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Succesvolle thema’s
Met meer dan 6000 bezoekers, verspreid 
over de Beurs van Berlage en de 
Westergasfabriek, kan je toch spreken van 
een succes. Een broedplaats van ideeën 
en dwarsverbanden, waar het vooral over 
mensen moest gaan, zo formuleerde de 
coördinatiegroep de doelstelling van de 
bijeenkomst. Er was gekozen voor drie 
hoofdthema’s: milieu en duurzaamheid;  
democratie, burgerrechten en sociale 
rechtvaardigheid; oorlog, vrede en 
conflict. Het was dan ook onmogelijk 
alle seminars,  workshops, markten, 
tentoonstellingen en optredens te 
bezoeken. De sfeer was prima. Voor 
uitgebreide verslagen kunt u terecht 
op de websites: www.sociaalforum.nl, 
www.keerhettij.nl of natuurlijk de 
vredessite, www.vredessite.nl.

Vrede en geweldloosheid
Voor de workshop van het platform voor 
vredescultuur was meer belangstelling 
dan verwacht. Na een korte toelichting 
op het decenniumdoel van de VN was er 
aandacht voor vredeseducatie, het huis 
van Erasmus en burgervredeswerk. De 
leerzame tips van Maarten vd Werf over 
escalatie en de-escalatie van conflicten en 
bemiddeling bij kinderen, waren voor de 
toehoorders zeer bruikbaar. Het verhaal 
van Rein Heyne over het te stichten 
vredeshuis in Rotterdam waarin vooral 
de doelstellingen van het decennium 
voor vredescultuur gestalte gaan krijgen 
leverde enkele bruikbare tips op. Janny 
Beekman vertelde als laatste over 
vredeswerkers Zij bemiddelen, nemen 
waar en ondersteunen vredesactivisten 
in onrustige gebieden. 
 
Milieu en Burgerrechten
In tegenstelling tot de andere thema’s was 
de belangstelling voor milieuonderwerpen 
wat teleurstellend. Zo was “het privatiseren 
van energie voor de hele wereld” voor 

Een andere wereld is mogelijk
Zonder afbraak, oorlog en racisme

weinigen boeiend genoeg om mee te 
denken   ondanks het belang en urgentie. 
Moet de hele wereld wel worden voorzien 
van energie? Willen alle mensen dat 
wel en zitten ze echt te wachten op de 
technologie en de (letterlijke en figuurlijke) 
verlichting? En hoe gaat dit gebeuren? 
Het is een geruststellende gedachte dat 
genoeg NGO’s, zoals Novib of Hivos, zich 
hiermee bezighouden.
Met de lokkende titel: “De hoofddoek en 
het valse feminisme van Hirshi Ali” had 
de organisatie echter wel midden in de 
roos geschoten. Door de overweldigende 
belangstelling moest de workshop naar 
een ruimere zaal verhuizen, die dan 
ook bomvol was. In felle bewoordingen 
trokken vrouwen van leer tegen Hirshi 
Ali en de plotselinge belangstelling van 
rechts voor emancipatie. Anja Meulenbelt 
zag het ware probleem boven tafel komen 

na 2 november. Racisme zei ze, is de kern 
van de wij/zij-discussie die recentelijk is 
ontstaan. De rol die Hirshi Ali zichzelf 
als woordvoerster voor vrouwenrechten 
opeiste is niet terecht. Ze spreekt niet 
namens de vrouwen die ze wil bevrijden, 
sterker nog ze maakt het erger. Ze heeft 
het geïslamiseerd. Emancipatie is ook 
cultureel bepaald, vrouwen weten zelf 
wel wat goed voor ze is. Rechts heeft 
nog nooit een vinger uitgestoken voor 
vrouwenemancipatie, het onderwerp 
wordt gekaapt, aldus Meulenbelt, hetgeen 
veel bijval kreeg.
Miriyam Aouragh en Fenna Ulichki, 
twee zeer weerbare vrouwen, waren 
teleurgesteld over het ogenschijnlijk 
tolerante Nederland. Ze pikten het niet 
langer om een politieke paragraaf te vullen 
voor de overheden. Als jonge vrouwen van 
niet-Nederlandse afkomst waren ze dan 
ook zeer strijdbaar. Aan het enthousiasme 
in de zaal was duidelijk te merken dat juist 
zij vertegenwoordigers zijn van de nieuwe 
jonge  Nederlanders.  Zolang dialoog en 
assertiviteit nog steeds als oplossing wordt 
gezien, zal het uiteindelijk wel goedkomen 
met het wij/zij gevoel. Het heeft tijd 
nodig en echte vertegenwoordigers. 
Drukbezochte bijeenkomsten als dit NSF 
is in elk geval een goed begin!

Anke Polak

Een betere tijd had de organisatie van het eerste Nederlands 
Sociaal Forum zich niet kunnen wensen voor de bijeenkomst in 
Amsterdam. Na de succesvolle demonstratie van 2 oktober en de 
gebeurtenissen als gevolg van de moord op filmmaker Theo van 
Gogh zijn medelanders en Nederlanders strijdbaarder dan ooit. 
En dat was te merken op het NSF tijdens het laatste weekend van 
november.

Hoger beroep ontwapeningsactie Volkel

Op 1 december diende het hoger beroep van Barbara Smedema vanwege de 
ontwapeningsactie in 2003 in Volkel. Voorafgaand kwamen 'Amerikaanse 
militairen' tot inkeer en ruilden hun wapens voor spandoeken. Zie pagina 3 >>>
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Vredeskoerier

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

Redactie: Jan Baan, Koos de Beus, Kees 
de Boer, Boyd Noorda, Bernadette Pilanen, 
Anke Polak, Barbara Smedema, Jan Taat, 
Hans Wiebenga, Sonja van Wier.  
Redactieadres: Postbus 10500, 2501 
HM Den Haag, 070-3818938 (Jan Taat); 
bgg: 0317-427491 (Jan Baan). Epost: 
kopij-tkananders@ddh.nl
Kopij voor het januari-februarinummer 
moet 3 januari 2005 bij de redactie zijn. De 
verantwoording voor de geplaatste artikelen 
ligt bij de auteurs. 

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

Steun met uw ideeën, actieve inzet of bijdrage:  
• Haags Vredes Platform, Postbus 10500, 
2501 HM Den Haag, 070-3251102, giro 
496449; haagsvredesplatform@ddh.nl; 
www.ddh.nl/org/hvp; vergadering: 3de dinsdag 
v.d. maand (niet in aug), 20 u., Westeinde 58 
• Humanistisch Vredesberaad, vd Duyn van 
Maasdamstr. 15, 1215 HS Hilversum, 035-
6215817. Giro 79911 tnv HVB, Nieuwegein. 
www.humanistischvredesberaad.nl 
• Vereniging Pais, Vlamingstraat 82, 2611 LA 
Delft, tel. en fax: 015-2121694, giro 4173490; 
pais@worldmail.nl; www.vredesbeweging.nl

2004: Een bijzonder jaar
Voor u ligt de laatste editie van tkananders van 2004. Een jaar waarin veel gebeurde. 
De herinneringen liggen nog vers in ons geheugen. Ze hangen nog zo duidelijk op ons 
netvlies. Veel vergaderingen over samengaan, een heel bijzondere bijeenkomst waarbij we 
afscheid namen van Gerard, een geweldig mooie gezamenlijke editie met ProcesNieuws/
Kernwapens weg en de pogingen van de redactie om de plaats van een eindredacteur 
te vullen. Daarnaast waren er twee bijzondere edities: een speciaal gewijd aan het 
vredessymposium en een speciaal gewijd aan Gerard. 
Het zal u dan ook niet ontgaan zijn dat de naam van Reynold Klooker vaak te lezen was. En 
daar waren we als redactie heel blij mee. Als redder in de nood heeft Reynold ons blad door 
zwaar weer geloodst door de functie van eindredacteur van de laatste twee edities op zich 
te nemen. Wij zijn hem dan ook zeer dankbaar voor de tijd en inzet voor tkananders. Helaas 
konden we hem voorlopig niet strikken om onze nieuwe eindredacteur te worden.   
Wij hopen dat u als lezer begrip zult hebben voor de improvisorische oplossing die we als 
redactie voorlopig bieden. Helaas hebben we nog geen nieuwe eindredacteur gevonden 
ondanks twee aanvankelijk zeer geïnteresseerde journalisten. Het vele werk dat een 
eindredacteur wacht, zal ze hebben weerhouden van een definitieve toezegging. Voorlopig 
hebben we als redactie gezamenlijk de schouders gezet onder deze editie. Iedereen draagt 
een steentje bij om dit nummer te realiseren.
Binnenkort worden er weer besprekingen gevoerd met andere bladen om krachten te 
bundelen en zoeken we verder naar een eindredacteur. U zult in 2005 meer van ons 
zien.
We wensen u allen en de wereld een geweldlozer 2005!
Redactie, columnisten, opmaker, drukker en distributie in willekeurige volgorde: Koos, Miep, 
Sonja, Hans, Drukkerij Adelante, Gerrit, Hans, Barbara, Boyd, Bernadette, Kees, Jan B, 
Jan T, Henk, Christiaan, Martin, Anke , Harry, Rob en Henk.

Afgelopen november waren we bij 
hem op bezoek. Toen Hans een 
jaar of tien geleden verhuisde vanuit 
Kennemerland naar Tilburg, waar hij 
sindsdien met plezier woont, stond 
dit de contacten niet in de weg. Hij 
bleef op vele fronten actief, zoals in 
de redactie van ’t Kan Anders. De 
afstanden vormden geen probleem. 
De laatste tijd bleef hij echter aan 
huis gekluisterd.
Eerdere telefonische contacten 
hadden ons wat ongerust gemaakt. 
Verminderde gezondheid, afgeno-
men mobiliteit, ook in huis, de ver-
gevorderde leeftijd; zou hij het nog 
wel kunnen redden? Bovendien... 
de laatste tijd zijn we hem gewoon 
gaan missen.

Het werd een middag van een beetje 
nostalgie en bescheiden emoties. We 
herkenden Hans weer als de man 
van een rijk en geïnspireerd leven, 
gekenmerkt door een mengeling 
van eruditie, moed en politiek 
vakmanschap, gedreven Tweede 
Kamerlid van weleer, tegelijk een 
charmant causeur en dappere 
‘drammer’.
Voor mij (Miep) is Hans degeen die ik 
voornamelijk ken vanuit de Haarlemse 
hoek met de huiskamersessies, de 
kleine en de grote demonstraties en... 
de kraampjes. De kraampjes? Ja 
hoor, Hans stond vaak naast ons te 
blauwbekken in de Grote Houtstraat 
om aan het zaterdagse winkelpubliek 

de inhoud van een folder nader te verklaren of een 
eindje mee te lopen met een fanatieke pro-NAVO-
klant. En kon hij die natuurlijk niet direct overtuigen, 
de ander werd wel aan het denken en twijfelen en 
beschaafde antwoorden gezet.
Voor mij (Koos) is Hans Wiebenga één dergenen 
uit de begintijd van de PSP die erin slaagde te 
overtuigen dat politiek ook principieel en integer 
kan worden bedreven. Hij paste in het rijtje, om 
enkele overledenen te noemen, van Hein van 
Steenis, Henk Laakhorst, Krijn Strijd, enz. Vaak 
waren in het verleden socialisten, als puntje bij 
paaltje kwam, gezwicht voor het argument: “Ja, 
nu kan het niet anders”. Dat begon al in 1914 toen 
in Berlijn en Parijs voor de oorlogsbegroting werd 
gesteund. Dat was ook het geval na 1945 toen de 
Nederlandse regering het gewelddadige ‘Indië-
avontuur’ begon.
Met een zekere vreugde sprak Hans tijdens ons 
bezoek over een avond in Haarlem in de vijftiger 
jaren waarin de vrijzinnige dominee Krijn Strijd 
en hijzelf als humanist veel weerklank in de zaal 

Hans Wiebenga, onze éminence grise ondervonden voor hun onderling zo 
goed op elkaar aansluitende visies. 
Bij de PSP gold toen: “Oorlog kan 
nù echt niet meer”. Daar is onze 
gastheer nooit van afgeweken.

Hans Wiebenga is nu 87 jaar, 
geestelijk nog volop gezond, maar 
een beetje stilgevallen. Niet zo 
tevreden met het huidige wankelende 
vredesstreven. Niet zo tevreden 
ook met zijn huidige lichamelijke 
toestand. Gelukkig heeft de huisarts 
negatieve bevindingen van de 
specialist weten te relativeren. En wat 
de wereld betreft: Het vredesideaal 
blijft overeind!

Miep Schrijers & Koos de Beus

Hans Wiebenga, thuis, Noordeloosstraat 23, 5045 
MG Tilburg
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De onmenselijke situaties in 
Darfur hebben al veel organisaties 
bewogen tot activiteiten. Via 
de VN, de Afrikaanse Unie 
en de EU wordt geprobeerd 
partijen tot wapenstilstand te 
bewegen en hulpverlening te 
stimuleren. Met een resolutie, 
waarin wordt gestreefd naar 
een nieuwe gezagstructuur, 
ontwapening, inrichting en 
uitvoering van rechtspraak, hoopt 
de veiligheidraad op steun bij de 
wederopbouw van het land. In 
deze resolutie wordt echter niet 
genoeg aandacht geschonken 
aan de situatie van vrouwen.

De ontelbare gevallen van ver-
krachtingen en moorden van 
vrouwen en meisjes hebben op 
zeer grote schaal plaats gevonden 
in Darfur en zijn nog steeds de 
praktijk van de dag. 
De internationale vrouwen-
beweging WILPF wil daarom ook 
aandacht voor de steun en rechten 
van vrouwen Darfur. Middels een 
resolutie roept de WILPF alle 
betrokken organisaties op om 
in alle hulpprogramma’s voor 
Darfur, juist zorg te dragen voor 
vrouwen. Omdat vrouwen vaak 
een spilfunctie hebben in de 
samenleving is er vooral behoefte 
aan gezondheidszorg, onderwijs 
en activiteiten waarmee herstel 
van zelfrespect wordt bevorderd.  
(Inl: jansenejp@planet.nl)

Intussen begon de rechtszaak. De 
rechters waren gepikeerd omdat ze 
moesten wachten. De procureur 
generaal vraagt vrijspraak voor het 
derde feit ‘het in gevaar brengen van 
het vliegverkeer’ en eist een taakstraf 
plus geldboete voor de andere feiten. 

Hoger beroep ontwapeningsactie
Bij de rechtbank in Den Bosch diende op 1 december het hoger 
beroep van Barbara Smedema vanwege de ontwapeningsactie die 
zij op 9 februari 2003 in Volkel uitvoerde.
Voorafgaand aan de rechtszaak speelden zo’n twintig mensen de 
oorlog in Irak na. Als decor: de ruïne van een kapotgebombardeerd 
huis en een groot spandoek waarop de tekst DEMOCRACY WE 
DELIVER  naast een Apache helikopter. De theateractie eindigde 
toen de Amerikaanse soldaten tot bezinning kwamen, en geweren 
werden ingeruild voor spandoeken met: “You can bomb the world 
to pieces” en “You can’t bomb the world to peace”. De actie was 
indrukwekkend en het publiek was er stil van. 

De zaak draaide met name om de 
aanklacht wegens mishandeling.  De 
onwettigheid van massavernietigings-
wapens was de kern van de 
verdediging. Niet activisten, maar het 
bestrijden van (illegaal) wapentuig 
dienden bestreden te worden, aldus 

De burgemeesters conferentie van de Verenigde 
Staten heeft eind juni een verklaring aangenomen die 
internationale diplomaten maant om een belangrijke 
conferentie mei volgend jaar in New York te doen 
slagen. Dat is de zogenaamde ‘toetsingsconferentie’  
van het Non-Proliferatie Verdrag. Burgemeester Akiba 
roept alle burgemeesters op om daar aanwezig te zijn, 
om namens de wereldgemeenschap een signaal voor 
nucleaire ontwapening af te geven. Binnenkort zal 
nog een brief met dit verzoek worden verstuurd aan 
de leden van Burgemeesters voor Vrede. 

Deze vragen van burgemeester Akiba zijn nu in 
Nederland door onze solidariteitscampagne aan een 
twintigtal burgemeesters voorgelegd. Daarbij kregen 
de acht leden van ‘Burgemeesters voor Vrede’ 
voorrang: van hen heeft burgemeester Opstelten van 
Rotterdam de Amerikaanse burgemeestersverklaring 
ondertekend. Burgemeester de Geus van Waalwijk 
heeft nee gezegd, bij de andere zes (Den Haag, 
Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Middelburg, Tilburg) is 
de kwestie in behandeling of geeft men geen antwoord 
op brieven en telefoontjes. Dat laatste geldt ook deels 
voor de gemeenten die niet lid zijn van Burgemeesters 
voor Vrede. De burgemeesters van de volgende 
gemeentes zijn of worden binnenkort benaderd: 
Abcoude, Amersfoort, Bergen , Culemborg, Deventer, 
Dordrecht, Geulle, Haarlem, Laren, Leiden, Meerssen, 
Nijmegen, Sneek, Tilburg, Westerveld, Zeist, Zutphen. 
Zwolle. De burgemeesters van Abcoude en Laren 
hebben een duidelijk nee gegeven, bij de anderen is 
de zaak aangekaart, schriftelijk of mondeling.  In VNG 
magazine, het blad van de Vereniging Nederlandse 

de advocaat.  
Barbara ging in haar laatste woord in 
op de oorlog tegen Irak en hekelde 
de Nederlandse, Amerikaanse en 
Britse regering die de Irakese 
bevolking geen veiligheid bieden en 
niks anders doen dan zichzelf, de 
olie-installaties en hun zakelijke 
belangen in Irak beschermen. “Deze 
oorlog is een tijdbom en roept alleen 
maar meer geweld en onverdraag-
zaamheid op, ook hier in Nederland. 
Ik heb deze actie gedaan, omdat het 
hier begint, wij exporteren de wapens 
en de technologie die dictators in 
staat stellen om te moorden”
motiveerde Barbara. Over twee 
weken is de uitspraak. 

De steungroep bedankt iedereen die 
is gekomen. De theateractie is voor 
herhaling vatbaar. 
Meer info: www.vredesaktiekamp.nl  

Burgemeesters voor Vrede
- een begin in Nederland

De campagne van de steungroep van ‘Burgemeesters voor Vrede’ 
begint op gang te komen. Eerder werd het campagneplan in het 
kort gepresenteerd: burgemeester Akiba van Hiroshima heeft in 
augustus een brief rondgestuurd met het verzoek aan de leden van 
Burgemeesters voor Vrede om zijn ‘noodcampagne voor nucleaire 
ontwapening voor 2020’ te ondersteunen, in woord en daad. 

Gemeenten, is eind oktober ook een 
korte aankondiging van de campagne 
verschenen. We zoeken nog naar 
manieren om deze zaak in de VNG 
aan de orde te stellen.

Het valt ons op dat sommige 
burgemeesters als persoon positief 
zijn over de campagne, maar stellen dat 
deze kwestie buiten hun bevoegdheden 
ligt.  Dat is helaas een voor de hand 
liggende vluchtweg, die wij natuurlijk 
niet erkennen. Het gevaar voor een 
mogelijke kernoorlog gaat ons allen 
aan, dus ook onze burgemeesters 
als vertegenwoordigers van de 
bevolking. Net als bij de campagne 
voor kernwapenvrije gemeentes in de 
tachtiger jaren, mogen de gemeenten 
zich best wel uitspreken over onze 
veiligheid, zeker als we denken dat 
regeringen tekort schieten. 
Ik zou er voor willen pleiten om 
burgemeesters die niet reageren of 
die geen tijd nemen om een helder 
antwoord op onze vragen te geven  via 
de omweg van de gemeenteraad en 
eventueel de publiciteit te benaderen.
 
Karel Koster

Informatie: k.koster@inter.nl.net, 
tel 06 13223359

Vrouwenrechten 
ook in Darfur
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Overzicht rechtszaken
Rechtszaken maken deel uit van de strijd. Aanwezigheid op de 
publieke tribune wordt op prijs gesteld. Houdt Akties tegen Kernwapens 
op de hoogte van dagvaardingen, boetes, schikkingsvoorstellen, 
seponeringen, uitspraken enz.Schrijf of bel ATK, Spijkermakersstraat 
28, 2512 ES, Den Haag, tel. 070-3890235. Financiële steun op 
rekening 30.87.39.744 van Akties tegen Kernwapens, Bolsward

• Het proces op 4-11 vanwege het krijten van 
leuzen bij de VS ambassade is inderdaad 
uitgesteld. Er is nog geen nieuwe datum bekend.
• Tijdens het proces op 11-11 over het protest op 5-12-2002 
bij de VS ambassade werd de zaak door de kantonrechter 
aangehouden. Dit omdat de twee agenten die opgeroepen 
waren om tijdens de zitting te getuigen niet waren komen 
opdagen. De kantonrechter gaf aan dat hij wel belang hecht 
aan hun getuigenissen, omdat er nogal verschil van mening 
is tussen de vredesactivisten en de agenten over het al dan 
niet aanwezige publiek en eventuele ordeverstoring. Ook 
gaf hij aan vragen te hebben aan de agenten over het feit 
dat de aanhouding plaats vond n.a.v. het “bekend” zijn van 
de activiste en nog voor zij iets gedaan had. Over nut en 
noodzaak van het horen van een Haags gemeenteraadslid die 
door de verdediging was opgeroepen om te verklaren over het 
beleid en constante stroom incidenten rondom meningsuiting 
en demonstratierecht bij de VS ambassade, deed de rechter 
nog geen uitspraak. Er is nog geen nieuwe datum bekend.
• Tijdens de commissievergadering veiligheid van de Haagse 
gemeenteraad op 3 november j.l. liet Burgemeester Deetman 
weten, dat hij het wel een goed idee vond om een protocol 
op papier neer te leggen in de politiecabines bij de VS 
ambassade omdat er keer op keer incidenten plaatsvinden. 
De klachtbrief over het incident op 9-9 was aanleiding.
• Op 5 november bleek opnieuw dat bij de VS ambassade in 
Den Haag het recht op vrije meningsuiting niet gegarandeerd 
is. Een vredesactivisten werd door een motoragent in burger 
gearresteerd nadat zij drie papieren had opgehangen aan het 
hek van de ambassade met de tekst:” nog 4 jaar Bush terreur”. De 
papieren, maar ook haar spandoek dat ze niet eens had kunnen 
gebruiken, bleken in beslag genomen te zijn toen ze 3 uur later 
werd vrijgelaten. Ze heeft verder nog geen schikkingsvoorstel 
of dagvaarding gekregen. Toen ze na vrijlating opnieuw naar de 
VS ambassade ging, bleek dat daar i.v.m. een bommelding de 
veiligheidsmaatregelen verder waren aangescherpt en werd ze 
meteen opnieuw aangehouden. Ditmaal werd wel snel ingezien 
dat deze aanhouding onterecht was en ze werd met excuses 
meteen vrijgelaten.

Rob Boogert en Elise Leijten

Het is goed te luisteren naar wat mensen te vertellen hebben 
en te onderzoeken hoe de Moslimgemeenschap in elkaar zit. 
De vraag waarom bepaalde mensen andere mensen dood 
wensen is ook interessant, voorkomen blijft een adequatere 
remedie dan reïncarnatie. 
Al zijn er mensen van weer andere godsdiensten die daar 
zeker met mij over van mening zullen verschillen en ik hou 
nadrukkelijk een slag om de arm, want ik wil me zeker geen 
boedhistische Jihad op de hals halen. 
Wat mij keer op keer opvalt, stoort is het wij tegen zij en de 
conclusie dat zij (alle moslims, alle Marokkanen) het probleem 
zijn. Voor de vorm voegt men er consequent aan toe, dat we 
natuurlijk wel samen verder moeten. Dat we elkaar bij de hand 
moeten nemen. Maar wat zou jij doen wanneer Rita Verdonk 
met uitgestoken hand op je af komt lopen. Ik zou mijn handen 
demonstratief op de rug houden en wensen dat ik een taart of 
minstens een moorkop bij me had. Maar wanneer een moslim 
die toegestoken hand weigert, moet hij dan oprotten? Of moet 
die geweigerde hand ons dwingen verder te kijken.
Want waarom zijn er zoveel mensen in de wereld die de 
VS en metgezellen haten. Wat hebben wij gedaan dat 
we dit verdienen? En dan bedoel ik deze vraag niet in de 
pathetische retorische zin, zoals hij meestal wordt gesteld. 
Nee serieus. Wat hebben wij gedaan, wat doen we dat we 
dit verdienen? 
Er zullen altijd godsdienst- en politieke waanzinnigen blijven. 
Mensen die anderen het licht in de ogen niet gunnen en in 
de door hen bedachte hemel geen plaats reserveren voor 
heidenen. Voor gelovigen geen probleem, hemels zat. Als 
atheïst doe ik het gewoon met wat ik heb, mijn leven en 
ik hoop dat niemand me dat vroegtijdig ontneemt. Geen 
jihadstrijder, geen automobilist, geen losse tree, geen gladde 
badkamertegel en geen wankele keukentrap. 
PS 1) Mannen die vrouwen de hand niet mogen schudden, 
partijen waar vrouwen geen functie mogen bekleden, scholen 
waar meisjes een hoofddoek moeten dragen, scholen waar 
meisjes geen broek aan mogen. Ik hoop dat over een jaar of 
20 de mensheid van dit soort gebruiken nog slechts kennis 
kan nemen via boeken of in het Rijksmuseum voor religieuze 
folklore. En van mij mogen de laatste Imams en dominees 
daar een baan krijgen als suppoost of conservator. 
PS 2) Wanneer iemand mij op TV zou vragen, zou je het erg 
vinden wanneer Verdonk dood zou gaan? Zou ik waarschijnlijk 
de eerste keer antwoorden: Van mij hoeft ze niet dood. De 
tweede keer: Ik hoop niet dat iemand haar vermoordt. Maar 
meneer Zevenbergen wanneer iemand u zou vertellen dat 
Verdonk gestorven was aan kanker, zou u dat erg vinden. 
Dan zou ik nee zeggen. Ik ken haar niet, ik vind haar beleid 
walgelijk, dus nee ik zou het niet erg vinden. Ook de zin: 
“Misschien is de wereld wel beter af zonder haar”, zou er zo 
maar uit kunnen glippen. Wanneer ze mijn zus was of een 
vriendin, ja dan zou ik het erg vinden. 

Harry Zevenbergen

Mohammed of een gladde tegel

Moslims met rare ideeën worden 
op dit moment ten tonele 
gevoerd en rondgetoerd als ware 
circusattracties. Zoals vroeger de 
man met drie armen, de Siamese 
anderhalfling of de man met een 
bochel in de vorm van het complete 
Rifgebergte van de ene naar de 
andere kermis werd gesleept.
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De oorlog in Irak is verre van voorbij. 
Hij is pas begonnen. De Verenigde 
Staten schijnen er niet in te slagen 
het Irakese verzet te overwinnen met 
de middelen die zij nu inzetten. Maar 
ze kunnen evenmin terug: de 
arrogantie waarmee de oorlog werd 
verklaard en gevoerd maakt dat hun 
prestige op het spel staat in Irak en 
daarmee ook decennia van pogingen 
tot werelddominantie. De inzet is 
groter dan in de oorlog in Vietnam. 
De Verenigde Staten kunnen Irak 
slechts verlaten als ze er een 
bevriende regering kunnen 
achterlaten, maar ze hebben in dit 
deel van de wereld vandaag de dag 
erg weinig vrienden en geen enkele 
democratische verkiezing kan een 
dergelijke regering voortbrengen. Ze 
zullen proberen het verzet te 
overwinnen met alle mogelijke 
middelen. Men is reeds bezig om het 
verzet te demoniseren in de ogen van 
de publieke wereldopinie door het in 
verband te brengen met ontvoeringen 
en moorden die door zowat alle 
politieke organisaties van de 
Arabische wereld worden 
veroordeeld. 

Wij vragen dat de Verenigde Staten 
zich realistisch opstellen, hun troepen 
onvoorwaardelijk terugtrekken en 
conclusies trekken omtrent het 
onaanvaardbare karakter van 

Dit keer werden interviews aan 
buitenlandse bladen Vanunu 
noodlottig. Zelf zei hij dat hij na zijn 
gevangenschap zo in de gaten werd 
gehouden, dat er geen sprake van 
vrijlating was. Hij verbleef in de St. 
George Kathedraal. 

Dreiging reactor
De inhoud van interviews die 
Vanunu aan buitenlandse bladen 
gaf, zinden de Israëlische regering 
en de veiligheidsdienst Shin Beth 
niet. Hij zei in het Arabische blad 
Al Hayat dat de Dimona reactor 
behalve Israël zelf ook Jordanië en 
Griekenland bedreigt. De geplande 
levensduur van de reactor, 25 jaar, 
is ver overschreden. De reactor staat 
er nu veertig jaar en zou gevaarlijke 
mankementen kunnen gaan vertonen. 
Niet voor niets krijgen mensen in de 
omgeving van de reactor pillen van 
de regering.
Vanunu is teleurgesteld in de 
controlerende werking van het 
Internationale Atoom Agentschap. 
Het hoofd ervan, El Baradei, 
bezocht Israël wel, maar oefende 
er geen druk op uit, omdat hij dat 
naar eigen zeggen niet kon. Vanunu 

preventieve oorlogen. Het is een 
illusie om te vragen dat hun troepen 
blijven tot Irak zou zijn gepacificeerd 
of gestabiliseerd, omdat hun 
aanwezigheid zo erg verafschuwd 
wordt dat ze het belangrijkste 
obstakel vormt voor elke pacificatie. 
In afwachting, bevestigen wij dat wij 
ons met alle vreedzame en legale 
middelen zullen verzetten tegen elke 
poging om het Irakese verzet te 
breken door een militaire escalatie, 
zoals dat eertijds geprobeerd werd in 
Vietnam. Wij vragen dat alle 
regeringen politiek asiel toekennen 
aan Amerikaanse deserteurs. Wij 
zullen ons inspannen om alle 
informatie te verspreiden om de 
oorlogspropaganda tegen te gaan. 
En wij zullen proberen om de publieke 
opinie van de wereld te mobiliseren, 
zoals in 2002, om te eisen dat de 
Verenigde staten afzien van een 
militaire oplossing van de situatie in 
Irak. 

Namens het Brusselstribunaal: L. de 
Cauter, D.Adriaensens, H.Al Bayaty 
en P.Deboosere.

ONDERTEKEN DEZE PETITIE VAN 
HET BRUSSELSTRIBUNAAL! 

Via www.brusselstribunal.org of stuur 
een brief naar de redactie: Postbus 
10500, 2501 HM Den Haag. 

Brief tegen de escalatie: 
100.000 doden in Irak
“Met uitsluiting van cijfers uit Fallujah, stelt een rapport 
gepubliceerd in The Lancet van 29 oktober, dat naar 
schatting 100.000 Irakezen meer zijn omgekomen dan 
het geval zou geweest zijn indien de invasie niet had 
plaats gevonden. 84% van deze doden zouden volgens het 
rapport veroorzaakt zijn door acties van de coalitietroepen 
en 95% ervan zijn te wijten aan luchtaanvallen en 
artillerie.“ (Reuters, Oct. 28, 2004) 

Mordechai Vanunu, de Israëlische 
atoomgeleerde die onthulde dat 
Israël in het geheim atoombommen 
maakte, - en die daarvoor achttien 
jaar gevangenisstraf kreeg – is na zijn 
vrijlating in april van dit jaar maar 
zeven maanden vrij geweest. Op 11 
november is hij opnieuw door de 
Israëlische politie gearresteerd en 
weer “vrijgelaten” met de restrictie 
dat hij huisarrest heeft.
Hij wordt verdacht van nieuwe 
onthullingen over Israëls geheime 
nucleaire programma. Geldt hij in 
Israël als “atoomspion”, elders is hij 
de atoomgeleerde die klokkenluider 
werd. 

Klokkenluider Vanunu opnieuw gearresteerd
had tenminste van hem verwacht 
dat zijn uitspraken op haar juistheid 
gecontroleerd zouden worden.
Sommigen beschouwen de 
atoomgeleerde als een antisemiet, 
wat hij naar eigen zeggen niet is 
omdat hij jood is en dan Israëli 
is. Vanunu had voor de manier 
waarop de Israëlische regering het 
Palestijnse vraagstuk aanpakt, geen 
goed woord over. Hij zei dat in zijn 
land de bijbel een stuk gereedschap 

is geworden waarmee je land van 
Palestijnen afpakt. Hij vindt dat Israël 
democratie nodig heeft. Wanneer 
een Palestijn eerste minister zal 
zijn en hoofd van de Mossad, zal 
hij voelen dat hij bij Israël hoort. Hij 
vindt het nu een racistische joodse 
staat waar anti Palestijnse apartheid 
heerst. Dat laatste zei Vanunu in een 
interview dat in de Jerusalem Post 
gepubliceerd is. 
S.v.W.
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Kyrie Eleis

Jessed, de fi losoof van het 
Palestijns koffi ehuis, denkt als 
altijd diep na. Hij vraagt zich af 

hoe je – zoals het westen wil 
– kerk en staat van elkaar kunt 

scheiden als je geen eigen staat 
hebt. Je kunt toch ook pas van je 

vrouw scheiden nadat je getrouwd 
bent. Hij zou zijn Aisha voor geen 

ander willen ruilen. Daar gaat 
het hem niet om. Maar hij kan 

van haar af, als het moet, als hij 
wil. Zij niet van hem, - behalve 

wanneer hij het goed vindt -, maar 
dat is een ander verhaal. Blijf bij je 

onderwerp Jessed, de scheiding 
van Kerk en Staat.

  Alsof hij er niets van begrepen 
heeft, zo begint Aisha hem 

nu alles uit te leggen. Wat het 
westen allemaal wil somt ze 
op: onafhankelijke rechters, 

onafhankelijke wetgevers, 
onafhankelijke parlementsleden. 
Is ze weer naar de vrouwenclub 
geweest? Aisha beweert dat de 

Franse fi losoof Montesquieu 
de Trias Politica heeft bedacht. 
In plaats van één bazige vorst 

moesten er drie onafhankelijke 
besturende instellingen komen. 

Zoals ze dat begrepen heeft, 
zoals ze dat vertelt. “De 

Trias Politica is in de Franse 
Revolutie ingevoerd. Niet geheel 

geweldloos. Het westen vindt ons 
een beetje middeleeuws”, zegt ze. 
“Misschien had Napoleon de hele 
wereld moeten veroveren om de 

beginselen van de Verlichting over 
de wereld te verspreiden”. 

Dan heeft Jessed ook nog wel wat 
Arabische ideeën waar de wereld 
wat hem betreft wel eens kennis 
van mogen nemen. Hij vindt de 
Palestijnen een volk in opstand 

die op zoek zijn naar democratie. 

Dat moeten ze zelf uitvinden, 
meent hij. Het westen kent vele 
staten en 
democratieën. Die zijn lang niet 
altijd geweldloos ontstaan. Wat 
verlichting? Waarom hebben de 
Palestijnen de Franse Verlichting 
nodig. Omdat ze in nu duisternis 
leven? Oh, dat zeker. Het is bijna 
Kerst. De donkerste dagen van 
het jaar. Wat hem betreft mag er 
in Gaza wel eens goed elektrisch 
licht komen voor de kerst. En voor 
ze aan die Franse Verlichting 
beginnen, wil hij ook wel eens 
een hapje eten. “Komt er nog wat 
van?”
Bij Aisha rinkelt het mobieltje. 
Die Palestijnen, ze bellen wat af. 
“Voor jou”, zegt ze tegen Jessed, 
“het is Ahmed”. “Wat nu weer? 
Zit hij nog steeds op de muur”. 
(zie het novembernummer van 
’t Kan Anders). Waar heeft hij 
het over? Wat bedoelt hij? Kom 
nou, ’t is niet waar! Maria, Jozef, 
Bethlehem, koppige ezel. Ach 
nee Ahmed, het is niet waar 
niet?! In één klap wordt het Aisha 
en Jessed duidelijk. Het is weer 
bijna Kerst en de soldaten bij 
checqpoint Bethlehem durven 
weer niemand door te laten. Van 
heiligen zonder vermomming, 
van wie de vrouw nog zwanger 
is ook, raken ze al helemaal van 
slag. Ahmed zegt: “Ik kan ze 
niet helpen, maar ik kan het wel 
prachtig zien. Life”. 
Ineens weet Jessed dat hij Aisha 
kan aftroeven. “Het westen wil 
voor ons de de Drie Machten”, 
zegt hij, “maar voorlopig hebben 
we meer aan de Drie Wijzen 
uit het oosten. Dan kunnen we 
tenminste kerst vieren.“ Ooit een 
Arabische moslim Kyrie Eleis 
horen zingen?

PIETJE VAN KIMSWERD

Op de ledenvergadering van Pais 
vertelde Mimi Roelofsen over de 
bijzondere ervaringen die ze dit 
voorjaar in Jeruzalem heeft opgedaan 
tijdens een seminar aldaar van de 
stichting COME (Communication 
Middle East) en de werkgroep 
‘Dochters van Sarah en Hagar’ van 
Vrouwen voor Vrede in Noord-
Holland. Het werd een gebeurtenis 
met talrijke contacten. Direct al met 
een aantal Joodse en Palestijnse 
vrouwen van Bat Shalom (dochters 
van vrede), die zich inzetten voor 
wederzijds begrip tussen Joden en 
Palestijnen.

Over de grens met Oost-Jeruzalem vond een 
ontmoeting plaats met de directeur van het 
Jeruzalemcentrum voor vrouwen en Bat Shalom. 
Zij vertelde over de grote veranderingen in het 
leven van de moslimvrouwen die door de soms 
jarenlange gevangenschap van hun mannen er 
alleen voor staan. De vrouwen zijn daardoor heel 
zelfstandig en veerkrachtig geworden. Bij Mimi riep 
dit het beeld op van verbrande olijfbomen die toch 
weer gaan uitlopen. In Jeruzalem is er het ‘Museum 
on the seam’ oftewel Museum op de grens alwaar 
werk van zowel Joodse als Palestijnse kunstenaars 
te bewonderen valt, waar deze kunstenaars ook 
samenwerken en waar de dialoog gepropageerd 
wordt.
Mimi verhaalde over initiatieven van vrouwen op 
het gebied van mensenrechten, zoals in 2001 van 
Joodse vrouwen in Jeruzalem om telkens met een 
viertal toezicht te houden op het gedrag van de 
militairen bij het checkpoint. Ze sprak ook over de 
vrouwen in het zwart met wie ze in Galilea op wacht 
heeft gestaan onder het motto ‘Handen af van de 
bezette gebieden’. Naast het politieke probleem 
is er ook dat van de vrouwenemancipatie. Een 
vrouwelijk gemeenteraadslid in Bethlehem, die 
in Engeland gestudeerd heeft, zet zich in voor 
opleidingen van vrouwen, opdat zij inkomen 
kunnen verwerven voor hun gezin. Bij de mannen 
van die vrouwen valt dat niet altijd goed. 
Bij een overnachting in een Drusendorp in het huis 
van twee weduwen bleek weer een ander cultureel 
probleem. Weduwen kunnen daar niet hertrouwen, 
omdat de kinderen toebehoren aan de familie van 
hun overleden man. Bethlehem werd door Mimi 
geschetst als de stad die, nu zonder toerisme, 
een uitgestorven indruk maakt. De werkloosheid 
is hoog. 90% Van de christenfamilies is vertrokken. 
En dan... de aanblik van de enorme muren die 
om de stad worden gebouwd. Een afspraak met 
mensen in Bethlehem ging niet door. De woningen 
werden op dat moment doorzocht door militairen.
Van de moedige wijze waarop vrouwen, zowel 
Israëlische als Palestijnse op zoek zijn naar 
wegen tot vrede was Mimi diep onder de indruk 
gekomen.

Vrouwen in 
het zwart. 
“Handen af 
van de bezette 
gebieden”

Foto: Mimi 
Roelofsen

Ontmoetingen op de grens
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De Europese grondwet 
Volgend jaar zal een referendum over 
de Europese grondwet plaats vinden. 
Een aantal personen heeft de koppen 
bij elkaar gestoken om een progressief 
tegengeluid tegen de grondwet te laten 
horen. Op het Nederlands Sociaal Forum 
eind november in Amsterdam kwamen 
verschillende van hen aan het woord. 
Wendela de Vries van de Campagne 
tegen Wapenhandel is één van hen: 
“De wapenindustrie is erg blij met deze 
Europese Grondwet,” stelt zij. “Deze 
industrie heeft een zeer krachtige lobby 
in Brussel. Ze is direct betrokken bij de 
ontwikkeling van de Europese veiligheid- 
en defensiepolitiek,” ze noemt daarbij 
een aantal van de lobby groepen. 
De ‘vrije markt’ wordt in de Grondwet als 
uitgangspunt genomen voor Europese 
economische politiek in de komende 
jaren. De Vries noemt dit een serieuze 
bedreiging van de veiligheid van vele 
mensen. 

Haar conclusie luidt dat Europa een 
militaire macht wil worden en dat 
Nederland dit actief ondersteunt. “Op 
hetzelfde moment worden wapens over 
de hele wereld verkocht. Lokale sociale 
en economische structuren die stabiele 
levensvoorwaarden voor velen bieden 
worden afgebroken. Europa is zichzelf 
aan het bewapenen tegen een dreiging 
die ze zelf creëert,” zo zet ze het NEE 
tegen de grondwet kracht bij. 

Indonesië 
“De [Indonesische] regering kondigde 
onlangs plannen aan waarin de opbouw 
van de marine een belangrijke prioriteit 
is. Dit is duidelijk een antwoord op de 
groeiende onrust in verschillende delen 
van de archipel,” aldus een journalist in 
the Asian Defence Journal (ADJ). Deze 
visie komt beter overeen met de realiteit 
dan de visie die de Nederlandse regering 
uitdraagt om haar wapenexportbeleid te 
verdedigen. De Regering stelt dat de 
kostbare opbouw te maken heeft met 
bestrijding van piraterij en terrorisme. In 
het ADJ-artikel wordt de strijd tegen het 
terrorisme wel genoemd als mogelijkheid 
voor het Indonesische leger om zijn 
internationale positie op te vijzelen. Als 

Indonesië deel neemt aan de strijd 
tegen het terrorisme dan kan het op 
wapens uit het Westen rekenen. Door 
deze leveranties kan het leger weer aan 
status en gezag winnen. Nederland doet 
daaraan mee door grote marineschepen 
te leveren, inclusief een tweetal 
raketsystemen, torpedo’s en geschut. 

Wapenexporten 
Er gaan steeds meer Nederlandse 
wapensystemen de grens over. Vorig 
jaar werd voor meer dan 1100 miljoen 
geëxporteerd. In januari 2004 werd 
deze lijn voortgezet en ging voor 136 
miljoen euro de grens over. Dit valt op 
te maken uit een nieuwe rapportage 
vorm van de Nederlandse overheid. 
Economische Zaken gaat per maand 
rapporteren wat er is geëxporteerd, i.p.v. 
of naast de jaarlijkse overzichten. Het 
maandoverzicht geeft bovendien veel 
meer details dan tot nu toe gebruikelijk 
was. Een grote verbetering zou zijn als 
de eindbestemming van Nederlandse 
wapenleveranties aan de VS wordt 
gegeven. Zo zouden we dan kunnen 
zien waar Nederlandse onderdelen 
voor raketten, gevechtsvliegtuigen en 
helikopters uiteindelijk blijven. 
De rapportage en de volledige tekst 
van Wendela de Vries kunnen worden 
gevonden op 
www.stopwapenhandel.org
respectievelijk de overheids- en EU- 
pagina. 

door Martin Broek, Campagne tegen 
Wapenhandel, Dutch Campaign Against 

Weapon Trade, Anna Spenglerstraat 
71, 1054 NH Amsterdam tel. 00 31(0)20 

6164684; amokmar@antenna.nl  
www.stopwapenhandel.org

www.stoparmstrade.org 

Afgelopen maanden heeft zich het 
jaarlijks terugkerend ritueel van de 
VN resoluties weer afgespeeld.  Vast 
onderdeel daarvan zijn de resoluties die 
met nucleaire ontwapening te maken 
hebben. De meest interessante daarvan 
is die van de Nieuwe Agenda Coalitie 
(NAC) . Al sedert 1998 wordt deze 
resolutie, die pleit voor verdergaande 
stappen naar nucleaire ontwapening, 
ingediend door een zevental min of meer 
neutrale staten: Brazilië, Egypte, Ierland, 
Mexico, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika 
en Zweden. Hij wordt altijd door een 
grote meerderheid aangenomen, maar 
is vooral van belang omdat er steevast 
verdeeldheid in de NAVO ontstaat over 
de stemming. De kernwapenstaten 
zijn als regel tegen, met af en toe een 
onthouding van het Verenigd Koninkrijk. 
Daarin worden ze vaak gevolgd door een 
aantal Oost-Europese staten, die gezien 
hun positie in het bondgenootschap, 
ontvankelijker zijn voor diplomatieke druk. 

Die druk wordt steeds weer uitgeoefend 
door de VS, die niet alleen wil staan in 
haar afwijzing. Dat lukt maar ten dele: 
de meeste NAVO lidstaten, waaronder 
Nederland en Duitsland, onthouden zich 
meestal en blijven zo uit de wind. Dit in 
tegenstelling tot de nabije buur Canada, 
die al een aantal jaren voor de resolutie 
stemt. Naast de VS, VK en Frankrijk 
stemde dit jaar ook Letland tegen. 

In feite ontstond er een nieuwe situatie. 
Na heftige interne discussies besloot de 
Nieuwe Agenda Coalitie de resolutie 
sterk af te zwakken. De nadruk op het 
gevaar van een nucleaire oorlog werd 
verminderd, de verwijzingen naar tactische 
kernwapens verzwakt.  De rede voor deze 
afzwakking is helder: de bedoeling is om 
aan de bezwaren van de onthouders 
(zoals Nederland) tegemoet te komen en 
een ja stem mogelijk te maken. Het gaat 
daarbij niet om de lidstaten van de VN 
als geheel, maar de niet-kernwapenstaten 

die lid zijn van de NAVO. Ze worden 
benaderd met de keuze om zich sterker 
tegen kernbewapening te keren. Dat 
is in het geval van de NAVO bijzonder 
interessant, omdat het bondgenootschap 
er een nucleaire doctrine op na houdt, het 
is bereid  om kernwapens in te zetten.  
Zoals bekend stelt een aantal landen 
(waaronder Nederland) zelfs piloten en 
vliegtuigen beschikbaar om kernwapens 
in te zetten. De keuze van Nederland om 
samen met België, Luxemburg, Litouwen, 
Duitsland, Noorwegen, Turkije en  Canada 
de NAC resolutie te steunen is dan ook 
een duidelijke vorm van diplomatieke 
kritiek op de VS. Dat land, de leider van 
de NAVO, heeft zich de afgelopen jaren 
bijzonder sterk geprofi leerd als aanhanger 
van het idee dat men een oorlog mag 
beginnen tegen vermeende vijanden en  
laat daarbij ook de mogelijkheid open om 
als eerste kernwapens in te zetten. Dat 
dit nu ook openlijk gezien wordt als een 
gevaarlijke ontwikkeling is opmerkelijk en 
symboliseert de toenemende kloof tussen 
de VS en haar bondgenoten.   

Karel Koster

De Nieuwe Agenda Resolutie – 
nucleaire ontwapening in de VN 
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Het onbegrijpelijke in deze is dat 
Balkenende en Faber, ondanks 
hun universitaire scholing en 
christelijke levensovertuiging (wie 
het zwaard opneemt, zal door 
het zwaard vergaan), geen weet 
schijnen te hebben van deze ijzeren 
wetmatigheid. Nog onbegrijpelijker is 
het dat onze premier, ondanks zijn 
onwetendheid, het overgrote deel 
van onze volksvertegenwoordiging 
achter de ongerijmde preventieve 
oorlogsgedachte heeft weten te 
krijgen, die hem door zijn grote 
roerganger – George W. Bush – als 
een vette kluif is voorgehouden.

Kortom, alle goede bedoelingen 
ten spijt, stellen onze jongens en 
meisjes in Irak alleen zichzelf in 
de waagschaal, hoe cru dit ook 
klinkt. Want hun inzet, moed en 
doodsverachting brengt het alom 
beoogde vredesideaal geen stap 
dichterbij. Integendeel! Het is dan 
ook een illusie te denken dat zij een 
positieve bijdrage ‘kunnen’ leveren 
aan de noodzakelijke doorbraak van 
de ten hemel schreiende diabolische 
geweldspiraal die de wereld met de 
dag meer onder druk zet en in paniek 
brengt, onder aanvoering van Big 
Brother America.

Dat neemt echter niet weg dat deze 
doorbraak wel degelijk in het verschiet 
ligt. Daarbij doel ik op het moment dat 
wij ons, als mensheid, bewust zullen 
worden van het tijdsgewricht waarin 
wij leven. Wat dat betreft is het nu al 
zonneklaar dat dit wordt gekenmerkt 
door mondialisering, dus door toe 
groeien naar mondiale eenheid, 
Daarbij ga ik er tevens vanuit 
dat het onpersoonlijke mondiale 
eenwordingsproces niet alleen door 
geen mens te stoppen is, maar 
bovendien gericht is op het bereiken 
van gerechtigheid wereldwijd, 
dankzij de alom onderschreven 
mensenrechten.
Vanuit mijn kijk op onze tijd, zou dit 

universele vredesideaal dan ook 
overal de richting van de politiek 
moeten bepalen. Regeren is immers 
vooruitzien! Het behoeft geen betoog 
dat hier geen sprake van is, omdat 
onze politieke kopstukken alleen 
maar oog hebben voor zichzelf, maar 
niet voor het tijdsgewricht waarin wij 
‘als mensheid’ verkeren. Misleiding is 
dan ook het kenmerk van het huidige 
beleid, waardoor wereldvrede 
ons wordt voorgespiegeld als een 
onbereikbaar ideaal. Tegen de 
tijdgeest in bepalen zodoende geen 
universeel ideële maar louter tijd- en 
plaatsgebonden materiële belangen 
de partijpolitieke korte termijn agenda. 
Gelijk elke trend is ook deze gelukkig 
niet eeuwig te handhaven. Vandaar 
dat óók partijpolitici van het kaliber 
Balkenende en vredesactivisten 
van het kaliber Faber, zich op zeker 
moment bewust zullen worden van 
het tijdsgewricht waarin wij leven, 
dat hen de ogen zal openen voor de 
implicaties daarvan.

Redelijkerwijs gesproken zal deze 
onvermijdelijke bewustwording hen 
er op een goede dag dan ook toe 
brengen zich ruiterlijk neer te leggen 
bij de ideële consequenties, waarvan 
de maatschappelijke vertaling 
simpelweg neerkomt op het voor 
eens en voor altijd afzweren van 
geweld en oorlog ter bereiking van 
‘het goede’. De wereld waarin de 
mensenrechten geen loze passie of 
dode letter zijn maar daadwerkelijk 
worden gerespecteerd. Het 
vredesideaal dat anno 2004 toch 
wereldwijd geldt als ‘het ultieme 
politiek doel’. De democratie in 
optima forma, waarin elk weldenkend 
mens – waar ook ter wereld en van 
welke gezindte en/of gezindheid dan 
ook – zich moet kunnen vinden. De 
wereld waarin geen 18- en 19-jarige 
jongens en meisjes meer worden 
uitgezonden voor het voeren van 
preventieve, heilige, rechtvaardige of 
wat voor zinloze oorlogen dan ook.

Bewustwording

Zonder inzicht geen uitzicht

VS verwijdert mini-
nukes uit programma

Het Amerikaanse congres 
heeft recentelijk bepaalde 
fondsen geschrapt uit de 
begroting voor 2005  van het 
ministerie van energie. Deze 
fondsen waren ingesteld om 
een onderzoekprogramma 
naar mini-nukes te financieren. 

Het betrof de volgende wapen-
programma’s: onderzoek naar 
de nucleaire diepte penetratoren 
(omgebouwde oude kernwapens 
bedoeld om diepe bunkers te 
vernietigen) en onderzoek naar 
bommen met een relatief laag 
explosief vermogen: de mini-nukes 
ofwel atoomwapens met een 
explosieve kracht van minder dan 5 
kiloton. Ook werd bezuinigd 
op de bouw van een fabriek 
om nucleaire bomkernen (‘plu-
tonium pits’) te bouwen en het 
snel testen van kernwapens. 
Tegenstanders van voornoemde 
fondsen uit de Democratische Partij 
in het Amerikaanse Congres wisten 
een deel van de Republikeinse 
meerderheid te overtuigen dat 
doorzetting van het programma 
niet alleen geldverspilling was, 
maar ook een belangrijk argument 
opleverde voor landen die hun 
eigen kernwapens willen bouwen.

In een opiniërend artikel in de Stentor van 27 augustus, ‘Pacifisme lijkt 
vies woord geworden’, breekt antropoloog en vredesactivist dr. Hans 
Feddema de staf over premier Balkenende en voormalig secretaris van 
het Interkerkelijk Vredesberaad Mient Jan Faber. Allebei voorstander van 
de ‘preventieve oorlog’ van Bush en Blair tegen Irak. Daarin ziet Feddema 
terecht geen enkel heil, omdat de geschiedenis zo langzamerhand wel 
heeft bewezen dat oorlog en geweld geen geschikte middelen zijn om 
het kwaad uit te roeien. Geweld leidt nu eenmaal niet tot geweldloosheid, 
maar lokt juist groter geweld uit, getuige de preventieve (sic!) oorlog die 
het terrorisme had moeten beteugelen. 

Kortom, de mondiale samenleving 
zoals die ons bij de proclamatie 
van de mensenrechten in 1948 
voor ogen stond, als reactie op de 
verschrikkingen van WO-II. Het 
gemeenschappelijk door alle volkeren 
en alle naties te bereiken ideaal, voor 
de verwerkelijking waarvan 66 jaar 
na dato de tijd gekomen is. Voor het 
bewijs daarvan zal Het Binnenhof 
het politieke kompas unaniem, dus 
zonder de gebruikelijke partijpolitieke 
mitsen en maren, moeten richten op 
de grondige reorganisatie van de 
Verenigde Naties, waartoe artikel 109 
van het Handvest de mogelijkheid 
biedt. De effectuering daarvan, 
waartoe onze regering ‘als VN-lid’ het 
voortouw zou kunnen nemen, zal de 
uitzichtloze machtsverhoudingen in 
onze volkerenorganisatie en daarmee 
in de wereld definitief tenietdoen, met 
alle positieve consequenties van dien 
voor ‘een ieder’ op deze wereld.

Wouter ter Heide
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In welk verband Balkenende deze 
zin moet hebben uitgesproken 
werd niet aangegeven. Het is 
echter duidelijk dat hij het gedaan 
moet hebben in de verwarrende 
en explosieve situatie in Nederland 
na de moord op Theo van Gogh. 
De inspanningen van de premier 
om, door contacten met diverse 
getroffenen, het geweld in 
Nederland niet te laten escaleren 
verdient alle steun en hulde.

Ondertussen is echter wel duidelijk 
geworden dat de toestand in 
Nederland niet los gezien kan 
worden van die in de wereld. 
Franse islamologen met veel 
ervaring inzake de positie van 
islamitische burgers in hun land 
wijzen erop dat een aanzienlijk 
aantal van de 2e en 3e generatie 
nieuwe Nederlanders hun identiteit 
noch in de Nederlandse noch in 
die van de landen van herkomst 
van hun ouders kunnen vinden. 
Waar ze zich wel mee kunnen 
identificeren is met hun buitenlandse 
geloofsbroeders. Sommigen die 
radicaliseren vluchten zelfs in een 
eigen interpretatie van de Islam of 
in die van heel fundamentalistische 
buitenlandse groepen. Eén en ander 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
de moderne communicatiemiddelen 
als internet, satelliet-tv, enz.

Wordt het, gezien deze ontwikkeling, 
geen tijd om in de poging het geweld 
in Nederland te keren en te bezweren 
ook de buitenlandse politiek hiermee 
in overeenstemming te brengen? 
De al volledig geradicaliseerde 
jongeren zal je daarmee niet 
bereiken, maar wel de vijver waaruit 
zij voortkomen.
De beslissing in 2003 om steun te 
verlenen aan de inval in Irak, (naar 
achteraf gebleken is nog op valse 
argumenten ook), was al fout.
Door nu ook nog fregatten met 

kruisraketten te gaan uitrusten, 
zoals minister Kamp onverminderd 
van plan is, ondanks de huidige 
weerstand in de Tweede-Kamer, 
zou ook uit oogpunt van de beoogde 
binnenlandse vrede een verkeerd 
signaal zijn.
Het gaat niet aan dergelijke 
aanvalswapens aan te schaffen om 
elders in de wereld in het centrum 

Op 11 september 2002 schreef 
het Humanistisch Vredesberaad 
een brief aan  premier Balkenende 
waarin we onze zorg over Irak 
kenbaar maakten. In oktober 
schreef hij ons terug. Enkele 
citaten:

“Irak beschikt zeer waarschijnlijk over 
massavernietigingswapens…….De 
dreiging die van Irak uitgaat wordt 
steeds ernstiger….. Rapporten 
bevestigen dit….Het kabinet gaat 
ervan uit dat DREIGING met militair 
optreden een belangrijk onderdeel is 
van internationale druk op de Irakese 
regering om mee te werken. Mocht 
deze druk geen resultaat hebben, 
sluit het kabinet niet uit dat militair 
optreden daadwerkelijk aan de orde 
komt.”
De gevolgen kennen we allemaal 
inmiddels. Nederland steunde de 
Amerikaans/Britse inval in Irak. 
Onze regering had er dus geen 
enkele moeite dat veel onschuldige 
burgers en soldaten werden 
gedood. Onze regering heeft nog 
steeds geen enkele moeite met 
het platbombarderen van Falluja. In 
elk geval protesteert zij niet. Onze 
regering gaat maar snel voorbij aan 
de 100.000 doden in Irak tot nu toe. 
Sterker nog, ze maakt het mogelijk 
door dekking te bieden. Ook onze 

Veiligheid vergt éénheid van beleid

“Wie geweld gebruikt, 
heeft altijd ongelijk”. 

Deze oneliner kwam zomaar uit de 
radio, midden op de dag ergens in 
november jl. Hij werd gedragen door 
de stem van de minister-president.
Voor een pacifist/vredesactivist is zo’n 
uitspraak als balsem voor de ziel.

regering is medeplichtig. Aan de 
grote chaos, de honger, geen water, 
geen elektriciteit en vele gewonden 
in Irak. Nog steeds durft deze 
regering de confrontatie met haar 
foute inschattingen niet aan. Een 
laffe daad.

En dan hoor ik Balkenende op een 
persconferentie op 2 november 2004. 
Er is een moord gepleegd. Citaat: “ 
zodra kogels in onze samenleving de 
dienst gaan uitmaken, dan verstomt 
het gesprek en zijn oplossingen 
onbereikbaar geworden….. en: 
geweld heeft in Nederland nooit 
het laatste woord….” In antwoord 
op vragen zegt hij dan nog het 
zorgwekkend te vinden dat mensen 
hun toevlucht nemen tot geweld…. 
Er past afschuw en verwerping 
.Wanneer mensen te maken krijgen 
met fysiek geweld, dan zitten 
we op de foute weg…”…Aldus 
Balkenende.
Een ding lijkt duidelijk: deze man 
meet met twee maten. In Nederland 
iemand doden is vele malen erger 
dan in Irak. Dat zijn andere mensen. 
Dat is ver van zijn bed. Dat zijn er 
zoveel. Dat is oorlog. Dat is geen 
moord. Dat maakt niet uit..….Ik ben 
met stomheid geslagen.  

Anke Polak 

Balkenende 
en geweld

van geweldsspectrum te willen 
meedoen, terwijl de kans op brand 
in eigen huis hierdoor mogelijk 
verslechtert.
Meer dan ooit is het van belang 
dat het kabinet eenheid van beleid 
uitstraalt. 
Dat geldt voor de departementen 
van Binnenlandse Zaken en 
Justitie, maar ook ten aanzien van 
Binnenlands en Buitenlands beleid.

Koos de Beus
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Klimaat op drift.
Rob van Dorland, onderzoeker 
bij het KNMI, gaat daarbij in op 
de drie natuurlijke oorzaken van 
wereldwijde klimaatschommelingen 
in de twintigste eeuw, namelijk: 
sterke vulkaanuitbarstingen, 
variaties in de zonneactiviteit 
en El Niño, beïnvloeding van de 
atmosfeer door periodiek heel hoge 
zeewatertemperatuur ten westen 
van Peru. Daar is dan de door de 
mens veroorzaakte uitstoot van 
broeikasgassen als oorzaak van 
stijging van temperatuur bij gekomen. 
Kooldioxyde (CO2), methaan (CH4), 
lachgas (N2O) en ook CFK’s spelen 
hun rol bij het zogenaamde versterkte 
broeikaseffect.
In een grafiek is aangegeven hoe 
die vanaf 1900 al toeneemt, maar 
pas later in de eeuw heel manifest is 
geworden, mede door bestrijding van 
de luchtverontreiniging door kleine 
deeltjes die een dempend effect op 
de temperatuurstijging hadden door 
terugkaatsing van het zonlicht.

Hoe het ook zij, Nederland lift nu volop 
mee met de gemiddelde stijging van 
de wereldtemperatuur (sinds 1860 
ongeveer 0,6 °C). Daarenboven 
wordt ons land extra opgewarmd 
door toename van de zuidwestelijke 
winden. Dit laatste weer door 
veranderende luchtdrukverdeling 
tussen de Azoren en IJsland, dat 
ook weer het gevolg zou kunnen zijn 
van het versterkte broeikaseffect en 

afbraak van de ozonlaag.
Er is nog een onzekerheid over 
de kleine kans dat Europa door 
verzwakking van de golfstroom iets 
minder zal opwarmen doch aan één 
ding wordt in het boek niet getwijfeld. 
Nederland wordt warmer en, onder 
invloed van de zuidwestelijke 
luchtstroming, ook natter, hoewel af 
en toe ook heel droge warme zomers 
zullen optreden.

Natuur, planten, dieren
De mensen die de planten- en 
dierenwereld bestuderen zijn het er 
al lang over eens dat in Nederland 
het begin van de klimaatverandering 
nu al plaatsvindt. In het boek wordt 
geconstateerd dat het voorjaar de 
laatste tijd al twee à drie weken 
eerder inzet en de herfst ongeveer vijf 
dagen later. Illustratief is het verhaal 
over de mis-timing in de voedselketen 
bij de koolmees. Dit vogeltje moet 
nu constateren bij het uitkomen 
van de eieren dat de larven van de 
wintervlinder, voor zover aanwezig, 
zich al hebben ingesponnen en in 
de grond bevinden. De wintervlinder 
reageert namelijk op de temperatuur, 
de koolmees op de lengte van de 
dag. Het klimaat is niet alleen op 
drift, ook de natuur is het.
In prachtig geïllustreerde hoofd-
stukken wordt door steeds andere 
auteurs inzicht gegeven in wat 
klimaatverandering voor een bepaald 
dier- of plantensoort kan betekenen, 
zowel positief als negatief. Kleine 
beestje als insecten, libellen, 
dagvlinders, vogels amfibieën en 
reptielen, korstmossen, mossen 
en de wilde flora passeren zo 
de revue. Het gaat gepaard met 
vermelding van veel bijzonderheden 
en verschijningsvormen.

Landinrichting en landgebruik
Persoonlijk, indertijd opgeleid in de 
waterbouw, heb ik met nog meer 
interesse gelezen in de hoofdstukken 
die gaan over de vorming van 

BOEKBESPREKING

Opgewarmd Nederland
Over klimaatverandering en de gevolgen

Vorige maand verscheen dit zeer goed gedocumenteerde boek als 
uitgave van de stichting Natuurmedia in samenwerking met de 
uitgeverij Jan van Arkel en de stichting Natuur en Milieu. Onder 
leiding van hoofdredacteur en initiatiefnemer Rolf Roos hebben 
35 deskundige auteurs, verbonden aan de vele gespecialiseerde 
instituten die Nederland telt, zich elk op hun eigen deelgebied 
gebogen over het probleem van het veranderende klimaat in ons 
land.

Nederland, het landgebruik en 
de inrichting ervan in de laatste 
zevenduizend jaar. Hoe, bij het 
begin van de jaartelling Nederland 
achter de duinenrij uit een metersdik 
veenpakket bestond, gemiddeld twee 
meter boven zeeniveau, terwijl we nu 
met de veengebieden tot gemiddeld 
twee meter beneden zeeniveau 
zijn aangekomen. In totaal is door 
ontginning en ontwatering en daarna 
ook door turfwinning 6,4 m3 veen in 
de loop der eeuwen verdwenen, voor 
een groot deel omgezet in CO2. In 
de 17e eeuw dichtte Vondel nog: 
“Gelukkig is het land, waarin het kind 
zijn moer verbrandt”. Ondertussen 
gaat de zeespiegel stijgen en daalt de 
bodem, namelijk drie centimeter per 
eeuw door geologische processen 
en tien tot twintig centimeter door 
inklinking van veengronden. Op basis 
van het derde IPCC-klimaatrapport 
van de Verenigde Naties heeft het 
KNMI in 2003 een centrale schatting 
gemaakt voor 2100 van wat een 
wereldtemperatuurstijging van 2 °C 
voor de Nederlandse situatie zou 
betekenen.
Resultaat: meer zomerneerslag en 
zomerverdamping, meer gewone 
en extreme winterneerslag en een 
zeespiegel die zestig centimeter 
stijgt. 

Veenvorming
In Nederland moeten we constateren 
dat het beleid van sterke zeewering 
met daarachter polders met snelle 
afvoer van neerslag en kwel 
heroverweging behoeft. De zorg voor 
sterke zeewering is onverminderd 
van belang. Daarnaast dient echter 
de bergingscapaciteit verhoogd. Men 
zou daarbij ook kunnen denken van 
herstel van veenvorming. In het 
hoofdstuk dat hierover gaat wordt 
aangegeven dat dit niet makkelijk 
gaat, maar: “Voor het groene hart van 
de Randstad is herstel van moerassen 
als buffer tegen klimaatverandering 
en zeespiegelrijzing nog altijd beter 
dan verstedelijking die nu op stapel 
staat”.

Opgewarmd Nederland; als boek 
warm aanbevolen. Als analyse zeer 
waardevol; qua uitvoering buiten-
gewoon goed. Rijk geïllustreerd, 
geen vakjargon. Een uitgebreid 
register en literatuurlijst en een 
DVD completeren het werk. Ik wens 
het in vele handen.

Koos de Beus

ISBN: 90 80815829, Prijs: € 34,95

Het boek voorspelt niet, 
aldus het voorwoord, 
dat voor Nederland in 
2010 het einde in zicht 
is. Het schetst geen 
doemscenario. Het 
geeft wel veel feitelijke 
informatie. Na lezing 
zou ik eraan willen 
toevoegen: ook inzicht 
in de processen die 
gaande zijn.
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Vooraankondiging 
publieksdebat, dinsdag 15 
februari 2005 te Apeldoorn

Het politieke systeem van Nederland 
wordt vaak een representatieve 
democratie genoemd. De moderne 
media spelen in dit systeem een 
belangrijke rol, maar onduidelijk is 

Peter Maissan is in het dagelijks leven 
directeur van de muziekschool in Haarlem. Eind 
november dirigeerde hij in de Westergasfabriek 
in Amsterdam drie avonden lang het 
muziekspektakel Shouting Fence dat het leed 
van de Palestijnen “verwoordt”. Een gebeuren 
dat van de magistrale oude gashouder een 
indrukwekkende klankkast maakte. Tevens was 
het de openingsmanifestatie van het Sociaal 
Forum dat in Amsterdam werd gehouden.

Twaalf Engelse solisten – soms voorzien van 
megafoon - en twee koren op tribune’s tegenover 
elkaar zongen naar elkaar, riepen elkaar het 
familienieuws toe, vormden met terugkerende 
melodieën het achtergrondkoor voor de solisten. 
Soms zongen circa zevenhonderd zangers 
tegelijk. Tussen de koren in, in het midden van 
de ruimte, omringd door een hek met prikkeldraad 
het bijna duizendkoppige publiek dat aan het 
begin meedeed. Een kinderkoor, een koor van 
ballingen.
Orlando Gough heeft zich bij het schrijven van 
het stuk laten inspireren door wat hij op de 
Golanhoogte zag. Van dezelfde families wonen 
sommigen sinds 1967 in Syrië, anderen in Israël. 
Ze roepen elkaar over de grens de nieuwtjes van 
de familie toe. Sinds enige tijd zijn door de muur 
nog veel meer Palestijnen van elkaar gescheiden. 
Ook in Rafah, bij de Egyptische grens kan de 
familie niet meer bereiken dan per megafoon. 
De meeste Palestijnen zijn balling of vluchteling 
in eigen land. Bij de proloog van Shouting Fence 
mocht het publiek meedoen. “In de shaduw van de 
muur wachten we op en verlangen we naar vrede. 
Gezegd in het Nederlands, in het Ivriet en in het 
Arabisch. Met kiezelsstenen tikten de koorzangers 
er rhythmes bij. 

Media en Macht: 
Einde van de Democratie?

welke rol precies. Volgens sommigen 
zijn de media de bewakers van het 
democratisch proces. Volgens 
anderen functioneren zij als een 
propagandamachine voor machtige 
elites. De heftige discussies in de 
media over zaken als de integratie 
van moslims, het gevaar van 
terrorisme en de oorlog in Irak zijn 
mede bepalend voor de politieke 
besluitvorming hierover.

De invloed van de media op het 
welzijn van mensen staat nu 
meer dan ooit ter discussie. Het 
Humanistisch Vredesberaad (HVB) 
wil daarom antwoord op de vraag: 
welke invloed heeft de ontwikkeling 
van de moderne massamedia op het 
functioneren van de Nederlandse 
democratie? En beleven wij het einde 
van onze democratie doordat de 
media te machtig zijn geworden?

Ofwel: hoeveel macht of invloed 
hebben de media in onze 
democratie? Hoe democratisch is 
onze democratie nog? Welke invloed 
hebben processen van globalisering, 
europeanisering en informatisering 
op de democratische besluitvorming 
in Nederland? Welke rol spelen 
mediabedrijven en de PR-industrie in 
de economische globalisering? Hoe 
reageren de media op extremistisch 
geweld en welke invloed hebben zij 
daar door opgeklopte hypes zelf 
op? Dragen media bij aan escalatie 
van conflicten of zorgen zij voor de-
escalatie? En wat zijn alternatieven 
voor het huidige systeem? Twee 
achterliggende vragen bij dit alles 
zijn: hoe democratisch is Nederland 
überhaupt ooit geweest en hoe 
wenselijk is democratie eigenlijk?

Over deze vragen en mogelijke 
antwoorden organiseert het HVB 
samen met het Humanistisch 
Verbond een publieksdebat op 
dinsdagavond 15 februari 2005 in 
Apeldoorn. Deelnemers aan het 
debat zijn (onder voorbehoud): 
Frank van Vree (Universiteit van 
Amsterdam), Hubert Smeets (Groene 
Amsterdammer), Martin Hulsing 
(mediamagazine Extra!) en Mark 
Bovens (Rijksuniversiteit Utrecht). 
Discussieleider is Jan Haasbroek 
(voorheen Humanistische Omroep).

Meer informatie binnenkort op 
www.humanistischvredesberaad.nl

December de maand 
van de gevangenen 
voor de vrede

Op verzoek van de War Resisters 
International wil ik een al vanaf de 
tweede wereldoorlog bestaande 
traditie in ere herstellen. Die 
traditie wil dat we in ons december 
nummer een lijst publiceren, met 
aan U het verzoek aan een of 
meerdere gevangenen een kerst 
of nieuwjaarsgroet te zenden.
Doe uw kaarten in een enveloppe, 
schrijf niet teveel op uw kaart, als 
U dingen schrijft over het land of 
het leger krijgt de gevangenen 
Uw kaart niet. Verwacht geen 
antwoord, gevangenen gebruiken 
de toegestane post voor contact 
met hun familie. Mijn advies: 
stuur kaarten van Nederland en 
volsta met een groet(greetings 
from …).
Schrijf altijd uw naam en adres op 
de enveloppe. Hieronder enkele 
namen uit een veel langere 
lijst. Bij de redactie kunt u meer 
namen opvragen. Tussen haakjes 
de eerste en de laatste dag van 
hun gevangenistijd. Gewoon een 
kaartje pakken en schrijven. Meer 
info?: www.irg.org/pubs/pfp04 
(Nico Faber, tel: 071-5211472)

In Finland: Juha Lehtonen (31/
05/04-17/12/04); Pyry Rechardt 
(20/10/04-07/05/05) enHannes 
Vartiainen (21/06/04-05/01/050:
Helsingin työsiirtola, PL 36, 01531 
VantaaJoni Airaksinen (28/06/04-
)Laukaan vankila, PL 55, 41341 
Laukaa en Pasi Sivula (tot 28-3-
5)Naarajärven vankila, Linnatie 
25, 76850 Naarajärvi Edgefield, 
P. O. Box 725, Edgefield, SC 
29824-0725.

In de VS: Jackie Hudson 08808-
039 (ontslag 6-3-05): Federal 
Prison Camp, Victorville, POB 
5100, Adelanto, CA 92301. Carol 
Gilbert 10856-039 (ontslag 23-
5-05): Alderson FPC, Box A, 
Alderson, WV 24910. Ardeth 
Platte 10857-039 (ontslag 22-
12-05): FPC Danbury, Pembroke 
Station Rt. 37, Danbury, CT 
06811-0379. Helen Woodson 
03231-045, Bates County Jail, 
P. O. Box 60, Butler, MO 64730. 
Abdullah William Webster (14 
months) Box 339536, Fort Lewis, 
WA 98433-9536, USA

Klankkast
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Elke woensdag 17:30-18:00 Stiltekring 
Voor de Vrede op het Stationsplein, 
Enschede. Doopsgezinde Gemeente 
Twente Oost Eschede. 053-4763341. 
www.dgtwenteoost.doopsgezind.nl
janatie@planet.nl
• Elke eerste woensdag van de maand 13:
00-14:00 Stille wake tegen investeren 
in wapenindustrie en wapenhandel. 
Beursplein (voor de Beurs van Berlage), 
Amsterdam. Franciscaanse Vredeswacht 
e.a..
• Elke eerste donderdag van de 
maand, 18:00-19:00 Stille wake voor 
wereldvrede. Carnegieplein, Den 
Haag. Silence for Peace. 070-3604510. 
irenevans@hetnet.nl
• Elke donderdag 15:30 tot 16:30 
Picket-Line Vredeswake tegen de 
Oorlogen van de VS. Lange Voorhout 
voor Ambassade van de VS, Den Haag. 
Haags Vredes Platform. 070-3251102. 
gfrijstein168@freeler.nl
• Elke donderdag 19:00 Vredeswake 
Wekelijkse wake met vredeskaarsjes. 
Op de Brink, Deventer. 
• Elke eerste zaterdag van de maand: 
Beverwijk 12:00-12:30 Stiltekring; In 
plaats van geweld: stilte voor de vrede 
en ruimte voor dialoog. Breestraat 
nabij C&A. Vredesplatform IJmond. 
Cees van der Steen. 0251 253866, 
c.vandersteen@wanadoo.nl
• Elke 2e zondag v/d maand: 14:
00-15:00 Wake Tegen opsluiting 
van vluchtelingen. Bij de grens-
gevangenis in de Bijlmerbajes 
aan de H.J.E. Wenckebachweg 5, 
Amsterdam. Verzamelen om 13:
50 bij metrostation Spaklerweg. 
Jeannette Noelhuis/Amsterdam 
Catholic Worker, e.a.. 020-6998996 
of -6994320. noelhuis@yahoo.com 
www.geocities.com/noelhuis
• Elke zondag tot 30 jan. van 11 tot 17 
uur Tentoonstelling Samen werken, 
samen creeren, samen leven. 
Tentoonstelling van kunst ontworpen en 
gemaakt door gezinnen van ATD Vierde 
Wereld en professionele kunstenaars in 
Luxemburg en te bezichtigen in Heerlen. 
Kerkraderweg 9, 6416 CC Heerlen, 
Heerlen. gratis. ATD Vierde Wereld. 045-
571.40.51. www.atd-vierdewereld.nl
jwh.heerlen@atd-vierdewereld.nl 

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• T/m wo 15 dec 2004 14.00 - 18.00 
Expositie 60 jaar ‘bevrijd’. Het lot koppelt 
deze wrange datum aan de nieuwste 
expositie in Inkijkmuseum. Een expositie 
binnen het kader en als opening van het 
Vrijheidsfestival. Presentatie met sprekers 
en verhalen over het Spoelhuis tijdens 

WOII. Inkijkmuseum, Dommelstraat 2a, 
Eindhoven. gratis. Stichting 80 Vragen. 
040-8488230. info@80questions.net, 
www.inkijkmuseum.nl
• Vr 17 dec 2004 t/m za 18 dec 2004 ¡Alerta 
Latina! 10 jaar Noticias Festival. 2daags 
festival met workshops, documentaires, 
Latino nachtfilm, talkshow en muziek! 
Thema’s zijn oa Latijns-Amerika in de 
media en sociale bewegingen. Optreden 
van Mala Vita! OT301 (Overtoom 301, 
Amsterdam), Amsterdam. Noticias. 
info@noticias.nl, www.noticias.nl

EENDAAGSE ACTIVITEITEN
• do 23 dec 2004 13:30 -15:15 Openbaar 
(keuze)college Terrorisme, fantoom of 
reele bedreiging?. Docent: Drs. Dick 
Leurdijk (Instituut Clingendael Den Haag). 
Auditorium, zaal 2, Technische Universiteit 
, TU/e, Eindhoven. Vredescentrum TUE. 
040 -2474546. vredescentrum@tue.nl 
www.tue.nl/vredescentrum
• vr 24 dec 2004 18:15 Fakkeltocht 
voor verdraagzaamheid en vrede. 
Samen leven vraagt om tolerantie. 
Om geven en nemen. Elk jaar lopen 
er zo’n 4.000 mensen mee in een 
indrukwekkende fakkeltocht als proptest 
tegen onderdrukking en uitsluiting. 
Wilhelminaplein., Eindhoven. Fakkels zijn 
ter plekke te koop. COS Oost-Brabant. 
040-2443-63 (Wytske Tuinstra). 
w.tuinstra@cosoostbrabant.nl
• za 15 jan 2005 10:30-17:00 Conferentie 
Beijing+10, Tijd voor actie!. Grote 
conferentie over de positie van vrouwen 
in Nederland en wereldwijd. Tien jaar na 
de Wereldvrouwenconferentie van de 
VN in Beijing is het tijd om de balans 
op te maken. Programma en praktische 
info komen vanaf 1 dec. op de website. 
Utrecht. Samenwerkingsverband 
van een groot aantal vrouwen- en 
ontwikkelingsorg’s. www.beijing10.nl
• wo 19 jan 2005 15:00 Muzikaal 
Spektakel Kleur in Amsterdam. Een 
voorstelling over een wat overspannen 
leraar op een drukke, zwarte school, 
die daarom met de klas een muzikale 
rondreis mag maken.. Pauwstraat 13A, 
Utrecht. Volw. € 6,- kind  € 4,- Rasa-pas 
of U-pas € 3,50 Kortingspas € 4,50. Voor 
kinderen van 6 jaar en ouder. RASA. 030 
- 231 60 40. rasa@rasa.nl www.rasa.nl
• za 22 jan 2005 Werkdag Helpen onder 
protest. Interkerkelijke dag voor diakenen, 
vrijwilligers en anderen die bezig zijn/
willen gaan met hulp aan mensen die 
in materiele nood verkeren. Uitwisselen 
van praktijkervaringen + stimuleren van 
politiek en maatschappelijk bewustzijn 
mbt. armoede. Op basis van de brochure 
‘Helpen onder protest’. Werkgroep De 
Arme Kant van Nederand/EVA, ism. 

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.aktieagenda.nl (u kunt hier ook zelf agendapunten invoeren). 

Kerkinactie. 020-3304355. 
info@armekant-eva.nl  www.armekant-eva.nl
• za 22 jan 2005 Ideeënmiddag 
Vredesmuseum. Voor betrokken 
vrijwilligers bij het Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid. Over promotie-ideeen, 
uitleg over de non-competatieve spellen en 
inleiding ‘Hoe werkt het Vredesmuseum’. 
Centrum Emma, Utrecht. Museum voor 
Vrede en Geweldloosheid. 020-6681868. 
www.vredesmuseum.nl
vredesmuseum@worldmail.com 

Ontmoetingsdag
GEWELD: macht of onmacht?

Toen de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties in 1998 het 
decennium van 2001 t/m 2010 uitriep 
tot het Internationale Decennium 
voor de opbouw van een Cultuur 
van Vrede en Geweldloosheid voor 
de Kinderen van de Wereld, had 
niemand nog kunnen vermoeden dat 
we aan de vooravond stonden van 
wat juist het tegenovergestelde lijkt te 
bewerkstelligen.

Zaterdag 12 maart 2005, van 10:30 
tot 17:00 uur, wordt vanuit het Platform 
Vredescultuur een ontmoetingsdag 
voor alle deelnemende organisaties 
van het platform georganiseerd, alsook 
voor alle organisaties en individuen in 
Nederland die vrede en geweldloosheid 
hoog in het vaandel dragen, onder de 
titel: GEWELD: macht of onmacht? 
Wat is het resultaat van bijna een half 
decennium bouwen aan een cultuur 
van  vrede en geweldloosheid voor de 
kinderen van de wereld?

Met enkele boeiende voordrachten van 
prominente Nederlanders,  onderzoek 
naar welke activiteiten plaatsvonden, 
welke methoden werden gebruikt en 
welke resultaten er  zijn geboekt en 
een ontmoetingsplaats hopen we een 
belangrijke schakel te maken in de 
grote ketting van vredeswerkers. 
Zet 12 maart alvast in uw nieuwe 
agenda, want een cultuur van vrede en 
geweldloosheid bouwen, dat kunnen 
we alleen maar samen! 
Waar: Nicolaas-Monicakerk op het 
Boerhaveplein 199, 3552 CT, Utrecht
Entree: € 2, eigen lunch meenemen.
Meer weten: 
info@voordekinderenvandewereld.nl


