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Inleiding
In de traditie van het Russell Tribunaal 1) 
van 1967 over de Vietnamoorlog, van het 
permanent volkerentribunaal en andere 
gelijkaardige tribunalen, zoals na de 
Golfoorlog van 1991 in Brussel, kwam 
het ‘BRussells Tribunal’ samen van 14 
tot 17 april 2004. Dit Tribunaal vormt de 
openingssessie van het Wereldtribunaal 
over Irak, een serie hoorzittingen die 
eindigt in Istanboel in 2005.

Het ‘BRussells Tribunal’ concentreerde zich 
op het programma en de politiek van de 
overheersend neoconservatieve denktank 
‘The Project for the New American 
Century’ (PNAC). De PNAC pleit voor VS-
wereldhegemonie, vooral door dreigen met 
of gebruik van militaire macht.

Het Tribunaal, handelend als een 
onderzoekscommissie, probeerde vast 
te stellen of er een directe band bestaat 
tussen de voorstellen van de PNAC, 
de buitenlandse politieke en militaire 
strategie van de huidige VS-regering, en 
de uiteindelijke invasie en bezetting van 
Irak. Ook onderzocht de Commissie de 
invloed van de PNAC op de stabiliteit en 
veiligheid in de wereld.
Om haar bevindingen te staven en haar 
concluderend rapport op te stellen, 

hoorde de Commissie getuigenissen van 
internationale specialisten en ook getuigen 
die terdege op de hoogte zijn van de 
huidige toestand in Irak. De Commissie 
maakte tevens gebruik van rapporten 
van de PNAC, van officiële Amerikaanse 
overheidsdocumenten en van geschreven 
getuigenissen. 2) 

Conclusies 
1. Het programma van de PNAC bestaat 
uit drie hoofdelementen:
• de VS-hegemonie vestigen in de 
nieuwe eeuw, steunend op militaire en 
technologische superioriteit;
• de opkomst beletten van rivaliserende 
machten door het opleggen van de ‘Pax 
Americana’;
• preventieve acties ondernemen tegen 
alles wat als bedreigend wordt ervaren 
voor de Amerikaanse ‘belangen’ en 
veiligheid.

2. Een aanzienlijk aantal ondertekenaars 
van het stichtingsdocument van de 
PNAC in 1997 werden nadien lid van de 
huidige VS-regering zoals Dick Cheney, 
Donald Rumsfeld en Paul Wolfowitz. 
Officiële documenten van het Witte Huis 
tonen aan dat deze principes door de 
regering werden overgenomen. De invasie 
van Irak in 2003 was hiervan een gevolg.

‘BRussells Tribunal’: regering-
Bush wil wereldoverheersing

Vervolg: pagina 2 midden

Hierbij een samenvatting van de 
conclusies van het ‘BRussells Tribunal’, 
dat van 14-17 april de politieke en 
militaire strategie van de regering-
Bush onderzocht. Het onderzoek werd 
geleid door de Tribunaal-commissie, 
centrale instantie van het openbare en 
zeer drukbezochte evenement. Deze 
Commissie kwam tot haar conclusies 
op grond van talrijke hoorzittingen 
pro en contra van gerenommeerde 
internationale experts, onder wie 
voormalig VS-minister van justitie 
Ramsey Clark, die de openingstoespraak 
hield. (gva)

De Tribunaal-commissie. V.l.n.r.: secretaris Pierre Klein, docent Internationaal Recht 
(Vrije Universiteit Brussel); Samir Amin (Egypte/Senegal), onderzoeker en auteur over 
economie en globalisering, directeur van ‘Forum voor de Derde Wereld’; Nawal El Saadawi 
(Egypte), psychiater, feministe, schrijfster en VN-adviseuse vrouwenhulp in Afrika en 
Midden-Oosten; voorzitter François Houtart, emeritus-professor Leuvense Universiteit, 
priester, mede-oprichter Wereld Sociaal Forum; vice-voorzitter Jean Bricmont, docent 
theoretische fysica Leuvense Universiteit, anti-imperialist en schrijver, samenwerkend 
met Noam Chomsky, Anne Morelli en Naomi Klein; Denis Halliday (Ierland), was als 
assistent van Kofi Annan coördinator humanitaire actie in Irak inzake het embargo en nam 
daar in ‘98 ontslag; Sabah Al Mukhtar (Irak/VK), voorzitter van Vereniging van Arabische 
Democratische Advocaten, ondervoorzitter Britse Moslimraad. Op de foto ontbreekt één 
lid, Haifa Zangana (Irak/VK), schrijfster en humaniste. Foto: Jan Beentjes 

3. Volgens een overgrote meerderheid 
van staten en eveneens op basis van 
een brede consensus bij rechtsgeleerden, 
is de invasie van Irak een daad van 
agressie, een doorbreken van een van 
de meest fundamentele normen van de 
internationale rechtsorde. Dit toont aan dat 
de toepassing van de politiek van de PNAC 
ingaat tegen de principes van de VN en 
de VN zélf ondermijnt, aangezien deze de 
hoogste verantwoordelijkheid dragen voor 
internationale vrede en veiligheid.

4. De invasie van Irak resulteerde 
in meer dan 10.000 doden onder de 
burgerbevolking. Elke dag dat de bezetting 
voortduurt groeit het aantal slachtoffers en 
het aantal zware overtredingen van het 
oorlogsrecht en van de mensenrechten, 
zoals willekeurige opsluitingen en 
mishandelingen. De situatie van het 
Irakese volk is duidelijk verslechterd. In 
deze omstandigheden krijgen de woorden 
‘democratie’, ‘vrijheid’ en ‘mensenrechten’ 
een perverse inhoud.

5. In plaats van stabiliteit en vrede te 
brengen in Irak en in de regio, hebben 
invasie en bezetting geleid tot instabiliteit 
en chaos. Meer zelfs: de opzettelijke 
vernietiging van Irak moedigt de Israëlische 
regering aan tot verdere onwettige 
expansie, van de facto annexatie van 
de Palestijnse gebieden en van verdere 
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vernietiging van de rechten van het Palestijnse 
volk. Het Tribunaal heeft vastgesteld dat de PNAC 
zelf in 2002 de VS-regering heeft opgeroepen haar 
politiek af te stemmen op die van Israël. Deze 
ontwikkelingen hebben de vijandigheid tussen de 
volkeren van de regio en het Westen enkel doen 
toenemen, in tegenstelling tot de aangekondigde 
doelstelling om de wereld veiliger te maken.

6. De VS streeft met militaire middelen naar 
wereldoverheersing, hetgeen blijkt uit het PNAC-
rapport: ‘Rebuilding America’s Defenses’. In plaats 
van een zogenoemde ‘welwillende hegemonie’ leidt 
deze overheersing veeleer tot een permanente staat 
van oorlog. De politiek van de PNAC is gebaseerd 
op brutaal unilateralisme en misprijzen van de 
internationale rechtsorde. Als dusdanig vormen deze 
ideeën van de PNAC een intellectuele misdaad. 
De oorlog in Irak is slechts één element van 
een wereldomspannend politiek programma, 
verbonden met de logica van het heersend 
economisch systeem, geïnspireerd door de 
neoconservatieve ideologie en gesteund door 
religieus fundamentalisme.

7. Groeiend verzet tegen de bezettingsmachten 
hebben de VS en het Verenigd Koninkrijk ertoe 
gebracht om, niet zonder enig cynisme, aan de 
Verenigde Naties te vragen een rol te spelen in 
Irak. Dit ontneemt het Irakese volk haar soeverein 
recht om over de eigen toekomst te beslissen. De 
VN moeten elke medeplichtigheid met de onwettige 
invasie en bezetting van Irak vermijden, en zeker 
niet legitimeren. De VN moeten haar legitimiteit 
herstellen door de volledige terugtrekking van 
alle bezettingslegers te realiseren en door het 
Irakese volk te helpen zijn volledige soevereiniteit 
te herwinnen. Elke tussenkomst van de Europese 
Unie of van de NAVO om de bezettingsmachten te 
helpen moet worden verworpen.

8. Het Tribunaal roept de volkeren van de wereld 
op om aan hun regeringen te vragen: 
• geen militaire, politieke, financiële of andere 
steun te verlenen aan de bezettingsmachten; 
• zich te verzetten tegen de uitwerking, door 
de bezettingsmachten of hun binnenlandse 
medeplichtigen, van elk onrechtmatig plan 
tot privatisering en uitverkoop van de Irakese 
economie.
 
Het Tribunaal drukt zijn solidariteit uit met 
het Irakese volk en zegt zijn steun toe aan de 
inspanningen die het levert om zijn volledige 
soevereiniteit te herwinnen.

Brussel, 17 april 2004.

1) Genoemd naar Bertrand Russell (1872-1970), Brits 
filosoof, pacifist en vredesactivist
2) De mondelinge en schriftelijke getuigenissen, evenals de 
officiële documenten, zijn opgenomen in een voorbereidend 
dossier: ‘Questioning the New Imperial Order’.
Bron: www.brusselstribunal.org

COMMENTAAR
Alle bezetters NÚ 
weg uit Irak!

Nog niet zo lang geleden was uit aan 
de vredesbeweging verwante kringen 
de mening te horen dat niet kon worden 
geëist dat alle bezettingstroepen Irak 
onmiddellijk moesten verlaten. Die eis 
zou niet alleen onrealistisch zijn, maar 
ook onwenselijk. Immers, zo werd 
gedacht, als de bezetters weg zijn 
dan krijgt het bandietisme vrij spel en 
neemt de chaos en onveiligheid nog 
verder toe; bovendien verhinderen de 
bezetters dat Sjiieten, Soennieten en 
Koerden elkaar zullen uitmoorden. 
Niettemin: de Nederlandse troepen, 
die konden wel weg want in ‘hun’ 
gebied was het rustig. 

Ook al zit in deze gedachten 
misschien enige waarheid, dan nog 
zijn ze inmiddels volledig achterhaald. 
Want het blijken zeker niet in de eerste 
plaats rovers en andere Irakese 
kriminelen te zijn die grote delen 
van de Irakese bevolking teisteren, 
maar de Amerikanen, Britten en 
hun handlangers. De bloedige 
gebeurtenissen in Falloedja, Basra en 
andere steden spreken een duidelijke 
taal, evenals het weerzinwekkende 
martelen van tegenstanders van de 
bezetting. 

Zulke omstandigheden roepen 
onvermijdelijk verzet op, ook 
gewapend verzet, des te meer 
naarmate de bezetting langer duurt. 
Er zijn al tekenen dat verzetsgroepen 
met elkaar in verbinding staan. 
Gecoördineerd verzet - zo leert 
de Vietnamoorlog - heeft de beste 
kansen op de overwinning. Indien 
het gezond verstand niet snel 
doorbreekt dan valt het catastrofale 
scenario te vrezen van een lange 
anti-guerrilla-oorlog. De bezetters 
zullen na hun gedwongen vertrek 
een onleefbaar land achterlaten, 
met ontelbare slachtoffers. Voor 
zulk onheil en ook voor een verder 
verslechterde wereldsituatie dienen 
de bezetters verantwoordelijk te 
worden gehouden. 

Alles moet worden gedaan om het 
Iraakse volk te behoeden voor het 
nog verder escaleren van de weer 
oplaaiende oorlog. Het is daarom, dat 
de vredes- en anti-oorlog-beweging 
met volle overtuiging kan pleiten voor 
terugtrekking van alle bezetters uit 
Irak, nú, onmiddellijk. 
(gva)

'BRussells Tribunal'
Vervolg van de voorpagina

Campagneplan Platform 

tegen de ‘Nieuwe Oorlog’

Het landelijk Platform tegen de 
‘Nieuwe Oorlog’ houdt op zondag 
23 mei een plenaire vergadering in 
het Emma-centrum, Cremerstraat 
245 (tegenover nrs. 200-222), 
Utrecht. Aanvang: 14.00 uur. Op de 
agenda staat onder meer een nieuw 
campagneplan. Ook deze plenaire 
is bedoeld voor contact en overleg 
met vertegenwoordigers van lokale 
groepen en platforms.
Info: 030-2316666, 
www.wereldcrisis.nl
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Dit feit bracht de leiding van de 
bank uiteraard in stelling tijdens de 
jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 
in het Scheveningse Circustheater, 
afgelopen 27 april. De bankbazen, 
imposant geposteerd op het podium, 
met goed zicht op de vele honderden 
aandeelhouders in de zaal, kregen 
daar te maken met tal van kritische 
vragen over wapenbelangen. 

Tot de vragenstellers behoorden 
leden van ‘Netwerk Vlaanderen’, 
vredesactivisten die gedegen 
studie maakten van de financiële 
banden tussen banken en wapen-
producenten. 

De ING-bank financiert kernwapens
Net als diverse andere banken zit multinational ING tot z’n nek in de 
financiering van wapenbedrijven. Zo is de bank betrokken bij onder meer 
de productie van clusterbommen, landmijnen, kernwapens en wapens 
- waaronder munitie - met verarmd uranium. Tegelijkertijd slaat de ING 
zich op de borst voor  ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, wat 
het bedrijf onlangs - godbeter’t - zelfs een prijs opleverde.

Door enkele aandelen te kopen 
kunnen zij aandeelhoudersvergaderin-
gen bezoeken en daar aandringen op 
het beëindigen van wapenbelangen, 
die ze exact weten te benoemen. Op 
verzoek van de Vlaamse vrienden 
werden ook vragen gesteld door 
een kamerlid van de SP en een lid 
van het Haags Vredes Platform. De 
laatste hekelde de betrokkenheid van 
de ING bij kernwapenbedrijven en 
kon daarbij - dankzij het speurwerk 
van ‘Netwerk Vlaanderen’ - de 
betreffende ondernemingen noemen 
en de waarde van de ING-belangen in 
elk ervan. Zijn vraag om die belangen 
teniet te doen ontlokte hier en daar 
in de zaal een voorzichtig applausje. 
Vanaf het podium haastte men zich 
te verklaren dat de ING genoemde 
belangen zal bekijken aangezien 
de bank zich verre wil houden van 
massavernietigingswapens. Daarbij 
neemt de bank - zo werd gezegd 
- het beleid van de NAVO als 
richtsnoer...!  (gva)

Info: Netwerk Vlaanderen, 00 32 2 2010770; 
www.mijngeldgoedgeweten.be     

Kies je 'journalist 
voor de vrede' 2004!

In 2003 heeft het Humanistisch 
Vredesberaad de publieksprijs 
voor vredesjournalistiek inge-
steld. De prijs is vernoemd naar 
Han Achtienribbe - een huma-
nistisch vredesactiviste die 
actief was tussen 1930 en 1999 
- en zal worden toegekend 
aan die journalist, publicist, 
columnist, programmamaker, 
cartoonist of redactie die een 
wezenlijke (nederlandstalige) 
bijdrage heeft geleverd aan 
het bevorderen van een cultuur 
van vrede en geweldloosheid. 
In juni 2003 is de wisselprijs 
voor het eerst uitgereikt, aan 
journalist Stan van Houcke. 

VOORDRACHT: Tot 1 juni 2004 
kan je kandidaten voordragen voor 
dit jaar. Voorstellen dienen te zijn 
voorzien van: naam, vakgebied van de 
kandidaat, alsook een motivatie voor 
de kandidatuur. De voordracht(en) 
kunnen worden verzonden naar: 
info@humanistischvredesberaad.
nl of telefonisch doorgegeven op: 
071-3013150. Wij hopen ook op 
jouw reactie/suggestie!

UITREIKING: Op 21 juni 2004 zal de 
prijs worden uitgereikt in Felix Meritis, 
Keizersgracht 324, Amsterdam. 

KANDIDATEN: Tot nu toe zijn (in 
willekeurige volgorde) de volgende 
namen genoemd:
 
• redactie van het blad ‘Extra’: een 
onafhankelijk tijdschrift over media 
en maatschappij 
• een opinieblad waar het begrip 
onafhankelijk weer inhoud krijgt  
• Hans Krikke: onderzoeker, 
publicist, journalist 
• ‘Loesje’: een schrijverscollectief 
met verrassende tekeningen en  
teksten 
• ‘Zembla’: onderzoeksjournalistiek 
op Ned. 3 
• Henk Hofland: journalist, schrijver 
• Chris van der Heyden: journalist, 
historicus, schrijver    
• Karel van Wolferen: schrijver, 
journalist 
• Len Munnik: cartoonist voor 
actiegroepen en vredesbeweging 
• redactieteam Argos, van de VPRO 
• Joris Luyendijk: journalist gespecia-
liseerd in Midden-Oosten en Islam     

Anke Polak

Humanisme en de kracht van het woord
Een informatieve en lichtvoetige avond op wereldhumanismedag, maandag 21 juni 
2004. Aanvang 19.30 uur. Koepelzaal Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam.

Het humanistisch verbond en het humanistisch vredesberaad organiseren een bijeenkomst 
ter viering van wereldhumanismedag, 21 juni. De avond zal in het kader staan van het woord. 
Het woord in de kunst, in het debat en in de opvoeding. 

In het eerste deel (aanvang 20.00 uur): ‘vredeseducatie’ kunt u kennis maken met de 
mogelijkheden van opvoeding tot geweldloosheid. Wereldwijd worden op vele plaatsen 
trainingen gegeven voor geweldloze conflicthantering. Hoe en met welk effect is dit mogelijk 
in Nederlandse scholen? Met medewerking van het NEAG (expertisecentrum alternatieven 
voor geweld) en  G. Salomon, professor in vredeseducatie aan de universiteit van Leiden. 
Na de pauze zal voor de tweede keer de prijs worden uitgereikt voor vredesjournalistiek. 
In het streven om een cultuur voor vrede en geweldloosheid te bevorderen, heeft het 
humanistisch vredesberaad (hvb) deze prijs ingesteld. Onafhankelijkheid en gefundeerde 
waarheidsvinding dragen bij tot vrede. Daarnaast komt ook de door het hvb georganiseerde 
vredesessay-wedstrijd aan de orde.
Het derde deel van de avond zal vooral in het teken staan van het woord en het beeld in 
de kunst. Kleinkunstenaars, dichters, columnisten en schrijvers voor vrede zullen de lichte 
noot aan de avond toevoegen. 

Info: www.humanistischvredesberaad.nl of www.felix.meritis.nl. Ook via 071-3013150. U bent 
van harte welkom, de toegang is vrij. Aanmelden wenselijk! Financieel ondersteunen? rek. 
79911 t.n.v. HumanistischVredesberaad, vermelding: vredeseducatie. 
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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 25 april legde de Haagse kantonrechter een Leidse vredesactiviste 250 
euro boete op voor het plakken in haar stad van oproepen om te demonstreren 
tegen de NIID-wapenbeurs, oktober 2003 in Den Haag
• Op 26 april diende voor het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep in een 
zaak van mr. Meindert Stelling, voorzitter van de Vereniging van Juristen voor de 
Vrede. Hem werd ten laste gelegd dat hij op 25 juni 2003 pamfletten uitdeelde bij 
het gebouw van de Tweede Kamer tegen het zenden van Nederlandse militairen 
naar Irak en tevens, dat hij weigerde gevolg te geven aan de opdracht van een 
politiefunctionaris om uitreiking van de pamfletten te staken. Daarmee tastte 
die functionaris - zo vindt Stelling - zijn in de grondwet gegarandeerde vrijheid 
van meningsuiting aan. 
Na de eerste behandeling van de zaak (7 oktober 2003) beboette de Haagse 
politierechter Stelling met 110 euro. In het hoger beroep eiste de advocaat-
generaal diezelfde boete. 

Niet alweer
Over sommige zaken moet ik als columnist mijn 
mond open doen, ze vallen niet te negeren. 
Maar wanneer ik al tien keer de Israëlische 
regering een fascistisch regime heb genoemd 
en geschreeuwd heb dat de bezetters van Irak 
daar niets te zoeken hebben? Ik wil het nog wel 
een keer herhalen: Sharon is een fascist en alle 
Westerse bezettingstroepen moeten oprotten uit 
Irak. Het komt me echter zinloos voor. Iedereen 
weet dat de Israëlisch-Palestijnse zaak één 
van de kernpunten is van de problemen in 
het Midden-Oosten; dat de VS Israël toestaat 
gebieden met nederzettingen te annexeren, lijkt 
mij niet het juiste signaal. Ik kan het weten, maar 
luistert Bush naar mij. Nee, hij luistert liever 
naar de machtige Joodse lobby in de VS, die 
voortdurend: ‘Terroristen, terroristen. Kill, kill!!’ 
in zijn oor hijgt. En terroristen, meneer Bush, 
meneer Blair, meneer Sharon dat zijn toch altijd 
de anderen? En democratie dat zijn wij. 
Onlangs zette ik de TV aan, zag Nederlandse 
tanks een aanval doen en meende middenin 
een actie van het Nederlandse leger in Irak 
te vallen. Bij nader inzien bleek het om een 
woonwagenkamp bij Maastricht te gaan. Die 
smerige wiettelers en belastingontduikers 
verdienen niet beter, toch meneer Jan Peter. 
Geen verstandig mens die dat betwist en 
woonwagenbewoners, zijn het tenslotte gewend 
als uitschot behandeld te worden. Maar zo zong 
Joop Visser al: ‘Het tuig zit altijd hogerop’ en zo 
is het. Het echte tuig stuurt troepen naar Irak. 
Het tuig koopt, om wetten ter bescherming 
van de arbeider te ontlopen, zijn arbeiders in 
landen waar mensen geen rechten hebben 
en ze ontduiken niet, maar ontlopen belasting 
en zelfs wanneer ze gewoon betalen, hebben 
ze al zoveel bij elkaar gegraaid dat het er niet 
meer toe doet. 

Ik heb het eerder gezegd en zal het waarschijnlijk 
nog vaker moeten zeggen. Liever had ik dat 
de wereld zich ontwikkelde en dat ik over 
interessantere dingen zou kunnen schrijven. 
De liefde bijvoorbeeld. Maar zolang de wereld 
verrot is, houden mijn opdrachtgevers me wel bij 
de les: voor liefde is geen tijd jongen, we willen 
actie, harde verbale actie van jou. Deemoedig 
leg ik me er bij neer en geef ze wat ze willen. 

Harry Zevenbergen

Tijdens de warme zomer van 2003 
functioneerde het koelsysteem 
onvoldoende en moest de brandweer 
de centrale besproeien. In Fessenheim 
kreeg ‘de tour’ een Europees tintje 
door de komst van Zwitsers, plus 
zo’n 500 fietsende anti-nucleaire 
activisten uit Duitsland. ‘s Avonds 
trad de Theatergroep ‘Brut de Beton’ 
op met hun stuk ‘Chernobyl Now’, 
gevolgd door een openbaar debat. 

In Fessenheim eisten de demon-
stranten van de Franse regering 
het stopzetten van bouwplannen 
voor een nieuw type kerncentrale, 
de EPR (‘European Pressurized 
Reactor’). Dit thema krijgt tot de 
laatste dag van ‘de tour’ (23 mei, 
Dieppe en Rouen) veel aandacht.   

Duurzame energie
Op 25 april in Kaysersberg voegde 
de Zwitserse groep ‘Ader’ zich bij 
de vaste tourkaravaan, met een 
truck vol informatie over opwekking 
van duurzame energie, onder meer 
uit zonnecollectoren, windmolens 
en biomassa. Tot de andere vaste 
deelnemers aan de karavaan 
behoren onder meer spelers van 

straattheater, de theatergroep 
‘Brut de Beton’, de vegetarisch-
biologische keukengroep ‘Kollektief 
Rampenplan’ en ‘Theaterstraat’, met 
hun podiumwagen. De tocht telt 26 
etappes, met in of bij halteplaatsen 
(steden en dorpen) zo’n 46 bezoeken 
aan centra van nucleaire activitei-
ten - waaronder kernwapenbases 
- of aan winningsplaatsen van 
duurzame energie. Met dit alles 
hoopt de organisator van ‘de tour’, 
het Franse netwerk ‘Sortir [afzien 
van] du nucléaire’ het protest tegen 
de nucleaire lobby in eigen land 
en in Europa te versterken en de 
productie van duurzame energie te 
bevorderen. 

Topgeheim
Op Tsjernobyl-dag, 26 april, was ‘de 
tour’ in de stad Nancy. Ter herdenking 
van die catastrofe werden daar door 
demonstranten bloemen gelegd bij het 
gebouw van de prefectuur. 
Een paar dagen later deed ‘de tour’ 
bij de stad Dijon voor het eerst een 
militaire nucleaire lokatie aan, het 
onderzoekscentrum Valduc. Het 
is een van Frankrijks top-geheime 
plaatsen. Er worden daar zowel 

Anti-nucleaire tour informerend en 
demonstrerend door heel Frankrijk
De anti-nucleaire tourkaravaan door Frankrijk kon wel 
eens een groot succes zijn! Direct al op de eerste dag van 
‘de tour’ (24 april) in het aan de Rijn gelegen Fessenheim 
(Elzas) was er een goedbezochte manifestatie. Van daar 
volgde een demonstratieve tocht met 2000 deelnemers naar 
de kerncentrale, de oudste van Frankrijk.
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Philips maatschappelijk 
onverantwoord

De Eindhovense multinational Philips 
staat bovenaan een lijst van zeshonderd 
meest verantwoord producerende 
bedrijven. ‘Philips ondersteunt en 
respecteert de mensenrechten en doet 
zijn uiterste best ervoor te zorgen dat 
z’n activiteiten niet bijdragen aan het 
schenden van mensenrechten’, zo 
valt in de bedrijfsprincipes te lezen. 
Op de webpagina ‘maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (mvo)’ van 
Philips is echter te lezen dat F-16- en 
Apache-onderdelen worden geleverd 
aan NAVO-landen en Israël. 1)  

Tot mei 2003 doden de Israëli met F-16’s 
en Apaches 249 leden van Palestijnse 
verzetsbewegingen en daarbij komen 
105 burgers om het leven, onder wie 
35 kinderen. Op de vraag van de 
Groene Amsterdammer of dergelijke 
leveringen wel voldoen aan ethische 
codes van Philips, antwoordt de 
woordvoerder: ‘Jawel, wapens worden 
niet altijd gebruikt voor het schenden 
van mensenrechten, maar ook voor 
gerechtvaardigde verdediging.’ Maar de 
inzet is heel zichtbaar in Israël, reageert 
Groene-journalist Joeri Boom. Wederom 
Philips: ‘Principes zijn het meest effectief 
als je invloed kunt uitoefenen. Dat kan 
bijvoorbeeld bij kinderarbeid. (...) Maar 
op het eindgebruik van de F-16- en 
Apache-onderdelen hebben wij geen 
invloed.’ Wapenleveranties vallen 
volgens de onderneming dus binnen 
het mvo-beleid. 2) 

Delft Instruments 

Het gaat goed met de Nederlandse 
producent van optische technologie, 
Delft Instruments. Wel heeft het bedrijf 
een probleem: het restrictieve beleid 
van de Nederlandse regering voor het 
afgeven van exportvergunningen leidt 
tot inkomstenderving. De stijging van de 
vraag naar Delft Instruments’ producten 
gaat onverminderd door, maar ook op 
dit gebied klaagt het bedrijf dat het ‘in 
toenemende mate gehinderd wordt door 
de gevolgen van een terughoudende 
Nederlandse interpretatie van de regels 
van het Europese exportbeleid’. Het is 
een bekend verhaal aan het worden. 
Nederlandse bedrijven klagen dat 
Nederland de regels te streng toepast en 
dat andere landen soepeler zijn. Overigens 
gaan er nog steeds grote hoeveelheden 
nachtzichtapparatuur naar China, India en 

Israël, om maar eens een paar landen te 
noemen die bij een strikte interpretatie 
van de gedragscode inzake wapenuitvoer 
uitgesloten zouden moeten worden. Deze 
leveranties zijn niet het gevolg van een 
strikte, maar van een zeer creatieve 
interpretatie van de gedragscode die 
Nederland hanteert. 3) 

Machtsverhoudingen in 
Zuid-Amerika 

Chili is een van de belangrijkste klanten 
aan het worden voor tweedehands 
Nederlands legermaterieel. Onlangs 
tekende het een contract voor de 
aanschaf van vier hypermoderne 
fregatten die de Nederlandse marine 
afstoot. Kosten: 290 miljoen euro. De 
regering van buurland Peru klaagt steen 
en been. Peru, Bolivia en Chili hebben te 
kampen met onopgeloste grensconflicten. 
Peru wil deze voor het Internationaal Hof 
van Arbitrage brengen. Chili weigert. Nu 
Chili zich militair versterkt wil Peru niet 
achterblijven. Met andere woorden: 
Nederland draagt bij aan het verder 
escaleren van de wapenaankoop-ziekte 
die Zuid-Amerika teistert. Alsof er niet 
andere prioriteiten (lezers mogen deze 
zelf invullen) moeten worden gesteld. 4)

1) Philips, levert - aldus een woordvoerder - nu 
nog geen onderdelen voor F-16’s aan Israël. 
Wel voor de Apache.
2) Bron: De Groene Amsterdammer, 3 april 
2004  
3) Bron: Jaarverslag Delft Instruments 2003: 
‘Technology with a human touch.’ 
4) Bron: Peru, Chile build up defenses, AFP 
29 maart 2004. 

door Martin Broek, Campagne tegen 
Wapenhandel, Anna Spenglerstraat 

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

www.stopwapenhandel.org

oude kernkoppen ontmanteld als nieuwe 
ontwikkeld en gemaakt. Op weg ernaartoe 
wachtte de politie de karavaan op, die 
onverwachts mocht doorrijden naar de 
hoofdpoort van het centrum. De activisten 
vernamen daar van de directeur dat 
de Franse kernwapens er zijn voor de 
vrede. De demonstratie aan de poort 

werd afgesloten met een toespraak 
en een ‘die-in’ (doodliggen) waarbij de 
contouren van de deelnemers met krijt 
op de grond werden afgetekend om 
huisgaande werknemers te herinneren aan 
slachtoffers van kerngeweld. Ook in Dijon 
was er een manifestatie, gevolgd door een 
demonstratie, waar de locoburgemeester 
aan meedeed. 
Na nog enkele halteplaatsen bereikte de 
‘de tour’ Zuid-Frankrijk, waar eerst - op 2 
mei - de stad Valence aan de beurt was. 
Daarna ging het opnieuw verder. 

Wanneer dit nummer van ons blad op 
uw deurmat ligt, heeft ‘de tour’ nog 
enkele dagen te gaan. Weldra is dan 
een gigantische en gedurfde klus voor 
karavaan en organisatoren ten einde. Het 
lijkt er op dat hun inspanningen vrucht 
zullen dragen! (gva)
'De tour' heeft uw bijdrage nodig: giro 
9634523, t.n.v. 'Tour de France PSDN', 
Amsterdam.

In Kaysersberg, een dorp in de Vogezen, 
deed ‘de tour’ een duurzaamheidsmarkt 
aan. De burgemeester hing er, samen met 
een collega uit Wattwiller, een spandoek 
van 10 bij 15 meter aan de kasteeltoren, 
waarna de twee magistraten ‘abseilden’!. 
De spandoektekst: ‘kernenergie doodt de 
toekomst’. Foto: Elise Leijten

Een demonstrant in Fessenheim (Elzas) 
met gieter, ter herinnering aan een angstig 
koel-incident met de kerncentrale aldaar. 
Foto: Elise Leijten

Info: Rob Boogert (00-33-633494659)
www.ddh.nl/duurzaam/nieuws; 
www.sortirdunucleaire.org            
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Wereldstad

De Strook van Gaza als 
toekomstige wereldstad. Een 
Hongkong of een Singapore. 

Leuk ideetje van Peres. Dit 
Gaza vol skyscrapers. Eén en al 

wolkenkrabber. Ahmed ziet het 
voor zich. In een penthouse op 

de vijftiende verdieping zal hij 
komen te wonen. Als rijpe appelen 
zullen maagden uit bomen vallen. 

Een dakterras op de vijftiende. 
Nu komen er in zijn gedachten al 
twintig paradijselijke maagden op 
hem af. Hem Ahmed kijken ze blij 

aan en zingen zacht: ‘Ahmed, waar 
heb je nu zin in? Ahmed wat doe je 
vannacht? Mogen wij bij je slapen?  

Ons zag je in je dromen. Ahmed, 
oh Ahmed...! 

Die zak van een Jessed toch. 
Hij hoort Ahmed half slapend en 

dromend op de kanapee in het 
koffiehuis, keihard praten. Jessed 
maakt in één keer een eind aan al 
dat moois. Die klote-opmerkingen 

van Peres. Dat, nu Sharon 
zogenaamd uit Gaza weg zou 

gaan, Palestijnen er de kans 
krijgen een levenskrachtige staat 
op te bouwen van veertig bij tien 

kilometer, waar de Israëli nog eens 
veertig procent van afpakken. 

En dat die Palestijnse staat maar 
even het ondernemende voorbeeld 

van Hongkong of Singapore kan 
volgen. Wat een staaltje van 
onbeschoftheid, zo’n typisch 

Israëlische kans. Peres, notabene 
Peres, die tachtigjarige oud-premier 

van de Arbeiderspartij?! Jessed: 
‘Laat hem de hele bevolking van 
Friesland en Groningen maar op 

Texel onderbrengen onder het
motto: ‘Wat in Singapore kan, kan

ook op Texel’. 

‘Maar Texel is toch net zo groot 
als Hongkong’, fluistert Ahmed, 
‘dan móet het toch kunnen’. 
Geschrokken is hij overeind gaan 
zitten. Hij ziet de twintig maagden 
die net aan kwamen lopen, plaats 
maken voor doodlopers van 
gedachten in een werkelijkheid die 
hem nu en nooit niet zint. Hij wil 
geen kritiek. Hij wil geen politiek. 
Hij wil genieten. Maar wat doet 
hij dan domweg in dit schamel 
koffiehuis. Die kogelgaten in de 
muur. De beschadigingen van 
de bombardementen. Zó kun je 
naar buiten kijken. Daar zie je dan 
andere armoedige huizen zonder 
koffie. Slingerend huisvuil. In zo’n 
penthouse is het uitzicht mooier, 
denkt hij. ‘Misschien is er wel 
uitzicht op zee? De Mediterranee, 
zo blauw, zo blauw. Die zou hij 
altijd in zijn blik gevangen willen 
houden. Ziet hij daar niet  twintig 
zeemeerminnen onder water 
verdwijnen?! Ahmed gromt: ‘Als 
wij kolonisten waren, dan hadden 
we nu zo’n penthouse. Met onze 
capaciteiten’; hij zegt het op een 
toon alsof hij aan een Kalasjnikov 
denkt. 

Maar Jessed antwoordt dat een 
penthouse een illusie is voor wie 
van twee dollar per dag moet 
leven. Dat er geen werk is in Gaza. 
Dat dat werk er niet komt. Er 
prikkeldraad om hun stadsgebied 
ligt. De haven en het vliegveld niet 
open mogen. Dat het water, de 
lucht, de zee, alles, blijvend door 
Israël wordt gecontroleerd. Sharon, 
Sharon...                  

PIETJE VAN KIMSWERD

Soldaten gaan tekeer 
tegen betogers
Het Israëlische leger is met traangas 
en geweerschoten te keer gegaan bij 
het dorpje Biddu, dat ten noorden van 
Jeruzalem ligt, in door Israël bezet 
Palestijns gebied. Daar was op zondag 
25 april een betoging van Palestijnen, 
samen met Israëlische en internationale 
vredesactivisten, uiteraard tegen de 
bouw van de muur. Een Palestijn is de 
volgende dag aan zijn verwondingen 
bezweken. Op 26 februari van dit jaar 
kwamen bij Biddu al drie Palestijnen 
om. 

‘Ook Israëli zijn niet langer veilig voor ons leger’, 
zegt Molly Malekar, directeur van Bat Shalom, een 
Israëlische  vrouwenvredesorganisatie. Ze zegt aan 
het begin van de mars de soldaten, het traangas ten 
spijt, onmiddellijk verteld te hebben dat het om een 
vreedzame betoging ging. Het mocht niet baten.  
Molly zegt, dat er geen provocaties waren van de 
kant van de betogers, zo’n zestig vrouwen. Vrijwel 
onmiddellijk vielen er traangasgranaten op en voor 
hun voeten, zodat velen ademhalingsproblemen 
kregen en vluchtten. Israëlische activisten 
voorspellen dat het niet lang meer zal duren of ook 
de eerste Israëlische martelaar zal er zijn; volgens 
hen heeft de bezetting de ziel van Israël verwoest.  

Sonja van Wier

Israëlische soldaten hebben tijdens een betoging 
op 25 april bij Biddu een Palestijnse jongen van 
dertien jaar als levend schild gebruikt. Hij werd 
geslagen en op een jeep vastgebonden. Zijn vader 
en enkele anderen die te hulp kwamen, werden 
onder bedreiging met geweren weggejaagd. Na 
vier uur werd de Palestijnse jongen losgemaakt. 
Al die tijd had hij blootgestaan aan het gebruikte 
traangas. In de nederzetting Hadashah werd 
hij door een officier ondervraagd. Later werd hij  
losgelaten in Al-Kalaileh waar een familielid hem 
op kon halen. De Israëlische actie is een ernstige 
schending van artikel 28 van de Conventie van 
Genève. (Protesten tegen dit Israëlisch optreden 
kunnen worden gestuurd aan Louise Arbour, UN 
High Commissioner for Human Rights, OHCHR-
UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Genève 10, 
Zwitserland; astevenson@ohchr.org) 
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Voor het hek stond een Amerikaanse 
veiligheidsman. Zodra hij mij zag, 
gelastte hij mij weg te gaan voor het 
hek omdat ik daar in de weg zou staan. 
Ik stelde mij terzijde op, maar ook daar 
was hij het niet mee eens. Ik zei dat 
hij mij geen orders kon geven en dat 
hij maar naar de agenten moest gaan 
die op de hoek van het Smidsplein en 
het Korte Voorhout stonden en zich 
afzijdig hadden gehouden. Hij deed 
dat en de agenten, dhr. Ro(o)s/zen 
en mevr. Spaans, kwamen naar mij 
toe. Hij vroeg naar mijn naam en 
geboortedatum. Die gaf ik. Daarna 
werd de inhoud van mijn draagtas 
gecontroleerd. Geen verboden waar. 
Ik mocht niet voor het hek of het 
wachthuisje blijven staan ‘- er wel langs 
lopen - en ik mocht aan de overkant 
op het trottoir staan. Na een tijdje 
daar gestaan te hebben stak ik over 
en liep langs het hek. De Amerikaanse 

Ervaringsverslag van Reynold Klooker: 

Absurditeiten rondom VS-ambassade 

bewaker reageerde opgefokt met ‘als 
u hier niet weggaat, dan gooi ik u in de 
gracht’ (het Smidswater). Ik liep door 
en heb de bedreiging bij de agenten 
gemeld die weer op hun plek bij de 
hoek teruggekeerd waren. 

Daarna ben ik op de toegestane 
plaats blijven staan. Dat duurde niet 
lang. Er verscheen een andere agent. 
Ik ving op dat de ambassadeur er aan 
kwam. De, voor mij, nieuwe agent, 
dhr. R. Duijzer, kwam naar mij toe 
en gelastte mij weg te gaan. Ik vroeg: 
‘Waarom? Hier mocht ik staan’. ‘U 
moet hier weg voor de veiligheid van 
de ambassadeur’. ‘Hoezo, mijn tas is 
gecontroleerd’. ‘U moet hier weg’. Ik 
reageerde met: ‘De ambassadeur mag 
niet geconfronteerd worden met mijn 
mening’. De agent eiste opnieuw dat ik 
mij verwijderde. Ik weigerde. Hij greep 
mij bij arm en schouder en duwde mij 

Omstreeks 11.30 uur, afgelopen 21 april, arriveerde ik bij de VS-am-
bassade met op mijn draagtas de tekst: ‘BUSH and SHARON BREED 
TERRORISTS’ (1). Na een vriendelijk gesprek met twee agenten achter 
het hek bij de hoofdingang begaf ik mij naar de achteringang aan het 
Smidsplein. Het hekwerk werd net gesloten na het binnenrijden van 
een auto. 

Vier van de vijf demonstranten; de fotograaf is 
nummer vijf

Nog steeds blijkt bij de VS-ambassade in Den 
Haag het grondrecht op vrije meningsuiting 
een morsdode letter. Dat ondervonden ook vijf 
activisten - diversen van hen voor de zoveelste 
keer - die op 12 april (Tweede Paasdag) met een 
spandoek en een bordje, voorzien van ter zake 
doende teksten, vreedzaam postten, buiten 
de afzettingen rondom de ambassade. Hun 
aanwezigheid daar was een spontane reactie 
op het bloedige Amerikaanse optreden in en 
rondom de Iraakse stad Falloedja. 
Spontane meningsuiting valt volgens de Haagse 
autoriteiten, en dus ook de politie niet onder de 

grondrechten van demonstranten. 
Want in Den Haag moet elke 
demonstratieve of manifestieve 
meningsuiting op de openbare weg 
vier dagen tevoren worden aangemeld. 
In de praktijk houdt dat een verbod in 
op spontaan demonstreren, ook al 
betreft dat slechts een klein groepje. 
Het vijftal bij de ambassade had dus 
geen bewijs van aanmelding op 
zak; spontane actie kan je immers 
per definitie niet dagen tevoren 
aankondigen. Dit ontbreken van 
een aanmelding vormde voor de 
al snel door ambassadepersoneel 
opgetrommelde - nee, opgeëiste - 
politie het welkome voorwendsel om 
de activisten tot vertrek te sommeren. 
Toen ze dat beleefd weigerden 
werden ze opgepakt en in politiecellen 
gegooid. In de ambassade kon men 
opnieuw tevreden zijn over de 
gehoorzaamheid van de Haagse 
politie. Die gaf de vijf bij hun vrijlating 
enkele uren later helaas geen 
dagvaarding mee en dus komt hun 
zaak niet voor de rechter; kennelijk 
ging het er slechts om de vijf bij de 
ambassade weg te plukken. (gva)  

weg tot aan de hoek Kanonstraat/
Nieuwe Uitleg op tenminste 50 meter 
van het toegangshek. Ik heb mij niet 
verzet tegen het wegduwen, maar wel 
geprotesteerd tegen de beperking van 
de vrijheid van meningsuiting. Ik heb 
bij het duwen geroepen: ‘Jullie zijn 
vazallen van de VS’ en ‘NL GEEN 
VS-VAZAL’. 

Ik vroeg dhr. Duijzer mij te arresteren 
om de rechter te laten beslissen of zijn 
bevel en actie wettig waren. Hij wilde 
dat niet. Toen zijn greep verslapte 
rende ik weg richting ‘toegestane 
plaats’. Hij achtervolgde mij, kreeg 
assistentie en sloot mij weer in. De 
discussie ging door. Met de woorden 
‘Ik ben het nu zat’ besloot hij toch om 
mij aan te houden en naar het bureau 
te laten brengen. Dat was omstreeks 
12.15 uur. 
Met een surveillancewagen gingen 
we naar het bureau. Ik moest even 
wachten op het overleg tussen 
de hulpofficier van Justitie, dhr. 
Poot en dhr. Duijzer. Bij het loket 
van de hulpofficier moest ik mijn 
persoonsgegevens opgeven en mijn 
bezittingen afgeven. De hulpofficier 
sprak over een onduidelijke situatie 
vanwege de twee politiediensten die 
zich met de beveiliging bezig houden: 
de Haagse politie en de landelijke 
personele beveiligingsdienst die 
onder meer ambassadeurs beveiligt. 
De mensen van deze dienst accepteer-
den de mij toegewezen plaats niet 
en gaven dhr. Duijzer de opdracht 
mij daar weg te sturen. Dhr. Poot 
zou verder overleg voeren over wat 
er moest gebeuren. In afwachting 
daarvan moest ik in een arrestantencel 
wachten. Dhr. Duijzer vond het nodig 
om mij te fouilleren voordat ik de cel 
in kon, maar riem en veters werden 
niet afgenomen. Na ongeveer een uur 
mocht ik de cel weer uit en stonden 
dhr. Poot en dhr. Duijzer voor mij. 
Dhr. Poot had een wetboek in zijn 
hand waaruit hij artikel twee voorlas. 
Dhr Duijzer was bevoegd om mij een 
bevel te geven. ‘Daar ging het niet 
om’, zei ik, ‘Was het bevel wettig?’ Dhr. 
Poot vervolgde dat dhr. Duijzer afzag 
van een procesverbaal, waarschijnlijk 
vanwege de onduidelijke situatie, 
maar dat heb ik niet goed gehoord. Ik 
zei dat ik het er niet mee eens was dat 
er geen procedure komt. Dhr. Poot zei 
mij dat ik een klacht kon indienen. Ik 
kon gaan. Het was omstreeks 13.45 
uur. 

Abcoude, 24 april 2004

1) Bush en Sharon kweken terrorisme 

Geen vrije meningsuiting, wèl politiecel
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Ontwikkeling van het 
oorlogsvraagtuk 
Zolang de geschreven geschiedenis 
bestaat, zolang wordt ze mede 
gekenmerkt door bloedige twisten, 
door oorlog. Er wordt wel verondersteld 
dat oorlog vanuit de prehistorie pas 
manifest werd toen de mens zich als 
landbouwer is gaan vestigen, toen hij 
bezit verkreeg. Zoals beschreven in 
‘De Geschiedenis der Mensheid’ 1) 
was het aanvankelijk de vrouw die, 
met haar kennis van verzamelen van 
alles dat eetbaar was in de natuur, 
landbouw is gaan bedrijven. De man 
bleef jagen. In die situatie ontstond 
een cultuur waarin de vrouw de 
spil was van de gemeenschap. 
Aanvankelijk moest in verband met 
uitputting van de grond regelmatig 
verder getrokken worden. In het 
toentertijd regenachtig gebied van 
het Nabije Oosten, waar de overgang 
van de jacht- en verzamelcultuur 
naar die van de akkerbouw zich 
einde Oude Steentijd (9000 á 8000 
v. Chr.) het eerst voltrok, kwam het 
naderhand tot defi nitievere vestiging, 
namelijk langs de oevers van de 
grote rivieren, waar door regelmatige 
slibafzettingen de bodem niet uitgeput 
raakte. Technische oplossingen in de 
vorm van dammen en kanalen, deden 
hun intrede. Hierin werd de man actief. 
Een door moederrecht gekenmerkte 
democratische samenlevingsvorm 
raakte naar de achtergrond. Er 
groeide een meer stedelijke cultuur 
met aristocratische bestuursvorm. Er 
ontstonden stadstaten en strijd om de 
hegemonie. 

Sedert 3000 v. Chr., het begin 
van de geschreven geschiedenis, 
(spijkerschrift) zijn veroveringsoor-
logen tot in de twintigste eeuw 
bege leidende verschijnselen van het 
beschavingsproces der mensheid. 
Van tijd tot tijd leidde dit tot vorming 
van een imperium, zoals dat van de 

Assyriërs, Alexander de Grote, de 
Romeinen, Napoleon. Elk imperium 
vond weer zijn Waterloo waarna tijden 
uitbraken van vrede, afgewisseld met 
plaatselijke oorlogen. 

Veranderend karakter van 1850 tot 
heden 
Het karakter van ‘de oorlog’ bleef 
niet steeds constant. De historicus, 
Leo van Bergen2), constateerde 
voor de periode 1850-1945 gro te 
veranderingen. Een citaat: ‘Nationa-
lisme werd in de tijd waarin de soe-
vereine staat de bepalende factor in 
het politieke, economische en militaire 
denken was, een drijvende kracht 
achter het verklaren en voeren van 
oorlog. Hierdoor ging het spelelement 
verloren, dat de achttiende-eeuwse 
oorlog in hoge mate nog had 
gekenmerkt. Het veroorzaakte een 
politisering en militarisering van het 
gehele volk. Dit had tot gevolg dat 
oorlog niet meer een zaak van de 
aristocratie en de door haar betaalde 
soldaten was, afgesloten met een 
doorgaans eervolle vrede, maar een 
strijd op leven en dood van volk tegen 
volk, een strijd tot het met zekerheid 
bittere einde. Gewapend met de 
zegeningen van de industriële revolutie 
zou dit proces zich in 1914 ontladen 
in de niets en niemand ontziende 
uitbarsting die de Britten de Great 
War noemen.' Hoe verschrikkelijker 
de oorlogen zijn geworden blijkt uit het 
aantal slachtoffers dat Evert Huisman  
3) noemt: 
Dertigjarige oorlog (1618-1648) 
600.000 slachtoffers 
Napoleontische oorlogen (1798-1815) 

3.100.000 slachtoffers 
Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 
10.000.000 slachtoffers 
Tweede Wereldoorlog (1939-1945) 
50.000.000 slachtoffers. 

Na 1945 
De uitvinding van de atoombom 
en de ontwikkeling van de  lange-
afstandsraketten vormen een breuk 
met het verleden. Sindsdien zijn 
niet alleen talloze levens op het spel 
komen te staan, maar zelfs het leven 
zèlf. De koude oorlog tot en met 1989 
werd gekenmerkt door een ongekend 
grote wapenwedloop, gericht op 
dreigen met grootschalige vernietiging 
tussen de twee overgebleven militaire 
grootmachten. 

Na 1989 
Sinds de val van de muur in Berlijn, 
het einde van de koude oorlog 
tussen VS en Rusland, is het aantal 
grootmachten tot één gereduceerd. 
Vele kleinschalige conflicten, 
meestal binnenstatelijk, breken uit. 
Op golven van een meestal westers 
georiënteerde wereldopinie wordt 
hier en daar van buitenaf militair 
ingegrepen, al dan niet op instigatie 
van de VN (vredesmissies). Over het 
meedoen van Nederland hieraan merkt 
Huisman op blz. 78 van zijn boek op: 
‘Waarom neemt Nederland deel aan 
vredesmissies? Uit idealisme, om zich 
te profi leren en om het Nederlandse 
leger in stand te houden.’ 

De zelfmoordaanslag op de Twin 
Towers in New York, 11 september 
2001, vormde het min of meer 
officiële begin van de door een 
niets ontziende asymmetrische 
oorlogvoering geken merkte we-
reldbrand. Amerika, met in zijn kiel-
zog onder andere Nederland maakte 
de kapitale denkfout het gedeeltelijk 
tevens als een statenoorlog (Irak) 
te kunnen en mogen afdoen. De 
ironie is dat de troepen zich  ook nu 
bevinden in het gebied van het oude 
Tweestromenland, tussen de Tigris en 
de Eufraat, het oude Mesopotamië, de 
bakermat van de beschaving, maar 
ook van oorlogvoering. De cirkel is 
gesloten. Kunnen we hier uitkomen 
door een spiraal naar boven, terwijl 
door het geweldsdenken een spiraal 
naar beneden dreigt? 

Wat is drijvende kracht achter 
steeds weer oorlogvoeren?
Lange tijd was het duidelijk: ver-
overingszucht van de machthebbers! 
Maar... de machthebbers, zij wisselen, 
doch het oorlogsspel gaat door. 

Deze maand is wederom de Tweede Wereldoorlog herdacht, met al 
zijn verschrikkingen. Tegelijkertijd leeft het besef dat we inmiddels 
weer in een wereldbrand verzeild zijn geraakt. Een oorlog echter 
met een heel ander karakter dan dat van de twee voorgaande 
wereldoorlogen. Nu is er veel minder sprake van strijd tussen staten, 
van reguliere legers die elkaar bevechten. Naast burgeroorlogen, 
vaak etnisch getint, heeft de wereld te maken met een botsing van 
culturen, waarbij landsgrenzen een ondergeschikte rol vervullen. In 
tegenstelling tot een deel van de natuurrampen is oorlog iets dat de 
mensheid zichzelf aandoet. Waarom, waartoe?  

Recht op Vrede! (Deel 1) 

Oorlog, waarom, waartoe? 

Hierbij het eerste deel van een 
uitgebreider artikel. Het tweede 
deel verschijnt in het volgend 
nummer en behandelt de taak 
van de vredesbeweging in het 
begin van de 21ste eeuw



‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - mei/juni 20048 ‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - mei/juni 2004 9 ANALYSE

Utopisten en hypocratie

Wilkertson, stafchef van de 
Amerikaanse minister Colin 

Powell, was op 5 mei jl. loslippig. 
Menend dat hij anoniem zou 

blijven noemde hij in een magazine 
twee prominente aanjagers van 

de oorlog met Irak, namelijk 
Paul Wolfowitz en Richard Perle 
(rechtse) ‘utopisten’, hen op één 

lijn zettend met de in zijn ogen 
Russische ‘linkse utopist’ Lenin. 

Hij voegde eraan toe: ‘Ik hou niet 
van utopisten, je kunt geen Utopia 

bouwen, en je beschadigt een hoop 
mensen als je het toch probeert’. 

Belangwekkend dit te vernemen uit 
de mond van een hooggeplaatste 

Amerikaan, nu de ‘hypocratie’, 
als zou het vooral gaan om 

het brengen (lees: met geweld 
opleggen) van democratie in Irak, 
dreigt te worden doorgeprikt door 
onthullingen over martelpraktijken 

in de Abu Ghraibgevangenis. 

Goede bedoelingen garanderen 
geen goede resultaten. De 

geschiedenis laat veeleer het 
tegendeel zien, de wereld is van 
bovenaf - en zeker militair - veel 

minder maakbaar dan men denkt, 
maar dat het ‘idealisme’ van 

Nieuw-Rechts in de VS zo snel 
door de mand zou valllen, is buiten 

verwachting. Het Amerikaanse 
volk is onthutst en zowel Rumsfeld 
als Bush huilen krokodillentranen, 

maar waar men niet eerlijk voor uit 
durft te komen is, dat martelen en 

utopisme met elkaar verbonden 
zijn. Het Amerikaanse volk mag 

het voor zijn zelfgevoel alleen 
niet weten. Martelen is een 

geweldsmiddel, dat utopisten en

met hen inlichtingenkringen en 
hoge militairen menen te mogen 
toepassen ter wille van het hogere 
doel. 

Veel Amerikanen zijn opgegroeid 
met het parool dat het doel veel 
belangrijker is dan de middelen en 
daarom deze vaak heiligt, maar 
nu de foto’s zo rauw het sexuele 
geweld jegens de gevangenen 
aantonen en men ook beseft 
hoezeer hiermee de Arabische eer 
wordt aangetast, zijn ze niettemin 
geschokt. Bezetting is zonder meer 
al vernedering, paternalisme, een 
vorm van geweld en na 1945 en 
1989 volledig uit de tijd, maar de 
wijze waarop de Amerikanen er 
gestalte aan geven slaat alles. 

Hoe eerder de Amerikanen en 
hun garnizoenen hun biezen 
pakken, des te beter. Zolang ze 
dat niet doen, zal de onrust die 
hun bezetting veroorzaakt slechts 
toenemen, ook al wordt er 30 
juni een semi-regering van ‘uit de 
VS meegebrachte’ en voor hun 
veiligheid van de Amerikanen 
afhankelijke Iraakse leiders 
geïnstalleerd. Nederland mag zich 
met die schijnvertoning en met de 
door de Amerikanen veroorzaakte 
onrust niet associëren. In de 
huidige situatie is niet-verlenging 
van het mandaat voor de 
Nederlandse troepen in Irak de 
enige optie, tenzij alle Amerikaanse 
(en Engelse) troepen zich 
terugtrekken om plaats te maken 
voor een politionele VN-macht, 
waarin vooral ook Arabische 
buurlanden een bijdrage leveren.  

HANS FEDDEMA

Bovendien, mochten machthebbers in vroegere 
tijden het misschien alleen voor het zeggen hebben 
gehad, tegenwoordig zijn zij eerder exponenten 
van drijvende krachten achter zich. Die drijvende 
krachten op hun beurt worden weer teweeggebracht 
door de mens in het samenleven met anderen. Wat 
beweegt hen daarbij?  

Thomas Hobbes 
De 17de eeuwse filosoof Thomas Hobbes ging 
in zijn studie naar het ontstaan van geweld in de 
samenleving niet uit van aangeboren agressie maar 
van rivaliteit. In een samenleving die gekenmerkt 
wordt door schaarste kan het daarbij gaan om 
materiële, maar ook om immateriële zaken als 
aanzien, welstand, eer, aandacht, gezag, liefde enz.. 
Dit leidt, aldus Hobbes, tot twist, tot vijandschap, tot 
oorlog. Daar komt, aldus Achterhuis 4) & (5) nog iets bij. 
Hobbes was de eerste denker na de Middeleeuwen 
die de mensen ziet als gelijken. Dat gelijk zijn, in 
maatschappelijk opzicht wel te verstaan, leidt, 
als daar geen paal en perk aan wordt gesteld, 
uiteindelijk tot een totale machtstrijd tussen mensen, 
tot de oorlog van allen tegen allen. 

René Girard 
In onze tijd heeft de Frans/Amerikaanse culturele 
antropoloog René Girard nog een belangrijk aspect 
aan het geheel toegevoegd. Het gaat zijns inziens 
bij begeren vooral ook om het elkaar nabootsen. 
Mensen kijken naar elkaar. Ze begeren iets omdat 
een ander het ook heeft. Girard spreekt in deze 
over mimetisch (nabootsend) begeren. Dit proces 
maakt dat schaarste steeds blijft bestaan. Zelfs in 
het materiële vlak, waar de grote productiecapaciteit 
thans toch wonderen zou kunnen doen om in de 
behoeften te voorzien. Het tegendeel is echter 
het geval. Er worden steeds nieuwe behoeften 
geschapen. Hobbes zag maar één uitweg: een 
adequate wet- en regelgeving en handhaving. 
Volgens Achterhuis dacht hij min of meer aan de 
vorming van een semi-totalitaire staat die de mensen 
in bedwang houdt. Interessant is dat Evert Huisman 
anno 2003 in het moderne maatschappijmodel, 
volgens welke we in de Westerse wereld thans leven, 
een heel andere uitweg ziet. Huisman denkt aan 
democratie van onderop, aan participatiedemocratie. 
René Girard bestudeerde het verschijnsel van de 
mimetische begeerte en de daaruit voortvloeiende 
gewelddadigheid voor het model van de traditionele 
maatschappij. Hij ontdekte daarin de rol van religie 
als sturend beginsel. Geboden en verboden 
hebben in een traditionele maatschappij een groot 
dempend effect. Loopt het desondanks in zo’n min 
of meer gesloten gemeenschap toch uit de hand, 
dan is er de rite van het offer. Soms is een mens 
de zondebok waarop de agressie binnen de groep 
zich ontlaadt. Spijtig voor de betrokkene, maar de 
rust keert weer. 

Jacques Ellul
In een beschouwing over de rivaliteit tussen 
mensen als drijvende kracht achter steeds weer 
oorlogvoeren dient in het huidig tijdsbestek zeker 
ook aandacht aan de rol van de techniek te 
worden geschonken. Techniek dan niet alleen als 
het technisch handwerk, maar in samenhang met 

het geheel van continu innoveren, 
economischer produceren en 
voortdurend consumptie stimuleren. 
De 20ste eeuwse filosoof Jacques 
Ellul ontwaarde in de ontwikkeling van 
de techniek in brede zin dè motor van 
het maatschappelijk gebeuren. Het 
resultaat is, zo constateren we, dat 
wereldwijd de mobiliteit van mensen, 
goederen en berichten explosief 
is gestegen. Daarmee is ook het 
aantal mogelijke wrijvingspunten 
toegenomen met als resultaat de 
huidige nauwelijks aan landsgrenzen 
gebonden oorlogssituatie tussen 
enerzijds ‘traditioneel’ en anderzijds 

‘modern westers’. (wordt vervolgd)

Koos de Beus

1). Geschiedenis der Mensheid; uitg. 1956, 
De Bezige Bij (5 dln) 
2). De zwaargewonden eerst? Leo van 
Bergen. ISBN 99-5235-074-4- Erasmus 
Publishing 1994 
3). Naar een cultuur van Vrede van 
Geweldloosheid. Evert A. Huisman. ISBN 
90-6346-115-l-uitg.SVAG, Postbus 137, 
8000 AC Zwolle. 
4). Het rijk van de schaarste. Hans 
Achterhuis. ISBN 90-263-08485. uitg. 
AMBO 1988. 
5). De postmateriële samenleving. Hans 
Achterhuis. ‘t Kan Anders 1987 nr. 4 
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Deze en andere feiten rondom 
soldatenverzet komen aan de orde 
in het onlangs verschenen boek 
van Theunis Stelling en Ron Blom 
‘Niet voor God en niet voor het 
Vaderland’. 

Schatte Troelstra de situatie goed 
in? Vormden het leger en de vloot 
revolutionaire factoren? Was de 

Het rapport, dat voornamelijk het 
geval Urenco-Almelo beschrijft (de 
geschiedenis van de ultracentrifuge 
en de manier waarop deze 
technologie voor uraniumverrijking 
zich via ex-Urenco-werknemer Khan 
naar Pakistan en elders verspreidde) 
als voorbeeld van de nauwe relatie 
tussen kernenergie en kernwapens. 
Daarin speelt het Non-Proliferatie 
Verdrag een belangrijke rol. Om die 
reden werd het rapport gepresenteerd 
tijdens de voorbereidende conferentie 
over het Non-Proliferatie Verdrag, 
begin mei in New York.

Info: Project on European Nuclear Non 
Proliferation PENN-NL, 06- 1322 3359 
(Karel Koster) of Greenpeace-New 
York: 00-1 6462470849 (Nicky Davies); 
www.eurobomb.nl (onder ‘publicaties’)

Al eerder, afgelopen 9 maart, ver-
klaarde de militaire opperbevelhebber 
van de NAVO, generaal Jones, in de 
Belgische Senaat dat de Verenigde 
Staten het aantal kernwapens in 
Europa sterk zou gaan verminderen. 
Deze bewering herhaalde hij in 
interviews met de kranten ‘La libre 
Belgique’ en De Morgen. 

Volgens het ‘Defense Science Board’ 
is er geen militaire noodzaak meer 
voor de nucleaire taak in Europa. Het 
geld dat ermee gemoeid is zou beter 
voor andere zaken gebruikt kunnen 
worden. Het elimineren van deze 
nucleaire taak is een van de adviezen 
uit het rapport, dat erop gericht is de 
strategische aanvalsmogelijkheden 
van de Verenigde Staten te 
vergroten. Daartoe wordt verder 
onder meer geadviseerd nieuwe 
kernwapens 2) te ontwikkelen, die 
daadwerkelijk inzetbaar zijn, en het 
aantal overbrengingsmiddelen - 
zoals raketten - minder te reduceren 
dan gepland. 

Op vliegbasis Volkel liggen al sinds 

Adviesorgaan Pentagon: schaf 
VS-kernwapens in Europa af
Het ‘Defense Science Board’ (wetenschappelijke defensie-
commissie), een belangrijk adviesorgaan van het Pentagon, 
dringt in haar recentste rapport 1) aan op het afschaffen van 
de nucleaire taak met Amerikaanse kernwapens in andere 
landen. Dit zou betekenen dat deze kernwapens, die 
onder meer in zes Europese landen waaronder Nederland 
(luchtmachtbasis Volkel in Noord-Brabant) liggen 
opgeslagen, kunnen worden teruggetrokken. 

1960 een aantal Amerikaanse 
kernwapens. Op dit moment gaat 
het nog om een elftal B-61-bommen, 
die ingezet kunnen worden door 
F-16-piloten. De bewaking van de 
wapens, die opgeslagen liggen in 
speciale bunkers onder F-16-hangars, 
geschiedt door een Amerikaanse 
eenheid, het ‘752 Munitions Support 
Squadron’. 

Karel Koster (Werkgroep Eurobom, 
030-2714376)

1) Dit in februari ‘04 verschenen 
rapport is getiteld ‘Future Strategic 
Strike Forces’ 
2) Bedoeld worden de ‘mini-nukes’ 

krijgsmacht nog betrouwbaar voor 
de staat? Was het altijd zo rustige 
Nederland rijp voor een omwenteling? 
Stelling en Blom analyseren het 
moreel van militairen (ook in Indië), 
dat gedurende de mobilisatie 
verslechterde. De militairen vormden 
een steeds minder betrouwbare factor 
voor de staat. Tevens onderzoeken 
zij de invloed van linkse politieke 

Boekbespreking

Soldatenverzet tijdens ‘14-’18
In november 2003 was het 85 jaar geleden dat de leider van de SDAP, 
Troelstra zijn fameuze revolutieoproep deed. Hij meende dat de 
beginnende revolutie in Duitsland ‘niet bij Zevenaar halt zou houden’. 
Hij baseerde zich ook op de situatie in de Nederlandse krijgsmacht. Juist 
enige weken tevoren hadden soldaten in de Harskamp barakken in de 
as gelegd en in vele andere plaatsen hun onvrede over de intrekking 
van verloven getoond.

stromingen, die zich bezighielden met 
het vraagstuk ‘militarisme’. Sommige 
waren voor dienstweigering, andere 
probeerden soldatenorganisaties 
op te richten. In de laatste jaren 
stichtten revolutionair-socialisten naar 
Russisch voorbeeld soldatenraden. 
Sommige anarchisten waren geneigd 
gebruik te maken van geweld. In Indië 
ontwikkelden socialistische militairen 
een plan voor een omwenteling. Maar 
aan het eind van de mobilisatietijd 
bleek dat geen enkele organisatie 
gebruik wilde/kon maken van de 
situatie. 

Het boek “’Niet voor God en niet voor het 
Vaderland’. Linkse soldaten, matrozen 
en hun organisaties tijdens de mobilisatie 
van ‘14-’18” (prijs 42,50 euro, 1000 
pagina’s). Bestellen: 030-2801987 of 
ron@ronblom.demon.nl  

Urenco en de verspreiding 
van kernwapens

Onlangs presenteerde Greenpeace 
International in New York een 
engelstalig rapport over de nucleaire 
firma Urenco: ‘A.Q. Khan, Urenco and 
the proliferation of nuclear weapons 
technology: The symbiotic relation 
between nuclear energy and nuclear 
weapons’ (1); de auteurs zijn: Joop 
Boer (AMOK-Noord), Henk van 
der Keur (LAKA), Karel Koster (zie 
hieronder) en Frank Slijper (Campagne 
tegen Wapenhandel)

1) ‘A.Q. Khan, Urenco en de verspreiding 
van kernwapentechnologie: de symbio-
tische relatie tussen kernenergie en kern-
wapens’ 'Little Boy', de bom van Hiroshima
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Elke woensdag 18:30-20:00 Stiltekring 
bij kerk op Dorpsplein, Koudekerke. Lidy 
Weststrate, 0118-552170
• Elke woensdagavond 17:30-18:00 
Stiltekring voor Vrede, Stationsplein 
Enschede. 053-4763341
• Elke donderdag 19:00 Vredeswake met 
kaarsjes, Brink, Deventer
• Elke donderdag 17:30-18:30 Picket bij 
VS-ambassade, Lange Voorhout, Den 
Haag, tegen de ‘Nieuwe Oorlog’. Info: 
Haags Vredes Platform, 070-3658533
• Elke 1e woensdag van de maand 13:
00-14:00 Stille wake tegen investeren 
in wapenindustrie en wapenhandel. 
Beursplein (voor de Beurs van Berlage), 
Amsterdam. Franciscaanse Vredeswacht 
e.a..
• Iedere 1e donderdag v/d maand 18:
00-19:00 stiltekring ‘Stilte voor vrede’. 
Aan de voet van het Vredespaleis,  
Carnegieplein, Den Haag; Irene van 
Schagen en Maria Felice. 070-3604510, 
irenevans@hetnet.nl
• Elke 1e vrijdag van de 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. 020-6223661 
(Lily v/d Bergh). osp@xs4all.nl, 
www.vrouweninhetzwart.nl
• Elke 1e 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
• Elke laatste zaterdag v/d maand 12:
00-12:30 Kring voor de Vrede. Hoek 
Markt/Sprongstraat, Zutphen. J. de Vries. 
0575-526807.
• Om de week op zaterdag 13:00-14:00 
Stille wake ‘Israël, stop bezetting van 
Gaza en Westoever!’. Wake door mannen 
en vrouwen in het zwart gekleed. Voor 
het stadhuis, Groningen. Vrouwen in het 
Zwart, Groningen. 050-3021940 (Maatje 

EENDAAGSE ACTIVITEITEN
• Za 22 mei 13:30-17:30 lunchlezing ‘De 
Verenigde Naties. Vrede, veiligheid, 
ontwikkeling, mensenrechten en 
hervormingen’. Vredescentrum Techn. 
Universiteit Eindhoven, 040 -2474546
• Di 25 mei 20:00 Debat Integratie voor 
het blok. Hollen of stilstaan. Lutherse 
kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht. 
3.50 euro. Debatcentrum Tumult, 
030-2332430. info@tumultdebat.nl, 
www.TUMULTdebat.nl
• Wo 26 mei 15:00 Wereldkinderfestival: 
Bal mondial. Dansen met je regenlaarzen 
aan, dan kun je hard stampen. Leer de ‘gum 
boot’-dans. RASA Wereldculturencentrum, 
Pauwstraat 13a, Utrecht. E 3,50 tot E 6,-. 
RASA, 030-2330127, publiciteit@rasa.nl, 
www.rasa.nl
• Do 27 mei Protest tegen nucleaire 
transporten vanuit Ahaus, Duits-
land, naar verwachting vanaf 27 
mei. nenocontact@hotmail.com, 
www.indymedia.nl/nl/2004/04/17998.shtml

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). 
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Visbeen), janny.beekman@wanadoo.nl, 
www.vrouweninhetzwart.nl

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• t/m 23 mei Europese tour tegen 
kernenergie. Actiekaravaan door 
Frankrijk over gevaren kernenergie 
en overstap op duurzame energie. 
Org.: o.a. ‘Sortir du nucléaire’, Stg 
Theaterstraat, Kookcollectief Rampenplan. 
00-33-6-33494659. bries11@euronet.nl, 
www.ddh.nl/duurzaam
• t/m 30 jun Vredesfabriek. Met 15 
machines en tientallen apparaten maken 
de bezoekers vrede en vrijheid. Met 
de Tolerantiemeter, machtssorteerder, 
conflictrol, oorlogsverkenner, zondebok-
molen, spijtbuis, monumentenwiel en 
oorlogsdemper krijgen jongeren inzicht in 
hun gedrag. Nationaal Monument Kamp 
Vught, Vught. Stichting Vredeseducatie, 
030-2723500, www.vredeseducatie.nl, 
vrede@xs4all.nl 
• 28 t/m 31 mei Pinksterlanddagen. Het 
jaarlijkse anarchistische festival. Voor 
de een ‘n reünie, voor de ander een 
studieweekeinde of kleine vakantie. 
Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning, 
Aekingaweg 1a, Appelscha. E 10,-. 
Breng je kampeerspullen mee. 
pinksterlanddagen@hotmail.com, 
www.pinksterlanddagen.nl
• 17 t/m 20 jun Vijfde NAR-Gathering. 
Treffen voor dromers, wereldverbeteraars, 
muzikanten, troubadours, tipi-bouwers, 
kinderen van de wind, bewonderaars 
van de zon, dichters, minstrelen, 
levenskunstenaars, filosofen, acroba-
ten, ecodorpers, vredeswerkers, milieu-
beschermers, clowns en narren.. Ecol. 
woonwerkgemeenschap (i.o.) De Vlierhof, 
Kleve/Keeken, Duitsland. E. 1,50 p.p. Zelf 
zorgen voor tent en eten; kinderen gratis. 
Netwerk Alternatieve Reizigers (NAR), 
0049 -2821970242, info@vlierhof.nl, 
www.vlierhof.nl
• 19 t/m 20 jun Op bezoek bij de 
biologische boer. Open huis bij ca. 200 
biologische bedrijven in alle provincies. 
Vanaf eind mei staan deelnemende 
bedrijven op website. Platform voor 
biologische landbouw en voeding, 030-
2339970, www.platformbiologica.nl
• 8 jul 2004 t/m 11 jul 2004 10de 
internationale conferentie Oorlogs-
belastingweigeraars en campagnes 
voor Vredesbelasting. Thema:
de vraag om erkenning van het ge-
wetensbezwaar tegen de militaire 
bestemming van belastinggeld en ons 
verlangen om belasting te betalen voor 
vredesdoeleinden. Maison Notre-Dame 
du Chant d’Oiseau, 3a Franciscanenlaan, 
Brussel. AKtie VRedesbelasting. 0032 16 
254 011. panhuis@pi.be

Betoging tegen Urenco

Op 24 april betoogden ruim 
vijftig mensen in Almelo en bij de 
uraniumverrijkingsfabriek Urenco 
aldaar, tegen de uitbreiding van dit 
bedrijf en voor sluiting ervan. 
Ook herdachten zij de nucleaire 
ramp bij Tsjernobyl, 26 april 1986. 
Een van de sprekers beschreef de 
betrokkenheid van Urenco Almelo 
bij de verdere verspreiding van 
kernwapens en bij de ‘Joint Strike 
Fighter’. Urenco is een van de 
grootste Nederlandse deelnemers aan 
het ontwikkelingsprogramma van die 
Amerikaanse jachtbommenwerper.

Info: 
NENO, Postbus 187, 7550 AD Almelo   

'Kees Koning Vredesprijs'

Draag mensen of vredesgroepen 
voor, die de ‘Kees Koning 
Vredesprijs’ verdienen. Criteria: 
persoon, groep of organisatie, die in 
of vanuit Nederland actief was/is  voor 
ontwapening en geweldloosheid, 
tegen oorlogsvoorbereiding. 
Inzendingen tot 1 juli naar Cor 
Edelenbosch, Hoekland 16, 1602 MX 
Enkhuizen. PSP’92

Symposium
'De Afschrikking voorbij'

Het nieuwe gevaar van kern-
wapens. Lezingen door Jan 
Gevers (NVMP) en Karel Koster 
(PENN). Over mini-nukes. Hoe het 
tij nog te keren? 

Zaterdag 5 juni 11:00-16:00 uur
UMC, Heidelberglaan 100, 
Utrecht. Gratis. NVMP, vereniging 
voor gezondheidszorg en 
vredesvraagstukken, 030-2722940, 
office@nvmp.org
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• Di 1 jun 20:00-22:00 Milieudefensie- 
debat Klimaatverandering. Wat Europa 
moet doen inzake energieproductie en  
broeikasgassen en de NL-rol daarin 
tijdens voorzitterschap EU? Panel 
met Alexander de Roo (GroenLinks), 
Kornelis Blok (Ecofys, UvU), Jannes 
Verwer (EnergieNed-E.ON Benelux) en 
Vera Dalm (dir. Milieudefensie). In Felix 
Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam. 
020-5507300,  anne.van.mierlo@milieud
efensie.nl, www.milieudefensie.nl
• Za 5 jun vanaf 12:00 ‘Geen Paniek! 
Europa Festival’ in Het Volkshuis, 
Apothekersdijk 33a, Leiden. Met 
lezingen van o.a. Barabara Smedema 
en Peter Custers, over de EU, 
disciplinering, democratie en verzet. 
Ook: muziek, debat, diner, poëzie, 
presentaties & ‘s avonds feest. 
Eurodusnie, 071-5173019/5136955
• Za 5 jun 14:00-17:00 Symposium/
discussiebijeenkomst Een Sociaal 
Europa? Nieuwe werknemer-nieuwe 
sociale (on)zekerheid. Hoe pakt Europese 
beleid uit in Amsterdam e.o. en hoe daar 
georganiseerd mee om gaan. Dijktheater, 
Da Costakade 60, Amsterdam. gratis. Met 
genodigden A. Korver, R. Gerritsen, R. Vlek 
e.a.. FNV Bondgenoten Amsterdam, ism 
Bijstandbond, Searchweb en Ned. Comité 
Euromarsen, 020-6163407/6721452, 
euromarsen@dds.nl
• Di 8 jun 20:00-22:00 Zaaldiscussie over 
Europees milieubeleid. Thema: voedsel. 
Rol Europa tijdens NL-voorzitterschap 
stimuleren? Mmv. wetenschappers, 
bedrijfsleven en (milieu)organisaties. Zaal 
Lux, Nijmegen. Gratis. Milieudefensie, 
020-6262620, www.milieudefensie.nl
• Wo 9 jun Actie Nationale Straatspeeldag. 

Bewoners zetten straten voor spelen, 
feesten en gezelligheid (zonder auto’s 
dus). 
• Za 12 jun 2004 10:00-18:00 Nationale 
conventie over de toekomst van de VN. 
Gastheer: min. Ben Bot. Debatten, muziek, 
talkshows, landenprogramma’s, films en 
workshops. Op diverse locaties (Melkweg, 
Cinecenter en Amuse), Amsterdam. 
Gratis. Tijdig reserveren is nodig via: 
www.dewereldvandevn.nl. MiBuZa, ism, 
NCDO en Ned. Ver. v/d VN 
• Za 12 jun 12:00-17:00 Aanloopdag 
Anders Globaliseren in/en Europa. 
Met inleider Kees Hudig (XminY) over 
initiatieven, acties en netwerken rond 
‘anders-globaliseren’. Met video. Ook: 
kennismaken met activiteiten, de mensen 
en  plek van Omslag, Hoogstraat 301a, 
Eindhoven. Vrijw. bijdr. (niet gratis). 
Vooraf aanmelden! Incl. biol.-veget. lunch. 
Wie wil kan na afloop blijven mee-eten. 
040-2910295. omslag@omslag.nl, 
www.omslag.nl
• Ma 14 jun Themadag Stadsecologie. 
Inzicht opdoen over natuur en ecologisch 
beheer. Fort Vechten, Marsdijk 2, Bunnik. € 
25,-. Stg Werk aan de Linie, 030-6565285/
06-44582392, wirtz@nieuwland.nl
• Wo 16 jun 2004 17:00-19:00 Lezing In 
het kader van genderstudies. Bushuis, 
Klovenierswal 48, Amsterdam. Homo/
Lesbische Studies/Mosse Fonds UvA, 
g.hekma@uva.nl
• Do 17 jun 10.-00-15.00 Studiedag 
‘Ecokids’, dat programma is voor kinderen 
tussen 8 en 12 jaar over natuur, milieu 
en duurzaamheid. Toelichting van twee 
projecten met videofilm en ‘s middags 
praktijkprogramma. Ochtend: wijkgebouw 
Lombardijen, Menanderstraat 89, 3076 AG 

en ‘s middags: kinderboerderij ‘de Kooi/
NME-centrum’, Maeterlincweg 85, 3076 
GA, R’dam-Lombardijen. Aanmelden: 
0182-699603, E 15.- p.p. op giro 845282, 
tnv Stg Ecokids Nederland te Gouda. 
010-2917484 en ‘de Kooi’ 010-4327921. 
ecoinfo@ecokids.nl, www.ecokids.nl
• Za 19 jun Festival Mundial slotweekend. 
Kleurrijk feest met cultuur en informatie uit 
alle delen van de wereld. Leypark, Tilburg. 
013-5431335. info@festivalmundial.nl, 
www.festivalmundial.nl
• Zo 20 jun 12:00-17:00 Ecologische 
Kempische Natuurmarkt. Natuurtuin 
‘t Loo, Terlostr.4, Bergeijk; E 1,-, 
beneden 12jr gratis. 040-2012489, 
www.natuurmarkt.net
• Wo 23 jun Demo tegen ‘foute’ 
sportkleding Olympische Spelen. 
Amsterdam. Schone Kleren Kampagne, 
020-4122785, www.fairolympics.org
• Za 26 jun 14:00 Demonstratie 
PLEUROParade. Mix tussen streetrave 
en demo tegen schijnheilige EU-
propaganda. Breng spandoek 
en muziek mee! Van Domplein 
door de stad naar stadspark, 
Utrecht. EuNEE, gelegenheidsko-
mitee van maatschappijkritische 
personen, Postbus 85069, 
3508 AB Utrecht, 06-23555247, 
pleuroparade@yahoo.com

Festival globalisering

Wat is globalisering eigenlijk? Welke 
invloed heeft het op het dagelijks 
leven van mensen? Praten voor- en 
tegenstanders wel met elkaar? Deze 
en meer vragen stelt de organisatie 
van het Festival Globalisering aan 
de deelnemers op 26 en 27 juni in 
Amsterdam. 

Het uitgebreide programma behelst een 
cultureel deel, met muziek, cabaret, 
film, exposities en een inhoudelijk deel. 
Daarin worden lezingen, debatten en 
workshops georganiseerd, verdeeld 
in 6 categorieën. Deze hebben 
de volgende thema’s: duurzame 
ontwikkeling, marktwerking, cultuur 
en media, overheden, mensenrechten 
en internationale stabiliteit. Vooral dit 
laatste thema zal de lezer van ons blad 
aantrekken. 

Het festival is vrij toegankelijk en 
wordt gehouden in de Roeterstraat 
15 te Amsterdam. Het humanistisch 
vredesberaad zal er een workshop 
verzorgen met de titel: ‘Wat betekent 
globalisering voor de wereldvrede?’. 

Info: Ellen Heeres (Festivalcoördinatie) 
06-12450527
www.festivalglobalisering.nl 

Openbare Forumdiscussie (tweede ronde) 

‘Het volk van Irak, 
nu en straks’

met onder meer: 
• Feisal Nasser (Voorzitter Iraaks Platform NL)  
• Robert Soeterik (onder voorbehoud; Middle East Research      
  Associates-MERA)

Vrijdag 18 juni, 19.30 - 22.00 uur,
WDC Mariahoeve, Ivoorhorst 155, Den Haag

Org.: Haags Vredes Platform / Den Haag tegen de ‘Nieuwe 
Oorlog’ (070-3658533), Iraaks Platform (070-3477049), in 
samenwerking met Culturele Mandeeërs Club 


