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'Geweldig Express':
doordachte 
vredeseducatie
De ‘Geweldig Express’, een trailer 
van twaalf meter lang met een unie-
ke tentoonstelling van Stichting 
Vredeseducatie, deed ook het Noord-
hollandse Heemskerk aan. Daar werd 
de ‘Geweldig’-expositie op maandag-
morgen 8 maart geopend door onder-
wijswethouder Kalverda. Twee weken 
lang werd de bus bezocht door de 
groepen 7 en 8 van basisscholen 
en de brugklassen van het speciaal 
onderwijs. 

Maar liefst 1094 leerlingen van achttien 
scholen bezochten de Geweldig Express 
waar zij hartelijk ontvangen werden 
door zo’n 20 gastdames of -heren, 
vrijwilligers van Vrouwen voor Vrede, 
het Vredesplatform IJmond, Heemskerk 
kijkt Verder en de Kritische Gemeente 
IJmond (KGIJ), ondersteund door twee 
gemeenteambtenaren. 

Grootste schat 
Niet alleen scholieren bezochten de 
bus maar ook  buurtbewoners, de 
gemeentelijke Commissie WSO (Welzijn, 
Sport, Onderwijs), Moslimvrouwen en 
de ‘10-plus groep’ van de KGIJ. Bij 
binnenkomst in de bus krijgt iedereen 
zijn eigen routekaart, waarna steeds 
getweeën de weg langs 47 opdrachten 

De terreur van de oorlog, bezettingen 
en ontrechting van mensen vormen een 
belangrijke voedingsbron voor de terreur 
waarvan de westerse wereld op zijn beurt 
het slachtoffer wordt. 

PC, Permanente Commissie
Die oorlogsgeest aanpakken, betekent 
de daarvoor verantwoordelijke personen 
aanpakken. Primair zijn dat de leidende 
politici en militairen. Degenen die de 
oorlog ontketenen en zij die hem uitvoeren. 
Teneinde hen ter verantwoording te 
roepen richtten de Vereniging van Juristen 
voor de Vrede, De Vereniging van Anti-
fascistische Oud-Verzetsstrijders en 
de Balkan Vredescoalitie enkele jaren 
geleden de ‘Permanente Commissie 
inzake westerse oorlogsmisdrijven’ op, 
kortweg PC genoemd. 

De PC zoekt naar verbinding met de 
slachtoffers van de oorlog en hun 
eventuele nabestaanden. En biedt hen 
de gelegenheid om voor Nederlandse 
rechtbanken op te komen voor hun zaak. 
Het zijn imnmers de mensenrechten die 
geschonden zijn. De processen worden 
dan ook door de slachtoffers zelf, en 
eventueel hun nabestaanden, gevoerd. 
De PC faciliteert alleen maar, bemiddelt 
en organiseert. 

Humanitair recht
Voor velen in Nederland, vooral voor politici 
en media-vertegenwoordigers, kwam het 
als een volslagen verrassing dat onlangs, 
op 26 januari 2004, oud-premier Wim Kok 
en oud-minister Jozias van Aartsen op last 
van het Haagse Gerechtshof gedwongen 
werden om voor de rechter te verschijnen. 
Zij moesten getuigen ten aanzien van de 
vraag, of bij de bombardementen tijdens 
de oorlog in 1999 tegen Joegoslavië op de 
Radio en Televisie Studio (RTS) en bij de 
clusterbomaanvallen op de stad Nis regels 

van humanitair recht zijn geschonden. Dit 
op eis van de Joegoslavische slachtoffers 
van deze bombardementen en hun 
nabestaanden. 

Einde onschendbaarheid
Maar voor de PC-medewerkers vormde 
dat geen verrassing. Het gaat hier 
immers om het logische gevolg van 
eerdere rechtsuitspraken. Die hebben 
een einde gemaakt aan de juridische 
onschendbaarheid waar politici altijd hun 
vertrouwen in hadden gesteld wanneer zij 
zich op oorlogspad begaven. 

Ook Frank de Grave (oud-defensie-
minister) en Jeltje van Nieuwenhoven 
(ex-voorzitster 2de Kamer) zullen voor 
de rechter moeten komen. Vooral de 
laatste heeft zich daar met hand en tand 
tegen verzet. Maar de rechter besloot 
afgelopen 10 maart dat zij in de rechtszaal 
moet verschijnen. Tegen hen, Kok en Van 
Aartsen persoonlijk hebben de slachtoffers 
van de bombardementen miljoenenclaims 
aan schadevergoeding in voorbereiding. 

Iraakse eisers
Ook de andere processen van slachtoffers 
van westerse oorlogen lopen door. Zoals 
die van inwoners van Bagdad en andere 
Iraakse steden tegen de Nederlandse 
deelname aan de oorlog en de bezetting. 
Op 28 mei zal in de zaak Mubarek c.s. 
tegen Balkenende pleidooi worden 
gehouden voor het Gerechtshof in 
Amsterdam. Dan wordt door de Iraakse 
eisers zelf gevorderd dat Nederland een 
einde maakt aan zijn medeplichtigheid aan 
de bezetting.

Voor oorlog verantwoordelijke Neder-
landse politici kunnen van de zijde van 
de PC niet aflatende juridische strijd 

Oorlogsslachtoffers roepen 
politici voor de rechter
De laatste vijftien jaar voeren landen van de westerse 
wereld de ene oorlog na de andere. Tegen Irak, Joegoslavië, 
Afghanistan en weer tegen Irak. Meestal zonder toestemming 
van de Veiligheidsraad. En altijd gepaard gaande met ernstige 
schendingen van het internationale humanitaire recht. Nederland 
doet daar volop aan mee.

Mariëtte Moors, 20 maart op de Dam, 
tijdens de demonstratie tegen de 
bezetting van Irak. 
Zie verder pagina 8. Foto: Boyd Noorda.
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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 
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werk van de uitgevende organisaties!
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2501 HM Den Haag, 070-3658533, giro 
496449; haagsvredesplatform@ddh.nl; 
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• Humanistisch Vredesberaad, vd Duyn van 
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• Vereniging Pais, Vlamingstraat 82, 2611 LA 
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verwachten, met als doel hun bestraffing en 
persoonlijke financiële genoegdoening voor de 
slachtoffers. (gva)

Bron: brochure (maart ‘04) van de Permanente 
Commissie inzake westerse oorlogsmisdrijven 
(PC), Marskant 71, 7551 BT Hengelo; 
www.natosued.org
De PC doet een dringend beroep op onder-
steuning. Donateurs worden op de hoogte 
gehopuden van ontwikkelingen. Giro 972992, ten 
name van Stg Steunfonds Juridische Hulp, Zeist  

wordt afgelegd. De bezoekers komen langs de 
volgende thema’s: 

1. Waar of niet waar. Er zitten bijna 10 keer zoveel 
mannen in de gevangenis dan vrouwen. Waar of 
niet waar? Het is waar. Jongens en mannen 
gebruiken meer geweld dan meisjes en vrouwen. 
Je ontdekt dat wat waar lijkt, lang niet altijd waar 
is. En iets dat heel onwaarschijnlijk lijkt kan toch 
waar zijn. 
2. Feit of mening. Je ontdekt het verschil door 
van zes beweringen te bepalen of er sprake is 
van een feit of een mening. De goede antwoorden 

corresponderen met een getal. Na 
het optellen van deze getallen krijg je 
een code van een cijferslot, waarmee 
een schatkist geopend wordt waarin 
de grootste schat van de wereld 
verborgen is. 
3. Verzoening. Als je dat probeert 
ben je al aardig bezig een eind te 
maken aan zinloos geweld. 
4. Spijt hebben 
5. Hoe gewelddadig ben jij? Door 
aan de test van negen vragen mee 
te doen, bepaal je hoe gewelddadig 
jij bent. 
6. Gewoon of vreemd. Voorbeelden 
van gewoonten die in de ene cultuur 
gewoon zijn en in de andere cultuur 
als vreemd ervaren worden. 
7. Vooroordelen 
8. De zondebok. Het woord zondebok 
komt uit een oud joods verhaal. Eén 
keer per jaar werden alle zonden en 
schulden op de rug van een echte 
bok gelegd, die daarna de woestijn in 
werd gejaagd. Tegenwoordig geven 
we de schuld niet meer aan een dier 
maar zondebokken bestaan nog 
steeds. Waar zondebokken zijn, zijn 
ook pesters en meelopers. 
9. Conflicten. Je krijgt inzicht in het 
verloop van alledaagse conflicten 
door drie interactieve schilderijen. 
Je leert welke manieren er zijn om 
daar mee om te gaan. En... hoe 
er winnaars kunnen zijn zonder 
verliezers. 
10. Omgaan met verschillen. 
Verschillen tussen mensen zijn 
uitdagend maar ook een bron van 
conflicten. Je kijkt met andere ogen 
naar jaartallen, huidskleuren en 
Arabische woorden in onze taal. De 
opdrachten zijn raadselachtig en je 
ontdekt dat je de werkelijkheid van 
meer kanten kunt bekijken. 

De ene groep die op bezoek kwam 
was wat beter voorbereid dan de 
andere. Dat zag je terug aan hoe 
de kinderen hun weg vervolgden 
in de bus. Het moeilijkst vonden ze 
de zondebok en de conflicten, het 
leukst de vormen waarin de vragen 
gegoten waren, zoals spiegels, 
kijkgaten, puzzels, electrospelletjes 
en beweegbare paneeltjes. 

Doordacht
De Geweldig Express maakt deel uit 
van een project met zeer doordachte 
vervolgactiviteiten. Later dit jaar 
ontvangen de leerlingen van groep 
7 en 8 per school 2 stoeptegels tegen 
zinloos geweld die zij ergens een 
plek moeten geven. De leerlingen 
krijgen ook bezoek van iemand 
van de plaatselijke sportschool, die 

'Geweldig Express'
Vervolg van de voorpagina

Permanente Commissie
Vervolg van de voorpagina

hen laat kennismaken met vormen 
van zelfverdediging. De Geweldig 
Express is een project van de 
Stichting Vredeseducatie en Samen 
op Weg Jeugdwerk te Utrecht en 
wordt mogelijk gemaakt door het 
ministerie van VWS en de NCDO 
(Nationale Commissie Duurzame 
Ontwikkeling).

Bernadette Pilanen

Info: Stichting Vredeseducatie, 
Biltsestraatweg 160, 3573 PS 
Utrecht, 030-2723500

Wim Kok moet zich verantwoorden. Links: mr. 
Nico Steijnen, advocaat van de slachtoffers.
Foto: PC

De achterzijde van de ‘Geweldig Express’. Foto: 
Bernadette Pilanen



‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - april 20042 ‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - april 2004 3 NUKES/SYMPOSIUM

Hiernaast de Franse poster 
van de ‘Tour de France pour 
sortir du nucléaire’. Deze anti-
nucleaire actiekaravaan met 
onder meer muziek, theater 
en info trekt een maand door 
heel Frankrijk, langs talrijke 
dorpen, steden, nucleaire 
objecten en plaatsen die 
in het teken staan van 
duurzame energie. Het 
belooft een unieke tocht te 
worden, die vele Fransen kan 
wakkerschudden en tot actie 
inspireren tegen de militaire 
en industriële bolwerken van 
de in hun land en Europa 
(incl. Nederland!) zo machtige 
nucleaire lobby. 
Voor dit belangrijke anti-
nucleaire project is nog steeds 
geld nodig: Giro 9634523 * 
t.n.v. TOUR DE FRANCE 
PSDN * AMSTERDAM
Hartelijk dank aan alle 
donateurs tot nu toe!

Info: Elise Leijten, 
Postbus 95214, 1090 HE 
Amsterdam, 020-6650273. 
www.sortirdunucleaire.org

Anti-nucleaire actiekaravaan

Symposium 15 mei

‘De Geweldloze 
Uitdaging’ 
In het kader van de symposium-
dagen van het Landelijk Beraad 
VredesOrganisaties (LBVO) 
organiseert de Stichting voor 
Actieve Geweldloosheid (SVAG)  
een dag rond het thema ‘De 
Geweldloze Uitdaging’.

Die uitdaging komen we op drie 
niveaus tegen, met betrekking tot:  
a) onze persoonlijke levenshouding 
(ingeleid door Carolien Looman en 
Marco Ganzeman); 
b) ons lokaal/nationaal samenleven 
(ingeleid door Janne Poort-van Eeden 
en Jan Schaake); 
c) de wereld(politiek) (ingeleid door 
Anke Kooke en Hans Feddema).  

Gandhi Vredesduif
Dagcoördinator is Wim Robben. Na 
korte inleidingen over het thema 
van de dag (door Adrienne van 
Melle en Evert Huisman) en over 
de drie subthema’s is er ‘s middags 
gelegenheid om in drie verschillende 
groepen met elkaar en met de inleiders 
in gesprek te gaan. De groepen 
wordt gevraagd elk drie geweldloze 
uitdagingen met betrekking tot hun 
subthema te formuleren waar we 
als vredesorganisaties mee verder 
kunnen. Bovendien zal tijdens dit 
symposium de Gandhi Vredesduif, 
die sinds 2001 bij Magda van 
der Ende en Abel Hertzberger is, 
doorgegeven worden aan Adrienne 
van Melle. Deelname kost E 5,- (incl. 
consumpties) te storten op giro 
266551 t.n.v. Stichting voor Actieve 
Geweldloosheid, Postbus 137, 8000 
AC Zwolle (onder vermelding van ‘15 
mei-symposium’). 

Zaterdag 15 mei 2004, 10.30-16.00 
uur, DoRe-Centrum, Stadsring 137, 
Amersfoort.
Info: SVAG, 038-4216587  
www.geweldloosactief.nl  

Niet-gouvernementele organisaties bij 
de VN maken zich grote zorgen over 
de eenzijdigheid van die resolutie, 
die wel nationale wetgeving tegen 
proliferatie wil afdwingen in het kader 
van artikel VII van het VN-handvest, 
maar de noodzaak voor nucleaire 
ontwapening, zoals vastgelegd in 
een reeks verklaringen en verdragen, 
verwaarloost. In Nederland zijn 
hierover vragen gesteld door het 
kamerlid Bert Koenders. 

Verplichtingen voor nucleaire ont-
wapening zijn onder andere in het 
nucleaire Non-Proliferatie Verdrag 
vastgelegd, maar worden niet 
nagekomen. Dat bleek onlangs nog uit 
een verklaring van een Amerikaanse 
onderminister, Linton Brooks, in de 
Amerikaanse senaat. Hij zei daar: 
‘De nucleaire wapenvoorraad van 
2012 zal substantieel kleiner zijn 
dan de huidige, maar de voorraad 
kernkoppen zal na de verminderingen 
niet tot het niveau van 1700-2200 
dalen.’ Dat lagere niveau was 
vastgelegd in het Moskou-verdrag 
dat in 2002 ondertekend werd met 
Rusland. Dit verdrag om (deels) 
nucleair te ontwapenen, wordt dus 
niet nagekomen. Bovendien heeft 
het Amerikaanse Congres gelden 
toegewezen voor het ontwikkelen van 
zogenaamde mini-kernwapens. 

Kernproeven
Te verwachten valt dat deze 
ontwikkeling op den duur naar 
nieuwe kernproeven leidt. In het 
teststopverdrag, door vele landen 
ondertekend in 1996, worden zulke 
kernproeven verboden. De VS heeft 

Amerikanen zien af 
van kernontwapening
Er is momenteel grote ophef over de 
proliferatie (verspreiding) van
massavernietigingswapens. Bij de 
Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties heeft dit geleid tot het indienen 
door de kernwapenstaten van een 
conceptresolutie, afgelopen 24 maart. 
Deze resolutie legt sterk de nadruk 
op het tegengaan van proliferatie 
en wordt de komende dagen in de 
Veiligheidsraad behandeld. 

haar handtekening onder dit verdrag, 
net als China, nooit geratificeerd. 
Een poging daartoe van de regering-
Clinton werd in 1999 verworpen door 
de senaat. De huidige Amerikaanse 
regering heeft in het recente verleden 
verklaard dat ze geen ratificatie zal 
nastreven.  

Karel Koster (Werkgroep Eurobom; 
PENN-NL; k.koster@inter.nl.net)   
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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

• Op 10 maart moesten twaalf vredesactivisten voorkomen bij de Haagse 
kantonrechter vanwege hun vredeswake bij de Israëlische ambassade in 
Den Haag, 2002. Eén vredesactiviste werd vrijgesproken. De rest kreeg een 
voorwaardelijke boete van 50 euro met een proeftijd van 2 jaar, wegens het 
niet opvolgen van een politievordering. Deze uitspraak moest de activisten 
motiveren om in het vervolg wél te voldoen aan een politievordering, aldus 
de rechter. Tegen de uitspraak is cassatieberoep aangetekend. 
• De rechtszaak op 12 maart van 2 vredesactivistes inzake hun protest bij 
de ABN/AMRO-bank tegen investeringen in clusterbommen werd uitgesteld, 
omdat de getuigen niet waren opgeroepen. Deze getuigen (collega-
vredesactivisten) hebben ontlastende verklaringen m.b.t. de aanhoudingen, 
die onder het mom van het blokkeren van de ingang werden gedaan. De zaak 
dient nu op 24 juni. De klachten die waren ingediend over de politieaanpak 
tijdens 2 protesten bij de ABN/AMRO zijn door korpsbeheerder Deetman 
ongegrond verklaard cq. behandeling ervan wordt uitgesteld tot na de 
rechtszaak. De eerste klacht is nu bij de Ombudsman neergelegd. 
• Op 7 april om 14.25 uur moest een vredesactiviste bij de kantonrechter in 
Den Haag voorkomen vanwege het plakken van protestposters tegen de 
NIID-wapenbeurs in Den Haag. Eveneens Prins Clauslaan 60 Den Haag.
• Op 8 april had een vredesactiviste om 11.15 uur bij de Haagse kantonrechter 
moeten voorkomen inzake een eenpersoonsprotest bij de VS-ambassade in 
Den Haag. De nieuwe datum: 21 juni; Prins Clauslaan 60, Den Haag. 
• Op 23 april, om 11.00 uur moeten 2 vredesactivisten in hoger beroep 
voorkomen bij de rechtbank in Arnhem inzake het schilderen van 
antimilitaristische teksten tijdens de open dagen op vliegbasis Twente. 
Eerder werden zij door de politierechter in Almelo veroordeeld tot 2 weken 
voorwaardelijk. Walburgstraat 2-4, Arnhem. 

Hug your demons
‘Shake hands with the devil’, moet Tony Blair 
gedacht hebben toen hij het reisje naar zijn 
nieuwe vriend Kadhaffi voorbereidde. Op 
bezoek gaan is prima, maar tongen met de 
Libische leider is ongepast, zo schreeuwden 
de Groot-Britse tabloids als wijze raad in Tony’s 
oor. En het blijft dus bij een omhelzing. 

Na een uur praten in een tent komen de twee 
weer naar buiten. Bij het openen van de luifel 
verontschuldigt Senior zich voor de zoveelste 
maal voor de doden van het Lockerbie-incident. 
‘Zand erover en oude koeien’, mompelt de 
Engelse leider ‘en nu over naar belangrijker 
zaken.’ Blairs conclusie: ‘We hebben er een 
nieuwe bondgenoot bij in de strijd tegen het 
terrorisme en Kadhaffi jr. wordt bij de EK 
opgesteld in het Engelse elftal.’ 

Voor de tent, staat de pers te wachten. ‘Is 
er binnen gezoend?’ ‘Op welke plaats gaat 
Kadhaffi spelen?’ Voorspelbare vragen 
worden door Blair met gevoel voor humor 
behandeld. Tot er een journalist naar voren 
stapt, die als door een Goddelijke ingeving 
getroffen een kritische vraag stelt. Hij schrikt 
er zichtbaar van. ‘Euh meneer Blair. Sommige 
mensen zeggen wel eens dat machtspolitiek 
cynisch is en dat het niet uitmaakt wie en wat 
de bondgenoot is, zolang deze maar het doel 
van het moment dient. Zo waren Saddam 
en Bin Laden in een niet zo ver verleden 
bondgenoten, kunnen ze dat eventueel in 
de toekomst weer worden? En kan het zo 
zijn dat bij gewijzigde omstandigheden Libië 
alsnog met de grond wordt gelijkgemaakt 
als vergelding voor Lockerbie en om het volk 
hier democratie te brengen? En is Kadhaffi 
werkelijk een versterking voor het Engelse 
team? 

Blair kijkt op zijn horloge, meldt dat de tijd 
om is en dat hij onmogelijk alle vragen kan 
beantwoorden, maar dat het zeker een 
versterking is. Gearmd met Kadhaffi loopt hij 
naar het kamelenstation en rijdt op een intercity 
de woestijn uit, richting de hoofdstad.

Harry Zevenbergen 
‘Hug your demons’, knuffel je demonen 
(red.).

Gerrit van der Ent (Wageningen) 
heeft zijn serieactie bij kernwapen-
basis Volkel, die liep van oktober 
2001 tot november 2003, voorlopig 
opgeschort. In deze periode knip-
te Gerrit vrijwel wekelijks een 
toegang tot de basis, in totaal 
zo’n 105 keer. Voor deze acties 
heeft Gerrit al verschillende malen 
moeten voorkomen, iedere keer 
voor zo’n 30 tot 35 acties. 

Een overzicht: op 16-9-2002 
veroordeelde de politierechter 
hem tot 240 uur taakstraf en een 
geldboete, om te zetten in 35 dagen 
gevangenisstraf. Op 3-7-2003 
kreeg hij 140 uur taakstraf van 
de politierechter en op 23-2-2004 
zes maanden voorwaardelijke 
gevangenisstraf. Tegen de eerste 
twee zaken zijn respectievelijk op 
26-11-2003 en 24-2-2004 hoger 
beroep-zittingen geweest, waarbij 
de rechtbank respectievelijk drie 

en vier maanden gevangenisstraf 
oplegde. Ook kreeg hij daarbij nog 
10 dagen vanwege deelname aan 
de burgerinspectie op 18-1-2003. 
Over de laatste uitspraak van 
de politierechter loopt nog een 
hoger beroep en tegen de andere 
twee zaken is cassatieberoep 
aangetekend. De landsadvocaat 
heeft met een brief aangekondigd 
via een civiele procedure een 
straatverbod en directe opsluiting 
te eisen na een eventuele nieuwe 
actie. Gerrit wacht nu op de verdere 
uitspraken en beraadt zich over 
de voortzetting van zijn actie. 
Gerrit, die zich op grond van ethiek 
inzake immoraliteit van kernwapens 
verdedigt, heeft daarbij onder andere 
zijn boek ‘Een zoektocht naar Vrede’ 
gebruikt. Dat boek is te vinden op 
Vredessite.nl.

Gerrit van der Ent 
schort serieactie bij 
Volkel voorlopig op
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Irak en de 
wereldeconomie

De fondsenorganisatie XminY heeft 
vorige maand een brochure uitgegeven 
over de verbanden tussen de oorlog in 
Irak, de staatsschuld van de Verenigde 
Staten en de militaire bestedingen in 
de Verenigde Staten. De brochure is 
geschreven door Peter Custers 1) en 
is een vervolg op eerder werk van zijn 
hand. In het Nederlands verschijnen 
maar weinig publicaties die ingaan op 
de zaken die Custers hier aandraagt. 
Bovendien bevat de brochure een groot 
aantal feiten en overzichten die voor 
begrip van de ontwikkelingen binnen 
de militaire industrie van belang zijn. 

Kortweg betoogt de brochure het 
volgende: de Verenigde Staten kampen 
structureel met een handelstekort 
- dat betekent dat de import meer 
is dan de export - en worden eind 
jaren negentig getroffen door een 
periodieke economische crisis. Om 
de economie te stimuleren wordt 
door de overheid geld in de militaire 
bedrijven gepompt. Sterker nog, de 
Amerikaanse overheid zorgt ervoor 
dat een nieuwe bedrijfstak gebruik kan 
maken van deze investeringen, de IT-
sector (computers). Daardoor worden 
meer civiele bedrijven betrokken in de 
militaire economie. De oorlog tegen 
Irak is daarbij een stimulans voor de 
Amerikaanse wapenindustrie. 

De investeringen in de wapenindustrie 
dragen wél bij aan de hoogte van 
de staatsschuld. Een fenomeen 
dat nog wordt versterkt door de 
belastingverlagingen die Washington 

heeft doorgevoerd. Door deze staats-
schuld is de economie van de Verenigde 
Staten zwak en moeten ze zich bijvoor-
beeld met hand en tand verzetten tegen 
aanvallen die de positie van de dollar 
kunnen aantasten. 
Er is veel dat niet in de overwegingen 
wordt betrokken. Welke rol spelen de 
Wereldbank, IMF en WTO in dit verhaal. 
Alledrie de organisaties komen niet aan de 
orde in de brochure. Bovendien wordt wel 
heel rechtlijnig geredeneerd in de richting 
van het eigen gelijk. Bijvoorbeeld: worden 
computerbedrijven binnengehaald om de 
effecten van de militaire bestedingen te 
verspreiden of omdat het tegenwoordig 
onmogelijk is een modern wapensysteem 
te ontwikkelen zonder de juiste soft- en 
hardware uit de IT-business en, in de 
nabije toekomst, nano-technologie. 
Ondanks een aantal bedenkingen tegen 
de argumentatie is dit een brochure die 
sterk aanbevolen moet worden. Het is nu 
wachten op deel twee, want ik vraag me 
als lezer af wat de analyses van Custers 
betekenen voor de Europese Unie, voor 
Nederland en voor vredesactivisten. 

Melchemie kreeg 
overheidssteun

Saddam Hoessein maakte in de jaren 
tachtig in korte tijd van Irak een arm land 
door oorlog te gaan voeren met buurland 
Iran. Mede als gevolg hiervan kon Irak 
in de jaren tachtig en negentig veel van 
zijn schulden niet meer terugbetalen. 
Toch gingen de leveringen aan Irak en 
de verstrekking van kredieten gewoon 
door. Als gevolg daarvan kampt Irak 
nu met een grote buitenlandse schuld. 
Bedrijven en landen die dat geld terug 
willen hebben kunnen zich wenden tot 
de VN. Daar bestaat sinds 1991 een 
organisatie om schade terug te eisen 
(de UN Compensation Commission, 
UNCC). 

De Nederlandse exportkredietverzeke-
raar NCM heeft een hele lijst claims bij 
de UNCC ingediend. Eén daarvan komt 
van Melchemie, het Arnhemse bedrijf dat 
in 1983 grondstoffen voor chemische 
wapens aan Irak leverde. Het is niet 
zeker of de claim deze gore leveringen 
betreft, maar het is zeer wel mogelijk. 
Een Duits bedrijf dat zich met dezelfde 
smerige praktijken bezig hield claimt een 
bedrag dat op een paar euro na even 
groot is. Overigens blijkt uit de claims 
dat Nederland tientallen leveranties aan 
Irak voorzag van een exportkrediet door 
de overheid. Welke leveringen precies 
werden gesubsidieerd kan uit de 
gegevens helaas niet worden afgeleid. 

1) Peter Custers: ‘De oorlog om Irak en 
het Amerikaanse economische beleid’, 
prijs 3 euro; bestellen bij: XminY,  
Wittenstraat 43-45, 1052 AL Amsterdam, 
tel. 020-6279661, giro 609060.

In tien hoofdstukken gaat men in 
op de aspecten van het vreemde-
lingenprobleem. Na elk hoofdstuk 

uw uitzettingsagent. Zwaanzinnige 
terugvlucht.’
‘Maar de piloot weigert de verant-
woordelijkheid te nemen. “Jullie zijn 
politie, maar ik ben de gezagvoerder 
in het vliegtuig.” Jean keert wederom 
terug in het Grenshospitium.’

De informatie in dit werkje is uitvoerig, 
zoals de grootstedelijke veegacties, 
de historisch gegroeide taktieken, 
de chartervluchten ‘goedkoper per 
dozijn’, de illegale uitzettingen.

‘Betrokkene geklinkerd’
In de bijlage kunnen we kennisnemen 
van wat justitie voor ‘betrokkene’ zoal 
in petto heeft...’verwijdering met de 

Boekbespreking:
'Over de grens'
Kort geleden heeft de politieke actie-
groep ‘Autonoom Centrum’ een boek 
uitgegeven getiteld ‘Over de grens’, 
waarin het verwijderen van illegale 
migranten en uitgeprocedeerde 
vluchtelingen in en buiten Nederland 
centraal staat. In het voorwoord 
wordt gesteld dat ‘de benadering van 
migratie geïntegreerd moet zijn in een 
bredere analyse van bestaande machts-
verhoudingen en alternatieven’.

volgt een verhaal over het persoonlijk 
leed van een aantal te verwijderen 
slachtoffers:
‘Metalen handboeien worden het 
meest gebruikt, vaak al tijdens het 
transport naar de luchthaven. Ook 
plastic handboeien, tie-rips, worden 
toegepast, ze hebben scherpe 
randjes waardoor ze in de pols kunnen 
snijden. Soms wordt daar klittenband 
onder bevestigd, aldus de KMar.’ 
(KMar =Koninklijke Marechaussee).

Piloot weigert
Er volgen aan het slot van dit nuttige 
boekje allerlei wenken en adviezen 
om mee te werken aan acties tegen 
uitzetting. Vanzelfsprekend zijn 
voornamelijk de vliegvelden doelwit. 
In 1999 startte een campagne ‘KLM, Vervolg op pagina 6

door Martin Broek, Campagne tegen 
Wapenhandel, Anna Spenglerstraat 

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

www.stopwapenhandel.org
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Bouwvergunning

Ahmed is op de muur geklommen. 
Straks moet hij er weer af ook. 

Zijn dromen zullen hem dan wel 
vleugeltjes geven, hoopt hij. Maar 

nu is hij even de advocaat aller 
Palestijnen en mag hij het zeggen. 
Hoog torent hij boven iedereen uit. 
In de verte ziet hij de rechters van 
het Internationaal Gerechtshof al 

staan. Met hun fraaie zwarte toga’s 
aan. Ze lachen naar hem en kijken 

vol verwachting. Wie staat daar 
met helm en motorbril in de hand 

naast een schitterende Harley 
Davidson? Rijdende rechter, 

Meester Frank de Visser. Wie 
er niet allemaal naar hem zullen 
luisteren, denkt Ahmed. Het ziet 
zwart van de mensen aan beide 

kanten van de muur. 

Ineens denkt Ahmed ‘Wij Ahmed’. 
Vervolgens barst hij los. Hij 
zwaait met zijn armen in de 

wind, zodat de hem aangemeten 
toga wijd uitwaait. ‘De zitting is 

begonnen’, schreeuwt hij, ‘als ik 
in mijn handen klap is de zitting 
begonnen’. En dan geeft hij zijn 

woorden alle kracht mee die 
in hem is. Over deze muur die 

mensen scheidt, in plaats dat ze 
samen naar een oplossing zoeken, 

over de puinhoop die overblijft als 
de muur ooit verdwijnt, - ‘en vallen 

doet-ie’, zegt Ahmed, ‘kijk maar 
naar Berlijn’. Over alle energie die 
in haat wordt gestoken in plaats in 

het opbouwen van vriendschap. 

Over wat je als buren samen zou 
kunnen doen, nieuwe huizen 
bouwen, nieuwe steden. Wat 
voor goede architecten de Israëli 
hebben en hoe goed Palestijnen 
als bouwers zijn. De goede 
voorbeelden rollen Ahmed als 
gebraden duiven uit de mond. 
Hij is niet meer te stuiten en gaat 
maar door tot tenslotte iemand 
roept: ‘Conclusie graag. Maak je 
punt’. Dan zegt hij half zingend 
in een soort Gregoriaanse 
monotonie: ‘De muur moet 
verdwijnen, want er  is geen 
bouwvergunning en hij is ook 
niet aangevraagd. Wie de bouw 
heeft verzonnen draait op voor de 
kosten...soldaten uit Israël, kom op 
met je bulldozers...dit is je kans’. 

Later hoorde Ahmed dat ook de 
Rijdende Rechter gezegd had: 
‘Dit is mijn mening. Daar zult 
u het mee moeten doen. Maar 
misschien kunnen de soldaten 
een handje helpen?!’ Vervolgens 
had hij, Wij Ahmed, weer gezegd: 
‘Daar ben ik het mee eens. Ik wil 
het er graag mee doen. En de 
rechters van het Internationaal 
Gerechtshof hadden de mouwen 
opgestroopt. Vervolgens bleek 
dat allen een pikhouweeltje onder 
de toga verborgen hielden. Zo 
was die dag in de muur een bres 
geslagen. Moeizaam werd Ahmed 
die middag wakker op de sofa van 
het Palestijns koffiehuis. 

SONJA VAN WIER

Ze roemen de mensenrechten, 
noemen de Resoluties van de VN en 
de Veiligheidsraad om zich vervolgens 
te beperken tot politieke voorstellen 
waarbij de Palestijnen een klein stukje 
van het voormalig mandaatgebied 
Palestina ‘krijgen’, - zeg maar een 
proeftuintje voor een eigen staat. 
Tegelijkertijd sleept Israël veel wat 
haar niet toekomt binnen, te weten 
een deel van de (nog steeds) bezette 
Palestijnse Westelijke Jordaanoever. 
Maar niet alleen dat. 

sterke arm’...’betrokkene dient zich op een bepaald 
tijdstip te melden bij een grenspost’... ‘betrokkene 
wordt tijdens een controle’...of nog nadrukkelijker: 
‘Betrokkene wordt door de Vreemdelingendienst 
of door de rechtbank “op straat gedumpt”, 
“geklinkerd” met een aanzegging binnen 24 uur 
het land te verlaten.’ (termen uit hulpverlening en 
vreemdelingendienst).

Je zult toch maar de status van ‘betrokkene’ 
hebben......

‘Op 22 april 2000 bij aankomst op Schiphol wordt 
hij niet uit deze benarde positie bevrijd, maar als 
ingesnoerd pakket eerst naar Aanmeldcentrum 
Zevenaar en later naar een politiebureau in Arnhem 
gebracht waar hij pas in de avond totaal geradbraakt 
aankomt. Pas daar worden de boeien en de plastic 
koorden afgedaan.’

‘Over de grens’ voorziet in een behoefte, het is 
dringend noodzakelijk dat het fatsoenlijke deel van 
onze samenleving te weten komt wat er heel in onze 
directe nabijheid plaatsvindt aan gure wandaden. 
Gelukkig zijn er nu al moedige gemeenten, weten 
we inmiddels, die twijfels aan dit beleid manifest 
durven uiten.

Het Autonoom Centrum heeft zeer terecht een 
waarschuwend ‘boekje open’ gedaan over ons 
huidige niet echt fraaie ‘waarden en normen 
beleid.’                   

Miep Schreijers, Heemstede  

Bestellen: stort 10 euro (incl. porto) op giro 
6131418, ten name van Stg. Afval, Amsterdam, 
onder vermelding van boek en postadres. 
Info: Autonoom Centrum, Bilderdijkstraat 165-f, 
1053 KP Amsterdam, 020-6126172    

‘Er bestaan geen
onwettige mensen,

er bestaan
onmenselijke wetten’

'Over de grens'
vervolg van pagina 5

Eerst Groene Lijn, nu proeftuintje

Dit zijn maar enkele van de vele 
goede bedoelingen die in de plannen 
zijn verwerkt. Dan, in chronologische 
volgorde, de laatste vier plannen: 
het Amerikaanse Plan Mitchell en 
het Tenet-Plan, beide uit 2001, 
aangaande een Staakt-het-Vuren. De 
Routekaart naar Vrede (2003) van ‘het 
Kwartet’: de VN, de VS, Rusland en de 
E.U.. Vervolgens ‘Genève’, ontwikkeld 
door Israëlische en Palestijnse 
onderhandelaars, eind 2003. 
De plannen hebben één ding gemeen. 

De weg die leidt naar oplossing van de problemen tussen 
Israëli en Palestijnen is geplaveid met ingewikkelde 
termen en plannen. Om een paar toppers te noemen: ‘een 
levensvatbare Palestijnse staat’, ‘land voor vrede’, ‘veilige 
grenzen voor Israël’ en een ‘definitieve en alomvattende 
oplossing’.
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In een brief van de Israëli-
sche ambassade in Londen 
aan ‘de Campagne voor 
de vrijlating van Vanunu 
en voor een kernwapenvrij 
Midden-Oosten’ wordt als 
datum gegeven 21 april 
2004. De organisatie is erg 
voorzichtig en zegt dat deze 
datum op elk moment weer 
kan veranderen. 1) 

Het levensverhaal
Over Vanunu’s leven kan niet vaak 
genoeg verteld worden. Deze keer 
met dank aan Mia van Boxtel, die 
namens het Steuncomité Israëlische 
Vredesgroepen en Mensenrechte
norganisaties (SIVMO) tijdens de 
Manifestatie ‘Alle kernwapens de 
wereld uit, te beginnen uit Volkel’ 
op zondag 1 oktober 2000 een 
toespraak hield gewijd aan Vanunu. 
Uit haar toespraak heb ik het volgende 
overgenomen:

Mordechai Vanunu was technicus in 
de Israëlische kerncentrale in Dimona, 
in de Negevwoestijn, een centrale die 
al vanaf de jaren vijftig in werking is. 
Hij is afkomstig uit Marokko, van 
Marokkaans-joodse ouders die zijn 
geëmigreerd naar Israël. Dat maakt 
hem deel van een bevolkingsgroep 
die in feite in Israël een tweederangs 
positie inneemt, weliswaar boven de 
Palestijnen, maar niet veel. Uit de 
Arabische wereld afkomstige joden, 
ook wel Mizrahim genoemd, horen 
in overgrote meerderheid tot de arme 
kant van de samenleving, het werkvee, 
het stemvee, levend in de slums van 
steden als Tel Aviv. In de ogen van zijn 
omgeving had Mordechai een goede 
baan weten te bemachtigen. Niets in 
hem deed dan ook vermoeden dat hij, 
met opoffering van in feite zijn hele 
leven, het boegbeeld zou worden van 
de anti-atoomstrijd in Israël. 

Zesde atoommacht
Mordechai Vanunu vluchtte naar 
Engeland, waar hij in een interview 
met de Sunday Times, september 
1986, vertelde dat Israël een 
kernwapenprogramma heeft, dat het 
de beschikking heeft over zo’n 100 
tot 200 kernkoppen, wat het in feite 
tot de zesde atoommacht van de 
wereld maakt en dat het Zuid-Afrika 
helpt bij de ontwikkeling van zijn 
atoomprogramma. Het vervolg lijkt 
wel een spionage-thriller. Een mooie 

In ‘47-’49 veroverd
Ook niet alle land ten westen van de zogenaamde 
Groene Lijn - namelijk ongeveer 22 procent van 
het voormalig Mandaatgebied Palestina - kan als 
bij Israël horend worden beschouwd. Het gaat 
daarbij om door Israël in de periode ‘47-’49 veroverd 
gebied tussen de Groene Lijn en het in 1947 door 
de VN aan Israël toegekende deel. De Groene Lijn, 
waar overigens ook een electronisch beveiligd hek 
staat, wordt door velen ten onrechte de grens of 
bestandslijn van 1967 genoemd, maar dat is-ie 
niet. In 1967 heeft Israël immers onder andere de 
Strook van Gaza en de Westelijke Jordaanoever 
veroverd, voorts ook oostelijk Jeruzalem, dat later 
geannexeerd is. 
Erger is dat in alle vredesplannen diezelfde lijn 
maar klakkeloos als de grens tussen Israëlisch en 
Palestijns gebied wordt genoemd. De Groene Lijn 
is echter de bestandslijn van 1949. Het is de Staakt 
het Vuren-grens van de Onafhankelijkheidsoorlog, 
die nooit in een definitief verdrag is omgezet. Israël 
heeft geen internationaal erkende grenzen. Wel is 
de staat Israël erkend. De Vier en ook Genève zitten 
dus in dit opzicht fout. Merkwaardig dat én de VN 
en de Palestijnse Autoriteit aan dergelijke politieke 
spelletjes meedoen.  

Riant aanbod
Israël heeft de grond tot de Groene Lijn in de 
Onafhankelijkheidsoorlog veroverd. Die oorlog 
begon nadat de onafhankelijke staat Israël was 
uitgeroepen. Voor een dergelijke staat en voor een 
te vormen Arabische staat, hadden de VN een plan 
gemaakt voor een half-om-half verdeling van het 
voormalig Mandaatgebied. Jeruzalem zou onder 
internationaal beheer komen. Het is niet denkbeeldig 
dat Israël via het internationaal recht de Groene Lijn 
als grens erkend zou krijgen, althans dat zegt de 
geleerde internationaal recht, prof. De Waard. Maar 
ook hij is niet gelukkig met de situatie waarin die lijn 
maar gladjes tot Israëlische grens wordt uitgeroepen. 
Niet alleen hij, ook anderen becritiseerden indertijd 
Arafat vanwege dat riante aanbod aan Israël. Wat 
bezielde hem, om de helft van de grond voor een 
Palestijnse staat maar op te geven? 

Kolonisten terug
Wat in de laatste vier vredesplannen gebeurt, - en 
dat is waarom velen er zo op tegen zijn -, is dat 
Israël ook nog eens een deel van de Westelijke 
Jordaanoever claimt, omdat het te moeilijk zou zijn 
de nederzettingen te ontmantelen en de kolonisten 
terug te halen. Mij lijkt dat vrij simpel, óf je haalt 
de kolonisten naar Israël terug óf je laat tenminste 
een gelijk aantal Palestijnse vluchtelingen naar 
Israël terugkeren. Ook dat is een politiek spelletje, 
maar in ieder geval eerlijker. Voorwaarde is dat je 
bij beide groepen de die-hards eruit haalt. Maar er 
zijn meer dan voldoende Israëli en Palestijnen die in 
vreedzame coëxistentie met elkaar willen en kunnen 
leven. Je hoeft niet de hele dag hand-in-hand te 
lopen en vredespsalmen te zingen om vreedzaam 
samen te leven en goede buur te zijn. Meer zit er 
voorlopig in het Midden-Oosten toch niet in. Wel 
moeten grenzen worden doorbroken.  

Sonja van Wier 

Mossadagente verleidt de jongeman 
en lokt hem naar Rome, waar hij 
gekidnapt wordt. Hij is ‘kwijt’, niemand 
weet waar hij is. Pas in december 
wordt bekend dat hij gevangen zit in 
Israël. De beschuldigingen waartegen 
hij zich, in een geheime rechtszitting 
in augustus 1987, niet kan verweren, 
zijn: spionage, het openbaar maken 
van staatsgeheimen en het helpen 
van de vijand in tijd van oorlog. 
Hij wordt veroordeeld tot 18 jaar 
gevangenisstraf en zit sinds die tijd 
in de gevangenis van Ashkelon. Hij 
zat 11,5 jaar in eenzame opsluiting, 
geen contact met medegevangenen, 
geen bezoek, geen boeken, geen 
schrijfgerei, helemaal niets.
 
Nobelprijs voor de Vrede
Sinds 1998 mocht hij bij zijn 
medegevangenen zijn, bij de crimi-
nelen wel te verstaan. Contact met 
andere gewetensgevangenen, bijna 
allemaal Palestijnen, mag hij niet 
hebben. 

Een Vanunu die ook nu nog zegt: 
‘Natuurlijk wil ik graag eerder vrij 
komen, maar als dat ten koste moet 
gaan van mijn morele standpunt, als 
ik daarvoor moet zeggen dat wat ik 
in geweten heb gedaan een misdaad 
was, laat me dan maar zitten, dan zit 
ik mijn 18 jaar wel uit’. Vorig jaar is 
Mordechai Vanunu voorgedragen voor 
de Nobelprijs voor de Vrede. Ik was en 
blijf van mening dat die prijs aan hem 
moet worden toegekend.

1) info: www.vanunu.freeserve.co.uk

Reynold Klooker, Abcoude

Reynold is eindredacteur van 
ProcesNieuws-Kernwapens Weg, 
dat bovenstaand artikel in nr.7/2004 
publiceerde

De vrijlating van Mordechai Vanunu
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Een jaar na het begin van de invasie 
van Irak is het duidelijk dat oorlog 
geen geschikt instrument is om 
terrorisme te bestrijden, maar juist 
geweld en terreur aanwakkert. 

Deze opvatting vormde een rode draad 
door de verschillende toespraken 
van vredesactivisten uit Nederland, 
Spanje, Afghanistan en Irak. De 
demonstratie werd georganiseerd 
door het Platform Tegen de ‘Nieuwe 
Oorlog’ en het Iraaks Platform in 
Nederland.

Uit respect voor de opvattingen van 
de enkele dagen eerder overleden 
prinses Juliana, verklaarde Platform-
woordvoerder Jan Schaake: “Het 
verschijnsel ‘preventieve oorlog’, 
gekarakteriseerd door het devies 
‘niet praten maar vechten’, staat 
haaks op het internationaal recht 
waar Juliana tijdens haar leven bij 
verschillende gelegenheden voor 
opkwam. De preventieve oorlog geeft 
regeringsleiders ten onrechte het alibi 
om zich niet voor het voeren van een 
oorlog te hoeven verantwoorden. Het 
kabinet Balkenende spant hierin wel 
de kroon door nog steeds halsstarrig 
te weigeren openheid te geven over 
de gronden waarop het de steun voor 
de oorlog baseerde.”

Uitverkoop
Tijdens de demonstratie noemden 
verschillende sprekers het uitzettings-
beleid van minister Verdonk. Volgens 
Daniel de Jongh, spreekster namens 
het Platform, kun je geen vluchtelingen 
terugsturen naar landen, waar onze 
regering tegelijkertijd militairen heen 
stuurt vanwege het gebrek aan 

veiligheid en stabiliteit. De situatie in 
bezet Irak is op dit moment chaotisch. 
Dat heeft alles te maken met de 
dubbele agenda van de Amerikaanse 
regering. Terwijl men over soeverein
iteitsoverdracht praat, wordt feitelijk 
vastgelegd dat een grote Amerikaanse 
troepenmacht voor onbepaalde tijd 
aanwezig blijft. Bovendien hangt een 
volledige uitverkoop van de Iraakse 
rijkdommen nog steeds boven de 
markt. 

Faisal Nasser, voorzitter van het Iraaks 
Platform, zei tot het publiek op de Dam: 
‘We hebben jullie solidariteit nodig om 
een eind te maken aan de buitenlandse 
bezetting van Irak.’ Faisal wees op de 
noodzaak dat de bezettingsmacht de 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid 
in Irak op 1 juli overdraagt aan de 
voorlopige Iraakse Regeringsraad. Hij 
en andere sprekers sloten daarbij niet 
uit dat Irak de komende tijd behoefte 
heeft aan buitenlandse troepen om 
een proces van stabilisatie op gang 
te brengen.

De vertegenwoordiger van de 
Spaans-Catalaanse vredesorganisatie 
‘Plataforma Aturem la Guerra’ 
(Platform Stop de Oorlog) benadrukte 
in dat verband dat buitenlandse 
bezettingstroepen niet geschikt zijn 
om een dergelijke humanitaire missie 
uit te voeren: ‘Nog afgezien van het feit 
dat de bezetting van Irak illegaal is, is 
dat een extra reden waarom wij eisen 
dat de Spaanse troepen onmiddellijk 
terug worden getrokken uit Irak,’ zo 
sprak hij op de Dam.

Bron: persbericht van het Platform 
tegen de ‘Nieuwe Oorlog’

In Amsterdam 
trotseerden 
op zaterdag 
20 maart ruim 
tweeduizend 
mensen het 
slechte weer 
om tegen de 
voortdurende 
bezetting 
van Irak te 
demonstreren. 
Dit in het 
kader van een 
wereldwijde 
actiedag.

Tweeduizend demonstranten: 
‘Stop bezetting van Irak’

Vredesactiviste Mariëtte Moors, 
op demonstratie 20 maart:

‘Niet wachten tot 
machthebbers bij 
zinnen komen!’
Het is goed dat we vandaag, een 
jaar na het starten van de oorlog, 
hier weer op de Dam staan om ons 
uit te spreken tegen de bezetting 
van Irak. Wij laten onze stem 
horen, want we hadden gelijk: er 
was geen enkele rechtvaardiging 
voor de oorlog en er was geen 
andere reden voor dan van Irak het 
zoveelste wingewest voor Westerse 
multinationals te maken.

De Nederlandse troepen in Irak 
zijn niets anders dan loopjongens 
voor het Amerikaanse kapitalisme. 
Ze moeten zo snel mogelijk terug; 
laat de Irakezen zelf hun toekomst 
bepalen en biedt hulp wanneer zij 
daar om vragen.

Leugens
Voor de oorlog tegen Irak werden 
we doodgegooid met beweringen 
dat Irak massavernietigingswapens 
had. Inmiddels is duidelijk dat dit 
leugens waren, er is niets gevonden. 
Ondertussen liggen er in Nederland, 
op de Vliegbasis Volkel, al ruim 40 jaar 
in het grootste geheim Amerikaanse 
kernwapens opgeslagen, klaar voor 
gebruik door Nederlandse F-16’s. 
Waar blijft de openheid daarover? 
Kernwapens zijn de gruwelijkste 
wapens die er zijn. Ze dienen zo snel 
mogelijk de wereld uitgeholpen te 
worden. Van regeringen hebben we 
op dat gebied niets te verwachten. 
Daarom zullen we er vooral zelf aan 
moeten werken.

Immoreel beleid
Want je kunt meer doen dan 
demonstreren alleen! Brieven 
schrijven, informatieavonden en 
debatten, handtekeningen, ludieke 
acties. Veel groepen, waaronder ook 
de lokale platforms tegen de oorlog, 
zijn hier al volop mee bezig. Er is 
echter meer. Wanneer overheden 
niet naar burgers luisteren, elk recht 
aan hun laars lappen en een volstrekt 
immoreel beleid voeren, dan rest niets 
anders dan daadwerkelijk verzet. 
‘Action speaks louder than words!’ Als 
wij met iedereen die hier vandaag 
aanwezig is op de startbanen van 
Vliegveld Eindhoven gaan zitten 
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Is macht een demon?

Deze maand gaat de film ‘Fog of 
War’ in Nederlandse roulatie met 
als ondertitel: Elf lessen van het 
leven van Robert S. McNamara. 
Interessant is te ontdekken hoe 
McNamara als defensieminister 

president Kennedy dringend 
adviseert ‘zo snel mogelijk uit 

Vietnam te verdwijnen’ en dan, 
als diens opvolger Johnson 

daar boos over is (‘I want some 
people killed over there’), zich 

schikt en opdracht geeft tot een 
bommentapijt op Noord-Vietnam. 

Zelfs gewetensvolle mensen 
kunnen in een positie van macht 

vaak niet over hun schaduw 
heen springen. Later komt hij tot 

inkeer, maar wil geen berouw 
tonen, hij blijft trots op wat hij 

bereikte en doet de tragedie van 
de Vietnamoorlog af als technisch 

fout. 

Een ander voorbeeld is de 
Keniase president Kibaki. In 2002 

maakte hij geschiedenis door 
met een verenigd oppositiefront 
een eind te maken aan veertig 

jaar corruptie en machtsmisbruik 
van president Moi. Hij beloofde 

voor en vlak na de verkiezingen 
een nieuwe grondwet, waarin 

de president minder macht zou 
krijgen. Maar eenmaal zelf goed 

aan de macht wil hij dat niet meer, 
wat nu het nodige tumult geeft. 

Ook Israël lijkt een voorbeeld. 
Theodor Herzl, de geestelijke 

vader van de joodse staat, 
schetste het zionisme als een 

ethisch ideaal: de joodse staat 
zou ‘model staan voor de 

menselijkheid en de naburige 
landen nooit aanvallen’. En wat 

zien we? Israël is thans een 
nucleaire staat en door de band 
met de VS een politieke macht, 

die bijna 40 jaar onrechtmatig 

Palestijns grondgebied bezet 
kan houden, waardoor het 
Palestijns-Israëlisch conflict is 
uitgegroeid tot een gevaarlijk 
scharnierpunt tussen het Westen 
en de islamitische wereld. Minder 
ernstig lijkt de recente uitbreiding 
van de NAVO met zeven landen 
richting Russische grens, maar ze 
is niettemin een onnodig vertoon 
en versterking van Amerikaanse 
macht in Europa. Vooral het feit, 
dat de Baltische landen nu ook 
NAVO-lid zijn geworden, komt 
hard aan in Rusland. 

Macht is kortom een heikele zaak, 
ook progressieve bewegingen, 
hoe idealistisch ook begonnen, 
bijten zich er vaak op stuk. 
Geweldlozen doen er dan ook 
goed aan dit gegeven steeds mee 
te nemen in hun blauwdrukken en 
alternatieve strategieën. Hetzelfde 
geldt voor de groenen, als ze zich 
met goede bedoelingen sterk 
maken voor een eigen leger van 
de EU, als tegenwicht tegen de 
VS. Maar het is duidelijk, zeker 
bij de uitgroei van de EU naar 
een (con)federatie, dat belang 
en macht het al gauw zullen 
winnen van de ideële doelen. 
‘Klein Amerika willen spelen’ 
kan ook Europeanen gaan 
opbreken. Macht is niet altijd 
een demon, misschien liet de 
‘pacifistische’ koningin Juliana 
dat enigszins zien. Er is ook 
dienende macht, maar dat kan 
zó in z’n tegendeel verkeren. 
Macht blijft nu eenmaal een 
verleiding. Het is daarom goed 
- om frustraties te voorkomen 
- om bij alles wat we doen, ook 
in politiek en vredeswerk, steeds 
mogelijk misbruik van macht, ook 
van onszelf, in te calculeren en 
‘goede bedoelingen’ niet meteen 
kritiekloos te accepteren.

HANS FEDDEMA

wanneer de volgende lichting Nederlandse 
militairen naar Irak vertrekt, dan kunnen we 
ze tegenhouden. Om maar een voorbeeld te 
noemen!

Dovevrouwsoren
Minister Verdonk heeft Noord-Irak, en ook talloze 
landen, veilig verklaard om vluchtelingen naar terug 
te sturen. Laat haar zelf het vliegtuig daarnaartoe 
pakken en voor de rest van haar dan waarschijnlijk 
korte leven blijven. Mensen vluchten niet voor 
niets. De maatschappelijke verontwaardiging over 
het vreemdelingenbeleid was aan dovevrouwsoren 
gericht. Als we consequent zijn, dan kunnen we nu 
niets anders dan met alle mogelijke middelen de 
deportaties tegenhouden. We kunnen niet werkeloos 
toezien hoe tienduizenden mensen letterlijk de dood 
of het ongeluk ingestuurd worden, daarom: maak de 
razzia’s onmogelijk, hou de uitzettingen hoe dan ook 
tegen, breek de vluchtelingengevangenissen tot de 
laatste steen af en hou de deportatievliegtuigen aan 
de grond. Er bestaan geen onwettige mensen, er 
bestaan onmenselijke wetten.

Joint Strike Fighters
De huidige oorlog en deportaties zijn uiteindelijk 
slechts uitwassen van een vernietigende Westerse 
politiek die geënt is op een hoogmoedig kapitalisme. 
Dat door middel van economische en militaire 
dwang aan de rest van de wereld opgelegd wordt. 
Het buitenlands beleid van Nederland wordt, net 
als dat van vele andere landen, steeds meer 
gecentreerd rond het gebruik van militair geweld. De 
zogenaamde oorlog tegen het terrorisme wordt als 
nieuw excuus voor het bestaan van krijgsmachten 
en voor enorme investeringen in wapentuig 
gebruikt. Zo is de regering van plan voor miljarden 
kruisvluchtwapens en Joint Strike Fighters aan te 
schaffen. Ondertussen zijn er schrijnende tekorten 
in bijvoorbeeld de zorg en creperen grote delen van 
de wereldbevolking door armoede, honger, ziekte 
en oorlog. We zouden ons ook met het stoppen 
van dergelijke onzinnige plannen bezig moeten 
gaan houden. Het militarisme moet tot de grond toe 
afgebroken worden. We kunnen niet rusten voordat 
het leger volledig afgeschaft is en er geen wapen 

meer geproduceerd wordt. Militair 
geweld biedt nooit een oplossing.

Vorig jaar hielden zeven activisten van 
Onkruit een nacht lang een trein met 
Amerikaans oorlogsmaterieel voor 
Irak tegen door zich aan de rails vast 
te ketenen. Meer dan honderd mensen 
hielden een burgerinspectie op Volkel, 
om zelf naar de kernwapens op zoek 

te gaan. Een vredesactiviste maakte 
kernwapengebruik korte tijd onmogelijk 
door communicatieschotels op Volkel 
te vernielen. Iedereen van jullie kan 
ook zoiets doen. We moeten niet 
eindeloos wachten op het moment 
dat machthebbers bij zinnen komen 
en hun beleid aan gaan passen. We 
moeten de wereld zelf veranderen, 
samen kunnen we veel. 

LEN in Trouw, 3 februari 2004

Mariëtte Moors
Vervolg van pagina 8
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Jan Schaake daagt in zijn artikel pacifisten 
(1) uit om iets beters te bedenken dan een 
beroep op ‘buitenlandse troepen’ door de 
Iraakse regeringsraad. Hij schrijft: ‘Hoe een 
bepaalde basisveiligheid op korte termijn 
gerealiseerd kan worden met niet-militaire 
middelen is een lastige vraag, waar we 
als Platform bij het schrijven van de 
pamflettekst geen alternatief voorhanden 
hadden. Er is dus werk voor de pacifisten 
binnen het Platform.’

Uiteraard Jan, is er werk voor vredes-
activisten (zo je wilt: pacifisten) binnen 
het Platform. Zij zijn gemotiveerd en 
kunnen tevens voor verzet zorgen tegen 
het meegaan in een militaire oplossing van 
problemen die het Platform signaleert; van 
een dilemma is daarbij geen sprake. 

Solidaire hulp
Voor vredesactivisten gelden andere 
keuzes. Als al hun waarschuwingen in 
de wind zijn geslagen, de beer eenmaal 
los is, het oorlog is en een gewelddadige 
chaos - zoals nu in Irak - dan kunnen 
vredesactivisten zich inzetten voor 
solidaire hulp aan de lijdende bevolking 
en het ondersteunen van nog aanwezige 
vreedzame krachten. Dit was ook de 
optie van veel vredesactivisten die zich in 
de jaren negentig keerden tegen militaire 
interventie tijdens de burgeroorlogen in 
ex-Joegoslavië. Zij organiseerden op 
aanzienlijke schaal hulptransporten en 
ondersteunden ideëel en materieel lokale 
vredesgroepen. Dit voorzover dat in hun 
vermogen lag want ook in eigen land 
dienden de anti-oorlogsactiviteiten 
voort te gaan. Ten aanzien van de Irak-
oorlog geldt dit laatste eens te meer: 
Nederland doet daar aan mee.  

Lange-termijn-werk
Wat van vredesactivisten kan worden 
gevraagd is het bevorderen van 
geweldloosheid, ontwapening en 
dé-militarisering. Dat is handenvol 
vasthoudend lange-termijn-werk. In dat 
kader zijn vredesactivisten aan de slag 
met het organiseren van onder meer 
demonstraties, debatten, blokkades van 
wapentransporten en het lobbyen bij ‘de 
politiek’. Dit alles voor het stoppen van 
huidige, of ter preventie van volgende 
oorlogen en voor het scheppen van 
voorwaarden ter vestiging van een 
cultuur van vrede en geweldloosheid. 
Die inspanningen verdragen zich niet met 
militaire opties, hoe goed ook bedoeld. 
Zo betekent een keuze voor militair 
ingrijpen een terugslag in de strijd tegen 
wapenproductie en -handel.  

Maar laten we eens kijken naar de merites 

van het Platformvoorstel dat - zo nodig - 
‘buitenlandse troepen’ voor de veiligheid 
in Irak kunnen zorgen. Het Platform wil dat 
de zorg voor veiligheid van het Iraakse volk 
niet bij de bezetters berust, maar bij de 
regeringsraad, welke daarmee een stap 
zet op weg naar soevereiniteit. 

Alternatief?
Die buitenlandse militaren zouden het 
alternatief voor de beveiligingsrol van de 
bezetters moeten zijn. Niet slechts om 
principiële reden is dit voorstel nauwelijks 
serieus te nemen, ook als deze troepen 
uit ‘niet-westerse’ landen zouden komen, 
wat het Platform eerder voorstelde. Het kan 
niet worden verwacht dat de Amerikaans-
Britse bezettingsmacht ‘buitenlandse 
troepen’ in Irak zal accepteren uit landen 
die hen vijandig zijn gezind. Helaas voor 
de bezetters ontbreekt het hen immers 
aan bereidwillige bevriende landen, 
buiten hun bij elkaar gesprokkelde 
coalitie van omstreeks dertig handlangers, 
merendeels kleine landen. Bovendien: 
de komende machtsoverdracht aan 
de Irakezen is slechts cosmetisch. De 
Amerikanen en Britten denken er niet aan 
uit Irak te vertrekken; ook de democraten, 
straks misschien aan de macht, lopen 
niet warm voor het terughalen van de 
troepen. Daarmee blijft het Iraakse volk 
opgescheept met de bezetters, van wie 
de aanwezigheid een garantie vormt voor 
onveiligheid: gewapend verzet en het 
voortduren van aanslagen, niet slechts op 
bezetters of hun Irakese handlangers. 

Ook in deze tijden, ‘zwanger van oorlog’ 
zullen vredesactivisten tegen de stroom 
in militaire opties voor de oplossing 
of indamming van oorlogen (of de 
gevolgen ervan) moeten afwijzen. Hun 
prioriteit blijft de preventie van oorlog. 

1) Hoewel Jan slechts pacifisten uitdaagt 
ben ik zo vrij de reactie op zijn artikel te 
schrijven als een vredesactivist, die enige 
weet heeft van het afwijzend denken van 
collega-activisten (niet slechts pacifisten en 
antimilitaristen) over het militaire bedrijf. 
 
Gerard van Alkemade 

Hierbij mijn reactie op het artikel ‘Het pacifistisch dilemma’, in het maartnummer 
2004 van dit blad. De auteur, Jan Schaake, is lid van de coördinatiegroep van het 
landelijk Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’ (LPTNO); hij is verbonden aan Kerk en 
Vrede. Jan schreef het artikel naar aanleiding van mijn bezwaar tegen zinsneden 
in een pamflettekst van het Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’; de tekst riep op 
voor de demonstratie op 20 maart in Amsterdam. In het pamflet staan onder het 
kopje ‘Zelfbeschikking voor Irakezen’ de door mij gewraakte zinnen: ‘De Iraakse 
regeringsraad moet in staat worden gesteld om zelf te zorgen voor de veiligheid. Dit 
kan zo nodig met de hulp van buitenlandse troepen.’  
(gva)

Cultuur van Vrede niet gebaat bij beroep op militairen

NASCHRIFT
De discussie tussen Jan Schaake en Gerard 
roert een bredere problematiek aan. De 
keuze van de pamflettekst inzake Irake is 
daar maar een voorbeeld van. Pacifisten, 
gedreven door afschuw van wat oorlog 
en oorlogsvoorbereiding inhouden kunnen 
proberen het klimaat hiervoor te bestrijden. 
Dat kan gebeuren door non-coöperatie, 
door uitingen in woord en geschrift, door 
geweldloze acties. 

Als - in de woorden van Leo van Bergen 
- ‘de grote gekte’ die oorlog nu eenmaal is 
echter toch is losgebarsten, dan heeft deze 
zijn eigen dynamiek. Er wordt niet meer 
geluisterd. Op een gegeven moment kan 
zich een status quo voordoen. De vraag is 
dan: wat nu? Als die vraag aan pacifisten 
wordt gesteld dient natuurlijk onderscheid 
te worden gemaakt tussen die in het 
betrokken gebied en die daarbuiten. Voor 
hen binnen het gebied zal het in verband 
met de verhitte situatie moeilijk zijn een 
geweldloze conflictoplossing te helpen 
bewerkstelligen. Gandhi en Martin Luther 
King bevonden zich in een andere situatie: 
zij leidden op charismatische, onbaatzuchtige 
wijze het verzet tegen structurele misstanden. 
Interessant is dat met name door Gandhi het 
element van zelfopoffering (hongerstaking) 
werd ingebracht als de situatie uit de hand 
dreigde te lopen. Niet die van geweld, maar 
dit terzijde.

Voor pacifisten buiten het betrokken gebied 
past uiteraard ten aanzien van de mensen 
daarbinnen alleen ondersteuning bij eventuele 
pogingen tot geweldloze conflictoplossing, 
geen oproep daartoe. Nog minder is het 
bedenken van militaire oplossingen een optie, 
zoals ook Gerard betoogt. Daarvoor is een 
aantal goede redenen, zoals het in strijd zijn 
met de geloofwaardigheid in de eigen situatie. 
Een misschien nog wel belangrijker argument 
is van vaktechnische aard. Een goedwillende 
militair zou bij het kiezen van een militaire 
oplossing wel eens minder brokken kunnen 
maken dan een niet-militair geschoolde naar 
vrede snakkende. Men denke maar eens aan 
het begin van de negentiger jaren met de roep 
om uitzending van blauwhelmen naar Bosnië. 
Er werd zelfs gepleit voor het instellen van 
‘safe havens’. Veel militairen hadden toen 
hun bedenkingen. Niet ten onrechte, zoals 
later is gebleken.  KdB
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Elke  woensdag 13:00-14:00 Stille wake 
tegen investeren in wapenindustrie en 
wapenhandel. Beursplein (voor de Beurs 
van Berlage), Amsterdam. Franciscaanse 
Vredeswacht e.a. 
• Elke woensdag 17:30-18:00 
Stiltekring voor de Vrede. Op het 
Stationsplein, Enschede. Doopsgezinde 
Gemeente Twente-Oost, Enschede. 
Info: 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 eerste woensdag van de maand 
13:00-14:00 protest tegen de besteding 
van geld in wapenindustrie. Beursplein, 
Amsterdam. Amsterdamse Vredeswacht 
• Elke donderdag 19:00 Vredeswake met 
vredeskaarsjes. Op de Brink, Deventer 
• Elke donderdag 17:30-18:30 Picket 

• Zo 2 - za 8 mei Transport naar 
Noord- Kroatië met voedsel, kleding 
en andere goederen af te leveren 
in Kotoriba en Donja Dubrava, voor 
Roma-kinderen. Rijd op eigen kosten 
mee! Vertrek vanuit Brummen. Al tien jaar 
Stg Bosna. Kees Homans, 0575-562361. 
info@stichtingbosna.nl 
• Ma 24 - vr 28 mei Tuinweek. 
Werken in de tuin van Stoutenburg. 
Kennismaken met onze manier van 
tuinieren, meeleven in de communiteit 
in dagritme van werken en meditatie. 
Stoutenburgerlaan 5, Stoutenburg. 

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

Nederlandse fregatten 
voor Chili: woede in Peru

Nederland draagt bij aan een 
Zuid-Amerikaanse wapenwedloop 
en een mogelijk opnieuw oplaaiend 
conflict tussen Chili, Peru en Bolivia. 
Dat kan worden gevreesd sinds 
defensie-staatssecretaris Van der 
Knaap onlangs in Chili het contract 
heeft getekend voor de verkoop - ter 
waarde van naar schatting 350 miljoen 
euro - van 4 overtollige bewapende 
fregatten van de marine. 
Hoewel de order in Nederland misschien 
als tamelijk oncontroversieel wordt gezien, 
spreekt de reporter van Agence France-
Presse in de Chileense hoofdstad van 
een ‘escalerende verbale oorlog’ en een 
‘regionale wapenwedloop in wording’. 
Volgens defensie-experts heeft Peru 
vanwege de Chileense aanschaf van 
deze oorlogsschepen een eerdere order 
in Italië voor nieuwe fregatten verdubbeld, 
van twee naar vier stuks. 

De verkoop van vier tweedehands fregatten 
aan Chili mag misschien de Nederlandse 
staatskas aardig spekken, het lijkt er nu 
sterk op dat deze order direct bijdraagt 
aan een escalerend oud grensconflict. 
Campagne tegen Wapenhandel heeft sterk 
de indruk dat de Nederlandse regering 
meer oog heeft gehad voor het spekken 
van haar eigen - door bezuinigingen 
geplaagde - defensiebegroting, dan voor 
de politieke en militaire gevolgen van deze 
wapenhandel in Zuid-Amerika. 

Frank Slijper, Groningen; Campagne 
tegen Wapenhandel (06-28504778)

Philips levert Israël 
wapenonderdelen

Elektronicaconcern Philips gaat graag prat 
op zijn ‘maatschappelijk verantwoorde 
ondernemen’. Uit onderzoek van de 
Campagne tegen Wapenhandel blijkt 
echter dat Philips kennelijk geen moeite 
heeft met wapenleveranties aan Israël. 
Het bedrijf stelt op zijn webpagina dat het 
F-16- en Apache-onderdelen verkoopt aan 
NAVO-landen en Israël. De leveringen 
vinden plaats binnen het kader van het 
zogenaamde compensatiebeleid.

Vaak zijn het de Apache-gevechtsheli-
kopters die worden ingezet bij aanvallen 
op Palestijnse doelen en vermeende 
Palestijnse terroristen. Aanvallen 
waarbij regelmatig burgers om het leven 
komen. Ook religieus leider sjeik Yassin 
is - door een Hellfire raket - vanuit een 
Apache gevechtshelikopter geliquideerd. 
Onderdelen voor deze gevechtssystemen 
te exporteren naar Israël mag gerust 
cynisch genoemd worden voor een bedrijf 
dat grote waarde hecht aan een ethisch 
bedrijfsbeleid.

Info: Martin Broek, Campagne tegen 
Wapenhandel, 020-6164684

Tegen de ‘Nieuwe Oorlog’, voor alle 
slachtoffers. Posten voor de Amerikaanse 
ambassade. Lange Voorhout, Den 
Haag. Haags Vredes Platform. Info: 
070-3251102 
• Elke eerste donderdag vd maand 
Stille wake voor wereldvrede. Voor het 
Vredespaleis, Carnegieplein, Den Haag. 
Silence for Peace. Info: 070-3604510. 
irenevans@hetnet.nl 
• Elke eerste zaterdag vd maand 14:00-14:
30 Wake (al sinds Golfoorlog ‘91) ‘Vrede 
zonder wapens’, Stadhuisbrug, Utrecht. 
Info: Tilly Okhuizen (030-2615074) en 
Geertje Kuipers (0345-536536)
• Elke eerste zaterdag vd 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 
• Om de week op zaterdag 13:00-14:00 
Stille wake ‘Israël, stop de bezetting 
van Gaza en Westoever!’. Wake 
door mannen en vrouwen in het zwart 
gekleed. Voor het stadhuis, Groningen. 
Org. Vrouwen in het Zwart, Groningen. 
Info: 050-3021940 (M. Visbeen). janny.
beekman@wanadoo.nl, www.vrouwenin
hetzwart.nl 
• Elke laatste zaterdag vd maand 12:
00-12:30 Kring voor de Vrede. Hoek 
Markt/Sprongstraat, Zutphen. J. de Vries. 
Info: 0575-526807  

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN 
• Do 29 apr - za 8 mei Anarchisme 
& Verzet Festival. Films, theater, 
strijdkoren, lezingen. Op diverse 
lokaties, Wageningen. Bestel vanaf half 
april programmakrant. Filmhuis Movie-W, 
theater ‘t Hemeltje, Studium Generale, 
Infocentrum Wageningen. 0317-423588. 
info@anarchismefestival.nl  www.anarch
ismefestival.nl 

Wake Vrouwen in het Zwart 

Leuzen: Stop de invasie in 
bezet gebied; ontmantel de 
joodse nederzettingen; Israël 
weg uit de bezette gebieden’. 
Mannen in het zwart gekleed ook 
welkom! Vrouwen in het Zwart, 
Amsterdam. Info: 020-6223661 
(Lily v/d Bergh). osp@xs4all.nl, 
www.vrouweninhetzwart.nl

Elke eerste vrijdag van de maand, bij 
het Lieverdje, Spui, Amsterdam. 
12:45 - 13:45 uur

Europese tour 
tegen kernenergie
Zaterdag 24 april - zondag 23 mei

‘Tour de France pour sortir du 
nucléaire’. Internationale bus-kara-
vaan met expositie, video’s, theater 
en muziek door Frankrijk. Gericht 
tegen kernenergie, kernwapens 
en nucleaire lobby/industrie, Voor 
duurzame energie! Elise Leijten, 
020-6650273, bries11@euronet.nl, 
www.ddh.nl/duurzaam/nieuws/2003/
tour0910.html 
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€ 55. Info bij Cocky, Elles of Marco. 
Franciscaans Milieuproject Stoutenburg. 
033-4945500, www.stoutenburg.nl 
• Vr 28 mei - do 3 jun Pinksterlanddagen. 
Het jaarlijkse anarchistische festival. 
Voor de een reünie, voor de ander 
studie-weekeinde of kleine vakantie. 
Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning, 
Aekingaweg 1a, Appelscha. € 10. Breng  
kampeerspullen mee. 
pinksterlanddagen@hotmail.com, 
www.pinksterlanddagen.nl 

EENDAAGSE ACTIVITEITEN 
• Do 15 apr 20:00 informatiebijeenkomst 
WTO, handen van mijn bord! 
Vredescentrum, St. Annastraat 20, 
Tilburg. COS West en Midden Brabant 
en Milieudefensie. 013-5350916 
verantwoord@zonnet.nl 
• Za 17 apr 10:00-15:30 ontmoetingsdag 
voor moslim- en christenvrouwen: 
Vrouwen in vrijheid. Vrouwen wisselen in 
open sfeer ervaringen en gedachten uit 
over leven en geloven in een kleurrijke 
samenleving. Landelijk dienstencentrum 
Samen op Weg kerken, Utrecht. Stichting 
Islam, Dialoog, PKN, Cura Migratorum. 
030-8801880 
• Za 17 apr 10:00-16:30 In Lezingen-
cyclus: dr. Hans Feddema ‘De actualiteit 
en spiritualiteit van Mahatma Gandhi’ 
en drs. Wim Robben ‘Geweldloze 
kracht: het hart van spiritualiteit en 
vrede’. vergadercentrum Vredenburg 
19, Utrecht. € 35, voor minima ver-
mindering mogelijk. Stg 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: rondleidingen, 
presentatie nieuwe projecten, terras in 
tuin. ‘s Middags film ‘Welvaartsresten’ 
over Emmaus en Vluchtelingen in de 

Knel (buren van Omslag). Hoogstraat 
301a, Eindhoven. Gratis! Vrijw. bijdr. in 
Zonnefonds. Speciaal voor abonnees 
op ZOZ en donateurs, maar ook voor 
overige belangstellenden. 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. 020-6892760. 
via@xs4all.nl 
• Zo 18 apr 15.00-17.30 Badzout, Politiek-
Kultureel Debatcafé. Hotel Arena, 
‘s-Gravesandestraat 51, Amsterdam. 
0624867442 pers@badzout.nl, 
www.badzout.nl 
• Di 20 apr 20:00 Debat ‘Irak als nieuw 
model voor ontwikkelingssamenwer-
king’. Met AJ Boekestijn, Paul 
Hoebink, Henk Jan Ormel en 
Thea Fierens. Marienburg 38-39, 
Nijmegen. LUX & CIDIN. 024-3816855 
info@lux-nijmegen.nl
• Do 22 apr 13:30-17:30 Universitaire 
Vredesdag, symposium ‘Vredesopera-
ties’. TUE Auditorium, zaal 5, Eind-
hoven. Vredescentrum Technische 
Universiteit Eindhoven. 040-2475990, 
vredescentrum@tue.nl 
• Vr 23 apr 13:30-17:15 Schuld en 
Schaamte. In de tweede Tineke 
Wibaut-Guilonardlezing aandacht voor 
kinderen van de oorlog met tegengestelde 
oorlogsachtergronden. Fort De Bilt, 
Biltsestraatweg 160, De Bilt. vóór 15-4 
aanmelden. Stichting KOMBI. 0512-
461671. gvdvlugt@planet.nl 
• Za 24 apr 13:00 actie Food not 
Bombs deelt eten uit. Kom helpen 
(10:00 Casa de Pauw) koken. Markt, 
centrum (bij slecht weer onder afdak 
bieb), Arnhem. gratis. Food not Bombs, 
0-624942164. fnb_arnhem@hotmail.com  
www.foodnotbombs.nl  
• Vr 30 apr Kinderen zijn koning op De 
Kleine Aarde. Onthulling van het nieuwe 
educatieve speelobject ‘De Zon’, met 
leuke kinderactiviteiten. Het Klaverblad 1, 
Postbus 151, 5280 AD, Boxtel. Kinderen 
t/m 8 jaar gratis, 9 t/m 12 jaar € 2.50, 
vanaf 13 jaar € 5,-. De Kleine Aarde. 
0411- 684921. info@dekleineaarde.nl 

• Wo 5 mei (kraam): 'Aandacht 
voor positie Iraakse vrouwen'. 
Amnesty roept regeringsraad op 
om nieuwe wetgeving overeen te 
laten stemmen met internationale 
mensenrechten. Vrouwen voor Vrede, 
020-6264436. wbarends@zonnet.nl, 
www.amnesty.nl 
• Za 8 mei 20:00 Guerrilla Cinema On 
Tour. Twee uur durende mix van film, 
commentaar en discussie: je ziet korte 
filmfragmenten en hoort live commentaar 
van filmmaker Ben Cashdan. ‘Hoe ver is 
Zuid-Afrika na tien jaar democratie en 
vrijheid?’ De Balie, Kl. Gartmanplantsoen 
10, Amsterdam. plm. € 6,50. Nederlands 
instituut voor Zuidelijk Afrika. 020-
5535100. www.niza.nl/guerrillacinema 
• Za 15 mei 10:00-14:00 Feestmarkt. 
Verkoop van extra veel welvaartsresten 
bij Emmaus Eindhoven. Ook inbreng 
van andere Emmaus-vestigingen. Veel 
bijzondere spullen! Tevens info-kramen 
van diverse maatschappelijke  organi-
saties. Genneperweg 11, Eindhoven. 
040-2527527, 
emmaus@dse.nl, www.dse.nl/emmaus 
• Za 15 mei 20:00 Guerrilla Cinema On 
Tour. Twee uur durende mix van film, 
commentaar en discussie: je ziet korte 
filmfragmenten en hoort live commentaar 
van filmmaker Ben Cashdan. ‘Hoe ver 
is  Zuid-Afrika na tien jaar democratie 
en vrijheid?’ Theater Lantaren/Venster, 
Gouvernestraat 133, Rotterdam. plm. € 
6,50. Nederlands instituut voor Zuidelijk 
Afrika. 010-2772277. 
www.niza.nl/guerrillacinema 
• Zo 16 mei 12:30-16:30 lezersconferentie 
de toestand van de Nederlandse 
vakbeweging en haar oppositie. 
Centraal Station, einde spoor 2b, ASSV, 
Amsterdam. Solidariteit (verzameling div. 
vakbonden). 020-6946586. redactie@sol
idariteit.nl, www.solidariteit.nl 
• Zo 16 mei 13:00-18:00 Groene Zondag 
Milieumarkt. Dit jaar speciale aandacht 
aan innovatieve milieuproducten. Van 
Oldenbarneveldtplein, Amsterdam. 
Kramen te huur voor € 20.
Stadsdeel Westerpark. 020-4866046. 
info@svpkunst.nl, www.westerpark.nl 
• Za 22 mei 13:30-17:30 lunchlezing 
'De VN. Vrede, veiligheid,ontwikkeling, 
mensenrechten en hervormingen. TU 
Eindhoven. Vredescentrum TUE. 040 
-247 4546.

Actie tegen de bouw 
van de Israëlische 
apartheidsmuur

Woensdag 28 april 12:30 - 14.30 
uur, Langestraat, Alkmaar (voor  
het stadhuis)

Met straattheater en symbolische muur. 
(alleen bij goed weer!). 
Alkmaars Vredesplatform. 
072-5613 521 (Rianne) 
alkmaarsvredesplatform@hotmail.com
http://home.hccnet.nl/zondert.dros/

Symposiumdag 'De 
Geweldloze Uitdaging'
Met inleidingen en discussie. 

Zaterdag 15 mei 10:30-16:00 
uur, DoRe-Centrum, Stadsring 
137, Amersfoort. 
€ 5 op giro 266551 tnv Stichting 
voor Actieve Geweldloosheid 
(SVAG), Zwolle. 038-4216587. 
info@geweldloosactief.nl, 
www.geweldloosactief.nl 


