende schade optreedt. 
Eveneens is duidelijk dat het wapen te 
gebruiken is als martelinstrument, de pijn 
is verschrikkelijk en er is niets van de zien.

Los van deze kritiek wordt er, zonder 
enige discussie, een nieuw type wapen 
geïntroduceerd dat verstrekkende 
gevolgen kan hebben. Bij toepassingen 
tegen demonstranten komt het er feitelijk 
op neer dat je een aantal individuen 
martelt om angst te zaaien in de menigte. 
Als dat werkt, heeft de overheid er een 
laagdrempelig repressiemiddel bij. 

Jan Taat

Bronnen:
https://www.jnlwp.com
http://en.wikipedia.org
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De uitslag van de verkiezingen van 22 november 
jongstleden heeft geleid tot de regering die we thans 
hebben, namelijk die van CDA, PvdA en ChristenUnie. 
De partijen hebben elkaar gevonden op basis van een 
akkoord waaraan ze zich alle drie gebonden achten, 
zowel in het kabinet als in het parlement. Ze noemen 
het dan ook het coalitieakkoord tussen de drie Tweede 
Kamerfracties. 
De vraag is wat we op grond van het akkoord kunnen 
verwachten op het gebied van Vrede.
Vrede in eigen land, Vrede met het buitenland.

Het regeerakkoord en Vrede

De culturele impasse
Het nieuwe kabinet Balkenende is al het vierde 
in nog geen vijf jaar tijd. Het hangt samen 
met de identiteitscrisis waarin de samenleving 
verzeild is geraakt. We beleven een periode 
waarin we niet langer de tolerante op consensus 
gebaseerde samenleving blijken te vormen.
- Een periode met twee politieke moorden!
- Een periode waarin bepaalde politici niet 

meer onbewaakt door het leven kunnen 
gaan!

- Een periode met etnische tegenstellingen!
In een eerder1) artikel schreven we daarover het 
volgende:

Na de dood van Fortuyn gebeurde er iets 
wonderlijks. Talloze mensen gaven zich over aan 
een spontane publieke rouw. De ontroering was 
massaal. Eigenlijk was dit vreemd. Hij was een 
pas gekomen politicus, die kritiek had op allerlei 
zaken. Maar zo slecht ging het toch niet? Onder 
‘paars’ was de koopkracht toegenomen en het 
regeringsmotto was werk, werk, werk. Waarom 
rebelleerde men? Langzamerhand is duidelijk 
geworden wat er aan de hand was en nog 
steeds is. Klachten over achterkamertjesgedoe, 
bureaucratie, “ze doen maar”, de veranderingen 
van bevolkingssamenstelling in de buurten. 
‘Men’ voelde zich steeds minder thuis. Er 
is sprake van een gestage toename van 
vervreemding, vereenzaming en geweld in onze 
samenleving1).

In de kabinetten van ‘paars’ had men de 
ideologische veren afgeschud. Aangehaakt 
werd bij de wereldwijde ontwikkeling van het 
neoliberale vrije marktdenken. In een snel 
tempo was er sprake van verzelfstandiging 
en privatisering van bedrijven, instituten, 
nutsvoorzieningen, enzovoorts. Steeds meer 
managers deden hun intrede. Fusies en 
schaalvergroting, reorganisaties waren aan de 
orde van de dag. De loyale professional was 
zijn werkplek niet meer zeker. Een werkplek 
waar velen hun identiteit aan hadden ontleend. 
Onder de kabinetten Balkenende 1, 2 en 3 is het 
alleen maar erger geworden. Van het christelijk 
sociale was weinig te bespeuren. Het neoliberale 
marktdenken bleef richtsnoer. De wens de 
arbeidsmarkt verder te flexibiliseren kan de 

culturele impasse alleen maar vergroten. In 
de NRC van 13 januari schreven Kleinknecht 
en anderen2), economen aan de TU Delft, een 
interessant artikel onder de titel: ‘De markt 
jaagt de bureaucratie aan’. Ze onderscheiden 
daarin twee typen markteconomieën, 
namelijk de gecoördineerde Rijnlandse versus 
de Angelsaksische. Hoe meer managers, 
hoe groter de bureaucratie, maar ook hoe 
groter de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. In 
Nederland bedraagt het aantal managers 6% 
van de beroepsbevolking. Dit is nog veel lager 
dan in Amerika (13%), maar ons land zit 
daarmee wel aan de top in Europa. Voorkeur 
bij de formatie voor het Rijnlandse model zou 
de sociale cohesie bij ons ten goede komen.

Analyse uit de introductie van het 
akkoord
Geconstateerd wordt dat we in een 
dynamische tijd leven, waarin veel verandert.
Een tijd waarin bij mensen onzekerheid over 
de toekomst bestaat. Een tijd ook waarin bij 
velen het gevoel leeft dat het hun persoonlijk 
wel goed gaat, maar met de samenleving 
minder. Er is grote behoeft aan houvast, 
geborgenheid en een herkenbare eigen 
identiteit.
De welvaart is toegenomen, maar er zijn 
mensen die in economisch opzicht achter 
blijven, niet meedoen of niet kunnen 
meedoen. Het milieu staat onder druk, het 
klimaat verandert en natuurlijke hulpbronnen 
raken uitgeput. Het is de vraag of met onze 
welvaart het welzijn even hard stijgt.
De samenleving verandert snel, ook in 
bevolkingssamenstelling. Velen voelen 
zich minder thuis. De verbanden uit de 
vijftiger jaren, die burgers bij elkaar 
hielden zijn verzwakt, evenals het gedeelde 
waardenbesef.

Onder het motto ‘Samen werken, Samen 
leven’ wil de coalitie werken aan groei, 
duurzaamheid, respect en solidariteit, in het 
besef dat er veel is waarop we trots kunnen 
zijn.

De betekenis van het akkoord voor Vrede 
in het eigen land
In deze is er sprake van een duidelijke 
trendbreuk met het beleid van de drie vorige 
(VVD-CDA) kabinetten.
- Het Generaal Pardon voor lang in 

Nederland wonende asielzoekers is 
niet alleen een positief signaal naar de 
betrokkenen, maar ook naar de nieuwe 
Nederlanders.

- Ook het besluit ‘integratie’ over te 
hevelen van het departement van 
Justitie naar dat van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu is richting 
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de nieuwe Nederlanders een signaal dat ze 
op regeringsniveau volledig geaccepteerd 
zijn, dat ze volwaardig meetellen. Onder 
een programminister voor Wijken-Wonen-
Integratie zal de problematiek van de 
probleemwijken aangepakt worden.

- Aangekondigde verdere maatregelen tot 
participatie, integratie en het tegengaan 
van discriminatie vormen een verder 
positief element op weg naar eenheid in 
verscheidenheid.

Vrede brengen gebeurt pas wanneer 
beide partijen in een conflictueuze situatie 
genoegdoening krijgen. Daarom dient ook 
aandacht uit te gaan naar de groep autochtone 
Nederlanders die gewoon moeite hebben met 
zoveel nieuwe Nederlanders in de samenleving. 
Het regeerakkoord voorziet hierin niet. 
Een nader onderzoek is gewenst naar hun 
beweegredenen. Is het gewoon afkeer van ‘de 
vreemdeling’ of komt het voort uit onbehagen 
over de vele snelle veranderingen in de 
maatschappij, zoals in de analyse is beschreven? 
Zo ja dan dienen ook de oorzaken van de 
snelle veranderingen onder de loep te worden 
genomen (zie de culturele impasse). Uit het 
stemgedrag is af te leiden dat het een grote 
groep landgenoten betreft. Ruwweg becijferd 
gaat het om een groep die vertegenwoordigd 
wordt door (9+11)/150*100%=14% van de 
uitgebrachte stemmen (door stemmen op de 
PVV en op mw Verdonk van de VVD). Ook deze 
groep verdient serieuze benadering.

De betekenis van het akkoord voor Vrede 
met het buitenland
Hier helaas geen trendbreuk met het beleid van 
de vorige (CDA-VVD) kabinetten. De paragraaf 
over buitenlandse politiek en defensie is zwaar 
militair getoonzet. Wat ontbreekt, is het geven 
van opening van zaken over hoe en op grond 
waarvan het besluit van het demissionaire 
kabinet Balkenende I in 2003 tot het geven van 
politieke steun aan de inval in Irak tot stand is 
gekomen. In de verkiezingsstrijd kondigde Bos 
aan zich hard te zullen maken voor een nader 
onderzoek. Balkenende was mordicus tegen.

De paragraaf over buitenlandse politiek en 
defensie bevat 5 punten. De belangrijkste 
daarvan luidt:
- “Nederland stemt het veiligheidsbeleid 

af op de nieuwe situatie in de wereld en 
richt zich op vredesmissies, op bestrijding 
van terrorisme, op conflictpreventie en op 
wederopbouw. Een adequaat volkenrechtelijk 
mandaat is vereist bij deelname aan 
missies met Nederlandse militairen. Het 
zogenaamde Toetsingskader is leidraad bij 
de besluitvorming, waarbij parlementaire 
instemming is verzekerd”.

Wat een adequaat volkenrechtelijk mandaat 
precies inhoudt is verder niet omschreven. 
Kennelijk heeft men het woord mandaat van de 

VN niet willen gebruiken. In de NRC vroeg 
een verslaggever zich af of hieronder nu ook 
een NAVO-besluit zou vallen.
Bos ziet het als een positief punt, hoewel hij 
betreurt dat zijn voorstel tot nader onderzoek 
over het besluit van politieke steun aan de 
inval in Irak het niet gehaald heeft. Het PvdA-
congres nam een ‘motie van verdriet’ hierover 
aan. Een machteloos gebaar.
Een en ander is buitengewoon 
onbevredigend. Uit het verleden moet 
lering kunnen worden getrokken. Wat zijn 
in vredesnaam de krachten waardoor wij in 
een oorlog betrokken worden? Wat waren de 
argumenten? Hoe zijn die toen onderbouwd?

In een interview na haar vertrek uit 
Nederland heeft Ayaan Hirsi Ali verteld dat 
het besluit tot politieke steun aan de inval in 
Irak maar door een kleine groep is genomen, 
namelijk door de direct betrokken ministers 
en de fractievoorzitters van de toenmalige 
coalitiepartijen. In de VVD-fractie, waarvan 
zij toen deel uitmaakte, is het nauwelijks aan 
de orde geweest.
Eind 2005 liet minister van Buitenlandse 
Zaken Bot, die in 2003 Jaap de Hoop 
Scheffer was opgevolgd na diens benoeming 
tot secretaris generaal van de NAVO, zich 
voorzichtig uit over de aanval op Irak: “Nu 
terugkijkend zou ook gesteld kunnen worden 
dat het niet verstandig is geweest en dat er 
misschien met andere diplomatieke middelen 
meer bereikt had kunnen worden”. Onder 
druk van de coalitiefracties en de premier 
heeft hij zijn woorden moeten terugnemen. 
De doofpot deed zijn werk.

Twee volgende punten uit de paragraaf 
buitenlands beleid en defensie betreffen de 
bewapening.
- ‘Gerichte versterkingen van de capaciteit 

van de krijgsmacht zijn nodig’.
- Het stappenplan inzake deelname aan 

de ontwikkeling en tenslotte verwachte 
aanschaf van de JSF is door de drie 
coalitiepartijen voor elk jaar t/m 2010 
vastgelegd.

Het regeerakkoord zou oud-minister Kamp in 
deze zó hebben kunnen ondertekenen!

Tot slot
Het regeerakkoord geeft hoop op Vrede in 
het binnenland. Die dient gekoesterd. Het 
regeerakkoord doet echter ook verwachten 
dat we nog lang betrokken zullen zijn bij 
oorlogshandelingen in het buitenland, niet als 
boven de partijen staande vredesstichters, 
maar als deel van het probleem, als partij 
in een revolutionaire asymmetrische oorlog. 
Zo’n oorlog kent geen winnaars, wel veel 
slachtoffers. Stop it.

Koos de Beus
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veelvuldig te maken met zijn collega op 
defensie. Het leger van een arm land 
opbouwen is onder Balkenende 3 namelijk 
ook een vorm van ontwikkelingshulp 
geworden.
Is het denkbaar dat minister Koenders 
minister Van Middelkoop zal proberen te 
winnen met een pleidooi om – als de JSF 
toestellen er dan toch komen – helemaal 
met een schone lei te beginnen en het 
F-16 kernwapen squadron op Volkel af te 
schaffen?

Regeerakkoord
Uit het regeerakkoord valt dat in geen geval 
op te maken. Wel dat later dit jaar een 
handtekening gezet zal worden onder een 
contract voor de aanschaf van waarschijnlijk 
drie JSF testtoestellen. Voor de jaren 2007-
2012 is voor de aanschaf hiervan al 317 
miljoen euro begroot. Dat tussenstation werd 
afgelopen najaar opeens ingelast. Groen licht 
hiervoor maakt een definitieve keus voor de 
JSF praktisch onafwendbaar.
Die stap past perfect in de uitgekookte 
strategie om ieder jaar weer een nieuw 
tussencontract te tekenen waarmee 
Nederland zich steeds meer met handen en 
voeten bindt aan de JSF. Zodat, als in 2010 
het parlement eindelijk mag debatteren 
over nut en noodzaak van de aanschaf van 
nieuwe gevechtsvliegtuigen, er feitelijk niets 
meer te kiezen valt omdat Nederland dan 
zo diep in het project vast zit dat alleen 
een volledig uitstappen en het bijgevolg 
afschaffen van het luchtwapen, nog de dan 
ruim een miljard verspilde euro’s zouden 
kunnen rechtvaardigen. Ware het niet dat 
een parlementaire meerderheid daarvoor 
momenteel ondenkbaar is.

Daarom moeten we het voorlopig hebben 
van de hoop dat de Amerikanen zelf één 
of meer stekkers uit het project trekken. 
Dit is niet geheel ondenkbaar, zie eerdere 
artikelen in dit blad. Daarmee wordt het 
verhaal voor Nederland en andere landen 
onaanvaardbaar duur. Druk uit de PvdA kan 
haar regeringspartners ertoe bewegen het 
aantal aan te schaffen gevechtstoestellen 
te halveren. Daags voor het regeerakkoord 
wist het Reformatorisch Dagblad – altijd 
goed thuis in defensiekringen – te melden 
dat onder druk van de PvdA ‘slechts’ 
vijftig van de oorspronkelijk 85 beoogde 
bommenwerpers besteld zouden worden.

Frank Slijper, Campagne tegen Wapenhandel

De bommenwerpers van Balkenende 4
Het kiezersbedrog van de PvdA
Drie kabinetten Balkenende waren tenminste een 
beetje beducht voor de linkse minderheidsoppositie in 
zake het JSF-dossier. Nummer vier heeft daarvan het 
minst te vrezen. Met de Partij van de Arbeid mede aan 
de macht is die tegenstand grofweg gehalveerd. Het 
enig lichtpuntje is een mogelijke vermindering van het 
aantal aan te schaffen toestellen, zo is uit Den Haag 
vernomen. 

Wisselgeld
“Lariekoek en volksverlakkerij”, met die 
woorden kenschetste PvdA-kamerlid Luuk Blom 
vorig jaar mei in vacatureblad Intermediair de 
argumenten waarmee de Joint Strike Fighter 
Nederland wordt aangepraat. “Ik begrijp best 
dat de luchtmacht zo snel mogelijk zo veel 
mogelijk vliegtuigen wil hebben, maar dat 
gaat niet gebeuren. Onder de PvdA wordt er 
niet één JSF gekocht.” Daarmee riep Blom niet 
zomaar wat, zijn partij nam dat als een van vijf 
actiepunten rond de krijgsmacht over in het 
laatste verkiezingsprogramma: Nederland stapt 
uit het JSF-project.

Met verve voerde Blom de laatste jaren 
namens zijn partij het woord als het ging over 
de voorgekookte lobby van luchtmacht en 
industrie die dit land een peperduur pakket 
gevechtsvliegtuigen door de strot wilde 
duwen. Met minstens zoveel passie streed 
zijn collega Frans Timmermans onder Paars 
2 tegen deelname aan het JSF project. Als 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken draagt 
hij nu medeverantwoordelijkheid voor de 
aankoop. Een aankoop die, zo hield men ons 
voor, onder de PvdA nooit zou plaats vinden. Nu 
de PvdA na ruim vier jaar oppositievoeren het 
land weer mee mag regeren is het ontluisterend 
te zien hoe de PvdA haar ferme standpunten 
zoals die over de JSF en het onderzoek naar 
de Nederlandse steun aan de VS oorlog in 
Irak,  even gemakkelijk weer inslikt als ze 
uitgesproken zijn en ze als wisselgeld weggeeft.

Partijleider Bos heeft dat standpunt overigens 
nooit zo duidelijk uitgedragen. Dat zou ook wat 
moeilijk te verkopen zijn. Als staatssecretaris 
van Financiën was het eerder zijn baas Zalm 
die in 2002 veel bezwaren had tegen het 
miljardenprogramma. Bos wist zich daarin 
gesteund door de toenmalig partijleider Wim 
Kok. De oud-vakbondsman was door de FNV 
ingefluisterd dat deelname aan de JSF de 
technologiesector duizenden nieuwe banen zou 
opleveren.

Het F-16 kernwapen squadron 
Interessant is de positie van ‘kerncriticus’ 
Bert Koenders. Als minister van ontwikkelings-
samenwerking krijgt hij de komende jaren 
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“We zijn er heel blij mee!”
Er zullen maar weinig 
lezers/lezeressen van onze 
Vredeskoerier zijn, die enig 
vermoeden hebben, waar ik 
deze woorden tegenkwam 
en wie die blijde mensen 
zijn.

De bron is De Volkskrant 
van 20 februari 2007. 
Uiting aan zijn vreugde gaf 
een boordschutter in de 
omgeving van Tarin Kowt, 
ergens in Uruzgan. Daar 
vertoeven Nederlandse 
krijgers, die er duidelijk 
behoefte aan hebben ‘snel 
overwicht te creëren tijdens 
een vuurgevecht’. Het gaat 
dus om niets minder dan 
een moordende expressie 
van creativiteit. 

En u begrijpt het: dan moet 
je een effectief wapen in 
de strijd gooien. En wil je 
dat, dan kun je niet langs 
de heren Heckler en Koch, 
die met alle geweld een 
gespecialiseerde fabriek 
in Duitsland aan de praat 
moeten houden. En hoe doe 
je dat? Door een gloednieuw 
speeltje op de markt te 
brengen, zeg maar een 
automatische granaatwerper. 
Ja, wat zijn boys zonder 
toys? De jongens, die 
dagelijks met dat gevaarlijke 
speelgoed omgaan, hebben 
het gewoon over AGW’s. De 
fabriek, die het wel niet van 
vredestichters moet hebben, 
wil niets liever dan vreugde 
brengen in het leven van 
militairen, al dan niet met 
een vredesmissie c.q. 
opbouwtakenpakket. 

Op het ministerie dachten 
ze: het zal wel ongeveer 
zoiets zijn als: ‘twee halen, 
één betalen’; in elk geval 
werden er meteen maar 21 
aangeschaft. Dat kon god- 
zijdank ‘via een versnelde 
procedure’, meldt mijn 

lijfblad. Wij hebben met onze 
Defensie toch ook altijd geluk!

Het is natuurlijk nooit de 
bedoeling geweest om 
mensen in Uruzgan de dood 
in te jagen, maar op die 
manier kunnen ‘personen en 
lichtgepantserde doelen wel 
snel worden uitgeschakeld’. 
En dat maakt die geciteerde 
boordschutter zo ‘heel 
blij’! Wij hebben hem daar 
ingeschakeld om anderen uit 
te schakelen. Zo simpel is 
dat.

Laten we nu even kijken 
naar dat wapen. Een geluk 
bij een ongeluk is, dat een 
wapen taalkundig onzijdig is, 
zodat ik niet behoef te kiezen 
tussen hij of zij. Het zorgt 
voor een geweldige prestatie, 
want het kan 350 granaten 
per minuut verschieten. Elke 
granaat is ongeveer zo groot 
als een plastic koffiebekertje 
en zit vol scherven. Nee, 
nou net geen scherven die 
geluk brengen! Binnen een 
straal van 6 meter zijn ze 
dodelijk (dat slaat dus op 
‘uitschakelen’) en tot een 
afstand van 25 meter leveren 
ze verwondingen op. Als 
onze jongens er onverhoopt 
mee gaan werken, zullen ze 
wel eerst roepen: “Pas op, 
vijandlief, bukken! Anders 
gebeuren er ongelukken!”

Ik kan u – desgevraagd 
– precies beschrijven hoe dit 
wapen, dat er als een zware 
mitrailleur uitziet, gemonteerd 
kan worden, maar dat is 
net een Vredeskoerier te 
ver! Neem maar van mij 
aan, dat het effectief werkt 
en vooral véél vuur-kracht 
geeft. En dat zorgt uiteraard 

“WE ZIJN ER HEEL 
BLIJ MEE!”

Jacques Tuinder 

voor vreugde en blijdschap 
bij de Nederlandse 
manschappen...

Dat onvoorstelbaar grote 
aantal – 350 per minuut, 
omgerekend bijna 6 per 
seconde – bleef maar 
door mijn hoofd zoemen. 
Na intensief overleg met 
mijzelf ging ik dus naar 
een speciaalzaak en kocht 
350 koffiebekertjes. Toen 
mijn levensgezellin een 
ziekenbezoek aflegde, sloeg 
ik thuis alle porselein in puin 
en vulde op mijn gemak 
die 350 koffiebekertjes. 
Daarna ging ik ze achter 
elkaar uitleggen. Ik ben er 
nog gebroken van, maar 
dat heb je over voor een 
belangrijk onderzoek. Daar 
lagen ze dan, rijendik naast 
elkaar. Een huiskamer vol. 
Geen sterveling kon er 
een poot meer verzetten. 
U hoort me denken: die 
moeten dus – als je 60 keer 
‘een en twintig’ gezegd 
hebt – allemaal door een 
korte, dikke loop binnen 
een dodelijke dan wel 
verwondende straal worden 
uitgespuugd. Daar kon ik 
met mijn burgerpet niet bij. 
De techniek staat voor niets. 
Je zou zeggen: de Vrede ligt 
vandaag aan de dag toch 
binnen 60 seconden onder 
handbereik! 

Alle vrouwen en mannen, 
die voor ‘t Kan Anders en 
een leefbare wereld gaan en 
dus best wel wat innerlijke 
‘vuurkracht’ kunnen 
gebruiken, horen er in de 
toekomst vast meer over! 

Staan wij – een ‘keurleger’, 
dat geweldloos weerbaar ‘in 
het geweer’ komt, wanneer 
zaken als oorlog en vrede 
aan de orde zijn – niet 
allemaal open voor vrijheid 
en blijheid? Inderdaad, daar 
zijn we heel blij mee! 
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onderwijs, in totaal 13 scholen. 
De leerlingen werden hartelijk 
ontvangen door gastdames/
heren, 16 vrijwilligers uit het 
VPIJ, Vrouwen voor Vrede en de 
Kritische Gemeente IJmond.
Bij binnenkomst in ‘de bus’ 
krijgt iedere leerling zijn eigen 
routekaart, waarna zij getweeën 
hun weg langs 47 opdrachten 
afleggen. Zo komen ze in 
aanraking met het waar-niet-
waar-spel, de feit of meningpuzzel 
en hebben ze een ontmoeting 
met de grootste schat van de 
wereld, een gewoon-vreemdspel, 
het vooroordelen-electrospel, 
een pester, een meeloper en een 
zondebok, verzoeningsramen, 
een geweldstest, interactieve 
schilderijen over conflicten en nog 
veel meer.

Vanaf het begin af aan zijn ze 
gemiddeld een uur geboeid 
bezig. Ze praten, overleggen, 
vinden het af en toe moeilijk en 
zijn dan weer blij verrast. Twee 
jongens staan lang te overleggen 
bij een opdracht van één van de 
interactieve schilderijen. Ze zien 
drie verhuizers, één staat op twee 
hoog op het balkon, de anderen 
staan beneden op straat en een 
piano ligt in de touwen kapot op 
straat. Welke verhuizer heeft de 
schuld? Daarachter staan twee 
op elkaar gebotste auto’s. Welke 
automobilist heeft de schuld of is 
het de schuld van de verhuizers? 
De ene jongen geeft de verhuizer 
op het balkon de schuld, de ander 
die op de grond, maar na verloop 
van tijd vinden ze dat ze alledrie 
schuld hebben. De voorste 
automobilist had het moeten zien 

Geweld en agressie zijn begrippen 
die we al heel snel horen als 
we mensen vragen waar ze 
zich bezorgd om maken. Het 
vraagstuk van geweld en de 
gevoelens van onveiligheid 
spelen zelfs een grotere rol 
dan de zorg voor het milieu. 
Geweld is aan de orde van de 
dag en iedereen heeft er wel 
iets mee te maken. Opvallend is 
dat het vooral de jeugd is waar 
mensen zich zorgen om maken. 
Hoofdschuddend komen alle ver-
schijnselen aan de orde. Messen 
in de school, overlast en lawaai 
op hangplekken, zinloos geweld, 
geen respect voor ouderen, 
agressie in het verkeer en verlies 
van waarden en normen, om 
maar een paar hete hangijzers 
te noemen. Vrijwilligers en 
professionals in het onderwijs 
en jeugdwerk willen het niet bij 
deze constateringen laten. Zij 
willen samen met kinderen en 
jongeren nagaan waar de zorgen 
over geweld en agressie vandaan 
komen. En: hoe mensen zelf 
zich verhouden tot agressie en 
geweld. 
Juist de betrokkenheid van kin-
deren en jongeren zelf helpt ons 
dit in de juiste verhoudingen te 
zien.

De Geweldig Express, een 
felgekleurde trailer van 12 meter 
lang, stond van 12 tot 23 februari 
in Beverwijk op uitnodiging van 
het Vredesplatform IJmond (VPIJ) 
in samenwerking met Stichting 
Welzijn. Twee weken lang werd 
‘de bus’ bezocht door de groepen 
7 en 8 van de basisschool en 
brugklassen van het voortgezet 

Stof tot nadenken aankomen zei de één, waarop de 
ander zei nee de achterste want 
mijn vader zegt altijd dat die de 
schuld heeft.

Zo ontdekken ze wat de 
achtergronden van conflicten 
zijn. En dat verschillen tussen 
mensen en culturen een bron 
van conflicten kan zijn. Wat het 
betekent om in een multiculturele 
samenleving te leven. Dat 
anders-zijn spannend en 
verrijkend is maar dat verschillen 
tussen mensen vaak ook een bron 
van conflicten zijn. Dat conflicten 
bij mensen horen en heel normaal 
zijn. Dat agressie op zich geen 
ramp is. Het gaat er om dat we 
leren op een positieve wijze met 
deze levensenergie om te gaan. 

De Geweldig Express is en project 
van de Stichting Vredeseducatie 
en Samen op Weg Jeugdwerk te 
Utrecht en mogelijk gemaakt door 
het Ministerie van VWS en NCDO.

Bernadette Pilanen

Commissie Landsverde-
diging stemt voor een 
verbod op munitie met 
verarmd uranium 

Op 7 maart 2007 stemde de 
Belgische Kamercommissie voor 
Landsverdediging unaniem 
voor een verbod op munitie 
die verarmd uranium bevat 
op Belgisch grondgebied. De 
federale Kamerleden stemden 
ermee in dat de productie, het 
gebruik, de opslag, de verkoop, 
verwerving, verstrekking en het 
vervoer van deze conventionele 
wapensystemen verboden moet 
worden.

Als de plenaire zitting van de 
Kamer de beslissing van de 
Commissie volgt, zal België het 
eerste land ter wereld zijn dat 
een verbod instelt op inerte 
munitie en bepantsering die 
verarmd uranium of elk ander 
industrieel vervaardigd uranium 
bevat.

Belgische Coalitie ‘Stop 
Uraniumwapens!’: 
www.motherearth.org/du

International Coalition to Ban Uranium 
Weapons: 
www.bandepleteduranium.og
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V R E D E S F E I T E N
Onderzoek games met veel 
geweld
Minister van Justitie Hirsh Ballin 
wil onderzoek of de kijkwijzer 
voor gewelddadige games 
goed werkt. De minister heeft 
aanwijzingen dat het systeem 
van de branche zelf niet altijd 
goed functioneert. “Uitkomst van 
het onderzoek kan mogelijk zijn 
dat we de meest gewelddadige 
games gaan verbieden” zei de 
minister bij een EU vergadering. 
Een aantal Europese landen, 
waaronder Duitsland, kent 
al een verbod op extreem 
gewelddadige computerspelen. 
Bij de EU-vergadering liet de 
Duitse minister van Justitie een 
video zien van een extreem 
gewelddadig spel dat in Duits-
land verboden is maar in de 
buurlanden niet. 
(AP), Spits en NRC-Handelsblad 
17-1-2007

Voorstel verbod op extreem 
gewelddadige videospelen in 
Frankrijk
Het is verboden om videospelen 
en dergelijke die aanzetten tot 
seksueel geweld, marteling, 
barbaarse handelingen en 
moord, in de handel te brengen 
en te verspreiden door verkoop, 
verhuur of via het internet.
Dit voorstel is een amendement 
op de wet ter voorkoming van 
jeugdcriminaliteit die in het 
Franse parlement behandeld 
werd. De geciteerde indiener 
van het amendement geeft 
als voorbeeld van een niet te 
tolereren weerzinwekkend spel: 
Rules of Rose. Het doel van dit 
spel is om een klein meisje te 
verkrachten, te martelen en te 
doden op de meest gruwelijke 
wijze. In andere spelen wordt in 
het wilde weg op voorbijgangers 
geschoten, worden school-
kinderen vermoord, is het doel 
zoveel mogelijk voetgangers 
te overrijden etc, etc (…) 
Het parlementslid: “Onze 
maatschappij kan dit uitlokken 
van geweld met als enige 
drijfveer geld verdienen voor de 
bedenkers, de uitgevers en de 
handelaren niet toestaan. Hier 
moet een einde aankomen door 
het stellen van financiële sancties 

en vrijheidsstraffen”.
De schrijver van het artikel 
besluit zijn artikel met: 
Dit is de conclusie van de 
afgevaardigde, die misschien de 
verantwoordelijkheid vergeet die 
de ouders hebben ten opzichte 
van de spelers voor wie dit 
probleem geldt. 
Gepubliceerd op 27-11-2006,
www.linformaticien.com 
[De afzwakkende reactie van de 
schrijver was voor mij een déjà 
entendu. In radiodiscussies over 
de kijkwijzer, pesten in games 
en geweld in films de laatste 
maanden van 2005 hoorde 
ik soortgelijke argumenten 
om geen overheidssancties 
te willen. Zie stukje in de 
VK van december 2005 p22. 
Zowel bij de videospelen als 
de wapenhandel gaat voor te 
velen de terugtredende overheid 
of/en de vrije markt (lees 
financieel belang) boven alles. 
In Frankrijk zijn inmiddels twee 
amendementen met betrekking 
tot gewelddadige videospelen 
aangenomen met ondermeer een 
verbod van verkoop aan beneden 
16-jarigen en het verbieden 
van deze spelen in speelruimten 
waar minderjarigen (onder de 
18) toegelaten worden. De 
verspreiding via internet is niet 
aan banden gelegd.] 

Initiatief verbod 
clusterbommen
Een groep van 46 landen heeft 
de wereld opgeroepen om 
clusterbommen bij verdrag in 
2008 te verbieden. Dit gebeurde 
in Oslo waar 49 landen bijeen 
waren om tot een verdrag te 
komen. Noorwegen nam de 
leiding op zich van dit initiatief 
na het mislukken van de VN 
ontwapeningsconferentie in 
november 2006. Zie het bericht 
Clusterbommen-dossier in VK 
december 2006 p17. Van de 
landen die in Oslo bijeen waren 
stemden tenslotte alleen Japan, 
Polen en Roemenië tegen de 
tekst van de oproep. Belangrijke 
landen, veelal producenten/
gebruikers, zoals de VS, Rusland, 
China, Israël, India, Pakistan, 
Australië waren niet aanwezig. 
Groot-Brittannië, Duitsland, 

Italië en Nederland hebben zich 
wel bij de oproep aangesloten. 
De verklaring vraagt landen 
om alvast te beginnen met 
maatregelen op nationaal 
niveau. Noorwegen heeft al 
een moratorium ingesteld. De 
voorstanders van deze aanpak, 
waaronder ook Human Rights 
Watch, putten hoop uit een 
eerder initiatief. In 1997 kwam 
het verdrag tegen de anti-
persoonsmijnen ook tot stand op 
basis van een actie van landen 
buiten de VN om. Inmiddels 
hebben meer dan 150 landen 
dat verdrag geratificeerd. De VS 
en Israël hebben het verdrag 
niet getekend maar gebruiken 
dit soort wapens niet meer. 
[Wordt hiermee misschien 
bedoeld dat er geen nieuwe 
anti-persoonsmijnen geplaatst 
worden? Voor zover ik weet, 
zijn deze Amerikaanse mijnen 
nog in grote aantallen aanwezig 
aan de Zuid-Koreaanse kant 
van de grens met Noord-Korea 
en vindt de VS dat ze daar 
nog moeten blijven. En wat 
Libanon betreft of je nu door een 
Israëlische anti-persoonsmijn of 
een clusterfragment omkomt of 
levenslang invalide wordt lijkt mij 
lood om oud ijzer.]
In mei of juni zal op een 
vervolgconferentie in Peru 
begonnen worden met het 
opstellen van een tekst voor het 
verdrag.
NRC-Handelsblad 14-2-2007

Samenvatting/commentaar 
Reynold Klooker
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Nederlandse coöperatieve 
spellen
Door het Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid worden al sedert 
lang bordspellen verkocht waarbij 
de spelers elkaar niet bestrijden 
maar juist moeten samenwerken. 
Deze spellen stammen uit Canada 
en werden altijd verkocht in 
de originele Canadese, dus 
Engelstalige, uitvoering maar 
met toevoeging van Nederlandse 
spelregels.
Thans is van twee spellen, ‘Ogen 
van de Jungle’ en ‘Max’, een geheel 
Nederlandse uitvoering verkrijg-
baar. Een derde spel ‘Zandkastelen’ 
volgt spoedig. De spellen zijn 
gemaakt in de fabriek waar ook 
de spellen van Jumbo gemaakt 
worden en zijn dus van prima 
kwaliteit.
Meer informatie: 
www.vredesmuseum.nl

Toegetreden tot de WRI
In 2006 zijn twee organisaties 
toegetreden tot War Resisters 
International t.w. Campaign for CO 
(Campagne voor Dienstweigering) 
uit Bosnië en Human Rights 
without Frontiers uit Nepal. 
De laatste organisatie heeft 
een Engelstalige website www. 
hrwfnepal.net.np. Wie meer wil 
weten over het vredeswerk in 
dit land, waar het vreedzaam 
samenleven nog erg broos is, kan 
hier een kijkje nemen.
Overigens: goed te merken 
dat overal in de wereld waar 
gewelddadige conflicten zijn 
geweest, nog zijn of dreigen te 
ontstaan, jonge actieve 
vredesorganisaties opstaan. We 
kunnen ze niet genoeg steunen.

FNV lid van People Building 
Peace
Onlangs is het FNV toegetreden tot 
de beweging ‘People Building Peace 
Nederland’. Daarmee bestaat er 
weer een brede vredesbeweging, 
die wat breedte betreft 
vergelijkbaar met die uit de tijd 
van de kruisraketten. 
Pais en het Humanistisch Vredes-
beraad zijn er ook lid van.
Een vredesbeweging die nog 
breder is dan u wellicht denkt. 
People Building Peace is wereldwijd 
een campagne van de organisatie 
‘Global Partnership for the 
Prevention of Armed Conflict’ die 
in Den Haag zijn secretariaat heeft 
en gesponsord wordt door o.a. een 

flink aantal westerse regeringen 
waaronder de Nederlandse.

Jawek Kwakman
De Hoornse kunstenaar Jawek 
Kwakman bouwde, met behulp 
van software uit gamesindustrie, 
virtuele werelden die een 
aanklacht zijn tegen het 
toenemend geweld in de wereld. 
Hij deed dit mede naar aanleiding 
van de ‘wederopbouw van 
Afghanistan door het Nederlandse 
leger’. Hij zegt: 
"hoewel Nederland in oorlog is met 
Afghanistan is vrijwel niemand zich 
daar van bewust, behalve de 
ouders en kinderen van door ons 
uitgezonden militairen natuurlijk. 
Zij zijn het die het realisme van 
oorlog onder ogen moeten zien 
dagelijks!!!".
De virtuele werelden zijn te zien 
in het Virtuele Vredesmuseum 
www.vredesmuseum.nl

Robots in leger VS
In het winter 2006/2007 nummer 
van het blad Peace Matters van 
de Peace Pledge Union, de Britse 
zusterorganisatie van Pais, stond 
een artikel over robotisering van 
de Amerikaanse strijdkrachten. 
Dat blijkt veel verder te gaan dan 
de onbemande vliegtuigjes die 
al volop gebruikt worden. Het is 
zelfs de bedoeling dat in 2015 een 
derde van de grondstrijdkrachten 
uit robots bestaan. Op het ogenblik 
zouden er al twintig actief zijn.
Als groot ‘voordeel’ wordt genoemd 
dat robots geen scrupules hebben 
bij het doden van mensen. Van 
de menselijke soldaten blijkt als 
puntje bij paaltje komt de helft 
opzettelijk mis te schieten.

Irak-oorlog: 11 miljoen per uur
Het National Priorities Project, een 
onafhankelijke denktank die de 
Amerikaanse oorlogsuitgaven in 
een breder perspectief plaatst 
heeft uitgerekend dat de oorlog 
in Irak de VS momenteel 11 
miljoen dollar per uur kost. Met dit 
budget zouden 3,2 miljoen nieuwe 
huizen gebouwd, 6,2 miljoen 
extra leraren aangesteld en 17 
miljoen universitaire opleidingen 
gefinancierd kunnen worden.

Musical over Gandhi
Momenteel wordt er gewerkt aan 
een musical over Gandhi. Gandhi’s 
liefde voor zijn vrouw Kasturbai 
en zijn angst voor het uit de hand 

lopen van het verzet krijgen vorm 
tegen de achtergrond van een 
traditioneel maar verdeeld India.
De musical wordt gespeeld door 
middelbare scholieren en zal 
in januari 2008, vergezeld van 
educatieve projecten, in première 
gaan. Aan een professionele 
internationale versie wordt 
gedacht. Meer informatie: 
www.musicalgandhi.nl

Kerk in Actie uit UCP
Kerk in Actie is uit United Civilians 
for Peace getreden omdat zij vindt 
dat UCP teveel kritiek heeft op 
Israël. Aangezien Kerk in Actie 
behoort tot de Protestantse Kerk 
in Nederland heeft UCP een beroep 
gedaan op het moderamen van die 
kerk om het besluit van Kerk in 
Actie terug te draaien.

Zuid-Korea schendt rechten 
dienstweigeraars
Het mensenrechtencomité van de 
VN heeft Zuid-Korea veroordeeld 
wegens het schenden van de 
mensenrechten omdat Zuid-Korea 
het recht om wegens 
gewetensbezwaren dienst te 
weigeren niet erkent.

Hadas Amit weer veroordeeld
De Israëlische Hadas Amit is voor 
de 5e maal tot een gevangenisstraf 
van 21 dagen veroordeeld wegens 
dienstweigering. Ze is daarmee 
de langst gestrafte vrouwelijke 
dienstweigeraar in de Israëlische 
geschiedenis.

Chris Geerse

Korte berichten
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De film over het Palestijnse stadje Bilin gemaakt door de 
Israelische ex-soldaat Shai Pollak is een serie verslagen van 
de wekelijkse geweldloze strijd van Palestijnen (soms samen 
met Israëliërs) tegen de bouw van de muur sinds 2002. Het 
is een moment opname van een strijd die nog steeds duurt 
en actueel is. De film was te zien in enkele filmhuizen, waar 
ook de makers en enkele dorpsbewoners waren. Een verslag 
van de voorstelling in ACU te Utrecht.

hun mascotte, een invalide jonge man in de 
frontlinie. Zijn rolstoel heeft hij te danken aan 
een van de eerste acties van de Israëlische 
bezetters. De oudste zoon van de plaatselijke 
herder  raakte zwaar gewond door een kogel 
die via zijn hoofd in zijn rug drong en hem 
voor het leven verlamde. Soldaten zullen deze 
jonge man niets doen, maar zijn voortdurende 
aanwezigheid is wel een stimulans voor de 
geweldloze aanpak van de actievoerders. Ook 
zijn daar de meedemonstrerende Israëlische 
ex-soldaten en filmers, die in Bilin bleven 
“hangen” na allerlei omzwervingen langs 
andere actie-plaatsen. Als Israëliërs hebben zij 
meer toegang tot de bezettende soldaten. Hun 
discussies met de soldaten en de pleidooien 
voor de dorpelingen geven een beeld van 
Israëliërs die tegen het beleid van hun regering 
zijn. Hun verontwaardiging is dan ook groot als 
een van hen gewond raakt door kogels van de 
soldaten.

Geweldloos tegen geweld
Met de jonge Arabier in de rolstoel en de 
filmende debaterende Israëliërs in de kop 
van vele demonstraties heeft de film iets 
onwerkelijks. Hoopgevend is de pluriforme 
groep demonstranten. Naast de Palestijnen 
doen organisaties als Ta’aush, Gush shalom, 
Coalition for Women for Peace en anderen mee. 
De vasthoudendheid van de demonstranten en 
hun wekelijkse geweldloze actie hebben een 
voorbeeldfunctie. Stenen gooien is verboden. 
Alleen het voeren van dialogen,  liggen voor 
barricades, of meelopen met protestmarsen 
(soms langs slinkse routes) zijn de enige 
wapens in de strijd om gerechtigheid. Ronduit 
triest zijn de beelden van de hardhandige 
arrestaties, vernederingen en provocaties door 
Israëlische patrouilles. Het saldo in 2004: 11 
doden en 1000 gewonden spreekt voor zich. 

Het verslag van de stoffige acties kent geen 
mooi einde. Er is geen einde, want nog 
steeds vechten de bewoners van Bilin voor 
gerechtigheid. Nog steeds wordt er een proces 
gevoerd over drie zaken, zoals Shai Pollak 
aan het eind van de film toelicht. Er lopen 
processen over de locatie van de muur, de 
illegale bouw van de Israëlische nederzetting 
Modi’n Illit en de onwettige landonteigening. 
In de nederzetting wonen nu al mensen die 
daar vooral naartoe worden gelokt door de 
zeer lage prijzen. Vreemd genoeg zijn de 
projectontwikkelaars Canadezen, wat aangeeft 
dat een aantal zaken nogal vreemd door 
elkaar liggen. De unieke samenwerking tussen 
Palestijnen en Israëliërs komt in deze film en bij 
deze voorstelling vooral tot uiting. Men vertaalt 
voor elkaar, komt voor elkaar op en: “They 
love Bilin”.Ze dragen het dorp in het hart, en 
vertellen het de wereld.

Anke Polak 

BILIN MY LOVE / BIL’IN HABIBTI
Docufilm van Shai Carmeli Pollak

Bilin
Midden op het affiche van de film Bilin my 
love staat een groot hart afgebeeld. Dit hart is 
opgevuld met foto’s van alle hoofdrolspelers. 
Men zou kunnen vermoeden dat de film vooral 
een hartverwarmende sfeer oproept. Dit kan 
deels worden bevestigd en deels worden 
ontkend. Inderdaad ademt de film een gevoel 
van geweldloze solidariteit, vastberadenheid en 
vindingrijkheid van de plaatselijke actiegroep 
“tegen de muur”. Anderzijds is de verbetenheid 
en het geweld van het Israëlische leger dat zich 
tegen deze mensen keert met het gebruik van 
gas, rubberen kogels, oorverdovend geluiden 
en bulldozers een teken van machteloze woede. 
Helaas waren de makers niet sterk genoeg om in 
eigen materiaal te knippen, de film is soms wat 
eentonig.

Het verhaal gaat over de bewoners van het 
dorpje Bilin, dat aan de “verkeerde” kant van de 
scheidingsmuur staat. De bouw van de muur, 
die in 2002 begon, betekent dat al het land, 
alle bomen en huizen van de Palestijnen aan 
de “Israëlische zijde” worden ingepikt door de 
Israëlische overheid om onder andere een nieuwe 
Israëlische nederzetting te bouwen. (De muur 
wordt gebouwd voor de veiligheid van de Israëliërs 
zegt men). In de film is te zien hoe de bewoners: 
herders, boeren en burgers met lede ogen moeten 
toezien hoe grote delen van hun eigendommen 
zonder juridische bewijzen worden omgeploegd, 
ontworteld en verplaatst. Sinds 2002 verzetten 
de bewoners zich hiertegen op een bijzondere 
vreedzame wijze. Het verzet is om verschillende 
redenen opvallend. In de eerste plaats is daar 
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Professor Ilan Pappe: 

De etnische zuivering van Palestina
In een stampvol zaaltje in Café Desmet in Amsterdam 
sprak de Joods-Israëlische professor Ilan Pappé op 
zondag 28 januari 2006 over “De etnische zuivering 
van Palestina’. Pappe (1954) doceert als hoogleraar 
politicologie aan de universiteit van Haifa, Israël. 
Hij behoort tot de controversiële groep “nieuwe 
historici” die de gevestigde visie op het ontstaan 
van de Israëlische staat bestrijden. In zijn boeken 
documenteert hij zorgvuldig dat de zionistische 
beweging in 1948 een oorlog is begonnen tegen de 
Palestijnse bevolking en dat de zionisten dit welbewust 
deden om het land te “zuiveren” van het Arabische 
volk. Dit gaat lijnrecht in tegen de traditioneel door 
Israël gegeven voorstelling van zaken.

Twee maanden vóór de uitroeping van 
Israël
Pappe wees er o.a. op dat het besluit om een 
etnische zuivering in Palestina uit te voeren al 
genomen is vóórdat de staat Israël uitgeroepen 
werd. Op 11 maart 1948 (2 maanden vóór de 
uitroeping van Israël) vergaderden 11 leiders 
van de zionistische Haganah-organisatie onder 
leiding van David Ben Goerion in het ‘Rode 
Huis’ in Tel-Aviv. Daar namen zij het besluit dat 
1 miljoen Palestijnen uit Palestina verdreven 
moesten worden. Deze etnische zuivering werd 
nodig geacht om de te vormen staat Israël een 
stevige Joodse meerderheid te geven.

530 Palestijnse dorpen en 11 steden 
verwoest
Binnen ZES maanden was dit besluit 
verwezenlijkt. Volgens Pappé blijkt uit het 
bewijsmateriaal dat de oorlog tussen Israël 
en de Arabische staten niet de OORZAAK was 
van de verdrijving van de Palestijnen. De 
oorlog was het MIDDEL om die verdrijving te 
verwezenlijken. 530 Palestijnse dorpen en 11 
Palestijnse steden werden verwoest. Israëlische 
militairen gingen daar van deur tot deur om de 
bewoners uit hun huizen te sleuren, ook alle 
vrouwen, kinderen en bejaarden.

Israël legde resolutie 194 naast zich neer
Professor Pappe zei dat thans verdrijving 
van 1 miljoen mensen uit hun woongebieden 
algemeen als een ernstige misdaad tegen de 
mensheid wordt gezien. Toch heeft in 1948 
de wereld nauwelijks gereageerd. Wel hebben 
de VN, toen nog volledig door het Westen 
overheerst, in december 1948 (ondanks verzet 
van Israël) resolutie 194 aangenomen die 
bepaalde dat alle Palestijnse vluchtelingen 
moesten kunnen terugkeren. Israël legde de 
resolutie naast zich neer (zoals het later nog 
vele malen zou doen).

Uit verontwaardiging over deze houding 
van Israël kondigde zelfs Amerika sancties 
tegen Israël af. Dit beleid werd echter 
na twee maanden al weer prijsgegeven. 
Volgens Pappe is erkenning van het recht op 
terugkeer van de Palestijnen ook nu nog een 
voorwaarde om tot vrede te komen.

Ilan Pappe, die door zijn moedige en eerlijke 
opstelling in Israël aan veel vijandigheid en 
verdachtmakingen blootstaat, verklaarde 
dat hij juist als Jood zich verplicht voelt om 
eerlijk de historische feiten naar buiten te 
brengen. Hij kreeg van het publiek menig 
warm applaus. Er lijkt alle reden om veel 
respect te hebben voor deze moedige 
man, die zijn wetenschappelijke integriteit 
niet door nationalistische gevoelens laat 
vertroebelen.

Pappe  was in Nederland op uitnodiging van 
Een Ander Joods Geluid (EAJG) en United 
Civilians for Peace (UCP). In oktober 2006 
verscheen van hem het ook in Nederland 
verkrijgbare boek ‘The ethnic cleansing of  
Palestine’. 

Paul Kuiper
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Een impressie van libanon, zes maanden na de oorlog

In oktober 2006 hebben Humanistisch Vredesberaad 
en Pais een ochtend stilgestaan bij de actuele stand 
van zaken in Libanon na de oorlog met Israël. Twee 
leden van de groep D4net (een netwerk van dromers, 
denkers, durvers en doeners) gaven een persoonlijk 
verslag van hun bezoek aan dit land in september. 
Na een half jaar ging men weer op onderzoek uit. 
Uit de verslagen op de website D4net.nl volgt een 
samenvatting.

Andere problemen
D4net had voor deze reis een aantal 
doelstellingen voor ogen zoals weerzien 
en aanhalen van de banden met de 
onafhankelijke organisaties uit het 
samenwerkingsverband “Samidoun” om 
ze later ook in Nederland te ontvangen en 
documenten verzamelen voor discussies. Als 
de D4net medewerkers in Libanon aankomen 
is het onrustig in het land. Veel discussies en 
ongenoegen over de donorconferentie voor 
de naoorlogse hulp houd mensen bezig en de 
angst voor een burgeroorlog neemt toe.
  Interessant is de visie van Bassem die 
maandenlang hulpverlening coördineerde, 
over Samidoun. “Door hevige interne strijd 
is de glans van wat ze eens was verloren 
gegaan. De strijd tussen de NGO’s en 
de onafhankelijke politieke organisaties 
over de werkwijze is daar de oorzaak 
van. Hiërarchische structuur versus 
basisdemocratie en verschillende politieke 
standpunten versterken de verschillen nog 
meer”. 
Uit gesprekken met enkele personen blijkt 
de onduidelijkheid van Hezbollah. “Wat wil 
Hezbollah? Ze heeft geen sociaal-economisch 
alternatief. Het lijkt erop dat ze vooral 
een groter deel van de macht wil en niet 
een werkelijk andere regering. Hezbollah 
onthoudt zich van kritiek op bijvoorbeeld 
Hariri en ook over Parijs III is zij onduidelijk. 
Het lijkt of Hezbollah steeds een stap naar 
voren zet en zich dan weer terugtrekt zoals 
bij het tentenkamp en de staking. Ze verliest 
daardoor het initiatief en steeds meer 
mensen zetten hun vraagtekens”.

Huiselijk geweld en politieke spanningen
De organisatie tegen huiselijk geweld 
ontstond tien jaar geleden met als doel het 
zwijgen te doorbreken, zodat het praten 
over huiselijk geweld acceptabel werd, 
vertelt Nada El Amine. Door de aanwezigheid 
van zoveel verschillende sekten met hun 
eigen regels, zijn vrouwenrechten nergens 
vastgelegd. Kinderopvang, scheiding, 
alimentatie: allemaal zaken die heel lastig 
zijn. De raad is in staat hierbij te helpen 
met informaties, bijstand of psychologische 
hulp en trainingen. Binnen de heersende 

culturen is het doorbreken van taboes vaak 
het moeilijkste. Helaas hebben alle politieke 
toestanden en de oorlog het onderwerp laag 
op de agenda laten zakken. Het meeste 
geld wordt nu uitgegeven aan de hulp aan 
vluchtelingen. Dat vindt Nada niet terecht 
omdat “juist de huidige instabiliteit en 
spanningen in het land het huiselijke geweld 
bevorderen. Zoals het geweld tussen man en 
vrouw in de vluchtelingenkampen”. Zij weten 
dit uit waarnemingen, de wanhopige vrouwen 
zien geen oplossingen meer, maar vragen 
niet om hulp. De medewerkers van de raad 
zoeken de slachtoffers op en bieden concrete 
hulp waar mogelijk.
Gescheiden en alleenstaande vrouwen 
ondervinden veel moeilijkheden in Libanon. 
Steun van feministische groepen is niet te 
verwachten want deze bestaan niet, net als  
“blijf van m’n lijf huizen”. De sektarische 
overheid maakt het ook onmogelijk om een 
burgerlijk huwelijk te sluiten en over abortus 
hoeft men voorlopig niet te denken. 

Een neerwaartse spiraal
Ook is er het verhaal over de schietpartij bij 
de Arabische Universiteit. Uit gesprekken 
blijkt dat de laatste maanden spanningen 
in die wijk toenamen. De overwegend 
Soennitische bevolking heeft het gevoel 
dat de Sjiieten de wijk willen overnemen. 
Ook het tentenkamp van de oppositie in 
de benedenstad stimuleert dit gevoel. Tal 
van Sjiieten uit de zuidelijke wijken zitten 
in het tentenkamp. Het gevoel is voor een 
belangrijk deel gebaseerd op racisme. De 
Sjiieten zijn de ‘achterlijke boerenbevolking 
uit het Zuiden’ terwijl de Soennieten 
‘stedelijke bewoners zijn die zich veel 
meer geciviliseerd voelen’. Na Parijs III 
(donorconferentie) is er weinig veranderd in 
Libanon. De verwachting is dat de geldstroom 
weinig zal helpen tegen de groeiende 
armoede in Libanon. Het is geleend geld dat 
deels nodig is om voorgaande leningen af te 
betalen. Die armoede is in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld die in Egypte, minder openlijk 
waarneembaar, maar zeker aanwezig. Door 
de hele situatie in Libanon zijn mensen 
enigszins apathisch geworden. Ze wachten 
af omdat de toekomst onzeker is. Mensen 
hebben geen idee over de ellende van 
anderen door het sterke separatisme in de 
verschillende wijken. Dit wordt veroorzaakt 
door verschil in rijkdom en religie. Het land 
is door de oorlog in een neerwaartse spiraal 
terechtgekomen, jongeren willen weg, 
investeerders blijven weg. Hoe moet het 
verder?

Samenvatting: Anke Polak 



18 Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg! MAART 2007 19Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg!MAART 2007

Boekbespreking

HET ZIJN NET MENSEN 
Een boek over 5 jaar Midden-Oosten ervaring van de 
Nederlandse correspondent Joris Luyendijk en zijn 
bewustwording van de journalistieke beeld(mis)vorming 
in Arabische landen en Israël.

Een boek dat beeldrijk de 
persoonlijke ontwikkeling van 
een naïeve journalist naar 
een kritische, bijkans anti-
journalistieke, waarnemer 
schetst. Het boek geeft 
veel sprekende voorbeelden 
over de invloed van een 
dictatoriaal regiem (door 
de VS gesteund, Egypte) 
op de opvattingen/gedrag 
van de burgers en van het 
fundamentele probleem voor 
een Westerse correspondent 
om betrouwbare infor-
matie te verkrijgen in die 
omstandigheden. Berichten 
zijn meestal niet te 
controleren. Door onkritische/

gemakzuchtige/enbedded journalisten 
en ondeskundige en bevooroordeelde 
eindredacties in de thuislanden worden er 
zeer eenzijdige en vertekende beelden over 
de Islam, Bin Laden, over fundamentalisten 
en islamitische terroristen en over Israël 
en de Palestijnen gevormd en in stand 
gehouden. 

Wat hij zijn Westerse medecorrespondenten 
en hun eindredacties verwijt is niet dat zij 
geen waarheidsgetrouw beeld (kunnen) 
geven maar dat zij, in hun media, de indruk 
geven dat dit wel het geval is. Door zijn 
relativerende en humoristische stijl bleef ik 
dit boek lezen zonder in zwaarmoedigheid te 
vervallen. Een boek dat elke vredesactivist 
die geïnteresseerd in rol die media spelen in 
de beeldvorming over conflicten, oorlog en 
vrede zou moeten lezen. 

Door zijn ervaringen als correspondent 
in het Midden-Oosten van de Volkskrant, 
NRC Handelsblad, het Radio 1 en het NOS 
Journaal is hij nu een gedreven vertolker 
geworden van de eerlijke journalistiek. 
Besef als lezer/luisteraar/kijker dat de 
informatie gefilterd, vervormd, versimpeld 
is, door belanghebbenden gemanipuleerd 
kan zijn en daardoor partijdig is. Verzwijg als 
journalist de mogelijkheid van vervormde/
gemanipuleerde berichtgeving niet als je 
dat weet/vermoedt en ook niet dat bepaalde 
gebruikte bronnen en gegeven feiten niet 
geverifieerd zijn. Want het gevolg is dat 
lezers of politici, jouw berichtgeving zien of 
gebruiken als de vaststaande feiten, zelfs als 

de Waarheid. Op een promotieavond voor 
zijn boek in Amsterdam op 20 februari bracht 
hij zijn visie welsprekend onder woorden. 
Een vergelijkbaar betoog stond in de Opinie 
Debat bijlage van NRC Handelsblad op 
zaterdag 24 februari. Dezelfde thematiek 
vormde een deel van de TV uitzending 
De Leugen Regeert op vrijdagavond 23 
februari. Hierin kon Joris Luyendijk met 
beelden uit NOS en RTL journaaluitzendingen 
zijn stelling illustreren: berichtgeving van 
het Nederlandse leger over de situatie 
en confrontaties in Uruzgan worden als 
(onbetwiste) waarheid gepresenteerd. 
Opmerkelijk was de duidelijke afwijzing van 
de kritiek door de eindredacteur van het RTL 
Journaal en de begripvolle wijze waarop de 
NOS journalist op de kritiek reageerde.

Reynold Klooker

Joris Luyendijk, Het zijn net mensen (2006) 
Uitgever Podium 220 bladzijden 
ISBN 90 579 316 5

In de Daily Star van vandaag worden de 
uitkomsten gemeld van een opinieonderzoek 
onder de Libanese bevolking. Daaruit wordt 
duidelijk dat de meeste mensen van mening 
zijn dat de oplossing van buitenaf moet 
komen, geheel in lijn met de bevindingen 
van D4net in Libanon. Opvallend is dat meer 
dan de helft van de ondervraagden vindt 
de Verenigde Staten het grootste obstakel 
vormen voor vrede in het land. Dat is bijna 
drie maal zoveel dan de mensen die Syrië en 
/ of Iran aanwijzen als hoofdschuldige. De 
opruiende speeches van GeaGea (Lebanese 
Forces) en Jumblatt (PSP) tijdens de 
herdenking van de moordaanslag van Hariri 
werden door het overgrote deel van de 
ondervraagden afgewezen, respectievelijk 63 
en 70 procent. De toespraak van Hariri werd 
door 70% gesteund èn de toespraak van 
Hezbollah-voorman Nasrallah van 16 februari 
jongstleden door 60%! Verder: 53% van de 
aanhangers van Hezbollah en Amal kozen 
de Partij van de Toekomst van Hariri als een 
toekomstige partner voor samenwerking 
en onder de aanhag van Harir is dat 38%. 
Kortom: de uitkomsten maken duidelijk dat 
de verdeeldheid onder de Libanezen veel 
minder is dan de VS en Israël graag zouden 
willen.

Henk van der Keur

bron: www.dailystar.com.lb  
artikelen: Most citizens expect foreign fix to 
crisis. Majority feel us hampering solution, 
Abdo Saad 9-3-2007

Opinieonderzoek in Libanon: VS 
dwarsboomt oplossing tussen 
regering en oppositie
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Berichtgeving 
uit Uruzgan: 
de waarheid?
In de morgen van 12 februari 
verspreidden de eerste berichten 
zich over een aanval op een 
bomfabriek in Uruzgan via de 
radio. “Onze jongens” wilden, 
tijdens een gezamenlijke actie 
met het Afghaanse leger, 
een woonhuis binnendringen 
waar mogelijk wapens werden 
gemaakt. Uit het huis werd 
geschoten, waarbij een dode en 
een gewonde viel aan “onze” 
kant. Na binnendringen zijn 
de schutters opgepakt. In de 
buurt stond nog een ander huis 
met 20 mogelijk andere Taliban 
strijders. Met zeer korte metten 
werden deze door “onze jongens” 
geliquideerd door “Hellfire”-
raketten. Het bericht eindigde 
met de opmerking dat er geen 
wapens waren aangetroffen.

Dezelfde avond stond het 
bericht ook in de krant (NRC), 
maar zonder vermelding van 
de vermeende wapens of de 20 
doden.

Hoe zat dat nou? Speuren langs 
het Internet leverde niet veel 
op. Dus vroegen we aanvullend 
bij het ministerie van Defensie. 
Volgens de woordvoerder van 
Defensie bestaan er nu 2 versies 
van het verhaal: allereerst het 
verslag van radiojournalist De 
Jager en het bericht dat Defensie 
verspreidt, dat overeenkomt 
met het krantenbericht. Op 
onze vraag “hoe het dan zat 
met die mogelijk 20 dode 
Taliban strijders” moest de 
voorlichter het antwoord 
schuldig blijven. Er waren 
inderdaad met geavanceerde 
apparatuur (geheim) mogelijk 
20 mensen waargenomen 
in het huis ernaast. Na de 
raketaanval was dat niet meer 
waarneembaar. Ze hebben het 
niet nader onderzocht, ze tellen 
geen slachtoffers, want de 
tegenstanders halen de doden 
vaak weg. “En hoe het nou met 
de wapens (volgens Defensie 
een verzameling oude mijnen en 
bommen) zat?” Ja, er waren wel 
sterke aanwijzingen dat ze op 
de goede plek zaten. “Hoe kon 

een embedded journalist dan een 
ander verhaal vertellen?” Volgens 
Defensie maakte de journalist 
een eigen verhaal.

Wat is de waarheid? Volgens 
mij blijft er na een raket aanval 
niet veel meer te zien van 
het gebombardeerde object 
of levende wezens. De Jager 
kan dus gelijk hebben. Of het 
echte Talibanstrijders waren of 
gewone burgers, we zullen het 
waarschijnlijk nooit weten.

Anke Polak

EEN ONWELKOME WAARHEID 
VS tegen studie 
naar CIA-vluchten

Onderzoeken naar geheime 
activiteiten van de CIA in 
Europa kunnen schadelijk zijn 
voor de samenwerking tussen 
Amerikaanse en Europese 
inlichtingendiensten, aldus 
Bellinger, een hoge functionaris 
van het Amerikaanse ministerie 
van Buitenlandse Zaken, in 
Brussel. Het onderzoek van het 
Europese Parlement naar deze 
activiteiten had als conclusie 
dat Europese landen de VS 
hebben geholpen om in het 
geheim terreurverdachten te 
transporteren via het Europese 
grondgebied. Sommige 
verdachten zouden naar niet-
Europese landen gebracht zijn 
waar ze werden gemarteld. 
Bellinger noemde het rapport 
“onevenwichtig, slordig en 
oneerlijk” (NRC-Handelsblad, 1 
maart 2007).

Het rapport werd op 14 februari 
besproken in het Europese 
parlement. Uit het persverslag:

Tussen 2001 en 2005 
hebben meer dan 1200 CIA-
vluchten gebruik gemaakt 
van het Europese luchtruim 
en zijn er mogelijk geheime 
gevangenissen op militaire 
bases van de VS in Europa 
geweest. Het Parlement laakt 
de passieve opstelling van 
sommige EU-lidstaten ten 
aanzien van illegale operaties 
door de CIA. Het verslag 
wordt aangenomen met 382 

stemmen voor, 256 tegen, bij 
74 onthoudingen. 

De leden hebben de toon van 
het verslag en de kritiek erin 
enigszins afgezwakt na druk 
van de EVP-fractie (Europese 
Volkspartij, waar de CDA-
fractie deel van uit  maakt) en 
de UEN-fractie (Unie voor een 
Europa van Nationale Staten), 
alsmede enkele nationale 
sociaaldemocratische delegaties. 
Desalniettemin stemt de EVP 
tegen het verslag. 

NOG EEN ONWELKOME 
WAARHEID

Openheid over 
Irak, Nú 
Openheid over Irak  is een 
burgerinitiatief dat zich inzet 
voor het openbaar maken van 
de feiten die tot de Nederlandse 
steun aan de oorlog tegen Irak 
hebben geleid. Initiatiefnemers 
zijn Allard de Rooi en Hein van 
Meeteren

Op 18 maart 2003 besloot 
het demissionaire kabinet 
Balkenende-I om steun 
te verlenen aan de oorlog 
tegen Irak. Het was een 
ingrijpend en felomstreden 
besluit. De oorlog miste een 
overtuigende inhoudelijke en 
juridische grondslag. Van de 
Nederlanders was 89 procent 
er dan ook tegen. Toch werd 
Irak met Nederlandse steun 
aangevallen.  Nederland heeft 
op dubieuze gronden een 
omstreden oorlog gesteund, die 
is uitgelopen op een uitzichtloze 
ramp. Desondanks heeft de 
regering nooit verantwoording 
afgelegd voor haar besluit. 
Anders dan in andere landen 
is bij ons iedere vorm van 
waarheidsvinding geblokkeerd. 
Dat is onacceptabel. Het 
afleggen van verantwoording is 
een democratische plicht. 

Wij eisen dat de regering 
dat alsnog doet. U kunt ons 
daarbij steunen door de 
actie te ondertekenen op 
www.openheidoverirak.nu/
?ondersteun

Reynold Klooker
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Volgens de officiële bronnen, met name het 
Base Structure Report, waren dat er in 2003, 
buiten de VS, 702, in ongeveer 130 landen, 
en 737 in 2005. Terwijl de media de indruk 
geven dat het aantal vermindert door het 
sluiten van bases in West-Europa neemt het 
aantal onder Bush juist toe. Buiten de VS 
zijn er een half miljoen militairen en burgers 
direct betrokken bij het militaire wereldrijk. 
In 2005: bijna 200 000 VS militairen, 
evenveel Amerikaans burgerpersoneel 
en ruim 80 000 m/v locaal personeel. 
Maar in het genoemde rapport staat niet 
alles. Er wordt geen garnizoen in Kosovo 
vermeld terwijl daar in 1999 het grote 
kamp Bondsteel gebouwd is en sindsdien 
onderhouden wordt door een dochterbedrijf 
van Halliburton [jawel dat bedrijf van 
vicepresident Cheney]. Ook komen de bases 
in Afghanistan, Irak (106, in mei 2005), 
Israël, Kirgizistan, Qatar en Uzbekistan in 
het rapport niet voor. Het niet vermelden van 
veel bases wordt gerechtvaardigd met de 
opmerking dat die bases geen eigendom zijn 
van de Amerikanen maar in alleen gebruikt 
mogen worden door de Amerikanen. Dit 
klopt niet helemaal want 26 Turkse bases, 
eigendom van de Turkse staat, die ook door 
de Amerikanen gebruikt worden, worden 
weer wel vermeld. Weggelaten worden ook 
de militaire en spionage installaties in Groot-
Brittannië, die lang doorgingen voor Britse 
Royal Airforce Bases.

In Jordanië zijn in het geheim 5000 VS 
militairen aan de Syrische en Irakese 
grens gelegerd. Toch houdt Jordanië vol 
dat er geen afspraken met de Amerikanen 
gemaakt zijn en dat er geen bases en 
Amerikaanse militairen in het land zijn. Op 
verzoek van Saoedi-Arabië werd tot 2003 
geheim gehouden en ontkend dat er in 
Jedaah en groot aantal Amerikaanse B-52 
bomenwerpers gestationeerd was. In 2003 
werden ze uit Saoedi-Arabië teruggetrokken.

Bases met Amerikaanse kernwapens in het 
buitenland, [ook al zijn daar Amerikaanse 
militairen aanwezig en wordt zelfs een deel 

van de basis door Amerikanen beheerd], 
worden ook niet vermeld [Naar Volkel zoek je 
dus tevergeefs]. Het betreft hier honderden 
bases over de wereld met daarnaast 
tientallen schepen en onderzeeërs met 
kernwapens aan boord.

Een eerlijke inventarisatie zou waarschijnlijk 
uitkomen bij omstreeks 1000 bases buiten de 
VS.

Bronnen: 
America’s Empire of Basis, Chalmers Johnson 
15-1-2004 www.commondreams.org 
Passages uit het boek van Chalmers Johnson 
Nemesis: The last days of the American 
Republic door Corazon Valdez Fabros 19-2-
2007 www.alternet.org

Op de websites www.topsy.org en 
www.globalsecurity.org worden andere 
bronnen voor kennis over Amerikaanse 
militaire installaties vermeld. 
De enige (erkende) Amerikaanse basis 
in Nederland is de legerbasis in Schinnen 
(Limburg). Melding wordt gemaakt van 
transport en communicatie eenheden in de 
Rotterdamse haven.

Een zeer belangrijke bron voor actuele 
informatie over de Amerikaanse bases 
wereldwijd en het verzet daartegen 
(waarover je zelden iets ziet, hoort of leest 
in de Nederlandse media, maar wat manifest 
aanwezig is), is het No US Bases netwerk 
met het adres nousbases@lists.riseup.net. 
Overal op de wereld volgen No US Bases 
activisten de ontwikkelingen bij Amerikaanse 
bases.
Een algemenere doelstelling heeft het No 
Bases Network: dit voert campagne voor de 
opheffing van alle militaire bases van welk 
land dan ook buiten zijn eigen grenzen. 
Van 5 - 9 maart 2007 organiseerde het No 
Bases Network een grote internationale 
conferentie in Quito, de hoofdstad van 
Ecuador. De conferentie wordt behalve 
door veel organisaties uit Ecuador, ook 
ondersteund door (ondermeer): US Peace 
Councel, Nonviolance International, Japan 
Peace Committee, For Mother Earth (België), 
de Campagne for Nuclear Disarmement (GB) 
en het Transnational Institute (Nederland) 
Voor verslaggeving zie: www.no-bases.net 
In de Nederlandse dagbladen, radio en tv 
zal er geen aandacht aan besteed worden, 
verwacht ik.

Reynold Klooker

Het  Amerikaanse Imperium van militaire bases 

De meeste Amerikanen weten niet, of willen 
niet weten, dat de VS de wereld beheerst door 
zijn militaire macht. Een uitgebreid netwerk van 
bases omspant de aarde. Zonder kennis van de 
omvang en aard van dit wereldnetwerk is niet te 
begrijpen hoe een nieuwe vorm van militarisme de 
grondwettelijke rechten in de VS ondermijnt [en ook 
de wereldrechtsorde, RK]. In het verleden was het 
aantal kolonies van een land maatgevend voor zijn 
imperiale macht, nu het aantal militaire bases.
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door Martin Broek, Campagne 
tegen Wapenhandel, Dutch 

Campaign Against Weapon Trade,
Anna Spenglerstraat 71, 

1054 NH Amsterdam, 020 
6164684, amokmar@antenna.nl  

www.stopwapenhandel.org
www.stoparmstrade.org

Tony Corruptie
Eind 2006 startte een rel in 
Engeland. Tony Blair zei dat 
de onderzoeken naar corruptie 
in de wapenleveranties aan 
Saoedi-Arabië gestopt moesten 
worden. De onderzoeken zouden 
de staatsveiligheid van Groot 
Brittannië in gevaar brengen, 
aldus de Britse Minister President.
Onmiddellijk werd een grote 
NGO-actie opgezet tegen deze 
draai om de wapenenindustrie 
en Saudi’s uit de wind te 
houden. Een petitie van Britse en 
buitenlandse organisaties haalde 
de kolommen van de kranten.
De stap zou grote gevolgen 
hebben. Op 3 maart stelde de 
Financial Times: “Ook al hebben 
de Minister President en Gordon 
Brown, zijn voor de hand liggende 
opvolger, met passie gesproken 
over de noodzaak gekonkel in 
Afrika en elders aan te pakken, 
de Regering Blair heeft echter 
misstanden in eigen land 
genegeerd. Dit geldt zowel het 
opleggen van straffen als het 
wegnemen van de grote zwaktes 
in de wetgeving.”
Het lijkt erop alsof de Britse 
ethische codes voor door de 
week zijn en schaamteloze 
machtspolitiek voor in het 
weekend. Dat is voor een 
internationale aanpak van de 
corruptie fnuikend.
‘Labour must make good its fail-
ure to reform the law,’ Financial 
Times 28-2-2007
Zie voor meer informatie: 
www.caat.org.uk/issues/sfo/sfo-
latest.php#Saudi-Arabia 

Containers naar Eritrea
Op de kade in Antwerpen hebben 
jarenlang 91 containers met 
tankmotoren, geschutskoepels, 
nachtzichtapparatuur gestaan. 
Dat is een hoeveelheid 
vergelijkbaar met een flatgebouw 
van vier verdiepingen en 26 
meter breed en tien meter diep. 
De containers waren in 1998 
aangehouden op hun reis naar 
Eritrea. In 2002 wilde België 
van de containers af en gaf 
toestemming voor verscheping 
naar Nederland. Op 21 januari 
kwam daarvoor een schip aan 
in Antwerpen. Het vertrok op 25 
januari (volgens onze gegevens, 
een dag eerder volgens de 
Nederlandse Regering), om op 
dezelfde dag in Rotterdam aan te 

op aandrong de SM- 3 
onderschepping raket aan te gaan 
schaffen. Dit is een raket die met 
zeer grote snelheid zijn massa 
tegen een Ballistische Raket moet 
smijten die daardoor tot stof zal 
vergaan. Een wapentype dat 
onder wijlen het ABM-verdrag 
niet toegestaan was, maar waar 
destijds al wel aan gewerkt werd 
door bijvoorbeeld Japanners, 
Nederlanders en Verenigde 
Staten.
De afvuurinstallatie en vuurleiding 
voor de SM-3 heeft Nederland 
al. De raketten nog niet. Ze 
worden door de Amerikaanse 
militaire organisatie (MDA, 
Missile Defense Agency) voor 
het raketschild wel steeds vaker 
genoemd als belangrijk deel van 
het raketschild. Dit jaar gaan in 
de Verenigde Staten de eerste 
schepen met de SM-3 varen. 
Bronnen: US Missile Defense 
Agens unveils plans, JDW 7-2-
2007, www.mda.mil

Lesje Amerikaanse 
wapenexportpolitiek in 
Amsterdam
Op 4 en 5 juni van dit jaar wordt 
in Amsterdam een tweedaagse 
conferentie georganiseerd over 
de lange arm van de Amerikaanse 
wapenexportcontrole. Onder 
de titel: ‘VS exportcontrole op 
transacties buiten de VS; een 
handleiding’, kunnen bedrijven 
voor ruim 1.000 euro  les krijgen 
in Amerikaanse wetgeving en de 
toepassing daarvan in andere 
landen en de invloed daarvan op 
bedrijfspolitiek. 
Dat is bittere ernst, want de 
Verenigde Staten kunnen zware 
straffen opleggen aan bedrijven 
die zich niet aan de regels die in 
de VS gelden te houden, aldus 
de begeleidende folder. Of die 
overtredingen nu binnen of buiten 
de VS worden begaan.
Voor de zoveelste keer komt 
de vraag op waarom de VS 
wel buiten de landsgrenzen 
kan controleren en straffen 
opleggen bij overtreding van 
de Amerikaanse regels met 
betrekking tot strategische 
goederen. Nederland doet alsof 
ze bij de inbouw van Nederlandse 
componenten in Amerikaanse 
systemen machteloos staat. 
Bron: www.bsaexport.com/
seminars/
seminar2007amsterdam.pdf

komen. 
In Nederland lette men niet op en 
het schip dat op zaterdag binnenliep, 
vertrok op zondag 26 januari met 
bestemming Massawa in Eritrea. 
Zo kwamen de goederen vier en 
een half jaar later toch nog aan. 
Een beschamend voorbeeld van 
nalatigheid.
De hele kwestie is terug te lezen 
in de Groene Amsterdammer van 
16 februari 2007 of op onze site: 
www.stopwapenhandel.org.

Clusterwapens
Eind februari bracht Netwerk 
Vlaanderen naar buiten dat de ING 
Bank en ABN-Amro bank investeren 
in bedrijven die betrokken zijn bij 
de productie van clusterwapens. 
Deze genuanceerde boodschap 
ging al snel verloren en het werd: 
“ING en ABN-Amro financieren 
clusterwapens.” Het ging om 
financiering van Thales en EADS, 
twee van de drie grootste Europese 
wapenfabrikanten. 
Je kunt met evenveel recht wijzen 
op betrokkenheid bij productie van 
draagsystemen voor kernwapens, 
etc etc. door deze beide Europese 
wapenreuzen met een Nederlandse 
band.
Zie voor het Engelstalige rapport en 
veel meer (ook in het Nederlands): 
www.netwerkvlaanderen.be

Star Wars
Het zijn woorden uit het verleden. 
Ronald Reagan werkte in de 
jaren tachtig aan een miljarden 
verslindend project, het Strategisch 
Defense Initiative. Toch gaat de 
ontwikkeling van het raketschild 
gewoon door. Ter land, ter zee en in 
de ruimte.
Al november 2004 schreef weekblad 
Elsevier dat een Amerikaanse 
schout-bij-nacht er bij Nederland 
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O V E R Z I C H T   R E C H T Z A K E N begin maart 2007

− Op 30 januari moest 1 vredes-
activiste voorkomen bij de 
politierechter in Den Haag 
in verband met haar protest 
tijdens de NIID wapenbeurs op 
23 november 2006 in Rijswijk. 
Zij werd tot tweemaal toe 
aangehouden in verband met 
het dragen van een masker. 
Een doodsmasker om haar 
rol als Jan Soldaat uit te 
beelden. De rechtzaak werd 
aangehouden. Een nieuwe 
datum is nog niet bekend.

− Daarnaast waren er 
verschillende Hoger 
Beroepszaken in verband met 
de NIID wapenbeurs van 
13-10-05 in Den Haag. Twee 
mensen werden ook in Hoger 
Beroep veroordeeld tot een 
boete van € 150 voor het niet 
opvolgen van een politiebevel 
om een symbolische die-in te 
beëindigen. Van 2 anderen 
werd de zaak aangehouden en 
ook hier zijn nog geen nieuwe 
data bekend.

− Op 8 februari diende 
een rechtzaak bij de 
kantonrechter tegen een anti-
kernenergieactiviste. Vanwege 
het - tijdens het kamerreces 
genomen - besluit de 
kerncentrale Borssele langer 
open te houden protesteerde 
zij op 17-01-06 bij het Tweede 
Kamergebouw in Den Haag. De 
2 (!) personen werd verweten 
hun protest niet te hebben 
aangemeld. De kantonrechter 
kwam tot vrijspraak en stelde 
dat er voor een dergelijk 
kleinschalig protest geen 
meldingsplicht is en dat de 
vrijheid van meningsuiting (de 
Wet Openbare Manifestaties) 
boven de beperkende regels 
van de APV van Den Haag 
gaat. Het Openbaar Ministerie 
is niet in Hoger Beroep 
gegaan.

− Op 7 maart om 11 uur 
moest een vredesactiviste 
voorkomen bij de politierechter 
Amsterdam voor haar protest 
op 21 juni 2005 tegen de UDT-
wapenbeurs in Amsterdam. 
Verkleed als zeemeermin 
protesteerde zij tegen het 
dierenleed veroorzaakt 
door sonar-apparatuur 
die op deze defensiebeurs 

werd gepromoot. De zitting 
begon omstreeks 13.00 
Twintig minuten later 
volgde vrijspraak. Het zich 
bevonden hebben op verboden 
terrein vond de rechter niet 
bewezen. De aanwezigheid 
van een hekwerk is niet 
voldoende. Verreisten om in 
overtreding te zijn: Bordjes 
(met verboden toegang) 
of bewakingspersoneel dat 
te kennen geeft dat het 
een verboden terrein is en/ 
of hekken met kettingen 
waarmee toegangen afgesloten 
zijn. Hij haalde een arrest van 
30 jaar geleden aan waarin 
iemand werd vrijgesproken die 
zich bevond op een weiland 
omgeven met sloten en 
hekken. Deze werden geacht 
vee te verhinderen het weiland 
uit te gaan en niet om mensen 
te verhinderen daar in te gaan.

− Op 23 maart aanstaande 
om 9.30 moeten zo’ n 
10 vredesactivisten bij 
de politierechter in Den 
Haag voorkomen voor hun 
protest op 4 juli 2006 bij het 
Ministerie van Defensie. De 
demonstranten stelden zich 
aan de vooravond van het 
bezoek van de Burgemeester 
Akiba van Hiroshima aan Den 
Haag ( in het kader van de 
Mayors for Peace campagne) 
in toga op voor de ingang van 
het Ministerie van Defensie. 
Dit om aandacht te vragen 
voor de uitspraak van het 
Internationaal Gerechtshof 
zo’ n 10 jaar eerder (op 8 juli 
1996) met betrekking tot de 
illegaliteit van het dreigen of 
gebruikmaken van kernwapens 
en de voortdurende 
Nederlandse steun aan de 
NAVO-kernwapenpolitiek en 
opslag van VS kernwapens op 
vliegbasis Volkel. Tijdens hun 
eerste rechtzaak verschenen 
de vredesactivisten ook in 
toga voor de rechter, die dat 
niet accepteerde en de zaak 
verdaagde. Prins Clauslaan 60, 
Den Haag. (direct naast CS 
Den Haag).

− Op 30 maart aanstaande 
om 9.00 moeten tien 
vredesactivisten bij de 
politierechter in Den Bosch 
voorkomen voor hun anti-

kernwapenactie op vliegbasis 
Volkel op 6 augustus 2005. 
In deze zaak hebben de 
advocaten tot 4 maal toe de 
politierechter (van Biesbergen) 
gewraakt, omdat hij blijk 
gaf van vooringenomenheid. 
De politierechter weigerde 
namelijk keer op keer in te 
gaan op de motieven van de 
vredesactivisten, de context 
van hun overtreding . Is het 
rechtmatig dat het Openbaar 
Ministerie hen vervolgt ten 
opzichte van het niet vervolgen 
van de overtreding van het 
Internationaal Recht door 
de Nederlandse steun aan 
de kernwapenpolitiek en de 
opslag van VS-kernwapens 
op Volkel. Uiteindelijk heeft 
de wrakingskamer het vierde 
wrakingverzoek toegewezen, 
waardoor de rechtszaak vanaf 
het begin over moet en de 
vooraf gevoerde verweren 
wel serieus genomen 
zullen moeten worden. 
(Leeghwaterlaan 8, Den Bosch, 
direct achter NS station Den 
Bosch).

− Ook in de Hoger Beroepszaak 
tegen ploegschaaractivist Turi 
Vaccaro wegens zijn actie 
op 10 augustus 2005 tegen 
F16-vliegtuigen op vliegbasis 
Woensdrecht loopt een 
wrakingverzoek. De zaak werd 
geschorst, en de voorzitter 
van de rechtbank gewraakt, 
omdat deze vond dat de 
advocaat-generaal (officier 
van Justitie in Hoger Beroep) 
door de verdediging werd 
beledigd door de vergelijking 
te maken met de handelswijze 
van Duitse (en Japanse) 
rechters en officieren tijdens 
de Tweede Wereldoorlog en de 
weigering nu van Nederlandse 
rechters en officieren om in te 
grijpen om voorbereidingen 
op nucleaire massamoord te 
voorkomen. De betrokken 
advocaat-generaal heeft in 
een poging de mond van de 
verdediging te snoeren, zelfs 
een klacht bij de deken van 
advocaten ingediend tegen de 
betrokken advocaten. Meer 
nieuws hierover volgt.

Rob Boogert
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NOT IN OUR NAME
Trident actie in Groot-Brittannië
Smeekbede om de vernieuwing van de Britse Trident 
kernraketten tegen te houden. Leidende figuren uit de 
politiek, het kerkelijk leven, de kunsten en het militaire 
apparaat lanceren een campagne tegen de Trident.
Een invloedrijke coalitie van 100 wetenschappers, 
advocaten, kerkleiders, acteurs, schrijvers en 
parlementsleden eist dat de overhaaste besluitvorming 
door Tony Blair om het Trident kernwapensysteem te 
vervangen onmiddellijk stopt.
Stephen Hawking, de wereldberoemde sterrenkundige 
is één van de prominenten die voorop gaat in de 
campagne. Een campagne die krachtige steun 
geeft aan de eis tot uitstel van de stemming in het 
parlement over de vervanging tot een volledig debat 
over de alle opties heeft plaatsgevonden.
Het is de eerste keer dat professor Hawking in het 
openbaar de haast heeft aangevallen waarmee het 
kabinetsbesluit ten gunste van het vervangen van 
het kernwapen in december 2006 werd genomen. 
Zijn vorige politieke interventie vond plaats in 2004 
toen hij het verlies van 100.000 levens in Irak 
als oorlogsmisdaad aanviel. In een verklaring zei 
hij: De kernoorlog blijft het grootste gevaar voor 
de overleving van het menselijke ras. De Trident 
vervanging maakt kernontwapening moeilijker en 
verhoogt het risico op het gebruik van kernwapens. 

Hogere defensieambtenaren bevestigden dat de kosten 
voor de vervanging van de Trident kunnen oplopen tot 
£65 miljard (100 miljard euro) over de geplande 30 
jaar gebruiksduur.

Sterk ingekorte versie van het artikel van Bruine Colin 
in The Independent, 15 februari 2007

Reynold Klooker

Van 27 april tot 3 mei a.s. zal in het Haagse stadhuis 
(het Atrium) een manifestatie worden gehouden, die 
is georganiseerd door het Haags Vredesplatform en 
het Haags Interkerkelijk Vredeswerk. De manifestatie 
komt voort uit een eerder plan om begin november 
2006 een gebeuren in de Grote Kerk te laten plaats 
vinden. Dat was bedoeld in het kader van het 25 jarige 
HVP-jubileum. Dank zij de contacten die toen door de 
organisatoren waren opgebouwd met de internationale 
organisaties kon een doorstart plaats vinden, waarvoor 
in het stadhuis ruimte werd gevonden.
Tijdens deze manifestatie zullen de beide 
vredesorganisaties samen met de in Den Haag 
gevestigde internationale vredesorganisaties een 
tentoonstelling houden. 

Aan deze tentoonstelling doen mee:
- de organisatie voor toezicht op het verdrag tegen 

chemische wapens OPCW
- het Internationaal Gerechtshof 
- het Internationaal Strafhof 
- het Joegoslavië-tribunaal. 
De organisaties zullen gedurende deze week hun 
activiteiten demonstreren aan het publiek en aan het 
onderwijs.
Mogelijk zal de manifestatie op vrijdagmiddag 27 
april door burgemeester Deetman worden geopend. 
Zondagmiddag 29 april zullen de vier organisaties 
lezingen houden over hun werk. De openingstijden 
zullen zijn: zaterdag 28 april van 9-17 uur, zondag 
29 april van 14-18 uur, maandag 30 april gesloten, 
dinsdag 1 tot donderdag 3 mei van 9-18 uur. Op die 
dagen worden er scholen rondgeleid. Een en ander 
is aanleiding geweest voor een reeks contacten van 
enkele HVP-vrouwen met scholen om de mogelijkheid 
voor projecten voor vredesonderwijs te bespreken.

Het Haags Vredesplatform zal zijn tentoonstelling 
exposeren, die al tijdens de jubileumviering op 1 
oktober 2006 te bezichtigen was. Hierin wordt duidelijk 
gemaakt hoe en waarom het HVP de straat op is 
gegaan en dat nog steeds doet. De kwaliteit wordt 
behalve door originele affiches ook vooral bepaald door 
de professionele fotografen die het HVP heeft gekend, 
met name Gerard van Alkemade. 

Jan Bervoets

Het Women Peacemakers Program (WPP) organiseert 
in samenwerking met het United Network of Young 
Peacebuilders (UNOY) de Internationale Vrouwendag 
voor Vrede en Ontwapening 24 mei 2007. 

Het thema dit jaar is ‘Meiden en geweld’ en de 
bedoeling is zoveel mogelijk meiden in Nederland bij 
deze dag te betrekken. Het voorlopige programma 
staat inmiddels in de steigers en omvat onder 
meer inspring-theater met theatergroep Formaat, 
video- en art installatie-presentaties van meiden, 
computerspelletjes, een stand-up comedian en een 
muzikale afsluiting met een MC en VJ. 

Alle onderdelen van het programma hebben tot 
doel meiden te betrekken in de discussie over 
geweld. De kranten staan vol met nieuws over 
internationale conflicten en oorlogen, maar in de 
eigen belevingswereld worden meiden net zo goed 
geconfronteerd met geweld. Geweld in de huiselijke 
sfeer, op straat, en in relaties. Vrij recent nog 
berichtten de Nederlandse media over meiden die vaak 
moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen tegen sex en tegen hun 
wil met hun vrienden slapen. Op 24 mei is er volop 

aandacht voor dit geweld en voor de manieren waarop 
meiden hiermee om kunnen gaan. Uiteindelijk wordt er 
ook een relatie gelegd tussen geweld en oplossingen in 
de persoonlijke sfeer, en gewapende conflicten en hun 
beëindiging in de rest van de wereld. 

Het WPP en UNOY zouden graag meer jongeren, en 
met name meiden bij de organisatie van het event 
betrekken. Daarom roepen ze jongerenorganisaties, of 
individuele leden, op om mee te doen.

Met name allochtone meiden worden van harte 
uitgenodigd mee te denken en te doen!

Voor meer informatie: Mariëtte van Beek, WPP 
Information Officer tel. 072-5123014, mail 
m.vanbeek@ifor.org, www.ifor.org/WPP

24 mei Internationale Vrouwendag 
voor Vrede en Ontwapening
Thema 2007: Meiden en geweld 

27 april tot 3 mei Den Haag
Vrede en Recht in het Atrium
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Selectie uit de landelijke 
Aktie Agenda van Omslag en 

Socia Media. De meest recente 
en volledige versie staat op 

www.aktieagenda.nl 
(u kunt daar zelf 

agendapunten invoeren)

EENDAAGSE ACTIVITEITEN
• ma 26 mrt 20.00 Infoavond/
debat Is de aanval op Iran aan-
staande (en wat te doen)? Als 
voortzetting van debat in juni 
2006, wordt de balans opgemaakt: 
hoe past de dreigende aanval op 
Iran in het buitenlandbeleid van de 
VS? Welke reactie is het beste voor 
de bevolking van Iran zelf? En wat 
kan een vredesbeweging in Neder-
land ondernemen? Broeinest, 
Plantage Doklaan 10-12, A'dam. 
gratis. www.broeinest.info
• wo 18 apr 19.30 Lezing Vrede 
en Verzoening. Noodzakelijke 
overwegingen bij hoogst actuele 
begrippen door Nico Scheurs. 
Vredesbesprekingen en 
verzoeningspogingen moeten een 
einde maken aan conflicten. Onder 
welke voorwaarden is het voor alle 
partijen mogelijk om ondanks 
schade en schuld toch samen 
verder te gaan en te werken aan 
een situatie van vrede die meer is 
dan de afwezigheid van oorlog en 
geweld? Universiteitsbibliotheek in 
Uithof (Boothzaal), Utrecht E.10. 
Vrede van Utrecht. 030 2303862. 
communicatie@vredevanutrecht.nl 
www.vredevanutrecht.nl
• di 24 apr 13.30-17.00 
Symposium Macht en onmacht van 
de VN Sprekers: - prof.drs. Jan 
Pronk, VN-gezant en oud-minister; 
- prof.dr. Neri Sybesma-Knol, VU 
Brussel. Aansluitend forum-
discussie. Auditorium Technische 
Universiteit. Eindhoven. Gratis. 
Org: Vredescentrum TU/e. Info: 
040 2474546 
vredescentrum@tue.nl www.tue.nl 
• wo 9 mei 20.00-22.00 
Forumavond De zin van het 
minimum bestaan. Afsluitende 
bijeenkomst van een cyclus van 8 
filosofisch getinte avonden. Ook de 
inleiders van die avonden nemen 
deel: Theo de Mare, Menno 
Sijtsma, Arnold Ziegelaar, Rymke 
Wiersma, Weia Reinboud, Toon van 
der Aa, Dries Boele en Saskia 
Poldervaart. Muiderkerkgebouw, 
Linneausstraat 37, Amsterdam. 
Stichting OostalArm, ism. 
Oecumenisch Kerk- en Buurtwerk 
Oost. 020-4688287. 
st.oostalarm@hotmail.com 
www.oostalarm.nl
• wo 9 mei 19.30 Lezing Oorlog 
en Vrede in Centraal Amerika door 
Prof. Dr D.A.N.M. Kruijt. El 
Salvador, Guatemala en Nicaragua 
zijn landen die van of via oorlog 
naar vrede zijn gegaan. Kruijt gaat 
in zijn lezing in op het ontstaan 
van de guerrilla in Centaal 
Amerika. Universiteitsbibliotheek in 
Uithof (Boothzaal), Utrecht. E 10,-. 

Vrede van Utrecht. 030 2303862. 
communicatie@vredevanutrecht.nl 
www.vredevanutrecht.nl
• wo 16 mei 19.30 Lezing Vrede 
en Verzoening en Herstelgerichte 
(Jeugd) Detentie door Ariane van 
Rhijn en Jeanet Jansen-van Driel. 
Sinds enige jaren wordt er binnen 
het Nederlandse gevangeniswezen 
op kleine schaal geëxperimenteerd 
met herstelgerichte activiteiten. 
Daders worden daarbij 
geconfronteerd met de gevolgen 
van criminaliteit, aangesproken op 
hun verantwoordelijkheid en 
aangemoedigd om iets van de 
schade en het leed te herstellen. 
Universiteitsbibliotheek in Uithof 
(Boothzaal), Utrecht. E10. Vrede 
van Utrecht. 030 2303862. 
communicatie@vredevanutrecht.nl 
www.vredevanutrecht.nl
• zo 20 mei Top van Onderop. In 
de aanloop naar de vergadering 
van de G8 (juni 2007 in Duitsland) 
organiseert het NSF een 
bijeenkomst waar Nederlandse 
sociale bewegingen hun alternatief 
voor een betere wereld 
presenteren. Want: een andere 
wereld is mogelijk! In diverse zalen 
rondom het Leidseplein, 
Amsterdam. Openingsactie om 
13.00 uur op het Leidseplein. 
Nederlands Sociaal Forum. 
info@sociaalforum.nl 
www.sociaalforum.nl
• wo 23 mei 19.30 Lezing Vrede 
is mensenwerk door Henk 
Zandvliet. Henk Zandvliet gaat in 
zijn lezing in op de vraag hoe 
iedereen een bijdrage kan leveren 
aan geweldloze oplossingen voor 
conflicten.. Universiteitsbibliotheek 
in Uithof (Boothzaal), Utrecht. E10. 
Vrede van Utrecht. 030 2303862. 
communicatie@vredevanutrecht.nl 
www.vredevanutrecht.nl

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• t/m di 15 mei 
Handtekeningenactie Geen 
ontwikkelingswerkers met een 
geweer!. Protest tegen de 
vermenging van militaire operaties 

en humanitaire hulp. 
Protestkaarten beschikbaar of 
teken via de website. Kerk en 
Vrede. 030 2316666. 
www.kerkenvrede.nl/ontwikkeling
• vr 27 apr t/m do 3 mei 
Jubileummanifestatie Haags 
Vredes Platform. Met uitzondering 
van Koninginnedag, zijn er stands 
van vredesorganisaties en het 
Haags Vredes Platform. Er komen 
tentoonstellingen, conferenties en 
andere activiteiten. Stadhuis, Den 
Haag www.haagsvredesplatform.nl

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• iedere eerste donderdag van 
de maand 18.00-19.00 Wake 
Silence for Peace. Wake voor een 
cultuur van vrede en 
geweldloosheid voor de kinderen 
van de wereld. Carnegieplein; voor 
het Vredespaleis, Den Haag. 
Gratis. Silence for peace. 070 
3604510. info@voordekinderenvan
dewereld.nl www.voordekinderenv
andewereld.nl
• iedere eerste vrijdag van de 
maand 19.00 -21.00 Picket-line 
en handtekeningen ophalen Neder-
landse troepen weg uit Afgha-
nistan! Het Anti-imperialistisch 
Platform in Rotterdam houdt 
protestpicket met een infostand en 
geluidsinstallatie, we delen pam-
fletten uit over de bezetting en het 
verzet ertegen. Lijnbaan bij de 
ingang van de Koopgoot, Rotter-
dam. Gratis. Anti-imperialistisch 
Platform. 010 4620852. 
aiplatform@yahoo.com
• iedere eerste vrijdag van de 
maand 12.45-13.45 bij het 
Lievertje op Spui Amsterdam, 
Vrouwen in het zwart, Stille Wake, 
Lily vd Bergh, 020 6223661, 
ops@xs4all.nl
• iedere eerste zaterdag van de 
maand 12.00-12.30 Stiltekring 
In plaats van geweld, stilstaan 
voor de vrede en ruimte voor 
dialoog. Stiltekring waarbij we 
stilstaan bij het geweld in de 
wereld waar dan ook en waarbij we 
oproepen om ruimte te scheppen 
voor dialoog. We staan een half 
uur maar korter meedoen kan 
natuurlijk ook. Breestraat nabij 
C&A, Beverwijk. De Raad van 
Kerken, het Vredesplatform en de 
werkgroep ‘Moslims en Christenen’. 
0251 253866 (Cees van der Steen) 
c.vandersteen@wanadoo.nl 
• iedere eerste zaterdag van de 
maand 14.00-14.30 Vredeswake 
"Vrede zonder wapens" en actuele 
flyers uitdelen op de Stadhuisbrug 
te Utrecht  Vredeswakegroep regio 
Utrecht, Tilly Okhuizen, 030 
2615074


