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Internationale tribunalen in Brussel 
en elders tegen Bush' oorlogspolitiek

Anti-nucleaire 'Tour 
de France', 25 april 
tot en met 23 mei

Het tribunaal kan worden beschouwd als 
een moreel gerechtshof. Het richt zich ook 
op de ‘denktank’ achter het PNAC-beleid 
en uitvoerders ervan, namelijk lieden als 
Donald Rumsfeld, Dick Cheney en Paul 
Wolfowitz. Zij denken ongestraft te kun-
nen doorgaan met het negeren van het 
internationaal recht. 

Het ‘Brussels Tribunal’ is opgezet in de 

De voorbereidingen voor de 
anti-nucleaire actiekaravaan, 
dit voorjaar door Frankrijk, 
zijn goed op stoom. Deze zoge-
noemde ‘Tour de France pour 
sortir (= verlaten) du nucléaire’ 
belooft een inspirerend evene-
ment te worden! 

Eén onderwerp tijdens de ‘Tour’ is de plan-
nenmakerij rond het beoogde nieuwe type 
kerncentrale, de ‘ERP’. Maar ook zal er 
aan de orde komen dat Frankrijk nu al de 
grootste nucleaire elektriciteitsproducent 
van Europa is en tevens een belangrijke 
exporteur, onder meer naar Nederland. 
Bovendien neemt Frankrijk geen seri-
euze stappen gericht op investeringen in 
duurzame energie. Dit waren belangrijke 
redenen om het Tour-project op te zetten. 
Daarnaast speelt natuurlijk ook de Franse 
nucleaire wapenpolitiek een rol.

Programma en route
Het weekeinde van eind januari-begin 
februari dit jaar was er de jaarlijkse leden-
vergadering van de ongeveer 650 organi-
saties die bij de Franse koepel ‘Sortir du 

Nucléaire’ zijn aangesloten. Daar is (mede) 
doorgepraat over het Tour-project en zijn de 
plannen ervoor verder uitgewerkt. De route, 
met de negatieve (nucleaire) en positieve 
(duurzame) locaties en de plaatsen die 
met het programma van theater, muziek 
en informatie worden aangedaan is nu 
vrijwel definitief.

De start is op 25 april, met een manifesta-
tie in Colmar (Vogezen), waarna op Tsjer-
nobyldag (26-4) vanaf de kerncentrale 
Fessenheim (op de grens met Duitsland) 
vertrokken wordt richting zuiden om zo’n 
5000 km later, op 23 mei, te eindigen in 
Noordwest-Frankrijk, met een bezoek aan 
een mogelijke EPR-locatie bij Dieppe, ge-
volgd door een slotmanifestatie in Rouen. 
Door de verschillende regionale groepen 
wordt nu hard gewerkt aan alle praktische 
zaken om de Tour te ontvangen en er in 
hun streek een krachtige anti-nucleaire dag 
van te maken.

Ook de mee-reizende groep deelnemers 
aan de Tour (nu nog - wegens gebrek aan 
financiële middelen - slechts zo’n 30 men-
sen)  krijgt vastere vorm. De professionele 
theatergroep ‘Brut de Beton’ gaat de hele 
maand mee met een programma van 
Tsjernobyl-monologen en aansluitend een 
debat, evenals een muzikant/poppenspeler 
met kinderprogramma. Waarschijnlijk gaat 

Brussel herbergt van 14 tot en met 17 april een belangrijk interna-
tionaal tribunaal. Doel van dit ‘Brussels Tribunal’ is het aanklagen 
van de leerstelling van de ‘preventieve oorlog’, zoals die door de 
regering-Bush is neergelegd in het beleidsplan ‘Project for a new 
American century (PNAC)’. Het tribunaal zetelt in de Beursschouw-
burg en De Hallen en is openbaar toegankelijk. 

vorm van een onderzoekscommissie, 
met getuigen, aanklagers en verdedigers. 
Commissievoorzitter is de Belgische pro-
fessor François Houtart, nauw betrokken 
bij het ‘World Social Forum’. Commis-
sieleden zijn de Egyptische schrijfster en 
feministe Nawal El Saadawi, Samir Amin 
(Egyptenaar en wetenschapper inzake 
het neo-kolonialisme) en Dennis Halliday 
(tot 1998 VN-assistent-secretaris generaal 
aangaande Irak). Ook de drie aanklagers 
zijn mensen van internationale statuur. Voor 
de verdediging wordt de ‘denktank’ rondom 
het PNAC-beleid uitgenodigd; indien geen 
lid ervan verschijnt, dan neemt een kenner 
van het PNAC, Jim Lobe, de verdediging 
waar. 

Het ‘Brussels Tribunal’ maakt deel uit van 
het ‘World Tribunal on Irak’-project, dat ook 
voorziet in de oprichting van tribunalen in 
New York, Istanbul, Berlijn, Tokyo, Frankrijk, 
Italië en Denemarken. Het project wordt ge-
dragen door een grootschalig internationaal 
netwerk van organisaties en personen die 
zich met name keren tegen de Irak-oorlog. 
Tot het project werd op instigatie van de 
‘Bertrand Russell Peace Foundation’ 1) in 
juni 2003 besloten, tijdens een netwerk-
conferentie in Brussel. 

Vervolg op bladzijde 2

LANDELIJKE DEMONSTRATIE
‘Stop de bezetting van Irak’
Zaterdag 20 maart
13 uur, Dam, Amsterdam
(zie Aktie Agenda, pagina 11)
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Vredeskoerier

‘t KAN ANDERS
‘t Kan Anders, vredeskoerier voor een leefbare 
wereld, is een gezamenlijke uitgave van Pais, 
Humanistisch Vredesberaad en Haags Vredes 
Platform. 

Redactie: Gerard van Alkemade (eindre-
dacteur), Jan Baan, Koos de Beus, Kees 
de Boer, Boyd Noorda, Bernadette Pilanen, 
Anke Polak, Barbara Smedema, Jan Taat, 
Hans Wiebenga, Sonja van Wier.  

Redactieadres: Postbus 10500, 2501 HM 
Den Haag, 070-3658533 (Gerard van Alke-
made); bgg: 0317-427491 (Jan Baan). Epost: 
kopij-tkananders@ddh.nl
Kopij voor het aprilnummer moet 29 
maart 2004 bij de redactie zijn. De verant-
woording voor de geplaatste artikelen ligt bij 
de auteurs. 

Abonnementen (informatie en admini-
stratie): Pais, Vlamingstraat 82, 2611 LA 
Delft, tel/fax: 015-2121694.
‘t Kan Anders verschijnt: 
a) 9 x per jaar als magazine van 12 blz.; 
oplage: 750. Jaarabonnement € 13,00. 
Proefabonnement (2 nrs) € 1,50; 
b) 5 x per jaar als mini-editie van 4 blz.; op-
lage: 850. Jaarabonnement € 4,-. Abonneren: 
maak het juiste bedrag over op giro 9032987, 
t.n.v. ‘t Kan Anders, Delft. Voor lezers van 
v/h Haagse Vredeskoerier: giro 496449, t.n.v. 
Haag Vredes Platform, Den Haag. Wat u extra 
overmaakt wordt verwelkomd als gift voor het 
werk van de uitgevende organisaties!
Productie: Haags Vredes Platform  
Opmaak: Christiaan la Poutré; 
Druk: Adelante. ISSN 0925-5893 

Steun met uw ideeën, actieve inzet of bijdrage:  
• Haags Vredes Platform, Postbus 10500, 
2501 HM Den Haag, 070-3658533, giro 
496449; haagsvredesplatform@ddh.nl; 
www.ddh.nl/org/hvp; vergadering: 3de 
dinsdag v.d. maand (niet in aug, sep), 20 u., 
Westeinde 58 
• Humanistisch Vredesberaad, vd Duyn van 
Maasdamstr. 15, 1215 HS Hilversum, 035-
6215817. Giro 79911 tnv HVB, Nieuwegein. 
www.humanistischvredesberaad.nl 
• Vereniging Pais, Vlamingstraat 82, 2611 LA 
Delft, tel. en fax: 015-2121694, giro 4173490; 
pais@worldmail.nl; www.vredesbeweging.nl

ook de muziekgroep ‘Stop Bure’ mee; 
Bure is de locatie voor eindopslag van 
Frans en mogelijk ook Europees kern-
afval. Ook in de uitwerking van de ver-
schillende ideeën voor straattheater zit 
duidelijk ontwikkeling. Er wordt hard 
gewerkt om een goede tentoonstel-
ling rond kernenergie, kernwapens en 
duurzame energie te realiseren. 

Goede basis gelegd
Vanuit Nederland wordt veel van 
het facilitaire gebeuren geregeld. 
Stichting Theaterstraat zorgt voor 
vervoer, podiumwagen en geluidsin-
stallatie. Hiervoor is de financiering 
rond. Kollektief Rampenplan neemt 
de biologisch/vegetarische voedsel-
voorziening op zich; de financiering 
daarvan is nog niet rond. Ook zijn er 
afspraken met de video/internet groep 
Trojan die een dagelijks videoverslag 
op internet wil verzorgen; ook hier zijn 
er nog financiële gaten.

Al met al ligt er een goede basis, maar 
is er voor de Tour nog steeds geld no-
dig om de puntjes op de i te zetten. 
Meer financiële steun kan het project 
krachtiger maken. Kleine giften lijken 
misschien een druppel op een gloei-
ende plaat, maar maken met elkaar 
tóch het verschil. Bijdragen kunnen 
worden gestort op giro 9634523, ten 
name van ‘Tour de France PSDN’, 
Amsterdam.

Info: Rob Boogert, Den Haag, 070-
3890235; Tour-route: op www.sortir
dunucleaire.org

Tour de France
vervolg van de voorpagina

Openbaar debat: 
‘Heeft kernenergie toekomst 
in een vrije markt?’ 

Projectontwikkelaar wil kerncentrale bouwen
Benno Wiersma, projectontwikkelaar uit Rotter-
dam en directeur van ‘Sunergy’ gaat op 25 maart 
aanstaande op een door WISE 1) georganiseerd 
debat vertellen hoe hij in Nederland een nieuwe 
kerncentrale denkt te realiseren. Hij is samen met 
organisaties uit de nucleaire sector bezig met het 
ontwikkelen van een plan voor de bouw van een 10 
Megawatt Hoge Temperatuur (kern)Reactor (HTR), 
bijvoorbeeld een zogenaamde ‘Pebble Bed Modu-
lar Reactor (PBMR)’. Hij zegt daar ‘binnenkort’ een 
vergunningsaanvraag voor te gaan indienen bij het 
ministerie van VROM. 

Sinds de ramp in Tsjernobyl (1986) zijn er in Neder-
land geen concrete plannen meer ontwikkeld voor 
nieuw kernvermogen. Officieel (sinds eind 1995) 
zijn er locaties aangewezen voor de mogelijke 
bouw van nieuwe kerncentrales: Borssele, Eems-
mond, Maasvlakte, Moerdijk en de Noordoostpolder. 
Hoewel de toenmalige regering meteen na ‘Tsjer-
nobyl’ bekend maakte niet verder te gaan met de 
ontwikkeling van de plannen zijn die locaties nooit 
formeel geschrapt. 

Het Wiersma-initiatief gaat uit van een kleine reac-
tor, te bouwen ten behoeve van bijvoorbeeld een 
grote energieverbruiker. Het zou (kunnen) gaan 
over bedrijven in de Rijnmond, op de Maasvlakte, 
bij  Terneuzen of Geleen, of over Hoogovens. De 
HTR produceert behalve elektriciteit ook warmte die 
inzetbaar is in productie-processen. Wiersma heeft 
beloofd op 25 maart aanstaande meer details prijs 
te geven. Het Energiecentrum Nederland (ECN) in 
Petten en het Internationaal Reactor Instituut (IRI) in 
Delft zijn betrokken bij de internationale ontwikkeling 
van de HTR-technologie.

Debat
Het debat op 25 maart vindt plaats in het kader van 
het project ‘Stroom,  basisrecht of handelswaar’, de 
noemer waaronder WISE dit jaar campagne voert 
rond de liberalisering van de elektriciteitsmarkt 2). 
De andere deelnemers aan het debat zijn Diederik 
Samson (2e kamer PvdA) en Martin Scheepers 
(ECN beleidsstudies) 

Donderdag 25 maart 2004, Utrecht, Za-
lencentrum Trianon, Oudegracht 252,  
20.00 tot 22.00 uur. Met Benno Wiersma 
(projectontwikkelaar), Diederik Samson 
(2de kamer PvdA), Martin Scheepers 
(ECN). Org.: WISE, 020-6126368 

1) WISE: World Information Service on Energy, een 
anti-nucleaire organisatie, Amsterdam
2) zie www.tegenstroom.nl

Info: Peer de Rijk 020-612 63 68 (WISE)   

Fusie vredesbladen

In de voorgenomen fusie van 
de vredesbladen Vredeskoe-
rier ‘t Kan Anders en Proces-
Nieuws-Kerwapens Weg! 
begint schot te komen. De 
inmiddels samenwerkende 
redacties zullen komende 
september een gezamenlijk 
nummer uitbrengen! 

In Memoriam Cees de Groot

Verslagen door het plotselinge 
overlijden van onze kameraad 
Cees de Groot op 3 febru-
ari, ontmoetten wij, zijn talrijke 
kameraden, elkaar een week 
later, bij z’n crematie. Hij werd 
74 jaar. Samen met zijn geliefde 
en familie treuren wij om Cees' 
heengaan. In de Haagse linkse 
beweging missen wij hem zeer, 
vanwege zijn opgeruimd karakter, 
z’n grote historische kennis en 
actiebereidheid. Ook de verzend-
ploeg van de Vredeskoerier ‘t Kan 
Anders moet het nu node zonder 
hem stellen. 

Bestuur en leden van het Haags 
Vredes Platform   
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Toen Nederlandse troepen naar Irak 
vertrokken heeft onze regering aan 
de VS gevraagd of in het gebied ook 
munitie met DU (‘depleted uranium’, 
verarmd uranium) is gebruikt. Het ant-
woord was een duidelijk nee en dat is 
ons parlement zonder aarzelen mee-
gedeeld. Het blijkt echter niet waar 
te zijn. Nederlandse militairen in Irak 
hebben op 10 december 2003 in het 
dorp As Samawah een 30 mm kogel 
gevonden waarin verarmd uranium 
was verwerkt. 

Volgens medewerker Maarten van 
den Berg van het maatschappelijk 
onderzoeksinstituut RISQ (‘Review of 
International Social Questions’) is de 
kogel ongetwijfeld van Amerikaanse 
afkomst en duidt de vondst op de aan-
wezigheid van meer verarmd uranium 
in en rondom As Samawah.

Bewoners vertellen dat ter plekke 
in 1991 en ook in 2003 een luchtaf-
weerstelling door de VS is bescho-
ten. Een Japanse onderzoeksjour-

nalist heeft op de locatie van het 
geschut een 300x verhoogde radio-
activiteit gemeten. Desalniettemin 
hebben Nederlandse troepen geen 
actie ondernomen om de locatie op 
te ruimen of af te zetten. Het gevaar 
is reëel dat er kinderen met muni-
tieresten gaan spelen. 
De VS heeft nog steeds niet gerap-
porteerd waar DU-munitie is gebruikt 
gedurende de bezettingsoorlog en 
de VN-Milieudienst UNEP kan nog 
niet aan de slag om de gevolgen 
te onderzoeken. Het spul blijft dus 
rondslingeren.

Barsten in doofpot: risico’s DU
In de Britse krant Sunday Herald van 
22 februari komt Dr. Keith Baverstock 
aan het woord. Tot mei vorig jaar was 
hij elf jaar lang een belangrijk adviseur 
van de Wereldgezondheidsorganisa-
tie WHO inzake gezondheidseffecten 
van radioactieve straling. Hij stelt dat 
de WHO belangrijke wetenschap-
pelijke informatie over de gevaren 
van verarmd uranium heeft achter-
gehouden.

De EPR wordt door de kernener-
gie-lobby gepresenteerd als veiliger, 
schoner en als oplossing van het 
broeikasprobleem. Nadat Finland 
vorig jaar al besloot er een te gaan 
bouwen, zal waarschijnlijk rond de 
zomer ook de Franse regering hier-
toe besluiten. 

Talloze Franse, Europese en zelfs 
organisaties uit andere delen van de 
wereld hadden tot de demonstratie 
opgeroepen, met de volgende eisen: 
• absoluut geen nieuwe kerncentrales 
en zo spoedig mogelijke sluiting van 
de bestaande 
• ontwikkelen van plannen voor ener-
giebesparing en duurzame energie
• een echt debat over de keuzes in de 
energiepolitiek. 

500 m. achteruit lopen
De demonstratie was groot (voor Ne-
derlandse begrippen), strijdbaar en 
creatief. De eerste 500 meter werd 
achteruit gelopen om aan te geven dat 
het bouwen van nieuwe kerncentrales 
een stap terug in de tijd zou beteke-
nen. Muren van blikken met radioac-
tief afval werden opgetrokken en later 

mee gedragen om er onderweg lawaai 
mee te maken, wagens vol windmo-
lens reden mee en er was een boot 
vol kernafval gedragen door Galliërs 
(de Fransen van vóór de Romeinen, 
zeg maar), met de tekst ‘Bon Courage 
les Enfants!’. (Houd moed kinderen!). 
Doodskisten, pleepotten voor kernaf-
val, magere Heinen, een meisje met 
een zwartgeblakerde pop met de tekst 
‘stop killing our future’ enz., enz.. 

Hoofddoekjesverbod
Hoewel het een sterke demo was, 
kreeg deze helaas weinig publiciteit, 
omdat er op dezelfde dag in Parijs 
ook een demonstratie werd gehou-
den tegen het hoofddoekjesverbod, 
waar de aandacht van de pers vooral 
op was gericht. 

Rob Boogert, Den Haag 

Strijdbare anti-nucleaire demo in Parijs

Volgens Baverstock is er ‘toenemend 
wetenschappelijk bewijs dat de radio-
activiteit en de chemische giftigheid 
van verarmd uranium meer schade 
aan de lichaamscellen veroorzaakt 
dan tot nu toe werd aangenomen.’ 
Cellen in de buurt van cellen die di-
recte straling ontvangen, kunnen ook 
beschadigd raken. Dit wordt het ‘om-
standerseffect’ genoemd. Daarnaast 
veroorzaakt de chemische giftigheid 
van uranium een extra gevoeligheid 
voor straling (‘cocktaileffect’).

Een rapport dat Baverstock samen 
met twee collega-experts schreef, 
mocht van de WHO niet worden 
gepubliceerd. Hij vermoedt dat de 
WHO gezwicht is voor de druk van de 
machtige IAEA (‘International Atomic 
Energy Agency’). Overigens ontkent 
de WHO de aantijgingen en zegt dat 
het rapport niet strookt met de mening 
van de meerderheid van de internatio-
nale groep van experts.

Jan Taat 
Bronnen: LAKA en RISQ (www.risq.org)

Anti-nucleaire creativiteit tijdens de demonstratie op 
17 januari, Parijs. Foto:  Elise Leijten

Uraniummunitie

Nederlandse militairen ruimen DU niet op

Zaterdag 17 januari j.l. was er in Parijs 
een grote demonstratie tegen de Fran-
se plannen om een nieuw type nucle-
aire reactor te gaan bouwen. Deze EPR 
(‘European Pressurized Reactor’) kan 
het begin zijn van een volgende gene-
ratie kernreactoren in Europa. Dat was 
ook de reden dat er onder de 15.000 
demonstranten niet alleen Fransen wa-
ren, maar ook Duitsers, Oostenrijkers, 
Spanjaarden en zo’n 35 Nederlanders.
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Overzicht rechtszaken
Rechtszaken maken deel uit van de strijd. Aanwezigheid op de publieke tribune wordt op prijs gesteld. 
Houdt Akties tegen Kernwapens op de hoogte van dagvaardingen, boetes, schikkingsvoorstellen, 
seponeringen, uitspraken enz.. Schrijf of bel ATK, Spijkermakersstraat 28, 2512 ES, Den Haag, tel. 
070-3890235. Financiële steun op rekening 30.87.39.744 van Akties tegen Kernwapens, Bolsward

Een historische 
overwinning
Een oorlogsherinnering - 
april 2003

Meneer u mag zeggen wat u wilt. 
Nee, niet dat. 
Ik heb een literpak Oranjevla 
gekocht vandaag, met gepaste 
patriottische trots vier ik de 
overwinning op Irak en ik klop 
de slagroom roodwitblauw. Door 
onze politieke steun had Irak 
geen schijn van kans. Een hoera 
voor onszelf. Op naar Syrië, San 
Marino, Iran, Liechtenstein en 
Noord-Korea. 

Meneer u mag doen wat u wilt. 
Nee, niet zo. 
Ik heb een literpak Oranjevla in 
één teug achterovergeslagen. 
Dus zo voelt vaderlandsliefde 
denk ik wanneer ik met mijn 
hoofd boven de WC-pot hang. 
Vrijheid is te koop, hoeveel do-
den en gewonden staat de Euro. 

Meneer u mag gaan zitten waar 
u wilt. Nee niet daar. 
Ik vier nog een kleine bevrijding, 
wanneer een oranje golf met 
roodwitblauwe accenten over het 
witte porselein spoelt. Ik strek 
mijn arm achterwaarts en trek 
aan het touwtje van de luchtver-
frisser. Niemand hoeft te weten 
wat er is gebeurd. Heldendom 
komt met een rookgordijn. 

Meneer u mag zien wat u wilt. 
Komt u maar, ik wijs u waar u het 
beste kijken kan. 
Ik gooi het lege pak in de vuil-
niszak, morgen is er weer een 
dag. Wie zullen we dan eens 
gaan bevrijden. Schele mullahs, 
doofstomme Christen-terroristen 
of de kat van de buurvrouw die 
luidkeels de alarmklok luidt. 

Harry Zevenbergen

• Op 15 januari moest een vredesactiviste bij de kantonrechter in Den Haag voorkomen, 
omdat zij op 3 maart 2003 bloemetjes had geschilderd op een pantserwagen van de ma-
rechaussee voor de deur van de VS-ambassade. Baldadigheid was de aanklacht. De zaak 
werd aangehouden, omdat baldadigheid volgens de wet alleen gepleegd kan worden op 
een openbaar toegankelijke plek. De afzettingen rond de ambassade zorgen bij uitstek voor 
ontoegankelijkheid. Mocht de activiste alsnog veroordeeld worden, dan zegt de rechter 
eigenlijk dat die afzettingen onterecht zijn en zullen we het recht om op ‘deze openbare 
plek’ onze mening te uiten en te demonstreren.  Vrijspraak wordt verwacht. Ook een 
andere aanklacht, het aanbrengen van teksten op een hek, liep spaak. De aanklacht 
noemde dat onroerend goed, maar tja, een hek is best te verzetten. 
• De wraking van de rechter die op 4 november 2003 een vredesactiviste die voor moest komen 
inzake een protest bij de VS-ambassade, niet wenste te laten spreken over haar motivatie, 
had als vervolg klachten bij de president van de rechtbank i.v.m. onheuse bejegening. De 
president verklaarde op 22-1 de klachten deels niet ontvankelijk - omdat de rechter immers 
al berust had in de wraking - en deels ongegrond, omdat de president niet kon beoordelen of 
de kantonrechter of de advocaat en de vredesactiviste nou de waarheid spraken. Daarmee 
werden de klachten niet voldoende serieus genomen (wat niet wegneemt dat het deponeren 
van klachten op z’n minst belangrijk is als politiek signaal). De vredesactiviste moet op 8 april 
om 11.15 opnieuw verschijnen, maar nu voor een andere kantonrechter. Prins Clauslaan 60, 
Den Haag. 
• Op 6 februari moesten 2 vredesactivisten verschijnen voor de kantonrechter in Maastricht 
inzake een blokkade bij de OVSE-top in december 2003, uit protest tegen de komst van 
VS-minister van buitenlandse zaken Powell. Eén persoon werd vrijgesproken, een ander 
veroordeeld tot een boete van 200,- euro i.v.m. het niet opvolgen van een politievordering. 
Zij is in hoger beroep gegaan. 
• Op 17 februari moest een vredesactiviste voorkomen bij de Haagse kantonrechter i.v.m. het 
ophangen van een behangrol met anti-oorlogsteksten bij het ministerie van defensie in Den 
Haag in 2002. De kantonrechter verklaarde het OM echter niet ontvankelijk. 
• Op 10 maart zijn een twaalftal vredesactivisten gedaagd voor de Haagse politierechter i.v.m. 
hun vredeswake bij de Israëlische ambassade tijdens het Paasvredesactiekamp in Den Haag 
in 2002. Hen wordt het niet opvolgen van een politievordering ten laste gelegd.  Een eerdere 
zitting werd verdaagd, omdat toen de als getuige opgeroepen politieman niet aanwezig was. 
11u15, Prins Clauslaan 60 Den Haag. 
• Op 12 maart moeten twee vredesactivistes verschijnen voor de kantonrechter in Den Haag 
vanwege hun protest bij de ABN-Amro-bank  op 9 januari j.l. tegen de investeringen van deze 
bank in het Britse bedrijf Insys, dat o.a. clusterbommen produceert. Hen wordt het niet opvolgen 
van een politievordering c.q. het blokkeren van de ingang van de bank ten laste gelegd. Extra 
wrang is dat deze actie mede plaats vond om ertegen te protesteren dat op 12 december 
2003 twee andere mensen van de campagne tegen clusterbommen bij dezelfde bank werden 
verwijderd door de Haagse politie, omdat zij geen ‘demonstratievergunning’ hadden. Nu is 
die ook helemaal niet vereist, zeker niet bij protesten van een of twee mensen en bestaat er 
geen demonstratievergunning, slechts een meldingsplicht, krachtens een Algemene Politie 
Verordening (APV). Het protest van 9 januari was in ieder geval wél aangemeld, maar toch 
vond de Haagse politie weer eens reden om op te treden. Over het politie-optreden tijdens 
beide acties zijn klachten ingediend bij korpsbeheerder Deetman en de Haagse gemeenteraad. 
Overigens heeft ABN-AMRO zich teruggetrokken uit het Britse bedrijf!  
• In de klachtprocedure over het optreden van de Haagse politie tijdens de NIID-wapenbeurs 
in 2002, is de klager uiteindelijk deels in het gelijk had gesteld, na een eerdere vrijspraak door 
de rechter die bepaalde dat de demonstratie niet beperkt had mogen worden omdat er geen 
gevaar was voor openbare orde, gezondheid of verkeersbelangen. Hoewel de klacht mede 
namens het Haags Vredes Platform (HVP) was ingediend, werd daaraan voorbijgegaan. Na 
hiertegen bezwaar te hebben aangetekend heeft een delegatie vanuit het HVP-bestuur een 
gesprek gehad met de ‘commissie integriteit’ van de Haagse politie. 
• Over de klachtprocedure van vredesactivist Frans Rutgink inzake herhaald agressief op-
treden van beveiligingspersoneel van de VS-ambassade op de openbare weg is nog geen 
verder nieuws. 
• Op 3 februari j.l. is het Vredescentrum Volkel ontruimd en direct gesloopt. De bewoners 
waren afwezig en hadden geen kennis van het de dag ervoor door de deurwaarder 
bezorgde ontruimingsvonnis van de rechtbank Den Bosch. De bewoners beraden zich 
op juridische stappen tegen deze gang van zaken. Nieuws volgt.  
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Snel succes

In maart 2002 maakt de Campagne 
tegen Wapenhandel bekend dat de Ne-
derlandse bank ABN-AMRO investeert 
in clusterbommen. Het bericht wordt 
door verschillende partijen, tijdschriften 
en organisaties opgepikt. Het zijn in het 
bijzonder activisten uit Leiden en de SP 
die de kwestie aan blijven kaarten. In 
relatief korte tijd is er succes behaald: 
de ABN-AMRO maakt in februari 2004 
bekend uit de clusterbommen te stap-
pen. 

Banken en wapenindustrie 

Tijdens de protesten tegen de Irak-oorlog 
was ‘not in my name’ een belangrijk mot-
to. Echter, terwijl de demonstranten door 
de straten lopen zijn banken actief met 
spaar- en beleggersgeld om kredieten 
aan wapenfabrikanten te verstrekken 
en aandelen van ‘s werelds grootste 
wapenfabrikanten te kopen. Verschil-
lende Vlaamse vredesorganisaties doen 
onderzoek naar de rol van banken in de 
internationale wapenproductie. (1) Ze 
pleiten in de publicatie ‘Mijn geld. Goed 
Geweten?’ voor het serieus nemen van 
eigen verantwoordelijkheid door de 

banken, strenger overheidstoezicht, meer 
duidelijkheid, en bevelen aan ethisch te 
beleggen: breng je geld slechts naar ban-
ken die deelname aan wapenproductie 
uitsluiten. 

Een benadering zoals de Britse orga-
nisatie ‘Campaign Against Arms Trade 
(CAAT)’ hanteert, komt in ‘Mijn geld. Goed 
Geweten?’ niet aan bod. CAAT rapporteert 
jaarlijks over (een) grote organisatie(s) met 
ethische achtergrond die geld in de wapen-
industrie beleggen. Deze rapporten leiden 
steevast tot aandacht in de media. In Ne-
derland kan je daarbij in eerste instantie 
denken aan andere megabeleggers, bv de 
pensioenfondsen. 

Aan welke kant sta je 

De levering van korvetten aan Indonesië 
is Nederlands grootste wapendeal van 
de afgelopen twintig jaar. Inmiddels geeft 
Den Haag toe dat de Indonesische marine 
wordt gebruikt voor vervoer van troepen 
en materieel naar het strijdtoneel in Atjeh. 
Indonesië zet de schepen echter niet in 
voor offensieve taken, volgens diezelfde 
overheid. Dat is op zichzelf al een vreemde 
redenering, maar groepen uit Atjeh meld-
den een bombardement in mei 2003 door 
marineschepen op een doel met Atjeese 
rebellen. Bij deze aanval kwamen zowel 
rebellen als burgers om. De regering zoekt 
het in december 2003 uit en stelt op ge-
zag van de Indonesische marine dat een 
schip terugschoot toen de rebellen het vuur 
openden. Dit gebeurde tijdens een amfibi-
sche operatie om de basis van de rebellen 
te vernietigen. Het scheepskanon van het 
betrokken schip is in staat per minuut 220 

granaten met een gewicht van 2,4 kg af 
te vuren. Niet zo vreemd dat dit door de 
slachtoffers als bombardement en offen-
sieve operatie wordt gezien. 

Bouw-krediet kernwapen-
basis 

India werkt aan twee marinesystemen 
die in de toekomst kunnen worden 
uitgerust met kernkoppen, zo stellen 
deskundigen in het ‘Bulletin of Atomic 
Scientists’. De schrijvers citeren ook de 
opperbevelhebber van de Indiase marine. 
Hij zegt: ‘Het krachtigste deel van onze 
nucleaire wapensystemen bevindt zich 
bij de marine, is verborgen onderwater 
en beweegt.’ Eenvoudiger gezegd: een 
onderzeeër. In de toekomst moet deze 
onderzeevloot worden ondergebracht in 
de nieuwe marinehaven Karwar. Deze 
basis wordt momenteel aangelegd. Een 
belangrijk betrokken Nederlands bedrijf 
is Ballast Nedam Baggeren. In decem-
ber 2003 verstrekte de overheid een 
exportkredietverzekering voor nieuwe 
werkzaamheden van Ballast bij de aanleg 
van de haven. De waarde van het krediet 
is ruim 13 miljoen euro. Zo werkt Neder-
land ongestoord mee aan een basis voor 
massavernietingswapens.

1) www.netwerk-vlaanderen.be/actie/ 

Martin Broek

Campagne tegen Wapenhandel, 
Anna Spenglerstraat 71, 1054 NH 
Amsterdam. Tel/fax: 020 6164684; 
amokmar@antenna.nl
www.stopwapenhandel.org

Het Internationaal Gerechtshof, 
zetelend in het Vredespaleis, 
kwam afgelopen 23 februari 
bijeen voor een hoorzitting over 
rechtmatigheid van de Israëlische 
muur door Palestina. Afgewacht 
moet worden of het Hof zich be-
voegd acht over de muur te oor-
delen. Terwijl het Hof zitting hield 
waakten 25 prominente interna-
tionale anti-muur-activisten voor 
het Vredespaleis, gescheiden van 
de 100 meter verderop manifeste-
rende 200 Israëli pro-muur. 

‘s Middags verzamelden zich zo’n 1200 
demonstranten uit heel Europa, de VS en 
Palestina op het Plein om te pleiten voor 
de sloop van Israëls Apartheidsmuur. Zij 

Sloop Israëls Apartheidsmuur! beluisterden daar enthousiast de ter zake 
doende toespraken van Palestijnse voor-
lieden en hun internationale bondgenoten, 
onder wie Israëli. Vervolgens trokken zij in 
een zinderende en aangroeiende optocht 
naar het Vredespaleis; de pro-muur-
demonstranten waren daar inmiddels 
vertrokken. De dag verliep zonder noe-
menswaardige incidenten.

Tijdens de toespraak van Gretta Duisen-
berg groeide voor haar ogen symbolisch 
de Muur.
Foto's: Gerard van Alkemade De demonstranten op het Haagse Plein.



‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - maart 20046 ‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - maart 2004 7MIDDEN-OOSTEN

Recycling

Drieëntwintig februari tweeduizend-
vier. Wat is Den Haag een mooie 

stad. Langs de bomen en de hoge 
huizen van het Lange Voorhout 

gaan meer dan duizend mensen. 
Wat scanderen ze? ‘We are all/ 

Against this wall/This wall must fall’. 

Die zijn het eens, zeggen Ahmed 
en Jessed. Het klinkt hen als poë-

zie in de oren. Goed dat er televisie 
is in hun Palestijnse koffiehuis. Nu 

kunnen ze tenminste meegenieten. 
Ahmed grijpt zijn gitaar. 

Hij tokkelt op de snaren en zingt 
triomfantelijk: ‘Op hek rijmt gek. Op 

Jericho’s palissade? Ballade! Vei-
ligheidsbarrière? Vredesbarrière! 

Barrière, oh, mon derrière!’ De dag 
vliegt om. 

Maar ‘s avonds beginnen ze toch 
te piekeren over wat ze overdag 
hebben gezien. Die uitgebrande 
bus? De groep pro-Israël stond 

nogal voor eigen parochie te 
preken, vinden ze. Die rabbi uit 

Wenen, die met geloofsgenoten 
hun kant gekozen had, stond-ie te 

janken? Stonden de vijfentwintig 
pro-Palestijnse prominenten van 
overal ter wereld niet ál te veel in 

een hoekje? ‘Onze tocht’ blijft toch 
de allermooiste, vinden Ahmed en 
Jessed, die tocht van Palestijnen 

en Kompanen dwars door de stad. 

‘Maar hoe krijgen we die muur nou 
weg ?’, vraagt Jessed nadat het  al 
een poosje stil is geweest. ‘Ja, die 
muur moet weg’, zegt ook Ahmed. 

‘Als de rechters ons gelijk geven 
maar de muur laten staan, dan 

hebben we er weinig aan!’ Jessed 
kurkdroog: ‘Als die muur blijft staan 

omdat de rechters ons ongelijk 
geven, dan hebben we daar ook 

niets aan”. 

Ze verstoort hun samenzijn al-
lerminst. Als ze binnenkomt, is ze 
mooier dan ooit, vindt Jessed van 
Aisha, zijn vrouw. In haar wijde, 
donkere mantel heeft ze wel iets 
van een rechter, vindt hij. Al die 
plooien en die brede schouders. 
Die wijze glimlach op haar gezicht, 
maar haar ogen staan wel op tilt 
van de ironie. Ze zwaait in een 
ruime bocht het vertrek rond en 
zegt: ‘Laat mij de uitspraak doen. 
Zal ik?’ ‘Graag eerwaarde’, zegt 
Ahmed. Aisha begint. ‘Conclusie’, 
galmt ze, '.. dat de muur een tijde-
lijk verschijnsel is... dat het recht 
altijd tekort schiet...dat regels het 
recht niet scheppen...dat het omge-
keerde nogal eens politiek is...dat 
ooit de muur zal vallen...heel 
moeilijk wordt de recycling van 
materialen...muren hebben een tijd 
van komen...muren hebben een 
tijd van gaan.. in één klap stortte 
de Berlijnse muur na dertig jaar in 
elkaar...het IJzeren Gordijn mee-
sleurend...’ Ze zou nog wel even 
door kunnen gaan, maar... 

‘Jaja’, zegt Jessed, ‘maar toen ze 
allemaal achter het IJzeren Gordijn 
zaten, mochten de Berlijners 
wél naar de rest van de DDR en 
andere landen van het Oostblok. 
Kom daar bij ons eens om. Als wij 
al naar Jordanië zouden mogen 
gaan, dan kunnen we er van de 
Israëli gelijk blijven maar van de 
Jordaniërs weer niet, terwijl we 
zelf gewoon naar eigen huis terug 
willen.’ ‘Zo zit dat’, zegt Ahmed. Ik 
pak mijn gitaar maar. Hij zingt zijn 
protestsong: ‘I’m just a refugee/ 
and want to be free/ I am so alone/ 
I want to go home// I want to see/ 
my friends and family/ if you are all/ 
against this wall/ what could you 
do/ to make this wall fall?’ 

PIETJE VAN KIMSWERD

De Amerikanen hebben ons van de 
Tweede Wereldoorlog bevrijd en dus 
is alles wat ze verder doen goed. 
Joden hebben tijdens de Tweede 
Wereldoorlog afschuwelijk geleden 
en dus mag je geen kritiek hebben op 
de Israëlische politiek van nu. Daarbij 
gaat men voorbij aan het feit dat de 
Amerikanen die toen hun leven ga-
ven voor onze vrijheid, niet de politici 
van nu zijn. En de slachtoffers van de 
holocaust niet de Israëlische beleids-
makers anno 2004. Dat onderscheid 
niet zien lijkt haast op racisme. 

Je leven lang
De genocide op de joden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog was zo 
verschrikkelijk dat je er je leven lang 
mee bezig blijft. Daarvoor heb ik ook 
te veel mensen/kinderen gekend 
die hun leven in Duitse gaskamers 
moesten beëindigen. Verbieden die 
herinneringen me de Israëlische poli-
tiek van onderdrukking, discriminatie 
en uitsluiting te bekritiseren? Integen-
deel, juist door die herinneringen zie ik 
nog duidelijker wat het voor mensen 
betekent om zó onderdrukt te worden 
dat een menswaardig leven onmoge-
lijk wordt gemaakt. Bij het veroordelen 
hiervan is het niet van belang wie de 
daders en wie de slachtoffers zijn. 
Het enige dat telt is dat mensen als 
mensen behandeld en gerespecteerd 
moeten worden. 

Zelfmoordacties
Of ik de zelfmoordacties van de Pales-
tijnen dan goedkeur? Natuurlijk niet, 
ook dat is afschuwelijk. Ook hiervan 
zijn meestal onschuldigen het slacht-
offer. Wel is het zo dat ik hen die jonge 
mensen rekruteren en opleiden, meer 
als oorlogsmisdadigers zie dan de le-
vende bommen zelf. Zij die hun leven 
op deze manier offeren zie ik eerder 
als slachtoffer van een waandenk-
beeld en indoctrinatie. 

Ik vrees, dat het antisemitisme weer 
opkomt. En dat is verschrikkelijk. Na-
tuurlijk is het geen excuus om naar 
de politiek van Sharon te wijzen. Aan 
de andere kant mag antisemitisme 

Voor óf tegen, 
geen tussenweg
Heb je kritiek op de Israëlische politiek 
dan ben je antisemiet. Het is net een-
der als met de Amerikaanse politiek: 
je bent voor of tegen, een tussenweg is 
er niet. Een gevaarlijke denkwijze, lijkt 
me. 

niet verward worden met kritiek op 
de politiek van Sharon. Door die fout 
te maken worden zelfs mensen als 
Hajo Meijer, iemand die zelf slachtof-
fer was van de holocaust, Auschwitz 
heeft overleefd en zijn ouders in The-
resiënstad heeft verloren, in de hoek 
van het antisemitisme gedreven. 
Dat is toch wel bijzonder wrang en 
respectloos. 

Tilly de Waal, Hilversum 
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Nabestaanden: Bush 
misbruikt 11 september 

Als het verkiezingscircus voor de Amerikaanse 
presidentsverkiezing van start gaat, beginnen de 
eerste onsmakelijke hersenspoelingen van het Ame-
rikaanse volk. De miljoenenverslindende maanden-
lange spotjes (hoeveel voedsel, hoeveel medicijnen, 
hoeveel onderwijzers kan je daar niet van betalen?) 
zullen als hagelstenen neerdalen. Gelukkig zijn er 
ook kritische geluiden, zoals die van de  ‘Septem-
ber Eleventh Families For Peaceful Tomorrows’. 
Deze zeer actieve groep nabestaanden van de 
terroristische aanslag in New York, verwijt Bush en 
de zijnen misbruik te maken van de slachtoffers. In 
februari verzochten zij Bush, om 11 september niet 
te misbruiken om zich te profileren als een succes-
volle ‘oorlogspresident’. Ook protesteren zij tegen 
de campagnefoto’s waarop Bush wordt afgebeeld 
tegen de achtergrond van de rampplaats. De groep 
verwijt Bush eveneens onwilligheid om mee te wer-
ken aan een uitgebreid onderzoek naar de oorzaken 
van de ramp. Naast een pleidooi om te stoppen met 
bombardementen op Afghanistan vraagt de groep 
om een openlijke verklaring dat Saddam Hoessein 
niet verantwoordelijk was voor 11 september. 

Anke Polak 
Info: www.peacefultomorrows.org

Judy Cheng, op 13 februari tijdens haar lezing in 
Den Haag, met (op de foto) links van haar Dilber 
(tolk Engels-Turks) en rechts Aart Stevens (voorzitter 
Haags Vredes Platform, HVP) en Gerard van Alke-
made (uitv. secretaris HVP). Zij sprak daar voor een 
grote groep Turkse, Marokkaanse en Nederlandse 
belangstellenden. Foto: Boyd Noorda

De Amerikaanse vredesactiviste Judi Cheng hield 
afgelopen februari leerzame, activerende lezingen 
over het wel en wee van de vredesbeweging in 
de VS voor anti-oorlogsgroepen in Den Haag, 
Amersfoort, Zwolle, Amsterdam en Arnhem. Zij 
deed dit op uitnodiging van het landelijk Platform 
tegen de ‘Nieuwe Oorlog’, ter ondersteuning van 
de mobilisering voor de demonstratie op 20 maart 
in Amsterdam. Judi werkt voor ‘Answer’, een zeer 
actieve beweging voor vrede en tegen racisme, 
die in de VS honderdduizenden op de been 
bracht tegen Bush’ oorlogspolitiek. Judi is ook 
actief in ‘SNAFU’, een organisatie die veteranen, 
families van soldaten en soldaten zelf helpt in 
hun verzet tegen de bezetting van Irak. 

Dank zij CPI-deelname daarin werden 
er door keiharde onderhandelingen 
concessies afgedwongen van de 
Amerikanen en werd de machtsover-
dracht aan een soevereine Iraakse 
regering versneld. Akef stelde zich 
te weer tegen de opvatting van het 
Belgische mede-forumlid Geert van 
Moorter (lid van ‘Artsen voor de 
Derde Wereld), dat de CPI zich met 
zijn deelname aan de Regerings-
raad schuldig maakt aan collabo-
ratie met de bezetters. Van Moorter 
stelde dat samenwerking met de 
Amerikanen tegen het belang is van 
het Irakese volk. Sinds de eveneens 
bloedige oorlog van 1991 hebben 
vooral de Amerikanen toegezien op 
rigide toepassing van het VN-em-
bargo, dat talloze slachtoffers maakte. 
De Amerikanen zullen volgens hem 
Irak slechts plunderen en de weder-
opbouw gebruiken voor uitbuiting. 
Daarom moet de CPI het legitieme 
verzet steunen om de Amerikanen er-

Forumdiscussie

‘Het volk van Irak, nu en straks’
Het ging er soms heet aan toe, in de forumdiscussie ‘Het 
volk van Irak, nu en straks’ op 23 januari in Den Haag. Voor 
zo’n 90 belangstellenden, merendeels van Iraakse afkomst, 
verdedigde Hassan Akef, lid van de Communistische Partij 
Irak (CPI) de rol van de CPI-vertegenwoordigers in de Voor-
lopige Regeringsraad van zijn land.  

uit te werken. Yosé Höhne Sparborth 
(lid coördinatiegroep van het landelijk 
Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’) 
benadrukte de huidige  gewelddadige 
chaos waar de burgerbevolking zwaar 
onder lijdt. Om die reden achtte zij het 
pleiten voor een onmiddellijke ophef-
fing van de bezetting niet realistisch. 
Wel was zij van mening dat de aan-
wezigheid van Nederlandse troepen 
in Irak zinloos is.

Ook uit de vragen en opmerkingen van 
de zaal kwam geen eensluidende me-
ning naar voren over de gigantische 
problematiek in Irak en hoe die op te 
lossen. Daarover is verdere discussie 
noodzakelijk. 

Bron: Jan Bervoets’ uitgebreide 
verslag van de bijeenkomst. Het 
kan worden opgevraagd bij het 
Samenwerkingsverband Haags 
Vredes Platform-Den Haag tegen de 
‘Nieuwe Oorlog’, 070-3658533

Hassan Akef 
(rechts op de 
foto) met naast 
hem Basem 
Al-Zahawie, tolk 
Arabisch-Neder-
lands.

(v.l.n.r.) Yosé 
Höhne Spar-
borth, Geert van 
Moorter, Aart Ste-
vens en Basem 
Al-Zahawie
Beide foto’s: gva



‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - maart 20048 ‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - maart 2004 9DEBAT

Mijn bezwaar richt zich op dit laatste. 
Zonder meteen op de stoel van be-
stuurders te willen gaan zitten, vind ik 
wel dat onze afkeer van militaire mid-
delen pacifisten niet ontslaat van een 
zekere verantwoordelijkheid om mee 
te denken over de vraag hoe de om-
standigheid die anderen met geweld 
willen bestrijden geweldloos aange-
pakt moet worden. Natuurlijk hebben 
we meestal een andere agenda dan 
bestuurders. Het gaat ons niet om de 
olie of om een machtsbasis in het Mid-
den-Oosten. En wij hebben Saddam 
Hoessein niet van wapens voorzien 
en gesteund in zijn oorlog tegen Iran. 
Maar het is mij te gemakkelijk om het 
bij die constatering te laten.

Gelijkhebberigheid
De vraag hoe de Irakezen zich van de 

wrede dictatuur van Saddam Hoes-
sein hadden kunnen ontdoen en de 
vraag hoe een halt is toe te roepen 
aan de situatie van chaos en geweld 
die nu in Irak heerst, kan ik als pacifist 
niet afdoen met de stelling dat beide 
het gevolg zijn van westerse machts-
politiek waar ik me altijd al tegen ver-
zet heb. Dat is voor mijzelf misschien 
wel een zuiver standpunt en het is ook 
goed om steeds weer te benadrukken 
hoe veel oorlogen en geweldsituaties 
op westerse machtspolitiek zijn terug 
te voeren, maar de Iraakse bevolking 
had en heeft daar vrij weinig aan. Het 
pleidooi voor geweldloosheid verwordt 
dan al snel tot gelijkhebberigheid zon-
der enige praktische betekenis. 

Pacifisme dat antwoorden biedt
Hieraan raakt ook de discussie die 
Koos de Beus elders in het genoemde 
nummer aangaat met Evert Huisman 
over de relevantie van het pacifisme. 
Willen we een pacifisme dat ook ant-
woorden biedt op (of op z’n minst een 
richting wijst in) de problemen van on-
recht, onderdrukking en onveiligheid 
die zich thans in deze gewelddadige 
wereld voordoen, of stellen we ons te-
vreden met een pacifisme dat vooral 
betrekking heeft op een utopische we-
reld waar eerst het geweldsdenken uit 
is verdreven. Ik zou voor het eerste 
willen pleiten. 

Als we het geweld en het gewelds-
denken uit deze wereld willen bannen, 
dan zullen we ons op de vraag moeten 
concentreren hoe gewelddadigheden 
zijn te beteugelen en welke alternatie-
ven voor gewelddadige oplossingen 
we hebben of nog moeten ontwik-
kelen. Koos wijst op de belangrijke 
rol die politieke bewustwording in 
het pacifisme inneemt. Maar juist de 
praktische geweldloze alternatieven 
die Gandhi en King ontwikkelden en 
ten uitvoer brachten, hebben een on-
uitwisbare bijdrage geleverd aan het 
besef dat een geweldloos alternatief 
voor de problemen van het hier en nu 
praktisch realiseerbaar is.

Geen alternatief
Als we geen alternatief bieden, doen 
we ook geen enkel beroep op de-
genen die vinden dat een bepaald 
probleem aangepakt moet worden. 
Ten aanzien van Irak is voorafgaand 
aan de oorlog gepleit voor een ander 
sanctieregiem dat ook openingen 
bood aan de Iraakse bevolking. 
Daarnaast waren, met name vanuit 
de Amerikaanse vredesbeweging, 
burgervredesteams in Irak aanwezig. 
Ook nu zitten er burgervredeswerkers 
in Irak, die ons bijvoorbeeld via de 
website www.occupationwatch.org 
op de hoogte houden van wat daar 
op dit moment gaande is. Het pleidooi 
van het Platform tegen de ‘Nieuwe 
Oorlog’ om de verantwoordelijkheid 
voor de veiligheid in Irak primair - via 
de Iraakse regeringsraad - bij de 
Irakezen zelf te leggen en niet bij de 
Amerikaans-Britse bezettingsmacht is 
in ieder geval een eerste aanzet om 
tot een alternatief te komen voor het 
wel degelijk bestaande veiligheidspro-
bleem voor de Iraakse bevolking. Na-
tuurlijk gaat rechtvaardigheid (het leni-
gen van humanitaire nood, handhaven 
van bepaalde grondrechten, herstel 
van de Iraakse economie) vooraf aan 
duurzame veiligheid en daar zal dan 
primair aan gewerkt moeten worden. 
Maar hoe een bepaalde basisveilig-
heid op korte termijn gerealiseerd 
kan worden met niet-militaire mid-
delen is een lastige vraag, waar we 
als Platform bij het schrijven van de 
pamflettekst geen alternatief voor-
handen hadden. Er is dus werk aan 
de winkel voor de pacifisten binnen 
het Platform.

Jan Schaake, Enschede

De auteur is verbonden aan Kerk en 
Vrede; hij is lid van de coördinatiegroep 
van het landelijk Platform tegen de ‘Nieuwe 
Oorlog’

Het pacifistisch dilemma
In het vorige nummer van de Vredeskoerier ‘t Kan Anders bekritiseert 
Gerard van Alkemade de passage in het pamflet van het Platform 
tegen de ‘Nieuwe Oorlog’ waarin met zoveel woorden staat dat de 
Iraakse regeringsraad zonodig een beroep moet kunnen doen op bui-
tenlandse troepen om zelf te kunnen zorgen voor de veiligheid in Irak. 
Met een dergelijk pleidooi, zo stelt Gerard, gaan de opstellers van 
de pamflettekst mee in het geweldsdenken. Een vredesbeweging kan 
onder geen enkele omstandigheid oproepen tot de inzet van militaire 
middelen en moet niet op de stoel van bestuurders gaan zitten.

Hierbij een reactie van Jan 
Schaake aangaande door mij 
bekritiseerde zinnen uit een voor-
lopige pamflettekst, over de inzet 
van de demonstratie op 20 maart 
in Amsterdam. Inmiddels wordt 
de definitieve pamflettekst op 
grote schaal verspreid. Het enige 
verschil met de voorlopige tekst is 
dat in de gewraakte passage de 
woorden ‘niet-westerse troepen’ 
zijn vervangen door ‘buitenlandse 
troepen’. De lezer oordele of die 
vervanging een verbetering is. 

Gerard van Alkemade

Politici voor de rechter 
inzake Kosovo-oorlog

Op 26 januari werden oud-premier Wim Kok 
en diens oud-minister van Buitenlandse 
Zaken Jozias van Aartsen verhoord door de 
Haagse rechter, inzake hun mogelijke mede-
verantwoordelijkheid voor de dood van 34 
burgerslachtoffers die gedurende de NAVO-
bombardementen in de Kosovo-oorlog (1999) 
in Servië het leven lieten. 

De eisende partij, nabestaanden van de slachtof-
fers, werd bijgestaan door Mr. Nico Steijnen, als-
mede de initiatiefgroep ‘Permanente Commissie 
inzake Westerse Oorlogsmisdrijven’. Zij stellen de 
toenmalige bewindslieden medeverantwoordelijk 
voor wat zij beschouwen als oorlogsmisdaden 
van de NAVO. Eerdaags dienen ook voormalig 
minister Frank de Grave en ex-Kamervoorzitster 
Jeltje van Nieuwenhoven zich voor de rechter te 
verantwoorden. Sinds de Tweede Wereldoorlog 
is het niet meer voorgekomen dat politici terecht 
staan voor schending van het oorlogsrecht. 
Afhankelijk van het resultaat van de verhoren 
bepaalt de eisende partij of het zinvol is een 
bodemprocedure te starten tegen de staat of de 
vier politici. Wordt vervolgd!



‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - maart 20048 ‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - maart 2004 9 ANALYSE

Geestkracht als wapen 
tegen geweld?

Hoe is het ons als vredesacti-
visten te moede, als we zien of 

lezen, dat de geweldsellende in 
Irak en Israël/Palestina voortduurt, 

een Haïtiaanse president in veler 
ogen van ‘profeet’ naar ‘despoot’ 

evolueert en onder interne en ex-
terne geweldsdruk het veld moet 
ruimen, Kofi Annan door de Brit-

ten wordt afgeluisterd, er volgens 
Hans Achterhuis en nu ook Femke 
Halsema en Adri Duivesteijn spra-

ke is van ‘een leegte bij links’ en 
in de visie van sociaalfilosoof Ad 
Verbruggen in VPRO-Tegenlicht 

van 29-2 er in onze samenleving 
een ander type mens ontstaat?

Of gaat het net als met de geest 
van de mens op en neer, is er dus 
sprake van golfbewegingen en zit-
ten we vandaag eenvoudig in een 

‘dip’?  Ik noemde slechts enkele 
negatieve punten; had er meer 

kunnen noemen. Of ook positieve 
punten, bijvoorbeeld dat de Ame-

rikaanse Democraten hun zelfver-
trouwen lijken terug te winnen en 
dat volgens de Raad van Europa 

de hervorming van Turkije goed 
vooruit gaat. We hebben niet-

temin betere tijden gekend, ook 
wat betreft de zaken van geweld 

en geweldloosheid. Geweld en de 
rechtvaardiging van geweld, ook 

door westerse grootmachten, lijkt 
weer volop in zwang, al of niet op 
basis van de uit de Babylonische 

tijd stammende en nog steeds 
opgeld doende mythe, dat geweld 
‘redt', dat oorlog ‘vrede brengt en 

recht herstelt’, kortom de mythe 
van ‘bevrijdend geweld’.

Geweld roept nieuw geweld op 

en bijt zichzelf meestal op korte 
of langere termijn in de staart. 
Dat lijkt nu ook in Irak het geval, 
helaas ten koste van het Irakese 
volk. En wat de rechtvaardiging 
van geweld aangaat, met het 
doorprikken daarvan zijn journalis-
ten en onderzoekers druk doende. 
De mythe dat geweld ‘redt’ blijft 
niettemin levend. Heeft dat niet 
mede te maken met het angst 
veroorzakende mysterie rondom 
de oorzaken van geweld? Ad 
Verbruggen zegt bijvoorbeeld dat 
door het veld winnende emotie-
visme, mensen agressie normaal 
of weldadig gaan vinden. Er zijn 
meerdere oorzaken van geweld, 
zeker ook structurele, maar dat de 
geestelijke niet ontbreken, mede 
door de op consumentisme ge-
richte levensstijl, lijkt duidelijk.

Behalve acties voor gerechtig-
heid en het zich inzetten voor 
een beweging voor een positief 
ideaal, ziet de geweldoosheid ook 
het ontwikkelen van geestkracht 
als een belangrijk wapen tegen 
destructie. Spiritualiteit, dus leven 
vanuit je bron, wat de laatste tijd 
gelukkig sterk opkomt, kan daarbij 
dienstig zijn. Voor de levenshou-
ding van geweldloosheid is im-
mers moed geen overbodige luxe. 
Om minder gewelddadig met het 
leven en conflicten om te gaan, 
lijkt Soul Power, zielekracht  of 
een sterke geest van belang. Mar-
tin Luther King zei niet voor niets: 
“Wij hebben een macht die groter 
is dan een kernbom. Want een 
bom kan alleen vernietigen, maar 
geweldloosheid kan de harten van 
de mensen veranderen”.

HANS FEDDEMA

Vredesopvoeding, 
maakt het wat uit?
Na tien jaar moest Lennart Vriens 
helaas zijn bijzonder hoogleraarschap 
vredespedagogiek aan de Universiteit 
van Utrecht opgeven. En dat nog wel 
in het jaar 2000, voorafgaand aan het 
internationale VN-decennium (2001-
2010) voor het vestigen van een cul-
tuur van vrede en geweldloosheid. Het 
is dan ook goed nieuws dat in 2004 de 
Cleveringa-leerstoel in Leiden voor een 
jaar wordt bezet door de Israëlische 
vredespedagoog Gavriel Salomon. 

Gewoontegetrouw hield de professor op 26 novem-
ber een oratie over een aan ‘vrijheid en onderdruk-
king’ verwant thema. Deze datum is voor de universi-
teit van Leiden altijd bijzonder, aangezien een aantal 
hoogleraren (onder wie Cleveringa) in 1940 de moed 
had te protesteren tegen het ontslag door de Duitse 
bezetter van veel Joodse medewerkers. De oratie 
is getiteld: ‘Maakt vredeseducatie nog verschil uit 
in de context van een moeilijk oplosbaar conflict?’ 
en bevat veel materiaal uit eigen onderzoek. Hierna 
volgt een samenvatting. 

Wat zijn moeilijk oplosbare conflicten? 
Salomon noemt kenmerken van moeilijk oplosbare 
conflicten. Dit zijn: koppigheid (partijen weigeren een 
oplossing), gewelddadigheid, een gezamenlijk cen-
traal probleem dat levens beheerst en veel emotie 
oproept. De moeilijkheden voor vredeseducatie bij 
zulke conflicten zijn van socio-politieke aard (con-
flict over land, water, zelfbeschikking, taal e.d.) en 
socio-psychologische aard (gemeenschappelijke 
geschiedenis, gevoed door ervaring die gedeelde 
identiteit geeft). Hierbij speelt ‘de eigen overtuiging’ 
een grote rol, maar ook de ongelijkheid tussen de 
partijen. Opvallend is ook de verschillende interpre-
tatie van het begrip ‘vrede’. 

Onderzoeken en effecten 
De meeste onderzoeken van Salomon zijn re-
centelijk gedaan onder Palestijnen en Joden. Het 
was opmerkelijk dat sommige onderzoeken (zoals 
elkaars problemen analyseren) tijdens zeer ernstige 
situaties, totaal niet mogelijk waren. Emoties kunnen 
hiervan de oorzaak zijn, maar ook een vijandige 
sfeer kan veel kwaad doen. Vredesopvoeding kan 
alleen succesvol zijn indien ondersteund door po-
litici, media, het onderwijs, de ouders en burgers 
in het algemeen. Overal wordt vredesopvoeding 
aangepast aan omstandigheden; voorbeelden zijn 
er uit Kosovo, Noord-Ierland of Rwanda. 

Hoopgevend zijn de effecten bij circa 800 bestudeer-
de Israëlische en Palestijnse jongeren. Na een jaar 
lang vredesopvoeding steeg het aantal voorstanders 
van vrede door samenwerken en vriendschap met 
ruim 20%. Tegelijkertijd werden jongeren bestudeerd 
die niet participeerden in vredesopvoeding. Een oor-
log om vrede te bereiken was binnen deze groep 

de groeiende mening (20%). Salomon 
concludeert dat vredesopvoeding niet 
altijd vooringenomen standpunten kan 
veranderen in positieve gewenste 
richting, maar wel kan dienen als een 
obstakel tegen schadelijke externe 
gebeurtenissen. Daarnaast draagt 
vriendschap die jongeren met elkaar 
sloten, bij tot bereidheid zich verbon-
den te voelen, hoewel dit niet voor alle 
Palestijnen gold.

Uiteindelijk is Salomon overtuigd van 
het nut en effect van vredesopvoeding. 

Laten we hopen dat zijn colleges volle 
zalen trekken, er is helaas nog veel te 
doen voor vrede! 

(De complete Engelse tekst - 13 pa-
gina’s - van Salomons’ oratie, getiteld 
‘Does peace education make a diffe-
rence in the context of an intractable 
conflict?’ is bij de redactie verkrijgbaar. 
Met dank aan onze abonnee Berend 
Verloren van Themaat, die ons de 
lezing toestuurde). 

Anke Polak (vertaling en samenvatting)



‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - maart 200410 ‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - maart 2004 11CULTUUR

In Overloon, tussen bunkers, 
radarinstallaties, tanks en 
luchtdoelgeschut

Het terrein is uitgestrekt; hier en daar 
zijn groepjes (puber)kinderen in de 
weer met pen en A-viertjes om voor de 
school een taakopdracht uit te voeren, 
een beetje lacherig en stoeierig. Ha! 
Beet misschien! Een ouder echtpaar! 
Zo brutaal zijn tieners toch ook weer 
niet, ze komen aarzelend op ons af 
met het verzoek een paar vragen te 
beantwoorden. Want wij zullen het al-
lemaal wel echt hebben meegemaakt. 
Dat is natuurlijk gewoonlijk maar zeer 
ten dele waar. 

Onwezenlijk
We horen hun beleefd opgestelde 
zinnetjes aan en babbelen wat 
over klasgenoten die toen ineens 
verdwenen waren, over verraad en 
intimidatie. Hoe meer we in die paar 
minuten iets trachten over te brengen 
van de sfeer op straat, het afweerge-
schut in de nachten, het marcheren 
langs je huis van de Duitse laarzen, 
hoe onwezenlijker alles wordt. De zon 
schemert flauwtjes over de op het gras 
opgestelde oorlogsfernalia en over de 
kindergezichten in historisch verant-
woorde plooi. De eerlijke interesse 
onder dit fleurige clubje zet onszelf 
eigenlijk eerder aan het denken. ‘Zij 
weten meer dan ik op die leeftijd’, flitst 
het even door me heen. ‘Maar dan wel 
op heel andere terreinen.’ We mogen 
verder...

Overloon heeft verschillende afde-
lingen. We lopen naar binnen in De 
Kluister, gebouwd in de vorm van een 
bunker. Boven de ingang lezen we 

Dante’s ‘Hij die hier binnentreedt, laat 
alle hope varen!’ In dit gedeelte treft 
men de weerzinwekkendste beelden 
aan uit de Tweede Wereldoorlog.

Al snel komt de jeugd ook hier de stilte 
verstoren en hoe belangrijk is het dat 
ze kennis maken met deze keerzijde 
van menselijk welbevinden. Als de 
stoeierige uitgelaten meute zich onze 
aanwezigheid bewust wordt krijgt hun 
gegiechel iets schichtigs...och arme... 
je mag hier natuurlijk niet lachen.

Huiveringwekkend
Wat wij zien is de verraderlijke slogan 
op de toegangspoorten van elk con-
centratiekamp, zoals ‘Arbeit Macht 
Frei’. En dan zijn er uit 1944 foto’s 
van skeletkinderen uit de kampen, in 
huiveringwekkend contrast met deze 
vitale pubers van 2003. Een paar 
leraren schuifelen er zwijgend tus-
sendoor. Toch ‘ontdooien’ de kinde-
ren zodra wij een gesprekje openen, 
hun gêne maakt plaats voor oprechte 
belangstelling.     

Het museumboekje, ‘De stamboom 
van een Museum’, is geschreven 
als een beknopte geschiedenisles. In 
het hoofdstuk ‘Van pistool tot pantser-
vuist’ maken we kennis met gebouw 
De Keper, ooit een boerenschuur, 
nu een grote hal om het ‘kwetsbare 
materiaal’ in onder te brengen. Het 
betreft de medische persoonlijke uit-
rusting van Jan Soldaat, een collectie 

In de herfst van 2003 zetten we wat 
onwennig de eerste stappen op het 
bospad van Museum Overloon, dat de 
veelzeggende slogan hanteert: ‘Oor-
log hoort in een museum’. De wijsheid 
van oude bomen verzacht nog even 
de absurditeit van wat zich ertussenin 
bevindt: bunkers, radarinstallaties, 
tanks, luchtdoelgeschut. Hier begint 
het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmu-
seum Overloon, ook wel aangeduid als 
‘een educatief centrum voor scholieren 
en soldaten’. In tegenstelling tot ‘ons’ 
Vredesmuseum staat in Overloon het 
anti-oorlogsdenken niet centraal.

handwapens, uniformen, baretten en 
helmen. 

Slagveld
De oprichter van het museum, Harry 
van Daal, was z’n leven lang geïntri-
geerd door de Eerste Wereldoorlog. 
Verdun en Ieper lieten hem nooit los. 
Zijn wens om ook na deze oorlog een 
plek van herdenking te realiseren ging 
op 25 mei 1946 in vervulling. In steen 
werd de bezoeker toegesproken met 
de woorden: ‘Sta een ogenblik stil, 
bezoeker, en bedenk dat de grond, 
waarop gij nu vertoeft, eens een van 
de felst omstreden sectoren was van 
het slagveld....’ 

Later kwamen er nieuwe gebouwen 
bij en groeide de plek uit tot ‘een vre-
desmuseum met een gewetensfunc-
tie’ (Dr. Harry Paape bij het 40-jarig 
jubileum). En dat het tot ver over de 
grenzen faam geniet, blijkt wel uit de in 
1989 ingerichte Sovjettentoonstelling 
met nog voor het Westen onbekende 
beelden van ‘De Grote Vaderlandse 
Oorlog’.
Zeer verrassend is de plaats die de 
tekeningen van Henri Pieck innemen. 
Terecht is de grote aandacht die hier 
aan zijn enorme bewogenheid wordt 
besteed. Zijn Buchenwaldindrukken, 
zijn werk over het Amerikaans bom-
bardement op Nijmegen, zijn prikkel-
draadtekening...ze vormen samen 
‘het testament van een bewogen 
kunstenaar’.
Het café bij De Keper schenkt ons 
een milde glimlach na het zien van 
alle voorbije (?) waanzin. De vruchten 
van de ‘stamboom van een Museum’ 
moeten liefst smaken naar menselijke 
integriteit en veranderende visies op 
oorlogen.   

Miep Schreijers, Heemstede
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Elke woensdag 17.30-18.00 Stiltekring 
Voor de Vrede. Op Stationsplein, En-
schede. Doopsgezinde Gemeente Twen-
te-Oost 053-4763341, janatie@planet.nl, 
www.dgtwenteoost.doopsgezind.nl
• Elke woensdag 18.30-20.00 Stiltekring, 
bij kerk op Dorpsplein, Koudekerke; Lidy 
Weststrate, 0118-552170
• Elke donderdag 19.00-20.00 Stiltekring 
bij Ei van Ko, Stadhuis, Enschede. Org.: 
Oorlog is geen Oplossing, hannink-
starre@zonnet.nl 
• Elke donderdag 19.00 Wake met Vre-
deskaarsjes, Brink, Deventer
• Elke donderdag 17.30 tot 18.30 Picket 
voor de Amerikaanse ambassade, Lan-
ge Voorhout. Aandacht voor slachtoffers 
van VS-oorlogen. Haags Vredes Platform, 
PB 10500 2501HM, 070-3251102
• 1e donderdag v/d maand 18.00-19.00 
stiltekring ‘Stilte voor vrede’. Voor het 
Vredespaleis, Carnegieplein, Den Haag; 
Irene van Schagen en Maria Felice. 
070-3604510, irenevans@hetnet.nl
• 1e vrijdag v/d maand 12.45-13.45 
Wake Vrouwen in het Zwart: Stop de 
invasie in bezet gebied; Ontmantel 
de Joodse nederzettingen; Israël 
weg uit de bezette gebieden’. Bij het 
Lieverdje, Spui, Amsterdam. Mannen 
in het zwart gekleed ook welkom!. 
Vrouwen in het Zwart, 020-6223661 
(Lily v/d Bergh), osp@xs4all.nl,  
www.vrouweninhetzwart.nl
• Om de twee weken op zaterdag van 13 
tot 14 uur, Grote Markt, Groningen, wake 
van Vrouwen (mannen welkom) in het 
Zwart. (Bij regen achter gemeentehuis.) 
Wij vragen Israël 1) stop bezetting Gaza 
en West-Oever, 2) ontruim alle nederzet-

tingen in de Palestijnse gebieden, 3) 
breek die muur weer af. 0595-572595, 
janny.beekman@wanadoo.nl
• 1e zaterdag v.d. maand: Wake (al sinds 
Golfoorlog ‘91) ‘Vrede zonder wapens’, 
Stadhuisbrug, Utrecht, 14.00-14.30; 
Vredeswakegroep, voor jong en oud. 
Tilly Okhuizen, 030-2615074 en Geertje 
Kuipers, 0345-536536
• Elke eerste zaterdag van de maand 
12:00-12:30 Stiltekring in plaats van 
geweld: stilte voor de vrede en ruimte 
voor dialoog. Breestraat, ter hoogte 
van C&A, Beverwijk. Raad van Kerken  
Beverwijk, het Vredesplatform en de 
werkgroep ‘Moslims en Christenen’. 
0251-253866, c.vandersteen@planet.nl, 
www.boerkees.nl/vpij/stiltekring 
• Laatste zaterdag vd maand, 13:00 
actie Food not Bombs deelt eten 
uit. Je kunt ook komen helpen (10:
00 Casa de Pauw) om te koken. 
Markt, centrum (bij slecht weer onder 
afdak bibliotheek), Arnhem, gratis. 06-
24942164. fnb_arnhem@hotmail.com, 
www.foodnotbombs.nl
• Elke laatste zaterdag vd maand 12:
00-12:30 Kring voor de Vrede. Hoek 
Markt/Sprongstraat, Zutphen; J. de Vries, 
0575-526807

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• T/m wo 31 mrt 2004 jongerencampag-
ne ‘Miss Koop is boos’, tegen aanschaf 
onzinnige producten; help deze te no-
mineren! Doe mee. Jongeren Milieu 
Aktief. 020-5507436. info@jma.org, 
www.misskoop.nl
• Za 13 - zo 21 mrt Kleurrijke stad, week-
festival (vroeger anti- racisme festival) in 
Eindhoven. Diverse groepen, instellingen 
als Eindhoven samen tegen Racisme. 
040-2960780, estr@worldmail.nl, www.
kleurrijkestad@dse.nl
• Ma 15 - do 18 mrt Campagne ‘Zonder 
pardon op straat’. Bustour door NL om 
aandacht te vragen voor asielbeleid. 
Eindigt 18 maart in Den Haag met poli-
tiek debat. Diverse vluchtelingenorga-
nisaties. 020-6272408. askvsv@dds.nl, 
www.askv.nl/zonderpardon
• Di 23 - wo 24 mrt 20:30 theater Ge-
neraal D. - Compagnie Dakar. over 
de genocide in Rwanda. Theater 
Romein/Stg Westerkerk, 058-2518215, 
Leeuwarden. Compagnie Dakar. 
020-4882625, info@compagniedakar.nl  
www.compagniedakar
• Di 13 - zo 25 apr Actie-infotour ‘Bi-
te-back’,: WTO-handen van ons bord. 
Tegen gentechintroductie in Europa 
en Derde Wereld. Tevens kaartenac-
tie. Tour door Nederland, o.a. R’dam, 
A’dam, Groningen, Nijmegen, Tilburg, 
Utrecht, Wageningen. Milieudefensie, 

020-6262620. meike.skolnik@milieudef
ensie.nl, www.bite-back.org
• Za 17 - zo 18 apr Actie-Samba Week-
end. Percussie is middel om tijdens 
een demonstratie woorden kracht bij te 
zetten. Actie-samba-bands uit vele landen 
komen een weekend bij elkaar. Nieuw-
komers welkom. Maastricht. Bjorn Tinga. 
043 3613733. btinga@hotmail.com
• Zo 25 apr - zo 23 mei Europese tour 
tegen kernenergie: ‘Tour de France pour 
sortir du nucléaire’. Int. bus-karavaan met 
expositie, video’s, theater en muziek door 
Frankrijk. Tegen kernenergie, kernwapens 
en nucleaire lobby/industrie, vóór duurza-
me energie! Elise Leijten, 020-6650273, 
bries11@euronet.nl  www.ddh.nl/
duurzaam/nieuws/2003/tour0910.html 
• Di 4 - wo 5 mei 10:00-18:00 Boekwin-
kels: themadagen over oorlog. Boeken 
over oorlog, geschreven in de oorlog 
(antiquariaat) of over oorlog (voorin). 
Oudegracht 65, Utrecht. Rooie Rat. 
rooierat@rooierat.nl, www.rooierat.nl

EENDAAGSE ACTIVITEITEN
• Do 18 mrt 20:00 Discussie-avond ‘De 
beweging tegen Balkenende 2’. Met oa. 
René Danen van Keer het Tij. De Klinker, 
Van Broeckhuysenstr.46, Keer het Tij Nij-
megen. keerpost@nijmeegsplatform.net, 
www.keerhettij.nl/nijmegen
• Do 18 mrt maaltijd + ontmoeting ‘Zon-

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

AKTIE AGENDA

Landelijke demonstratie 
voor vrede in Irak en zelf-
beschikking van Irakezen

• Za 20 mrt, 13:00, Dam, Amster-
dam: . Ihkv. internat. actiedag. 
Platform Tegen de ‘Nieuwe Oorlog’. 
030-2714376. 043@kerkenvrede.nl, 
www.wereldcrisis.nl
Vanuit diverse plaatsen bussen 
(meer op www.vredessite.nl): 
• Nijmegen: 10:30 vanaf het Sta-
tionsplein, Nijmegen. 10 euro. 
Kaartjes verkrijgbaar bij boekwinkel 
Assata, 2e Walstraat 19. Nijmeegs 
Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’. 
06-13876166, info@nijmeegsplatfo
rm.net 
• Maastricht: 9:30 Bussen vanaf 
Centraal Station, Maastricht. 15 
euro. Maastrichts Vredesplatform. 
Secretariaat: 043-3101116, vredes-
platform-maastricht@home.nl
• Rotterdam: 11.00 uur vertrek van 
naast CS, Conraadstraat (ruim tevo-
ren bellen). € 10. Rotterdam tegen 
de ‘Nieuwe Oorlog’. K. Wendrich, 
010-2650402 of 06-18436471, 
kwendrich@hetnet.nl

Wakes bij grensgevangenis 
in de Bijlmerbajes

• 21 maart 14.00 uur Doopsgezinde 
wake
• 28 maart  14.00 uur Joodse wake
• 4 april, Palmzondag 14.00 uur 
Samen op Weg
• 9 april Goede Vrijdag 14.00 uur  
Franciscaans-Islamitische wake
• 11 april Pasen 14.00 uur Oecume-
nisch Vuur
Nb: Iedereen is bij elke wake welkom! 
De wakes duren een uur. Er wordt 
tien minuten van te voren verzameld 
bij metrostation Spaklerweg. 

Voor meer informatie: bel 020 - 6969 
899 of 023 - 5658 469 of 020 - 699 8 
996 of schrijf naar de Amsterdamse 
Cathofic Worker, Postbus 22141, 1100 
CC Amsterdam
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der pardon op straat’. Vluchtelingen en 
parlementariërs eten en praten samen. 
Doel: ruimhartiger asielbeleid. Den Haag. 
Div. vluchtelingenorganisaties. 020-
6272408. askvsv@dds.nl, www.askv.nl/
zonderpardon
• Vr 19 mrt 14:00-17:00 symposium 
‘Oorlog, vredesmissies en de grond-
wet’. Inleiders: Leonard Besselink 
(universitair hoofddocent staatsrecht 
Universiteit Utrecht) en Meindert 
Stelling (Vereniging van Juristen 
voor de Vrede). Vergaderzaal Eerste 
Kamer, Binnenhof, Den Haag. Gratis. 
Aanmelden: groenlinks@eerstekam
er.nl met vermelding van postadres. 
Info: Leo Platvoet, 020-6686177. 
platvoet@planet.nl
• Zo 21 mrt 13:00 Internationale dag 
tegen racisme. Manifestatie bij Uit-
zetcentrum Zestienhoven, aan het 
eind van de Rotterdam Airportbaan, bij 
vliegveld Zestienhoven. Eisen: directe in-
vrijheidstelling opgesloten vluchtelingen 
en sluiting, desnoods door manifestan-
ten. Org.: Onbegrensd, 026-3510543, 
onbegrensd@zonnet.nl
• Zo 21 mrt VN-dag tegen racisme. We-
reldwijd acties. 020-6834778 (UNITED) of 
020-6766710 (Nederland Bekent Kleur).
• Zo 28 mrt 13.30-16.30 Politiek café 
Solidaire Economie: delen, hoe zet je 
de eerste stappen? Met Paul Dijkstra (ver. 
Solidair). De Hobbitstee, Van Zijlweg 3, 
Wapserveen. Vrijw. bijdrage. Theo Koster, 
0521-321328, www.solidair.nl
• Di 30 mrt 20:00 (zie ook 6 apr) Kritische 
studieavond over de EU en handels-
politiek, in samenwerking met CEO. 
Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht. 
Reader beschikbaar. Vooraf opgeven. 
Basta, Postbus 1338, 3500 BH Utrecht. 
mikkie@antenna.nl
• Zo 4 apr 10:00 Rommelmarkt om 
90-dagen-project in de Balkan te 
steunen. Paradijslaan 6a, Eindhoven. 
gratis. Vredesburo. 040-2444707. 
info@vredesburo.nl  www.vredesburo.nl
• Di 6 apr 20:00 Kritische studieavond 
over de EU en veiligheidspolitiek, in 
samenwerking met AMOK. (zie gege-
vens 30 maart)
• Za 17 apr 10:00-16:30 Lezingencyclus, 
met Hans Feddema ‘De actualiteit en spi-

ritualiteit van Mahatma Gandhi’ en Wim 
Robben ‘Geweldloze kracht: het hart van 
spiritualiteit en vrede’. Vergadercentrum 
Vredenburg 19, Utrecht. 35 euro, voor 
minima vermindering mogelijk. Stichting 
Filosofie Oost-West. 070-3871396 / 
024-3566238. info@filosofie-oostwest.nl,  
www.filosofie-oostwest.nl
• Za 17 apr 11:00-16:00 Open Huis i.v.m. 
tien jaar Omslag - Werkplaats voor 
Duurzame Ontwikkeling. Kennismaken 
met medewerkers, plek en activiteiten 
van Omslag: rondleidingen, presentatie 
nieuwe projecten, terras in de tuin. ‘s Mid-
dags film ‘Welvaartsresten’ over Emmaus 
en Vluchtelingen in de Knel (buren van 
Omslag). Hoogstraat 301a, Eindhoven. 
Gratis! Vrijw. bijdr. in Zonnefonds. Omslag 
- Werkplaats voor Duurzame Ontwikke-
ling. 040-2910295. omslag@omslag.nl  
www.omslag.nl
• Za 17 apr 13:00-17:00 Open Dag bij 
Vrijwillige Internationale Aktie. Over 
deelname aan actieve werkkampem 
met mensen uit andere landen. VIA, 
020-6892760  via@xs4all.nl
• Do 22 apr 13:30-17:30 Universitaire 
Vredesdag, symposium ‘Vredesope-
raties’. TUE Auditorium, zaal 5, Eind-
hoven. Vredescentrum Technische 
Universiteit Eindhoven. 040 - 247 59 90, 
vredescentrum@tue.nl 
• Za 1 mei Lezing Kees van der Pijl, 
universiteit Sussex, over de opkomst 
van andersglobalisme en de nieuwe 
wereldorde. Oude Gracht 65, Utrecht. 
Rooie Rat. rooierat@rooierat.nl  
www.rooierat.nl

Essay-wedstrijd 
‘Vredescultuur’
In het kader van de oproep van de VN 
om een ‘Cultuur van Vrede en Geweld-
loosheid’ te bevorderen organiseert het 
Humanistisch Vredesberaad (HVB) een 
essaywedstrijd over dit onderwerp. In 
juni 2004 maakt een deskundige jury 
bekend welk essay wint; bij die ge-
legenheid wordt tevens de prijs voor 
Vredesjournalistiek 2004 uitgereikt. 
Het winnend essay wordt gepubliceerd 
in het tijdschrift ‘De Humanist’. 

Bent u een aankomende journalist, niet 
ouder dan 25 jaar, dan kunt u uw es-
say - maximale lengte 2500 woorden 
- tot uiterlijk 15 april 2004 insturen naar 
r.heyne@freeler.nl

Info: Anke Polak (HVB-voorzitster; 
071-3013150) of Rein Heijne (010-
4049148)

‘Stop de uitzettingen, 
van harte pardon’

Demonstratie tegen uitzetbeleid 
van minister Verdonk. Zaterdag 
10 april om 13.00  uur Amsterdam. 
Diverse groepen uit het land. 
0206897555. info@keerhettij.nl  
www.keerhettij.nl

Dit jaar geen 
Paasmars
De Werkgroep Paasmars 
voor Ontwapening en Vrede 
heeft geen kans gezien dit 
jaar de twaalfde Paasmars in 
successie te organiseren. 
De belangrijkste reden hiervoor is 
dat diverse leden van de Werkgroep 
het afgelopen jaar en ook dit jaar hun 
handen volhadden aan het organi-
seren van plaatselijke en landelijke 
activiteiten tegen de ‘Nieuwe Oorlog’, 
zoals de demonstratie op 20 maart in 
Amsterdam. De Werkgroep betreurt 
de afgelasting en roept activisten op 
om mee te helpen de Paasmars-tra-
ditie in 2005 voort te zetten. 

Info: 070-3658533, 
Gerard van Alkemade

Het was weer voorpagina-
nieuws, dagenlang werd er 
aandacht besteed aan het ge-
weld in Nederland. In de media 
werden vele ‘deskundigen’ om 
raad gevraagd en acties groei-
den als paddestoelen in de 
herfst. Ook uit de vredesbewe-
ging kwamen reacties.
Zo vroeg het Humanistisch Vredesberaad 
aan de overheid maatregels te nemen om 
erger te voorkomen en werd een bliksem-
actie opgestart door Annet Polman, een 
verontruste burgeres die woedend was. 
Gelukkig heeft zij de weg gevonden naar 
de Werkgroep TV-geweld, zodat haar 
handtekeningactie voor de volksverte-
genwoordiging om geweld op TV te regu-
leren werd gesteund door de werkgroep, 
die al jaren actief is. Samen verlangden 
zij nieuwe regelgeving die gewelddadige 
programma’s aan banden legt, toevoeging 
van een positief ‘respect’-pictogram aan 
de Kijkwijzer, alsmede een aanscherping 
van de criteria van de Kijkwijzer en een 
doeltreffender controle op dit al. Inmiddels 
zijn er weer veel doden gevallen in geweld 
op de TV, maar nu vullen schandalen zo-
als die bij Ahold en Shell de voorpagina’s. 
Afwisseling houdt de burger scherp....Wilt 
u meer details over de acties, raadpleeg 
dan www.humanistischvredesberaad.nl, 
brief 17/1 en www.tvgeweld.nl over de 
gehele actie.

Anke Polak 

Geweld op TV


