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Met de aanslag op de VN-missie is in één 
klap een einde gemaakt aan een tijdperk. 
Een tijdperk waarin, wereldwijd, het idee 
overeind werd gehouden dat de VN een 
moreel superieure organisatie is die boven 
de partijen staat en die dan ook door ieder-
een gerespecteerd zou moeten worden.

De uitwerking van de VN-sancties je-
gens Irak
Veel is er de afgelopen jaren te doen ge-
weest over de sancties die sinds de Golf-
oorlog vanaf 1991 door de Verenigde Naties 
aan Irak werden opgelegd. Of beter, bij na-
der inzien, juist opvallend weinig, althans 
gelet op de verwoestende gevolgen hiervan 
voor de Iraakse economie en infrastruc-
tuur, de Iraakse samenleving en dus voor 
de Iraakse bevolking. Het sanctie-regime 
dat meer dan een decennium lang door de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
aan Irak is opgelegd geweest, heeft een 
vernietigende uitwerking gehad. 
Het gaat hier om de herstelbetalingen 
waartoe Irak  door de Veiligheidsraad 
werd veroordeeld. Deze herstelbetalingen 

zullen voor het land nog lang ernstige 
gevolgen hebben. Op grond van rappor-
ten van hulpverleningsorganisaties moet 
worden aangenomen dat meer dan een 
miljoen Iraakse burgers als gevolg van de 
sancties het leven hebben gelaten. Ook 
rapporten van VN-organisaties zelf geven 
dat uitdrukkelijk aan. Zoals van UNICEF, 
dat de dood van een half miljoen kinderen 
in Irak aan de VN-sancties toeschrijft. Dit 
was geen natuurramp, maar duidelijk een 
gevolg van (on)menselijk handelen. 

Hoe heeft het zover kunnen komen?
Indien de VN, als objectieve stem van 
de internationale gemeenschap en de 
belichaming van het goede in de interna-
tionale verhoudingen, als het ware boven 
iedere wezenlijke kritiek verheven is, dan 
kan zo’n organisatie ook onmogelijk ver-
antwoordelijk zijn voor de dood van meer 
dan een miljoen mensen. En dus moeten 
daarvoor dan, noodzakelijkerwijs, andere 
krachten dan de VN verantwoordelijk zijn. 
Dat kon, in dit geval, dan niemand anders 
zijn dan Saddam.

Met de VN is het grondig mis gegaan
De terreuraanslag in Bagdad van 19 augustus dit jaar op het ge-
bouw van de missie van de Verenigde Naties kan natuurlijk alleen 
maar afschuw wekken. Maar rationeel te duiden is die gebeurtenis 
in elk geval wel. De kern van de zaak is dat de VN het laatste de-
cennium zelf te veel partij is geworden. In de ogen van zeer velen 
op deze wereld.

De redenering verliep dan immer langs de 
volgende contouren: als Saddam er niet zou 
zijn, dan wel zou ophouden te doen wat hij 
doet, zouden de sancties niet nodig zijn. 
Maar hij zit er nog, en hij gaat maar door, en 
dus moeten de sancties helaas wel voort-
gezet worden. En zo werd iedere discussie 
over de schuldvraag onmiddellijk effectief 
platgeslagen nog voor die daadwerkelijk 
had kunnen beginnen. De wereld slaagde 
er op deze manier in om, jaar in jaar uit, 
een wezenlijke bezinning op verantwoorde-
lijkheden voor de economische en sociale 
vernietiging van Irak en de massasterfte van 
de kinderen, zieken en zwakken als gevolg 
daarvan, systematisch te ontlopen.

Het causaal verband tussen de sancties 
jegens Irak en de gevolgen is onloochen-
baar
Angstvallig werd aldus voorbijgegaan aan 
het feit dat in niet geringe mate ook het 
VN-handelen leidde tot de ontwrichting 
van de Iraakse samenleving. Iedere objec-
tieve waarnemer met enige deskundigheid 
moest immers onderschrijven dat van enige 
overlevingskans voor de Iraakse economie 

Platform tegen de ‘Nieuwe 
Oorlog’ eist zelfbeschikking 
voor Irakezen

De plenaire vergadering van het landelijk 
Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’ heeft 
afgelopen 7 september in Amersfoort de 
hoofdinzet van zijn najaarscampagne 
vastgesteld: Zelfbeschikking voor Irake-
zen. Dat is ook de centrale leuze op de 
voorzijde van een nieuw kleurenpamflet 
dat het Platform onlangs uitbracht. (1) 
Op de achterzijde wordt de noodzaak 
beargumenteerd van zelfbeschikking, 
volledig zelfbestuur en Iraakse controle 
over de olie. Ook wil het Platform terug-
trekking van de Amerikaanse troepen 
en tevens die van hun Nederlandse en 
andere bondgenoten, na machtsover-
dracht via de VN. Het Platform stelt 
vast dat de chaos in Afghanistan en het 
toegenomen geweld in Irak laten zien 
dat zogenoemde ‘schurkenstaten’ niet 
tot democratieën gebombardeerd kun-
nen worden. 

Vervolg op pagina 9

LEN, in Trouw, 25-09-2003
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Op 20 september, Amsterdam

De demonstratie van Keer het Tij was 
een groot succes: 25 duizend demon-
stranten tegen het afbraakbeleid van 
Balkenende 2. Op de dinsdag voor 
de demonstratie stortte het kabinet 
bakken met ellende over Nederland 
uit. Bijna iedereen moet inleveren, 
de ‘zwakken’ het meest, de rijken het 
minst. Spontaan sloten de mensen zich 
tijdens de demonstratie aan en het be-
zoek aan de manifestatie op het Muse-
umplein was dan ook massaal. 

Onwillekeurig ga je dan een vergelijking maken met 
de eerdere demonstraties dit jaar tegen de oorlog in 
Irak. Kwamen toen relatief veel migranten in actie, 
deze demonstatie was veel ‘witter’. Tevens viel op 
dat ook hier veel jongeren waren en mensen bo-
ven de vijftig. De dertigers en veertigers ontbraken 
grotendeels. 

Ook Palestina en Irak
Naast de bezuinigingen was er ook aandacht voor 
Palestina en de toestand in Irak. En in de traditie 
van Keer het Tij was er op het manifestatieterrein in 
diverse tenten de mogelijkheid om over een breed 
scala aan onderwerpen te discussiëren. 

Schrik van Fortuyn is vergeten
Nu is het zo dat het kabinet al aangekondigd heeft 
zich niets van maatschappelijk verzet aan te trekken. 
Balkenende luistert immers alleen als Bush iets zegt. 
De schrik van Fortuyn is vergeten en de volgende 
verkiezingen zijn pas in 2006 als CDA, VVD en D66 
tenminste de rijen gesloten houden. 
Daar staat tegenover de Keer het Tij steeds breder 
wordt. De PvdA en de FNV deden op het laatste 
moment ook mee en de SP speelt een steeds 
prominentere rol. Lag de nadruk vorig jaar nog op 
actiegroepen en NGO’s (niet-goevernementele or-
ganisaties), nu worden politieke partijen belangrijker. 
Dat heeft voordelen - meer publiciteit, bredere ac-
ceptatie, massalere acties - maar ook nadelen: de 
brede inhoud gaat verloren en er is maar één ding 
dat de deelnemers verenigt: ‘Tegen de bezuinigingen 
van B2’. 
Dat lijkt op de ontwikkeling van de strijd tegen de 
kruisraketten: één onderwerp en een breed platform 
met actiegroepen, politieke partijen en vakbonden: 
het Komitee Kruisraketten Nee. Dat spatte trou-
wens na de kamerbeslissing van november 1985 
uiteen, maar de kruisraketten zijn er niet gekomen.  
De strijd tegen de kruisraketten is langzaam en 
moeizaam opgebouwd met veel werk in de wijken. 
Mensen vonden elkaar en waren plaatselijk actief. 
Als vakbondsmensen, NGO’s, activisten en politieke 
partijen zich plaatselijk tegen B2 organiseren is ook 
nu veel mogelijk.
 
Jan Taat 

Anneke Schuckink Kool en Gerrit 
Frijstein achter de info-tafel voor de 
Vredestent op het Museumplein. In 
de tent presenteerde Heleen Ransijn 
(Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’) 
goed bezochte discussieprogramma’s 
over onder meer Palestina, de Filip-
pijnen en Irak. Over de oorlog tegen 
dat laatste land sprak de Leeuwarder 
predikant Cor Keijzer, die daar afgelo-
pen juni op vredesmissie was. Eerder 
dit voorjaar was hij ook al in Irak. >>>

Dertigers en veertigers ontbraken grotendeels

Keer het Tij 20 september: 25.000 tegen B2

Waarnemers- 
centrum in Bagdad

Afgelopen zomer heeft een coali-
tie van Amerikaanse anti-oorlogs-
organisaties een waarnemers-
centrum in Bagdad geopend. Dit 
centrum richt zich onder meer op:
- de rol van buitenlandse olie- en 
andere ondernemingen
- schendingen door de bezetters 
van burgerrechten
- ondersteuning van onafhan-
kelijke Iraakse media en van 
milieugroepen
- de water- en voedselsituatie, de 
effecten van uraniummunitie en 
clusterbommen.

De coalitie werkt samen met 
groepen en bewegingen als ‘Fo-
cus on the Global South’, Iraakse 
Democraten tegen de bezetting 
en lidorganisaties van het ‘World 
Social Forum’.

Info: www.occupationwatch.org/
index.php
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Het initiatief voor dit project is uit Ne-
derland afkomstig; het is  ondertussen 
een van de belangrijke campagnes in 
2004 van het Franse netwerk ‘Sortir 
du nucléaire’.(1) Milieuorganisaties 
als Greenpeace en Friends of the 
Earth Europe ondersteunen deze 
Tour. Evenals bij het verzet tegen 
de WTO (wereldhandelsorganisatie) 
en globalisering heeft de strijd tegen 
de nucleaire lobby en industrie meer 
kans van slagen als internationaal 
wordt samengewerkt. 

De Tour start met een grote manifes-
tatie/demonstratie tijdens het week-
end voorafgaande aan Tsjernobyldag 
(26 april) 2004. Waarschijnlijk wordt 
begonnen in Le Havre, omdat daar 
het uranium Frankrijk binnenkomt; 
de Tour zal vermoedelijk eindigen in 
Straatsburg vanwege de Europese 
verkiezingen op 10 juni 2004. 

Waarom in Frankrijk?
• Frankrijk is in West-Europa de be-
langrijkste producent van nucleaire 
elektriciteit en een grote exporteur 
hiervan, onder andere naar Neder-
land. 
• Frankrijk heeft de intentie om een 
nieuw type kerncentrale te bouwen; de 
EPR (European Pressurised Reactor). 
Dit kan het begin zijn van een nieuwe 
generatie kerncentrales in Europa. 
• Frankrijk lijkt niet serieus en intensief 
te investeren in duurzame energie. 

Hoe gaat de Tour te werk? 
Een buskaravaan met mensen uit 
verschillende Europese landen zullen 
een route volgen langs alle onderdelen 
van de nucleaire keten (uraniummij-
nen, verrijking, kerncentrales, militaire 
nucleaire objecten, opwerking, vervoer 
en opslag van radioactief afval). Uiter-
aard zullen zij tussen verschillende ‘nu-
cleaire’ locaties ook plaatsen aandoen 
die van belang zijn voor de productie 
van duurzame energie. 
• Bij de ‘locatie van de dag’ (nucleair 

of duurzaam), zal een kort theater/
muziek-spektakel worden opgevoerd 
door de deelnemers. De ontvangende 
groep (plaatselijk en regionaal) wordt 
gevraagd op hun manier een bijdrage 
te leveren en informatie te geven over 
datgene dat ter plaatse gebeurt en te 
spreken over hun campagne. 
• Daarna zullen de deelnemers geza-
menlijk in parade vanaf zo’n 2 tot 3 km 
buiten het centrum van de dichtstbijge-
legen stad naar de slotlocatie aldaar 
trekken. Hier wordt een uitgebreider 
programma met theater, muziek, een 
expositie en video gepresenteerd om 
de bevolking te informeren. 
• Gedurende de Tour zullen de 
deelnemers samenwerken aan het 
slotspektakel, het schilderen van 
spandoeken, enz.. 
• In principe gaat ‘Federatie Kookkol-
lektief Rampenplan’ voor maaltijden 
zorgen en ‘Theaterstraat’ voor prak-
tische zaken als vervoer, podium en 
geluid. 

Tour de France pour sortir du nucléaire, van 24 april tot 23 mei 2004

Europese tour tegen kernenergie
Volgend jaar zal er een groot Europees project plaatsvin-
den tegen de nucleaire dreiging. Een maand lang trekken 
zo’n honderd activisten uit heel Europa door Frankrijk om 
informatie te geven over kernenergie, de gevaren daarvan 
en de vele mogelijkheden voor duurzame energieproductie. 
Ook is er ruim aandacht voor het militair gebruik: kernwa-
pens en uraniummunitie. De info-tour omvat een expositie, 
video’s, theater en muziek. Het is een laagdrempelig project 
dat miljoenen mensen direct en indirect (via de media) kan 
informeren. 

Oproep 
Voor dit project is veel geld nodig. 
Financiële steun is dan ook heel hard 
nodig. Daarom dit dringende beroep 
op eenieder die het project wil onder-
steunen om een bijdrage te storten 
op GIRO 9634523, t.n.v. TOUR DE 
FRANCE PSDN, te AMSTERDAM. 

Helaas is plaats voor deelname be-
perkt maar steun voor dit project is 
hard nodig. Heb je ideeën wat betreft 
artiesten uit Nederland of elders uit 
Europa, of relevante organisaties en 
bedrijven die dit project (financieel) wil-
len ondersteunen laat dit svp weten. 

1) ‘sortir’ betekent hier ‘uitstappen’

Info: E. Leijten, Postbus 95214, 1090 
HE AMSTERDAM; 020-6650273 
bries11@euronet.nl  

Pi en Chi Nokkio, met op de achtergrond de kerncentrale bij het Noord-Franse 
Cattenom
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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 dagvaar-
dingen, boetes, schikkingsvoorstellen, seponeringen, uitspraken enz.. Schrijf of 
bel ATK, Spijkermakersstraat 28, 2512 ES, Den Haag, tel. 070-3890235. Finan-
ciële steun op rekening 30.87.39.744 van Akties tegen Kernwapens, Bolsward

• Op 6 augustus moesten drie vredesactivistes in hoger beroep voorkomen bij de 
rechtbank in Den Bosch vanwege de bezetting van de radartoren van kernwa-
penbasis Volkel op 6 augustus (Hiroshima-dag)  2001. Eerder waren zij door de 
politierechter veroordeeld vanwege het in gevaar brengen van het vliegverkeer. 
In hoger beroep werden ze vrijgesproken.
• Op 13 augustus moesten vier vredesactivisten voorkomen in Den Bosch 
vanwege akties tijdens het kerstvredesactiekamp bij kernwapenbasis Volkel 
in 2001. Zij werden veroordeeld tot E.200,- boete.
• Op 20 augustus moesten 4 activisten verschijnen voor de politierechter in Almelo 
vanwege hun acties tegen de open dagen op vliegbasis Twente dit voorjaar. Voor 
het beschilderen van het wegdek met anti-militaristische leuzen en het knippen in 
het hekwerk rond de vliegbasis werden zij tot 2 weken voorwaardelijk veroordeeld. 
De rechter motiveerde deze extreme strafmaat door te stellen dat de vredesacti-
visten gevoelloos voor boetes waren.
• Op 16 september moesten 2 vredesactivisten voorkomen bij de kantonrechter 
in Den Haag, vanwege hun protest tegen de wapenbeurs NIID in oktober 2002 in 
Den Haag. De rechter sprak beiden vrij van het niet opvolgen van een politievor-
dering. Hij oordeelde dat er geen geldige redenen waren om de demonstranten 
te vorderen. (Zie op pagina 7 het verweer van een van de activisten).
• Op 27 oktober moet 1 laatste burgerinspectrice voorkomen bij de kantonrechter in 
Den Bosch, vanwege haar deelname aan de burgerinspectie van kernwapenbasis 
Volkel op 30 maart ‘03, uit protest tegen de Irak-oorlog. 9u30, gerechtsgebouw 
Den Bosch, Leeghwaterlaan 8, direct achter station NS.
• Op 28 oktober moeten zo’n 10 vredesactivisten voorkomen bij de politierech-
ter in Den Haag, vanwege hun Paaswake bij de Israëlische ambassade in Den 
Haag tijdens het Paasvredesactiekamp 2002. Hun wordt het niet opvolgen van 
een politievordering ten laste gelegd. 11u15, gerechtsgebouw Den Haag, Prins 
Clauslaan 60.
• Op 4 november moet 1 vredesactiviste voor de Haagse rechter verschijnen van-
wege haar protest bij de VS-ambassade tijdens het bezoek van de Amerikaanse 
staatssecretaris van defensie in januari dit jaar. Haar wordt verstoring van de 
openbare orde ten laste gelegd.
• Alle 7 arrestanten van de blokkade van de munitietrein bij Sevenum in april dit 
jaar hebben bericht van de officier van justitie gehad, dat hun zaak geseponeerd 
is. De trein die Amerikaanse wapens uit Duitsland naar de haven van Rotterdam 
vervoerde ten behoeve van de Irak-oorlog werd succesvol gestopt en 24 uur 
vertraagd, waarna de arrestanten langdurig (10 dagen) in voorarrest werden 
gehouden.

De Plussers

Tussen de talloze bussen met vredesdemonstran-
ten in 1981 stond er een met ‘tachtig-plussers 
tegen kernwapens’. Voor de inzittenden werd nu 
en dan geapplaudisseerd, ze kregen een aparte 
status voor een dag. 
Nog altijd zijn veel ouderen vertegenwoordigd 
tijdens anti-oorlogsdemonstraties en ‘boze stads-
wandelingen’. Binnenkort kunnen we de negen-
tig-plussers wellicht verwachten temidden van de 
kramen, spandoeken en spreekkoren. We worden 
immers alsmaar ouder en wie nog in leven is blijft 
zichzelf verplichtingen stellen. 
Toch heb ik ook wel eens de indruk dat de ge-
wetensdrift der bejaarden iets afneemt. ‘Voor je 
kleinkinderen demonstreren’ is een beetje een 
afgezaagd excuus, nee, de liefde voor een be-
tere toekomst houdt nu gelijke tred met woede 
tegen de politiek der liefdeloosheid. Bovendien 
wordt het opa en oma inmiddels wel duidelijk 
dat het die kleinkinderen doorgaans een zorg zal 
wezen. Waarom zul jij je dan nog druk maken, 
modderend met rollator, pijnlijke voeten en/of 
gehoorapparaat?

Jazeker, u hebt gelijk, dit is natuurlijk grote onzin. 
Want al zijn de standpunten minder onwrikbaar 
geworden en al is men er al lang achter gekomen 
dat de ploegscharen niet uit geweerlopen zijn 
voortgekomen, de afkeer van het militarisme 
houdt stand. Maar waar je nooit twijfelde aan je 
pacifistisch gedachtengoed zijn er nu wel eens de 
aarzelingen....is soms een oorlog toch misschien 
wel eens ‘ergens’ te verkiezen boven....nee, 
nergens! 

Als de anti-bom buttons, de geweertjes en de make 
love-not war vlaggetjes al lang geleden naar zolder 
zijn verhuisd, wat staat de ouderen dan thans nog 
te doen? Kamerbreed Internet bestoken? Aanslui-
ting zoeken bij de anti-globalisten? Alle aandacht 
richten op milieu, derde wereld, vluchtelingen? De 
18-plussers en de 80-plussers zullen, wie weet, 
gezamenlijk de moderne technieken moeten 
opzoeken, beide categorieën zijn daar immers 
dol op! Oma en kleinkind vinden elkaar maar al te 
vaak op Het Grote Babbelnet; het houdt beiden 
bij de wereldles.

Prachtig voorbeeld is Vredesburo Eindhoven, 
stug doorploeterend aan allerlei vredesinitiatie-
ven. De medewerkers zijn stellig jong, want ze 
gebruiken uitsluitend hun voornamen. Dat is best 
leuk. Doen ze dat uit jeugdig anti-burgerisme of 
voor de eigen veiligheid? Ze staan qua leeftijd 
vermoedelijk dichter bij die jonge plussers dan 
bij de anderen, de ‘meer belegenen’. Ik houd van 
deze recalcitrante meiden en jongens, ze zijn het 
zout in de polderpap. 

Naschrift: Inmiddels heeft de demonstratie tegen 
het kabinetsbeleid, afgelopen 20 september in Am-
sterdam, wel duidelijk gemaakt dat jong en oud wel 
degelijk te motiveren zijn. Dat stemt hoopvol.

Miep
LEN, in Trouw, 23-09-2003
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Nieuwe wapen-
doorvoerwet faalt 

Dit jaar heeft de overheid evaluatie-
onderzoek laten doen naar de effecten 
van de doorvoerwet voor militaire goe-
deren; de wet is sinds 1 januari 2002 
van kracht. Bij de invoering ervan werd 
deze tussentijdse evaluatie beloofd. Het 
eindrapport door adviesbureau ‘Van de 
Bunt’, laat zien dat het met de controle 
op doorvoer nog steeds bar en boos is 
gesteld. ‘Er vindt nauwelijks controle 
plaats’ op wapendoorvoer die snel via 
Nederland verloopt, aldus het rapport. 
Alle beschikbare gegevens laten zien 
dat dit ook zo is. Het onderzoek door 
‘Van de Bunt’ betrof de doorgevoerde 
wapens in de periode januari 2002 tot 
april 2003. In die periode werden 31 
meldingen gedaan van wapendoorvoer. 
Het gaat daarbij om doorvoer van zoge-
naamde ‘kleine en lichte wapens’. 

Politieke onwil
In 2002 werden volgens het jaarrapport 
Nederlands Wapenexportbeleid 2002 
echter alleen pantservoertuigen (naar 
Israël) en ‘onderdelen en componenten 
voor wapens en munitie’ doorgevoerd 
voor een totaal bedrag van 2,84 miljoen 

euro. Dit kan nauwelijks waar zijn. Voordat 
de nieuwe wet van kracht was werd er al-
leen al op Schiphol 100 maal per maand 
een vracht wapens doorgevoerd. Het is 
natuurlijk theoretisch mogelijk dat de door 
‘Van de Bunt’ genoemde 31 meldingen alle 
doorvoer van kleine en lichte wapens betrof 
die plaats vond van januari ‘02 tot april ‘03, 
maar dat lijkt niet aannemelijk. ‘Van de Bunt’ 
mist op zijn beurt weer de doorvoer van 
de wapens naar Israël. De hele regeling 
lijkt inmiddels weinig om het lijf te hebben 
en te verzanden in politieke onwil er ernst 
mee te maken. 

Het evaluatierapport laat er ook weinig 
misverstand over bestaan dat het niet erg 
vlot met de verbeterde controle op door-
voer. Alleen op papier is de regeling ade-
quaat omgezet in ‘uitvoeringsrichtlijnen en 
voorschriften’, zoals dit in ambtelijk jargon 
heet. Uit tussenkopjes in de conclusies en 

aanbevelingen blijkt het praktisch falen 
van de regeling: 
- Inzicht in de snelle doorvoer door Ne-
derland is onvolledig; 
- Uitvoering van de regeling wordt als 
complex ervaren; 
- De ad hoc-vergunningplicht is nog niet 
opgelegd; 
- Hoe zwaarder het wapen hoe lichter 
de controle. 
Veel van de aanbevelingen die in het 
evaluatierapport worden gedaan om de 
regeling te verbeteren zijn ook al door 
Kamerleden en de Campagne tegen 
Wapenhandel en Novib naar voren 
gebracht. Economische en politieke ar-
gumenten leidden er echter toe dat de 
regering deze maatregelen weigerde in 
te voeren, waardoor er nu een beleid is 
waar niemand mee uit de voeten kan. 
Wordt vervolgd. 

Bronnen: 1. Evaluatie doorvoerregeling mi-
litaire goederen, eindrapport; Van de Bunt, 
Adviseurs voor Organisatie en Beleid, Amster-
dam, 25 april 2003. 2. Openbaar jaarrapport 
Nederlands wapenexportbeleid 2002. 

Martin Broek, Campagne tegen Wapen-
handel, Anna Spenglerstraat 71, 1054 NH 
Amsterdam, tel/fax: 0031(0)206164684, 
amokmar@antenna.nl, 
www.stopwapenhandel.org 

Excuusbrief van burgemeester 
Deetman aan vredesactivist
Het septembernummer van de Vredeskoerier ‘t 
Kan Anders bericht over aan burgemeester Dee-
tman gerichte klachten van de Haagse activist 
Frans Rutgrink aangaande de behandeling die hij 
bij de VS-ambassade ondervond van de zijde van 
de politie en van een ambassade-medewerker. 
Hierbij de excuusbrief van de burgemeester. Is de 
brief de voorbode van een nieuw beleid, dat uitgaat 
van volledig respect voor  burgerlijke vrijheden in de 
omgeving van de ambassade?   

Geachte heer Rutgrink,
Met uw brief van 13 augustus 2003 zond u mij uw verslag van een incident dat 
eerder die dag plaatsvond op het Lange Voorhout toen u foto’s wilde maken van 
of bij de Amerikaanse ambassade. U beschrijft de gedragingen van een me-
dewerker van de ambassade, de bemoeienis van een politieagente uit de daar 
aanwezige bewakingscontainer en de handelwijze van een per auto gearriveerde 
politieagent. Voorts geeft u diverse bijzonderheden. U beklaagt zich over 
- het agressief en bedreigend gedrag van de medewerker van de Amerikaanse 
ambassade jegens u op de openbare weg; 
- het hierbij niet tussenbeide komen door de politie; 
- het door de politie geven van onjuiste informatie; 
- de weigering van een politiefunctionaris om zich te legitimeren.
Vervolgens geeft u aan tijdens uw eerdere langdurige aanwezigheid in het de-
monstratievak te hebben gezien dat de medewerker van de Amerikaanse ambas-
sade ook anderen, die foto’s of opnamen wilden maken, intimideerde en beschrijft 
u uw goede verstandhouding met de politie gedurende deze periode. 

Kort gezegd betreur ik de gang van zaken. Ik bied u mijn excuses aan voor 
het hierdoor ontstane ongemak en de door u ondervonden beperkingen. De 
beveiligingsdienst van de ambassade heeft aangegeven de handelwijze van 
haar medewerker te betreuren en maatregelen te zullen nemen om herhaling 
te voorkomen. Met u ben ik van mening dat de politie bij dit incident tussenbeide 
had moeten komen. De politiemedewerkster uit de bewakingscontainer heeft 
ten onrechte gesproken over een verbod om foto’s te maken en over haar be-
voegdheid uw fotorolletje in beslag te nemen. Dit was niet in overeenstemming 
met de instructies. Onder de gegeven omstandigheden was er geen reden 
voor de betreffende politiefunctionaris om niet te voldoen aan uw verzoek zich 
te legitimeren. Ik constateer dat de later ter plaatse gekomen politiefunctionaris 
adequaat heeft gehandeld, maar uiteraard de inmiddels ontstane situatie niet 
meer heeft kunnen terugdraaien. Het betrokken politiepersoneel is inmiddels 
opnieuw geïnstrueerd. 
De burgemeester, W.J. Deetman (17 september 2003)
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HoloFaust
PIETJE VAN KIMSWERD

Ahmed had vannacht een mooie 
droom. Hij was naar de muur 

gegaan om die af te breken, steen 
voor steen voor steen. Dat was 

hem gelukt. Van dertig meter muur 
had hij zestig huizen gebouwd, 

voor Israëli gebrekkige, maar voor 
Palestijnen ruime en geriefelijke 

woningen. Daar konden wel zestig 
Palestijnse families in wonen. 

Vervolgens was er een Israëlische 
tank gekomen. Er waren soldaten 
uitgestapt. Ze hadden eerst naar 

het gat in de muur gekeken en 
vervolgens naar de nieuwe huizen. 

Ahmed konden ze niet betrappen 
omdat hij temidden van een grote 
menigte nieuwsgierigen was gaan 

staan. ‘Hier is iets fout gegaan’, 
hadden de soldaten gezegd, ‘in 

o n z e  muur zit een gat, dat 
kan niet door  o n z e  bulldozers 

gekomen zijn, noch Palestijnse 
bommen, want dan hadden overal 

brokken puin gelegen. Maar hier 
staan mooie nieuwe huizen.’ 

De soldaten hadden elkaar toe-
geroepen: ‘Is dit niet een wonder? 

Kan het dus ook zo?’ (*) Wij van 
het Israëlische leger, wij jonge 

jongens, wij zijn niet langer gek, 
we kappen ermee. Waar is de 

Palestijn die dit allemaal in één 
nacht heeft opgebouwd? Wij 

Israëlische soldaten willen hem op 
onze schouders nemen’. Maar de 

soldaten met hun vredelievende 
bedoelingen waren op de groep 

Palestijnen afgelopen zonder dat 
ze hun kalasjnikows hadden afge-

legd. Hoewel niemand hem ver-
raadde door te roepen, ‘dat heeft 

Ahmed gedaan’, keek iedereen 
wel afwachtend naar hem, zodat 
de soldaten in één keer op hem 

af konden gaan. Zo slim waren ze 
wel, die jongens van het Israëli-

sche leger. En, ook al lachten ze 
vrolijk en blij, voor een geschrok-
ken Ahmed was het in één keer 
wegwezen en wakker worden. 
‘Wat gaf jij een schreeuw’, zegt 
Jessed, ‘Nachtmerrie gehad?’ 

Ahmed wrijft zijn ogen uit. Hij 
mompelt iets over ‘een mooie 

droom’, maar hij moet nog hele-
maal bijkomen, troosteloos omdat 
hij zijn ideaal in één keer weg ziet 
stuiteren. Hij kijkt om zich heen en

ziet het haveloze, zwaar bescha-
digde koffiehuis waar Jessed, 
zijn vrouw Aisha en hij nu al weer 
een paar jaar wonen. Niks nieuw 
huisje op de Westoever. In Gaza 
op de Strook van Gaza leeft hij in 
toenemende en onveranderlijke 
armoede, terwijl op de Westelijke 
Jordaanoever om de laatste stuk-
ken aan de Palestijnen toegedacht 
land de muur dikker en langer 
wordt. Als een slang die door 
Palestijns land kronkelt om zoveel 
mogelijk grond in te lijven. Wie zal 
dat veranderen? 

Jessed zegt tegen zijn maat: “Die 
muur kost twee miljoen dollar per 
strekkende kilometer. Straks zijn er 
weer miljarden weggegooid. Israël 
krijgt veel te veel geld van de Ame-
rikanen. De politiek van Sharon is 
dat arme Israëli nauwelijks iets of 
niets toebedeeld krijgen en voor 
ons Palestijnen is de rol van schul-
dig slachtoffer weggelegd. Ook 
voor hun armoede geeft hij ons de 
schuld. Dat is zijn ‘oplossing’, zijn 
‘gedachtengoed’. Waar heb ik zo’n 
verhaal eerder gehoord?” 

Ook Ahmed doen al die autowe-
gen en die gigamuur aan de Twee-
de Wereldoorlog en erna denken. 
Hij vertelt dat de leider van Israëls 
Arbeiderspartij zich heeft uitge-
sproken vóór een muur, maar dan 
niet door Palestijns land doch op 
de Groene Lijn, de bestandslijn 
van 1967. Is me dat even een 
verbetering... Zo wordt Palestina 
stukje bij beetje ingeleverd en de 
wereld is aan het nabeschouwen. 
Ahmed grijpt de Arabische gitaar 
en zet een lied in: Met Israëls 
gepeupel aan zijn kant /bouwt 
Ariël Holofaust drie getto’s op ons 
land / voor misplaatste held speelt 
hij / met andermans geld / breek 
de muur af voor het te laat is, 
enzovoort. Als Palestijnen aan het 
zingen zijn, gaan ze lang door. 

*) Als Israëli ergens een mening 
over hebben, en dat hebben ze 
vaak, dan drukken ze dat in negen 
van de tien gevallen uit door het 
stellen van een retorische vraag, 
een vraag dus waar een ander 
eigenlijk alleen maar ‘jaah’ op kan 
zeggen.  

De muur
De ‘Apartheidsmuur’ die Israël bouwt is 8 meter 
hoog en omstreeks 1000 km lang. Ter vergelijking: 
de Chinese Muur is 6700 km lang en de Berlijnse 
was ‘slechts’ 155 km. De foto toont het Palestijnse  
Kalkilia, eens een bloeiende handelsstad. Inmiddels 
zijn de 42.000 inwoners van Kalkilia aan drie kanten 
omringd door de muur. Het verkeer in en uit de stad 
- slechts één persoon of voertuig per keer - wordt 
gecontroleerd vanuit een wachttoren. 

Israëls ‘goden van
het leger’ weigeren

Een groep van 27 piloten van de Israëlische lucht-
macht heeft onlangs een brief gestuurd naar hun 
bevelhebber, generaal Dan Halutz, waarin zij hun 
weigering te kennen geven nog langer mee te wer-
ken aan operaties in Palestijns gebied. Dit bericht 
de ‘Jerusalem Post’ van afgelopen 24 september. 
De piloten, onder wie een generaal, stellen dat zij 
altijd zonder moeite gediend hebben in het Israëli-
sche leger, maar dat zij geen illegale en immorele 
bevelen wensen uit te voeren, zoals de liquidatie van 
Palestijnse leiders, waarbij al tientallen onschuldige 
Palestijnse burgers zijn omgekomen. Alhoewel de 
legerleiding de groep van 27 piloten probeert te 
marginaliseren moet hun stap gezien worden als 
zeer opmerkelijk en belangrijk. Piloten worden 
binnen de Israëlische samenleving gezien als het 
neusje-van-de-zalm, de goden van het leger. Het is 
voor de eerste keer dat zij in verzet komen.

Bron: Stichting SIVMO (Steuncomité Israëlische Vredes-
groepen en Mensenrechtenorganisaties), 020-6795850, 
<sivmo@xs4all.nl>
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De productie van en handel in 
wapens zien als een gewone 
industriëel-commerciële bezigheid 
wordt steeds minder aanvaard. Er 
zijn allerlei beperkende bepalingen 
op nationaal, europees, of zelfs 
internationaal niveau. Afdoende 
zijn ze niet. Overtredingen worden 
gedoogd. 
Niet leveren aan spanningsgebieden 
is vaak een dode letter. Het militair-in-
dustrieel complex blijft wereldwijd 
machtig. Na een inzinking in de uitga-
ven voor bewapening, aan het einde 
van de ‘koude’ oorlog, is er weer een 
groei aan de gang. Wat voor mij in ie-
der geval volstrekt onaanvaardbaar is, 
is de stimulering van de productie van 
en handel in wapens. Het proberen de 
afzetten te vergroten in plaats van te 
streven naar vermindering en naar 
de omzetting van militaire in civiele 
produktie.  

Ik wil een voorbeeld geven van de 
mentaliteit in de wapenindustrie. Bij 
een bezoek aan een fabrikant van 
helicopters, zowel militaire als civiele, 
tijdens ‘Eurosatory 1998’ in Parijs, kon 
ik het jaarverslag over 1997 lezen. 
Hierin werd vermeld dat de productie 
en verkoop van helicopters voor civiel 
gebruik in dat jaar weer groter was als 
het jaar daarvoor en dat er ook zeer 
gunstige vooruitzichten waren. Het 
militaire deel had te kampen met een 
teruglopende markt. Dit werd niet als 
positief gezien, integendeel, er zou al-
les gedaan worden om, speciaal naar 
derde-wereld-landen, de verkoop te 
stimuleren. En waarom? Het rende-
ment op militaire toestellen is vele 
malen groter dan op civiele toestel-
len. Handelaren van de dood, nee, 
van moord met voorbedachten rade.

Al het geld dat aan wapentuig be-
steed wordt komt niet ten goede aan 
de vaak noodlijdende bevolking van 
die landen. Waarom mag er, terecht 

vind ik, niet gehandeld worden in hard 
drugs terwijl er veel meer doden vallen 
door wapengebruik waarvan de han-
del zelfs door de overheid bevorderd 
wordt via officiele handelsmissies 
met ministers of staatssecretarissen 
en door militaire attaché’s bij ambas-
sades? Wie hebben er voor gezorgd 
dat Pakistan en India hun kernwapens 
en draagraketten konden produceren? 
Wie exporteerden wapens naar en ver-
kochten grondstoffen voor chemische 
en biologische wapens aan Irak? Wie 
bewapende en trainde de strijders van 
Bin Laden tijdens de oorlog tegen de 
Russen in Afghanistan? 
Wie leverde en levert wapens aan 
Israël? Niet alleen de VS, soms sa-
men met de Chinezen, soms met de 
Sovjet-Unie, ook Europese landen als 
Frankrijk, Engeland en Nederland. 
Pleiten voor ontwikkelingshulp door 
politici die deze handel dekken is de 
reinste hypocrisie. Nederland staat 
sinds 2000 als 6e op de wereldranglijst 
van wapenproducenten.

De wapenhandel met Afrika en in het 
bijzonder de relatie met de handel in 
dure grondstoffen (b.v. diamanten in 
Angola en Sierra Leone, coltan en 
diamanten in Congo) is één van mijn 
drijfveren om actie te voeren. Daarom 
droeg ik tijdens de actie bij het Con-
grescentrum de affiche ‘STOP WAR 
IN AFRICA’ uitgegeven door de orga-
nisatie “Fatal Transactions”.
 
Wereldcijfers die verandering van 
mentaliteit en wetgeving eisen:
- Elke minuut sterven 30 kinderen van 
honger of door gebrek aan weinig kos-
tende vaccins.
- Elke minuut wordt een miljoen euro 
besteed aan militaire uitgaven.
- Per jaar wordt gemiddeld per sol-
daat 18.000 euro uitgegeven, terwijl 
de uitgaven aan onderwijs per kind in 
de schoolgaande leeftijd slechts 300 
euro zijn.

Den Haag, Vredesstad met Vredespa-
leis en Internationaal Hof van Justitie, 
met Internationaal Stafhof en met het 
OPWC, het verificatiebureau voor 
chemische wapens. Al in 1899 vond 
het eerste wereldvredescongres in 
‘s Gravenhage plaats. Een van de 
drijvende krachten achter dit congres 
was Bertha von Suttner, auteur van 
‘Die Waffen nieder’, een boek dat ook 
bijgedragen heeft aan mijn stelling-

name tegen oorlog en bewapening. 
Dit congres leidde veel later tot de 
oprichting van de Volkenbond en het 
Internationaal Hof van Justitie. In 1999 
werd dit congres herdacht met ‘The 
Hague Appeal for Peace’. Tijdens 
deze bijeenkomst kwam ik in contact 
met burgemeester W. J. Deetman. In 
verband met deze dagvaarding heb ik 
hem een brief geschreven die ik hier 
wil voorlezen. Mijn motivatie om aan-
wezig te zijn tijdens de NIID-beurs op 
17 oktober 2002 is hiermee voldoende 
toegelicht.

Ik voer actie op persoonlijke gronden, 
onafhankelijk van welke organisatie 
dan ook. Ik zou ook in Den Haag ge-
weest zijn om te demonstreren zon-
der dat het Haags Vredes Platform 
opgeroepen had om aan een actie 
deel te nemen. Van afspraken tussen 
politie en actieorganisatie was ik niet 
op de hoogte en als ik die gekend 
zou hebben dan zou ik ze toch op 
hun geldigheid voor mij beoordeeld 
hebben. Bij al mijn actievoeren pro-
beer ik in  gesprek te komen met de 
mensen waar ik het niet mee eens 
ben. Dialoog blokkeren door lawaai te 
maken, te schelden, laat staan door 
geweld te gebruiken of vernielingen 
aan te richten wijs ik ten alle tijde af. 
Ik accepteer niet dat de mogelijkheid 
om in direct contact te komen met te-
genstanders door de overheid of haar 
dienaren onmogelijk gemaakt wordt 
in een situatie waarin geen geweld 
plaats vindt of dreigt. De situatie bij 
het Congresgebouw rechtvaardigde 
m.i. niet het verbod voor actievoer-
ders om onder de luifel te komen en 
zeker niet dat ze van het trottoir aan 
de kant van het Congresgebouw naar 
de overkant van de straat gestuurd 
werden, waar ze achter de dranghek-
ken moesten blijven. Een ongerecht-
vaardigde inperking van de vrijheid 
van meningsuiting.

Reynold Klooker (Abcoude; hij is 
eindredacteur van ‘Kernwapens Weg! 
- Procesnieuws’) 

Hierbij het verweerschrift van de verdachte 
Reynold Gerrit Klooker, geboren 23-12-1938 
te Amsterdam, tegen de tenlastelegging onder 
parketnummer 09/093193-02 ‘s Gravenhage 6 
januari 2003. De tenlastelegging betreft het niet 
opvolgen van een politiebevel, tijdens de de-
monstratie van 17 oktober 2002 bij de militaire 
jaarbeurs van de NIID, in het Congrescentrum. 
Voortzetting van de behandeling, na schorsing, 
op 16 september 2003

‘Edelachtbare, wapenverkoop 
vandaag is morgen moord’

Op 16 oktober aanstaande 
is er opnieuw een NIID-
beurs in het Haags Con-
grescentrum. Zie voor 
protest daartegen de actie-
agenda, achterop dit blad.
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onder de wurgende VN-sancties geen sprake was. 
De totale ruïnering van de economie leidde tot de 
ineenstorting van de civiele infrastructuur, en daar-
mee van de samenleving zelf. Met als gevolg de 
ontstellende verliezen aan mensenlevens.
Ongetwijfeld vormden, hier in het Westen, racisti-
sche noties, bewust dan wel onbewust, een extra 
ruggensteun voor het oordeel dat de grootscheepse 
vernietiging van mensenlevens in Irak als gevolg van 
de VN-sancties, onder omstandigheden, moreel aan-
vaardbaar zou zijn. Het leven van westerlingen in 
het algemeen en van Amerikanen in het bijzonder 
wordt bij ons vaak waardevoller geacht dan dat van 
‘Arabieren’ - overigens zonder dat, vooralsnog, ooit 
expliciet te verwoorden.  

De volgzaamheid van de VN jegens het westen 
en met name de VS
De schuld voor de gevolgen van de sancties in Irak 
behoort inmiddels in elk geval gelegd te worden daar 
waar hij onmiskenbaar mede thuishoort, namelijk 
bij de VN. Het wordt dan ook tijd dat de VN op die 
verantwoordelijkheid ten volle wordt aangesproken. 
Sinds de val van de Berlijnse muur, en het wegvallen 
van de oost-west tegenstelling, is er iets gruwelijk 
mis met de VN. Het verdwijnen van de bipolariteit in 
de wereld heeft de VN op een koers van volgzaam-
heid gezet ten aanzien van de westerse belangen, 
meer speciaal die van de Verenigde Staten, de enig 
overgebleven supermacht. Het kan, in dit verband, 
niemand ontgaan zijn dat met name de VS en Enge-
land, via de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 
bij uitstek verantwoordelijk zijn geweest voor het in 
stand houden van het wurgende sanctie-regime 
jegens Irak. Steeds opnieuw zien we, ook in een 
ander opzicht, een bepaald patroon zich keer op keer 
herhalen. De VN wordt, met name door westerse 
machten, ingezet om politieke en economische druk 
en oorlogsdreiging tegen bepaalde landen, door het 

westen tot ‘de vijand’ benoemd, op te 
voeren.

Het vervullen van een satelliet-rol 
door de VN 
In de na-oorlogse situatie leent de VN 
er zich, steevast, vervolgens voor om 
de westerse mogendheden, die inmid-
dels dan ‘de vijand’ verslagen hebben 
en optreden als bezettingsmacht, 
hand- en spandiensten te verlenen. Dit 
door, onder het keurmerk van ‘stabilisa-
tiemacht’, het zenden van hulptroepen 
te bevorderen. Ongeacht of het nu om 
een agressieoorlog handelde of niet. 
En dus ongeacht of nu daarmee als 
het ware, achteraf, een agressieoor-
log alsnog door de VN van een soort 
schijnlegitimatie wordt voorzien of niet. 
Zo is het in Kosovo en in Afghanistan 
gegaan en zo zal het ook in Irak gaan. 
Westerse bezettingsmachten spelen 
de hoofdrol en troepen van andere 
landen, onder VN-vlag, verrichten dan 
satelliet-diensten. Een verdere resolu-
tie van de Veiligheidsraad, die andere 
staten uitnodigt om ook troepen naar 
Irak te sturen, is wellicht inmiddels al 
aangenomen. Wat is dat anders dan 
de rest van de wereld, via de VN, me-
deplichtig maken aan agressie tegen 
Irak, en aan de illegale bezetting van 
dat land ?

Gevaarlijk spel jegens N-Korea
Nu ook weer jegens Noord-Korea. De 
boodschap van Kofi Anan, als woord-
voerder van de VN is: Noord-Korea 
moet de dictaten van ‘de internatio-
nale gemeenschap’ - lees: van de 
Verenigde Staten - volgen, afzien van 

het ontwikkelen van massavernieti-
gingswapens en het land wagenwijd 
openstellen voor inspecties. Zo begon 
het jegens Irak ook, zoals iedereen 
zich kan herinneren. Het einde van het 
lied was oorlog. En er is weinig reden 
om aan te nemen dat het gezamenlijk 
opdrijven van Noord-Korea door de VS 
en de VN uiteindelijk niet ook in oorlog 
zal resulteren. 
 
Het zwijgen van de VN over wes-
terse massavernietigingswapens
Waar we de VN nooit over horen, is 
over de massavernietigingswapens 
van de VS. En de internationaal-rech-
telijke verplichtingen die gelden voor 
elke staat die beschikt over massa-
vernietigingswapens, dus ook voor 
de VS, om die af te schaffen. De VS 
heeft nu officieel besloten om zoge-
naamde mini-kernwapens te gaan 
ontwikkelen ondanks verplichtingen 
uit het Niet-Verspreidingsverdrag. 
Het gebruik van kernwapens, als 
daadwerkelijke vechtwapens, komt 
daarmee weer een forse stap dichter-
bij. Dit allemaal, naar internationaal 
recht, zo illegaal als maar zijn kan. 
De politiek van de westerse machten, 
de VS voorop, bevordert dan ook 
krachtdadig de proliferatie van mas-
savernietigingswapens. Juist door 
schaamteloos het monopolie daar-
van te willen behouden. De VN staat 
in die strijd aan de verkeerde kant, 
namelijk aan die van de monopolis-
ten van massa-vernietigingswapens. 
De enige juiste koers is met kracht te 
blijven optreden vóór de verplichting 
dat ook de westerse landen hun mas-
savernietingswapens aan de kant 
doen, zoals het internationale recht 
dat eist. En het is precies daarvoor 
dat we, met uw steun, consequent 
zullen blijven opkomen.

Onmisbaarheid van de VN
Veel negatiefs is hierboven gezegd 
over de VN en de rol daarvan in de 
recente tijd. Maar laat één ding volko-
men duidelijk zijn: missen kunnen we 
de VN absoluut niet en er wordt door 
de VN-organisaties ook veel goeds tot 
stand gebracht. Het blijft het plechtan-
ker van de internationale rechtsorde. 
En zonder dat zou de wereld helemaal 
stuurloos zijn. Des te meer reden ech-
ter om hard over de VN te oordelen, 
waar het grondig mis gaat. 

Nico Steijnen (lid Vereniging Juristen 
voor de Vrede), Zeist. 

Dit artikel is tevens verschenen in 
‘Kernwapens Weg - Procesnieuws’ 
nr.5/2003

Vredesdiner en VN-forumdebat 24 oktober 2003

Het Haags Vredes Platform-Den Haag tegen de ‘Nieuwe Oorlog’ organiseert aanstaande 
vrijdag 24 oktober van 17u30-22u30 in ‘De Sprong’, Paviljoensgracht 33, Den Haag, het 
jaarlijkse vegetarische Vredesdiner *), gevolgd - aanvang 19u30 - door het forumdebat “De 
VN en de Amerikaanse ‘Nieuwe Oorlog’”. Aan het forum nemen deel: 
- Leontien Peeters (Nederlandse Vereniging voor de VN; Nationale Jeugdraad)
- Meindert Stelling (voorzitter van de Vereniging van Juristen voor de Vrede)
- Leon Wecke (Studiecentrum voor Vredesvraagstukken van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen). 

Ten behoeve van het debat worden forum en zaal de volgende stellingen voorgelegd:
1. De Amerikaanse ‘Nieuwe Oorlog’ is een groot gevaar voor de hele wereld.
2. De ‘Nieuwe Oorlog’ is in strijd met het volkenrecht.
3. Het Handvest van de VN is een goed uitgangspunt voor handhaving van de internationale 
vrede; de vredesbeweging dient daarom de VN en het Handvest serieus te nemen.
4. De VN dient te worden omgevormd tot een democratischer organisatie, met gelijkwaar-
diger posities voor de lidstaten.
5. De VN mag nooit tot militair geweld besluiten of daaraan meewerken.

*) Voor het Vredesdiner (€ 7) dient u zich op te geven:
- uiterlijk op dinsdag 21-10: bel 070-3251102, óf bericht gfrijstein@freeler.nl; 
- óf doe uiterlijk op 20-10 het in dit blad gevouwen kaartje ingevuld en gefrankeerd op de bus. 
Gireer € 7 p.p. op giro 496449, ten name van Haags Vredes Platform, Den Haag.     

VN - vervolg van de voorpagina
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Terrorisme en links
HANS FEDDEMA

Is links te stil over internationaal 
‘terrorisme’? Het is een vraag die 

in sommige linkse kringen aan 
de orde is. Bush verklaarde het 
‘terrorisme’ de oorlog, waardoor 

dat eerder toe- dan afneemt. 
Maar omdat dit thema niettemin 

bij rechts Nederland steeds meer 
prioriteit krijgt en voorts ook de tol 

aan slachtoffers zo langzamerhand 
niet gering meer is te noemen, 

vooral in het Midden-Oosten, New 
York, Algerije en Rusland, hoor je 

soms bovengenoemde vraag. Niet 
terecht, denk ik. 

Afgezien van het feit dat ‘terro-
risme’ eigenlijk een machthebbers-
term is die ik liever niet gebruik, is 
er het gevaar voor stigmatisering 

van een bepaalde groep. Zeker als 
steevast over ‘islamitisch terro-

risme’ wordt gesproken, met soms 
vergoeilijkend de toevoeging, dat 

er daarbij sprake zou zijn van een 
Ku Klux Klan-versie van de islam. 

Die toevoeging maakt duidelijk hoe 
groot de misverstanden zijn rond-
om ‘terrorisme’. De Ku Klux Klan 
is een racistische actie vanuit de 

blanke meerderheid tegenover een 
zwarte ‘minoriteit’. Het zelfmoord-

geweld is daarentegen een reactie 
van onderop van een ‘minoriteit’ in 

antwoord op het imperialisme en 
het (vaak) arrogante gedrag van 

het joods-christelijke Westen. 

Stonden we, ook in linkse kring, 
maar wat meer stil bij dat imperi-
alisme als diepere wortel van het 

recente gewelddadige verzet vanuit 
de 3e Wereld! De achtergrond van 
de geweldsspiraal in Algerije is het 
vroegere Franse imperialisme om 

dat land te willen inlijven, wat in 
Parijs na 1945 jaren het beleid was. 

Mede daardoor kent Algerije een 
lange traditie van bevrijdingsstrijd 

via geweld, wat tot op vandaag lijkt 
door te werken. Afgezien van een 

algemene noemer zijn er net als 
tussen diverse landen natuurlijk 

wel verschillen tussen bijvoor-
beeld Hezbollah, het Tsjetsjeense 

(tegen)geweld, Hamas en Al 
Quaida. De laatste heeft al of niet 

terecht het imago louter destructief 
te zijn. Israël en de media proberen 

dat beeld ook te plakken op Ha-
mas, dus dat die een oplossing van 

het Israëlisch-Palestijnse conflict 
slechts wil frustreren. Dat is hooguit 

de halve waarheid. 

Primair is bij Hamas de wanhoops-
schreeuw om gerechtigheid. Dat 
Israël, de ‘eerlijk delen’-resolutie 
van de VN in 1947 ten spijt, nu al 
bijna 80% van het oorspronkelijke 
Palestina bezit en de bezetting van 
de resterende 20% gebruikt om 
ook daarvan steeds meer land in 
te pikken, is de oorzaak van het 
Palestijnse (zelfmoord)geweld. 

Strategisch en vanuit de humane 
optiek is dat (zelfmoord)geweld 
geen goede en daarom een af te 
wijzen reactie. Dat geldt ook voor 
dat van de Tsjetsjeense nationa-
listen, de Hezbollah en Al Quaida. 
Vooral omdat hun geweld tevens 
op burgers is gericht, hetgeen de 
middengroepen kopschuw maakt 
en naar rechts doet opschuiven. 
Ziehier de bekende ‘backlash’, 
reactie, die we ook tijdelijk bij ons 
zagen na de moord op Fortuyn en 
die thans nog overheerst in Israël, 
de VS en Rusland, alle drie - vol-
gens een spirituele leraar onlangs 
voor een groot gehoor in Am-
sterdam - ‘gebieden met een erg 
negatieve energie’. Deze gevolgen 
van ‘(zelfmoord)terrorisme’ van 
onderop onder ogen zien, elkaar 
daar op wijzen en er van leren is 
goed, maar verder moet links niet 
gaan. Anders raakt men in rechts 
vaarwater, waar men zich overcon-
centreert op de symptomen en de 
diepere wortels bagatelliseert of 
niet wil zien. 

‘Terrorisme’ is natuurlijk, hoe-
zeer ook een symptoom en een 
tegenactie, voor iedereen verre 
van leuk. Maar het is voor ons als 
links ook ten dele een beetje een 
koekje van eigen deeg, waardoor 
een meehuilen met rechts in haar 
extreme en vaak louter militaristi-
sche reactie niet erg geloofwaar-
dig zou zijn. Links valt immers 
op dit punt ook wat te verwijten. 
In de eerste plaats dat zij zich te 
weinig inzette voor gerechtigheid in 
(vooral) het Midden-Oosten, voorts 
dat zij in ‘t algemeen het tegenge-
weld vaak romantiseerde en zich 
in elk geval te weinig bezon op de 
doel-middelen strategie na 1945 
en tenslotte dat zij haar vrienden 
in de 3e Wereld ten behoeve van 
hun bevrijdingsstrijd veel te weinig 
het strategische belang van actieve 
geweldloosheid voorhield.  

Ook roept Platform op om op 25 oktober landelijk 
actie te voeren in  diverse regio’s. Het actie-thema, 
ook uitgedragen tijdens parallelle betogingen in 
Amerika, is de verspilling aan kostbare militaire 
operaties tegenover de enorme bezuinigingen op 
sociale voorzieningen.   

Voorafgaand aan de landelijke Platformvergadering 
in Amersfoort was er overleg tussen afgevaardigden 
van lokale vredes- en anti-oorlogsgroepen. Deze zijn 
of gaan plaatselijk aan de slag met onder meer the-
ma’s als veiligheid/repressie, moslimhaat/racisme, 
Palestina, kernwapens, de VS-democratie.

Bush in Nederland: landelijke demonstratie
President Bush wordt in november in Nederland 
verwacht,   waarschijnlijk kort voor of na de periode 
dat hij in Groot-Brittannië is (19 t/m 21-11). Het Plat-
form zal Bush’ komst aangrijpen voor een nieuwe 
landelijke demonstratie tegen de Amerikaanse 
buitenlandse politiek.

Eerstkomende vergadering: 19-10
De volgende plenaire landelijke vergadering van 
het Platform is op zondag 19 oktober, vanaf 14.00 
uur in het Utrechtse Emmacentrum (2), Cremer-
straat 245 (ingang tegenover nr. 200-220). De 
coördinatiegroep van het Platform hoopt op een 
goede opkomst van vertegenwoordigers uit de 
230 lidorganisaties. Voorafgaand aan deze ver-
gadering overleggen - eveneens in Emma - van 
11.00-13.00 uur lokale platforms en groepen. 

1) Exemplaren van dit pamflet (A5) zijn verkrijgbaar bij het 
Platform-secretariaat, Vredescentrum O’43, Obrechtstraat 
43, 3572EC Utrecht, 030-2714376  o43@kerkenvrede.nl
2) Het Emmacentrum is een voormalig ‘scouting home’ 
bestaand uit een groep kleurige barakken aan de zuidzijde 
langs het spoor Utrecht-Gouda. 

Zelfbeschikking Irakezen
vervolg van de voorpagina

Eén van de wereldwijde 24-uurswakes op de Inter-
nationale Dag van Vrede, afgelopen 21 september, 
vond plaats bij het Vredespaleis. De ‘vredeswakers’ 
ontmoetten daar de gebruikelijke honderden toeristen, 
die vaak diep werden geraakt wanneer ze ‘hun’ vlag 
aantroffen onder de vlaggen die de ‘wakers’ presen-
teerden tijdens hun ‘World Peace Flag Ceremony’. 
Info: Irene van Schagen, 070-3604510 

Internationale Dag van Vrede met 
‘World Peace Flag Ceremony’
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De halfjaarlijkse Nieuwsbrief TV-ge-
weld geeft net dat duwtje tot naden-
ken. Het blijkt dat de wetenschap 
zich meer en meer met de materie 
is gaan bezighouden en de Kijkwij-
zer in omroepgidsen is een normaal 
gegeven. De dagbladen moeten nu 
nog volgen met het plaatsen van de 
pictogrammen, gestileerde plaatjes 
waarvan er één - de vuist - het gebruik 
van geweld in een programma aan-
geeft. Dini Harms van de werkgroep 
verzocht daarom in een brief aan 
verscheidene dagbladen de Kijkwij-
zer-pictogrammen in hun overzicht op 
te nemen. Het TV-programma-aanbod 
moet ervan worden voorzien, niet al-
leen van de voetjes en de spin, maar 
ook van de vuist.

Bedreiging en bloed
Melige opmerkingen als ‘waar maken 
die mensen zich druk over’ beluiste-
ren we niet vaak meer. Ieder immers 
die zijn neus buiten de (stads)deur 
steekt zal bijna dagelijks agressie en 
geweld tegenkomen. Het signaleren 
en bekritiseren door de werkgroep 
TV-geweld vindt brede steun vanuit 
media en maatschappij...alleen....er 
wordt weinig of niets aan gedaan, men 
weet maar al te goed dat spanning, be-
dreiging en bloed de kijkcijfers omhoog 
stuwen. Zap willekeurig de stations af 
en de steekwapens vliegen je voor de 
ogen. En de kranten schenken ons bij 
de aankondiging alvast het plaatje van 
een bloedmooie dame met charmant 
gepresenteerd pistool. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat ge-
weld op TV verband houdt met een 
verschijnsel als straatgeweld. Daarbij 
zijn heus niet alleen criminele jonge-
ren betrokken maar niet zelden zowel 
keurige magazijnbedienden als trein-
passagiers die er zo nodig maar vooral 
onnodig op los meppen. En we mogen 
heel dankbaar zijn dat de wet dit niet 
toestaat en evenmin gedoogt.

Wie geen fysiek risico wil lopen 
kan maar beter geen supermarkt 
bezoeken; de klant is al lang niet 
meer koning, eerder, met de hand 
aan het winkelwagentje, verdachte. 
Het plichtmatig rationele glimlachje 

van beheerders, uitbaters en nepma-
nagers verkleurt binnen een tel in een 
hysterische achtervolging, waarmee 
bij tijd en wijle zelfs prinselijke waar-
dering wordt geoogst.

In de laatste Nieuwsbrief TV-geweld 
vertelt werkgroeplid Koos de Beus 
hoe het classificatiesysteem van de 
Kijkwijzer werkt. Is men van mening 
dat de regels toch zijn overtreden, 
dan kan het Nederlands Instituut voor 
Classificatie van Audiovisuele Media 
(NICAM), Hilversum, er op worden 
aangesproken door de consument.

Er is ook nog een hoopgevend be-
richt: speelgoedwinkelier Hans van 
de Pol in Elburg kan gewelddadige 
computergames ‘missen als kiespijn’ 
en hij brengt deze visie in praktijk. 
Han Haanstra tenslotte, ook lid van 
de werkgroep, vraagt zich in de 
Nieuwsbrief af of het met de normen-
en waardenproblematiek de goede 
kant op gaat of...’blijft het bij mooie 
woorden en durft men als opvoeders 
thuis en op school de discussie en de 
consequenties niet aan?’

Maar ook al zijn we geen opvoeders 
(meer), welbevinden in het sociaal 
verkeer gaat ieder van ons aan. Wie 
voor de zoveelste keer constateren 
moet dat ‘dit echt niet kan’ doet er 
goed aan de zendgemachtigde op 
het pictogram-matje te roepen.....of/en 
het ijverige TV-geweldclubje te komen 
versterken. 

M. Schreijers (Heemstede)

Info: werkgroep TV-geweld, Vlamingstraat 
82, 2611 LA Delft, 015-2121694           

Vuist, voetjes en spin
Er is nog altijd een groepje mensen zeer 
gemotiveerd bezig in de werkgroep TV-ge-
weld. Voortgekomen uit ‘t Kan Anders en 
met name door onderwijsmensen opgericht, 
was en is de belangstelling van ouders en 
leerkrachten een niet te verwaarlozen fac-
tor voor de media.

Hieronder een profiel van ‘Stop de 
wapenwedloop’. Veel lezers van de 
Vredeskoerier ‘t Kan Anders (VK’tKA) 
kennen deze vredesgroep al wel. Sa-
men met ‘Stichting Tribunaal voor de 
Vrede’ brengt ‘Stop’ het kwartaalblad 
‘Kernwapens weg! - ‘Procesnieuws’ 
uit. Zoals in een eerder nummer van 
VK’tKA al werd gemeld, is er een 
nauwe redactionele samenwerking 
tussen beide bladen, die wellicht tot 
een fusie leidt. Voor het zover is lijkt 
het ons goed ‘Stop’ en ‘het Tribunaal’ 
aan al onze lezers voor te stellen. Nu 
eerst ‘Stop’.   
             De redactie

Wat is ‘Stop de 
wapenwedloop’?
Het ‘samenwerkingsverband Stop 
de wapenwedloop’ stelt zich ten 
doel: het bevorderen van een 
wereld, waarin de mensen zonder 
angst voor oorlogsgeweld en in 
duurzame vrede kunnen leven. 
‘Stop de wapenwedloop’ is geen orga-
nisatie; heeft dat nooit willen zijn. Het 
is van oorsprong een ‘samenwerkings-
verband’, ontstaan bij de opkomst van 
grote acties en massabewegingen, zo-
als tegen de neutronenbom aan het 
eind van de zeventiger jaren, en die 
tegen de plaatsing van kruisraketten in 
de jaren tachtig. Het samenwerkings-
verband bestaat op dit ogenblik uit 
een kern van mensen met contacten 
in het land, waarvan de belangrijkste 
activiteit de uitgave is van het blad 
‘Kernwapens Weg! - ProcesNieuws’. 
Het samenwerkingsverband is een 
aan geen enkele politieke stroming 
gebonden beweging en staat open 
voor iedereen, ongeacht haar of zijn 
levensbeschouwelijke of politieke 
opvattingen. 
Het vraagstuk van oorlog en vrede 
heeft vele facetten, men komt het op 
duizend en één manieren tegen in het 
dagelijks leven en in de maatschappij. 
Maar de werkelijk grote dreiging ligt 
nog altijd in het bestaan, onderhouden 
en vervolmaken van  massavernieti-
gingswapens als de kernwapens. Hoe 
dat gevaar bestreden moet worden, 
daarover zullen wel verschillende 
benaderingen blijven bestaan. Maar 
op de dagorder moet het wel blijven, 
en daartoe blijft een boven partijen en 
richtingen uitstijgende vredesbewe-
ging een noodzaak. 

Samenwerkingsverband Stop de 
wapenwedloop, T 020-6232535, F 
020-4284060, geen@kernwapens.nl, 
www.kernwapensweg.nl
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Een bericht in NRC/Handelsblad 
(sept. j.l.) over Femke Halsema 
deed mij aan Pootjes denken. Dit 
zegt u waarschijnlijk niets. Wie 
Femke Halsema is weet u wel, 
maar wie was Pootjes? Vlak na de 
oorlog, in mijn woonplaats Hilver-
sum, huurde hij van tijd tot tijd in 
‘Ons Gebouw’ een zaal af, waarin 
hij, heen en weer lopend op het 
toneel, fulmineerde tegen de mis-
standen in de maatschappij. Soms 
tegen sociale onrechtvaardigheid, 
maar ook tegen het militarisme. 
Elke naam op de keuringslijst van 
dienstplichtigen was hem een 
gruwel. Hij zei het in meer bijbels 
geïnspireerde bewoordingen, want 
hij was ‘Prof.’ Pootjes van de door 
hemzelf opgerichte ‘Hogeschool 
voor de Cultusvrije Christusbelij-
ding’. Het gaf mij te denken. Als 
negentienjarige was ik al besloten 
niet in dienst te gaan, maar natuur-
lijk had Pootjes gelijk. Waarom zou 
je je in vredesnaam laten keuren 
als je toch al besloten bent geen 
soldaat te worden? Wat heeft dit 
met Femke Halsema te maken. Tot 
zover niets. 

Op een goede dag ontmoette ik 
in die tijd, waarschijnlijk eind 1945 
of in 1946, een buurjongen, een 
jeugdvriend, die ik in de middel-
bare schooltijd wat uit het oog was 
verloren. Hij bleek in het soldaten-
pak gestoken, behoorde tot de 7 
december-divisie, de eerste divisie 
die naar Indië zou worden uitge-
zonden. Tot mijn verbazing ver-
telde hij mij dat hij die avond naar 
Pootjes zou gaan. Ik ben met hem 
meegegaan. Een paar uur later, bij 
Pootjes thuis, bleek dat we niet de 
enigen waren. Pootjes bewoonde 
in het centrum van het dorpse 
Hilversum een oud pand, dat er 
nog altijd staat; het was misschien 
vroeger een boerderij geweest of 
een of ander bedrijfspand. Op de 
grote zolder hiervan was het tjokvol 
met militairen, allemaal jongens 
als mijn oude jeugdvriend, die 
uitgezonden dreigden te worden. 
Pootjes nu vertelde de schare dat 
zij daar geen gevolg aan hoefden 
te geven. De grondwet stond daar 
borg voor. Die bepaalde toen na-
melijk dat dienstplichtige militairen 
zonder hun instemming niet buiten 
de landsgrenzen ingezet mochten 

worden. 
Pootjes, mijn vriend en al de 
anderen, hadden echter buiten de 
waard gerekend, dat wil zeggen 
buiten politiek Den Haag van die 
dagen. Een (nood)wet werd snel 
gemaakt en door het parlement 
gejaagd, een wet die bepaalde dat 
dienstplichtige militairen wèl tégen 
hun zin mochten worden uitgezon-
den. De gevolgen zijn bekend. 

Het heeft mij als 19-jarige zeer 
wantrouwig gemaakt jegens poli-
tiek en politici. Hoe konden nu een 
regering en parlement, notabene 
met sociaal-democraten erin, zo 
manifest de grondwet negeren? 
Pas vele jaren later is het mij 
duidelijk geworden. Ze konden 
dat, omdat in Nederland de rechter 
de wetten niet kan toetsen aan 
de grondwet. Strikt juridisch zat 
men dus goed, maar ook nu nog 
is de stelling verdedigbaar dat het 
moreel zeer bedenkelijk is wan-
neer een maatschappij haar eigen 
grondwet even terzijde schuift als 
dat in de kraam te pas komt. 

En nu komt Femke Halsema in 
beeld. Zij diende onlangs een initia-
tiefwetsvoorstel in om het voortaan 
ook in Nederland, zoals in heel Eu-
ropa (met uitzondering van Finland 
en Nederland), mogelijk te maken 
dat de rechter een wet kan toetsen 
aan de grondwet. Tegenstan-
ders hebben door de eeuw heen 
gemeend dat een strikte scheiding 
tussen wetgevende en rechterlijke 
macht dit in de weg zou staan. 
Daar zit iets in, maar dan moet het 
parlement, en dan met name de 
Eerste Kamer, zijn taak wèl goed 
verstaan, namelijk  zorgen voor 
een zorgvuldige wetgeving. In een 
grondwet legt een samenleving 
neer vanuit welke rechtsbeginselen 
ze de maatschappij vorm wil ge-
ven. Het is onjuist om dit uitgangs-
punt met voeten te treden, als het 
op een bepaald moment politiek 
niet goed uitkomt. 
Daarom, Femke, succes met je 
initiatiefvoorstel! 

Koos de Beus  

Naschrift: 
Pootjes is indertijd vervolgd. Hij 
heeft moeten onderduiken. 

Boekbespreking

Arondéus, homo,
kunstenaar, verzetsman
Vroeger was hij choreograaf van het Nationaal Bal-
let. Tegenwoordig schrijft hij, Rudi van Dantzig. Zijn 
eerste boek, ‘Voor een verloren soldaat’ is een mees-
terwerkje. Geen boek gelezen dat het dwalen in de 
puberteit zo vanuit eigen belevingswereld beschrijft. 
Van Dantzig is als kind in de hongerwinter in Fries-
land terecht gekomen. Bij de bevrijding is hij door 
een Amerikaanse soldaat verkracht. Maar ineens 
is die ander totaal uit zijn leven verdwenen en Van 
Dantzig vertelt hoe hij Amsterdam, waar hij woonde, 
in segmenten had opgedeeld om zijn soldaat terug 
te vinden. Maandenlang zocht hij...

Het tweede boek van Van Dantzig gaat over Willem 
Arondéus (1884 - 1943), beeldend kunstenaar later 
schrijver; belangrijker nog is dat hij homoseksueel 
was en daar al in de jaren twintig voor uitkwam. Een 
bevrijdingsdaad, zegt de schrijver, wat natuurlijk zo 
is. Eigenlijk wel leuk, die liefde voor Urker vissers, 
die toch echt vanwege hun voorkeur niet op de 
brandstapel zijn gezet. 

Wat is er zo bijzonder aan deze Arondéus? Dat hij 
die toch wat nichterig was, altijd zonder geld zat en 
anderen om leningen vroeg - op het irritante af -, in 
de Tweede Wereldoorlog in het verzet terecht komt, 
meedoet aan de aanslag op het Bevolkingsregister, 
gepakt wordt en gefusilleerd. Hommage aan deze 
Arondéus, zegt Van Dantzig en de kunstenaar zou 
vermoedelijk zonder diens boek in de vergetelheid 
zijn geraakt.

Arondéus zat in de verzetsgroep van de beeldhouwer 
Gerrit van der Veen (gefusilleerd) en Sandberg, de 
latere - zo baanbrekende - directeur van het Stedelijk 
Museum in Amsterdam. Alleen al vanwege de laatste 
honderd pagina’s, die over de Tweede Wereldoorlog 
gaan, is het boek meer dan de moeite waard. 

Er is nog meer interessant aan Arondéus, de toch 
wat mislukte kunstenaar die in de jaren dertig ge-
bukt ging onder de crisis. Tegenover het sukses en 
de rijkdom van zijn beschermheer Richard Roland 
Holst en diens hele familie beïnvloedt de armoe de 
verhouding met Arondéus. Hij denkt dus de hulp van 
de ander nodig te hebben, maar zet zich tegelijkertijd 
af tegen de vermaarde Richard en diens beroemde 
vrouw Henriëtte. Zij zitten elkaar dwars. Paterna-
lisme bij de leermeester. Tegelijkertijd gebrek aan 
verantwoordelijkheidsgevoel bij Arondéus die toch 
bezig blijkt zijn eigen weg te kiezen. 
Wat de crisis al niet met mensen doet; daarover is 
nog lang niet alles geschreven, al is dat steeds weer 
van belang, ook hedentendage. Het is daarom goed 
dat Van Dantzig met zo’n lijvig, - hier en daar nog 
onvolgroeid - boek, de niet zo geslaagde kunstenaar 
maar wel moedige Arondéus aan de vergetelheid 
ontrukt heeft. (Sonja van Wier)

‘Het leven van Willem Arondéus (1894-1943); een 
documentaire’. Uitg.: De Arbeiderspers, 2003. ISBN 
9029514035; €.26,95

Een jeugdherinnering

Het primaat van de grondwet
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Elke eerste van de maand 19:00-20:00 
Wake bij de Willem II, vreemdelingen-
gevangenis in Tilburg. De Vuurdoop, 
013-5421982
• Elke woensdag 13:00-14:00. Protest te-
gen de besteding van geld in de wapenin-
dustrie. Beursplein, Amsterdam. Vrouwen 
voor Vrede- Amsterdam. 020-6260548
• Elke woensdag 17:30-18:00 Stiltekring, 
uitdelen flyers en gesprekken met pas-
santen. Stationsplein Enschede. Leden 
Doopsgezinde gemeente Twente Oost 
+ Enschede voor Vrede. 053-4763341; 
janatie@planet.nl
• Elke eerste donderdag vd maand: wake 
voor wereldvrede: Silence for Peace (18:
00-19:00) / Prayer for Peace (19:00-....). 
Voor het Vredespaleis, Den Haag. 070-
3604510, irenevans@hetnet.nl
• Elke donderdag 18:30-19:30 Picket 
tegen de ‘Nieuwe Oorlog’, voor alle 
slachtoffers. Voor de VS-ambassade, 
Lange Voorhout, Den Haag. Haags Vredes 
Platform. 070-3251102
• Elke eerste vrijdag vd maand 12:45-13:
45 Stille wake tegen de Israëlische 
bezettingspolitiek t.a.v. de Palestijnen 
op de Westbank en in Gaza. Vrouwen 
in het Zwart. Op het Spui, Amsterdam. 
www.vrouweninhetzwart.nl
• Elke tweede zondag vd maand 14:00-15:
00 Wake bij grensgevangenis in de Bijl-
merbajes (Amsterdam) 13:50 verzamelen 
bij metrostation Spaklerweg 

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• T/m wo 31 dec 2003 Actuele informatie 
over (acties tegen) de ‘Nieuwe Oorlog’ op: 
www.vredessite.nl en www.wereldcrisis.nl 
Alg. informatiepunt: Landelijk Platform Te-
gen de ‘Nieuwe Oorlog’: 030-2714376
• Za 18 - zo 26 okt (o.v.) Cursus Eerste 
Hulp bij Aktievoeren (EHBA). Primair 
voor mensen die bij demo’s, kampen en 
andere akties (herkenbaar) als EHBA aan-
wezig willen zijn. Persoonlijk aanmelden bij 
rmmn@uea.org

EENDAAGSE ACTIVITEITEN
• Do 2 okt 09:30-17:00 Conferentie ‘Good 
governance and citizenship’. Engelsta-
lig. Over de participatie van burgers bij 
stedelijk beleid. In Het Vechthuis, Utrecht. 
Over theorie en praktijk ihkv tienjarig lus-
trum Verwey-Jonker Instituut; Ida Linse, 
030-2300799, ilinse@verwey/jonker.nl  
www.verwey-jonker.nl
• Do 2 okt 10:00-16:00 Conferentie: 
van lokale duurzaamheidsspiegel 
naar wereldspiegel, over de locale rol in 
het streven naar een duurzame wereld. 
Ecodrome, Zwolle. COS Nrd Holland, 
NCDO. 072-5202517, www.la21.nl, 

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 (tevens voor opgave agendapunten). Uw agendapunten zijn ook welkom bij: Socia 
Media, postbus 13510, 2501 EM Den Haag of per E-mail: aktieagenda@sociamedia.nl

cosnhn@cossen.nl 020-5688755, 
www.ncdo.nl, info@ncdo.nl
• Do 2 okt 20:00 Debat: Uitkomst van 
WTO-top Cancún. Stationsstraat 39, Til-
burg. 2,50 euro Bureau Ver(?)antwoord. 
013-5350916 verantwoord@zonnet.nl
• Za 4 okt 10:00-15:30 Landelijke dag 
Vrouwen voor Vrede; o.a. over Pax Ame-
ricana, Midden-Oosten, Israël/Palestina 
en Irak. Stadsring 137, Amersfoort. Vrou-
wen voor Vrede, 033-4622755 
• Za 4 okt 10:00-17:00 De ecologische 
economie. Op zoek naar een groen en 
verstandig alternatief voor ‘geld’: mondiale 
voetafdruk, LETS en econisme. De Kleine 
Aarde, Boxtel. E.50,- incl. lunch en materi-
aal. Info@dekleineaarde.nl, 0411-684921
• Za 4 okt 13:00-14:00 Vrouwen in het 
zwart demonstreren voor vrede in 
Palestina, op Grote Markt, Groningen.  
Janny.beekman@wanadoo.nl
• Do 9 okt 19:00-21:30 Engelstalig debat 
over Kasjmir. IKV en Asia  Studies-UVA. In 
het Oost-Indisch Huis (Heren XVII kamer), 
Kloveniersburgwal 48, Amsterdam
• Do 9 okt 20:00-22:00 Thema-avond 
‘Economie en Geweld’. Inleiding door 
Mw. Ted Strop-von Meijenfeld. Daarna 
discussie. Ihkv VN-Decennium voor Vrede 
en Geweldloosheid. Klooster, Hoogstraat 
301a, Eindhoven. Gratis. Org: Stuurgroep 
Politiek Avondgebed, 040-2525609
• Za 11 okt 10:00-17:00 Krakend recht 
en verharde moraal. Maatschappelijke 
ontwikkelingen en hun invloed op recht 
en moraal. O.a. Ton Hol, Kees Schuyt. KU 
Nijmegen, Comeniuslaan 2. 024-6315555, 
www.soeterbeeck.kun.nl
• Wo 15 okt 20:00-22:00 Lezing ‘Wat heeft 
de vrede met ons te maken?’. Over het 
VN Decennium voor een Cultuur van Vrede 
en Geweldloosheid. Door Jan Schaake 

(Platf. Vredescultuur / Kerk en Vrede / Platf. 
tegen de ‘Nieuwe Oorlog’). EMMA-centrum, 
Cremerstraat 245, Utrecht. 5 euro. Org en 
EMMA, 030-2938717, emma@lgwkater.nl    
www.lgwkater.nl/emma
• Do 16 okt Wereldmaaltijd in Den Haag. 
Vooraf aanmelden. Stichting AardeWerk, 
Hugo de Grootstraat 8, 2518 ED Den 
Haag. 070-3560328 
• Za 25 okt 11.00 Verzamelen op 
Place de Maisières in Mons (Ber-
gen, België) voor ‘BOMSPOTTING’ 
(burgerinspectie) bij SHAPE, militair 
NAVO-hoofdkwartier. Org: Forum voor 
Vredesactie [0032(0)32816839]. Vertrek 
bus (E.10,-) 06.00 van Amstelstation 
A’dam via Utrecht en Breda; aanmel-
den bus: 070-3890235 of 06-53939554. 
www.bomspotting.be  
• Za 25 okt 13:00-15:00 vredeswake 
t.g.v. de Dag van de Verenigde Naties. 
Binnenhof, Den Haag; om 14:00 uur na-
bespreking in de Antonius van Paduakerk. 
Franciskaanse Vredeswacht. 023-5658469 
vredeswacht@yahoo.com
• Za 1 nov Ontmoetingsdag ‘Weg uit 
geweld’. Over perspectieven voor een 
weerbare samenleving. Mozes en Aar-
onkerk (open om 9u30), Waterlooplein, 
A’dam. ‘s ochtends lezing door Prof. Cees 
Hamelink (communic. & media, VU); ‘s 
middags div. workshops. Raad van Ker-
ken, Kerk en Vrede, IKON en IKON-Pas-
toraat. 035-6215555, pastoraat@ikon.nl  
www.ikon.nl
• Za 8 nov 11:00-18:00 Anarchisti-
sche Boekenmarkt, tevens films, 
presentaties, discussies. Ook 30-jarig 
jubileum van anarch. tijdschrift De As. In 
cultureel centrum Parnassos, Kruisstraat 
1, Utrecht. 030-2546873 (Peetje Lanser), 
peetje@antenna.nl

Donderdag 16 oktober 8:30 tot 
16:30 uur: demonstratief Piket 
‘Militaire Jaarbeurs = Oorlogs-
voorbereiding’ bij ingang Con-
grescentrum, Churchillplein 
10, Den Haag, met gevarieerd 
protestprogramma (DOE MEE!) 
tegen deze beurs (motto: ‘Bou-
wen aan veiligheid)’ van de NIID 
(Stng. Nederlandse Industriële 
Inschakeling Defensieopdrach-
ten). 070-3658533/3890235 
(HVP) of 071-5760977 (Fran-
ciskaanse Vredeswacht)

Demonstratief piket 
NIID-wapenbeurs

Dag van de VN: 
forumdebat 
en vredesdiner

Vrijdag 24 oktober  17:30 tot 
22:30 uur: 13de jaarlijks vegeta-
risch Vredesdiner (7 euro p.p., 
telefonisch aanmelden t/m 21-
10: 070-3251102), gevolgd door 
forumdebat in Zaal ‘De Sprong’, 
Paviljoensgr. 33, Den Haag, met 
Leontien Peeters, Meindert Stel-
ling, Leon Wecke: “De VN en de 
Amerikaanse ‘Nieuwe Oorlog’”; 
organisatie. Haags Vredes Plat-
form, 070-3658533. 


