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Een vroege actiedag in Purmerend
Voor half negen al begon Jan Roest 
flyers uit te delen aan het personeel van 
de Rabobank in Purmerend. Een redelijk 
open vlakte achter het station. Koud, erg 
winderig, maar droog.
Toch kwam er nog heel wat volk pinnen 
of de trappen op naar binnen. En bijna 
iedereen nam de folder aan. De politie 
kwam kijken op verzoek van de banken, 
maar zag dat het goed was. Stelde zich 
keurig voor, vroeg of de directeur al met 
ons was komen praten. En hadden we 
wel koffie gehad? NEE? Dan ging hij dat 
regelen. Een geëmotioneerde Molukse 
medewerker van het Arbeidsbureau aan 
de overkant kwam ons koffie brengen 
en folders halen. Jan had een bord met 
'Stop levering korvetten aan Indonesië' 
en ik had een bord met (misschien te 
provocerende) 'Rabobank financiert de 
oorlog in Atjeh en de Molukken'. En de 
krant kwam ook langs. In de binnenstad 
intussen stond Agnes  van Amsterdam bij  

Actievoeren

Geen korvetten voor Indonesië

de ING met twee andere actievoerders. 
Er werden gesprekken gevoerd met 
voorbijgangers en om half twaalf waren 
alle folders op. Met een goed gevoel 
gingen we huiswaarts.

Een omslag in de middag
Ik had met het Noordhollands Dagblad 
afgesproken bij de Rabobank in mijn 
eigen dorp. Omdat ik daar alleen zou zijn 
had ik mijn trommel en mijn vredesduif 
meegenomen. En nestelde me onder 
de overkapping bij de ingang met een 
brandende kaars en mijn bord. Al snel 
werd ik binnengeroepen: “ach mevrouw, 
misverstand, zal ik het verhaal zoals 
het werkelijk zit voor u uitdraaien?” Dit 
bleek het kustwachtverhaal waarvoor  
Amok ons al gewaarschuwd had. Ik 
antwoordde, dat ik niet geloofde in zwaar-
bewapende kustwachtschepen met lange 
afstandsraketten. En dat 'kustwacht' 

Vervolg op pagina 2

Op 16 december  hield Campagne tegen de wapenhandel samen 
met AMOK een actiedag tegen de financiering door de RABO- en  
ING-bank van korvetten voor Indonesië.  Vanwege de grote kans 
dat  die  schepen worden ingezet tegen  de mensen op Atjeh, de 
Molukken en Papua.

PUBLIEKSDEBAT

Media en Macht: 
Einde van de 
Democratie?

Het Humanistisch Vredesberaad en 
het Humanistisch Verbond 
Apeldoorn (leden van de Huma-
nistische Alliantie) nodigen je 
graag uit om mee te discussiëren 
over de rol van de moderne media 
nu en in de toekomst.
Het politieke systeem van Nederland wordt 
vaak een representatieve democratie 
genoemd. 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. Hoeveel macht of invloed 
hebben de media in onze democratie en 
ons leven? 
Het forum van deskundigen uit verschil-
lende media zullen elk hun visie geven 
op deze materie. Ook zullen zij met 
elkaar en de zaal in debat gaan, alles 
onder deskundige leiding. Plaatselijke 
en landelijke omroepen zullen de avond 
verslaan.
Je bent van harte welkom, meer info: 
www.humanistischvredesberaad.nl, 
www.gigant.nl. Tel: 071-3013150 of 
info@humanistischvredesberaad.nl

Dinsdag 15 februari 2005 om 20.00 
uur, Podium Gigant, Nieuwstraat 377, 
Apeldoorn. Toegang vrij

Deelnemers: 
Frank van Vree (communicatieweten-
schappen, Universiteit van Amsterdam), 
Hubert Smeets (hoofdredacteur De 
Groene Amsterdammer), Bert Janssens 
(directeur Human omroep), Alex Engbers 
(hoofdredacteur DeStentor) 
Gespreksleider: John Jansen van Galen 
(journalist Parool en Trouw, radiomaker)
Opening door wethouder Rob Metz van 
Apeldoorn



‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - januari/februari 20052 ‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - januari/februari 2005 3DIVERSEN

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 maartnummer moet 20 
februari 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

Op 10 december, de dag van de rechten 
van de mens, is de internationaal 
bekende Palestijnse kandidaat voor de 
Palestijnse presidentsverkiezingen van 
9 januari, Dr Mustafa Barghouthi, ter 
observatie is opgenomen in het 
ziekenhuis na tegen de grond te zijn 
geslagen door Israëlische soldaten bij 
een checkpoint. Het Palestina Komitee 
vond dit een slecht voorteken voor het 
eerlijk verloop van de Palestijnse 
verkiezingen.

Dr Barghouthi, door velen binnen en buiten 
Palestina gezien als zeer geschikte kandidaat, 
werd tegengehouden bij het checkpoint Jaba in de 
buurt van de stad Jenin, in het noorden van de 
Westoever, op weg naar huis in Ramallah. Hij en 
zijn begeleiders werden onder bedreiging met 
vuurwapens gedwongen hun auto’s te verlaten en 
vervolgens met een stortvloed van scheldwoorden 
en slaag overladen. Dit was de tweede keer in een 
week dat deze presidentskandidaat verhinderd 
werd te reizen tussen steden op de Westoever.  
Barghouthi voelde zich nog niet eerder zo 
vernederd en uitgescholden bij een van de 700 
checkpoints waar de Palestijnen dit soort 
ervaringen dagelijks opdoen. Deze gebeurtenissen 
staan is contrast met de verzekering van de 
Israëlische overheid om met het oog op de 
verkiezingen, reisbeperkingen te verhinderen. Aan 
de Palestijnen was ́ vrijheid van beweging´ beloofd.

Presidentsverkiezingen
Inmiddels is de presidentskandidaat 
Mahmoud Abbas de grootste 
kanshebber om de verkiezing 
te winnen. Hij is democratisch 
gekozen binnen de grootste 
politieke beweging Al-Fatah. Mede 
door de steun van de most wanted 
man, de Palestijn Zakariya Zubeidi, 
zal Abbas waarschijnlijk Arafat als 
leider opvolgen.  De steun is echter 
niet onvoorwaardelijk, zoals Zakariya 
in NRC van 19/12 zegt. Als Abbas het 
voor elkaar krijgt dat er eindelijk een  
Palestijnse staat volgens de grenzen 
voor 1967, met Oost-Jerusalem als 
hoofdstad, ruilt hij zijn wapen in voor 
een auto…..
Echte verkiezingen in de bezette 
gebieden lijken bijna een droom. 
Want de Israëliërs gaan gewoon door 
met het bouwen van nederzettingen, 
vernielen van boomgaarden en 
het liquideren van mensen. Ook 
de behandeling van Barghouthi 
is volgens het Palestina Komitee 
een openlijke poging van Israël 
om de Palestijnse democratische 
verkiezingen te dwarsbomen . 
De mishandeling van Barghouthi 
was opnieuw een duidelijk bewijs 
van minachting voor mensenrechten. 
Ook werd hij twee dagen voor de 

Mishandelingen op de dag van de mensenrechten
Israël dwarsboomt Palestijnse verkiezingen volgens het Palestina Komitee

verkiezingen opnieuw gearresteerd 
door Israël en het land uitgezet. Hij 
zou tegen de afspraak  de Al-Aqsa-
moskee op de tempelberg bezoeken. 
(Hier begon ook de tweede intifada 
na het provocerende bezoek van 
Sharon). Als de presidentskandidaten 
zelf al onderworpen worden aan 
zulk geweld en vernedering, is het 
onwaarschijnlijk dat de overige 
Palestijnse bevolking, die deze 
ellende dagelijks moeten verduren, 
de nodige vrijheid om te stemmen 
zullen krijgen. 

een smoes was, omdat het verboden is oorlogs-
schepen te leveren aan een land in burgeroorlog. 
Toen vonden ze me niet lief meer en moest ik het 
erf en het parkeerterrein af. De regen en de wind  

Korvetten Indonesië
Vervolg van de voorpagina

in. Op het kleine metertje op- en afrit 
naar het terrein van de bank kon ik 
mensen niet bewegen hun raampje  
open te draaien terwijl ze de bocht 
namen. Deed bijna geen mens; 
vrouwen al helemaal niet. Ik had me 
voorgenomen niet weg te gaan voor 
mijn vijftig gekopieerde natte briefjes 
uitgedeeld waren. En ondertussen 
trommelen, want druk was het niet 
met dat weer. Tot sluitingstijd (drie 
uur later)  hebben de medewerkers 
van de Rabobank in het getrommel 
gezeten. De buren heb ik dus maar
een foldertje gebracht om uitleg 
te geven over het waarom van die 
herrie.

Conclusie
Door en door koud en nat kwam 
ik thuis en wilde alleen nog maar 
met een kruik naar bed. Sinds mijn 
pensioen ben ik actievoerster maar 
dat pad gaat niet over rozen. Maar 
mooie stukjes in de kranten. Dat 
wel. 

Loes Sjerp, Avenhorn

Loes Sjerp, trommelend protesterend voor de 
Rabobank in Purmerend, tegen de financiering  
van korvetten voor Indonesië door de Rabobank
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De catharsis van 2 november heeft volgens mij 
ook een raciale en een zingevingscomponent. 
In gezin en op school krijgen we spelend of 
ruziemakend omgangstraining. Ouders corrigeren 
ook direct, al is dat door de vele gebroken gezinnen 
tegenwoordig minder. Dat op school een vak als 
omgangskunde ontbreekt, wreekt zich, zeker in 
een maatschappij met meerdere culturen. Je 
ontmoet op straat, op school, op de werkvloer 
en als buren mensen die anders zijn. Als je niet 
weet hoe je hen tegemoet moet treden of als je 
je door angst laat leiden, ontstaat snel racisme.
Dat laatste is niet meer te ontkennen in Nederland. 
Er is discriminatie bij de ingang van discotheken 
en op de arbeidsmarkt. Bedrijven zeggen vaak nee 
tegen allochtonen. Dat zet kwaad bloed als je tot 
de tweede generatie behoort, keurig Nederlands 
spreekt en een goede opleiding hebt. Mensen 
met een andere cultuur grof krenken onder het 
mom van vrijheid van meningsuiting of hun totale 
religie ter discussie te stellen cq afschrijven of 
levensgevaarlijk  noemen, grenst ook aan racisme 
in de vorm van islamhaat of fobieën. Betekent de 
populariteit van de Groep Wilders niet dat angst voor 
en haat jegens vreemdelingen in de samenleving 
veel groter is dan op het eerste gezicht lijkt?

Zingeving
Radicalisering van jongeren als Mohammed B. 
wijst ook op zingevings- en identiteitsproblemen. 
Jongeren die in twee werelden leven -- de 
Nederlandse en die van hun ouders -- en een 
crisis doormaken, raken vervreemd van beide 
werelden en storten zich gefrustreerd op het 
islamistische ideaal. Dit staat niet los van wat 
elders in de wereld gebeurt. De polarisatie tussen 
het Westen en de Arabische wereld, repressie 
van Palestijnen en het dominante geweldsdenken 
eisen hier hun tol. Al-Qaeda biedt jonge moslims 
nieuw zelfbewustzijn, zoals Che Guevara in de 
jaren zestig studenten aansprak. Dat Nederland 
hulptroepen levert aan de Amerikanen voor 
hun bezetting van Irak, kan jongeren als 
Mohammed B. extra in verwarring brengen.

Het gewelddadige islamisme is niet alleen 
gebaseerd op rancune, maar ook op wanhoop over 
het feit dat men de moderne tijd is ingesleurd. Maar 
de moslimterreur houdt het Westen tevens een 
spiegel voor. Het Midden-Oosten kwam in contact 
met onze idealen van gelijkheid en vrijheid, dus 
met de moderniteit, maar ook met de westerse 
overheersing en arrogantie. Terreur, een westerse 
uitvinding, betekent letterlijk schrikbewind en is 
ooit door de Jacobijnse regering ingesteld om 

Geen reden voor paniek over jonge moslims
Paniekreacties te over na de moord op Van Gogh. Het woord oorlog 
viel en moskeeën werden in brand gestoken. Populisten spreken van 
een veiligheidsprobleem. Ze eisen harde maatregelen. Ze weten 
dat geweld middengroepen bijna altijd naar rechts doet opschuiven. 
Anderen spreken liever van een integratieprobleem en wijzen erop 
dat provoceren en schelden contraproductief werkt. Zeker in culturen 
van eer en schaamte. Elkaar serieus nemen, dialoog en de boel bij 
elkaar houden is hun bezweringsformule.

de idealen van de Franse Revolutie 
te beschermen. De Jacobijnen ging 
het om vrijheid en gelijkheid, maar 
niet om broederschap. Lieten we 
dat derde verlichtingsideaal en het 
geweldsvraagstuk te veel liggen? 
Worden we - de Engelse hoogleraar 
Europees Denken John Gray meent 
dat - geconfronteerd met een crisis 
van de Verlichting? Bij vrome 
islamieten stond gelatenheid eeuwen 
centraal en niet het martelaarschap 
door zelfsmoord. Dat kwam pas op 
onder invloed van de moderniteit. 
Misschien bijt de moderniteit zichzelf 
wel in de staart, omdat we vrijheid, 
hoe essentieel ook, verabsoluteerden 
ten koste van de broederschap. 

Autochtonen moeten de hand in 
eigen boezem steken. We zijn nog 
lang niet klaar met geweld in bredere 
zin. Racisme, verbaal geweld, maar 
ook de koelbloedige moord van de 

gereformeerd opgevoede Volkert 
van der Graaf op Pim Fortuyn 
geven dat aan. Mijn grootse zorg is 
de verrechtsing in de samenleving. 
Wat de allochtone jongeren betreft is 
er, behalve dat allert zijn en voorts op 
preventie gerichte actie geboden is, 
geen reden voor overdreven paniek, 
want er valt veel te leren van de wijze 
waarop de frustraties bij Molukse 
jongeren zijn weggenomen na de 
treinkapingen en gijzelingsacties 
aan het eind van de jaren zeventig. 
Ook die acties werden gepleegd door 
tweede-generatiemigranten. Uit alle 
literatuur blijkt dat integratie pas in 
de derde generatie echt slaagt. Op 
dit moment vormt de internationale 
situatie echter een lastige complicatie. 
Al menen deskundigen dat het 
gewelddadig islamisme, dat bij ons 
angst en haat teweegbrengt, in de 
moslimwereld meer en meer verzet 
oproept en al op zijn retour is. Ook 
al is het islamisme uiteindelijk geen 
partij voor het Westen, toch moet er 
snel een einde komen aan de politiek 
van vernedering en uitsluiting van 
Arabieren door het Westen. Laten 
Nederland en EU zich hiervoor sterk 
maken, al was het maar voor de 
harmonie hier.

Hans Feddema

Oormerk-actie tegen identificatieplicht

Den Haag, 21 december 2004 - Op het Plein, tegenover de Tweede Kamer, 
werd geprotesteerd tegen de indentificatieplicht die in 2005 wordt ingevoerd in 
Nederland. “Het volk is geen kudde, en ik kan mijn regering niet toestaan mij, mijn 
landgenoten en onze toekomstige generaties als een koe te benaderen. Koeien 
loeien, maar wanneer een mens 'boe' zegt, dan uit hij/zij haar/zijn mening” aldus 
Irene van Schagen, organisator van het protest. 
Foto: Socia Media, Boyd Noorda
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Sprekend over het Non-Proliferatie 
Verdrag, dat in mei op een 
belangrijke conferentie in New York 
geëvalueerd wordt, verklaarde ze: 
“In de eerste plaats moeten we 
ons houden aan de centrale uitruil 
die het verdrag vertegenwoordigt. 
Terwijl we een positieve bijdrage 
zullen leveren aan non-proliferatie 
en contra-proliferatie initiatieven, 
zouden deze moeten worden 
aangemoedigd naast initiatieven om 
bindende toezeggingen te krijgen van 
hen die kernwapens bezitten, om ons 
verder te brengen in de richting van 

Vragen bij benoeming 
Amerikaanse minister 
van Justitie
Begin januari werd in het Ameri-
kaanse Congres de kandidatuur van 
Alberto Gonzales voor de positie 
van ‘Attorney general’ (minister 
van justitie) besproken. Gonzales 
was medeverantwoordelijk voor het 
juridische advies aan de Amerikaanse 
regering in 2003 dat het beleid 
inzake martelingen in de Abu Ghraib 
gevangenis en elders mogelijk 
maakte en aanmoedigde. “Hoe kan 
deze man aan het hoofd staan van 
een instituut dat mensenrechten moet 
handhaven?” Vragen Amerikaanse 
Irak veteranen zich af, zij zijn zeer 
kritisch over de aanstelling van 
Gonzales. 

De vernederende behandeling die Irakese vrouwen 
moeten ondergaan door Amerikaanse soldaten 
heeft hen zeer teleurgesteld. Deze behandelingen 
zullen bijzonder relevant zijn voor gevangen 
genomen Amerikaanse soldaten (en ongetwijfeld 
hun bondgenoten) die gevolgen hiervan zullen 
ondervinden.
Over de schendingen van mensenrechten door 
de VS maakte “The Observer”  in juni 2004 een 
uitgebreid rapport. Getuigen vertelden over een 
onzichtbaar netwerk van gevangenissen waar 
duizenden verdachten zijn verdwenen. Sinds de 
“war on terror” worden zij, zonder een spoor na 
te laten, door de hele wereld verplaatst zodat 
martelingen en de gevolgen onopgemerkt blijven. 
Soms worden mensen die in eigen land onschuldig 
bevonden zijn, alsnog door de VS opgepakt 
(bijvoorbeeld op een vliegveld) en gemarteld voor 
informatie.  

Een Amerikaans document, afkomstig van het 
ministerie van justitie, van 30 december is een 
juridische verhandeling over “marteling”. Het 
lijkt erop dat deze bedoeld is om het begrip 
zodanig te definiëren, dat bepaalde handelingen 
zoals verricht in Guantanamo Bay en elders, er 
niet meer onder vallen.  Het lijkt raadzaam om 
vragen te stellen aan zowel onafhankelijke 
deskundigen (Amnesty International en 
het Rode Kruis) als aan de Nederlandse 
regering over de implicaties van dit document. 
Uiteraard hoort daarbij ook de vraag in 
hoeverre samenwerking met de Amerikaanse 
strijdkrachten of andere staatsorganen die dit 
beleid uitvoeren ook medeverantwoordelijkheid 
impliceert. 

Karel Koster

Oproep voor nucleaire ontwapening
De premier van Nieuw Zeeland, Helen Clark heeft op een 
internationale conferentie van parlementariërs in Nieuw 
Zeeland verklaard dat de kernmachten stappen moeten 
ondernemen naar nucleaire ontwapening. Het beleid om 
de proliferatie van kernwapens tegen te gaan kan alleen 
worden voortgezet als de oude kernwapenstaten hun 
beloftes om nucleair te ontwapenen nakwamen.

MEN DOODT NIET MEER
Dit houdt in:
1. Verbod op de produktie, de verkoop en het gebruik van wapens. 

Een maatregel die gepaard moet gaan met de omschakeling van de 
wapenindustrie naar de produktie van consumptiegoederen.  

2. Verplichte opslag van alle bestaande wapens opdat ze vernietigd 
kunnen worden.

3. Opheffing van de nationale legers. Als maatregel van publiek 
welzijn een vermeerdering van het aantal vredeswachters die als 
taak hebben te waken over de veiligheid van de burgers.

4. Vorming van een supra-nationale politie die belast wordt met de 
bestrijding van terroristen en van de handel in wapens en drugs. Op 
de wijze van “Artsen zonder grenzen” hebben deze “Politiemensen 
zonder grenzen” ook als taak in te grijpen  daar waar de Rechten 
van de Mens geschonden worden.

5. Gebruik van alle defensie begrotingen die beschikbaar komen, voor 
het definitief uitbannen van de armoede en voor het herstel van het 
al zo aangetaste natuurlijk milieu. Volgens deskundigen is de helft 
van de huidige militaire uitgaven in wereld hiervoor toereikend.

6. Opvoeding van en onderwijs aan de kinderen op basis van een 
cultuur van vrede en geweldloosheid, van respect voor het leven en 
van de menselijke waardigheid.

7. Het uitsluitend stemmen – bij alle komende  verkiezingen  in elk 
land- op kandidaten die dit manifest onderschrijven.

Het manifest is opgesteld door Georges Krassovsky, vredesactivist en 
redacteur van “Le Nouvel Humanisme”

De vertaling/samenvatting is gemaakt door Reynold Klooker, Willem  
van Abcoudelaan 18, 1391 CD Abcoude, E-mail: rklooker@xs4all.nl

GRONDWET VOOR HET IIIe MILLENIUM

ONTWAPENING  = VEILIGHEID + WELVAART

nucleaire ontwapening.”

De premier deed deze uitspraken 
op een conferentie in Wellington 
georganiseerd door het Parlementaire 
Netwerk voor Nuclaire Ontwapening, 
het PNND. (Parliamentarians 
Network for Nuclear Disaramament). 
In Nederland zijn de kamerleden 
Koenders, Karimi en van Bommel 
lid van het PNND.

Informatie: Karel Koster, (Europese 
coordinator PNND). 030 2714376; 
www.pnnd.org
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Soms stem ik af op de ‘Tweede 
Kamerlijn’ (107.6 FM). Verhelderend 
voor je politieke inzicht, mag je 
verwachten. Integendeel: bij mij 
althans werkt dat meestal averechts. 
Het gegoochel met woorden lijkt vaak 
op hardnekkige sluierbewolking. Veel 
praten, weinig zeggen, stoer doen, 
standpunten innemen en met een 
omhaal van woorden zo’n standpunt 
weer wijzigen onder politieke druk of 
als het op stemmen aankomt.

Niet alleen kamerleden, ook ministers 
verstaan de kunst om niet te zeggen wat 
ze eigenlijk bedoelen en in plechtstatige 
bewoordingen hun toehoorders een rad 
voor ogen te draaien. Bij die categorie valt 
minister Kamp in te delen als hij, in navolging 
van Bush, het stokpaardje Star Wars berijdt: 
er moeten kruisraketten op vier moderne 
fregatten geplaatst worden (ondanks het 
verzet van een grote kamermeerderheid!); 
die fregatten moeten ook plaats bieden 
aan een soort schild, dat bescherming kan 
bieden tegen inkomende raketten.
Nu moeten wij vooral niet denken dat 
het Ministerie van Defensie agressieve 
neigingen heeft. Stel je voor... In Irak 
doen onze soldaten toch ook alleen maar 
verdedigen en beschermen? Een soort 

Bescherming Bevolking; helaas dat daar 
juist onder de burgerbevolking de meeste 
slachtoffers vallen. “Maar ja”, zegt de 
legerleiding, “dat is nou eenmaal het risico 
van zulk soort operaties”. En daarmee dekt 
men het bloed van velen in onschuld af.
Kamp wil dus een raketschild om, zo zegt 
hij, de haven van Rotterdam te verdedigen 
tegen inkomende raketten. Dat moeten dan 
raketten van nieuw gecreëerde vijanden 
zijn. Misschien van schurkenstaten? Goed 
idee! Alleen jammer voor onze minister 
van defensie, dat die twee overgebleven 
schurkenstaten (Irak en Libië zijn om 
verschillende redenen afgevallen) Noord-
Korea en Iran in de verste verte niet te 
beschikken over raketten die Rotterdam 
zouden kunnen bereiken (1500 km 
maximaal).

Als Kamp dan ook beweert dat door zijn 
rakettenplan onze nationale veiligheid 
wordt vergroot, dan vertelt hij fabeltjes. 
Er is trouwens nog iets vreemds in zijn 
beweringen: want waarom moet zo’n 
rakettenschild nou persé op die fregatten; 
plaatsing op het vaste land zou toch veel 
goedkoper zijn. Kamp wil met zijn keuze 
voor plaatsing op die schepen natuurlijk 
heel wat anders dan hij beweert: hij wil 
namelijk bescherming bieden aan niet 
alleen Nederlandse, maar vooral ook 
Amerikaanse en Britse strijdkrachten, 
wanneer deze ver van huis aan land gaan 

Star Wars

Nederland grootmacht
“Minister Kamp van defensie wil naast 
kruisvluchtwapens ook een anti-
rakettenschild aanschaffen voor de vier 
nieuwste Nederlandse fregatten,” zo stelt 
dagblad Trouw in december. Aanschaffen 
is een groot woord. De nieuwste generatie 
Nederlandse fregatten beschikken al 
over de techniek voor een raketschild. 
De combinatie van de aanwezige radar, 
commandocentrale en vuurleiding is 
voldoende om troepen onder zo’n schild 
te verdedigen.  Overigens is Thales 
Nederland betrokken in een Amerikaans 
project om te kijken welke aanpassingen 
noodzakelijk zijn om dit al bestaande 

maritieme raketschild te gebruiken voor 
veel krachtiger raketten die momenteel in 
ontwikkeling zijn. Met andere woorden het 
raketschild wordt al uitgebouwd, voordat 
het officieel is aangeschaft. Nu nog de 
stap om de fregatten uit te rusten met die 
zwaardere raketten en Nederland heeft een 
volwaardig raketschild, groot genoeg om 
vrijwel heel Europa onder te beschermen 
of een land waar troepen gelegerd zijn. 
De wapenwedloop gaat een nieuwe fase 
in. “De NAVO wil dat veel bondgenoten 
vanaf 2010 zulke systemen paraat 
hebben,” aldus Trouw. De Nederlandse 
marine en wapenindustrie is er klaar voor.

Rabobank en ING
In december vonden ruim 25 mini-acties 
plaats tegen de betrokkenheid van ING 
en Rabobank bij de fi nanciering van de 
levering van marineschepen aan Indonesië. 
De landelijke pers haalde zijn neus voor de 
acties op, maar de regionale pers aan 
beide zijden van het IJsselmeer schreef er 
wel over. Mogelijkerwijs had de gebrekkige 
aandacht van de pers te maken met de 
leugens die ING en Rabobank hen op de 
neus speldden. De ING doet net alsof de 
deal al in kannen en kruiken is, dit terwijl er 
nog geen exportvergunning verstrekt is en 
verschuilt zich verder achter de overheid. 
De Rabobank zegt dat ze na zorgvuldige 
weging tot de beslissing te zijn gekomen dat 
de levering na onderzoek door de beugel 

van de ethische commissie kan. Eerder 
dit jaar werd door de Rabobank gesteld 
dat ze zich bij de beslissing volledig op 
de overheid hadden verlaten. Het begrip 
ethische commissie en onderzoek is 
dan ook misplaatst. De overheid is 
belanghebbende en van een onafhankelijke 
weging was dan ook geen sprake.

Meer informatie
De Nederlandse overheid wordt steeds 
scheutiger met zijn informatie. De nieuwste 
bron van informatie is een maandoverzicht 
met afzonderlijke leveringen. De eerste zes 
zijn in korte tijd gepubliceerd. Eindelijk 
wordt meer openbaar zichtbaar wat 
Nederland de wereld aan wapens levert. 
Nachtzichtapparatuur naar Marokko en 
Tunesië, F-16 onderdelen naar Indonesië 
en F-15 onderdelen naar Saoedi Arabië 
en radarvuurleiding naar Taiwan. En nog 
veel meer, zou je haast zeggen, in totaal 
29 pagina’s met wapenexportvergunningen 
in de eerste helft van 2004. De kleinste met 
een waarde van 1 euro. De grootste met 
een waarde van 71 miljoen euro. In totaal 
zijn wapenexportvergunningen verstrekt 
ter waarde van 455 miljoen euro. Ideale 
informatie voor solidariteitscomités met 
tal van landen van de Westelijke Sahara, 
tot Palestina. Van Indonesië tot Chili. De 
rapporten zijn te vinden op de website van 
de Campagne tegen wapenhandel onder 
overheid.

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 

om één of andere ‘missie’ uit te voeren. 
Van het woord vredesmissie word ik, na 
Irak, echt misselijk! En daarom wil Kamp 
kruisraketten aanschaffen om samen met 
grote broer Amerika ook op de eerste dag 
van zo’n offensief mee te kunnen doen 
(waarin een klein land groot kan zijn...?)
Nederland bezuinigt op alle fronten, maar 
een nieuwe straaljager, kruisraketten en een 
rakettenschild, (waarvan het nut dubieus 
is!), zijn voorwerp van onderhandeling. Nu 
nog wat nieuwe vijanden creëren en de 
cirkel is rond.
Soedan schreeuwt om hulp; maar dit kabinet 
stopt de oren dicht; na slavenhandel is 
daar immers niets meer te ‘halen’ De 
wapenindustrie daar gaat het om; daar is dik 
geld mee te verdienen. Vrede op aarde?
Initiatieven in die richting komen zelden 
van regeringsleiders. Het begin van de 
21ste eeuw laat een somber beeld zien. De 
zwarte bladzijden van het hoofdstuk Irak 
rijgen zich aaneen.
Maar Kamp c.s. sloven zich uit om toch 
maar vooral mee te kunnen doen met de 
machowereld van Bush met de zijnen. 
Triest!

Politicologisch onderzoek wijst uit dat 
het vertrouwen in politieke partijen nooit 
eerder zo laag is geweest. Dat zal niemand 
verbazen.

Jan Baan
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Ik denk wel eens over wat ik zou moeten, 
wanneer de wereld perfect zou zijn. Precies 
zoals ik het hebben wil, mijn utopie. Wat zou ik 
moeten schrijven. Wanneer de liefde eeuwig 
duurt, wanneer iedereen een gelijk stuk van 
de taart heeft, iedereen op gelijke basis mee 
mag beslissen over alles, de industrie dier-
mens- en milieuvriendelijk is en wanneer alle 
volkeren in vrede leven. Ik zou iedere week 
verslag moeten doen van deze orgastische 
perfectie. Saai! Ik zou toch weer gaan klagen 
en verlangen naar die goede oude tijd, die 
de mensheid nog voldoende stof tot schrijven 
bood. Een oorlogje hier, een milieuramp daar 
en een gekwetste minderheid overal. 
Wat moet een mens met een orgasme dat 
eeuwig aanhoudt. Ik wil niet zeggen, dat er 
speciaal voor mijn beroepsgroep af en toe een 
beetje gemoord moet worden, misschien zou 
ik in het geval van utopie wel settelen voor 
wat liefdesverdriet zo nu en dan of een paar 
mensen die wat anderen een beetje onrecht 
aandoen, om hier in felle bewoordingen verslag 
van te kunnen doen. Gewoon for old time´s 
sake.
Nee, het gaat me niet alleen om mij en mijn 
collega´s. Wat te denken van vredesactivisten. 
Geniet men niet af en toe teveel van de 
heldenrol bij een spectaculaire actie. Wordt 
een celstraf niet eerder beschouwd als de 
ultieme beloning van de activist? Actievoeren 
is topsport en topsport is het nastreven van 
onhaalbare doelen. Iedere 100-meter loper wil 
deze afstand afl eggen in 0 seconden. Dat kan 
niet, net als de Totale vrede een onhaalbaar 
doel is. En is de activist misschien daarom net 
zo blij met een celstraf en bewondering van 
zijn collega´s als de atleet met een Gouden 
medaille op de Olympische Spelen?
Ben ik gewoon cynisch? Ik weet het niet. Op 
grote schaal zijn wereldrampen, oorlogen, 
hongersnoden niet meer dan een rimpel in de 
zee. Het heelal vergaat niet wanneer de wereld 
dat doet en wat is verloren aan de mensheid. 
Laat staan met het heengaan van een individu. 
Niemand heeft me dat ooit uit kunnen leggen. 
Objectief gezien doet het er allemaal niet toe. 
Subjectief gezien doet alles er toe. En zijn 
verdriet, ongeluk de redenen dat het geluk dat 
we hebben zo intens kan worden beleefd.
Of ik cynisch ben? Ik denk het niet. De mens 
moet iets najagen. Het Totale Geluk is de 
nekslag voor de mensheid. We zouden 
vervallen in lethargie. Daadwerkelijk jagen 
hoeft bijna niemand meer, ons eten ligt in de 
schappen. Ongeluk is nu de drijfveer van ons 
bestaan. We zijn niet gelukkig, we zijn niet 
rechtvaardig, we zijn niet vreedzaam, maar we 
streven er allemaal op onze eigen manier wel 
naar en God wat is dat streven spannend. Ik 
mag er graag naar kijken en er een stukje over 
schrijven. 

Harry Zevenbergen

Oorlog, ik mag er 
graag naar kijken!

Vlucht

Ahmed is een enorme dromer. 
Maar dankzij die fantasieën zit 
hij nu mooi op de muur en kijkt 

naar checkpoint Bethlehem. 
Welke andere Palestijn kan 

dat zeggen? Ook in zijn eigen 
koffi ehuis lachen de meesten om 

zijn verhalen. “Ahmed ziet ze weer 
vliegen”, zeggen ze als hij met 

zijn tapijt weer op de Westelijke 
Jordaanoever geweest is waar zij 

niet kunnen komen”. Soms zuchten 
ze: “Ahmed, hoe kunnen we je 

geloven? We zien je nooit vliegen”. 
“Logisch toch”, zegt Ahmed dan, 
“willen jullie dan dat de Israëli mij 
en mijn tapijt beschadigen? Als ik 
me ook maar even zo vrij voel als 

een vogel in de lucht, dan zijn jullie 
stinkend jaloers”. Die zit. Zeker in 

Gaza.
    Zo zit hij dan begin januari, een 

beetje zwevend, maar wel hoog en 
droog op De Muur, te kijken hoe de 

Drie Koningen die met Kerst naar 
Bethlehem zijn gekomen - en die 

nu weer oostwaarts willen - er niet 
door mogen. De soldaten roepen: 
“Eerst wilde u naar het westen, nu 

wilt u naar het oosten, wat is dat 
nu voor waanzin? “. “Eerst wilden 

we erin, nu willen we eruit, dat is al 
eeuwenlang de gewoonte en heel 

logisch”, zeggen de Drie Wijzen. 
“En bovendien, wat is dit voor 

een rare controle? O, hebt u nog 
zo’n achthonderd controlepunten? 
Bent u wel goed bij u hoofd? Waar 
onze mooie kleren en sieraden zijn 
gebleven? Die hebben we aan een 

Palestijns Jezusje in Bethlehem 
gegeven”, vervolgen ze.

Ahmed is bang dat er stampei 
van komt. Hij ziet hoe groepen 

vrouwen aan weerskanten van het 
checkpoint naar soldaten toegaan. 
Daar zijn ook Israëlische vrouwen 
bij. Sommigen van hen gaan met 

de soldaten praten. Ze protesteren. 
Dat is moedig, maar het helpt 

niets. De soldaten blijven op hun 
stuk staan. Hij hoort de 

Drie Koningen zuchten, ‘…hoe 

krijgen ze het voor elkaar…dit is 
pas dommigheid! Wat te doen?” 
“Bestaan er dan geen wonderen?”, 
zucht Ahmed op de muur.
Eén ding is zeker. Hoog in de 
lucht versta je wat de mensen 
zeggen soms verrassend goed 
en zie je duidelijk wat ze willen. 
Dat moet het geweest zijn, denkt 
Ahmed achteraf. Want ineens 
staat die beroemde Arabische 
wonderdoener naast hem. Die 
staat ineens op zìjn tapijt. Hij 
herkent hem onmiddellijk aan zijn 
puntbaartje, puntschoenen en 
wonderlamp. “Ef..fen..di ..Alladin,” 
hakkelt hij, “Nu-hu ma-hag ik dus 
een wens doen?” 
Maar Alladin is al bezig. Hij blaast 
een soort poeder de lucht in, 
richting oploop. In een mum van 
tijd begint iedereen te lachen. Wie 
nooit lachte, kijkt nu in ieder geval 
blij. Eén van de soldaten hoort hij 
zeggen: “Wat ruikt het hier lekker” 
en “Wel thuis heren”. Een ander 
begint te zingen. Hij verstaat 
zoiets als: “Ze kwamen uit het 
oosten en ze kwamen van ver”. 
Iedereen zingt nu. De vrouwen. De 
Drie Wijzen uit het Oosten. Zelfs 
Alladin neuriet mee. Iets met pom-
pom-pom en à la berdina kosteljon 
en Bethlehem. Daar is geen woord 
arabisch of hebreeuws bij. Dat 
weet hij wel heel zeker. Oosterse 
wijsheden in een nog mysterieuzer 
taal verpakt misschien? Hij vraagt 
het zich af en roept: “Oh Aladdin…
.”
Maar die is al vertrokken en 
Ahmed heeft het nakijken. Hoog 
in de lucht ziet hij achter een witte 
wolk nog wat vage contouren 
van een glimlach. “Dan maar op 
eigen gelegenheid terug”, zucht 
hij. “Tapijtje, naar Aisha en Jessed. 
Sin Sin Saladin. Vlieg! Vergist 
hij zich of is hij bloedserieus en 
fl uistert hij daarom: “..Sing Sing 
..?” Het vloerkleed dat altijd in het 
koffi ehuis heeft gelegen, kiest 
spontaan richting Gaza? 

PIETJE VAN KIMSWERD

2005: naar een betere wereld met ons magazine?
Het zal je niet ontgaan zijn: deze editie is maar 8 pagina’s. Vakantie, geen 
eindredacteur, minder actie? Zou dat de oorzaak zijn? We zullen het in maart 
weer compenseren met een gezamenlijke uitgave die tot stand zal komen met 
'Stop de wapenwedloop' (eerder partner bij de september-editie). Dus een 
dubbeldik nummer, want het begint erop te lijken dat dit een 'vaste relatie' blijft. 
Zoals we eerder schreven blijven we zoeken naar meer samenwerking met 
andere vredesbladen. Hoe dit vorm zal krijgen is niet simpel. Hoe verder?: kiezen 
we voor een geheel nieuw onafhankelijk vredesblad, of blijft het magazine een 
uitgave van verschillende vredesorganisaties? Wat vind jij als lezer? 
Anke Polak (a.i. eindredacteur)    
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Elke zondag van 14:00-15:00 
Waken bij de Bijlmerbajes. In de 
tijd voor Pasen houden verschillende 
geloofsgemeenschappen een wake bij 
de grensgevangenis van de Bijlmerbajes 
uit solidariteit met onschuldige mensen, 
die, omdat zij geen papieren hebben, 
opgesloten worden.. Grensgevangenis 
Bijlmerbajes, H.J.E. Wenckebachweg 
4, Amsterdam. 10 minuten vantevoren 
verzamelen bij metrostation Spaklerweg. 
Org: Doopsgezinde wake. 020 - 6969 899 
of 023 - 5658 469.
• Elke donderdag van 3 feb t/m 3 mrt 2005 
13:30-14:15 Openbaar (keuze)college 
Auditorium, zaal 2, Technische Universiteit, 
Eindhoven. Org: Vredescentrum TUE. 
040 -247 45 46. vredescentrum@tue.nl 
www.tue.nl/vredescentrum: 3feb:Bouwen 
voor de vrede. Docent: Prof. dr. Peter 
Schmid (TU/e)), 17 feb: Military Uses 
of Nanotechnologie. A new Threat?. 
Docent: Dr. Jurgen Altmann (Universiteit 
van Dortmund (D), 24 feb Kleine wapens 
Groot probleem. Docent: Henny van 
der Graaf, brig.generaal b.d. (TU/e), 3 
mrt Vredesoperaties. Docent: Mr. Bram 
Stemerdink, oud minister van defensie. 
• Elke eerste zaterdag van de maand 
12:00-12:30: Stiltekring: ‘In plaats 
van geweld: stilte voor de vrede en 
ruimte voor dialoog’. In de Breestraat 
nabij C&A. Vredesplatform IJmond. 
Cees van der Steen, (0251) 253866, 
c.vandersteen@wanadoo.nl
• Elke zaterdag 13.00-14.00 Stilte 
Wake mannen en vrouwen in het zwart 
Israël, stop de bezetting van Gaza en 
Westoever. Hoek vismarkt, grote markt, 
Groningen.Lies Maas 050-5412174, 
.beekman@wanadoo.nl

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• T/m wo 23 feb 2005 18:00 Cursus 
Mondialisering. Zes bijeenkomsten 
waarin de manier waarop de mondiale 
economie het leven beheerst centraal 
staat. De cursus vormt de aftrap voor een 
nieuw lokaal netwerk van organisaties en 
individuen die actief zijn op het gebied 
van duurzaamheid,solidariteit en de 
multiculturele samenleving. Mondiaal 
Centrum, Haarlem. 50 euro voor hele 
cursus, incl. telkens een exotische 
maaltijd.. Max. 30 deelnemers. Vooraf 
aanmelden! Data: 26 jan en 9 en 23 
feb.. Mondiaal Centrum Haarlem. 023-
5423540. arno@mondiaalcentrumhaar
lem.nl
• T/m za 30 apr 2005 Tentoonstelling 
Marokko - 5000 jaar cultuur. Een eerste 
of nadere kennismaking met de culturele 
erfenis, de geschiedenis en de bevolking 
van Marokko. De Nieuwe Kerk (op de 

Dam), Amsterdam. www.nieuwekerk.nl
• ma 21 feb 2005 t/m feb 2005 di 22 
Protesten Bush komt naar Brussel. 
George W. Bush bezoekt op 22 feb het 
NAVO Hoofdkwartier in Brussel. Er zullen 
div. geweldloze protestmanifestaties 
zijn. Bijv. ma. 21 feb.om 17:00 voor de 
Amerikaanse ambassade in Brussel. 
Ook acties op dinsdag!. Brussel, Belgie. 
Voor Moeder Aarde vzw, Vrede vzw, Bond 
Beter Leefmilieu, Greenpeace, Stop USA, 
CNAPD, Forum voor vredesactiee.a.. 
janboeykens1@hotmail.com 
www.bushwanted.org
• vr 11 mrt 2005 t/m zo 13 mrt 2005 
Ervaringsweekend Leven met 
vluchtelingen in huis. Doel: jonge 
mensen (20-30) in contact brengen 
met de wereld van de vluchteling 
in Nederland. Oa: meewerken op 
tweedehands spullenmarkt, info over 
werkgroep Humaan Omgaan met 
Vluchtelingen, bezoek aan jongerenhuis. 
Emmaus leef-werkgemeenschap, 
Genneperweg 11, Eindhoven. Gratis, 
incl. eten en overnachten. Ruim tevoren 
aanmelden!. Emmaus, ism. werkgroep 
Humaan Omgaan met Vluchtelingen 
en het Jongerenhuis. 040-2527527 
(Jan Rooijakkers). Emmaus@dse.nl 
www.dse.nl/~emmaus
• vr 1 apr 2005 t/m vr 25 nov 2005 Cursus 
Ecologie en beheer van het Nederlandse 
landschap en landschapselementen. Een 
cursus voor iedereen die meer zicht wil 
krijgen in ecologische principes, de 
inheemse vegetatie en landschapsbeheer. 
14 theoriebijeenkomsten (van 9:00-16:
00 uur op Fort Vechten bij Bunnik) en 14 
excursies door het hele land. Fort Vechten, 
Bunnik. 695 euro, incl. cursusmateriaal. 
Geen speciale voorkennis vereist. St. Werk 
aan de Linie. 030-6565285 (Eric Wirtz). 
wirtz@nieuwland.nl www.fortvechten.nl
• do 7 apr 2005 t/m za 9 apr 2005 
Internationaal congres Belle van Zuylen 
/ Isabelle de Charrierre: Education & 
Creation. Twee essentiele aspecten 
van het werk van Belle van Zuylen 
komen aan bod: educatie en creatie, 
oftewel de theorie en praktijk van 
opvoedingskwesties. Academiegebouw 
en Slot Zuylen, Utrecht. 15 euro per 
dag; studenten gratis. Genootschap 
Belle de Zuylen, ism.Univ. Utrecht 
en de Werkgroep Achttiende Eeuw. 
Suzan.vanDijk@let.uu.nl www.let.uu.nl/
bellevanzuylen
• za 9 apr 2005 t/m za 7 mei 2005 
Tentoonstelling over Duitse 
dienstweigeraars tijdens het derde rijk. 
Gemeentehuis, Alphen a/d Rijn. Museum 
voor Vrede en Geweldloosheid. 020-
6681868. 2005 vredesmuseum@world
mail.com www.vredesmuseum.nl

• zo 10 apr t/m za 16 apr  2005 
Internationale actieweek over handel. 
In Nederland organiseren Voor de 
Verandering en XminY in deze week 
een tribunaal tegen Brinkhorst en Zalm 
(wegens plannen om de aardbol op te 
blazen). Kijk voor de internt. activiteiten op 
www.april2005.org. Voor de Verandering 
en XminY. www.xminy.nl

EENDAAGSE  ACTIVITEITEN
• do 20 jan 2005 Symposium duurzame 
energie: kansen voor markt en milieu. In 
het gebouw van de Gasunie, Groningen. 
www.ipdubo.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. Kerkinactie. 020-3304355. 
info@armekant-eva.nl www.armekant-
eva.nl
• za 22 jan 2005 Ideeenmiddag 
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. 
vredesmuseum@worldmail.com 
www.vredesmuseum.nl
• zo 23 jan 2005 Landelijke conferentie 
Tegen de Nieuwe Oorlog. Voor leden van 
lokale anti-oorlogs-, vredes- en anders-
globaliseringsplatforms. Aanzet tot meer 
onderlinge uitwisseling en samenwerking. 
Gebouw vd Turkse Volksvereniging 
DHD, Waldeck Pyrmontsingel 79 a, 
Nijmegen. Nijmeegs Platform tegen 
de Nieuwe Oorlog. 024-3789406. 
conferentie@nijmeegsplatform.net 
www.nijmeegsplatform.net
• di 25 jan 2005  20:00 Debat ‘Status 
voorbij’. Over hedendaags hedonisme 
(deel 3). Louis Hartlooper Complex, 
Tolsteegbrug 1, Utrecht. E 3,50; 
gratis met bon uit de Volkskrant. 
TUMULT ism. de Volkskrant. 030 
2332430. info@tumultdebat.nl 
www.TUMULTdebat.nl
• wo 26 jan 2005 10.00-12.00 Bibliotheek 
koffielezing Consuminderen. Verzorgd 
door Jenny Westrik van Zuinigheid 
met Stijl. Bibliotheek, Waddinxveen. 
Zuinigheid met Stijl i.s.m bibliotheek. 
01820640572. gdekoning@bibliotheek
waddinxveen.nl
• zo 30 jan 2005  Open middag 

ACTIE-AGENDA VREDESCULTUURACTIE-AGENDA AKTIE AGENDA
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). 
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vegetarisme/veganisme. Vreelust 
69, 2804 LG, Gouda. Vonk en Sano 
Promotions i.s.m. NVV en de NVB. 
0182-698 386. vonk2heins.demon.nl 
www.vonkuitstapjes.nl
• wo 2 feb 2005 Bibliotheeklezing 
Zuiniger leven / consuminderen. Verzorgd 
door Jenny Westrik van Zuinigheid met 
Stijl. Bibliotheek, Spijkenisse. Zuinigheid 
met Stijl i.s.m bibliotheek. Ina Goud, 
0181-616622.
• do 3 feb 2005 19.30 Benefietavond 
Ariana Studiefonds. Sprekers prof.dr.Theo 
van Boven, Asifa Khalil, veiling Afghaanse 
voorwerpen, muziek.. Feestzaal 
Juridische faculteit Bouillonstraat 3, 
Maastricht. Nieuwsbrief of folder op 
aanvraag.. Stichting Ariana Studiefonds 
voor Afghaanse vrouwen. r.dekanter@g
enderdiversiteit.unimaas.nl
• do 3 feb 2005 14:30 -15:15 Openbaar 
(keuze)college Biologisch be- en 
ontwapening. Docent: Prof. dr. Annelies 
van Bronswijk (TU/e). Auditorium, 
zaal 2, Technische Universiteit , TU/e, 
Eindhoven. Vredescentrum TUE. 040 
-247 45 46. vredescentrum@tue.nl 
www.tue.nl/vredescentrum
• vr 4 feb 2005 20:20-23:00 Groen 
Cafe. Een serieuze bijeenkomst in 
een informele sfeer rond een actueel 
milieuthema. In combinatie met met iets 
ludieks, practisch of lolligs. Voor iedereen 
die zich ‘jongere’ voelt en iets met milieu 
heeft. In een nog nader bekend te 
maken cafe, Wageningen. Milieu-actieve 
jongeren. groen_cafe@yahoo.com 
www.groen-cafe.tk
• za 5 feb 2005 13:00 Demonstratie tegen 
Huurplannen Dekker. Minister Dekker wil 
wonen veel duurder maken door forse 
huurverhogingen en bezuinigingen op 
de huursubsidie.Ook is massale sloop 
en verkoop van sociale huurwoningen 
aan de orde. Demonstreer mee!. 
Dam, Amsterdam. Gratis. Sprekers en 
muziek(o.a. fanfare eerste liefdesnacht). 
Stop Afbraak Sociale Huisvesting. 
020 - 6811773. demonstratie@sash.nl 
www.sash.nl
• za 12 feb 2005 14:00 Actie Reclaim 
the Streets tegen de I.D.. Protest 
tegen de identificatieplicht. Start op het 
Wilemsplein, Arnhem. ID Nee. 
reclaimtheid@hypocrisy.org
• di 15 feb 2005  20.00 Publieksdebat  
Media en Democratie, Gigant, Nieuwstraat 
377, Apeldoorn.
• vr 18 feb 2005 Landelijke 
ontmoetingsdag van de werkgroep 
Economie, Vrouw en Armoede. De 
werkgroep EVA is verbonden met 
de werkgreoep De Arme Kant van 
Nederland van de Raad van Kerken. 
Plaats onbekend. Werkgroep De Arme 
Kant van Nederand/EVA. 020-3304355. 
info@armekant-eva.nl www.armekant-
eva.nl

• do 24 feb 2005 14:30 - 15:15 
Openbaar (keuze)college Chemische 
be- en ontwapening.. Docent: Dr. Jan 
Langenberg, (TNO-Pr.Mauritslab. 
Rijswijk). Auditorium, zaal 2, Technische 
Universiteit , TU/e, Eindhoven. 
Vredescentrum TUE. 040 -247 45 46. 
vredescentrum@tue.nl www.tue.nl/
vredescentrum
• za 12 mrt 2005 10:30-17:00 
Ontmoetingsdag Geweld: macht of 
onmacht?. Bezinning en inventarisatie 
van al bijna een half decennium 
bouwen aan een cultuur van vrede en 
geweldloosheid voor de kinderen van 
de wereld, door lezingen, gezamelijke 
activiteiten, postersessies en een 
informatiemarkt. Nicolaas-Monicakerk; 
Boerhaveplein 199, Utrecht. E2,-. 
Platform Vredescultuur. 030-2938717. 
info@voordekinderenvandewereld.nl 
www.voordekinderenvandewereld.nl

• zo 13 mrt 2005 10:00 - 18:00 Onkruid 
opleidingen- en gezondheidsbeurs. 
Het thema van de beurs is: Rituelen. 
Verschillende rituelen worden in een 
aparte hal uitgevoerd. Daarnaast 
zijn er lezingen, informatie over 90 
alternatieve opleidingen en 200 
informatiestands.. Euretco Expocenter, 
Houten. E 10,-. Onkruid. 0229 - 54 28 
00. onkruid@onkruid.nl www.onkruid.nl
• za 19 mrt 2005 (o.v.) Europese 
actiedag Voor een ander Europa!. Gericht 
tegen het Europese neoliberale beleid. 
Oa. Europese jongerenmars ‘voor werk, 
gelijkheid en gratis onderwijs’. tevens 
protest tegen de oorlog en bezetting 
in Irak en Palestina. Brussel (Be). 
Tgv. EU-’lentetop’ in Brussel. Europ. 
vakbewegingen, andersglobalisten, 
jongerenorg’s en vredesbeweging. 
redactie@grenzeloos.org www.sap-
pos.org/nl/index.htm

De jaren 2001-2 010 zijn door de VN uitgeroepen tot decade voor een cultuur van vrede en 
geweldloosheid na een appel van een aantal Nobelprijswinnaars. In Nederland is daarvoor 
een platform Vredescultuur opgericht . info: www. Platform@vredescultuur.nl

GEWELD: MACHT of ONMACHT 
Ontmoetingsdag  in het kader van de cultuur voor vrede en geweldloosheid
Op zaterdag 12 maart 2005 van 10 tot 17 uur, Nicolaas-Monica kerk, 
Boerhaveplein 199 in Utrecht. Entrée: 2euro, zelf lunch meenemen.

Het begint erop te lijken dat aanhangers van hard en gewelddadig optreden 
hun ongelijk zullen moeten bekennen naar aanleiding van de internationale 
gebeurtenissen. Het militair optreden van de VS in Irak lijkt geen perspectief te 
bieden aan de Irakese bevolking hetgeen in schrille tegenstelling staat tot de 
geweldloze acties zoals in de Oekraïne. Zou het jaar 2005 de kentering kunnen 
zijn in het persoonlijke en nationale machtsdenken?
Om deze en andere stellingen organiseert het Platform Vredescultuur een 
ontmoetingsdag voor alle geïnteresseerde en actieve mensen in Nederland die 
een cultuur van vrede en geweldloosheid een kans (willen) geven. Door het 
bieden van een boeiend en interactief programma hopen wij dat deelnemers 
elkaar inspireren en in de toekomst meer en doelmatiger gaan samenwerken. 
 
Programma:
10.30uur Opening
11.00uur Lennart  Vriens, onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Utrecht, o.a. 
naar de problemen van de betekenis van geweld in en om de school voor kinderen 
11.30uur Martine Groen, psychotherapeute en directeur Instit. Voor Geschillen. Eerder 
werkzaam in Joegoslavische gebieden en Zuid Afrika.
12.00uu   Karel Koster, medewerker van Eurobom. Publicist over (kern)wapens
 lunch met Afrikaanse muziek
14.00-17.00 uur: middagprogramma met acties, postersessies en workshops
Hierbij staat ontmoeting centraal.
Naast directe activiteiten zoals: “Hallo Buuf”, gezamenlijk oplezen van de Verklaring voor 
alle leven, kunst en dansen, hebben we plaats ingeruimd voor geweldloze projecten voor 
kinderen en volwassenen.
Benaderd zijn: o.a. werkgroep tegen TV-geweld, Rots en Water programma, Jongeren 
tegen geweld, gemeentelijke acties ter bevordering van een  Geweldloze cultuur en enkele 
milieu en andersglobaliserings acties. 
Passieve presentaties zullen worden afgewisseld met kleine oefeningen voor 
belangstellenden.

Bundelen en toegankelijk maken van organisaties op het gebied van vredescultuur is de 
tweede doelstelling van deze ontmoetingsdag. Met behulp van moderne middelen zal 
worden geprobeerd gegevens te registeren en later voor eenieder beschikbaar te stellen. 
Dit zal de aanzet kunnen zijn voor versterking en samenwerking. Hierbij denken wij aan 
digitale en geschreven lijsten via een website. Centraal in de ruimte is hier plaats voor 
gereserveerd. 

Postadres: Platform voor Vredescultuur, Postbus 1528, 3500BM Utrecht o.v.v. 
“Ontmoetingsdag 2005”; e-post: info@voordekinderenvandewereld.nl


