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De Bolkestein-richtlijn geeft bedrijven 
in landen van de Europese Unie het 
recht hun diensten aan te bieden in 
elk ander land van de Unie onder de 
wet- en regelgeving uit het land van 
herkomst. Tevens moet de controle 
ook worden uitgevoerd door de 
arbeidsinspectie uit het land van 
herkomst. Bij werk van b.v. een Pools 
bedrijf in Nederland mag de Neder-
landse arbeidsinspectie het bedrijf 
niet controleren. Het gevolg zal zijn 
dat bedrijven zich vestigen in het 
land met de ruimste regels en het 
werk voor iedereen onveiliger wordt. 
De bonden zijn dan ook  mordicus 
tegen en het Europese Verbond van 
Vakverenigingen organiseert op 
zaterdag 19 maart een grote 
demonstratie in Brussel.

Er zijn meer redenen om naar 
Brussel te gaan: het is twee jaar 
geleden dat de VS Irak binnenvielen 
en het is ook een goed moment om 
tegen de militarisering van Europa te 
demonstreren. Platform Keer het Tij 
roept in samenwerking met het 
Platform tegen de Nieuwe Oorlog op 
deel te nemen onder het motto 
“Samen voor een sociaal, vreedzaam 
en kleurrijk Europa!”.

Leden van een FNV- of MHP-bond 
kunnen gratis met de bus, niet-leden 
betalen 10 Euro. Kaarten bestellen 
via www.eenbetereuropa.nl of tel. 
0900-9690 (10 ct/min). Keer het Tij 
organiseert ook bussen en is te 
bereiken via www.keerhettij.nl of 
020-6891469.

De vredesbeweging zal het Midden-
Oosten conflict zichtbaar maken met 
de leuze: Sloop de Muur / Stop de 
Bezetting.  

Meer informatie: 
www.jehoofdtegendemuur.be  

Demonstratie op 19 maart in Brussel
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Binnen een week nadat de Eerste Kamer 
akkoord is gegaan met het raadplegend 
referendum over de Europese Grondwet, 
is de vereniging Kerk en Vrede begonnen 
met de verspreiding van actiekaarten en 
handtekeningenlijsten tegen de militarise-
ring van de Europese Unie. Door deze 
kaarten of lijsten te ondertekenen kunnen 
mensen aangeven waarom ze tegen de 
Grondwet zijn of dat ze, ondanks hun ja-
stem, toch bedenkingen hebben bij het 
militaire karakter van de Grondwet. Het 
referendum zal op woensdag 1 juni 
plaatsvinden.

In de Grondwet wordt eenzijdig gekozen voor 
een militaire aanpak van internationale conflicten. 
De lidstaten gaan de verplichting aan om hun 
defensiebudgetten geleidelijk te verhogen en 
er wordt een Europees Defensie Agentschap 
opgericht waarin defensiedeskundigen samen 
met de wapenindustrie aanbevelingen formuleren 
voor de versterking van de Europese militaire 
capaciteiten. Democratische en juridische con-
trole op de Europese defensie-ontwikkelingen is 
er niet. Omdat in de Grondwet is vastgelegd dat 
een groep van lidstaten een defensie- kopgroep 
kan vormen, kunnen zelfs de regeringsleiders 
elkaar onderling niet aan banden leggen.

Campagne tegen de militarisering van de EU

Redactioneel

Tweemaal eerder heb ik met veel voldoening 
bijgedragen aan het redigeren van een nummer 
van Vredeskoerier ‘t Kan Anders: de eerste maal 
bij het gezamenlijke septembermummer met 
ProcesNieuws/Kernwapens Weg! en de tweede 
maal bij het herdenkingsnummer voor Gerard van 
Alkemade. In dat nummer heb ik in het voorwoord 
Samen lopen op het vredespad geschreven dat 
het bestuur van het Tribunaal voor de Vrede 
een blad wil dat louter gericht is op de juridische 
strijd tegen massavernietigingswapens. Dat heb 
ik verkeerd begrepen. In de formulering van de 
voorzitter van het Tribunaal: “Het TvdV beoogt met 
het blad primair te informeren over de juridische 
acties tegen kernwapens en ziet daarnaast ruimte 
voor berichten over aanverwante onderwerpen”. 
Hoeveel verschil dat maakt zal de toekomst leren. 
In de loop van 2004 werd duidelijk dat de visies 
van de besturen van het Tribunaal en van Stop 
de Wapenwedloop op het blad PN/KWW zeer 
verschillend waren. Dit manifesteerde zich in 
het afwijzen door het bestuur van het Tribunaal 
van de samenwerking/fusie van PN/KWW en VK 
‘tKA. Het geslaagde septembernummer heeft 
het TvdV niet van mening doen veranderen. 
Stop de Wapenwedloop wilde zijn streven 
naar een landelijk vredesblad via een bredere 
samenwerking met andere vredesorganisaties 
niet opgeven. Daarmee was het uit elkaar 
gaan van PN en KWW onontkoombaar. Voor 
Stop de Wapenwedloop en ook voor mij was 
de keuze voor verdere samenwerking met VK 

Al enige tijd is Kerk en Vrede, ook 
op Europees niveau, betrokken 
bij lobby- en voorlichtingsactivit
eiten tegen het militaire karakter 
van de Europese Grondwet.  Kerk 
en Vrede hoopt met de steun van 
kerkelijke en vredesorganisaties 
zoveel handtekeningen op te 
halen, dat ze na het referendum 
met versterkte stem en samen met 
haar Europese partners voor een 
geweldloos Europa kan pleiten: 
een Europa  dat niet kiest voor een 
militaire aanpak van internationale 
conflicten, maar voor diplomatie, 
economische maatregelen en de 
inzet van burgervredeswerkers.
Bij de kaarten- en handtekenin-
genactie hoort ook een informatie-
brochure met  chtergrondinformatie. 
Op de website www.kerkenvrede.nl/
europa kan de actiekaart elek-
tronisch getekend worden en tevens 
kunt u daar de handtekeningenlijst 
downloaden of actiekaarten bestel-
len.

Persbericht Kerk en Vrede  
Bewerking RK

‘tKA vanzelfsprekend. Hoe het 
gezamenlijke blad er in de toekomst 
uit gaat zien, het aantal nummers 
per jaar, het aantal pagina’s per 
nummer en de nieuwe naam zijn 
onderwerpen van bespreking. 

De redactie is zeer benieuwd naar 
reacties op dit nummer en naar 
uw/je mening over de toekomst 
van de samenwerking. Voor 
ingezonden brieven en mails is de 
rubriek Reacties op Info en Acties 
geopend. 

Tenslotte ben ik van mening dat 
de uitzending van Nederlandse 
commando’s naar Afghanistan niet 
bijdraagt aan de vrede en dat het 
regeringsstandpunt - parlementaire 
goedkeuring  is niet nodig - past in 
een militaire dictatuur en vloekt met 
de parlementaire democratie. 
De twee partijen  - de VVD, Volks-
partij voor Vrijheid en Democratie 
en het CDA, Christen Democratisch 
Appel - die democratie hoog in 
hun vaandel hebben, steunen het 
regeringsstandpunt. Over volks-
verlakkerij gesproken. 
Nederlanders kom geweldloos in 
beweging  tegen de terreur van 
staten en van de vrije markt!
Reynold Klooker

KERNWAPENS WEG!
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Vervagende grenzen en 
het vredesvraagstuk
Soms komt het opeens ter sprake, zoals in oktober vorig jaar op 
het symposium in Leiden. Wat kunnen de gevolgen zijn wanneer 
grenzen aan betekenis inboeten? Met andere woorden wanneer 
machtsverhoudingen verschuiven?

Landsgrenzen
Tijdens zijn voordracht vertelde historicus 
Chris van der Heyden hoe mensen in de 
Europese Unie soms ervaren dat de 
staatsgrenzen steeds minder belangrijk 
worden en hoe ze als het ware op zoek 
moeten naar andere elementen waaraan 
zij hun identiteit kunnen ontlenen.
Op dat moment werd hij vanuit de zaal in 
de rede gevallen door mr. Meindert 
Stelling die inbracht dat er ook nog een 
ander aspect is, namelijk dat het begrip 
soevereine staat op de helling is komen 
te staan.
Dit ondermijnt het juridisch bouwwerk 
dat na 1945 met het handvest van de 
Verenigde Naties tot stand is gekomen. 
Beoogd werd toen verdere oorlogen te 
voorkomen, maar met de uitdrukkelijke 
bepaling dat de soevereiniteit van de 
staten daarbij niet ter discussie zou 
staan. Wat we bijvoorbeeld met het van 
buitenaf ingrijpen in Joegoslavië te zien 
hebben gekregen staat op gespannen 
voet met dat aspect van internationaal 
recht.
In een notendop kwamen zo zijdelings 
op dat symposium twee gevolgen van de 
snelle veranderingen in de wereld van 
na 1989 naar voren: namelijk verlies van 
identiteit en verlies van soevereiniteit. 
Deze veranderingen hebben de wereld 
er bepaald niet veiliger op gemaakt.

Ook andere grenzen
Hoe in het voetspoor van de techno-
logische ontwikkeling het internationaal 
recht achterloopt wordt duidelijk in 
hetgeen Max Kohnstamm, één der 
pioniers van de Europese eenwording, in 
de NRC van 29 januari 2003 naar voren 
bracht. Het was aan de vooravond van 
de inval in Irak. Onder de titel ‘Europa 
moet niet buigen voor de VS’ schreef hij 
onder andere:
“Amerika lijkt niet in te zien wat de 
aanslagen van 11 september 2001 ons 
hebben geleerd: dat het internationale 
monopolie op het gebruik of misbruik 
van vernietigend geweld niet langer bij 
staten berust. De privatisering van de 
macht, van dit vermogen om duizenden 
mensen te vernietigen, is een ongekende 
revolutie. Ze betekent het einde van het 
tijdperk waarin een zekere orde zich nog 
met een kanonneerboot of door middel 

van oorlogvoering liet afdwingen”.
Gifvondsten zoals onlangs in Londen 
tonen aan dat het terrorisme intussen 
een heel ander, veel verschrikkelijker 
bedrijf geworden is.
Wij leven in een wereld waarin iedereen 
die over voldoende criminele ijver of de 
bereidheid tot het martelaarschap 
beschikt, met toegang tot het internet en 
de simpelste middelen op reusachtige 
schaal vernietiging kan aanrichten. 
Daartegen is geen beschermende, orde-
nende staatsmacht meer opgewassen, 
ook al meent Washington als laatste 
supermacht deze ontwikkeling tot staan 
te kunnen brengen. De opmars van de 
Amerikanen naar de grens van Irak komt 
mij voor als een vertwijfelde poging om 
de huidige wereldorde te redden.”
En verder, aldus Kohnstamm in zijn 
artikel:
“Als Amerika nu een oorlog begint zal 
het de gevaarlijkste tweedeling tussen 
‘het Westen’ en ‘de Islam’ uitbreiden tot 
een godsdienstoorlog. En godsdienst-
oorlogen zijn de ergste van allemaal, 
omdat ze met het grootste fanatisme 
gevoerd worden”.

Kohnstamm had het erover hoe in het 
huidige tijdperk van grote technisch-
economische ontwikkeling machtsverhou-
dingen de wereld drastisch veranderen. 
Hij had het over internet, maar hij had 
ook de satelliet-tv kunnen noemen. En 
wat te denken van de zo sterk 
toegenomen mobiliteit van mensen, 
berichten, beelden over de gehele 
wereld? 
Gevoegd bij bestaande ongelijkheid, 
gevoelens van gekrenkte eigenwaarde, 
komt de grens van het gewelddadige 
gauw in zicht en .....vervaagt.
De 20e eeuwse Franse filosoof Jaques 
Elkel heeft gewezen op de technologie in 
de wereld.

Helaas houdt de ontwikkeling van een 
breed gedragen denken in termen van 
vrede, van geweldloze conflictoplossing 
hiermee geen gelijke tred, om over de 
ontwikkeling en handhaving van op de 
situatie toegesneden internationaal recht 
maar te zwijgen. 
Overigens is dit geen reden om bij de 
pakken neer te zitten!

De uitstraling naar het Nederland van 
nu
Ons land is geen eiland, al hebben we 
lange tijd wel gedacht dat de grote 
stormen aan ons voorbij zouden gaan. 
Tot ver in de 20e eeuw hadden we een 
zelfbeeld van een prettig land om in te 
wonen, gekenmerkt door tolerantie, 
godsdienstvrijheid, geen discriminatie, 
geen corruptie, enz. Een land met goede 
sociale voorzieningen, waar eenieder 
voor de wet gelijk is, waarin het 
geweldsmonopolie bij de overheid berust 
en waarin politici zich zonder beveiliging 
tussen de mensen op straat kunnen 
begeven.
Een land ook waarin vreemdelingen als 
Spinoza, hugenoten, enz. vroeger 
zonder problemen een plek vonden. Een 
land met een homogene bevolking die 
weet, vanuit het leven in het polder-
landschap, dat samenwerken, het 
zoeken naar consensus, geboden is. Het 
klinkt wellicht wat overdreven, maar zo 
dachten we ongeveer en zo werd in het 
verleden ook vanuit het buitenland naar 
Nederland gekeken.

Eind 20e eeuw kwamen er barstjes in dit 
zelfbeeld. De maatschappij verhardde, 
er kwam management- en marktdenken; 
er ontstond onderhuidse onrust. Zinloos 
geweld, ongeoorloofd wapenbezit, 
fraude, creatief boekhouden, aan drugs 
gerelateerde criminaliteit vormden 
tekenen aan de wand.
In de periode ‘Fortuyn’ (2002) kwam veel 
blijkbaar opgekropte onvrede naar 
buiten. De blik richtte zich op de sterk 
aangegroeide groep van niet-westerse 
immigranten. Het zondebokmechanisme 
trad in werking. Nederland worstelde 
met zijn identiteit.
Maar ook de grote groep nieuwe 
Nederlanders had, en heeft, een 
identiteitsprobleem. Sinds 11 september 
2001 voelen velen met een Islamitische 
achtergrond zich ongemakkelijk bij de 
bijna dagelijkse aandacht in de media 
voor het Moslim-terrorisme.
Een aantal jongeren zoekt zijn identiteit 
niet in Nederland en ook niet in het land 
van herkomst van hun ouders, maar in 
hun geloof en wel in een min of meer 
eigen interpretatie van een heel radicale 
Islam. Een gevaarlijke ontwikkeling 
zoals de moord op Theo van Gogh te 
zien heeft gegeven. Vice-premier Zalm 
riep direct van “Het is oorlog”. De 
verdachte beaamde dit via zijn raadsman 
vanuit de gevangenis. Een onjuiste 
benadering. Er is geen oorlog, maar er is 
een misdaad gepleegd en er is gedreigd 
met nog meer misdaden. We leven 
binnen een volwaardig rechtssysteem 

Vervolg op pagina 4
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De vraag houdt ons bezig hoe een figuur 
als Bush, die er zo’n onvoorstelbare 
puinhoop van heeft gemaakt, voor een 
tweede ambtstermijn werd gekozen. 
Gebrek aan beter? Of is het toch de 
uitstraling geweest die de indruk wekte 
dat hij ná 11 september de echte leider 
was. Hij praatte de mensen angst aan 
voor terroristische aanslagen. De kans 
dat U en ik door zo’n aanslag getroffen 
worden, is echter miniem. Maar die 
angst werkt wel. “Bange mensen houden 
niet van pacifisme en ontwapening”, 
schreef Kees Kraaijenveld (filosoof en 
psycholoog) onlangs in de Volkskrant. 
Vandaar de omslag van de Partij van de 
Arbeid (die de hausse van de 
kiezersgunst wil vasthouden), want ook 
in Nederland werkt(e) die angst. 
Verstandige regeringsleiders zouden 
daar toch door heen moeten prikken. 
Men liep echter gedwee achter de 
Amerikaanse president aan. De 
propaganda deed zijn werk!

En zie, waar we nu zijn beland: waar 
geen orde is, kan geen reconstructie 
plaatsvinden, verkiezingen ten spijt. Het 
machtigste en duurste leger op aarde 
heeft een enorme chaos in Irak 
veroorzaakt. Er zijn al 1500 gesneuvelde 
Amerikaanse soldaten. De middelen zijn 
uitgeput om opnieuw ‘ergens’ te 
interveniëren, wat een gelukkige 
bijkomstigheid genoemd mag worden!
Ook dit oorlogsgeweld heeft niet geleid 

tot het gewenste resultaat, wél tot 
excessen: machtsmisbruik, marteling, 
verkrachting. “Deze horen bij een oorlog 
als stank bij rotte vis”, schreef iemand.

Wat we ook hebben gezien is dat 
bewapening valse zekerheid geeft: 
terroristen kunnen met gemak 
angstpsychoses zaaien; de modernste 
wapens en de strengste controles 
kunnen geen garantie op veiligheid 
bieden.
De traumatische gevolgen van oorlog 
duren generaties lang. In de normen- en 
waardendiscussie hoort het veroorzaken 
van onherstelbare schade en zoveel 
menselijk lijden als moreel verwerpelijk 
te worden beschouwd. Waarom horen 
we dat zo weinig?

Zelfs de vurigste voorstanders van de 
aanval op Irak gaan nu schoorvoetend 
toegeven dat preventief interveniëren 
een mislukte en achterhaalde doelstelling 
is. Een democratische ontwikkeling moet 
van binnen uit komen en stoelen op 
politiek bewustzijn. Bush wilde laten zien 
hoe machtig de VS is. Een smadelijke 
aftocht uit het chaotische Irak moge zijn 
deel zijn..... Na het Vietnam-syndroom 
volgt het Irak-syndroom.

Dat komt ervan als je de god van het 
geweld aanbidt!

Jan Baan

De god van het geweld

om hieraan het hoofd te bieden. 
Belangrijk daarbij is dat bij de 
wetshandhaving dusdanig wordt 
geopereerd dat nòch een persoon nòch 
een groep wordt gestigmatiseerd. De 
kloof tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ die er thans 
in onze samenleving is, moet binnen 
afzienbare tijd overbrugd worden. De 
eenheid in verscheidenheid die 
Nederland is geweest dient hersteld. De 
recente geschiedenis kent teveel 
voorbeelden van waar het mis is gegaan 
waar groepen naast elkaar blijven 
leven.

Vraag aan de lezers
Wat denkt u is hiervoor ook een taak 
voor de vredesbeweging weggelegd?
Is het voldoende wanneer in publicaties 
als de onze systematisch het kwaad van 
oorlog in de wereld, van kernbewapening 
enz. aan de orde wordt gesteld, of 
dienen we onze aandacht ook meer 
specifiek op het binnenland te richten? 
Graag zouden we hierover wat reacties 
te zien krijgen. Wat denkt u ervan?

Koos de Beus

Pure retoriek moest vooral het falen in Irak verbloemen; ik 
heb het nu over Bush in zijn opgewonden ‘inaugurele rede 
II’. Elke historicus had ‘de machtigste man ter wereld’ kunnen 
vertellen dat je niet zomaar ergens een democratie oplegt; 
de voorwaarden worden immers eeuwenlang geschapen; 
daarenboven heeft het Oosten zo zijn eigen ritme.

Vervagende grenzen
Vervolg van pagina 3
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De commissie zegt in haar rapport dat 
de Sudanese regering en de Janjaweed 
niet de intentie hebben om genocide te 
plegen. De argumentatie van de 
commissie klopt niet zegt Sudan-
deskundige Eric Reeves, in zijn eerste 
commentaar op het rapport.(1) 
Het rapport noemt alle vastgestelde 
feiten die voldoen aan de criteria voor 
het plegen van genocide: ‘Het op grote 
schaal begaan van gewelddaden, 
systematische aanvallen, moorden, 
verkrachtingen, racistische uitlatingen 
van de aanvallers, die het alleen gemunt 
hebben op de Afrikaanse bevolking.’ 
Maar stelt het rapport: ‘wat mist is de 
intentie om genocide te plegen. Degene 
die de aanvallen op dorpen plannen 
doen dat met de bedoeling om een 
opstand te bestrijden’. Echter, niet het 
motief, maar de intentie is van belang en 
hierin spreekt het rapport zichzelf tegen. 
Het rapport wijst wel verantwoordelijken 
aan en legt de onderlinge verbanden 
tussen het Sudanese regeringsleger, de 
paramilitaire groepen en de Janjaweed 
bloot. Reeves ziet het rapport als een 
politieke verklaring. Behalve de VS zit 
niemand op een verklaring van de VN te 
wachten waarin staat dat wat er in Sudan 
gebeurt genocide is. Als er van genocide 
sprake is dan zijn landen volgens het VN 
handvest verplicht om in te grijpen. Maar 
de Afrikaanse landen willen niet nog een 
genocide op hun continent, de Arabische 
Liga houdt de islamitische regering de 
hand boven het hoofd, de EU is verdeeld, 
China heeft grote oliebelangen in Zuid-
Sudan, Engeland heeft als ex-kolonisator 
en vanwege de oorlog in Irak erg weinig 
speelruimte en de VS zit tot zijn oren in 
Irak. 
Op 7 april 2004 tijdens de herdenking 
van de genocide in Rwanda, die begon 
op 7 april 1994, sprak Kofi Annan de VN 
toe. Hij zei dat de genocide in Rwanda 
mogelijk was omdat de wereld niets 
deed. Maandenlang mocht het G-woord 
in de VN niet gebruikt worden. Pas nadat 
er 800 000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s 
vermoord waren, werd op 30 juni door de 
VN rapporteur vastgesteld dat het 
genocide was geweest. De internationale 
gemeenschap debatteerde en greep niet 

in. Het is niet zo belangrijk hoe je de 
crisis in Darfur noemt, maar ook in dit 
geval wordt de ontkenning van genocide 
gebruikt om de andere kant op te kijken 
en, net als bij Rwanda, niet in te grijpen. 
Hulporganisaties luiden de noodklok. 
Het aantal vluchtelingen in de kampen is 
opgelopen tot 1,8 à1,9 miljoen en stijgt 
elke dag. In Darfur zwerven 3 à 4 miljoen 
mensen rond. De regering in Khartoem 
moet onder grote druk gezet worden om 
deze crisis te beëindigen. Er moet een 
politieke oplossing komen. 

(1) Eric Reeves is hoogleraar Engelse 
taal- en letterkunde aan het Smith 
College in Massachussets en 
onderzoeker/analist wat Sudan betreft. 

Het verdrag van 9 december 1948 
inzake de Preventie en Bestraffing 
van het Genocidenmisdrijf definieert 
genocide als volgt:

Elk van de volgende daden die 
begaan zijn met de bedoeling volledig 
of gedeeltelijk een nationale, etnische, 
raciale of religieuze groep te 
vernietigen, zoals:
A Het vermoorden van leden van de 

groep
B  Het veroorzaken van ernstig 

lichamelijk letsel of geestelijk letsel 
aan leden van de groep.

C Het weloverwogen opleggen van 
leefomstandigheden aan de groep, 
berekend om de fysieke vernietiging 
van het geheel of een gedeelte 
teweeg te brengen.

D Het opleggen van maatregelen 
bedoeld om geboorten binnen de 
groep te voorkomen.

E Het onder dwang overbrengen van 
kinderen van de groep naar een 
andere groep.

GEEN genocide in Darfur? 
Er is geen sprake van genocide in Darfur, zo luidde de conclusie 
van de VN-commissie die op 1 februari haar rapport over de 
situatie in Darfur uitbracht. De Sudanese regering en de Janja-
weed (gewapende ruiters) worden door de commissie wel verant-
woordelijk gehouden voor misdaden tegen de menselijkheid. De 
uitkomst van het rapport moet er niet toe leiden dat de misdaden 
die in Darfur gepleegd worden minder ernstig worden genomen, 
waarschuwt de commissie. Ze adviseert om de verantwoordelijken 
te berechten voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. 

Zijn commentaar op het VN-rapport: 
www.sudanreeves.org

Barbara Smedema

Het debat was georganiseerd door het 
Humanistisch Vredesberaad en het 
Humanistisch Verbond Apeldoorn uit 
bezorgdheid over het democratisch 
gehalte van de publieke discussie in de 
afgelopen jaren.

Nederland steunt de oorlog in Irak, 
ondanks het feit dat overduidelijk 
gebleken is dat de plutocratische 
(rijkelui-) regering Bush de wereld 
bedrogen heeft over haar motieven om 
Irak binnen te vallen. De media 
rapporteren het wel, zo af en toe, maar 
hebben zich in de aanloop naar de 
oorlog zonder veel moeite laten 
misleiden. Hetzelfde gebeurt met het 
opgeklopte islamitische gevaar: de 
media gaan mee in de hetze tegen 
moslims van enkele populistische politici, 
zonder de diepere oorzaken van de 
huidige paniek bloot te leggen.
Inleider Frank van Vree schetste enkele 

ontwikkelingen die volgens hem de 
“medialogica” kunnen verklaren. 
Allereerst constateert hij een neiging tot 
conformisme en consensus bij zowel 
politici als journalisten. Hierdoor lopen zij 
vaak heel lang om gevoelige 
maatschappelijke kwesties heen. Dit 
gebeurde bijvoorbeeld met de grote 
onvrede onder een deel van de 
bevolking, totdat het fenomeen Fortuyn 
die onvrede aan de oppervlakte bracht. 
Als tweede punt wijst Van Vree op de 
toenemende commercialisering van het 
nieuws. Omdat er geld mee te verdienen 
is, volgen de media, ook de publieke, 
steeds meer de commerciële logica en 
de wet van de markt. Het gaat zowel om 
het aantrekken van kijkers/lezers als van 
adverteerders. Door de liberalisering van 
de audiovisuele mediamarkt is dit proces 

Tast de macht van de media de democratie aan? Of heeft de 
oli(e)garchie van de regering Bush de media in handen? Dat was 
de centrale vraag tijdens het debat Media en Macht op 15 
februari jl. in Apeldoorn. Hoogleraar journalistiek Frank van Vree 
gaf in zijn inleiding een genuanceerd antwoord over de wetten 
van de medialogica. De drie panelleden Bert Janssens, Alex 
Engbers en Bart Top, gingen vervolgens op een aantal  aspecten 
van deze kwestie nader in. 

Vervolg op pagina 6
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sinds 1989 in een stroomversnelling 
geraakt.
Een derde ontwikkeling ziet Van Vree in 
de steeds meer oprukkende voorlichtings-
diensten en PR-functionarissen. Het 
aantal professionele voorlichters be-
draagt inmiddels al 15.000 en groeit nog 
gestaag, terwijl het aantal journalisten on-
geveer gelijk blijft. Dit zet journalisten 
steeds meer op achterstand bij het 
onafhankelijk vormgeven aan het 
nieuws.
Tot slot stelt Van Vree dat de politiek zich 
steeds meer aanpast aan de wetten van 
de medialogica. Hierdoor lijkt de grootste 
macht uiteindelijk bij de media te liggen, 
maar onderzoek wijst uit dat dit niet 
helemaal zo is. De politiek blijft namelijk 
nog steeds de agenda bepalen, maar 
daarna nemen de media het over.

Volgens panellid Bert Janssens, direc-
teur van de Humanistische Omroep, 
heeft de liberalisering van de radio en 
televisie in 1989, tot een rouwproces bij 
de publieke omroepen geleid. Eerst 
ontkenden zij de nieuwe commerciële 
wetten en vervolgens probeerden ze 
zich er halfslachtig aan aan te passen. 
Pas nu verkeren ze in de afsluitende 
fase van erkenning en het kiezen van 
een eigen lijn in de nieuwe situatie.
Alex Engbers, hoofdredacteur van het 
regionale dagblad De Stentor, relativeert 
de gevolgen van de voortgaande 
commercialisering. Volgens hem is 
nieuws altijd al handel geweest. Een 
krant moet nu eenmaal lezers trekken 
om te kunnen verkopen. De hele 
mediadiscussie wordt vooral in 
Amsterdam en Den Haag gevoerd. 
Zowel media als politiek reageren op 

ontwikkelingen in de maatschappij, die 
steeds verder fragmenteert en uit elkaar 
dreigt te vallen.
Publicist Bart Top concentreert zich als 
oprichter en voormalig hoofdredacteur 
van het multiculturele tijdschrift Contrast 
vooral op de beeldvorming rond 
minderheden. Commercialisering van de 
media zorgt er volgens hem voor dat 
etnische minderheden voorlopig geen 
interessante doelgroep zijn. Zij hebben 
gemiddeld een lage opleiding en laag 
inkomen en zijn als groep te divers. 
Daardoor worden zij in de berichtgeving 
vooral als object en zelden als subject 
gezien.

In de verdere discussie met panelleden 
en publiek sprong een aantal 
opmerkingen eruit. Zo leidt de druk van 
commercialisering ertoe dat media 
onzorgvuldig en generaliserend spreken 
over “terreur van moslims”, terwijl het om 
een klein groepje extremisten gaat. De 
grenzen van de journalistieke ethiek 
verschuiven en vervagen. Media zouden 
zich ook meer bewust moeten zijn van 
hun sterke opvoedende rol in de 
hedendaagse samenleving. De propa-
gandistische invloed van ‘embedded 
journalists’ tijdens grote internationale 
crises, zoals de Irak-oorlog, zou door de 
vredesbeweging doorbroken moeten 
worden. Verder bedraagt het aantal 
journalisten van allochtone afkomst 
slechts 1% en groeit dit nog veel te 
langzaam. Media zien het belang hiervan 
onvoldoende in, hoewel het voor een 
deel ook met gebrekkige taalbeheersing 
te maken heeft. De conclusie was wat 
mij betreft dat wij als samenleving de 
media krijgen, die we verdienen.

Lennart van der Linde

Vrede en gerechtigheid 
kunnen soms tegenstrijdige 
doelstellingen zijn. Tot deze 
paradoxale stelling kwam de 
volkenrechtgeleerde prof. P. 
de Waard op 4 februari 2005 
tijdens een discussieavond over 
de vraag “Den Haag, stad van 
vrede en recht?”. De avond 
vond plaats in het gebouw de 
Kronkel en was georganiseerd 
door het Haags Vredesplatform 
en het Platform tegen de 
Nieuwe Oorlog. Hierbij sprak 
ook de Bulgaarse journalist 
German Civickov over het 
Joegoslavië-tribunaal.

De avond werd voorgezeten door Aart 
Stevens, die na de beide sprekers 
een geanimeerd debat te leiden had. 
Onderwerpen waren de vier inter-
nationale gerechtshoven in Den Haag, 
waarvan het Joegoslavië-tribunaal 
lange tijd het meest in het nieuws heeft 
gestaan, en ook hier het meeste kritiek 
kreeg. Maar ook over het Internationale 
Gerechtshof en het Internationale Straf-
hof werden kritisch onder de loep 
genomen. 

De Waart stelde dat de alom 
weerklinkende eis van gerechtigheid 
als vorm van ordehandhaving niet altijd 
samenvalt met de belangen van vrede, 
zeker niet als vrede na een langdurig 
conflict door onderhandelingen tot stand 
moet worden gebracht. Soms kan vrede 
bereikt worden doordat beide strijdende 
partijen besluiten met elkaar samen 
te leven zonder elkaar te vervolgen, 
zoals na het werk van de verzoenings-
commissie in Zuid-Afrika.Vaak wordt 
er gezegd dat er geen vrede mogelijk 
is zonder dat de oorlogsmisdadigers 
worden berecht. Maar dit leidt niet altijd 
tot gelijkberechtiging, want dit lot valt 
dan slechts de overwonnen misdadigers 
ten deel. Zo heeft het Internationaal 
Gerechtshof zich niet ontvankelijk 
verklaard voor de berechting van de 
niet altijd strategische bombardementen 
van de NATO op Joegoslavië. Het 
Internationale Gerechtshof, oorspron-
kelijk een arbitragehof, functioneert 
feitelijk alleen maar als de staten willen 
meewerken. Gerechtigheid, hoe dan ook 
gepredikt, mag niet tot blijvend geweld 
leiden of het geweld in stand houden. 
Wat het eerste doel moet vrede zijn, die 
kan leiden tot afwezigheid van geweld 
en tot wederopbouw, waarbij door beide 
partijen de belangen van slachtoffers 

Medialogica
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worden gerespecteerd. Daarom is vol-
gens prof. De Waart het Internationale 
Strafhof een beter instrument dan 
het Joegoslavië-tribunaal, omdat het 
aanvullend werkt waar staten falen 
misdaden tegen de menselijkheid te 
straffen, en niet eigenmachtig opereert. 

Civicov besprak enkele voorbeelden van 
gerechtelijk falen van het Joegoslavië-
tribunaal. Tijdens het proces tegen 
Dusan Tadic in 1996 wist diens 
verdediger Vladimirov aan te tonen dat 
Dragan Opacic, een belangrijke getuige 
à charge, een agent van de Bosnische 
regering was, die onder dwang meineed 
moest plegen. Zo niet, dan zou hij 
worden gedood; zijn familie werd 
bedreigd. Ondanks het verzoek van de 
rechter werd deze getuige niet door de 
openbare aanklager vervolgd, maar naar 
het land van herkomst teruggestuurd. 
Daar wachtte hem een schijnproces, 
waarbij hij wegens ‘misdaden tegen 
de menselijkheid’ voor tien jaar werd 
veroordeeld. Civicov vroeg de IND 
waarom hij geen asiel had gekregen 
in Nederland. Hij kreeg als antwoord 
dat het IND niet in de bevoegdheden 
van het tribunaal kon treden. De Waart 
legde later uit, mede op vragen uit de 
zaal, dat de IND zich niet tegen de 
beslissingen van het tribunaal inzake 
Opacic kon ingaan, omdat Nederland 
dan het tribunaal de wacht zou 
aanzeggen. Verder zag hij in het verloop 
van het proces tegen Milosewic een 
onbehoorlijke rechtsgang. De aanklager 
was staande het proces nog naar 
bewijsmateriaal aan het zoeken. Hij riep 
daarvoor zo’n 300 getuigen op. Hiervan 
pleegden er 25 bewust meineed. Civicov 
vroeg zich af waarom de rechter niet 
ingreep. De Waart was het hier met hem 
eens.
Uit de debatten bleek dat het vooral 
een leerzame avond was. Heel veel 
werd duidelijk over het spanningsveld 
tussen diplomatieke verdragen en de 
rechtsmacht van het strafhof. Zo was 
er de vraag: “Kan Rumsfeld met zijn 
verantwoordelijkheid voor Guantanamo 
en de Abu Greif-gevangenis wel naar 
Duitsland, dat een wet heeft tegen 
oorlogsmisdadigers?” Aart Stevens 
stelde de dreigende verloedering van 
het rechtsgevoel in Nederland aan 
de orde. Met de keuze voor veiligheid 
raken de mensenrechten in het gedrang. 
De Waart benadrukt dat het recht 
mensenwerk is en dat er dus geen 
volmaakt recht te verwachten is. Enfin 
we zullen het zelf in ons streven naar 
vrede moeten uitvechten.
Jan Bervoets

Pim Fortuyn zette de toon met zijn 
ongelukkige uitspraak dat de islam 
een achterlijke religie is. Het effect 
daarvan galmde nog lang na in de 
samenleving, nog versterkt door de 
wijze waarop Fortuyn om het leven 
kwam. Confrontatie en zeker politieke 
moord hebben altijd maatschappelijke 
en electorale gevolgen. Er ontstond een 
klimaat waarin bijvoorbeeld Theo van 
Gogh met een beroep op het vrije woord 
zich lange tijd grensoverschrijdend kon 
uiten, zonder dat we hem tijdig tot de 
orde riepen, een klimaat waarin ook 
een Neelie Kroes op het idee kwam 
de activiste Hirsi Ali als Kamerlid de 
VVD binnen te halen. De kracht en de 
zwakte van Hirsi Ali is haar allochtoon-
zijn. Voor de autochtonen is dat een 
kracht. Wie kan, zo wordt geredeneerd, 
de islam beter aan de kaak stellen dan 
iemand afkomstig uit die kring? Dat ze 
die religie niet meer aanhangt, is voor 
hen nauwelijks een punt, maar voor 
allochtonen is dat een zwakte. “Je hoort 
niet meer bij ons, waar bemoei je je 
mee”, is hun reactie.
 
Dat ze zich profileert als activiste die 
zich inzet voor de emancipatie van de 
vrouw, is eveneens tegelijk haar kracht 
en zwakte. Bij links valt dat goed, maar 
bij rechts-conservatieven, en dus bij een 
deel van de eigen VVD-achterban, niet. 
Maar behoudende autochtonen zien dit 
door de vingers.
Zij richt zich immers op de islamitische 
vrouw, en dat is veilig veraf. Het versterkt 
hooguit hun vooroordelen jegens 
moslims. Voor allochtonen zelf ten 
slotte, kan deze strijd voor emancipatie 
erg waardevol zijn, mits deze niet elitair 
of van bovenaf geschiedt, maar samen 
met hen. Het is dit waaraan het schort 
bij Hirsi Ali, zeker nu zij die strijd verbindt 
met kritiek op de religie van betrokkenen. 
Ieder zag, dat zij daarom al lang op dood 
spoor zit.

Het is dan ook vreemd dat een aantal 
Nederlandse opinieleiders meegaat in 
haar strijd door in columns en artikelen 
een analoog geluid te laten horen. Ik 
noem slechts Herman Philipse, Leon 
de Winter, Paul Cliteur, Afshin Ellian, 
Hans Jansen, Sylvain Ephimenco en 
Jaffe Vink. Netwerk, dat hen als groep 
rondom Hirsi Ali in de openbaarheid 
bracht, noemde daarbij ook Paul 
Scheffer. Ephimenco en Jaffe Vink zijn 
respectievelijk columnist en redacteur bij 
Trouw. Het was dan ook opmerkelijk, dat 
Trouw-columnist Van Doorn deze groep 
plaatste onder de noemer van kleine 
groepen activisten die alles doen om 
de maatschappelijke polarisatie inzake 
moslims extra op scherp te zetten 
met als doel: confrontatie (Podium, 18 
december). Zelf beschreef ik hen en ook 
van Goghs stemmingmakerij tegen de 
islam als ‘spelen met vuur’, zo ongeveer 
wat minister Brinkhorst bedoelde toen hij 
de film Submission vergeleek met het 
doen ontvlammen van een aansteker in 
een munitiefabriek.
 
Het meest verontrustende in de 
‘comeback’ van Hirsi Ali vind ik dat 
zij op de film Submission een vervolg 
gaat maken, dat volgens haar daarvan 
niet sterk zal verschillen. Ze gaat dus 
geheel voorbij aan de kritiek op de vorm. 
Daaraan toegeven ziet ze als een knieval 
voor terroristen: "Theo van Gogh mag 
niet voor niets zijn doodgegaan". Kortom, 
confrontatie blijft helaas troef bij haar. 
Dat wordt dan weer gezellig de komende 
tijd. Of bloedlink om te spreken met de 
historicus Geert Mak, die in Tegenlicht 
van 23 januari in een debat met Ellian 
het gepraat van publicisten en politici 
over de moslims als een vijfde colonne 
kwalificeerde als ‘handel in angst’ van 
hen die destijds de club- en buurthuizen 
wegbezuinigden. Mak wees er ook 

Hirsi Ali is terug. Ze kreeg een groots welkom in de Kamer 
en daarna een interview van een uur met Paul Witteman in 
Buitenhof. Wie zou niet met haar meeleven, na wat haar ten 
deel viel? Maar mijn twijfel over haar strategie blijft. Heeft 
haar partijgenoot Hans Wiegel niet gelijk als hij zegt dat het on-
liberaal is zich als Kamerlid zo met godsdienst te bemoeien? 
Cultuuruitwassen als eerwraak, wat bij ons ook voorkwam in 
de Middeleeuwen, hangen lang niet altijd samen met de religie 
zelf, maar hoe dan ook, alles wat strijdig is met de rechtsorde, 
moet worden tegengegaan en bestraft. Als Hirsi Ali daarin als 
Kamerlid het voortouw wil nemen, is dat prima. Maar anders is 
het, als zij hiervoor tegelijk een hele religie afschrijft.

Nog een submission 
is heel onverstandig

vrede en recht?
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terecht op dat door de beelden met 
koranteksten op vrouwenlichamen 
in Submission, ook de vrouwen 
voor wie de film is bedoeld zich als 
moslima’s vernederd voelen. De 
uitspraak van rabbijn Soetendorp 
in een NRC Handelsblad-interview 
dat de stemmingmakerij tegen 
moslims verdacht veel ging lijken op 
antisemitisme geeft hetzelfde aan.

De strategie, dus de wijze waarop je 
de strijd voor het goede doel voert, 
is minstens zo belangrijk als het 
doel zelf, hield Mahatma Gandhi 
de mensheid bij herhaling voor. 
Confrontatie werkt niet. Het doet 
de allochtonen verstijven en duwt 
de autochtonen naar islamofobie, 
met alle gevolgen van dien. Hirsi Ali 
bewondert de Amerikanen om hun 
strijd tegen het terrorisme. Maar 
riepen de Amerikanen dat niet mede 
zelf in het leven en zoeken zij, nu 

Begin vorig jaar namen 
Sonja van Wier, Jannie 
Beekman, Han Deggeler 
en Lisa Hoelen deel aan 
de Human Rights March of 
Women. Onlangs gingen zij 
twee weken naar Israël en 
naar de door Israël Bezette 
Palestijnse Gebieden. Sonja 
van Wier, redactielid van 
de Vredeskoerier ‘t Kan 
Anders, was daar voor de 
derde keer. 

Janny Beekman is bezig een reis 
naar Palestina voor te bereiden 
voor een grotere groep vrouwen 
in mei. Het project ‘Vrouwen als 
Vredesstichters’ van Cordaid en 
het Centrum Ontwikkelingslanden 
Groningen wordt daarmee afgerond. 
Er zijn al e-mailcontacten gelegd 
tussen Israëlische, Palestijnse en 
Nederlandse vrouwen. Lisa Hoelen 
uit Leusden wil contacten leggen 
tussen scholieren. Han Deggeller 
is internationaal bestuurslid van 
de WILPF. Tijdens haar reis heeft 
Sonja twee artikelen geschreven die 
hierna volgen. Ze zijn ook te lezen 
op www.pietjevankimswerd.tk en op 
www.vredessite.nl

Sonja is pessimistisch over de 
huidige situatie. Ze zegt dat wanneer 
er vijf Palestijnse checkpoints rond 

Gesprek met Trees 
Kosterman en haar 
man Ali Zbidal
Trees en Ali hebben met hun twee 
dochters acht jaar lang in Nederland 
gewoond (Ali was vluchteling), maar 
uiteindelijk zijn ze toch naar zijn 
geboortestreek, het noorden van het 
huidige Israël teruggegaan.
Het is weinig bekend, maar om 
Palestijnse dorpen in Israël worden 
steeds meer nieuwe nederzettingen 
gebouwd, die bevolkt worden door 
“joodse” immigranten. Voor hen 
worden tegen lage prijzen mooie 
nieuwe huizen gebouwd. De Arabische 
dorpen worden ingekapseld, grond 
van Palestijnen wordt op slinkse 
wijze onteigend. Ook krijgen de 
Palestijnse dorpen ternauwernood 
voorzieningen. Er worden nauwelijks 
nog bouwvergunningen. afgegeven. 

Nederzettingen? Net octopussen!
Zoals een octopus met zijn tentakels vissen vangt, 
zo omstrengelen in Israël nieuwe nederzettingen 
oude Arabische dorpen. In het noorden van dat 
“Israël binnen de Groene Lijn”, dat zij Galilea 
noemen, omknellen 31 nederzettingen en 16000 
kolonisten, bestuurd door de Israëlische regionale 
raad Nizgan, het oude Palestijnse dorp Saknin. 
Van de 50.000 inwoners is de helft al ingelijfd bij 
Misgav. De overige 25.000 kunnen geen kant 
meer op. Er komen geen bouwvergunningen af. 
Er komt geen nieuwe industrie. De bewoners 
gaan naar Haifa of Akko om te werken.

De Nederlandse Trees Zbidal Kosterman woont 
er. Zij en Ali, die Palestijns-Israëlisch is, en hun 
twee prachtige dochters wonen op een stuk land 
dat van Ali’s vader geërfd is. Zesbroers hebben 
dat traditiegetrouw verdeeld. Maar ze mochten 
er van de Israëlische autoriteiten geen huis op 
bouwen. Maar zonder huis kun je niet wonen, dus 
hebben ze het er – zoals menig Palestijn – maar 
zonder vergunning neergezet. Nu krijgen ze ieder 
jaar een boete omdat ze niet hebben voldaan aan 
de eis tot afbraak van hun woning. Het gevaar 
van afbraak is daarmee niet geweken. Mochten 
de bulldozers komen, dan krijgen ze ook daarvan 
nog de kosten opgelegd. “ En dat op onze eigen 
grond”, zegt Trees Kosterman, “de grond waar de 
voorouders van Ali en zijn vijf broers eeuwenlang 
woonden”. 

Ali Zbidal, die lang als vluchteling in Nederland 
is geweest, is vertaler en leidt mensen rond. Zijn 
studie filosofie, heeft hij niet af kunnen maken 
ten gevolge van zijn controversiële politieke 
opvattingen. Zes jaar gevangenschap en 
huisarrest. In die tijd leerde Trees, op vakantie 
in Israël, hem kennen. Jarenlang hebben ze 

Submission
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de geest uit fles is, in hun antwoord 
daarop het niet veel te veel in steeds 
maar nieuwe confrontatie, inclusief 
militair geweld? Dit voedt Al-Qaeda, 
waardoor  de huidige spiraal van 
geweld, dodenlijsten en polarisatie 
almaar niet wordt doorbroken.
 
Het wordt tijd, dat aan die spiraal 
een eind komt en dat we ten minste 
in ons land daarmee beginnen door 
de heilloze strijd tegen de islam 
te staken. Een vervolg op de film 
Submission is uiterst onverstandig. 
Als Hirsi Ali, al of niet door intern 
beraad in de VVD-fractie, ervan 
kan worden overtuigd alsnog van 
die plannen af te zien, zou dat zeer 
in het belang van de cohesie en 
verzoening in onze samenleving 
zijn.

Hans Feddema

Dr. Hans Feddema is antropoloog, 
publicist en actief in GroenLinks en 
de Linker Wang

enkele autonome Palestijnse steden 
worden ontruimd, er nog altijd zo’n 
zevenhonderdvijfenveertig blijven 
voortbestaan. Dus...de bezetting 
gaat voort. De ogenschijnlijke 
ontspanning is fake. Pas als Israël 
de door haar Bezette Palestijnse 
Gebieden ontruimt, kan er een 
levensvatbare staat komen, terwijl 
er ook dan nog gepraat moet 
worden over Jeruzalem en de 
terugkeer van (een deel) van de 
Palestijnse vluchtelingen.
Ook de bewoners van Israël gaat 
het niet voor de wind. Het aantal 
mensen dat onder de armoedegrens 
terecht komt ten gevolge van de 
loodzware defensie-begroting, 
groeit. Bedelaars op straat. Veel 
muzikanten ook. Vrouwen in ‘t Zwart 
krijgen wat minder scheldkanonades 
naar het hoofd geslingerd. Alsof 
het publiek beter begrijpt dat hun 
stilzwijgende protesten nodig zijn.

V.l.n.r.:  Janny Beekman, Han 
Deggeller, Sonja van Wier, Lisa 
Hoelen. Foto Louis Bohte

Vier Nederlandse vrouwen in Israël
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in Nederland gewoond. Tien jaar geleden zijn 
ze teruggegaan. Sindsdien doet Trees de 
administratie van en fondsenwerving voor Al 
Zahraa, een Arabische vrouwenorganisatie. Ze 
was in Nederland verpleegster, nu doet ze hier 
ontwikkelingswerk. Palestijnse vrouwen hebben 
dubbel te lijden onder discriminatie want het eten 
koken en schoonhouden van het huis gaat door, 
de werkloosheid van de mannelijke bevolking ten 
spijt. Of moeder de gevolgen ervan en andere 
agressie maar opvangt. 

Hoe is de sfeer in de Palestijnse dorpen? 
“Nederland veertig jaar terug”, zegt Trees. Ze 
vertelt dat ze vroeger naar de dorpen toe ging 
om met de vrouwen over zelf-organisatie te 
overleggen. Nu komen steeds weer nieuwe 
groepen vrouwen voor een cursus naar Sakhnin 
toe. Het gaat vooral om de vuistregels van goede 
organisatie. “Willen vrouwen verbeteringen 
bereiken, dan is macht nodig”. Met welke 
problemen krijgt ze hier te maken? Een voorbeeld 
uit de praktijk graag! Wanneer vrouwen door hun 
man worden mishandeld, dan gaan ze naar hun 
moeder en haar familie toe. Die zeggen: “Goh 
meid, wat erg. Maar ga maar mooi weer naar je 
man terug en doe goed je best, misschien gaat 
het dan beter”. Mooi niet dus, de mishandeling 
gaat dan zeker door. Trees vindt dat moeders 
hun kind in nood niet mogen terugsturen. Nu is er 
in Sakhnin ook een vrouwenhuis gekomen, met 
financiële steun uit Nederland . Het was bitter 
nodig. De Arabische vrouwen die voor het eerst 
van de Nederlandse Blijf-van-mijn-Lijf-Huizen 
hoorden, waren stomverbaasd: “ Mishandelen de 
mannen in Europa hun vrouwen ook?!”

Trees Kosterman voelt zich in haar Arabische 
omgeving gewaardeerd. Bovendien nuttig. De 
vrouwen begrijpen best wel waar ze voor staat. 
De leegte die ze hier opvullen kan, geeft haar het 
gevoel van ruimte. Als ze vroeger geweten had 
wat hier aan de hand is, was ze nooit gekomen, 
zegt ze, maar nu ze hier tien jaar is, wil ze niet 
meer weg. Het alternatief ‘in Nederland op een 
flat’ lokt haar niet. Hun dochters spreken vier talen: 
Arabisch, Hebreeuws, Engels en Nederlands. De 
oudste gaat politicologie studeren

Sonja van Wier

PS
Trees Kosterman vreest dat de Israëlische 
bulldozers over twee à drie maanden richting 
hun huis komen. Ze hadden nog twee jaar de tijd 
om een vergunning te krijgen, maar die periode 
is ingekort tot twee maanden. Tegelijkertijd zijn 
Ali en Trees half februari veroordeeld tot het 
betalen van een boete van vijftienduizend shekel, 
ongeveer drieduizend Euro. Kafka is er niets bij. 
SvW.

Astrid Essed geeft in haar actiemail ook informatie 
over de dreigende vernietiging van het huis van 
Trees en Ali . Zij roept op om aan deze zaak 
publiciteit te geven en zich te beraden op actie. 
Contact: astridessed@yahoo.com   RK

De door Israël Bezette Palestijnse 
Gebieden zijn in een handomdraai 
af te sluiten. Sommigen zeggen dat 
er slechts een halve dag voor nodig 
is, anderen zeggen vijf minuten. 
Misschien is een telefoontje 
voldoende. Zo’n afsluiting heeft in 
het verleden wel eens meer dan 
dertig dagen geduurd. Dan kunnen 
Palestijnen niet meer werken en 
geen eten meer kopen. Als dan 
ook nog het water afgesloten wordt, 
dreigen dorst, vervuiling en ziektes.

De vooruitzichten voor een 
levensvatbare Palestijnse staat, 
zijn verre van rooskleurig. Wat ‘De 
Muur’ betreft, het Internationaal 
Gerechtshof heeft daarover 
een uitspraak gedaan die aan 
duidelijkheid niets te wensen 
overlaat: de muur moet van 
Palestijnse grond af. Dan moet 99% 
van De Muur weg. De Verenigde 
Staten hebben Sharon laten 
weten dat de muur niet te diep 
op Palestijns grondgebied mag 
worden gebouwd. Tegelijkertijd 
staan ze hem oogluikend toe op 
dergelijke plaatsen kleine stukjes 

muur te bouwen. Worden die 
over een aantal jaren onderling 
doorverbonden, dan verandert de 
Westelijke Jordaanoever in een 
gatenkaas waarbij de kaas voor 
de Israëlische nederzettingen en 
Israëlische bypass-roads zijn en de 
gaten voor de Palestijnen.

De levensvatbare staat waar de 
Palestijnen genoegen mee wilden 
nemen, was er een op de Westelijke 
Jordaanoever en in Gaza. Het hen 
toegemeten stuk grond zou in dat 
geval 22% van het voormalige 
Mandaatgebied Palestina zijn. 
Mogelijkheden zijn er in dat geval 
wel. De sociaal-geograaf Jan de 
Jong noemt een ontwikkeling op het 
economisch peil van Griekenland 
haalbaar.

De staat die Israël voor de 
Palestijnen wil is niet een dergelijke 
levensvatbare staat, maar een 
staat die Israëls problemen met de 
Palestijnen oplost op ongeveer de 
helft van dat gebied. De Palestijnen 
krijgen in dat geval voor een 
bevolking van drie en half miljoen 
mensen een lapje grond zo groot 
als de helft van Gelderland, dat ook 
nog eens in afgesloten stukken en 
brokken verdeeld is.

Een van de oorzaken is dat 
Israël haar nederzettingen niet 
wil ontruimen maar onderling 
verbinden. Het wegennet dat zij 
daarvoor aanlegt en dat uitsluitend 
voor Israëli bestemd is overlapt 
soms het Palestijnse. De Palestijnen 
moeten maar naar nieuwe routes 
zoeken. Soms zijn ze gedwongen, 
hoog door de bergen te gaan rijden. 
In een aantal gevallen heeft Israël 
bij kruisingen tunneltjes bepleit, die 
dan door de EU zouden moeten 
worden betaald. Maar die voelt daar 
niet veel voor.

De Europese Unie zou daarmee 
ook de Zwarte Piet krijgen. Bouwt 
ze het tunneltje niet, dan zijn de 
Palestijnen boos. Bouwt ze het 
tunneltje wel, dan betaalt ze voor de 
Israëlische bezetting. 
Wanneer de Europese Unie 
een Palestijnse staat met open 
onderlinge verbindingen en open 

Sharon koerst af op een ramp 
voor de Palestijnen 
Het grootste probleem op de 
Westelijke Jordaanoever 
wordt gevormd door een 
onbekend aantal wegver-
sperringen en meer dan 750 
checkpoints. Die houden alle 
normaal verkeer tegen en 
laten de economie aan 
duigen vallen. De gevolgen 
laten zich raden, werk-
loosheid, armoede en 
honger. 

Vervolg op pagina 10
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verbindingen naar het buitenland wil, 
dan moeten dat onderlinge verbindingen 
tussen de Westelijke Jordaanoever en 
de Strook van Gaza zijn en voorts een 
open verbinding met Jordaniëe en mis-
schien Egypte. Israël vindt in het geval 
van Jordanie een tien meter brede weg 
meer dan genoeg. Op die manier kunnen 
Palestijnen het land uit, maar daarmee is 
alles gezegd en gesproken. 

De mogelijkheden die er dan nog over 
zijn voor het ontwikkelen van een 
levensvatbare staat, zijn er vermoedelijk 
uitsluitend nog als je de criteria ervan 
verlaagd tot het niveau van boter, kaas 
en eieren Bedrijven kunnen zich nu op 
de Westelijke Jordaanoever al niet meer 
ontwikkelen. Zakenlui vertrekken naar 
het buitenland.

Samenvattend: uit alles valt af te leiden 
dat Sharon het Ontkoppelingsplan op de 
Westelijke Jordaanoever wil voortzetten 
in de vorm van een Palestijnse staat 
die zich economisch niet ontwikkelen 
kan omdat er geen onderling verkeer 
mogelijk is.

Als de Palestijnen de staat krijgen die 
Bush en Sharon voor hen in gedachten 
hebben, dan dreigt een humanitaire 
ramp. In hoeverre de Palestijnse 
Autoriteit en de nieuwe president 
Mahmud Abbas daar oog voor hebben, 
is de vraag. Dat des te meer omdat ze 
bij Israël en in het buitenland graag als 
‘redelijk’ willen overkomen.

Sonja van Wier

Dit NAVO nucleaire beleid is volstrekt 
tegenstrijdig met de grote druk die 
door alle NAVO landen en de EU 
wordt uitgeoefend op Iran om geen 
kernwapens te gaan produceren. Zoals 
bekend is er een onderhandelingproces 
gaande om Iran hier vanaf te brengen. 
Dit proces heeft weinig kan van slagen 
als de NAVO haar huidige nucleaire 
beleid handhaaft.

Op de toetsingsconferentie van het Non 
Proliferatie Verdrag, die van 2 tot 27 
mei in New York bij de VN plaatsvindt, 
zal deze tegenstrijdigheid ongetwijfeld 
aan de orde komen. Daar wordt dan 
onderhandeld over proliferatie en 
nucleaire ontwapening door bijna alle 
lidstaten van de VN. Er is een grote 
kans dat dit verdrag in elkaar zal storten, 
onder andere vanwege de koppigheid 
van de kernwapenstaten, die koste 
wat kost vast willen houden aan hun 
kernwapens.

Hans Kristensen van de Natural 
Resources Defense Council en schrijver 
van het rapport ‘US Nuclear Weapons in 
Europe’ heeft op 1 maart jl leden van de 
Commissie Buitenlandse Zaken van de 
Tweede Kamer geïnformeerd over zijn 
onderzoek naar het kernwapenbeleid 

van de NAVO. Zijn onderzoeksrapport is 
te vinden op www.NRDC.org 

Op Radio I, VPRO De Ochtenden, 
werd op 1 maart senator Patrick 
van Krunkelsven, lid van de liberale 
regeringspartij, uit België geinterviewd. 
In het Belgische parlement komt half 
maart een resolutie in stemming gericht 
op de verwijdering van de Amerikaanse 
kernwapens van Belgisch grondgebied 
(de vliegbasis Kleine Brogel). De 
verwachting is dat de resolutie aange-
nomen wordt. De senator hoopt dat 
Nederland het Belgische voorbeeld 
zal volgen. Een dergelijke motie, voor 
verwijdering van de kernwapens uit 
Volkel, zou ook in het Nederlandse 
parlement ingediend moeten worden. 

Persberichten Karel Koster Werkgroep 
Eurobom, bewerking RK

De Nederlandse PvdA kamerleden 
Koenders en Timmermans maken nu 
veel drukte over de VS kernwapens 
in Nederland, zoals zij ook ferme 
uitspraken deden bij de besluitvorming 
rond Irak en de JSF.  Maar zal de PvdA 
nu steun geven aan een duidelijke motie 
of zal het opnieuw bij loze woorden 
blijven? RK

Nederland nog steeds potentiële kernwapenstaat

Veel meer Amerikaanse kernwapens 
in Europa dan gedacht
Een rapport van de Amerikaanse Natural Resources Defense 
Council in Washington DC, aangehaald in de International 
Herald Tribune van 9 februari, onthult dat er nog steeds 480 
Amerikaanse kernwapens op Europese bodem zijn opgeslagen. 
De schatting tot nu toe was 150-200. Deze kernbommen, allen 
met een explosieve kracht vele malen groter dan de bom 
die in 1945 Hiroshima vernietigde, zijn grotendeels bedoeld 
voor gebruik door de vliegtuigen van de NAVO-bondgenoten 
Duitsland, Italië, Turkije, België en Nederland. In tijd van oorlog 
worden deze staten de facto kernwapenstaten.

Burgemeesters voor de vrede 
Zie pagina 11

Foto links:
Burgemeester Akiba wordt toegesproken door Tobias Pflüger, 
europarlementariër en voorzitter van de Intergroup for Peace. 
Naast hem staat europarlementariër Caroline Lucas, 

Foto rechtsboven:
V.l.n.r. Burgemeester Akiba, Pol d'Huyvetter, Tobias Pflüger, 
Caroline Lucas, Anna Gomez, Tera Fopma

Foto rechtsonder:
V.l.n.r. Jan Marinus Wiersma, Willemijn van der Werf, Tera 
Fopma, Herman Spanjaard (voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor medische Polemologie (NVMP)
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Internationaal groeit het aantal 
Burgemeesters voor Vrede. Halver-
wege januari waren 688 burgemees-
ters in 110 landen lid. In Nederland 
zijn er twee bijgekomen en zijn het 
er nu 10. In verband met koninginne-
dag en 60 jaar bevrijding is het voor 
Nederlandse burgemeesters lastig 
om begin mei naar New York te 
gaan, toch is er nu één burgemeester 
die dit voornemen heeft, de 
burgemeester van Leidschendam-
Voorburg, de heer M.van Haersma 
Buma.  Burgemeester Cohen van 
Amsterdam staat helemaal achter 
de doelstelling van de Campagne, 
maar ziet geen mogelijkheid om in 
New York aanwezig te zijn. In het 
college van B en W van Utrecht 
komt de ondersteuning van de 
campagne op 8 maart aan de orde.

Nederlandse burgemeesters sluiten zich aan

Campagne Burgemeesters voor Vrede

Bezoek van burgemeester Akiba 
aan Brussel
Van 18 tot 20 januari jl. bracht burge-
meester Akiba van Hiroshima een 
bezoek aan Brussel. Op 18 januari 
sprak hij daar met ambtenaren van 
het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken en nam deel aan een seminar 
over kernontwapening in het stad-
huis. 

De volgende dag sprak hij de Com-
missie voor Buitenlandse Zaken in 
het Europees Parlement toe, een 
belangrijk moment in de voorbe-
reiding van de EU op de Toetsings-
conferentie van het Non-Proliferatie 
Verdrag. Voorafgaand aan deze 
toespraak was er een bijeenkomst 
met vertegenwoordigers van NGO’s 
uit diverse Europese landen. Na 
korte bijeenkomsten van de commis-
sies voor defensie en voor buiten-
landse zaken in het Belgische parle-
ment, keerde burgemeester Akiba 
terug naar het Europees Parlement 
voor een receptie van de Intergroup 
for Peace. Dit is een informele groep 

In Nederland wordt door een groeiend aantal activisten campagne 
gevoerd ter ondersteuning van de Burgemeesters voor Vrede. Door 
de stevige inzet van een aantal mensen, die nu ook gemeenteraads-
leden zijn gaan benaderen, hebben we nog meer steden kunnen be-
trekken in de steuncampagne. In de beginfase van de vergadering 
van de lidstaten van het Non-Proliferatie Verdrag in New York zal 
een internationale delegatie van burgemeesters onder leiding van 
burgemeester Akiba de diplomaten toespreken en in overleg gaan 
met aanwezige delegaties en niet-gouvernementele 
vertegenwoordigers.

van 20 à 30 Europarlementariërs die 
vrede en kernontwapening als 
actiedoelstelling hebben
Bij de bijeenkomst was een drietal 
Nederlandse anti-kernwapenactivis-
ten aanwezig. Tera Fopma bood de 
heer Akiba een fotoboek aan van de 
Hiroshima-herdenking in Amsterdam 
op 7 augustus 2004. Hij was daar 
zeer in geïnteresseerd. Op de dag 
van de herdenking kon ook een 
petitie getekend worden gericht aan 
het Europees Parlement. De lijsten 
met handtekeningen werden door 
Reynold Klooker aangeboden aan 
de Nederlandse Europarlementariër 
Jan Marinus Wiersma. Bij de over-
handiging werd een brief toegelicht 
die hierna te lezen is. In al zijn 
presentaties benadrukte Burgemees-
ter Akiba het belang van het 
stopzetten van de kernwapen-
wedloop, door nucleaire ontwape-
ning. Daarbij drong hij aan op een 
centrale rol voor Europa. Tijdens zijn 
bezoek sprak burgemeester Akiba 
met diverse Belgische burgemees-
ters, die besloten een gezamenlijke 
brief naar hun collega’s te sturen en 
met een groep naar de Toetsings-
conferentie te reizen. Onder hen is 
ook de voormalige Belgische pre-
mier Jean-Luc Dehaene, tegenwoor-
dig burgemeester van Vilvoorde en 
lid van het Europees Parlement.

Uit Nieuwsbrief nummer 4, februari 
2005, van de Nederlandse onder-
steuningscampagne
Informatie Karel Koster
tel 030-2714376 06-13223359 
k.koster@inter.nl.net
Bewerking Reynold Klooker

Brussel, 19 januari 2005 
Wij, leden van het Hiroshima Comité, zijn verheugd dat u, Jan Marinus 
Wiersma, bereid bent om de petitie in ontvangst te nemen die door bijna 
1500 mensen getekend werd tijdens de Hiroshima-Nagasaki dag in 
Amsterdam op 7 augustus en in de doopsgezinde gemeenten in Friesland 
op 8 augustus 2004. Geen grote aantallen maar de meerderheid van de 
gevraagde passanten en kerkgangers tekende. Hoewel niet meer zo publiek 
massaal naar voren gebracht als in de 80er jaren zijn de Nederlanders nog 
steeds tegen kernwapens en blijven zij voorstanders van kernontwapening. 
Al meer dan 20 jaar vindt er in Amsterdam een herdenking plaats van de 
slachtoffers van de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki. Elk jaar is 
een onderdeel van deze herdenking een handtekeningenactie. Vorig jaar 
hebben wij ons gericht op de kernbewapening in Europa.
De uitbreiding van de Europese Unie en de vormgeving van de Europese 
Grondwet was de aanleiding daartoe. De kern van de petitie was daarom: 
Het nieuwe Europa kernwapenvrij.
Als organisaties hebben wij onze wortels in: De kernwapens de wereld uit 
om te beginnen uit Nederland, Stop de Neutronenbom en Kruisraketten 
Nee. Deze stellingname is gebaseerd op de onaanvaardbaarheid van alle 
kernwapens op humanitaire gronden. De juistheid van dit ‘lekenoordeel’ is 
grotendeels bevestigd door de uitspraak van het Internationale Gerechtshof 

Vervolg op pagina 12
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In het theater werd het verhaal 
verteld van de heldendaden van 
Jan Praatveel. Dr Wasernietbij 
heeft er een dik boek over 
geschreven en Katrijn heeft dat 
helemaal gelezen. Zij mocht de 
vragen stellen. In het zaaltje zaten 
vier kinderen. Twee lieve meisjes, 
een lastig jongetje en de schrijver 
van de poppenkrant. 

Doctor in de wiskunde Jan 
Praatveel kreeg de geest en 
wilde als een 20e eeuwse Joris 
de vreselijke kerndraak te lijf. 
De draak die loerde op de kans 
vuurspuwend alle kinderen en 
alle grote mensen op de gehele 
wereld te verbranden. Dr Jan kon 
niet alleen heel veel maar ook heel 
goed praten. Hij kreeg een stoet 
achter zich aan om, met hem, de 
draak te verslaan. Zoveel mensen 
waren er nog nooit te hoop gelopen 
in Nederland. De vrienden van de 
draak in het grote land aan de 
andere kant van de zee vonden 
dat de mensen in Nederland ziek 
waren. Zij leden aan Hollanditis. 
Hollanditis is veel erger dan alleen 
maar tegen de kerndraak zijn, het 
is de ziekte van vredesgezindheid, 
het pacifisme. De Nederlanders 
lieten zich niet langer onwijs maken 
dat militair geweld en het meedoen 
aan de bewapeningswedloop 
nodig is om het ‘keizerrijk van 
het kwaad’ te overwinnen. De 
held van het verhaal schrok daar 
verschrikkelijk van. Hij dacht daar 
heel anders over. Hij vond en vindt 
militaire macht en oorlogsgeweld 
nodig om vrijheid en respect voor 
mensenrechten af te dwingen. Jan 
Praatveel koos voor de kerndraak 
en besprak stiekem met regering 
en krijgsheren het plan om 3,75 
miljoen Nederlanders te misleiden. 

De kerndraak in Nederland moest 
van Grote Broer nog meer vurige 
tongen krijgen en dat moest 
verkocht worden als vredesactie. 
De onderkoning, Hans Glad, ging 
het plan verdedigen voor een 

Mei 2005

Nederland 60 jaar bevrijd

Ik weet nog . . .

Ik weet nog hoe de mensen keken:
de oorlog was voorbij,
de angst nog niet vergeten,
maar diep van binnen blij
en diep van binnen weten:
dit nooit meer. We zijn vrij.

Vandaag is het als toen gebleven:
daar staan ze, bang en blij, 
de mensen die nu leven
met jou en mij erbij,
de doden niet vergeten
bij ’t feest om vrij te zijn.

Mies Bouhuys

Uit Vrijheid geef je door Uitgeven door het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei en uitgedeeld aan 
alle kinderen in groep 7 in het jaar 2000.

menigte van vredesactivisten in 
een grote hal. (Het mocht niet 
gebeuren dat Grote Broer aan 
de overkant boos werd en lelijk 
tegen Nederland ging doen. Wij 
zouden dan heel arm worden 
en kreperen in de winterkou, 
maar dat zei Hans er niet bij.) 
Jan Praatveel zegt dat er geen 
discussie meer mogelijk was met 
de geradicaliseerde activisten. Het 
lastige jongetje steekt zijn vingertje 
op en doorbreekt het theatraal 
succesverhaal. Hij vertelt waarom 
zoveel Nederlanders zich door 
Jan en Hans verraden voelen. Dr 
Praatveel begrijpt het niet en zwijgt. 
Dr Wasernietbij is van mening dat 
je je altijd moet neerleggen bij 
een parlementair besluit en de 
schrijver, die er wel bij is geweest, 
vindt dat de demonstranten zich 
misdragen hebben door Hans 
Glad de rug toe te keren om zo 
blijk te geven van hun afkeuring. 
Helaas is dit geen sprookje uit een 
ver verleden. Nog steeds doet de 
Nederlandse regering mee aan 
de wapenwedloop en volgt slaafs 
de militaire avonturen van Grote 
Broer. Dr Jan Praatveel verdedigt 
oorlogen, zelfs onwettige, en mag, 
zonder tegenspraak, studenten 
zijn beeld bijbrengen van de strijd 
tegen de kerndraak in de periode 
1977-1987.

PS Een ander sprookje eindigde 
wel: En toen kwam Grote Broer 
met zijn grote snuit en blies het 
verhaal van Hans Glad uit. Terug 
naar huis weer bij (G)rietje.

De personages: 
Jan Praatveel:  Mient Jan Faber. 
Dr Wasernietbij: Dr Remco van 
Diepen, historicus en schrijver 
van ‘Hollanditis, het Nederlandse 
kernwapendebat 1977-1987. 
Katrijn: Shirley Haasnoot, redactie-
lid van het Historisch Nieuwsblad. 
Hans Glad: Ruud Lubbers. 
(G)rietje: Ria, zijn vrouw. 
Het lastige jongetje: Reynold 
Klooker

Een Droevige Vertoning 
In Het Poppentheater

oftewel 

De Teloorgang Van Jan Praatveel
Gezien/gehoord op dinsdagavond 15 februari 2005 in Amsterdam

Eerste en laatste voorstelling 

op 8 juli 1996. Dit betekent dat ook zonder NPV 
de verplichting bestaat om kernwapens af te 
schaffen. Het naar elkaar kijken van staten, 
regeringen en parlementen, en afwachten wat 
de ander doet leidt soms tot ‘bevriezing’ van de 
situatie maar meestal tot meer of geavanceerder 
wapens. Wij pleiten dan ook voor de politiek van 
eerste stappen:
• De verwijdering van de laatste VS kernwapens 
uit Europa. 
• Een NAVO kernwapendoctrine die in 
overeenstemming gebracht is met de uitspraak 
van het
 Internationale Gerechtshof.
• Een verbod op het onderzoek naar en de 
ontwikkeling van nieuwe kernwapens of 
 kernwapentechnologie in de Europese Unie.
• Reductie van de kernwapenarsenalen van 
Groot-Brittannië en Frankrijk
Wij vinden het hypocriet dat het Europese 
Parlement een resolutie aanneemt (26/2/04) 
waarin zij vraagt om ernst te maken met de 
uitvoering van art. VI van het NPV terwijl er 
geen discussie in het Parlement plaatsvindt over 
Europese stappen met een signaalfunctie. Deze 
worden in ieder geval niet in een aanvaarde 
resolutie genoemd.
Wij weten dat u onze bezorgdheid over de 
kernwapensituatie in de wereld deelt en hopen 
dat u, naast uw inzet voor de uitvoering van 
het NPV, ook andere initiatieven steunt of gaat 
steunen die gaan in de richting van een wereld 
zonder kernwapens.

Tera Fopma, Willemijn van der Werf, Reynold 
Klooker 

Jan Marinus Wiersma is lid van de PvdA/
Socialistische fractie in het Europese parlement.

Petitie - vervolg van pagina 11
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Op 21 januari 2005 overleed één van onze oudste en trouwste lezers, 
de vermaarde en gerespecteerde schrijver en dichter Theun de Vries, 
geboren in Veenwoude (Friesland) op 26 april 1907.                                
      
Veel en vaak heeft hij zich met de dood bezig gehouden. In een 
interview met Geert Mak in 1997 zei hij:”Nu denk ik aan de dood zoals 
iedereen, zeker op mijn leeftijd,  weleens aan de dood denkt en dan 
hoop ik natuurlijk dat ik in mijn slaap zal sterven. Nog liever wil ik, net 
als Karl Marx, achter mijn schrijftafel sterven.”

In 1966 verscheen zijn bundel Het zwaard des levens met onder meer 
een onverkorte herdruk van zijn kampgedicht  De dood. Dit al in 1947 
gepubliceerde gedicht had wel een heel bewogen geschiedenis. Hij zegt 
daarover: “Het werd, toen ik in het Duitse politieke doorgangskamp te 
Amersfoort gevangen zat, door mij op 3 oktober begonnen en op 25 
februari 1945, ruim een week voor mijn bevrijding, voltooid. De tekst 
werd bij stukjes en beetjes aan goede vrienden in het kamp 
toevertrouwd, die kans zagen het geheel, tot aan het ontzet van ons 
land, verborgen te houden. Door een reeks van omstandigheden kwam 
de volledige tekst pas in de winter van 1945/1946 in mijn bezit terug. 
Inmiddels had ik het gedicht uit het geheugen gereconstrueerd en 
gepubliceerd in De Gids”.
Juist onder de meest barre en bizarre omstandigheden in het kamp 
Amersfoort gaat Theun de Vries een gevecht aan met wat hij zelf ooit 
noemde zijn ‘vrijwel pathologische dwangdenken aan de dood’. 
Uiteindelijk weet hij zijn doodsangst te verdringen en te overwinnen. Hij 
komt in de slotzin van De dood  tot een louterende conclusie.

Dood, gij zijt opgestaan
en uit mijn binnenst vandaan
hebt gij na zoveel geduld
de ganse schepping vervuld –
maar zie, mijn laatste moed
springt u nog eens tegemoet,
en hier op de drempel der hel
sta ik nog eens als rebel:
zie, hoe mijn haat ongedeerd
over u list triomfeert,
hoe mijn liefde het leven kiest
schoon het steeds tegen u verliest –
hoe ik zo gekwetst als ik ben
u nimmer als meester erken:
voleindig uw werk als tyran,
nooit onderwerpt zich een man.

Uiteindelijk heeft hij zich toch als man aan de dood moeten 
onderwerpen.
Dat hij moge rusten in vrede.

Bron: Vervolg je weg en laat de lui maar dazen  Theun de Vries, getuige 
van een eeuw.  Verschenen bij de tentoonstelling over leven en werk 
van Theun de Vries in het Letterkundig Museum, Den Haag. Uitgave 
Querido Amsterdam 2003

Hester de Ree

Bij het verlies van een trouwe lezer van 
‘Kernwapens Weg!’: Theun de Vries

De geschiedenis van de 
Nederlandse Vredesraad.

In drie artikelen heeft Annie van der Gaag deze 
geschiedenis beschreven. Het eerste deel in 
Kernwapens Weg/Proces Nieuws (KWW/PN) 
nummer 8 (juni 2004) gaat over de internationale 
vredesbeweging vanaf 1948 tot 1950.
In het tweede deel (KWW/PN nummer 10, 
december 2004) beschrijft zij de groei van 
de wereldvredesbeweging, ook in ons eigen 
land en de zeer hardhandige wijze, waarop 
de Nederlandse overheid de acties van  de 
vredesbeweging soms tegemoet trad. Uitge-
breid vertelt zij in dit tweede artikel over de 
wereldvredesraad, die in 1950 werd opgericht, 
de strijd tegen de Duitse herbewapening (1952) 
en de acties voor een kernstopverdrag (1958 tot 
1963).
Haar derde en laatste deel volgt op pagina 14. 
Als u de voorafgaande delen ook wilt lezen, 
dan kunt u de nummers 8 en 10 van KWW/PN 
nog bestellen bij “Stop de Wapenwedloop”, 
postbus 51333, 1007 EH Amsterdam of e-mail 
geen@kernwapens.nl

Twee gedichten van Theun de Vries

Elders op deze pagina vindt u twee gedichten van Theun de Vries, 
afkomstig uit 'Atlantische Avond'. Uitgeverij Lykele Jansma te Buitenpost in 
samenwerking met de Literaire Kring Leek, 1979

Geboorte 

Zee riep om zon.
Het eilandenrijk 
Riep om de liefde 
Van bomen en bloei. 

Ik was er.

Chaos van vogelstemmen. 
Morgenstorm.
Trage dieren zwommen 
De delta’s binnen. 
Schorren wiel en wad 
Dronken het zaadgeweld 
Van mannelijke getijden. 

Zij droegen mij.

Niet de geest Gods over de wateren. 
Het eenvoudige machtige
Rijk van de dingen - 
Mij moederbestel.

Quatremains

De handen van de bewondering 
De handen van de herinnering 
Voltooien
De fantasia
Op geelgeworden toetsen - 
De notebalken
Verwilderen:
Dun gezwiepte najaarsranken. 
De melodie
Vervreemdt al tot 
Geest van muziek, 
Een nachtviolengeur.
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Deel III Stationnering van 
kernwapens in Nederland, 
voorstel voor algehele kern-
ontwapening. de Multilateral 
Force en het einde van de 
Nederlandse Vredesraad

Stationnering van kernwapens 
Vanaf 1949 trad een 10-jarige periode in, 
waarin via de NAVO (opgericht 4-4-
1949) militaire samenwerking tussen de 
Verenigde Staten en West Europa werd 
geregeld. Daarbij werd er vanaf 1953 
ook over de eventuele plaatsing van 
kernwapens gesproken.
Op 12 januari 1954 sprak de Ameri-
kaanse minister van Buitenlandse Zaken 
Dulles over een nieuwe strategie voor 
‘massale vergelding’, waarbij moderne, 
bedoeld was kern-, wapens gebruikt 
zouden worden. In datzelfde jaar werd 
dit uitgangspunt door de andere NAVO-
landen aanvaard. In Nederland 
geschiedde dat in April ‘55 toen een 
ontwerptekst over atomaire informatie in 
de Tweede Kamer zonder enige 
discussie werd aanvaard. Op 22 juni 
1955 werd een verdrag met Amerika 
gesloten. Uit de tekst van het verdrag 
bleek dat informatie aan de bevolking 
over het ontwerp en de productie van 
kernwapens uitgesloten werd.

Al die jaren was er in West Europa 
verzet tegen genoemde plannen Zo 
schreef de Nederlandse Vredesraad op 
22 Augustus 1957 een brief aan minister-
president Drees, waarbij er op 
aangedrongen werd de Amerikaanse 
regering geen toestemming te verlenen 
om raketten met atoomlading op 
Nederlands grondgebied te stationneren. 
In December 1957 aanvaardt de Neder-
landse regering op een vergadering van 
de NAVO-raad de opslag van kern-
wapens. Sinds 1958 of ‘59 zijn deze 
kernwapens, vluigtuigbommen, in Volkel 
opgeslagen. In 1959 besloot de Neder-
landse regering tot de aankoop van een 
straaljager die, net als de Honest-John 
raket en de F 84, atoomtaken zou 
kunnen vervullen.

Voorstel voor algehele kernontwa-
pening 
Begin jaren 1960 waren de president 
van de VS en de ministerraad van de SU 
het met elkaar eens dat bij de crisis rond 
de plaatsing van een Sovjet raket-
installatie in Cuba gebleken was hoe 
gevaarlijk de kernbewapening was. De 
gehele wereldbevolking had deze 

crisissituatie in bange verwachting 
meebeleefd. De toenmalige president 
van de Sovjet Unie, Chroetsjow, legde 
de Verenigde Naties daarna een plan tot 
‘stapsgewijze algemene en totale 
ontwapening’ voor en stuurde dit plan 
ook naar alle parlementen. Dit voorstel 
werd door 900 bekendstaande 
Nederlanders, waaronder hoogleraren 
uit de Pugwash beweging, ondersteund. 
In het blad Vrede gebruikte men het 
woord DOOI als titel van een artikel over 
deze materie. De regeringsleiders 
zouden hierover in Parijs begin 1960 
vergaderen, hetgeen echter niet 
doorging omdat de leiders van de SU 
verontwaardigd waren over de 
spionagevluchten van een Amerikaans 
vliegtuig boven de SU. 
Hoe negatief de protesten van de 
bevolking door de machthebbende 
autoriteiten ontvangen werden, bleek uit 
het feit dat burgemeester van Hall van 
Amsterdam in 1961 bij een daar te 
houden demonstratie de leuzen Géén 
kernwapens in Nederland en Vóór 
opheffing van vliegbases in Nederland 
verbood! In 1961 werd door de 
Nederlandse Vredesraad weer geprotes-
teerd tegen het opslaan van kernwapens 
in ons land. Jongeren organiseerden 
een anti-atoom-fietstocht naar Volkel, 
waar sinds 1958 kernbommen zouden 
zijn opgeslagen en fietsten ook langs 
Soesterberg, waar men ook kernbommen 
zou willen plaatsen. (Dit is niet door-
gegaan.) Deze fietstochten zijn jarenlang 
voortgezet, later als de bekende 
Paasmarsen.

Strijd in Vietnam
Vanaf het begin van de jaren ‘60 werden 
de Verenigde Staten hoe langer hoe 
meer betrokken bij de strijd in Vietnam. 
De Fransen hadden zich na ruim 7 jaar 
strijd in 1954 neergelegd bij de volledige 
zelfstandigheid. Ook t.a.v. de oorlog in 
Vietnam heeft de Nederlandse Vredes-
raad zich verzet, waarbij vooral jongeren, 
mensen uit bedrijven, vakbeweging en 
buurten zich weerden. 

Multilateral Force 
In 1965 werd in Nederland actie gevoerd 
tegen de plannen voor een Multilateral 
Force, een met atoomwapens voorziene 
strijdmacht waaraan Engeland, Frankrijk 
en ook de Bondsrepubliek Duitsland 
deel zouden nemen. Er zou een 
Europese atoomvloot moeten komen, 
waarvoor Duitsland bereid was 40% van 
de kosten te dragen.Bij deze plannen 
speelde het idee om zich als Europese 

kernmacht af te kunnen zetten tegen de 
Amerikaanse hegemonie ook een rol. Er 
is tegen deze plannen in Amsterdam een 
breed opgezette demonstratie gehouden 
op 9 Januari 1965 waarbij er samen-
gewerkt werd door PSP, PvdA, CPN, 
partijlozen en de vredesbeweging. 
Bekende tegenstanders van dit verdrag 
waren de professoren Delfgaauw, de 
Graaf en Manning, evenals de schrijver 
Theun de Vries. Zij vormden met 
anderen een aanbevelingscomité. De 
plannen voor een M.L.F.zijn uiteindelijk 
niet doorgegaan o.a. omdat het aan de 
Bondsrepubliek niet toegestaan was 
over kernwapens te beschikken. 

Komité tegen de Verspreiding van 
Kernwapens
Daarna werd met vrijwel dezelfde 
deelnemende organisaties het Komité 
tegen de Verspreiding van Kernwapens 
opgericht, dat goed bezochte protest-
vergaderingen hield, waar ook weer 
bekende Nederlanders het woord 
voerden. Uiteindelijk zou deze alom 
gestelde doelstelling leiden tot het Non-
ProliferatieVerdrag dat in 1970 in wer-
king trad.

Einde van de Nederlandse Vredes-
raad 
In 1969 is besloten de Nederlandse 
Vredesraad op te heffen. Het aantal 
aanhangers was de jaren daarvoor 
duidelijk afgenomen. Het vrij abrupte 
einde van de Nederlandse tak van de 
internationale vredesbeweging verandert 
niets aan het feit dat deze ruim 20 jaar 
grote invloed heeft gehad, doordat ze 
gesteund werd door mensen uit alle 
bevolkingslagen. Het was een demo-
cratische beweging met een verleden 
duidelijk verbonden met de strijd tegen 
fascisme en oorlog. In de leiding 
speelden mensen met een commu-
nistische levensovertuiging een grote 
rol. Geschat is dat het ging om 20% van 
de aanhangers. Dit was eveneens het 
geval bij de andere deelnemende 
landen. Ook in andere landen vermin-
derde de aanhang geleidelijk en werden 
eveneens landelijke vredesraden. In 
West-Europa bestaan - voor zover 
bekend - thans nog Vredesraden in 
België, Frankrijk, Spanje, Portugal en 
Griekenland. In het laatstgenoemde land 
is het World Peace Center (WPC) 
gevestigd.

Naschrift 
De Internationale Vredesraad zette haar 
strijd voort. Men organiseerde een 

De Nederlandse Vredesraad 1949 - 1969 
als onderdeel van een wereldvredesbeweging
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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 

Kostbare slimmigheidjes
Wie sterk is en bovendien slim kan 
een hoop geld verdienen. Vanuit 
dat motto werkt de Amerikaanse 
luchtvaartonderneming Boeing. In 
de Verenigde Staten ontwikkelt het 
bedrijf samen met andere bedrijven 
een nieuw pantservoertuig. Nu al is 
duidelijk dat dit te groot is voor de 
Hercules transportvliegtuigen die 
concurrent Lockheed Martin bouwt 
en waarvan de VS er een boel in 
gebruik heeft. Dat betekent dat grotere 
transportvliegtuigen nodig zijn, omdat 
anders de pantservoertuigen niet 
meer mee kunnen. Boeing ontwikkelt 
niet alleen het pantservoertuig, maar 
produceert bovendien een groter 
transportvliegtuig, waarin de voertuigen 
wel passen. Op de achtergrond 
probeert de Europese wapengigant 
en luchtvaartonderneming EADS 
een slaatje uit dit slimmigheidje van 
Boeing te slaan. EADS maakt ook 
een groter transportvliegtuig en is om 
de Amerikaanse markt te veroveren 
vast wel tot een voordelige aanbieding 
bereid. Goochem beleid, maar het 
maakt de Amerikaanse schatkist, die 
veel meer dan leeg is, nog leger. 

Israël
Het Amerikaanse militaire weekblad 
Defense News neemt in zijn 
redactioneel krachtige positie tegen 
de Israëlische defensie-industrie. 
Deze verkoopt namelijk geavanceerde 
wapens naar tal van landen. Ook 
landen waar de VS deze wapens liever 
niet ziet. Het blad constateert dat Israël 
zijn wapenproductie laat prevaleren 
boven veiligheid. Fijntjes voegt het 
blad daaraan toe dat Israël militair 

alleen zo sterk kan zijn op basis van de 
Amerikaanse miljarden steun. 
Ook Nederland profi teert van deze 
Israëlische wapenindustrie. Er zijn 
een aantal samenwerkingsprojecten 
en vrijwel iedere maand gaan er 
wapens en onderdelen van Israël 
naar Nederland voor het door 
Nederland aangeschafte anti-tank 
systeem GILL en voor de F-16. Ook 
gaan er Israëlische onderdelen via 
Nederland naar een ander land, zoals 
communicatiesystemen voor Finland. 
Omgekeerd gaat er een stroom van 
Nederland naar Israël: de uitvoering van 
compensatieopdrachten en onderhoud 
van wapensystemen.
Uit stukken van de Nederlandse 
Inschakeling Industriële 
Defensieopdrachten (NIID), 
waarover de Campagne tegen 
Wapenhandel beschikt blijkt dat de 
samenwerkingsprojecten tussen 
Nederland en Israël in 2000 een 
hoogmensenrechten risico hadden. 

Bij de projecten gaat het om o.a.: 
gevechtsimulatoren, duelsimulatoren, 
nachtzichtbrillen, handvuurwapens en 
aanvalsboten. Via het compensatie 
beleid, dat door de NIID wordt 
vormgegeven werkt Nederland mee 
aan de versterking van dit deel van de 
Israëlische defensie-industrie.

Europees Wapen 
Agentschap in Grondwet
Iedereen die de discussie rond de 
Europese Grondwet een beetje 
volgt zal weten dat het hier niet om 
een grondwet, maar een politiek 
programma draait. In dit programma is 
ook het militaire beleid en de verdere 
ontwikkeling van de Europese defensie-
industrie opgenomen. Het Europees 
Defensie Agentschap (EDA) dat militair 
industriële samenwerking binnen 
Europa vorm moet geven, is expliciet in 
de grondwet opgenomen. Evenals de 
verplichting dat de lidstaten hun militaire 
capaciteiten moeten verbeteren (= 
vergroten). Niet opmerkelijk aangezien 
de Europese defensie-industrie bij 
het tot stand komen van de grondwet 
uitdrukkelijk betrokken is. Een van de 
taken van het agentschap wordt het 
effi ciënter en soepeler maken van de 
wapenexportpolitiek binnen Europa. 
Via een achterdeur wordt beleid dat 
door zes EU-landen is opgesteld om 
defensie-industriële samenwerking 
te vergemakkelijken, waaronder 
versoepeling van wapenexportbeleid 
en een grotere geheimzinnigheid 
(het Framework Agreement) tot 
algemene Europese politiek gemaakt. 
De Grondwet wordt ingezet om een 
verdere militarisering van de EU te 
verstevigen.

wereldwijde campagne tegen de 
neutronenbom. De Vredesraad verzette 
zich tegen het installeren van Pershing 
en Cruise raketten door de NAVO en 
pleitte voor atoomvrije zones, terwijl ook 
Reagan’s plannen voor Star Wars 
werden afgewezen. 
Op het in mei 2004 in Athene gehouden 
congres van de Wereld Vredesraad 
waren 62 organisaties vertegenwoordigd 
uit 47 landen met 134 afgevaardigden. In 
de slotverklaring staat o.a. dat de 
mensheid nog nooit zo bedreigd is 
geweest als door de huidige ontwik-
kelingen. Er is echter ook nog nimmer 
zoveel wereldwijd protest geweest. 
Verder wordt er opgewezen dan het in 
2005 60 jaar geleden is dat de atoom-
bommen op Hiroshima en Nagasaki 
werden afgeworpen en dat ook in 2005 
in New York de toetsings-conferentie van 

het Non Proliferatie Verdrag wordt 
gehouden. Dit zou het keerpunt voor de 
afschaffing van de kernwapens moeten 
zijn. Aan het eind van de slotverklaring 
bij deze 55ste verjaardag van de Wereld 
Vredesraad roept men tenslotte op een 
wereld van vrede, gelijkheid, recht en 
solidariteit tot stand te brengen.

Bronnen:
De jaargangen van het blad Vrede. 
Deze liggen opgeslagen in het 
Internationale Instituut voor Sociale 
Geschiedenis. Gegevens over het 
WPC: www.wpc-in.org

Met dank aan Elske de Smit, Didi en 
Guido van Suchtelen, die hulp boden bij 
de samenstelling van de drie artikelen.

Oktober 2004 Annie van der Gaag
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Bom in kanaaltunnel
Na de eerste wereldoorlog is er veel 
munitie voor de Vlaamse kust gestort is, 
zowel in Frankrijk als in België. Toeristen 
vinden wel eens een bom. Een reiziger 
wilde zo’n bom in zijn wagen meenemen 
door de Kanaaltunnel. Hierdoor heeft 
het treinverkeer tussen het continent en 
Engeland urenlang stil gelegen. 
Parool, 29-1-2005

Defensie-begroting VS
De defensiebegroting in 2006 zal van 
400 miljard dollar naar 419 miljard 
dollar groeien als het aan de Bush-
clan licht. De bestedingsruimte die het 
congres in de VS heeft wordt voor de 
helft voor de defensiebegroting gebruikt! 
Hierbij zijn de kosten van de oorlog in 
Irak niet inbegrepen. Wel inbegrepen 
zijn de kosten van de ontwikkeling van 
de zogenaamde “BunkerBuster”, een 
nucleaire dieptebom, om diepgelegen 
bunkers te treffen.
Boven op deze kosten vraagt de 
regering Bush het congres nog eens 81 
miljard [!] dollar voor het oorlogsfonds. 
Uit het fonds worden de lonen betaald 
van de Amerikaanse militairen in Irak, de 
uitrusting van het nieuwe Iraakse leger 
en de ‘bestrijding van de Afghaanse 
drugshandel’. De kosten hiervan, 
worden gedragen door de grootste 
bezuinigingsoperatie sinds de Reagan-
jaren (‘81-’89). Volgens Bush is het 
een begroting die “overbodige uitgaven 
beperkt of beëindigt”. Volgens senator 
John Kerry (presidentskandidaat in 
2004 voor de Democraten) “is dit 
een begroting die politiemensen van 
de straat haalt, veteranen schaadt, 
schoolkinderen straft en toekomstige 
generaties met recordbegrotingstekorten 
en schuld opzadelt”.
NRC, 26-1-2005/8-2-2005

Voor Polen 78,3 miljoen euro
Dit bedrag is als beloning voor de 
Poolse heldendaden in Irak door de 
Amerikaanse president toegezegd. 
Zij mogen hun gehele leger hiermee 
moderniseren. Ook wil de president van 
de VS een fonds van 400 miljoen dollar 
oprichten ten behoeve van de landen die 
in Irak hebben meegeholpen. Hiervoor 
moet hij nog toestemming krijgen van 
het Congres.
NRC, 10-2-2005

Babylon vernield.
Het Amerikaanse en daarna het Poolse 
leger richtten, na de val van het regime-
Hoessein, een legerplaats in op de plek 
met opgravingen van het oude Babylon. 
Daarvan is nu een groot gedeelte stuk. 

De Polen reden met hun tanks over de 
2600-jaar oude bestrating en zij vulden 
hun zandzakken met archeologische 
scherven. Deze aantijgingen zijn 
ontkend door het Poolse ministerie van 
oorlog.
Trouw, 17-1-2005

Warschaupact wapens naar Irak.
De NAVO heef de ‘organisatie’ op 
zich genomen van het transport van 
voorraden Oost-Europese wapens 
uit de tijd van de koude oorlog. Dit is 
een onderdeel van het programma ter 
opleiding van het Iraakse leger. Het gaat 
hier om de levering van 8400 kalasnikovs 
uit Roemenië (6000) en Estland 
(2400), van 77 tanks uit Hongarije 
en ook nog 500 machinegeweren, 
300 scherpschutterwapens en 100 
granaatwerpers uit Roemenië. Dene-
marken doet ook mee met 104 pistolen. 
Binnen het raam van de uitbreiding van 
de trainingsmissie in Irak, hebben de 
NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken 
besloten deze missie uit te breiden 
van 100 naar 300 mensen inclusief 
instructeurs en beveiligingspersoneel.
NRC, 13-1-2005

Non-proliferatieverdrag.
In het jaar 2000 heeft de Oekraïne 20 
strategische raketten ‘op papier’ naar 
Rusland uitgevoerd. Van deze raketten 
kwamen er zes in China en zes in 
Iran terecht. Deze raketten kunnen 
een kernkop van 200 kiloton over 
zo’n drieduizend kilometer vervoeren. 
Hiermee kan men vanuit Iran dus alle 
Europese hoofdsteden bereiken.
De geheime dienst van Oekraïne 
onderzoekt dit schandaal sinds 2004. 
Er zijn tegen zes wapenhandelaren 
dagvaardingen uitgebracht. Van deze 
zes mensen heeft er één een beroerte 
en hebben er twee een auto-ongeluk 
gehad. Oekraïne heeft door zijn 
wapenindustrie, tweeduizend bedrijven 
en researchinstellingen, een naam 
opgebouwd van illegale leveringen en 
schandalen. Het naar geldsmakkende 
industriële complex en de vorige 
regeringen worden als de aanstichters 
gezien.
NRC, 7-2-2005

Samenstelling Joost Nannen

Straf voor handel in bloeddiamanten
In Antwerpen is een Brit van Libanese 
origine veroordeeld tot 6 jaar celstraf 
voor de handel in ‘bloeddiamanten’, 
edelstenen afkomstig uit regio’s in 
oorlog, veelal in Afrika. Ook werden 
voor tientallen miljoenen euro’s aan 
bezittingen van de man verbeurd ver-
klaard. De handel in diamanten uit 
conflictgebieden is in België verboden. 
(ANP) NRC, 7-12-’04 

[Deze illegale handel is vaak gekoppeld 
aan wapenleveranties bestemd voor 
de strijdende partijen. NGO’s ijveren 
al jaren voor een verbod op de handel 
in conflictdiamanten. In Nederland is 
dit NiZA (Nederlands instituut voor Zui-
delijk Afrika) met de campagne ‘Fatal 
Transactions’ die veel breder is dan 
alleen edelstenen. 
Zie www.niza.nl/fataltransactions]

Albanië vernietigt chemische wapens
Albanië gaat chemische wapens vernie-
tigen die in de jaren zeventig van 
China gekocht zijn. Het gaat om 16 ton 
mostertgas en een bestanddeel voor 
arsenicum, opgeslagen in een geheime 
bunker. Na de dood van president Hoxha 
in 1995 werd er geen ruchtbaarheid 
aan gegeven. Recentelijk sloegen 
Amerikaanse functionarissen alarm. 
Zij waarschuwden dat het materiaal 
in handen van terroristen zou kunnen 
vallen. De VS zullen toezicht houden op 
de vernietiging en betalen er aan mee, 
voor ruim 18 miljoen dollar. (Reuters) 
NRC, 12-1-’05

Vrije verkoop van wapens in België 
aan banden
De Belgische minister van Justitie wil 
een einde maken aan de vrije verkoop 
van wapens. Voor alle wapens komt er 
een vergunningsplicht. De vergunning 
is aan strenge voorwaarden verbonden 
en moet elke 5 jaar vernieuwd worden. 
Er zijn nu in België bijna 900 duizend 
wapens, buiten die van politie en leger, 
geregistreerd. 

Wapenfeiten

Vredesfeiten
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Maar volgens schatting van politie en 
justitie zijn er bijna 2 miljoen in omloop. 
Eigenaren van niet aangegeven wapens 
krijgen 6 maanden de tijd om zich te 
melden bij de politie. Het in bezit hebben 
van een niet geregistreerd vuurwapen 
gaat 25 000 euro boete kosten (nu 250 
euro!) .[Hoe is dat in Nederland?] Begin 
maart stelt de minister haar plannen 
voor in de ministerraad. De minister is 
de ernst van de situatie gaan inzien door 
de film van Michael Moore ‘Bowling for 
Columbine’. “Weliswaar zijn we nog niet 
zover in België, maar toch”. Volkskrant 
en NRC, 15-2-’05

NAVO betaalt vernietiging wapens 
Oekraïne
De NAVO gaat de vernietiging van 
133 duizend ton munitie en anderhalf 
miljoen lichte wapens in Oekraïne 
financieren. Het programma wordt het 
grootste demilitariseringsproject in de 
wereld. De wapens en munitie liggen 
nu nog grotendeels in de open lucht. 
(AFP) NRC, 21-2-’05 [en zijn daarmee te 
gemakkelijk toegankelijk voor terroristen 
denk ik dan. Door de het gesuggereerde 
positieve beeld  van de NAVO een heel 
dubieus vredesbericht]

Canada doet niet mee aan raketschild 
VS
President Bush vroeg Canada eind vorig 
jaar tot drie keer toe mee te doen aan 
het raketschild dat Noord-Amerika moet 
beschermen tegen raketaanvallen van 
b.v. Noord-Korea. Onder de Canadese 
bevolking is het plan uiterst impopulair. 
Het is de tweede keer dat de Canadese 
regering niet aan Amerikaans militair plan 
meewerkt. In oktober 2003 weigerden 
de Canadezen zich aan te sluiten bij de 
coalitietroepen in Irak. De Amerikaanse 
ambassadeur in Ottawa noemde de 
Canadese beslissing ‘verbijsterend’. Hij 
klaagde over de ‘vrekkige houding’ van 
de Canadezen als het om defensie gaat. 
(AP, Reuters) NRC, 25-1-’05

Samenstelling Reynold Klooker

Onder deze titel gaf Kerk en Vrede 
eind vorig jaar een boek uit ter 
gelegenheid van haar 80-jarig 
bestaan. Het boekje van 104 pagina’s 
(inclusief enkele korte bijlagen) is 
zeer de moeite waard om er kennis 
van te nemen. Het geeft een zakelijke 
onderbouwing van het belang van 
pacifisme in deze tijd. Het gaat bij 
pacifisme niet om louter een mooie 
ethische stellingname. Er zijn wel 
degelijk een groot aantal rationele 
argumenten voor. Die waren er ook 
al in het verleden, alleen waren 
toen de omstandigheden anders. 
Om het pacifisme in de huidige 
tijd goed te verstaan, is inzicht in 
de omstandigheden van deze tijd 
noodzakelijk. 

Veranderingen in de wereld van 
vandaag
Het boekje begint met een verhel-
derende inleiding over pacifisme en 
welke betekenis dit in de afgelopen 80 
jaar voor Kerk en Vrede had. Voor de 
betekenis in deze tijd wordt daarna in 
drie hoofdstukken achtereenvolgens 
aandacht geschonken aan de ont-
wikkelingen van het internationaal 
recht, van de verhoudingen in de 
wereld en van de technologie, vooral 
de informatietechnologie als nieuw 
wapen in de strijd. Zoals samengevat 
in het laatste hoofdstuk gaat het om: 
“...Verschuivende machtsverhoudingen 
tussen staten, nieuwe vormen van 
geweld en oorlogvoering, de toenemende 
invloed van massacommunicatie via 
televisie en radio en nu ook via internet. 
Het internationaal recht, zowel dat van 
staten als van individuele burgers, 
wordt vaker aangeroepen dan ooit 
maar tegelijkertijd ook steeds vaker 
en grover met de voeten getreden. 
(...) De wereld is in de ban van ‘het 
terrorisme’, dat beschouwd wordt als 
een nieuw gevaar maar in feite al een 
hele tijd bestaat. Het is meegegroeid 
met de technologische ontwikkeling 
die moderne samenlevingen enorm 
kwetsbaar heeft gemaakt voor sabotage 
met relatief eenvoudige middelen. ...” 
(p. 86). Tegenover de gesignaleerde 
negatieve ontwikkelingen worden aan 
het eind van elk hoofdstuk een aantal      
‘handelingsperspectieven’ geboden. 

Naar een pacifistische agenda
Als antwoord op de geweldsont-
wikkelingen, die alleen maar weer lei-
den tot nieuw geweld, vermeldt het 
slothoofdstuk: “Voor ons is er daarbij 
maar een logische weg, die van het 
pacifisme.” En dan niet een pacifisme “... 

als een louter op morele overwegingen 
gebaseerde persoonlijke levenshouding, 
die zich politiek slechts laat vertalen als 
het zelf houden van ‘schone handen’. 
Pacifisme heeft (...) wel degelijk ook 
een politieke variant.” (p. 88) Van belang 
is derhalve om het begrip pacifisme 
duidelijk te verstaan en dat dit niet los 
gezien kan worden van de economische 
verhoudingen, mensenrechten, democra-
tisering, emancipatie en de grote milieu-
vraagstukken. Het is daarmee een bij 
uitstek politieke zaak. In het licht van 
het internationaal recht wordt opnieuw 
met klem aangegeven, dat de Verenigde 
Naties beter opgetuigd moeten worden. 
(Dreigende) conflicten moeten tijdig 
onderkend en bespreekbaar gemaakt 
worden, met respect voor elkaar en 
met de gezamenlijke doelstelling om 
te komen tot een oplossing. Er moet 
gestudeerd worden op alternatieven 
voor oorlog en geweld. Onderwijs, 
vorming en intelligent gebruik van 
moderne communicatiemiddelen zijn 
daarbij van het allergrootst belang.
Zo kan er dus ook aangekeken worden 
tegen pacifisme. Voor degenen onder 
ons, die zich net als Kerk en Vrede 
actief willen inzetten voor ontwapening 
en geweldloosheid, kan het boekje een 
duidelijke steun in de rug zijn. Het kan 
ook werken als een ‘eye-opener’ om 
anders aan te kijken tegen het door 
sommigen verfoeide ‘pacifisme’. Al met 
al van harte aanbevolen!

Henk Blom 

Pacifisme nu

Vredesfeiten

Deze bespreking is eerder verschenen in 
het Algemeen Doopsgezind Weekblad, 
febr. 2005. Pacifisme nu, publicatie van 
de Politieke Werkgroep van Kerk en Vrede, 
Daniël de Jongh (eindred.), 2004 Uitgeverij 
Narratio, ISBN 90 5263 285 5 (€ 8).
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• Op 8 december vorig jaar heeft de klachtencommissie van de politie Haaglanden 
uitspraak gedaan over een ingediende klacht m.b.t. een aanhouding van een 
vredesactivist op 9 september 2004 na een protest bij de VS ambassade. De klager werd 
deels in het gelijk gesteld en kreeg verontschuldigingen voor de gewelddadigheid van het 
fysiek staande houden. De klacht over het staande houden op zichzelf en de beledigende 
opmerkingen van agenten werden ongegrond verklaard. De klager beraadt zich nog op 
verdere stappen richting Nationale Ombudsman.
• Op 15 december  deed de rechtbank in Den Bosch uitspraak in het Hoger Beroep van 
vredesactiviste Barbara tegen een eerdere veroordeling door de politierechter voor 3 
feiten: Het vernielen van communicatieapparatuur op kernwapenbasis Volkel op 9 februari 
2003, het mishandelen van een politieagente na arrestatie en het in gevaar brengen van 
het vliegverkeer in december 2002. Tijdens de zitting op 1 december eiste het openbaar 
ministerie voor dit laatste feit al vrijspraak, aangezien 2 collega-vredesactivisten hiervan 
ook waren vrijgesproken. Dit betekende in de uitspraak in beroep 28 uur minder taakstraf, 
waardoor overbleef een taakstraf van 50 uur, een maand voorwaardelijke gevangenisstraf 
en 150,- euro schadevergoeding aan de agente.
De voornaamste reden voor het Hoger Beroep was de veroordeling voor mishandeling. 
Barbara beargumenteerde  tijdens de zitting dat je als vredesactivist niet een openlijke 
ontwapeningsactie uitvoert om die vervolgens in diskrediet te brengen door geweld 
tegen een individuele politieagente. De aanklacht lijkt eerder een poging om de 
geloofwaardigheid van Barbara aan te tasten en deze eerste Ploegschaar actie sinds 
Kees Koning te criminaliseren. Barbara is dan ook in cassatie gegaan tegen deze 
uitspraak.
• Op 20 januari  werden drie vredesactivisten bij de VS ambassade in Den Haag 
aangehouden vanwege het niet voldoen aan de legitimatieplicht. De drie hadden zich nog 
geen 5 minuten bij de ambassade opgesteld met een spandoek met de tekst: nog 4 jaar 
Bush-terreur vanwege zijn inauguratie die dag of ze werden aangehouden en afgevoerd. 
De activisten weigerden zich te legitimeren, omdat zij niets anders deden dan gebruik 
maken van hun recht op vrije meningsuiting en er geen sprake was van een strafbaar feit, 
verkeershinder of bedreiging van de openbare orde. Na 2 uur werden ze vrijgelaten met 
een schikkingsvoorstel, wat ze niet zullen betalen, zodat de
zaak later voor de rechter zal komen.
• Op 3 februari om 12.00 diende een uitgestelde zaak bij de kantonrechter tegen een 
vredesactiviste vanwege haar protest op 5 december 2002 bij de VS ambassade. 
Tijdens de voorlaatste zitting bleken de als getuigen opgeroepen agenten niet aanwezig 
en tijdens een zitting daarvoor werd de rechter gewraakt nadat hij blijk had gegeven 
van desinteresse in de motieven van de verdachte. Dit maal was de rechter wel in de 
motieven van de verdachte geïnteresseerd en uiteindelijk sprak hij haar vrij, omdat er 
volgens hem geen sprake was van ordeverstoring, maar hier gewoon sprake was van 
vrije meningsuiting.
• Op 9 februari moest een vredesactiviste voorkomen bij de politierechter in Rotterdam 
vanwege het niet opvolgen van een politievordering om zich te verwijderen tijdens een 
protest in de haven van Rotterdam tegen een wapentransport naar Irak in februari 2003. 
De rechter oordeelde dat zij schuldig was, maar legde geen straf op.
• Op 8 maart  om 10.25 moet een vredesactiviste voorkomen bij de kantonrechter in Den 
Haag (Prins Clauslaan 60) vanwege het ophangen van affiches bij de VS. ambassade.
• Op 9 maart moet een vredesactiviste in Hoger Beroep voorkomen bij het hof in Den 
Bosch vanwege haar protest tegen het bezoek van Collin Powell aan Maastricht tijdens 
de OVSE top in december 2003.
• Nico Steynen bleek kort geleden bij verstek te zijn veroordeeld voor wederspannigheid 
en mishandeling van een agent tijdens de burgerinspectie van 2000 in Volkel. Omdat de 
dagvaarding hem nooit had bereikt moet hij hiervoor binnenkort alsnog voorkomen. Het 
gaat om de burgerinspectie waarbij van hem nog foto’s zijn gemaakt, staand op het hek 
rechts van de hoofdpoort. Nico herinnert zich vooral hoe hij vrij lomp van het hek werd 
afgetrokken en vrij hardhandig naar een politiewagen werd afgevoerd. Dat gebeurde 
recht voor de hoofdpoort en Nico hoopt dat er mensen zijn die zich dit herinneren en 
een ontlastende verklaring kunnen leveren. Je kunt contact met hem opnemen via 
sagitar@hetnet.nl of s’ avonds 030-6915946

Rob Boogert

Reacties op Info en Acties

E-mail aan Procesnieuws, 
14-1-2005

Geachte redactie,
Heeft er in de rubriek ‘wapenfeiten’ 
al het bericht gestaan, dat ik in 
Onze Wereld (NOVIB) van oktober 
2004 tegenkwam? Zoniet, dan geef 
ik jullie hier even de tekst, want ik 
vond het wel verhelderend wat daar 
instond!

VS breken alle records in de 
mondiale wapenwedloop. Voor het 
eerst wordt er wereldwijd weer net 
zoveel geld aan bewapening 
uitgegeven als op het hoogtepunt 
van de Koude Oorlog in het midden 
van de jaren zeventig, blijkt uit een 
VN-rapport. (..) De Verenigde 
Staten geven jaarlijks net zoveel 
geld uit aan wapens als alle andere 
landen ter wereld samen: naar 
verwachting 500 miljard dollar (11 
000 dollar per seconde). Japan, 
Groot-Brittannië, Frankrijk en China 
staan ook in de top-vijf.
In dit bedrag is de prijs van de 
gewapende conflicten in 
Afghanistan en Irak nog niet eens 
begrepen.
Daarvoor trokken de VS in 2005 al 
25 miljard dollar extra uit, maar in 
de praktijk kosten deze operaties 
het lieve sommetje van 5 miljard 
dollar per maand.

(..) Sterkte ermee. Jullie zijn goed 
bezig. 
Groet, Walter Hengeveld 

Geachte lezer,
Bedankt voor uw bijdrage en 
uw bemoedigende woorden. 
Het bericht uit ‘Onze Wereld’ 
heeft niet in Wapenfeiten 
gestaan. Zoals u ziet is de 
rubriek Wapenfeiten verhuisd 
van ProcesNieuws/Kernwapens 
Weg! naar Vredeskoerier ‘tKan 
Anders/Kernwapens Weg! Dit als 
gevolg van het verbreken van 
de samenwerking tussen PN en 
KW en de start van ‘tKA/KW. In 
het decembernummer 2004 van 
PN/KW is achtergrond van de 
breuk aangegeven. In de rubriek 
Wapenfeiten van dit maartnummer 
vindt u een bericht over de VS 
‘defensie’ begroting 2006. Als u 
nog geen lezer was van ‘tKA, dan 
hopen wij u te mogen aantreffen bij 
de nieuwe lezers van ‘t Kan Anders/
Kernwapens Weg! Met vredesgroet, 
Reynold Klooker

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
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Elke woensdag  Enschede, Stationsplein 
17:30-18:00 Stiltekring voor de Vrede 
Doopsgezinde gemeente Twente Oost 
Enschede. J. de Jong: 053 - 47 633 41 
www.dgtwenteoost.doopsgezind.nl, 
janatie@planet.nl 
• Elke donderdag Deventer, Brink 19:00 
Wake met vredeskaarsjes
• Elke eerste vrijdag van de maand 
Amsterdam, Spui 12:45-13:45 Vrouwen 
in het Zwart
• Elke zaterdag Groningen, Hoek 
Vismarkt, Grote Markt 13.00-14.00 
Stille Wake Mannen en vrouwen in het 
zwart. Israël, stop de bezetting van 
Gaza en Westoever. Lies Maas 050-
5412174. janny.beekman@wanadoo.nl 
• Elke eerste zaterdag van de maand 
Beverwijk 12:00-12:30 Stiltekring ‘in 
plaats van geweld, stilstaan voor de 
vrede en ruimte voor dialoog’. De Raad 
van Kerken, het Vredesplatform en de 
werkgroep ‘Moslims en Christenen’. 
Cees van der Steen  0251 253866
• Elke zondag - Amsterdam, 
Grensgevangenis Bijlmerbajes, H.J.E. 
Wenckebachweg 4 14:00-15:00 Waken 
bij de Bijlmerbajes. Verschillende 
geloofsgemeenschappen houden een 
wake bij de grensgevangenis van de 
Bijlmerbajes uit solidariteit met on-
schuldige mensen, die, omdat zij geen 
papieren hebben, opgesloten worden. 
10 minuten van tevoren verzamelen bij 
metrostation Spaklerweg.  020 6969899 
of 023 5658469.

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• zo 20 t/m ma 28 mrt  - Nederland 
Actieweek Tegen racisme en 
intolerantie. Tal van activiteiten op 
landelijk en plaatselijk niveau tegen 
racisme en voor een tolerante, vreed-
zame en democratische samenleving. 
Internat. Dag Tegen Racisme 21 
maart. Op 28 maart afsluitende 
demonstratie in Amsterdam. Platform 
‘Allemaal anders, allemaal gelijk’. 020 
4288825. info@allemaalgelijk.nl. 
www.allemaalgelijk.nl.
• za 9 apr  t/m za 7 mei  - Alphen a/d 
Rijn. Tentoonstelling over Duitse 
dienstweigeraars tijdens het derde 
rijk. Gemeentehuis. Museum voor 
Vrede en Geweldloosheid. 020 
6681868. www.vredesmuseum.nl. 
vredesmuseum@worldmail.com.
• zo 10  t/m za 16 apr Internationale 
actieweek over handel. In Nederland 
organiseren Voor de Verandering en 
XminY in deze week een tribunaal 
tegen Brinkhorst en Zalm. Zie 
www.april.org  en www.xminy.nl.
• vr 27 mei  t/m zo 29 mei  - Eindhoven 

Ervaringsweekend Leven met 
vluchtelingen in huis. Doel: jonge 
mensen (20-30) in contact brengen met 
de wereld van de vluchteling in 
Nederland. O.a. meewerken op 
tweedehands spullenmarkt, over 
werkgroep Humaan Omgaan met Vluch-
telingen, bezoek aan jongerenhuis. 
Emmaus leef-werkgemeenschap, Gen-
neperweg 11. Gratis, incl. eten en over-
nachten. Ruim tevoren aanmelden! 
Emmaus, ism. werkgroep Humaan 
Omgaan met Vluchtelingen en het 
Jongerenhuis. 040-2527527 (Jan 
Rooijakkers). Emmaus@dse.nl. 
www.dse.nl/~emmaus.

EENDAAGSE ACTIVITEITEN
• za 19 mrt Internationale actiedag 
Tegen de Oorlog en Bezetting van 
Irak, Haiti, Palestina en Afganistan door 
de VS. Wereldwijd demonstraties. Op-
roep om ook in Nederland te organise-
ren! Neem contact op. The International 
Action Center  iacenter@iacenter.org. 
www.iacenter.org.
• za 19 mrt  - Amsterdam 
Vrouwenmoskee in De Balie. De Balie 
zal zowel van binnen als van buiten 
transformeren in ‘s werelds eerste 
vrouwenmoskee. De oproep tot gebed 
van een imama zal schallen over het 
Leidseplein. In de grote gebedsruimte 
een voordracht door Nahed Salim, 
gevolgd door een lezing door Nawal El 
Saadawi. De Balie, Kleine Gartman-
plantsoen 10. De Balie. info@debalie.nl. 
www.debalie.nl.
• di 22 mrt  Solidariteitsactie Nacht 
van de vervanging. Bekende 
Nederlandsers en landelijke en lokale 

politici worden uitgenodigd een nacht 
onderdak te verlenen aan een of meer 
‘afgewezen’ vluchtelingen die zonder 
pardon op straat zijn gezet. Ihkv lande-
lijke campagne om 26.000 vluchteligen 
een gezicht te geven. Div. samenwer-
kende vluchtelingenorganisaties. 
www.askv.nl.
• di 22 mrt  - Utrecht - 20.00 Debat: 
Islam is niet de oorzaak van 
terrorisme. Volgens Midden-Oosten 
specialist Maurits Berger zijn de oor-
zaken van extremisme en terrorisme 
politiek en economisch van aard. Louis 
Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1. 
€ 3,50/ € 2 met korting (CJP/U-pas/
studenten). TUMULT. 030-2332430. 
info@tumultdebat.nl. 
www.tumultdebat.nl.
• ma 28 mrt  - Amsterdam - (dus niet op 
26 april zoals eerder aangekondigd!) 
Landelijke demonstratie Samen 
Leven, in vrijheid, gelijkheid en soli-
dariteit. Programmakrant beschikbaar!. 
Ihkv Internnat. Dag Tegen Racisme (21 
maart). Platform Allemaal Anders, 
Allemaal Gelijk. 020 4288825. 
info@allemaalgelijk.nl. 
www.allemaalgelijk.nl.
• za 2 apr  - Amsterdam - 15:00-01:00 
Festival De Bazaar in de Balie over 
democratisering en vrijheid in het 
Midden-Oosten. De Balie, Kleine 
Gartmanplatsoen 10. Toegang gratis. 
GroenLinks, IKV en Hivos. www.democr
atiseringinhetmiddenoosten.nl.
• zo 3 apr  - Amsterdam - 14:00-17:30 
Symposium De kracht van het licht. 
Mansukh Patel en Savitri Maccuish 
geven inzicht wat het licht van de 
Vredesvlam voor ieder persoonlijk kan 
betekenen en wat je er mee voor 
anderen kunt doen  RAI congrescen-
trum. € 40,-, voor jeugd € 25,-. Life 
Foundation International. 0488-491387. 
contact@lifefoundation.nl. 
www.lifefoundation.nl.
• zo 3 apr  - Den Haag - 12.00- 17.00 
uur Wereldreis Den Haag ‘Wereldstad 
in Beweging’. Wereldreis in eigen stad 
door bureau discriminatiezaken. Bezoek 
de Sikhtempel Gurudwar,Rammandir, 
Mescidi Aksa Moskee,oud Katholieke 
Parochie, Heilige Theresa van Avila 
kerk of een oosters badhuis. Theater 
aan het Spui, Den Haag. gratis. Bureau 
discriminatiezaken Den Haag. 070-
3028686. www.discriminatiezaken.nl
wereldreis@discriminatiezaken.nl. 
• za 9 apr  - Amsterdam - 20:00-03:00 
Nacht van de Filosofie Overvloed en 
Onbehagen Mmv groot aantal 
hedendaagse filosofen en andere 
kritische denkers. In alle zalen van Felix 
Meritis. € 35 (kaarten in de voorver-

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). 

Afgelasting Paasmars 
in Den Haag

In tegenstelling tot eerdere berichten 
zal dit jaar de Paasmars voor de 
Vrede op Tweede Paasdag, 28 maart, 
in Den Haag NIET plaatsvinden. In 
overleg met de organisatie van een 
soortgelijk evenement in Amsterdam 
op dezelfde dag is besloten hier van 
af te zien. De organisatoren van de 
Paasmars roepen iedereen, die van 
plan was aan de Paasmars mee te 
doen, op om op 28 maart naar Amster-
dam te gaan. Meer bijzonderheden 
over het betreffende evenement zijn 
te vinden op www.allemaalgelijk.nl. 
Het is de bedoeling om vanaf 2006 de 
Paasmars weer te organiseren. Meer 
informatie daarover zal dan te vinden 
zijn op www.vredessite.nl/paasmars. 
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Op zaterdag 16 april vinden in België 
drie burgerinspecties plaats in verband 
met de Amerikaanse kernwapens: op de 
vliegbasis Kleine Brogel, in het NAVO-
hoofdkwartier in Brussel en bij SHAPE, 
het militaire hoofdkwartier, in Bergen. 

Vanuit Nederland zal een bus naar de 
actie in Kleine Brogel rijden. Deze zal 
‘s ochtends uit Amsterdam vertrekken. 
Afhankelijk van de aanmeldingen wor-
den er onderweg  nog één of meerdere 
tussenstops gemaakt om mensen op 
te pikken. Na afloop van de actie, als 
iedereen weer vrijgelaten is, zal de bus 
terugrijden. De kosten voor de bus zijn € 
10. Opgave telefonisch bij Akties Tegen 
Kernwapens: 070 3890235 of 0515 
573103, via email: 
bomspotting2005@hypocrisy.org

Bomspotters betreden en inspecteren 
de plaatsen waar het gebruik van kern-
wapens wordt voorbereid en proberen 
zo om oorlogsmisdaden te voorkomen. 
Bomspotten is een geweldloze actie van 
burgerlijke ongehoorzaamheid waaraan 
al duizenden mensen hebben deel 
genomen. De Belgische overheid kon 
de bomspotters onmogelijk negeren. 
Repressie was het antwoord op de 
vraag naar dialoog. Met massale politie-
inzet trachtte de Belgische regering de 
bomspotting-acties te reduceren tot ‘een 
probleem van openbare orde’. Einde 
discussie.
Maar de Bomspotters gaan door. Onze 
geweldloze acties zijn de hefboom 
waarmee we kernwapens op de politieke 
agenda houden. En als de kernwapens 
van Kleine Brogel verdwijnen dan kan 
Nederland niet achterblijven en blijven 
zitten met de VS kernbommen op de 
vliegbasis Volkel! Meer informatie:
Over Bomspotting: ww.bomspotting.be 
Zie ook: www.vredessite.nl
Over kernwapens op Volkel: 
www.antenna.nl/~amok/eurobom/publicaties/
briefings/factsheetnov2004.pdf

koop!). Felix Meritis, Filosofie magazine, 
Internat. School voor Wijsbegeerte en 
St. Maand van de Filosofie. 020-
6231311. www.felix.meritis.nl.
• di 12 apr  - Utrecht - 19:00-21:00 
Lezing Benchmarking en het Kyoto 
protocol. Door ir. D van Zanten. CO2 
emissiehandelssysteem. Beatrixhal van 
de Jaarbeurs. € 15 (€ 10 voor leden). 
Vooraf aanmelden is verplicht!. Afd. 
Milieutechniek v/h Kon. Inst. voor 
Ingenieurs KIVI/NIRIA. 
congres@kiviniria.nl
www.ingenieurs.net
• wo 20 apr  - Amsterdam Veiling tbv 
ChildRight. Dit is het initiatief van 
Nobelprijswinnaars als Nelson Mandela 
en Mikhail Gorbachov om exploitatie 
van kinderen te bestrijden. Werk van 60 
kunstenaars en 30 bekende 
Nederlanders. In het verbouwde Odeon. 
Write Media Consultants. 020 6757108 
of 0655 792596 (Sylvie Steffers).
• vr 22 apr  - Utrecht - 14:00-17:00 
Lezing De Millenniumdoelstellingen 
van de VN. De derde Earth Day lezing, 
ihkv Earth Day! Stadskasteel Oudaen. 
Stichting Duurzame Solidariteit (SDS). 
info@earthday.nl. www.earthday.nl.
• za 23 apr  - Almelo - 14:00-16:00 
Demonstratie Tegen kernenergie en 
tegen Urenco. Stop de uraniumverrij-
king door Urenco!. Start in Hagenborgh-
park (achter Theater Hotel) - einde voor 
de poort van Urenco. Nederlands Eure-
gionaal Nucleair Overleg (NENO). 020 
6168294 (LAKA).
nenocontact@hotmail.com. 
home.hetnet.nl/~antinucleair/.
• di 26 apr  - Amsterdam - 13:00 
Manifestatie Tegen de ITEC 
Wapenbeurs in de RAI Sprekers en 
actie. Voor de RAI. Oproep van het 
Comitee ITEC Nee!. 070-3890235 (Rob 
Boogert). onkruit@puscii.nl. 
www.vredessite.nl.
• di 26 apr  - Wereldwijd Nooit meer 
Tsjernobyl! - Stop kernenergie! Op 26 
april 1986 vond de catastrofale ramp 
met de kerncentrale in Tsjernobyl plaats. 
Nog steeds sterven er duizenden 
mensen aan de gevolgen van de radio-
actieve besmetting. www.tsjernobylkind
eren.nl/tsjernobyl.html.
• wo 4 mei  - Amsterdam - 13:00-14:00 
Laatste Wake Tegen wapenproductie 
en wapenhandel. Stil protest tegen het 
collectieve investeren in de productie en 
handel van wapens. Laatste keer. Bij de 
Beurs op het Beursplein (vlakbij NS). 
Franciscaanse Vredeswacht. 023 
5658469. vredeswacht@hetnet.nl. www
.franciscaansevredeswacht.nu.
• di 24 mei  - Wereldwijd International 
Women’s Day for Peace and Disar-
mament. Dit jaar extra aandacht voor 
‘women’s nonviolent work for peace in 

the Pacific area, UN SC Resolution 
1325 and women combatants. Een 
initiatief van Women’s Peace 
Programm. Actiepakket en posters via 
de website. www.ifor.org/wpp

Militaire beurs ITEC van 
26-28 april in de RAI in 
Amsterdam

De International Training and 
Equipment Conference richt zich met 
name op simulatie-apparatuur voor 
militaire toepassingen. Simulatie- en 
oefenapparatuur zijn onontbeerlijk 
voor de huidige vormen van oorlogs-
voering. Zij dragen bij aan de verdere 
ontmenselijking van het militair 
bedrijf. De oorlog als een ‘grandioos’ 
computerspel waarbij de verwoesting 
van het oorlogsgebied en het leed en 
de pijn van de slachtoffers - steeds 
meer burgers en steeds minder 
militairen - helemaal uit beeld zijn. 

Elke vorm van oorlogsvoorbereiding en 
bewapening moet zoveel mogelijk 
voorkomen en tegengegaan worden, 
ook deze. De enorme bedragen die 
omgaan in de militaire industrie kunnen 
beter besteed worden aan armoede-
bestrijding, vredesopbouw en milieu-
behoud.

De ITEC beurs heeft in Nederland altijd 
veel verzet opgeroepen. Aanhoudende 
protesten in Den Haag hebben er aan 
bijgedragen dat men besloot om uit te 
wijken naar Lille en Londen. Ex minister-
president Kok heeft de invloed van de 
protestacties op dat besluit erkend. Ook 
het gemeentebestuur van Den Haag, in 
het bijzonder burgemeester Deetman, 
heeft geijverd voor het verdwijnen van 
ITEC. ITEC paste niet bij het vredes-
imago van de stad Den Haag. 

Dit jaar keert ITEC terug naar Nederland 
en heeft ruimte gehuurd in de RAI.
Past zo’n beurs dan wel in Amsterdam? 
Amsterdammers (en anderen) laat het 
niet gebeuren!

Er zijn al een paar bijeenkomsten 
geweest van mensen en vredesorgani-
saties die deze bijeenkomst van 
industriëlen, militairen en politici willen 
(ver)hinderen.
Heb je interesse om hieraan mee te 
doen, neem dan contact op met 070-
3890235. Houd jezelf op de hoogte via: 
www.vredessite.nl/ , www.aktieagenda.nl, 
indymedia of de vrije.

Rob Boogert/Reynold Klooker

Doe mee met 'Bomspotting 
XL' in België
Zaterdag 16 april - bus vanuit 
Amsterdam naar Kleine Brogel


