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De aanslag op de economische en mi-
litaire macht van de Verenigde Staten 
heeft de wereld voorgoed veranderd. 
Amerika en de NAVO hebben hun 
defensieve veren afgeworpen en zijn 
in het offensief gegaan. De aanval als 
beste verdediging om de eigen eco-
nomische macht veilig te stellen. Na 
de vergelding op Afghanistan was het 
de oorlog tegen Irak die er voor zorgde 
dat Nederland weer eens een massale 
vredesdemonstratie te zien kreeg. Veel 
demonstranten van vroeger kwamen 
elkaar opnieuw tegen, en wisselden er-
varingen uit hoe het hun vergaan was 
na de grote demonstraties in de jaren 
‘80: ‘De kernwapens de wereld uit, te 
beginnen uit Nederland!’. 

Naast een nieuwe generatie jongeren zien 
we dat in de vredesbeweging dezelfde 
mensen nog steeds de strijd aanvoeren. 
Maar de tijd heeft niet stil gestaan. Goed, 
we maken nu gebruik van Internet, en ook 
het mobieltje is niet meer uit het strijdge-
woel weg te denken. Maar onze strate-
gieën? Hebben we die aangepast aan de 
moderne tijd? Of denken we nog in termen 
van het gebroken geweertje? En hoe zor-

Discussie-avond 
nieuwe strategieën

Donderdag 27 november, 20.00 uur, 
Utrecht.
Lokatie: De Kargadoor, Oude Gracht 36 
(15 minuten lopen vanaf Utrecht CS).
Organisatie: Humanistisch Vredesbe-
raad, Pais, Haags Vredes Platform.

Met medewerking van: René Danen 
(Keer het Tij), Kees Hudig (XminY), 
Jan Schaake (Kerk en Vrede) en Krista 
van Velzen (SP). Discussieleider: Fred 
Valkenburg (Pais).

Web van verzet: nieuwe strategieën 
voor de vredesbeweging

gen we ervoor dat al die jongeren zich ook 
in ‘onze’ vredesbeweging thuis voelen?

Naomi Klein heeft het in haar boek ‘No 
Logo’ onder andere over de boycot als het 
wapen van de moderne consument. Ook 
Noreena Hertz spreekt hierover in haar 
boek ‘The Silent Takeover’. We kennen 
allemaal de acties van de Franse boer 
Bové, die opzettelijk een McDonald’s-
winkel in aanbouw weer ging afbreken. 
Een ander voorbeeld zijn de acties van 
de wereldwijde club die taarten smijt in het 
gezicht van ‘foute’ personen. 

Dankzij de moderne techniek is het nu 
mogelijk om naast de economische glo-
baliseringspolitiek ook een mondiaal net-
werk van vredesactivisten op te bouwen. 
Dat vertaalde zich enkele jaren geleden 
in het fenomeen Sociaal Forum. Gestart 
in Porto Alegre in Brazilië en van 12 tot 
15 november ook in Parijs. Deze mensen 
pleiten voor het deelnemen aan een grote 
brede beweging als tegenhanger van het 
almachtige kapitalistische systeem. Maar 
hoe kunnen we dat het beste doen? En 
hoe verhouden daarin vredesgroepen zich 
tot verwante andersglobaliseringsgroepen? 

Het is woensdagmiddag 8 oktober, vijf 
dagen na de ontruiming van de ‘Blauwe 
Aanslag’. Het Haagse kraakbolwerk is 
omringd door een hek waarachter slopers 
hun werk doen; het gemeentebestuur be-
weert dat ‘De Blauwe’ plat moest omwille 
van de verbreding van een weg. Bij het hek 
houden zo’n honderd ex-bewoners en sym-
pathisanten een herdenkingsbijeenkomst. 
Velen tooien het hek met bloemen. 
Drieëntwintig jaar was het pand hét symbool 
van verzet tegen de heersende (wan)orde. 
Het voormalige belastingkantoor was ook 
voor de vredesbeweging van groot belang. 
Er vonden tal van vredesbijeenkomsten 
plaats en vele bewoners zetten zich in 
bij acties, zoals die tegen wapenbeurzen. 
Diversen van hen zijn nu bezig met het 
inrichten van collectieve en individuele 
vervangende woon- of werkruimte in een 
grote oude school. Zij - en ook degenen die 
daar niet hun intrek nemen - zullen er mede 
voor zorgen dat het maatschappelijk verzet 
in de Residentie levend blijft. 

Bloemen bij De Blauwe

Hoe kunnen we samenwerken en elkaars 
werk versterken? Over deze vragen willen 
we op 27 november met elkaar in debat. 
René Danen van Keer het Tij zal, net terug 
uit Parijs, de discussie inleiden. Kees Hudig, 
Jan Schaake en Krista van Velzen geven 
een eerste reactie. Alle belangstellenden 
uit vredesbeweging, andersglobalisering-
beweging of anderszins, zijn uitgenodigd 
aan het debat deel te nemen. 

Info: Wil Wolfs (06-41298304; 
wilwolfs@cs.com); Lennart van der Linde 
(06-21458475; lennartvdl@hotmail.com) 
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Meer dan veertig jaar heeft Dini heel veel van haar 
vrije tijd in dienst gesteld van het pacifisme. Het 
streven naar vrede in combinatie met rechtvaardheid 
was haar leidmotief. Samen met Wim deed ze dat 
op een bewonderenswaardige manier. Veertig jaar 
je met hart en ziel inzetten voor je idealen moge 
niet uniek zijn, het is wel opmerkelijk. Materieel 
levert het nagenoeg niets op. Van het verkrijgen 
van macht van enige betekenis is geen sprake. 
Wat het wel opleverde was bewondering in de 
eigen kleine kring en daarbuiten grotendeels felle 
tegenstanders. Wat dan overblijft is de overtuiging 
van de waarde van je eigen opvattingen en die 
uitdragen met een zekere trots en fierheid. En dat 
deed Dini. Er was kameraadschap met wie ze zich 
verbonden voelde. Je wist wat je aan haar had. Dini 
was ervan overtuigd dat veel maatschappelijke en 
politieke tegenstelllingen kunnen worden opgelost 
door overleg op basis van gelijkwaardigheid en 
rechtvaardigheid. 

ANVA en PSP
Dini heeft na de kweekschool acht jaar voor de klas 
gestaan. Als geïnteresseerde in het pacifisme werd 
ze lid van de onafhankelijke Algemene Nederlandse 
Vredesactie (ANVA) en in 1959 tevens van de een 
paar jaar daarvoor opgerichte Pacifistisch Socialis-
tische Partij (PSP). In de turbulente zestiger jaren 
waren zij en Wim actief betrokken bij buitenparle-
mentaire acties. Ze waren met anderen het geweten 
van de PSP ten aanzien van het pacifisme. Het was 
in de tijd dat door ontwikkelingen in de wereldpolitiek 
en onder invloed van minder pacifistisch ingestelde 
leden de formulering ‘minimaliseren van geweld’ 
opgeld deed. 

Aansprekendst statenlid
Van 1966 t/m 1976 zat Dini namens de PSP in de 
Provinciale Staten van Noord-Holland. Aanvankelijk 
als lid van een achtmansfractie, later als voorzitter 
van een tweemansfractie. Dat ze dit met verve deed 
blijkt onder andere hieruit, dat ze door de provin-
ciale persverslaggevers in 1976 is uitgeroepen tot 
‘Statenlid van het jaar’. Een krant noemde haar het 
meest aansprekende statenlid. 

Na de actieve provinciale politiek heeft ze naast 13 
jaar voorlichtingswerk bij de Provincie diverse banen 
in het onderwijs gehad (o.a. lesgeven in maatschap-
pijleer). Daar bovenop bleef het vredeswerk haar 
boeien. 

‘t Kan Anders (PAIS) 
Samen met Wim was ze vanaf de oprichting actief 
lid van ‘t Kan Anders, de niet-politiek gebonden 
vereniging die de samenhang benadrukte tussen 
pacifisme, socialisme en ecologie. Vanuit de werk-
groep onderwijs van die vereniging nam zij in 1986, 
verontrust door het vele geweld op de buis - ook in 
programma’s voor de jeugd - het initiatief tot oprich-
ting van de werkgroep TV-geweld, waarvan ze tot 

haar dood de spil zou blijven. Tijdens 
de jubileumconferentie in Hilversum 
(1998) was het opvallend met hoeveel 
gemak Dini als voorzitter omging met 
de diverse deskundigen van naam die 
voor het onderwerp TV-geweld waren 
uitgenodigd. 

Ja, Dini was tot heel wat in staat. Ook 
plaatselijk! Binnen het Vredesplatform 
IJmond, het woongebied van Dini en 
Wim, worden diverse actuele activi-
teiten ontwikkeld in een poging om 
de geweldsspiraal, dichtbij of veraf, te 
doen afnemen. Het is een kwestie van 
lange adem. Dini wist dit ook, maar 
waarschijnlijk juist daarom heeft ze 
zich tot het laatst ingespannen voor 
de mondiale actie van de Verenigde 
Naties, die het eerste decennium van 
de 21e eeuw uitriepen tot het decen-
nium van de geweldloosheid voor de 
kinderen van de wereld. 

Educatieproject
Vredeseducatie op scholen was haar 
uit het hart gegrepen. Door toedoen 
van haar en Trees Kruidenberg is in de 
gemeente Velsen een educatieproject 
voor de groepen 7 en 8 van de basis-
scholen van de grond gekomen. In de 
laatste week van oktober zal een en 
ander plaatsvinden. Elf scholen doen 
mee. De scholen zullen bezocht 
worden door een expositiebus, de 
Geweldig Express genaamd, met een 
interactief programma. Medewerking 
werd verkregen van wethouder en 
ambtenaren, zowel financieel als 
organisatorisch. Lange tijd heeft Dini 
gehoopt dit project nog te kunnen 
meemaken. Helaas... 

Tot slot merkte Siets onder meer op: 
Dini hanteerde het harmoniemodel, 
wist waarover ze sprak, formuleerde 
duidelijk, hield zich aan de feiten en 
sprak overtuigend met een heel mooi 
stemgeluid. Ze was zichzelf en tegelij-
kertijd bescheiden, een voorbeeld te-
vens van een geëmancipeerde vrouw. 
Dini en Wim, zij trokken samen op, 
maar bleven eigen persoonlijkheden 
met vaak ieder een eigen werkterrein. 
Siets wenste Wim, zijn kinderen en 
familie veel sterkte. 

Als redactie sluiten we ons hierbij 
van harte aan. De bewondering de-
len we. 

In memoriam Dini Harms-Matsers (1931-2003)
Zij had de vrede lief. Onder dit motto deelden Wim Harms en zijn kinderen 
mee dat Dini op 14 oktober was overleden. Het was ook de kernspreuk in de 
toespraken tijdens de door velen bezochte crematieplechtigheid op 19 oktober 
in de Dudokzaal op Westerveld. Haar dochter, zoon en Wim stonden stil bij de 
grote liefde, warmte en belangstelling van Dini in de persoonlijke verhoudin-
gen. Siets Schoonbergen voerde het woord namens ons uit de vredesbeweging. 
Hij schetste het leven van Dini in dienst van de beweging. Het onderstaande is 
geënt op de rede van Siets. 
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‘Sommige staten zijn bezig met het 
ontwikkelen of de aanschaf van ballis-
tische raketten, wat hen de middelen 
geeft op een dag het Europees grond-
gebied te bedreigen met nucleaire, 
biologische of chemische wapens. 
Wanneer ze vijandige intenties tegen 
ons krijgen, moeten de leiders van 

Belofte niet-kernwapengebruik tegen niet-kernwapenstaten losgelaten

Nieuwe nucleaire doctrine Frankrijk
President Chirac van Frankrijk zal in de komende weken 
een nieuwe kernwapendoctrine aankondigen, zo meldde La 
Libération van afgelopen maandag [27 oktober]. Met deze 
nieuwe doctrine wordt voorzien in de inzet van kernwapens 
tegen ‘schurkenstaten’ die Frankrijk zouden kunnen bedrei-
gen met biologische, chemische of nucleaire wapens. Een 
dergelijke beleidswijziging volgt de wijzigingen die de Ver-
enigde Staten de afgelopen jaren in hun nucleaire doctrine 
hebben doorgevoerd. 

Op de landelijke ontmoetingsdag van Vrouwen voor Vrede 
Nederland, zaterdag 4 oktober jongstleden in Amersfoort, 
werd Mira Blankevoort uit Haarlem uitgeroepen tot ‘Vredes-
vrouw van het jaar’. 
Mira zet zich al tientallen jaren in voor vrede en geweldloosheid 
op internationaal, landelijk, regionaal, plaatselijk en persoonlijk 
niveau. Vooral rondom het onderwerp ‘geweldloze conflicthan-
tering’ is zij heel actief. Mede dankzij haar voorbereidend werk 
werd er in 1990 een vredesworkshop aan de Bradford University 
(UK) gehouden; de workshop bleek effectief en oogstte zeer grote 
waardering. Deze en vele andere activiteiten bracht Mira van de 
grond dankzij haar daadkracht en volharding. Zo heeft zij jarenlang 
in het Haarlemse Rosenstock-Huessy-Huis mensen geholpen om 
weer op eigen benen te staan. In de vredesbeweging is Mira een 
stille kracht die nooit op de voorgrond treedt. Zij was dan ook 
bijzonder verrast over de eer die haar te beurt viel.
Vrouwen voor Vrede Haarlem

Koekhappen bij 
NIID-wapenbeurs
Het demonstratief piket op 16 oktober bij de NIID-
wapenbeurs in het Congrescentrum, Den Haag, 
trok zo’n 35 activisten, wat meer dan vorig jaar. 
Ze waren gekomen uit onder andere Eindhoven, 
Utrecht, Amsterdam en Leiden. Een trommelende 
activiste uit het Westfriese Akersloot verstond 
wellicht het best van allemaal de kunst om met 
NIID-bezoekers in gesprek te komen. Een Zwolse 
presenteerde hen een plakje koek, met daaraan 
gehecht het bekende plaatje van twee gelieven 
die elkaar omarmen, waarboven de woorden ‘All 
the arms you need’. Vanuit een megafoon schal-
den teksten als ‘Wapenhandel is moordhandel’ 
of ‘Hoe staat het met mijn aandelen?’ 

Straattheater confronteerde de beursgangers met de 
opschepperige Schwarzenegger, voorzien van een 
ratelend machinegeweer. Onder de demonstranten 
was een onverwacht nieuw gezicht, dat van Lode-
wijk de Waals Luciferversie, die de beursgangers 
luid complimenteerde met de werkgelegenheid in 
de ‘defensie’-industrie. Binnen, als een van de vele 
rituele sprekers - voorafgaand aan de rondgang 
langs de bijna 90 beursstands, de nieuwe tank van 
Stork en wat panterswagens - wist de heer Lodewijk 
J. de Waal, Voorzitter Vakcentrale FNV, de harten te 
roeren over het onderwerp ‘De menselijke motor’. 
Buiten sprak Ton de Kruijff, namens de Franciskaan-
se Vredeswacht. Hij contrasteerde de honger van 

zulke staten weten dat ze zich bloot 
stellen aan voor hen onacceptabele 
schade’, zo wordt Chirac geciteerd. 
In de nieuwe doctrine wordt voorts 
gesproken van bescherming van 
de ‘vitale belangen’ van de Franse 
staat. Begin 2004 moet de doctrine 
vast staan. 

‘Negatieve veiligheidsgarantie’
Met deze nieuwe doctrine laat Frank-
rijk eerder gedane beloften los dat 
kernwapens nooit ingezet zullen wor-
den tegen landen die zelf geen kern-
wapens bezitten. Deze zogenaamde 
‘negatieve veiligheidsgarantie’ werd 
voor het laatst in 1995 officieel be-
vestigd in een door Frankrijk en alle 
andere kernwapenstaten gesteunde 
resolutie in de Veiligheidsraad. De 
Franse regering ontkende in een 
reactie dat er verschuivingen plaats 
zouden gaan vinden in haar nucleaire 
doctrine.
Bron en info: persbericht Werkgroep Euro-
bom, PENN/Netherlands. 
Karel Koster, 030-2714376/06-13123359 

miljoenen kinderen met de enorme 
investeringen in de wapenindustrie. 
Martin Broek (Campagne tegen 
Wapenhandel) deed uit de doeken 
wat de NIID is en wil, Paul Waayers 
(Haags Columnisten Collectief) be-
pleitte ‘Make love, not war’, Reynold 
Klooker (eindredacteur ProcesNieuws 
- Kernwapens Weg!) las uit zijn ver-
weerschrift tegen zijn arrestatie tijdens 
de NIID-2002 en Gerard van de Rid-
der (Haags Vredes Platform) sloot het 
piket af met een vlammend betoog: 
‘De noodzaak van conversie’.  
Publicitair werd de demonstratie een 
succes. ‘s Ochtends was er aandacht 
van de Vara-radio en diverse kranten 
brachten grote foto’s, vooral van het 
straattheater, vaak voorzien van een 
kritische tekst jegens de NIID, zoals 
in de NRC. Trouw toonde zich in het 
onderschrift bij een foto van de Stork-
tank  serviel jegens de NIID.  (tekst en 
foto's: gva)

Ton de Kruijff, met aan diens rech-
terhand Lodewijk de Waals Lucifer-
versie.

Mira 
Blankevoort 
vredesvrouw 
van het jaar
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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

Alles went?

‘....Mensen werden beroofd, terwijl ze op straat 
lagen te sterven. Ik voelde me vreselijk mach-
teloos, omdat ik, als politieman, de mensen niet 
meer kon beschermen. Toen alle buitenlanders 
en ambassades weggingen, besloot ik ook te 
vluchten.’ (Over Somalië in ‘Artsen zonder 
grenzen’, okt. ‘03)       

En dit is dan nog een niet al te gruwelijk be-
richtje. Je leest er gauw overheen, want ook dit 
went. In een themanummer in de nieuwsbrief 
van deze medische hulporganisatie worden in 
compacte vorm zeven chronische conflictge-
bieden eruit gelicht. 

Gruwelijk nieuws bereikt ons echter vooral via 
radio en televisie, zij het dat ‘s werelds econo-
misch/historische buitelingen toch eerder 
voorrang genieten boven het signaleren van 
die overige verbijsterende ‘omgangsvormen’ 
tussen mensen. De radio presenteert ons elke 
gigantische ellende dan ook op haastige, routi-
neuze en zakelijke toon. De heilige STER moet 
breedsprakig gloriëren. 

Ooit had ik de radio lief, nu al lang niet meer. 
Sport, weerbericht, reclame, files en beursno-
teringen overheersen alles wat er nu juist toe 
doet. Ja, natuurlijk is er wel eens iets zinnigs 
...te weinig echter en te onbeduidend om er 
voor thuis te blijven. 

De publieke TV-zenders doen hun best ons 
‘vast te houden’ en dat streven moet beloond 
worden. Het meest frustrerend blijft na zo’n 
actualiteitenrubriek echter toch je gevoel 
van hulpeloosheid. ‘Dit was Netwerk. Goe-
denavond...’ en Fons de Poel moet Somalië 
en ons aan het lot overlaten. Tegelijk voeren 
medische engelen verweg en temidden van 
vagevuur geweldloos hun strijd. 

‘Oorlog went....behalve als je er middenin 
zit’, schrijft directeur Austen Davis van Artsen 
z.g., want dat wordt het motto tijdens een grote 
campagne met een reizende tentoonstelling, 
TV-spots en nog veel meer. We zullen onze be-
trokkenheid tonen, we zullen brieven schrijven, 
girootjes versturen, we zullen.....ach..... 

De verschillen tussen de vredesbeweging, 
Artsen zonder grenzen, Amnesty, Greenpeace 
zijn niet zo groot; hun speelruimte ligt tussen 
beschaving en barbarij. En terwijl ik dit zit te 
tikken weet ik waar ik zo lang mogelijk bij wil 
horen. 

Vandaag is Dini Harms overleden, even 
dapper in haar vredesstrijd als de medische 
hulpverleners in de vuurlinie. Oorlog mag 
nooit wennen.

Miep

• Op 7 oktober moest Mr. Meindert Stelling voorkomen bij de politierechter 
in Den Haag vanwege het niet opvolgen van een politievordering op 25 juni 
2003. Op die dag was het debat over eventuele deelname van Nederlandse 
troepen aan de ‘stabilisatiemacht’ in Irak en deelde het Platform tegen de 
‘Nieuwe Oorlog’ en het Iraaks Platform in Nederland, pamfletten uit tegen 
Nederlandse deelname. Stelling voerde zijn eigen verdediging en betoogde 
uitvoerig hoe sinds 11 september 2001 het recht op vrije meningsuiting en 
demonstratie in onder meer Den Haag beperkt werd. De rechter deed 2 we-
ken later schriftelijk uitspraak en veroordeelde hem toch tot de 110,- euro 
boete die eerder ook als schikkingsvoorstel was opgelegd. M. Stelling gaat 
hiertegen in hoger beroep. Ook Feisal Nasser, voorzitter van het Iraaks 
Platform in Nederland heeft het schikkingsvoorstel van 110,- euro i.v.m. 
het uitdelen van pamfletten op 25 juni, geweigerd te betalen en zal dus 
een dagvaarding krijgen om zich voor de politierechter te verantwoorden. 
Meer nieuws over deze rechtszaken volgt.
• Op 27 oktober moest 1 laatste burgerinspecteur voorkomen bij de kanton-
rechter in Den Bosch, vanwege haar deelname aan de burgerinspectie van 
kernwapenbasis Volkel op 30 maart 2003. Gerechtsgebouw Den Bosch, 9u30, 
Leeghwaterlaan 8, direct achter het NS-station.
• Op 28 oktober moesten zo’n tien vredesactivisten verschijnen voor de poli-
tierechter in Den Haag vanwege hun paaswake bij de Israëlische ambassade 
in Den Haag tijdens het Paasvredesaktiekamp in 2002. Hun wordt het niet 
opvolgen van een politievordering ten laste gelegd. De zaak werd verdaagd, 
tot ongenoegen van de activisten, van wie er een aantal een verre reis naar 
de zitting had gemaakt, een van hen zelfs uit Zuid-Frankrijk. De reden voor 
de verdaging: de als getuige opgeroepen politieman was ‘wegens druk werk’ 
niet ter zitting verschenen. Zowel advocaat Mr. Hummels als de rechter willen 
hem horen. 
• Op 4 november moet 1 vredesactiviste voor de Haagse politierechter komen 
vanwege haar actie op 5 december 2002 tijdens het bezoek van de VS-ondermi-
nister van buitenlandse zaken die Nederlandse steun voor de Irak-oorlog kwam 
organiseren. Haar wordt verstoring van de openbare orde ten laste gelegd.

Lezingencyclus 

Eind november, begin december orga-
niseert Studium Generale Maastricht 
een cyclus over Veiligheid en Mensen-
rechten. Hierin een aantal lezingen, 
onder andere over Irak, De psycholo-
gie van de wreedheid, OVSE-confe-
rentie en Tsjetsjenië. De avonden wor-
den georganiseerd in samenwerking 
met de gemeente Maastricht. Er is ook 
een tentoonstelling van sieraden uit 
de 55 OVSE-landen. De cyclus sluit 
aan bij de vergadering van de Raad 
van Europa en de OVSE-conferentie, 
beide in Maastricht.
Info: Studium Generale, Lucia 
Geurts (043-3883545 / 06-

Music for Iraq: benefiet 
voor kinderen in Irak

Op donderdag 13 november, om 
20 uur, organiseert de Stichting 
Maastrichts Vredesplatform een 
benefietvoorstelling voor de kin-
deren van Irak. Een aantal lokale 
professionele musici treden dan 
belangeloos op in een zeer geva-
rieerd programma met jazz, licht 
klassiek, liedjes uit allerlei landen, 
koor en funky soul. De presentatie 
is in de vakkundige handen van de 
directeur van het Theater aan het 
Vrijthof, Jacques Giessen. 
De avond wordt gesponsord door de 
gemeente en een aantal privé-perso-
nen, zodat alle entreegelden (€ 10 
p.p.) rechtstreeks kunnen gaan naar 
het doel waar de avond voor bestemd 
is: activiteiten van UNICEF in Irak. 
Een vertegenwoordiger van UNICEF 
zal de cheque in ontvangst komen 
nemen. Tijdens de pauze kan men 
een kijkje nemen bij de foto-expositie 

over Irak van Kerk en Vrede. Tevens 
worden CD’s van André Rieu, getiteld 
Please don’t go, verkocht; hiervan is 
de opbrengst eveneens voor de 
slachtoffers in Irak. 
Info en bestellen kaarten: Rechtstraat 9, 
6221 EE,  tel. 043-3101116
vredesplatform-maastricht@home.nl 
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Nederlands onderzoek 
en het raketschild 

In 2000 wordt er binnen de NAVO 
voor het eerst gesproken over een 
studie voor een NAVO-raketschild dat 
door een consortium van Europese en 
Amerikaanse bedrijven geproduceerd 
moet worden. De NAVO-opdracht is 
een methode om Europa binnen het 
programma te halen. Bovendien ver-
groot Europese deelname de wil om 
de producten die dit consortium maakt 
in Europa aan te kopen. Het schild moet 
verdediging bieden tegen raketten met 
een bereik tot 3.000 kilometer. 
Vier verschillende consortia schreven 
zich voor de studie in. In drie ervan zat 
een Nederlands bedrijf, respectievelijk 
Stork, Thales en TNO. In september 
2003 werd gekozen voor de groep die 
wordt geleid door ‘Science Applicati-
ons International Corporation’ uit de 
Verenigde Staten. Het Nederlandse 
TNO-Defensie-Onderzoek is een van 
de deelnemers in deze groep. De 
bedrijven krijgen 15 miljoen euro om 
een systeem te ontwerpen en in 2004 
wordt door de NAVO besloten over de 
productie ervan. In 2010 moet het klaar 
voor gebruik zijn. 

Bronnen: Platform tegen Wapenhan-
del Informatie nr. 100, en ‘Melting the 
Iceberg’, Trans National Institute, juli 
2001 

Nederlandse bedrijven en 
de Joint Strike Fighter 

De Joint Strike Fighter blijft de gemoe-
deren beroeren. Onlangs kregen weer 

een aantal bedrijven orders om voor het 
jachtvliegtuig onderdelen te produceren. 
Het gaat om Stork Fokker AESP (Hoo-
geveen, US$ 55 miljoen), ATS Keizen 
(Almelo, US$ 3,6 miljoen) en Thales 
Nederland. Met dit laatste bedrijf moet 
het contract nog getekend worden. In juli 
was er 95 miljoen aan opdrachten binnen 
en op 1 oktober - volgens het blad ‘Onze 
Luchtmacht’ - voor bijna 150 miljoen euro. 
Daar komt het contract met Thales nog 
bij. Het lijkt of er schot in de bestellingen 
komt te zitten. 
Aangezien het achterwege blijven van or-
ders voor de Nederlandse defensie-indu-
strie om tactische redenen een belangrijk 
argument tegen de aanschaf van de Joint 
Strike Fighter lijkt te worden binnen links 
en de vredesbeweging, is er reden genoeg 
om ook andere argumenten nadrukkelijker 
naar voren te schuiven. In totaal verwacht 
Nederland orders ter waarde van 7,5 
miljard euro (mogelijk wat aan de optimis-
tische kant) voor het produceren van Joint 
Strike Fighters tot 2030. Dit betekent dat 
ze overal zullen vliegen, van Indonesië 
tot Turkije en van Israël tot de Verenigde 
Staten. In totaal wordt in de komende 30 
jaar het misdadige bedrag van 500 miljard 
US$ aan dit vliegtuig uitgeven. 

Bronnen: Onze Luchtmacht, oktober/
novembernr., p. 42 (met een goed 

overzicht van opdrachten); ‘Defense 
News’ 07/10/03 en NRC-Handelsblad 
17/10/03. 

Apaches voor Israël 

Nederland is effectief bij het deelnemen 
in Amerikaanse projecten. Zo zijn in 
2001 vergunningen verstrekt voor de 
export van onderdelen van de Apache-
gevechtshelikopter naar de Verenigde 
Staten. Het gaat om communicatieap-
paratuur, munitie-laders, landingsgestel-
len, staartstukken etc.. In totaal voor een 
bedrag van ruim 85 miljoen euro. Op een 
totaal van 650 miljoen aan verstrekte ex-
portvergunningen voor alle Nederlandse 
wapenexporten wereldwijd is dit ruim 
13%. De Nederlandse deelname aan 
het Apache- project betekent tevens dat 
de door Nederland aan de Verenigde 
Staten geleverde wapens uiteindelijk 
overal opduiken. Onlangs werd bekend 
dat Israël overweegt nog zes stuks van 
de peperdure aanvalshelikopter aan te 
schaffen. 
‘De Apache heeft aangetoond waar-
devol te zijn voor gerichte aanslagen’, 
aldus de Israëlische generaal b.d. Isaac 
Ben-Israel. Officieel betracht Nederland 
uiterste terughoudendheid bij leveringen 
aan Israël, maar via Washington gaan de 
leveranties gewoon door, zelfs als inzet 
bij buitengerechtelijke moorden voor 
iedereen zichtbaar is. 
Bronnen: www.stopwapenhandel.org 
(v.a. december 2003) en Defense 
News 07/10/03  

Martin Broek, Campagne tegen Wapenhandel, 
Anna Spenglerstr. 71, 1054 NH Amsterdam; 
tel/fax: 020 6164684; amokmar@antenna.nl 
www.stopwapenhandel.org  

Een gigantische machtsontplooiing van de politie was 
de enige mogelijkheid voor de overheid om het ille-
gale kernwapenbeleid in stand te houden. Honderden 
burgerinspecteurs werden aangehouden nog voor ze 
aan hun inspectie konden beginnen. Sommige deelne-
mers werden gearresteerd toen ze uit hun bus stapten. 

Anderen werden door de politie samen-
gedreven en opgepakt. Buurtbewoners 
van SHAPE daarentegen hielpen bur-
gerinspecteurs om op het militaire terrein 
te geraken.
De parlementsleden P. Vankrunkelsven 
(VLD), Els Van Weert (Spirit), Stijn Bex 
(Spirit) en Jan Rogiers werden hardhan-
dig opgepakt toen ze om een onderhoud 
vroegen met de SHAPE-verantwoorde-
lijken. P. Vankrunkelsven werd met een 
gekneusde rib naar het ziekenhuis 
gevoerd. De actie kreeg ook de steun 
van Ecolo-parlementslid Zoe Genot. In 
totaal slaagden 55 burgerinspecteurs 
erin om hun inspectie op het militaire 
terrein te starten. 500 mensen werden 
aangehouden.
Kernwapens zijn niet alleen gevaarlijke 
en immorele massavernietigingswapens, 
ze zijn ook illegaal. Uit de uitspraak van 

het Internationaal Gerechtshof van Den 
Haag van 8 juli 1996 blijkt dat het gebrui-
ken van en het dreigen met kernwapens 
onwettig is. In België liggen kernwapens 
op de militaire basis van Kleine Brogel. 
In SHAPE, het militaire hoofdkwartier 
van de NAVO in Bergen, worden de 
plannen gemaakt om die kernwapens te 
gebruiken. Dit is een grove overtreding 
van het internationaal recht. De Belgi-
sche overheid maakt zich schuldig aan 
het voorbereiden van misdaden tegen 
de mensheid en oorlogsmisdaden.

*) vzw: vereniging zonder winstoogmerk

Bron: persbericht dd 26-10-’03
Org. en info: Forum voor Vredesactie, 
Berchem (Be) 003232816839 en Voor 
Moeder Aarde, Gent, 003292428752. 
www.bomspotting.be

Op 25 oktober 2003, inspecteerden hon-
derden burgers uit gans België op initia-
tief van het Forum voor Vredesactie, Voor 
Moeder Aarde en Bomspotting vzw (*) het 
militaire NAVO-hoofdkwartier SHAPE in 
Bergen. Al in de vroege ochtend stapte 
een eerste groep van 12 burgerinspecteurs 
volledig geweldloos op het militaire terrein 
van SHAPE in de richting van het hoofdge-
bouw. Na een half uur inspectie op zoek 
naar informatie over de aanwezigheid van 
kernwapens in België en Europa en het 
geplande gebruik ervan, werden ze aan-
gehouden.

Burgerinspecteurs in actie op NAVO-hoofdkwartier SHAPE
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Bres
PIETJE VAN KIMSWERD

Jessed is een en al onrust. In het 
Palestijnse koffiehuis, waar hij met 
zijn vrouw Aisha en vriend Ahmed 

woont, ligt hij languit op een 
populair hedendaags meubelstuk, 
een driezitsbank waar de helft van 
de leuning afgebroken is, la chaise 
longue op z’n Palestijns. Omdat hij 
zo ligt te mompelen, zo nu en dan 
een Duits woordje er tussen door 
gooit, zegt Ahmed dat zijn vriend 

de dagelijkse ellende wegdroomt. 
Een therapeutisch hazeslaapje, 

maar dromen zijn wel bedrog. 

Daar heeft Jessed geen benul 
van. Hij is op de muur geklom-

men die dwars door zijn land loopt 
en die Palestijnen van Israëliërs 

scheidt. Een Israëli met een ring-
baardje had hem toegelachen en 

gewenkt. Jessed kent de man wel 
van de televisie. Dat is die vredes-

activist Uri Avnery die zo menige 
moedige daad op zijn naam heeft 
staan. ‘Ik ben een Palestijn’, had 

Avnery gezegd en ‘dit land is 
van en voor ons samen.’ Omdat 
hij voelde dat het een historisch 

moment was, had Jessed gezegd, 
‘natuurlijk is dit land van ons 

samen, maar ik denk niet dat ik Is-
raëliër wil worden en Palestijn was 
ik al.’ Een Hamasman in de verte, 

die kennelijk alles verstaan had, 
had blij geglimlacht en het V-teken 
gemaakt. ‘Het land is niet van jullie 

tweeën alleen, maar van en voor 
ons allemaal’, had hij geroepen. 

Die was ook helemaal los. 

Als sporters die een wedstrijd heb-
ben gewonnen, zo hadden Jessed 

en Uri de handen ineengeslagen 
en in de lucht gestoken en zich 

beurtelings gewend tot de mensen 
aan de ene en die aan de andere 

kant van de muur. Ieder juichte. 
Jessed wist het heel zeker: 
nu zou er een bres in de muur 
komen. De Israëliërs zouden 
weer naar de eethuisjes van zijn 
land komen en alle Palestijnen 
zouden, net als de Oostduitsers 
in Berlijn, enkele zondagen achter 
elkaar een zak geld krijgen om 
in Israëlische warenhuizen hun 
verlangen naar nieuwe spullen te 
stillen. De ontroering die in Berlijn 
was ontstaan toen er een bres in 
de muur kwam, zou nu ook hier 
toeslaan. Bij de doorgangen langs 
de kant van de wegen zouden Is-
raëliërs tegen Palestijnen zeggen: 
‘Coming home. At last’. 

Maar ineens waren de tanks 
binnen gekomen en dwars door 
de droom van Jessed heengere-
den. Waar ze vandaan kwamen 
wist niemand, maar de mensen 
moesten opzij springen om niet 
verpletterd te worden. Israëliërs 
en Amerikanen samen. Ergens 
midden in die optocht een jeep 
met Sharon en president Bush 
erin. De armen om elkaar heen-
geslagen. Vervolgens was Bush 
op een podium geklommen om te 
zeggen dat hij ‘een Israëli was’. 
Maar dat was hij niet, vond Jes-
sed, en dat hoorde je gelijk. Zoals 
Bush in het hedendaags He-
breeuws, het Ifriet had geknauwd: 
‘Ik ben een Israëliër’.  

Jessed is nu ontwaakt uit zijn 
dromen. Als Ahmed hem ge-
schrokken aankijkt en ook Aisha 
bezorgd blijkt, wrijft Jessed zijn 
ogen uit en zegt: zonder Ameri-
kanen en Israëlisch leger in de 
buurt, lijken die Israëliërs best 
normale mensen.   

De oorlog tegen Irak, waarvoor het be-
zit van massavernietigingswapens het 
meest gebruikte argument was, toont 
het ware gezicht van de aanvallers. 
Het belang van de VS om controle te 
krijgen over de grote olievoorraden 
van Irak en een strategische positie 
in het Midden- Oosten uit te breiden, 
vormen de werkelijke achtergrond van 
hun militaire optreden en de huidige 
bezetting van Irak. In feite gaat het om 
een Amerikaanse strategie die sinds 

Overwegingen aangaande de ‘Nieuwe Oorlog’
Het samenwerkingsverband Haags 
Vredes Platform-Den Haag tegen de 
‘Nieuwe Oorlog’ heeft na ampele dis-
cussie een aantal overwegingen gefor-
muleerd als basis voor actie. 
Deze zogenoemde ‘grondslag’ heeft 
geen dogmatische status; diverse 
onderdelen ervan grijpen terug op 
eerdere analyses vanuit het Landelijk 
Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’.  

de Tweede Wereldoorlog al leidde tot 
minstens 42 militaire interventies in 
alle delen van de wereld. De huidige 
regering van de Verenigde Staten 
heeft de terreuraanslagen op 11 
september 2001 aangegrepen om 
het eigenmachtige en gewelddadige 
optreden tegen wat als bedreiging 
voor de belangen van de VS wordt 
gezien te legitimeren. De oorlog te-
gen het Taliban-regime in Afghanistan 
werd nog in naam gevoerd tegen het 
Al Qaeda-netwerk, dat voor de aansla-
gen van 11 september verantwoorde-
lijk wordt gehouden. Na 11 september 
wordt openlijk gesproken over preven-
tieve oorlogen en gebruik van atoom-
wapens. Het HVP-Den Haag tegen 
de ‘Nieuwe Oorlog’ verzet zich tegen 
deze ontwikkelingen en wil zich inzet-
ten voor vrede en een kernwapenvrije 
wereld. 

Misleiding van de publieke opinie
Taliban en Saddam Hoessein zijn 
beide loten aan één stam: in het zadel 
geholpen en gesteund door de Ameri-
kaanse geheime dienst, de CIA. Het 
Amerikaanse argument dat hun oorlo-
gen de basis hebben gelegd voor de-
mocratische hervormingen in Afghani-
stan en Irak zijn daarom schijnheilig en 
alleen bedoeld om de publieke opinie 
te misleiden. Staatsterrorisme, zoals 
dat van de VS, maakt gebruik van 
terreurgroepen. Het gewelddadige 
militaire optreden van de VS en haar 
bondgenoten gaat, zoals gebruikelijk, 
gepaard met een ware propaganda-
oorlog. Op alle mogelijke manieren 
proberen de oorlogvoerende landen 
de publieke opinie te misleiden om 
steun voor hun roofoorlogen te ver-
krijgen. Het verzet onder brede lagen 
van de Iraakse bevolking tegen de 
buitenlandse bezetting is omvangrijk. 
De roep om zelfbeschikking en demo-
cratische verkiezingen neemt toe. De 
Amerikaanse argumenten voor deze 
oorlog worden in brede kringen, ook in 
de VS zelf, in twijfel getrokken. 

Rechtvaardigheid, geen wraak 
De internationale rechtsorde is 
overeenkomstig het Handvest van 
de Verenigde Naties gebaseerd op 
de uitbanning van oorlog als middel 
voor de oplossing van internationale 
geschillen. De gekozen weg van de 
‘Nieuwe Oorlog’ gaat hier lijnrecht 
tegenin. De regering van George W. 
Bush, en in navolging van de VS ook 
de Nederlandse regering, misbruikten 
de Verenigde Naties in hun poging 
om een militaire interventie te legiti-
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meren. Toen dat niet lukte kozen zij 
bij de uitvoering van hun aanval voor 
een gelegenheidscoalitie die zonder 
mandaat van de VN aanviel. 
Dit ondermijnt de grondslagen van 
het internationaal recht. Het versterkt 
de neiging tot wraak en eigenrichting 
bij andere conflicten en het verlaagt 
de drempel, ook voor andere staten, 
om een conflict met militair geweld 
op te lossen. Militaire acties zullen 
de voedingsbodem voor terrorisme 
alleen maar versterken. De keuze 
voor militaire acties vloeit voort uit de 
bestaande machtspositie en de arro-
gantie van de macht, waarbij alleen 
de slachtoffers aan eigen kant tellen. 
De dreiging om andere soevereine 
staten, zoals Iran, Syrië, Cuba en 
Noord-Korea aan te vallen om ze het 
recht op zelfbestemming te ontnemen, 
omdat zij de belangen van de VS in 
de weg staan, neemt op deze wijze 
aanzienlijk toe. 

Neem de voedingsbodem van het 
terrorisme weg  
Om ze in een kwaad daglicht te stellen 
worden verzets- en bevrijdingsbewe-
gingen steeds vaker als ‘terroristi-
sche organisatie’ afgeschilderd. Wij 
verzetten ons tegen criminalisering 
van legitieme bewegingen, maar 
onderkennen ook de noodzaak om 
terroristische organisaties zoals Al 
Qaeda te bestrijden. Nodig is het 
werken aan oplossingen die ongelijk-
heid, vernedering en onderdrukking in 
de wereld wegnemen. Er zal gewerkt 
moeten worden aan de internationale 
rechtsorde, aan het verkleinen van de 
wereldwijde kloof tussen arm en rijk en 
aan het ondersteunen van democrati-
sering van onderop. 

Dialoog, geen nieuw vijandbeeld 
In het kielzog van de oorlog is in de 
westerse landen een neiging tot ver-
simpeling ontstaan in het beeld van 
de Islam en haar aanhangers waarbij 
de laatsten worden gecriminaliseerd. 
Terroristisch geweld wordt geassoci-
eerd met een godsdienstige richting in 
plaats van met de particuliere motie-
ven van een specifieke terreurbewe-
ging. De ‘strijd tegen terrorisme’ dreigt 
zo te escaleren in een ‘strijd tussen 
beschavingen’. Dit scherpt overal in 
de wereld conflicten aan en leidt ook 
tot nodeloze spanningen in ons eigen 
land. Door middel van onze initiatieven 
probeert het HVP-Den Haag tegen de 
‘Nieuwe Oorlog’ groepen met verschil-
lende achtergronden dichter bij elkaar 
te brengen in hun afwijzing van oorlog 
en terreur. 
Vijandbeelden worden gecreëerd, 

angst en onzekerheid politiek gema-
nipuleerd en burgerrechten ingeperkt. 
In veel westerse landen, waaronder 
Nederland, zijn de bevoegdheden 
van justitie om mensen op te pakken 
verregaand uitgebreid. Elementaire 
uitgangspunten van de burgerlijke 
rechtsstaat, zoals democratie en het 
vrije woord, komen daardoor in het 
geding. Zo wordt feitelijk de demo-
cratie aangetast die men beweert met 
geweld te verdedigen. Tevens dreigt 
dat er steeds minder ruimte is voor 
kritische geluiden en onwelgevallige 
informatie. Het HVP-Den Haag tegen 
de ‘Nieuwe Oorlog’ meent dat behalve 
verzet tegen de nieuwe oorlogen en 
strijd voor het behoud van vrede ook 
moet worden geijverd tegen de bedrei-
ging van burgerrechten. 

Geen verdere escalatie 
De heersende kringen rond de rege-
ring Bush in de VS en elders ijveren 
voor uitbreiding van oorlogsgeweld 
naar andere landen. Deze heilloze 
weg zal steeds meer burgerslachtof-
fers eisen, de instabiliteit in de wereld 
doen toenemen en daarmee de 
voedingsbodem van het terrorisme 
versterken. Feitelijk spelen op de 
achtergrond met name conflicten over 

Een aantal plaatselijke platforms 
tegen de ‘Nieuwe Oorlog’ kwam 
afgelopen 25 oktober in actie. 
Hierbij impressies uit Amsterdam, 
Rotterdam en Zwolle.
Bij het Amerikaanse Consulaat aan 
het Museumplein, Amsterdam, was 
er een fakkelwake, waaraan ook een 
dozijn Amerikanen van ‘Concerned 
Americans deelnam. Een zegsper-
soon: ‘We hebben een uur met fak-
kels voor het Amerikaans consulaat 
gestaan; binnen twee minuten kregen 
we gezelschap van de Amsterdamse 
politie, maar die hadden al snel door 
dat er van ons geen enkele dreiging 
uitging en gingen ook meteen weer 
weg. Ik denk dat het met name voor 
onze Amerikaanse medeburgers een 
zinvolle bijeenkomst is geweest.’

Inperking burgerrechten
Het comité Rotterdam tegen de 
‘Nieuwe Oorlog’ hield bij de openbare 
bibliotheek een picket, in solidariteit 
met de anti-oorlogsdemonstranten 
op dezelfde dag in de V.S.. De Rot-
terdammers kregen te maken met 

de toegang tot olie- en gasvoorraden, 
financiële argumenten, overwegingen 
van machtspolitiek en de belangen 
van militaire industrieën. De huidige 
machthebbers in de VS proberen de 
economische crisis waarin het land 
verkeert af te wentelen op andere 
landen, waaronder ook de landen 
van de EU. Het blijken steeds de ge-
wone burgers te zijn die de tol moeten 
betalen, met hun leven en financieel. 
Oorlogen kosten veel geld en gaan 
ten koste van het levenspeil van de 
bevolking. 

Om al deze redenen vindt het 
HVP-Den Haag tegen de ‘Nieuwe 
Oorlog’ dat Nederland geen enkele 
steun (financieel, politiek en mili-
tair) mag geven aan een verdere 
escalatie van het oorlogsgeweld, 
maar zich moet inzetten voor de 
beëindiging van militaire bezet-
ting en daaraan zeker niet zelf deel 
moet nemen. Het Haags Vredes 
Platform-Den Haag tegen de ‘Nieuwe 
Oorlog’ maakt gebruik van alle wet-
telijke middelen om op te komen voor 
een vreedzame en rechtvaardige 
samenleving.

Den Haag, 26 augustus 2003

Fakkelwake, picket en infokraam 
tegen de ‘Nieuwe Oorlog

een poging om hen te verwijderen. 
Het thema van de picket: inperking 
van burgerrechten in de V.S. en in Ne-
derland. Activisten plakten symbolisch 
een pleister over hun mond, om aan 
te geven dat de jacht op ‘terroristen’ 
sinds 11 september niet bedoeld is om 
de wereld veiliger te maken (de wereld 
is alleen maar onveiliger geworden 
na de inval in Afghanistan), maar om 
mensen de mond te snoeren. Een 
deelnemer: ‘Beveiligingsbeambten 
van de bibliotheek bewezen ons 
een dienst: ze kwamen naar buiten 
en probeerden ons weg te jagen. Ze 
beriepen zich daarbij op wetten die 
niet bestaan, zoals het verbod om 
binnen 5 meter van de ingang van de 
bibliotheek pamfletten uit te delen. 
Omstanders waren mede hierdoor 
zeer geïnteresseerd in het pamflet. 
Hun reacties waren positief.’

In Zwolle werden in het stadscentrum 
vanuit een infokraam pamfletten ver-
spreid en veel handtekeningen gezet 
tegen de Israëlische Muur; de belang-
stelling voor Irak lijkt te tanen. 
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De discussie werd geleid door Aart 
Stevens, voorzitter van het Haags 
Vredes Platform. De toon werd gezet 
door vijf stellingen, waarvan de eerste 
vier door alle sprekers werden onder-
schreven, maar wel genuanceerd. 
Allen waren het eens over stelling 1, 
dat de Amerikaanse ‘Nieuwe oorlog’ 
een groot gevaar is voor de gehele 
wereld. Wecke benadrukte echter, 
dat deze oorlog niet zozeer aan de 
VS als natie als wel aan het ultracon-
servatieve Bush-regime geweten dient 
te worden. De VS-regering was deze 
oorlog bewust begonnen, waarbij de 
11e september diende, - zoals de 
strategen achter Bush het uitdrukten 

- als ‘de Pearl Harbour’, waarop men 
zat te wachten. 

Meindert Stelling benaderde het wa-
pengekletter vooral van volkenrechte-
lijke kant en verdedigde dus met name 
stelling 2, dat deze oorlog in strijd is 
met het volkenrecht. De aanvallen op 
Afghanistan en Irak mag men niet 
rechtvaardigen door te verklaren dat 
die landen terroristen zouden huisves-
ten; ze pleegden geen agressie in de 
zin van artikel 21 van het Handvest 
van de Verenigde Naties. Slechts 
terroristische acties in opdracht van 
regeringen zijn als zodanige agressie 
aan te merken. Hiervan was noch in 
Irak noch in Afghanistan sprake.
 
VN-Handvest
Leontien Peeters verblijdde alle aan-
wezigen met een exemplaar van het 
VN-Handvest, in de vorm van een 
boekje. Zij onderstreepte stelling 3, 
dat het Handvest van de VN een 
serieus uitgangspunt is voor handha-
ving van de internationale vrede. De 
VN wordt echter ondermijnd door de 
Verenigde Staten, die overigens zélf 
een machtsfactor vormen in VN-or-
ganisaties als het IMF en de WTO. 
Het zou te ver gaan om de VN om die 
reden te identificeren met de VS. Zo 
heeft de VN millenniumdoelstellingen 
aangenomen om de ontwikkeling van 
de wereld naar vrede te stimuleren. 
Helaas hebben de vele acties van de 
regering Bush die doorkruist. 

Naar aanleiding van stelling 4 (om-
vorming van de VN tot een demo-
cratischer organisatie, waarin alle 
lidstaten gelijkwaardiger zijn) kwamen 
veel bijdragen uit de zaal. Zo werd er 
gepleit voor bindende invloed van 

de Algemene Vergadering en deed 
men voorstellen tot de omvorming 
van de VN tot een parlement van 
landen, waarbij elk land een gelijke 
stem zou hebben, en de werkelijke 
macht niet meer zou uitgaan van 
de Veiligheidsraad. Leontien stelde 
de vredesbeweging voor om bij de 
komende verkiezingen in de VS 
buitenlandse druk uit te oefenen - bij 
voorbeeld door massaal Amerikanen 
te bellen - ter ondersteuning van een 
anti-oorlogscandidaat. Niettemin uitte 
Wecke de bedenking dat ook met de 
overwinning van een democratische 
kandidaat in 2004 verandering van 
‘het klimaat’ in de VS nog niet ge-
waarborgd is. 

Stelling 5: de VN mag nooit tot 
militair geweld besluiten, werd 
noch door Leon Wecke, noch door 
Leontien Peeters onderschreven. 
Zij vonden dat je nooit ‘nooit’ mag 
zeggen. Over dit niet onbelangrijke 
punt werd Meindert Stelling niet 
bevraagd. Evenmin reageerde het 
publiek op de stelling.   

Vanuit de zaal werden voorstellen 
aangedragen om als burger bij te 
dragen aan voorkoming van geweld 
en verandering van de situatie. ‘Com-
suminderen’ en de tegenstellingen 
tussen rijk en arm doen opheffen, zo-
dat daarmee het structurele geweld 
tegen de arme landen verdwijnt. Dit 
structurele geweld wordt nu met ge-
welddadig verzet beantwoord, dat op 
zijn beurt weer als terrorrisme wordt 
gezien. Ook werden voorstellen be-
pleit om de VN losser te maken van 
de VS, bijvoorbeeld door haar zetel te Het forum werd uitgebreid bevraagd, onder meer 

door Reynold Klooker. 
Foto: Boyd Noorda

Discussie over de VN en de ‘Nieuwe Oorlog’

'De 11de september 
diende Bush als een 
Pearl Harbour’
Het Haags Vredes Platform-Den Haag 
tegen de ‘Nieuwe Oorlog’ organiseer-
de op 24 oktober 2003 het 13de jaar-
lijkse vredesdiner in wijkcentrum ‘De 
Sprong’ op de Paviljoensgracht. Er za-
ten bijna 40 personen aan, niet slechts 
uit Den Haag maar ook uit onder meer 
Groningen en Eindhoven. Na dit diner 
startte een zeer levendige forumdis-
cussie over het thema “De Verenigde 
Naties en de Amerikaanse ‘Nieuwe 
Oorlog.’” Aan het forum namen deel: 
Leontien Peeters (vertegenwoordig-
ster van de Nederlandse Vereniging 
voor de Verenigde Naties; lid van de 
Nationale Jeugdraad), Meindert Stel-
ling (voorzitter van de Vereniging van 
Juristen voor de Vrede) en Leon Wecke 
(verbonden aan het studiecentrum 
voor vredesvraagstukken aan de Rad-
bouduniversiteit te Nijmegen).

Het forum: vlnr Leon Wecke, Leontien Peeters, Aart Stevens, Meindert Stelling. 
Foto: Boyd Noorda.

>>>
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Goedpraten van geweld 
zet het subtiel in gang

HANS FEDDEMA

Waarom ons druk maken, we heb-
ben toch allen geweld in ons, zo 

hoor ik wel eens. Dat niemand van 
ons geheel vrij is van geweld, is 
juist. Zeker als je ook de psychi-

sche en verbale dimensie daarvan 
er bij betrekt. Aad van de Heuvel 

zei onlangs in Jonas: ‘Bescha-
ving begint als je door hebt dat 

het kwaad in jezelf zit.’ Ophitserij 
speelt zoals in Ruanda een rol, 

maar het het is geen voldoende 
verklaring, het kwaad moet ook in 

onszelf zitten, schrijft hij. Er aan 
toevoegend dat je ‘pas als je dat 

door hebt, aan jezelf kunt werken’. 

Dat aan zichzelf werken is zeker 
van belang. Mensen komen vaak 

niet bij hun hart of hun eigen 
centrum en zijn daardoor innerlijk 

onrustig en projecteren nogal eens 
hun frustraties op de ander. Waar 
men zich aan ergert bij de ander 
is bovendien ook vaak een stuk 

in jezelf, waar je mee zit of wat je 
niet leuk vindt. Eenieder met enig 
zelfinzicht herkent dat, zeker als 
je ook wat doet aan ‘spiritualiteit 
van beneden’, om met de best-

sellerschrijver Anselmus Grün te 
spreken. 

Was dat werken aan zichzelf wel-
licht niet wat onderontwikkeld bij 
de idealisten van na 1945, waar-

door er meer mis ging dan nodig? 
Hoe dan ook, toch is dit aspect wat 

betreft de geweldskwestie slechts 
een deel van de waarheid. Men 

vergeet vaak wat het effect is als 
mensen het geweld te veel goed-
praten. Als je steeds maar tegen 

elkaar zegt dat geweld op zich 
gebruikt mag worden als het moet, 
zet je het subtiel in gang. Daarom 

zei de bekende pacifist Hannes de 
Graaf ook dat de ‘rechtvaarding 
van geweld erger is dan het ge-

weld zelf’. Als je niet meedoet aan 
die rechtvaardiging of aan dat

goedpraten van geweld, zet dus 
dat vernisje beschaving van ons 
in wezen een rem op het ‘kwaad’ 
in ons. Maar als je steeds tegen 
elkaar zegt: Alles goed en wel, 
maar in zekere situaties, bijvoor-
beeld als mijn vriend of mijn natie 
in het geding is ga ik, ja mag ik 
geweld gebruiken, dan wordt die 
rem weggenomen. Zo’n recht-
vaardiging leidt in situaties van 
demonisering van de tegenspeler 
zelfs tot vreselijke dingen, zoals 
het collectief verkrachten of het 
standrechtelijk executeren dan 
wel het opblazen van burgers of 
het verwoesten van hele flatge-
bouwen. De rechtvaardiging van 
geweld kan in zulke situaties zo 
ver gaan, dat men niet alleen 
denkt dat dit alles ‘mag’. Maar 
ook dat men - het geweten toe-
schroevend - zozeer in het eigen 
gelijk en het vijanddenken opgaat, 
dat het in eigen ogen zelfs ‘moet’. 

In het Filosofisch Magazine van 
juni 2003 staat een belangwek-
kend artikel van Ger Groot onder 
de titel ‘Geweld is de kern van de 
samenleving’. Hij wijst daarin op 
de paradox dat ‘zowel het individu 
als de samenleving moeilijk haar 
gewelddadige oorsprong kan ver-
loochenen en in de handhaving 
van hun orde (moeten) grijpen 
naar datgene wat ze nu juist uit 
de samenleving willen verban-
nen: namelijk de wapenstok, de 
vrijheidsberoving en soms zelfs 
het vuurpeloton’. Ook dat draagt, 
evenals het wapenbezit van 
burgers in huis of een natio-
naal leger in een land, bij tot de 
legitimering van geweld en dus 
het wegnemen van de rem erop. 
Maar goed, los daarvan gaat het 
mij in deze column vooral om het 
geweldsdenken in het algemeen, 
dus om de fatale effecten van het 
goedpraten van geweld.

Kritische kanttekening bij Kijkwijzer

Schadelijkheid 
van TV-geweld 
Sinds jaar en dag bestaat er in de 
maatschappij bezorgdheid over moge-
lijk slechte invloed van films op jeug-
digen. De in 2001 ingetrokken wet op 
de filmvertoningen was, zo vermoed 
ik, bij de aanvang vooral een instru-
ment om voor de zedelijkheid nadelig 
geachte vertoningen aan banden te 
kunnen leggen. In later jaren is het 
element geweld zeker ook in de beoor-
delingen betrokken. 

Afstompen 
Bij de opkomst van de televisie, toen de beeld-
vertoningen de huiskamer binnenkwamen rees al 
spoedig de vraag of deze wel of niet het gedrag 
van kinderen zouden beïnvloeden. Meer dan 2000 
experimenten hebben er sinds de zestiger jaren op 
dit gebied plaatsgevonden. Steeds weer vormden 
de resultaten onderwerp van discussie, tot in 1994 
een afsluitend onderzoek van een viertal gerenom-
meerde Amerikaanse universiteiten de conclusie 
opleverde dat inderdaad TV-geweld jeugdigen 
agressiever en minder sociaal kàn maken en dat 
het hen kan doen afstompen voor geweld en de 
gevolgen ervan. Een en ander valt te lezen in het 
boek ‘Vierkante ogen’ van prof. Patti Valkenburg. 

In Nederland heeft de wetgever hierop in 2001 gean-
ticipeerd door wijziging van de Mediawet. Op grond 
hiervan is op basis van zelfregulering Kijkwijzer tot 
stand gekomen, een classificatiesysteem om onder 
andere televisieprogramma’s te voorzien van infor-
matie over mogelijke schadelijkheid voor jeugdigen. 
Het is een vorm van consumentenvoorlichting, 
in dit geval voor zich verantwoordelijk voelende 
ouders ter bescherming voor de aan hen toever-
trouwde kinderen. 

Naast mogelijke schade kent de gewijzigde Media-
wet ook het begrip ‘ernstige schade aan jeugdigen’. 
Artikel 52d verbiedt vertoning op de televisie van 
programma’s die ernstige schade (bijv. films met 
kinderporno) kunnen toebrengen aan de beneden 
zestienjarigen. Het commissariaat voor de Media 
moet hierop toezien. De grote vraag is uiteraard of 
hiermede het probleem TV-geweld afdoende is op-
gelost. Beoordeelt het commissariaat voor de Media 
dit ook op mogelijk ernstige schade? 

De vraag is tevens of het classificatiesysteem van 
Kijkwijzer mogelijke schade voor jeugdigen een 
halt toe kan roepen. De consumenteninfomatie zal 
zeker zijn nut hebben, maar heeft het dat ook ten 
aanzien van kinderen die opgroeien in problemati-
sche omstandigheden? In haar oratie op 25 april 
jongstleden aan de universiteit van Amsterdam 
maakte prof. Marianne Junger op grond van 

Vervolg op bladzijde 10

verplaatsen van New York naar Zwit-
serland. Er werd gespeculeerd over 
mogelijkheden van een verenigd Eu-
ropa als tegenwicht tegen de VS na de 
- door enkele sprekers betreurde - val 
van de Sovjetunie. Leontien Peeters 
stelde dat de val van de Sovjetunie 

ook voordelen had: de wereldorde 
gedoogt nu minder repressie van de 
VS in haar eigen achtertuin, zoals in 
Latijns Amerika. De VS wordt in Irak 
op de vingers gekeken, en moet nu 
aan de VN-wereldorde concessies 
doen. 

Jan Bervoets, Den Haag 

>>> 
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Brechtiaans
Het Noord Nederlands Toneel speelt 
opnieuw het Brechtiaanse, actuele 
en van enthousiasme bruisende en 
cabareteske stuk ‘Sympathy for 
the devil’, naar de tekst van Koos 
Terpstra en onder regie van Mattijs 
Rümke. Dit was dus een kolfje naar 
mijn anti-militaristische hand, maar 
ook geestig, origineel, vol spot en 
ernst, maar vooral aangrijpend. Hier: 
Theater als Kunst! De cynische spot 
en haat die uit de titel ‘Sympathy for 
the devil’ spreekt, klinkt de gehele 
voorstelling door. 
De door Goethes ‘Faust’ geïnspireerde 
tekst gaat ook hier over de mens die 
zijn ziel verkoopt aan de duivel. Mat-
thijs Rümke, gefascineerd door rock, 
pop en punkmuziek laat de actrices 
en acteurs de sterren van de hemel 
spelen. Boven het toneel brengen 
twee pianisten geen moderne, maar 
klassieke muziek van onder andere 
Debussy en Ravel ten gehore. Zo 
ontstaat een voorstelling over het 
spektakel van gruwelijke macht, die 
het publiek dagenlang vasthoudt. De 
compositie is daardoor bont, maar 
toch duidelijk. Aankleding en kostu-
mering zijn fantastisch, de personages 
soms eigentijds, zoals Mat Herben en 
de teletubbies. 

Kapitalisme
Aangrijpend is de confrontatie van 
de jonge Faust met zichzelf als oude 
man. Naast hun vrolijk en jeugdig 
elan brengen de spelers ook bittere 
kritiek. Over kapitalisme, onrecht, 
over bazen die onschuldigen - zelfs 
kinderen - straffen. Terloops ver-
schijnt op absurde wijze Sinterklaas, 
passeren buitenaardse wezens, ook 
bultenaars. Faust blijft, ook doordat 
hij zelfs Greetje afwijst, als een ziek 
hoopje ellende achter. Alle andere per-
sonages verlaten het toneel in stilte. 
Ondanks alle getoonde ellende, haat 
en onderdrukking blijven de pianisten 
de prachtigste muziek spelen. Faust 

blijft eenzaam, snikkend van ellende 
op het grote toneel achter. Passief, 
totaal verslagen verdwijnt hij achter 
de toneelcoulissen, terwijl het publiek 
zich in stilte bezint. Is er nog ‘Sympa-
thy for the devil?’

Els Wiertz (Gendt)
Foto's: Karelm Zwaneveld

onderzoekingen bekend dat waar kinderen op 
het gebied van agressiviteit in hun vroege jaren 
onvoldoende gecorrigeerd zijn op 18-20 jarige 
leeftijd maatschappelijk een groot probleem 
kunnen gaan vormen. Deze jongeren zijn zeker 
ten aanzien van TV-geweld een risicogroep al 
is het alleen al door afstomping! Bovendien... 
afstomping voor geweld door veelvuldig zien van 
TV-geweld blijft niet beperkt tot jeugdigen. Ook bij 
de ouderen is er het gevaar van gewend raken aan 
de (schijn)wereld waarin conflictbeslechting of be-
langenbehartiging met de revolver in de vuist plaats-
vindt. In zo’n klimaat kunnen de remmen bij jeugdige 
geweldplegers nog wel eens weigeren. Kijkwijzer, 
hoe nuttig ook, is niet genoeg. Maatschappelijk niet, 
maar ook niet voor die jeugdigen die op moeten 
groeien in problematische omstandigheden. 
Koos de Beus 

Naschrift. Treffend was de reactie van onze minister 
van Justitie op de gewelddadige dood van Anja Joos 
in Amsterdam. Op zijn bekende rustige en ernstige 
manier zette hij uiteen dat Justitie in deze eigenlijk 
met lege handen staat. Hogere straffen? Dat haalt 
niets uit in gevallen als van jongens die Anja dood 
schopten. Geweldplegers denken in zo’n situatie 
echt niet aan de strafmaat. In wezen is het een 
kwestie van een lager geworden drempel in onze 
maatschappij ten aanzien van geweld. Dat moet 
veranderen. Als dat niet gebeurt is het dweilen met 
de kraan open. In deze geest liet minister Donner 
zich uit. Het is te kort door de bocht om tussen het 
drama rond Anja Joos en TV-geweld een direct 
verband te veronderstellen. Daarvoor is het te ge-
compliceerd. Beide vormen ze echter een signaal 
dat een omslag in de maatschappij broodnodig is, 
een omslag naar meer solidariteit in plaats van ‘ei-
gen belang eerst’. Als de regering hier al invloed op 
zou kunnen en willen uitoefenen betreft het niet het 
werkterrein van één minister, maar van practisch 
alle ministers. (KdB)

‘Sympathy for the devil’
Theater over macht en onmacht van geweld, 
tijdsbeeld van een op hol geslagen wereld

Hoe lang is theater al op zoek naar vrede en brengt het de vrese-
lijkste oorlogen in woord en beeld tot uitdrukking? Juist, van de 
Griekse oudheid af tot heden! Ook in onze tijd worden de proble-
men van geweld, oorlog en het verlangen naar vrede op velerlei 
wijzen aan de orde gesteld. Er wordt niet alleen geprotesteerd. Er 
wordt veelal gezocht naar nieuwe wegen tot vrede. Een reden dus 
om dit toneel op de voet te volgen. En te gaan zien. 
Vooral de voorstellingen van Koos Terpstra wil ik op de voet vol-
gen en er bij zijn. Zoals onder meer Electra, De Troje Trilogie, Mijn 
Elektra, Andromache, allemaal stukken die vragen stellen naar de 
zin van oorlog, op vredesgedachten inspelen en verwijzen naar 
perspectieven van echte vrede met geweldloze middelen. 

TV-geweld
Vervolg van bladzijde 9

Speellijst (onder voorbehoud)
Alkmaar, 2-12, 20u15, De Vest; Almere, 
28-11, 20u15, De Metropole; Amersfoort, 
3-12, 20u15, De Flint; Amsterdam, 16 & 
17-12, 20u30, Bellevue; Apeldoorn 29-11, 
20u00, Orpheus; Assen, 9-12, 20u00, 
De Kolk; Breda, 13-12, 20u30, Chassé 
Theater; Delft, 22-11, 20u15, De Veste; 
Den Bosch, 25-11, 20u00, Theater a.d. 
Parade; Den Haag, 21-11, 20u15, Koninkl. 
Schouwburg; Drachten, 18-11, 20u00, De 
Lawei; Enschede, 6-12, 20u00, Podium 
Twente; Groningen, 18 t/m 20-12, 20u15, 
Stadsschouwburg; Haarlem, 27-11, 
20u30, Toneelschuur; Heerenveen, 14-
11, 20u15, Posthuis Theater; Hoofddorp, 
10-12, 20u15, De Meerse; Hoorn, 19-11, 
20u15, Het Park; Leiden, 12-12, 20u15, 
Schouwburg; Nijmegen, 26-11, 20u00, 
Stadsschouwburg; Tilburg, 13-11, 20u15, 
Schouwburg; Winschoten, 4-12, 20u00, De 
Klinker; Zaandam, 12-11, 20u15, Zaan-
theater. Info: Noord Nederlands Toneel, 
050-3113388 
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Essay-wedstrijd 
‘Vredescultuur’

Na de oproep van de Verenigde 
Naties in 1998 om een ‘Cultuur 
van Vrede en Geweldloosheid’ te 
bevorderen, heeft het Humanistisch 
Vredesberaad (HVB) veel van haar 
activiteiten daarop gericht. Door het 
organiseren van debatten, jonge-
renprojecten, e.d.. Dit jaar heeft het 
HVB voor het eerst een prijs voor de 
Vredesjournalistiek uitgereikt. Nu 
willen wij ook jonge, aankomende 
journalisten oproepen in een essay 
hun visie op ‘vredescultuur’ en de 
mogelijkheden ervan in een globa-
liserende wereld te geven. 

Hoe zou zo’n mondiale, multi-cul-
turele samenleving er uit kunnen of 
moeten zien? Blijven de verschillen-
de culturen tegenover elkaar staan? 
De beschavingen botsen? Worden 
de internationale problemen niet te 
veel met een euro-centrische, 
westerse bril benaderd? Staan re-
ligieus fundamentalisme en politiek 
dogmatisme een meer geweldloze 
conflicthantering niet te veel in de 
weg? Is het streven ernaar wel 
realistisch, gezien de dagelijkse 
praktijk van oorlog, geweld en ter-
rorisme? Op welke wijze(n) kunnen 
wij zelf daaraan bijdragen? Kunnen 
media en journalistiek ook een bij-
drage leveren? En hoe dan wel? 

De ingezonden essays zullen 
beoordeeld worden door een 
deskundige jury van schrijvers 
en journalisten. Daarbij zal gelet 
worden op o.a. maatschappelijke 
relevantie, creativiteit en leesbaar-
heid. Het winnende essay zal gepu-
bliceerd worden in het tijdschrift ‘de 
Humanist’ in het juni/juli nummer. 
De bekendmaking zal plaats vinden 
in juni samen met de uitreiking van 
de prijs voor de Vredesjournalistiek 
2004. 

Bent u een jonge, aankomende 
journalist die daarover het een en 
ander heeft te schrijven en bent u 
niet ouder dan 25 jaar, dan kunt 
u uw essay, met een max. lengte 
van ca. 2500 woorden, tot uiterlijk 
1 maart 2004 insturen. Bij voorkeur 
via e-mail naar r.heyne@freeler.nl 

Informatie: Anke Polak (voorzitter 
HVB) 071 - 3013150 of Rein Heijne, 
010 - 4049148  

Prof. Farhat-Naser was 
mede-oprichtster en di-
recteur van het ‘Jerusalem 
Center for Women’, dat 
samen met de Israëlische 
vredesgroep ‘Bat Shalom’ 
de ‘Jerusalem Link’ vormt. 
Zij heeft in Europa voor 
haar werk tal van onder-
scheidingen gekregen, 
waaronder de Kreisky-prijs 
voor mensenrechten (1995) 
en de vredesmedaille 
van de Duitse P.E.N., de 
internationale schrijvers-
vereniging (2002). Haar 
laatste boek ‘Geworteld in 
het land van de olijfbomen, 
een Palestijnse vrouw in de 
strijd voor vrede’ is bij de 
Zwitserse uitgeverij Lenos 
zowel in het Duits als het 
Engels verschenen. 

Voertaal op 21-11: Engels
Toegang: gratis
Aanmelding tot 19/11/03 
bij ‘United Civilians for 
Peace’, 030 - 880 1539/34 
ucp@kerkinactie.nl 
Organisatie: Universiteit van 
Amsterdam i.s.m. ‘United 
Civilians for Peace’

Een groep Noorse vrouwen heeft het 
initiatief genomen om een vrouwen-
tocht te organiseren door Israël en 
Palestijnse gebieden. Het doel van de 
tocht is:
1) bepleiten van vrede en verzoening
2) gesprekken met individuen en groe-
pen die bezig zijn met vrede en men-
senrechten
3) kennis opdoen over de politieke en 
maatschappelijke situatie in Israël en 
de Palestijnse gebieden en die kennis 
in eigen land overdragen
4) solidariteit betuigen en morele steun 
aan beide zijden
5) laten zien dat vrouwen vrede willen 
en een toekomst voor de kinderen
6) uitwisselen van cultuur en muziek.

Vrouwen-vredestocht door Israël en Palestijnse 
gebieden van 20 december 2003 tot 11 januari 2004

Ter plaatse wordt de tocht voorbereid 
door Israëlische en Palestijnse vrouwen-
groepen. Geslapen wordt in zo goedkoop 
mogelijke accomodaties, zoals scholen. 
Het plan is om per dag ongeveer 5 kilo-
meter te lopen en elke dag zoveel mogelijk 
mensen (vrouwen) te ontmoeten. Voor de 
veiligheid worden maatregelen genomen, 
maar 100% is die niet te garanderen. Wel 
bepaalt de veiligheid, naast overnachtin-
gen en eten, de deelnemerskosten van 
ongeveer 50 euro per persoon per dag.
De deelneemsters lopen zoveel mogelijk in 
witte kleding. (De kleur wit symboliseert de 
vrede.) Muziekinstrumenten zijn welkom! 
LOOP MEE, DE HELE TOCHT OF EEN 
DEEL DAARVAN!.

Voor informatie en opgave: Janny Beek-
man, Zwarteweg 6, 9973 PM Houwerzijl; 
tel. 0595-572595, fax 0595-571678; 
janny.beekman@wanadoo.nl

Palestijnse vredesvrouw spreekt in Amsterdam
Over de sociaal-economische, culturele en demografische gevolgen van de Israëlische 
bouwactiviteiten in de bezette gebieden zal de onafhankelijke Palestijnse hoogleraar, 
vredes- en mensenrechtenactviste Dr. Sumaya Farhat-Naser, verbonden aan de Bir 
Zeit universiteit bij Ramallah, op 21 november 2003 om 20.00 uur spreken in de Aula 
van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411 (aan het Spui).
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Iedere woensdag 13.00-14.00. Protest 
tegen de besteding van geld in de 
wapenindustrie. Beursplein, Amster-
dam. Vrouwen voor Vrede-Amsterdam, 
020-6260548
• Iedere woensdag tot 31 dec 2003 
17.30-18.00 Stiltekring, uitdelen flyers 
en gesprekken met passanten. Stations-
plein Enschede. Leden Doopsgezinde 
gemeente Twente Oost + Enschede 
voor Vrede. 053-4763341 J. de Jong 
janatie@planet.nl
• Iedere eerste donderdag van de 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
• Iedere donderdag 18.30-19.30 Picket te-
gen de ‘Nieuwe Oorlog’, voor alle slacht-
offers. Voor de Amerikaanse ambassade, 
Lange Voorhout, Den Haag. Haags Vredes 
Platform, 070-3251102.
• Elke eerste vrijdag van de maand 
12.45-13.45 Stille wake tegen de Is-
raëlische bezettingspolitiek t.a.v. de 
Palestijnen op de Westoever en in Gaza. 
Vrouwen in het Zwart. Op het Spui, Amster-
dam. www.vrouweninhetzwart.nl
• Iedere eerste zaterdag van de maand, 
Stiltekring ‘Tegen geweld, voor dialoog’ 
In de Breestraat bij C&A, Vredesplatform 
IJmond ism Raad van Kerken e.a. 
0251-253866.

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• Do 20 - zo 30 nov International Docu-
mentary Festival Amsterdam 2003. De 
Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Am-
sterdam. gratis. www.idfa.nl, 020-5535155, 
balie@balie.nl, www.debalie.nl.
• Di 25 nov - ma 1 dec Week zonder 
geweld. YWCA Nederland i.s.m. de 
Wereldvrouwenmars Nederland. YWCA, 
F.C.Donderstraat 23, 3572 JB Utrecht, 030 
2715525. info@wereldvrouwenmars.nl, 
www.weekzondergeweld.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 (u kunt hier ook zelf agendapunten invoeren). 

• T/m wo 31-12-03 Expositie ‘Leven en 
werk van vredesactivist Kees Koning’, 
in Salon van Figaro Pasquale Capone, 
Begijnensteeg 10, A’dam; open: di t/m vr 
van 12.00-18.00. Info: 070-3658533
• Ma 1 t/m di 2 dec Top Org. voor Veiligh. 
en Samenw. in Europa (OVSE) met o.m. 
Am. minister Powell, MECC, Maastricht 

EENDAAGSE ACTIVITEITEN
• Wo 12 nov 11.00-16.00u Themadag voor 
55+ vrouwen in de bijstand of met mini-
muminkomen: ‘Hoe lang nog?’. Nieuwe 
Gracht 27a, Utrecht. Vooraf aanmelden. 
Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bij-
stand. //groups.msn.com/VenusMiloIVH.
• Wo 12 nov 19:00-20:30 Denktank-bij-
eenkomst van het campagneteam 
‘verkeer’ van Milieufedensie. O.a. over 
tolpoortjes/kilometerheffing, OV-cam-
pagne en nota Ruimte en Mobiliteit. In 
Utrecht. Mlieudefensie (Albert ten Kate), 
020-5507381, albert@milieudefensie.nl
• Do 13 nov Symposium ‘duurzaam 
waterbeheer’. Theater Geert Teis, 
Stadskanaal. Org: DROP WISE. Henk 
Ensing, projectleider, 0599-631421, 
hen@stadskanaal.nl
• Vr 14 nov 12.45-14.00 Lunchlezing 
‘Iran en de As van het kwaad’. Door 
prof.dr. Johan ter Haar (Univ. Leiden). 
Auditorium TUE, zaal 5, Eindboven. 
Org: Vredescentrum TUE. 040- 2474546 
(Hendrik Venema), vredescentrum@tue.nl, 
www.tue.nl/vredescentrum
• Vr 14 nov 20.00 Info-avond over de 
campagne ‘Stop de identificatieplicht!’ 
CIA Infocafe, 3e Oosterparkstr. 166 hs, 
A’dam. cia@squat.net. squat.net/cia, 
www.identificatieplicht.nl
• Za 15 nov 11.00-11.30 Emancipatie en 
de bevrijdende rol van de godsdienst, 
discussiebijeenkomst. Partijbureau Groen-
Links, Oudegracht 312, Utrecht. De Linker 
Wang, Jannes de Vries, 014,3562515, 
info@linkerwang.nl
• Za 15 nov Publieksdag ihkv. Mi-
grantenweek. Thema: Samenleven in 
verscheidenheid. In Amsterdam. Raad 
van Kerken, ism. anderen. 030-2311980 
(Oikos). www.migrantenweek.nl.
• Zo 16 nov 13.30-16.30 Start: Politiek 
cafee Solidaire Economie. Vandaag: wat 
is mis met globalisering. Met Paul Dijkstra 
(Ver. Solidair) De Hobbitstee, Van Zijlweg 
3, Wapserveen. Vrijw. bijdrage. (vervolg op 
14 dec, 18 jan en 28 mrt). Theo Koster, 
0521-321328, www.solidair.nl
• Vr 21 nov 18.30-21.00 Wereldmaaltijd 
op Franciscaans Milieuproject Stou-
tenburg (bij Amersfoort). In deze drie-
gangen-maaltijd zijn p.p. niet meer ingre-
dienten verwerkt dan p.p.p.d. beschikbaar 
zijn bij een eerlijke wereld-voedelverdeling. 
10 euro. Vooraf aanmelden! 033-4945500, 

www,stoutenburg.nl
• Vr 28 nov 18.00 Wereldmaaltijd ‘Gro-
ningen aan tafel’. In ‘t Schathuis van de 
Menkemaborg, Uithuizen (Gr). € 7,50. 
Vooraf reserveren! Ihkv. eerlijke mondi-
ale voedselverdeling. Nettie Klompsma, 
0595-435152, klompsma@xs4all.nl Meer 
over de Wereldmaaltijd: www.omslag.nl/
voedsel.htm
• Za 29 nov Internationale Niet-Winkel-
dag, in het teken van kleine (straat)acties. 
www.koopniets.nl 
• Za 29 nov 12.00-18.00 Weggeefmiddag 
- ihkv Internationale Niet-Winkeldag: in 
CIA infocafe, 3e Oosterparkstr. 166 hs, 
A’dam. Daar kun je oude spullen ruilen 
tegen andermans spulletjes, alles zonder 
geld en winstoogmerk. Gratis kopje kof-
fie of thee. cia@squat.net. squat.net/cia, 
www.koopniets.nl
• Zo 30 nov 13.00 Nationale Hannie 
Schaft-Herdenking. Met Hannie Schaft 
eren wij alle vrouwen die verzet hebben 
gepleegd in WOII. Haarlem - Padua 
Kerk, Nieuwe Groenmarkt. Stichting 
Nationale Hannie Schaft-Herdenking. 
075-616 33 79, info@hannieschaft.nl 
www.hannieschaft.nl
• Do 18 dec Landelijke lokale actiedag 
tegen de bezuinigingsplannen van 
Balkenende-2. Platform Keer het Tij, 
PB 59606, 1040LC A’dam, 020-6891469, 
info@keerhettij.nl

Dinsdag 18 november
om 20.00 uur

Roni Ben Efrat (Israëlische, 
verbonden aan kritische blad 
Challenge, schreef voor ‘De 
Brug’ van ‘Steunpunt Isra-
elische Vredesgroepen en 
Mensenrechtenorganisaties’) 
spreekt in Zaandam, Vinken-
straat 16a. Vooraf aanmelden. 
Org: SOW-kerken Noord-Hol-
land; 075-6559510  

Woensdag 19 november
om 14.00 uur

Plenaire vergadering van 
het Platform tegen de 

‘Nieuwe Oorlog’.
Vooraf (vanaf 11.00) bijpraten 
met en uitwisseling tussen 
lokale anti-oorlogsplatforms. 
In Utrecht. 030-2714376,  
O43@kerkenvrede.nl 
www.wereldcrisis.nl

Borssele moet dicht!


