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vredeskoerier

Op eerste Paasdag overleed 
onze éminence grise Hans 
Wiebenga.
In ’t Kan Anders/Vredeskoerier van 
december 2004 is door Miep Schreyers 
en mij al verteld dat zijn gezondheids-
toestand te wensen overliet. Na zijn 86e 
jaar had hij al wat activiteiten moeten 
verminderen. Het redactiewerk, bestuurs-
lidmaatschap van Pais, het voorzitter-
schap van het museum voor vrede en 
geweldloosheid, het werd allemaal wat te 
zwaar.
Langzamerhand is dit jaar zijn situatie 
thuis in Tilburg dusdanig onhoudbaar 
geworden dat hij in een verzorgingshuis 
moest worden opgenomen. Met behulp 
van zijn familie werd onderdak gevonden 
in het vegetarisch bejaardenoord in 
Oosterbeek, een plek waar hij gezien zijn 
overtuiging en levenswijze heel wel op zijn 
plaats was. Daar heeft hij echter nauwelijks 
een maand van kunnen genieten. 
Plotseling werd hij dusdanig ziek, dat 
ziekenhuisopname noodzakelijk werd, 
alwaar hij is overleden.
Op 2 april vond in het crematorium in 
Arnhem het afscheid plaats.

Zijn afschuw van oorlog
Wiebenga was een veelzijdig mens, maar 
datgene waar hij wel heel sterk door 
gegrepen was, dat was zijn afschuw van 
oorlog. Wanneer groeide die?
In interviews, onder andere die van Tilly 
de Waal in ’t Kan Anders van mei/juni 
1994, vertelde hij dat dit al in de dertiger 
jaren was. Hij las de boeken van 
Remarque over de gruwelen in de eerste 
wereldoorlog, over de ellende daar in de 
loopgraven in België, de ellende waarin 
jonge mensen werden gedompeld, en 
waarvoor? Hij werd toen lid van de JVA, 
de jongerenvredesactie.
Later groeide zijn afschuw nog meer 
omdat hij inzag dat oorlog door de eeuwen 
heen is aanvaard als een soort steeds 
weer terugkerend natuurverschijnsel. Veel 
meer als een verschijnsel dat de mensheid 

overkomt, dan iets dat ze zelf veroor-
zaakt.
En als het dan weer tot oorlog komt, dan 
wordt er voor eigen handelen daarin altijd 
weer een rechtvaardigingsgrond gevon-
den, zoals voorheen ook bij heksen-
vervolging, slavernij en kolonialisme. Het 
verleden tijd zijn hiervan gaf hem enige 
hoop.

De PSP
In 1957, Hans was inmiddels afgestudeerd 
als econoom en leraar geworden bij het 
voortgezet onderwijs, ontstond de PSP, 
vanuit de gedachte dat nu toch wel de tijd 
gekomen was om definitief te breken met 
oorlog en oorlogsvoorbereiding. Militair 
geweld werd verworpen, zowel principieel 
als praktisch. Sinds in Hiroshima en 
Nagasaki het kernwapen zijn intrede had 
gedaan, zou in geval van een nieuwe 
oorlog, niet alleen heel veel mensenlevens 
op het spel komen te staan, maar ook het 
leven zelf!
Oorlog zou nu in wezen onmogelijk zijn op 
straffe van ondergang. Alle aandacht 
diende nu gericht op het voorkomen van 
oorlog door streven naar een recht-
vaardige solidaire maatschappij. Vandaar 

de koppeling van pacifisme en niet-
dogmatisch socialisme tot een 
onverbreekbare eenheid.

Van dit denken was ook Wiebenga een 
exponent
Met verve heeft hij het uitgedragen. Als 
spreker in zalen en voor de radio, als 
auteur en als lid van de Tweede Kamer. 
Kortgeleden nog haalde hij een dierbare 
herinnering op aan een avond in Haarlem, 
waar voor een enthousiaste zaal de 
theoloog Krijn Strijd en Hans als humanist 
eensgezind het nieuwe denken 
overbrachten.

Terug naar af
Totdat, in de zeventiger jaren, onder 
andere door een toestroom van nieuwe 
leden met een neomarxistische invalshoek 
het PSP-gedachtegoed en vooral het 
pacifisme daarvan in congresuitspraken 
op de tocht kwam te staan. In 1977/1978 
trad daarop een aantal pacifisten uit de 
PSP, onder wie ook Hans.
Een principieel, maar geen gemakkelijk 
besluit voor iemand die jarenlang de partij 

Als de laatste hongerige is gevoed
het aardse wapentuig vernietigd
zal een orkaan van vreugdekreten
de aarde omspoelen
vreugdekreten,
vermengd met tranen...

Herman Atsma 
Enkhuizen

In memoriam Hans Wiebenga
(Rotterdam 19 maart 1917 – Arnhem 27 maart 2005)
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Vredeskoerier

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

Redactie: Jan Baan, Koos de Beus, Kees de Boer, 
Boyd Noorda, Bernadette Pilanen, Anke Polak, 
Barbara Smedema, Jan Taat, Sonja van Wier.  
Redactieadres: Postbus 10500, 2501 HM Den 
Haag, 070-3818938 (Jan Taat); bgg: 0317-427491 
(Jan Baan). Epost: kopij-tkananders@ddh.nl
Kopij voor het juninummer moet 11 mei 2005 bij de 
redactie zijn. De verantwoording voor de geplaatste 
artikelen ligt bij de auteurs. 

Abonnementen (informatie en administratie): 
Pais, Vlamingstraat 82, 2611 LA Delft, tel/fax: 
015-2121694.
‘t Kan Anders verschijnt 4x per jaar als gezamenlijke 
editie met “Kernwapens Weg!” (minimaal 20 blz.) en 
4x per jaar als gewone editie (minimaal 8 blz.); oplage 
750. Abonneren: maak € 13 over op giro 9032987, 
t.n.v. ‘t Kan Anders, Delft. Voor lezers van v/h Haagse 
Vredeskoerier: giro 496449, t.n.v. Haag Vredes Platform, 
Den Haag. Wat u extra overmaakt wordt verwelkomd als 
gift voor het werk van de uitgevende organisaties!
Productie: Haags Vredes Platform  
Opmaak: Christiaan la Poutré; 
Druk: Adelante. ISSN 0925-5893 

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

heeft gediend, als vice-voorzitter, 
voorzitter en van 1967 tot 1972 als 
kamerlid, de laatste drie jaar daarvan als 
opvolger van Henk Lankhorst als 
fractievoorzitter.

Ik verander van werkplaats, maar blijf 
mijn stiel trouw
Soortgelijke woorden zijn wel toege-
schreven aan Henriëtte Roland Holst. In 
ieder geval gaan ze ook op voor Hans 
Wiebenga. Via de W.E.P.S. (werkgroep 
voor ecologie, pacifisme en socialisme) 
uit 1977 en fusies met ANVA en van 
Zwaarden naar Ploegscharen ontstond 
de vereniging Pais, een loot van de 
radicale vredesbeweging. Hans heeft 
hieraan vanaf de beginne zijn beste 
krachten gegeven.
Bij het later opgekomen Humanistisch 
Vredesberaad heeft men vooral zijn 
inbreng op het gebied van vredeseducatie 
in het onderwijs op waarde geschat.
Elf jaar geleden werd Hans Wiebenga 
medeoprichter en voorzitter van het 
museum voor vrede en geweldloosheid. 
Uiteindelijk werd het een succesverhaal. 

Voordat we definitief afscheid namen van Hans Wiebenga vertelde een nicht, na 
de getuigenissen over het politieke en activisten leven, over de oom die Hans 
Wiebenga was. Uit het verleden kwam een beeld naar voor waarbij veel (heftige) 
discussies, die in goede harmonie verliepen kenmerkend waren hun samenzijn.  Ze 
vertelde hoe enthousiast hij was over het Montessori onderwijs en in het bijzonder 
voor de ontwikkeling van jonge mensen. Zijn deur stond altijd open, hij oordeelde 
nooit, maar liet elk in hun waarde. Kansloze jongeren uit Tunesië en Nederland 
bood hij mogelijkheden zich te ontplooien. 
Met zijn belangstelling voor literatuur (vooral Roland Holst had zijn voorkeur), sport 
(zeilen en roeien) en een goed gesprek  wist hij menig jong mens zijn leven lang te 
boeien en te begeleiden bij keuzen in het leven.
In de laatste paar jaren van het leven van Hans Wiebenga werd hij steeds brozer 
en kwetsbaarder. Toch bleef hij verwachtingsvol: de ski’s bleven binnen handbereik, 
voor het geval dat.....  Helaas heeft zijn verblijf in het vegetarische zorgcentrum 
Felixoord nog geen maand geduurd ondanks zijn prettige verblijf. Met mensen om 
zich heen die betrouwbaar, vredelievend, idealistisch en vegetarisch waren heeft 
Hans zijn visie over mensen nogmaals kunnen toetsen. 
Mensen die Hans goed kenden wisten van zijn bewondering voor de naoorlogse 
dichter Roland Holst. Van zijn hand is het volgende gedicht waarover Roland Holst 
zelf zei: “Het is een van de gedichten die niet ontstonden uit een geestelijk alleen 
zijn, maar uit een verlaten zijn. Zozeer soms lichamelijk ondergaan, dat het alleen 
kon worden uitgehouden door een herhaald pogen het, onderhuids als het ware, te 
bezweren”.

“Afwachtende III”
Al bijna ben je niet onzichtbaar meer; al bijna ga ik het worden.
Als ik voor de spiegel sta kijk ik een kamer in: Bij één van de gordijnen lijkt al iets 
gaande, dat ik afwacht, gade sla, mij vaag herinner. In die kamer nam geen ander
meer intrek in de levensjaren na je dood.
Het wachten bleef daar op het uur, niet van een wonder
maar van je weerkeer naar een deur ik ik nooit sloot.

Als de kist bij prachtige muziek wegzakt is er iemand die als afscheid zwaait:
“dag Hans”, denken wij allemaal.

Bij het overlijden van een oom

Thans zijn er 15 reizende tentoon-
stellingen in den lande. De website 
noteerde 60.000 ‘bezoekers’. Twee jaar 
geleden legde hij het voorzitterschap 
neer. De oorkonde behorend bij het 
erevoorzitterschap sierde zijn kist.
In Haarlem en omstreken was Hans een 
drijvende kracht van een actieve 
vredesgroep. Het gewone handwerk 
schuwde hij niet.
Vanaf 1992 maakte Hans tot zijn overlijden 
deel uit van onze redactie. Het wederom 
wegvallen van een heel beminnelijke 
persoonlijkheid ervaren we als een groot 
gemis.
Wat ons rest is de herinnering hieraan, 
maar ook zijn erfenis in de vorm van 
artikelen op het gebied van vrede, 
economie, onderwijs en politiek, een bron 
voor hen die Hans’ gedachtegoed nog 
eens willen bestuderen.

Dankbaarheid en bewondering
In de Volkskrant plaatsten hierboven 
aangehaalde organisaties samen met 
PSP-’92 een advertentie voor Hans 
Wiebenga met de tekst:
Onvermoeibaar in zijn streven naar een 
cultuur van vrede en geweldloosheid en 
daaronder: Met dank voor zijn vele werk 

voor en met ons.
Bewondering is er om zijn integriteit, niet 
alleen in eigen kring. In de politiek dwong 
hij hiermee, evenals zijn fractiegenoten in 
de kamer, respect af bij zijn publiek. Er 
werd niet gesjoemeld. Er was ook respect 
voor hem bij tegenstanders als Geertsema 
en Den Uyl.
Bewondering ook om zijn eruditie. Hij kon 
prima analyseren en zijn gedachten onder 
woorden brengen. Hij kon moeilijke 
problemen helder uitleggen. Als hij sprak 
werd er geluisterd.
Bewondering om zijn beginselvastheid. 
Hoe vaak hebben politici en anderen die 
de anti-oorlogsgedachte huldigden, als 
puntje bij paaltje kwam niet bakzeil 
gehaald? Zo niet Hans Wiebenga... het 
“tsja, nu kan het niet anders” was er bij 
hem niet bij.
Zijn credo was en bleef:
Oorlog is misdaad.

Koos de Beus

Hans Wiebenga
vervolg van de voorpagina
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Wie, wat en waar?
Streetmedics zijn mensen die eerste 
medische en/of verzorgende hulp 
verlenen tijdens alle soorten van 
akties. Hoewel ze - letterlijk en 
figuurlijk - aan de kant van de 
aktievoerders staan, beperken ze 
zich uitsluitend tot medische 
handelingen. Werkend in teams van 
twee of drie zijn ze meestal duidelijk 
herkenbaar aanwezig.
Mensen van de EHBA hebben 
minimaal een geldig EHBO-diploma, 
aangevuld met specifi eke trainingen, 
en zijn soms werkzaam als ver-
pleegkundige, ambulancehulp ver-
lener of arts. 

Waarom?
Streetmedics denken dat eigen 
eerste hulp een vast onderdeel van 
iedere aktie moet zijn. Gevestigde  
instellingen, zoals het Rode Kruis, 
zijn niet overal aan wezig en staan 
meestal aan de veilige kant van een 
aktie. Zij zullen bijvoorbeeld niet snel 
temidden van een politiecharge hulp 
verlenen. 
Streetmedics zijn, vanwege hun 
verbondenheid met activisme, bereid 
tot het nemen van meer risico’s en 
zullen daar staan waar de klappen 
vallen. Of, liever, nèt ernaast! Als 
activisten zijn ze bekend met de aard 
en voorbereiding van de repressie 
die de autoriteiten op burgerlijke 
onrust kunnen loslaten. Ook zijn ze 
vertrouwd met de typische ver-
wondingen die iemand kan oplopen 
tijdens een actie. Denk bijvoorbeeld 
aan het gebruik van traangas of 
pepperspray.

Doelstelling
Streetmedics zien hun werk als een 
onderdeel van de actiebeweging voor 
een vrije en gelijkwaardige wereld, 
zowel om de hoek als onder de 
evenaar. Een wereld waarin de zelf-
beschikking van mensen, onderlinge 
solidariteit en respect voor de Aarde 
centraal staat. En niet het najagen 
van economische winst of politieke 
macht. 
Streetmedics willen een steentje 
bijdrage aan het verzet tegen deze 
oude wereld, aan de opbouw van een 
nieuwe, leukere wereld voor 
iedereen. Daarnaast proberen ze de 
zelfred zaamheid van activisten te 
bevorderen. Hoe meer mensen zèlf 
weten hoe minder ze afhankelijk zijn 
van (reguliere of actie-)hulp ver lening. 
Zo maakt het bijvoorbeeld een groot 
verschil hoe je naar een actie toe-
gaat; of je uitgerust bent, passend 
gekleed, goed gevoed, nuchter en 
voorzien van voldoende drinkwater.

Contact?
• Als je zelf actief wilt worden als 
streetmedic, en over minstens een 
geldig EHBO-diploma beschikt, 
• Als je werkzaam bent in de 
gezondheidszorg en bijvoorbeeld 
materiaal kunt bijdragen,
• Als je zelf een demonstratie of 
actie organiseert, en je stelt prijs op 
onze aanwezigheid.

Bron
Eerste Hulp bij Akties (EHBA)/
Streetmedics Nederland, Postbus 
85069, 3508 AB Utrecht, tel. 0623 
555247, email: ehba@deds.nl

Amsterdam niet blij met 
wapenbeurs ITEC

Op initiatief van Amsterdam Anders/de Groenen 
werd aan de burgemeester verzocht om de 
wapenbeurs ITEC in de RAI nu en in de toekomst 
te verbieden. Burgemeester Cohen vond het ook 
onwenselijk dat dit evenement in zijn stad plaats 
vindt. Verbieden kan hij het echter niet omdat er 
geen wapens te koop of tentoongesteld zijn. Toch 
zal hij met de RAI contact opnemen om in de 
toekomst de beurs te weren.

Mogelijk zal een grote landelijke 
demonstratie op zaterdag 7 mei 
in Amsterdam duidelijk maken dat 
grote delen van de Nederlandse 
bevolking de wereldorde van Bush 
afwijzen. Immers: 
• De illegale bezetting van Irak heeft 
aan meer dan 100.000 Irakese 
burgers en 1500 Amerikaanse 
soldaten het leven gekost. Bush 
heeft de wereld voorgelogen om 
deze illegale oorlog te beginnen 
en bedreigt nu andere landen met 
oorlog.
• De regering van Bush is ver-
antwoordelijk voor de marte lin gen 
in Abu Ghraib en de mensen-
rechtenschendingen in Guantanamo 
Bay.
• De zogenaamde ‘oorlog tegen 
terrorisme’ heeft wereldwijd geleid 
tot het criminaliseren van moslims 
en de toename van racisme.
• Bush weigert mee te werken aan 
het Internationaal Strafhof in Den 
Haag. 
• De Verenigde Staten is een van de 
grootste vervuilers van het milieu, 
maar Bush weigert mee te werken 
aan het Kyoto verdrag.
• In eigen land staat Bush voor het 
afbreken van burgerrechten, de 
vrijheden van homoseksuelen en 
het abortusrecht.
• In de wereld van Bush regeert 
de Dollar-democratie en worden 
mondiaal de verschillen tussen arm 
en rijk groter.

Volg het laatste nieuws via 
www.stopbush.nl. 
Contact: info@stopbush.nl

Streetmedics

Rode hoofddoekjes van EHBA
Al sinds de jaren ’80 kent ook Nederland de EHBA (Eerste 
Hulp bij Akties), een groep aktivisten die, voortbouwend 
op deze links-buitenparlementaire traditie, de boel in 
2004 weer nieuw leven in heeft geblazen. De EHBA is ook 
bekend onder de internationale naam  ‘Streetmedics’.

Protest tegen komst van Bush

STOP BUSH, een andere 
wereld is mogelijk!
Het kabinet Balkenende heeft de 
Amerikaanse president uitgenodigd 
in Nederland op 7 en 8 mei. Protesten 
komen op gang. 
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Ik ben Mandela

Ik heb nooit geweten dat Nelson Mandela 
kleine kinderen uitnodigde om op 
Robbeneiland langs te komen en 
gevangenisdoktertje te spelen. Toch haalt 
Michael Jackson het in zijn hoofd zichzelf te 
vergelijken met deze anti-apartheidsstrijder. 
Al wil ik er toch even bij vermelden, dat 
Nelson vroeger door velen gewoon terrorist 
werd genoemd. En hij zou nog een terrorist 
zijn in de ogen van velen, wanneer hij zich 
met wapens zou verzetten tegen de 
economische apartheid in Zuid-Afrika (en 
wereldwijd). Maar ik wil het niet over 
apartheid hebben. 
Michael Jackson vindt dat hij het slachtoffer is 
van een racistisch complot. Ze zitten, zo 
meent hij, achter hem aan omdat hij zwart is 
(of: was bij zijn geboorte). Ik sluit niet uit dat 
het meespeelt, maar ik denk dat hij of 
(gedeeltelijk) schuldig is of dat hij het 
slachtoffer is van de Amerikaanse schadever-
goedingencultuur. Als de hond van de 
buurman daar tegen je auto plast, kun je 
zonder problemen een nieuwe claimen bij de 
rechter. Maar consequent zijn ze niet de 
Amerikanen. Wanneer je eens kijkt wat zij 
allemaal kapot gemaakt hebben in de rest 
van de wereld. Stel dat ze dat in veelvoud 
zouden moeten vergoeden, dan zou de rest 
van de wereld rijk zijn en de VS arm. 
Waar het me om gaat is dat Michael Jackson 
zichzelf vergelijkt met Mandela. Kun je je 
voorstellen dat Mandela voor de spiegel in de 
weer is met huidbleekmiddel. Of dat hij zijn 
kinderen blinddoekt met een theedoek en 
over de rand van een balkon laat bungelen. 
Of Jackson nou schuldig is of niet? Hij lijkt in 
ieder geval behoorlijk gek. 
En misschien is dat ook de verklaring. 
Hoeveel gekken denken niet dat ze Napoleon 
zijn of Jezus of Gandhi. Zelden wanen ze zich 
kapitein van de Titanic, pedofiele popster of in 
het positieve geval vredesactivist. 

Harry Zevenbergen

Nadat het niet gelukt was om alle 
NAVO-bondgenoten achter zich te 
krijgen, kwam hij volgens zeggen 
alleen om te luisteren. Achteraf blijkt 
dat daar een f voor had moeten 
staan. De weinig hoopgevende (voor 
de vrede!) de Hoop Scheffer uit 
Brussel, die steeds in de pas probeert 
te blijven van grote broer, bleek de 
gemakkelijkste prooi. Onder het mom 
van terroristenbestrijding zet het 
Ministerie van Defensie (van zijn 
geboorteland) grondtroepen in voor 
gevechtshandelingen in Afghani-
stan. En zo is weer eens geruisloos 
een stap gezet van vredes-missie 
naar oorlog-voering.
Een tragisch gemiste kans voor onze 
premier, die normen en waarden 
had moeten kiezen als kader om 
Europa en de VS weer op één lijn te 
krijgen. Immers: mensenrechten en 
internationale rechtsorde zijn de 

onmisbare wapens in de strijd tegen 
terreur. Door ze met voeten te treden, 
zoals de regering Bush dat doet, 
verlaagt men zich tot de praktijken 
van hen die men zegt te bestrijden! 
Laat je als bevriende regeringsleider 
zulke tekortkomingen ongemoeid, 
dan maak je jezelf medeschuldig aan 
deze verwerpelijke praktijken en 
verlies je, zoals Balkenende, je 
geloofwaardigheid en morele gezag 
(aldus mijn plaatsgenoot prof. Henk 
Folmer in Trouw).
En alweer is gebleken dat angst 
(voor terrorisme) een slechte 
raadgever is.

Maar er is nog een kwestie die ons 
als Vredesbeweging zorgen baart. Ik 
doel hier op de overhaaste reis van 
de Hoop Scheffer naar Israël. Want 
als je zo graag op één lijn wilt (of 
moet?) zitten met de VS, dan moet 

Hielenlikkers en Slippendragers
De nare grijns tijdens zijn bezoek aan Europa vormde 
slechts een onderdeel van de huichelachtige toenaderings-
pogingen van Amerika’s big cowboy, alsof Irak wat hem 
betreft verleden tijd is. Ook Afghanistan is zijn zorg niet 
meer. Het mag glashelder zijn dat de ‘bondgenoten’ via de 
achterdeur de puinhopen mogen ruimen. Als het om het 
welzijn en de vrede van deze planeet gaat, moet je niet bij 
Bush zijn. Hij schendt zelf de mensenrechten door van 
terrorisme verdachten zonder enige vorm van proces op te 
laten sluiten en te laten martelen. Dit verklaart ook 
duidelijk zijn boycot van het Internationale Strafhof (Den 
Haag).

• Op 9 maart j.l. moest een vredesactiviste in Hoger Beroep voorkomen bij 
de rechtbank in Den Bosch, vanwege haar eerdere veroordeling door de 
politierechter in Maastricht, vanwege haar protest tegen het bezoek van 
de VS minister van Buitenlandse Zaken Collin Powell aan de OVSE-top in 
december 2003. De rechtbank vernietigde het eerdere vonnis van 200,- 
euro voorwaardelijke boete en sprak haar vrij.
• Op 17 maart j.l. moest een vredesactiviste in Hoger Beroep voorkomen 
bij de rechtbank in Den Haag,vanwege het eerdere vonnis van de 
politierechter,vanwege haar deelname aan een protest bij een ABN/AMRO 
bank tegen de investeringen in het Britse bedrijf Insys, wat clusterbommen 
produceert. Ook hier werd het eerdere vonnis vernietigd en de activiste 
vrijgesproken. Overigens heeft de ABN/AMRO de banden met het Britse 
bedrijf verbroken.
• Op 26 april a.s. om 10.30 moet een vredesactiviste voorkomen bij de
kantonrechter in Den Haag vanwege het plakken van posters voor de 
Paasmars voor ontwapening en vrede in 2002.
Rob Boogert

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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Macht en geweldloosheid

Er was een ministercrisis, maar 
het kabinet-Balkenende viel niet. 
Jammer. Velen van ons voelden 

zich niettemin minder aangenaam 
getroffen door de nacht van van 

Thijn. Daardoor werd een voorstel 
tot een betere machtsdeling en 

om een achterhaald recht van de 
Kroon uit de grondwet te halen 

geblokkeerd. 
Ook voor pacifi sten heeft dit 

rele vantie. Niet alleen omdat ook 
onze voorouders ooit op de 

barricaden stonden voor 
democratie, maar ook omdat er 

een verwevenheid bestaat tussen 
geweld, geweldloosheid en macht.
Bij links was er altijd de trits ‘delen 

van inkomen, kennis en macht’,. 
Dat laatste wordt wel eens 

vergeten, maar hoort er wel bij. 
Het is vreemd, dat juist links wel 
eens uitglijdt op het punt van de 

machtsdeling. 

Of moet ik zeggen afglijdt naar 
elitisme, dat volgens de  politico-

loog Bachrach uitgaat van de 
onbekwaam heid van de massa’s. 
Tegenpool van dat elitisme is het 
democratische denken, dat juist 

als ideaal stelt het grootst 
mogelijke gebruik te maken van 

de bekwaamheden van de 
burgers. Ook inzake interne 

partijdemocratie zie je die tegen-
stelling, dus dat er kaderleden 

zijn, die gewone leden niet te veel 
directe  inspraak willen geven en 
anderen die dat juist wel  willen.

De benoeming van de burge-
meester door de Kroon is anno 

2005 natuurlijk te gek voor  
woorden. Ik ben geen fan van het 
kabinet-Balkenende, maar dat het 

onder invloed van D’66 en de 
Fortuyn-revolutie van 2002 dit 

anachronisme uit de grondwet wil 
halen, is toe te juichen. Door 
zoiets te blokkeren, lieten de 

Eerste Kamerfracties van PvdA, 
GroenLinks en SP zich leiden 

door de angst dat het zou komen 
tot een rechtstreekse burgemees-

terskeuze. 

De burgemeester door de 
gemeente raad, vertegenwoordi-

gers uit partijen, te willen laten 

kiezen veronachtzaamt, dat 
partijen in onze democratie te veel 
invloed hebben. Denken we  
alleen al aan de door partijen 
samengestelde lijsten met 
kandidaten die mogen meeliften 
met de zogenaamde lijsttrekker. 
En waarom zou de raad, die ook 
nu al een zwaarwegend advies 
geeft, de burgemeester moeten 
kiezen en niet de burger zelf? Is 
dat, zo zeg ik ook aan m’n eigen 
partij, echt vernieuwend? 
Een door het volk verkozen 
burgervader krijgt meer invloed, 
zeker, maar hij zal zich ook sterk 
gaan inzetten, anders zal hij na 
vier jaar door de burgers worden 
afgestraft  En voor een goed 
beleid blijft het van belang te 
kunnen samenwerken met 
wethouders en raadsleden. 

Wel zullen beide laatsten een 
ietsje aan macht inboeten. Bij 
(lokale) wagenbestuurder zit daar 
vooral de pijn. Zwak. Er staat 
immers tegenover, dat je de 
burger zo veel meer invloed en 
dus ook betrokkenheid geeft bij de 
keuze van de burgemeester en 
diens beleid. En er is tevens het 
voordeel, dat koehandel en 
achterkamertjespolitiek minder 
een rol zal spelen dan bij een door 
de raad te kiezen burgemeester. 

Kortom, een rechtsreeks 
verkiezen van de burgemeester 
en ook andere vormen van directe 
democratie lijken Gebot der 
Stunde. Dit mede in het licht van 
de groeiende kloof tussen burger 
en politiek. Pacifi sten weten dat 
die kan leiden tot vervreemding en 
destructie. Als je de macht niet 
goed deelt en de mensen niet 
betrekt bij de publieke zaak, roep 
je eerder een houding op van 
‘geweld als enige optie’. Doe je 
dat wel, dan heeft een positieve 
grondhouding voor het geweldloze 
denken en handelen meer kans. 
Democratie en geweldloosheid 
zijn in wezen broer en zus. Het 
een versterkt het ander. 
Democratie is een manier van 
generatieconfl ict, maar dan niet 
meer die met de steen of via het 
mes.   

HANS FEDDEMA

dat ook met Israël. Zo is de cirkel rond en we weten: 
een drievoudig snoer...
Bovendien kan Bush niet voor de tweede maal 
eenzelfde smoes gebruiken, namelijk eenzijdig en 
buiten de Verenigde Naties om een land (Irak) op 
valse gronden aanvallen. Dus vernamen we via 
de media de angstaanjagende berichten over een 
atoombom die Iran (schurkenstaat) zou kunnen 
produceren. En dat moet dus voorkomen worden 
door...? Goed geraden lezers: door Israël, het liefst 
met steun van de NAVO. Israël is zelf ook een 
atoom mogend heid en heeft een geduchte Geheime 
Dienst. Het past allemaal als puzzel stukjes in 
elkaar. Na het Brusselse lachwekkende vertoon 
van handjes schudden en handjeklap kon Bush 
handenwrijvend huiswaarts keren.
De volgende brandhaard in scène gezet: de 
geschiedenis herhaalt zich (l’histoire se répète). 
En bij de eerste slachtoffers zal men wéér zeggen: 
dat zijn de risico’s die je moet nemen en de offers 
die je moet brengen om het terrorisme uit te 
bannen, waarna een ieder overgaat tot de orde 
van de dag. En zo kan ook Nederland in zijn 
bondgenootschap de Middel eeuwse Kruistochten 
nog eens dunnetjes overdoen onder het motto: 
“God wil het” (terrorisme bestrijden).

Ervaren we de geringe aandacht voor sociaal 
zwakkeren en het schrale stelsel van sociale 
voorzieningen en gezondheidszorg in de VS nog 
als strijdig met een menswaardig bestaan in een 
moderne samenleving of gaan we sluipenderwijs 
hier te lande dezelfde kant op, ook in navolging 
van...?
Een heilloze weg, in het bijzonder voor Christelijke 
naties. De boodschap waarmee althans hun leiders 
zijn grootgebracht, de Boodschap van Vrede en 
Gerechtigheid, sprak een geheel andere taal.

Jan Baan

OPROEP                                
kandidaten
journalist 
voor de 
vrede 2005

►voordracht: tot 1 juni
►via 071-3013150 of 
    info@humanistischvredesberaad.nl
►voorzien van motivatie, kan je
►journalist, publicist, cartoonist,
    programmamaker of redactie aanmelden 
►die op Nederlandstalig gebied
►een wezenlijke bijdrage heeft
    geleverd aan ‘t bevorderen van een
►cultuur van vrede en geweldloosheid
►prijsuitreiking 18 juni 2005
    in Rotterdam
►www.humanistischvredesberaad.nl
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Amira Hass kan en mag het zeggen. Ze is en joods en Israëlisch. 
Ook haar familie is omgekomen. Het opvallende is dat ze in 1993 
als de eerste Israëlische journaliste in Gaza is gaan wonen.Ze 
schreef er Drinkend uit de Zee van Gaza. Sinds enkele jaaren woont 
ze in Ramallah op de door Israël Bezette Palestijnse Westelijke 
Jordaanoever. Ze schrijft voor het liberale Israëlische avondblad 
Ha’aretz. Bij de inval van Sharon vorig jaar in Gaza, liet ze zich 
er insluiten. Een onafhankelijke geest. Een moedige vrouw. Op 
23 april spreekt ze, ‘s; middags om vier uur, in Amsterdam in 
De Balie. Onlangs heeft ze dan weer een artikel geschreven dat 
een eyeopener is: “Using the Holocaust to ward of criticisme”. 
De Holocaust gebruiken om kritiek te pareren. Gepubliceerd op  
www.bethlehemmedia.net

Al die pelgrimages naar Yad Vashem, 
het Holocaust Monument in 
Jeruzalem! Staatshoofden die er 
komen en gaan. Nog onlangs was 
Jan Peter Balkenende er. De 
populaire Duitse minister van 
Buitenlandse Zaken, Joshika Fischer 
kwam er.  Amira Hass vindt al die 
bezoeken maar een mediagebeuren 
die de sterke positie van Israël willen 
onderstrepen en er steun aan 
betuigen. Ze bekritiseert de landen 
die medeverantwoordelijk zijn voor 
de Holocaust. Ze vindt ze vergeet-
achtig en zegt dat ze verdringen wat 
er gebeurd is. Slachtoffers moet je 
maar liever op de plaats van het 
misdrijf herdenken. Plaats een 
gedenktegel met inscriptie op elk huis 
waar joden gewoond hebben en 
weggevoerd zijn. Plaats op de 
stations waar de treinen hen 
meevoerden maar bordjes met hun 
namen.Zet er liefst ook de namen van 
de mensen die bij de deportaties 
hielpen bij.

Minzaam
Stel dat je de pelgrimages beschouwt 
als een ruggesteun voor het 
“hernieuwde vredesproces”. Amira 
Hass noemt dat aspect, maar  
betwijfelt het ook. Want wat speelt er 
op het ogenblik? Mohammed Dahlan 
(hoofd veiligheidsdienst in Gaza) en 
Nasser Yousef ( candidaat voor 
Binnenlandse Zaken van Qureia) 
ontmoeten met enige regelmaat 
Shaul Mofaz ( vroeger opperbevel-
hebber van het Israëlische leger, 
tegenwoordig minister van Defensie). 
Voorts is er de bouw van de 
Afscheidingsmuur, die - in strijd met 
het vonnis van het Internationaal 
Gerechtshof te Den Haag - harder 
dan ooit tevoren doorgaat. De 

minzame gebaren die Israël richting 
Palestijnen maakt, behelzen 200 
extra “movement permits” voor 
kooplui. Dan is één weg opengegaan 
voor Israëli en Palestijnen beide. 
Oost Jeruzalem verpulvert steeds 
meer en raakt steeds verder 
geïsoleerd van andere Palestijnse 
gebieden. Het is een aantasting van 
het internationale verzoek dat Oost 
Jeruzalem in de toekomst de 
hoofdstad zal zijn van de Palestijnse 
staat. 

Wat zou je als je als Nederlands 
premier dan wel Duits minister van 
Buitenlandse Zaken die Israël 
bezoekt ter sprake moeten brengen. 
Amira Hass noemt de punten, waar 
Joshika Fischer, Jan Peter Balken-
ende en andere groten der aarde het 
hebben laten afweten. Dit zou Israël 
verteld moeten worden: de afgelegen 
nederzettingen zijn verboden. Alle 
nederzettingen zijn het. Waarom 
ontruimt Israël ze niet? Ze vraagt zich 
ook af welke staatshoofden aandacht 
geven aan het wegennet met 
afzonderlijke wegen voor Israëlische 
staatsburgers en Palestijnen. Staats-
lieden zouden de vinger moeten 
leggen op deze en dergelijke 
discriminerende praktijken voor niet- 
joden. Wat hetzelfde is als Arabieren. 
Waar de blijven sancties? 

Kliek
Het absurde van alle onrecht is dat 
wie het bedrijft het vergeet en 
verdringt, terwijl de slachtoffers er 
dag in dag uit mee moeten leven. 
Vermoedelijk is Amira Hass niet de 
enige die dit verzucht: “Laat die hele 
diplomatieke kliek die nu Sharons 
gehoor opzoeken, op hun eigen 
territorium over de Europese 

Holocaust herdenken om 
kritiek te vermijden

verantwoordelijkheid voor de 
Holocaust gaan praten. De Holocaust 
valt niet alleen Duitsland, maar ook 
Europa te verwijten. Dan moet je niet 
in Israël, maar in Berlijn, Parijs, 
Amsterdam, Krakow, Sarajevo en de 
dorpen en wouden er omheen die 
doordrenkt zijn met de nagelaten 
gedachten aan onze ouders, je spijt 
over wat er gebeurd is betuigen. 
Inzake racisme mag je geen compro-
missen sluiten. Dat schrijft Amira 
Hass. Ze vindt ook dat dat de enige 
manier is om de herinnering aan het 
verleden niet te laten verbleken. Ze 
is tegen alle koehandel die het doet 
lijken alsof toch niet helemaal gelijk 
zijn. 

Sonja van Wier

Paspoort voor Vanunu?
 
Mordechai Vanunu, de Israëlische 
atoomtechnicus,  die achttien jaar 
gevangen heeft gezeten, omdat hij in 
1985 in de London Sunday Times 
onthulde dat in zijn land in het geheim 
- zelfs buiten het parlement om - 
tweehonderd kernkoppen waren  
gemaakt,, staat nog steeds onder 
allerlei vormen van arrest en 
bewaking. Hij mag het land niet uit. 
Hij mag niet met buitenlandse 
journalisten praten. Hij is monddood 
gemaakt. Een jaar na zijn vrijlating 
blijft de vraag of hem opnieuw 
restricties worden opgelegd.
Harry van Bommel van de Socialis-
tische Partij heeft daarover in de 
Tweede Kamer schriftelijke vragen 
gesteld. Op 21 maart vroeg hij de 
minister van Buitenlandse Zaken of 
hij niet ook van mening was dat die 
vrijheidsberoving op een politiek 
gevoelig moment is gekomen, “ nu 
bekend is geworden dat Israël 
plannen heeft voor een eventuele 
aanval op Iran vanwege de 
atoompolitiek van dat land”. Van 
Bommel vraagt of de minister bereid 
is, eventueel in EU-verband te ijveren 
voor een paspoort voor Vanunu en 
hem uit te nodigen naar Nederland of 
een ander Europees land naar 
keuze? 
SvW (Bron: www.vanunu.nl)
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De groep Vier Vrouwen schreven de 
ambasadeur met een verzoek om 
hulp nadat ze in de tweede helft van 
januari de familie Kosterman 
bezochten en hoorden van de 
dreigende catastrophe. De familie 
Kosterman heeft haar huis 
zogenaamd illegaal gebouwd. Over 
de familiegrond die Ali Zbeidat van 
zijn vader geërfd had was door de 
Israëlische overheid bepaald dat dit 
onderworpen was aan Israëlische 
wetgeving. De grond zou afhandig 
gemaakt zijn van de gemeente 
Sakhnin, waar de grond tevoren deel 
van uitmaakte. De Israëlische 
gemeente gaf voor de door haar 
ingestelde groenstrook geen 
bouwvergunningen af. Daarom kreeg 
en krijgt de familie Kosterman na het 
indienen van zo’n aanvraag telkens 
nul op het rekest. Tegelijkertijd 
veroordeelde de rechter hen tot hoge 
boetes voor het nog niet in orde 
maken van het afbreken van huis. 
Nog onlangs droeg de rechter hen op 
“binnen drie maanden voor een 
bouwvergunning te zorgen”. Die tijd 
is bijna verstreken. Wat de familie 
Kosterman overkomt, is een gevolg 
van de Israëlische politiek om het 
land te verjoodsen. Palestijnen wordt 
het leven zo zuur gemaakt, dat ze - 
als ze die mogelijkheid hebben - naar 
elders verkassen. De familie 
Kosterman heeft enige tijd in 
Nederland gewoond, maar Ali Zbeidat 
kreeg heimwee. De familie woonde 
enige jaren bij een broer in. 
Vervolgens zette ze op de eigen 
grond een caravan neer. Ook die 
moesten ze “afbreken”. Omdat de 
caravan toch te klein was voor een 
normaal gezin, besloten Ali Zbeidat 
en Trees Kosterman - zoals veel 
Palestijnen - dan maar zonder 
vergunning te bouwen. Mevrouw 
werkt bij een, door Wilde Ganzen 
gesubsidieerd, ontwikkelingsproject 

voor Arabische vrouwen. 
Han Deggeler verwoordde in haar 
brief aan de ambassadeur de 
onsteltenis van haar reisgroep van 
Vier Vrouwen: “Wij zijn erg geschrok-
ken van de bezetting op de Westbank, 
omdat die het Palestijnse econo-
mische leven bijna tot stilstand brengt 
en de Palestijnen systematisch 
vernedert”. “Wij bezochten ( “in Israël 
zelf”, svw) Sakhnin en zagen hoe de 
Palestijnen ook daar beperkt worden 
in woonruimte en economissche 
activiteiten en hoe ook daar op de 
heuvels Joodse nederzettingen 
ontstaan. Om de problemen die 
daarmee gepaard gaan te illustreren, 
vertellen wij u over de situatie van de 
familie Ali Zubeidat en Trees 

MIDDEN-OOSTEN

Kosterman”.
In het antwoord van de ambassade 
staat onder andere: “Het ministerie 
van Buitenlandse Zaken en de 
ambassade in Tel Aviv zijn, zowel op 
bilaterale basis als in EU-verband, in 
een constante kritische mensen-
rechtendialoog verwikkeld met de 
Israëlische autoriteiten. Tijdens deze 
gesprekken wordt Israël aangespro-
ken op zijn internationaal-rechtelijke 
verplichtingen (ook ten aanzien van 
mogelijke specifieke mensenrechten-
schendingen) en op de noodzaak de 
achtergestelde positie van de 
Arabische minderheid in Israël on-
gedaan te maken”. 

Sonja van Wier

Het huis van Trees Kosterman en haar man Ali Zbidal

Huisverwoesting?
Geen hulp van ambassade!

De Nederlandse Trees Kosterman die 
in Sahknin in Noord Israël woont, met 
de Palestijn Ali Zbeidat getrouwd is en 
samen met hem twee dochters heeft, 
krijgt nu zij met huisverwoesting 
bedreigd worden, geen hulp van de 
ambassade. De ambassadeur Adriaan 
Beenen schrijft: “De ambassade kan 
niet interveniëren in rechterlijke 
uitspraken in Israël en kan evenmin 
een rol spelen bij het wijzigen van 
specifieke bestemmingsplannen.” 



‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - april 20058 ‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - april 2005 9WAPENHANDEL

Simulatie is booming business. 
De Britse Staatssecretaris voor 
Defensie, Geoffry Hoon, stelde: 
“Training is onmisbaar voor het 
succesvolle optreden van onze 
krijgsmacht (…) De training en 
opleiding kost momenteel ₤ 4,2 
miljard (6 miljard euro) per jaar. 
We moeten daarom op de kosten 
letten, maar er ook zeker van zijn 
dat de opleiding leidt tot moderne 
gevechtroepen die een gevecht 
zullen winnen.” (ITEC programma 
krant, januari 2005, p. 2)  

Bedrijven
Onder de deelnemende bedrijven op 
ITEC 2005 zijn er zeven die behoren 
totde grootste tien wapenfabrikanten 
in de wereld: Lockheed Martin (1), 
Boeing (2), BAE Systems (4), 
Raytheon (5), Thales (7), EADS (8) 
en Finmechanica (AMS) (9). Dat 
betekent niet dat op ITEC alleen 
de giganten uit de wereld van de 
wapenproductie zullen staan. Ook 
kleinere bedrijven zullen acte de 
présense geven. Van Halteren 
Metaal uit Bunschoten (Nederland) 
heeft “bijna 100 gemotiveerde 
werknemers” en is eveneens 
aanwezig.

Bezoekers
Meer dan 2.700 personen bezochten 
ITEC 2004. ITEC deed onderzoek 
naar de reden van hun komst: 
“73% van de bezoekers aan ITEC 
kwamen om nieuwe producten en 
technologie te zoeken.” ITEC is 
daarmee de beurs die het wil zijn: 
“ITEC bezoekers komen om nieuwe 
producten en technologie te kopen 
en te zoeken; nieuwe trends tegen 
te komen; en te netwerken met 
vertegenwoordigers van de defensie-
industrie en opleidingsexperts 
van en voor de krijgsmacht.” Het 
programma van ITEC citeert de 
verkoop en marketing directeur van 

3D Perception: “op de eerste dag 
van ITEC 2004 ontvingen wij drie 
orders.”. ITEC is marktplaats waar 
militaire simulatie wordt aangeboden 
en verkocht. Het grootste deel van 
de bezoekers en medewerkers van 
de bedrijven komen uit NAVO/EU 
landen, maar 13% van de bezoekers 
komt van elders, zoals: Bangladesh, 
Hong Kong, India, Israël, Jordanië, 
Pakistan, China, Saoedi-Arabië, 
Singapore, Turkije en de Oekraïne. 
In totaal kwamen er delegaties uit 
53 verschillende landen op ITEC 
2004 (20 daarvan worden niet eens 
gemeld op de ITEC website).

ACTIE
Dinsdag 26 t/m doinderdag 28 april 
2005, Amsterdam, 13.00-15.00 uur,
Protestmanifestatie en blokkade 
ITEC Vertrek! Sprekers en actie. 
RAI congrescentrum, nabij station 
RAI Amsterdam Organisatie: 
Oproep van het Comitee ITEC 
Nee!. Info: 070-3890235 (Rob 
Boogert). E-mail: onkruit@puscii.nl.  
Web: www.vredessite.nl of 
www.stopwapenhandel.org.

Sterker nog volgens de UNDP kunnen deze 
doelstellingen niet gehaald worden als er niet 
minder besteed wordt aan bewapeningsuitgaven 
(UNDP Development Report 2003). Militaire 
uitgaven bieden mensen die leven in armoede 
nauwelijks extra veiligheid, ze zouden meer 
gediend zijn bij sociale uitgaven. Naast gebruik 
van wapens bij mensenrechten schendingen en 
tijdens conflicten is dit een belangrijk argument om 
in te gaan tegen kostbare wapenexporten.
In de defensie industrie van de VS zijn momenteel 
2,6 miljoen mensen aan het werk. Een deel 
hiervan zijn bijvoorbeeld ingenieurs, chemici, 
en natuurkundigen. Deze mensen ontwikkelen 
nieuwe wapensystemen en technieken die de 
wapentechnologie moeten verbeteren. Ze kunnen 
daarvoor een beroep doen op grote fondsen. Alleen 
de Verenigde Staten wordt per jaar 55 miljard 
uitgegeven aan wapens. Daarmee staan ze veruit 
aan de top. (Overigens wil ook Europa meer aan 
militair onderzoek gaan besteden, dat is zelfs 
vastgelegd in ‘de Grondwet’.) Daarmee worden 
op grond van de nieuwste technieken bijvoorbeeld 
op afstand bestuurbare vlieg-, voer en vaartuigen 
ontwikkeld, en een raketschild ontwikkeld. 

Hellfire-raket
In 2003 werd op een vuilnisbelt in Afghanistan een 

Wat is ITEC? 
  
ITEC is een van de vele wapenbeurzen die jaarlijks in 
de wereld worden georganiseerd. Dit jaar wil ITEC zijn 
bijeenkomst houden in de RAI te Amsterdam (26-28 
april 2005). ITEC richt zich op een speciaal deel van de 
militaire markt: simulatie materieel. Simulators worden 
gebruikt voor opleiding, oefeningen, ontwikkeling van 
nieuwe tactieken en strategieën en het opsporen van 
zwaktes in militaire operaties. Simulatie wordt gebruikt 
voor oefening om een enkel wapentype te leren gebruiken 
(van handvuurwapens tot kernraketten) of om een aantal 
geïntegreerde wapens en commando systemen samen te 
laten werken om een hele oorlog na te bootsen.

Verspilling menselijk

Per jaar wordt zo’n 250 miljard euro 
uitgegeven aan wapenaankopen. Dat 
is een schrikbarend bedrag. Gezien 
het feit dat mensen in de wereld 
sterven door gebrek aan schoon, 
water en voedsel en velen bovendien 
geen toegang hebben tot onderwijs 
en gezondheidszorg. De uitgaven 
voor wapens zijn genoeg om de 
millennium doelstelling te halen; die 
bedoeld zijn om extreme armoede uit 
te roeien (ECAAR VS, 2004). 

Acties 
tijdens 
de ITEC-
wapenbeurs 
in april 2000 
voor het 
Nederlands 
Congres 
Centrum in 
Den Haag 
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WAPENS

Nieuwe leveringen naar 
Indonesië 
In november verstrekte de 
Nederlandse overheidskredietverzeker
aar Atradius Dutch State Business een 
kredietverzekering voor de verkoop 
van Thales wapentechnologie aan 
Indonesië. De technologie wordt 
geplaatst op een schip dat belast 
is met troepentransport, zowel in 
vredes- als oorlogstijd. In 2003 stelde 
toenmalig minister van Buitenlandse 
Zaken Jaap de Hoop Scheffer dat 
Nederland geen exportvergunning 
verstrekt voor leveringen die gebruikt 
kunnen worden bij troepentransport. 
Nu heeft Thales onder de nieuwe 
minister wel het groene licht gekregen. 

Algemeen Overleg 
Vorig jaar was tijdens het Algemeen 
Overleg wapenexportbeleid voor het 
eerst een duidelijke scheiding zichtbaar 
tussen links en rechts. Rechts zit 
op de lijn van het steunen van de 
Nederlandse defensie-industrie en 
links benadrukt de mensenrechten 
en veiligheid in de wereld. In maart 
dit jaar is het verschil nog groter. 
De vertegenwoordiger van het CDA 
maakte zich tot een rechtstreekse 
spreekbuis van Thales Nederland. 
De VVD benadrukte dat de defensie- 
industrie voor hen een bedrijfstak is 
als alle anderen. Bovendien vindt de 
VVD dat bondgenoten in de oorlog 
tegen het terrorisme, die wordt 
geleid door de Verenigde Staten, op 
Nederlandse wapens moeten kunnen 
rekenen. Gedacht werd hierbij aan 
Pakistan, Indonesië en Suriname 
(zonder Bouterse). GroenLinks 
stelde dat dit alle perken te buiten 
gaat. Pakistan wordt geregeerd 
door een president die door een 

staatsgreep aan de macht is gekomen, 
heeft kernwapens, grote delen van 
de bevolking leven in armoede en 
mensenrechtenschendingen komen 
veelvuldig voor. 
De steun aan de Verenigde Staten 
speelde ook een rol in de discussie 
rond het wapenembargo tegen China. 
Een deel van de EU wil dit embargo 
opheffen, de banden met China moeten 
immers aangetrokken worden en het 
embargo is hier een sta- in-de-weg. 
Het opheffen ervan is tegen de zin 
van de VS. Hier botsen Europese 
en transatlantische belangen binnen 
de Nederlandse politiek en komen 
mensenrechten en op de VS gerichte 
machtspolitieke overwegingen samen. 
De PvdA wees er nog eens op dat 
voordat de korvetten aan Indonesië 
worden geleverd de Kamer op de 
hoogte moet worden gesteld. Verder 
vindt PvdA woordvoerder dat Nederland 
een scherp wapenexportbeleid heeft. 
Dat dit beleid nogal verwaterd is 
onder Balkenende 2 liet hij buiten 
beschouwing. De SP kritiseerde een 
nieuwe levering aan Indonesië (zie 
boven). Volgens Minister Bot was 
deze levering wegens technische 

overwegingen niet aan de orde. 
Vragen van GroenLinks over 
leveringen aan de VS die vervolgens 
overal opduiken werden helemaal niet 
beantwoord. 

Gewetenloze schurken 
Half maart werd Gus van 
Kouwenhoven gearresteerd. De 
houthandelaar leverde wapens aan de 
troepen van Charles Taylor in Liberia 
en zette zijn eigen milities in tijdens 
de Liberiaanse burgeroorlog. Een 
oorlog waarvan je de beelden niet 
tot je door kan laten dringen, omdat 
ze zo onbegrijpelijk afschuwelijk zijn. 
Zijn arrestatie is het vervolg op een 
onderzoek dat het Openbaar Ministerie 
(OM) in februari 2004 startte. 
In dezelfde maand is een onderzoek 
naar de tabakshandelaar John 
Bredenkamp geopend. Bredenkamp, 
leverde wapens voor de oorlog in 
Kongo, in de jaren tachtig aan Irak en 
ook het Zimbabwaanse leger behoorde 
tot de klanten kring. 
Beide heren hebben gemeen dat ze 
Nederlander zijn, wapenembargo’s 
ontduiken en verdienen aan de 
verschrikkingen van oorlog en 
misdaden tegen de mensheid. Het 
wordt tijd dat ook Bredenkamp zich 
voor de rechter moet verantwoorden. 
In december 2004 werd Frans van 
Anraat, overigens tegen de zin van 
Binnenlandse Zaken, gearresteerd 
op grond van misdaden tegen de 
mensheid. Hij leverde in de jaren 
tachtig grondstoffen voor chemische 
wapens aan Irak. Ook een andere 
Nederlander, Henk Sleebos, ligt 
onder vuur. Sleebos is stroman van 
Abdul Qadeer Khan, vader van de 
Pakistaanse kernbom. Het Openbaar 
Ministerie maakt eindelijk schoon 
schip, zo lijkt het. 

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 

man beschoten met een Hellfi re-raket. De 
man verzamelde nog bruikbaar afval, maar 
was opeens een doelwit voor de nieuwste 
wapentechniek. De Hellfire wordt ook 
gebruikt in Israel en tijdens de oorlog in 
Irak werd hij gericht op gelovigen in Faluja 
die de moskee wilden bezoeken, 40 
mensen vonden de dood. In Jemen werd 
de raket afgevuurd door een onbemand 
vliegtuig op een auto met van terrorisme 
verdachte personen, met andere woorden 
een buitenrechtelijke executie. Dit zijn 
slechts enkele voorbeelden van het 
gebruik van de raket. 
Een bizar detail is dat de hellfire is 

uitgerust met een cameraatje, zodat de 
commandanten kunnen zien of het doel is 
getroffen. Zo is waarschijnlijk vastgelegd 
dat per ongeluk getroffen boeren in 
Palestina en Afghanistan geraakt zijn. 
Militair is het een logische ontwikkeling, 
menselijk gezien doet deze koele bijdrage 
van de wetenschap je rillen. De hellfi re 
is slechts een voorbeeld van de inzet 
van menselijk vernuft voor het verder 
ontwikkelen van wapens. Het gaat bij het 
steeds verder ontwikkelen van wapens 
vooral om verspilling van kennis en kunde 
die elders veel beter gebruikt zou kunnen 
worden. De industrie wijst daarbij steeds 

op haar innovatieve karakter, maar wie 
wacht hier eigenlijk op?

De bedrijven die apparatuur maken om 
te oefenen in het gebruik van de Hellfi re 
en de vliegtuigen die dit hellevuur af 
kunnen schieten staan in april op de 
RAI in Amsterdam, tijdens de militaire 
beurs ITEC. Daar zullen nog veel 
meer voorbeelden te vinden zijn die de 
technische ontwikkeling van oorlog laten 
zien.

Martin Broek
Campagne tegen Wapenhandel

vernuft

WAPENHANDEL
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Irene van Schagen wees er in haar 
openingstoespraak op dat bundeling 
van krachten belangrijk is, want 
versnippering is verlies van kracht.                 
Kofi Annan wenste ons in een brief 
een goede conferentie toe en veel 
succes bij ons werk.

Sprekers
Lennart Vriens, van pedagogen voor 
de Vrede en UvU, wees er op dat 
‘geweldloosheid’ weinig aandacht 
krijgt en ook de media meer kijken 
naar problemen dan naar mogelijke 
oplossingen daarvan. Moeilijk is dat 
ons denkraam vaak tekort schiet om 
de grootte van de problemen te 
bevatten. Verder worden we misleid 
door de taal. Er wordt gesproken over 
‘vredes’missies en zelfs over 
‘vredes’oorlogen (Kosovo). Zij die 
voor de oorlog worden ingezet 
vechten ook steeds meer op afstand, 
zodat militairen minder met ethische 
bezwaren te maken hebben (In de 
toekomst zal met robots worden 
gewerkt!). Er is weinig visie op de 
toekomst. Denkt men aan ‘later’ dan 
wordt er wat aan het huidige systeem 
gesleuteld, een visie op een totaal 
andere manier van samenleven 
schijnt moeilijk te zijn. Geweld is sterk 
georganiseerd, daar moeten we iets 
tegenover stellen.     
• Vrede en geweldloosheid moeten 
een belangrijke plaats op de politieke 
agenda krijgen.          
• Op cultureel gebied moeten we een 
geweldloze taal ontwikkelen.            
• We moeten leren met eigen 
agressie om te gaan, het te beheer-
sen en we moeten anders met 
agressie van anderen omgaan.        
• Geweldloze opvoeding mag geen 
opvoeding tot weerloosheid zijn.

Martine Groen, psychotherapeute, 
heeft in Joegoslavië en Zuid-Afrika 
gewerkt met mensen die door geweld 
getraumatiseerd waren. Wat doet 
oorlog met gezinnen, families, 
vrienden en buren! Ze zag hoe klein 
de afstand is tussen onderdrukt 
worden en geweld gebruiken. In twee 

jaar tijd waren de Serviërs van 
agressors, slachtoffer geworden en 
andersom. Schokkend is ook om te 
zien dat sommige mensen een 
vijandbeeld nodig hebben om zichzelf 
‘iets te voelen’. In Nederland is de 
hetze tegen asielzoekers en buiten-
landse arbeiders daar een goed 
voorbeeld van. Ze vertelde over haar 
ervaringen met getraumatiseerde 
kinderen, zowel door gezinsgeweld 
als door oorlogsgeweld. Vaak wordt 
dan de kiem gelegd voor agressor of 
slachtoffer. Te vlug verzoenen helpt 
niet, heeft ze ondervonden. Eerst 
moeten wonden genezen en 
wraakgevoelens verwerkt worden. 
Dan pas kan schaamte over hoe 
mensen vernederd en behandeld zijn 
een plaats krijgen. Kijk naar 
Duitsland, waar men er nu pas aan 
toe is. Ze wees verder op tv-geweld, 
de emotiecultuur, het consumen-
tisme. De onderhandelingscultuur in 
de opvoeding is te ver doorgevoerd, 
waardoor kinderen geen grenzen 
meer accepteren. Die grenzen 
moeten terugkomen en conflicten 
moeten we durven benoemen.

Karel Koster constateerde dat 
nucleaire bewapening van de agenda 
is afgevoerd. Waar mensen zich 

tijdens de Koude Oorlog bezorgd om 
maakten is met het einde van de 
Koude Oorlog uit de aandacht 
verdwenen. Staat de huidige 
generatie te ver af van Hirosjima en 
Nagasaki? Is een nucleaire oorlog te 
abstract geworden? Oorlogsfilms en 
computerspelletjes laten de gevolgen 
van een oorlog niet zien, daardoor 
zien we er ook het gevaar niet meer 
van. Oorlogsslachtoffers die hier 
komen worden dan ook niet 
begrepen. Toch is een nucleaire 
oorlog met het einde van de Koude 
Oorlog niet minder reëel geworden. 
Het is dan ook geen linkse zaak, 
maar zou een zaak voor iedereen 
moeten zijn. Het hebben van wapens 
schijnt veel mensen een gevoel van 
veiligheid te geven, het is een gevoel 
van korte-termijn denken.

Naast ontspanning met Afrikaanse 
muziek en toepasselijk dansen was 
plaats ingeruimd voor workshops 
over Rots & water, andersglobalisten, 
politieke strategie voor geweldloze 
organisaties en peermediation. De 
goed bezochte workshops werkten 
concurrerend met de tien poster-
sessies. Langs de wanden konden 
velen hun ideeen kwijt over onder 
andere de toekomst van een cultuur 
voor vrede en geweldloosheid, de 
jongeren bij de VN, burgemeesters 
voor vrede, All win netwerk, Molukse 
vrouwen en vrede, hervormingen bij 
de VN en meer.   
                             
De intensieve dag werd goed bezocht 
en alom gewaardeerd. Allen blijven 
werken aan een cultuur van vrede en 
geweldloosheid, ook de komende vijf 
jaar. 

Verslag: Tilly de Waal 

‘Geweld: macht of onmacht?’
Verslag Ontmoetingdag, georganiseerd door het Platform voor een 
Cultuur van Vrede en Geweldloosheid op 12 maart 2005 in Utrecht

Wat is er terecht gekomen van de oproep van de Verenigde Naties 
om het decennium van 2001 t/m 2010 te besteden aan de opbouw 
van een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de kinderen van 
de wereld? Hoewel de verschillende vredesorganisaties misschien 
erg hun best hebben gedaan dit thema onder de aandacht te 
brengen, lijkt het noch bij regeringen, noch bij de mensen in het 
algemeen erg aan te slaan. 

VERSLAG
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Familie, vrienden en bekenden, vredes-
activisten, partijgenoten van vroeger en 
nu, Hans! 

(...) Ik mocht jou toespreken bij de uit-
reiking van de eerste “Kees Koning 
Vredesprijs” op 27 september 1998 bij de 
Emmäuscommuniteit in Eindhoven, waar de 
vredesactivist Kees Koning tot zijn overlijden 
eerder woonde. PSP92 had die prijs 
ingesteld, omdat naar haar idee militairen 
al veel te lang in het zonnetje worden gezet 
en vredesactivisten veel te weinig.
Je had je sporen als zodanig zeker 
verdiend: oud-voorzitter van de stichting 
Verbiedt de kruisraketten, vice voorzitter 
van Pais, (ere)voorzitter van de Stichting 
Anti Oorlogsmuseum, actief in PRV, LOVO, 
LBVO en Komite Kruisraketten Nee. Het is 
al gememoreerd door Koos de Beus.
Binnen de politieke kant van de vredes-
beweging, de PSP, was je heel actief – als 
lid van het Partijbestuur van 1959-1962 en 
later van 1973–1975; als voorzitter van 
1965-1969 en deels gelijktijdig Tweede 
Kamerlid van 1966-1972 en vervolgens 
als gemeenteraadslid in je woon-plaats 
Bloemendaal van 1974-1975.
Ik kwam je naam overigens niet tegen in 
Lucas van der Lands proefschrift over de 
eerste honderd “oprichters” van de Partij, 
maar je was er ongetwijfeld bij betrokken of 
je bent kort nadien als lid toegetreden. Jij als 
econoom van origine stelde ooit: “De PSP 
paste in het vernieuwingsgezinde van de 
links-socialistische traditie (...) die duidelijk 
verschilde van de communistische en 
sociaal-demokratische stromingen en zich 
kenmerkte door een open en ondogmatisch 
karakter”. De politiek secretaris buitenland 
van die tijd, Fries de Vries, stelde indertijd 
“De partijorganisatie is in die jaren een 
ontzettend wrak geweest. Het was een 
wonder, dat de club is blijven leven”. Jij 
was volgens hem de man, die “de zaak 
met elastiekjes aan elkaar plakte”. 

Zoals gezegd, toen jij aan het front van 
de PSP opereerde en figureerde was ik 
nog maar een broekje van amper 19, dat 
door een in Goes (of all places) huis-aan-
huis verspreid pamflet tegen de oorlog in 
Vietnam door de leraar Bouman van het 
Goes Lyceum (dat van Freek de Jonge) 
van het bestaan van de PSP op de 
hoogte kwam en dat toen ik in 1967 voor 
het eerst mocht gaan stemmen voor de 
Tweede Kamerverkiezingen PSP ben gaan 
stemmen en dat zolang als dat praktisch 
mogelijk was, heb volgehouden. Ik keek 
toentertijd tegen jou en je partijgenoten 
in de kamer erg op, maar ook tegen het 
fenomeen politieke partij.  Het kostte mij 
bij wijze van spreken minder moeite om 
belijdenis van het geloof af te leggen bij 

een of ander religieus genootschap dan 
lid te worden van deze uiterst sympathieke 
partij, die op een bijna ontroerende wijze 
de beginselen van pacifisme en socialisme 
met elkaar verbond. Ik zal die fundamentele 
uitgangspunten hier niet herhalen.  

Jij stond bekend als pacifist, maar je 
was ook degene die in hoedanigheid 
van partijvoorzitter in 1966 schreef, 
dat de aansluiting van de leden van de 
Socialistische Werkers Partij met de PSP 
een demonstratie was voor een links-
socialistische concentratie in Nederland. 
“Het is duidelijker geworden, dat ons 
pacifisme nauw verbonden is met het 
radicaal socialisme”, schreef daarover 
politiek secretaris Cor Hoek.
Het verschijnen van de brochure “Rooddruk 
voor morgen” in 1968 was een markant punt 
in de geschiedenis van de PSP; het betrof 
een algemene economische en politieke 
analyse met nadruk op zeggenschap in de 
productie, wat moest voorkomen, dat de 
arbeidersbeweging in de hervormingssfeer 
bleef steken zonder aantasting van de 
eigendomsverhoudingen en anderzijds 
de angst dat de arbeiders nog meer in de 
ban zouden komen van de kapitalistische 
consumptiemaatschappij.
Je schreef in het “Ten geleide” bij de 
brochure: “De dogmaticus mist de behoefte 
aan analyse. Hij beschikt – of meent 
te beschikken – over een geheel aan 
onaantastbare waarheden. De geschiedenis 
leert, dat een gevestigde dogmatiek zich tot 
in het absurde en met alle middelen tracht 
te verzetten tegen standpuntwijzigingen, die 
door onderzoek en analyse onvermijdelijk 
worden. (…) Het afsterven van het oude 
politiek bestel is op gang. Bij het debat 
over de nieuwe vormen die tot stand zullen 
moeten komen, dreigt echter het wezenlijke 
gevaar, dat het daarbij vooral gezocht gaat 
worden in staatkundige veranderingen of 
verzinsels waarvoor enthousiasme wordt 
geschapen (…). Wij menen evenwel dat in 
het politieke denken van onze tijd bovenal 
de maatschappelijke structurele inhoud van 
de politieke strijd aandacht verdient. Strijd 
om zeggenschap is belangrijker dan gepraat 
over een gekozen minister-president. (…) 
Politieke strijd moet dus onzes inziens zijn: 
strijd om de inhoud van de politiek. Strijd 
voor het socialisme heeft vandaag – gelukkig 
– géén perspektief in de vorm van prediking 
van het dogma, maar heeft alle denkbare 
perspektief indien gesteld als de logische 
konsekwentie van elementaire begrippen 
van democratisering en solidariteit bij 
toepassing op onze maatschappelijke 
werkelijkheid. (…).

Je hebt nadien actief deelgenomen aan 
de “richtingenstrijd” in de PSP. Was het 

eerder de betekenis van het socialisme, nu 
kwam (1975) het pacifisme aan bod, voor 
het eerst sinds 1967. Het begrip “politiek 
pacifisme” werd toen geïntroduceerd door 
Prof. Hannes de Graaf (lid van de Partij). Het 
begrip fungeerde voor de PSP als leidraad, 
niet als beginsel. “Politiek pacifisme” 
betekende zoveel als dat men in de wereld, 
die vol is van structureel geweld, van 
revoluties en tegenrevoluties streeft naar 
het scheppen van voorwaarden voor een 
minimalisering van geweld. “Is al dan niet 
een ondergeschikte plaats aan het pacifisme 
toegekend in de taktiek van revolutionaire 
acties in plaats van een principieel 
uitgangspunt voor alle maatschappelijke 
en politiek gedrag?”, stelde je toen.

Was aan de orde een radikaal afwijzen 
van het geweld als middel om politieke 
doeleinden te bereiken of een streven 
naar minimalisering van geweld, dat 
gemotiveerd kan zijn door principiële en/of 
praktische overwegingen oftewel de keus 
tussen principiële geweldloosheid en politiek 
pacifisme? Die laatste invalshoek kreeg de 
overhand op een partijcongres in 1975. 
Daarna ontstond in de partij een toegestane 
“tendensgroep”, de werkgroep Appèl, omdat 
deze een beroep wilde doen op de partij 
om het pacifisme van de PSP onverkort 
te handhaven. Nu werd er immers, werd 
gesteld, getornd aan de beginselen, zoals 
vastgelegd in 1962. Op het congres van 
1977 in Rotterdam verloor de Appèlgroep 
het pleit en bedankten sommige leden voor 
het lidmaatschap waaronder jij. Je werd 
actief in de WEPS (werkgroep voor ecologie, 
pacifisme en socialisme).
Daarom was het goed, dat je er 15 jaar 
later toch weer bij was, toen PSP92 
werd opgericht. Je was daarin niet meer 
verschrikkelijk actief, hoewel je namens haar 
nog wel eens in Groningen in het krijt trad 
tegen Tom Pitstra (inmiddels Groen Links).

In je dankwoord bij de uitreiking van de 
Kees Koning Vredesprijs in 1998 en als 
reactie op mijn woorden wees je erop, dat 
PSP-ers er vaak op worden aangevallen 
buiten de bestaande rechtsorde om te 
willen handelen, maar dat er in de loop 
van de geschiedenis nooit ergens een 
rechtsorde is geweest, die niet voor een deel 
een crimineel karakter had. De strijd voor, 
zoals jij dat noemde, decriminalisering van 
de rechtsregels, hoeft echter niet vergeefs 
te zijn. Als voorbeeld noemde je de wetten 
rond de slavernij. Indertijd vond men het 
idee van het afschaffen ervan even absurd 
als men dat nu vindt van afschaffing van 
het leger. Een slaaf bevrijden toen kun je 
vergelijken met het onklaar maken van een 
gevechtshelikopter nu: in het geldende 
rechtssysteem wordt het beide als een 
daad van sabotage beschouwd en dus 
strafbaar. De slavernij is afgeschaft en er 
zal een tijd komen, dat dit ook zal gebeuren 
met het leger en de wapens. Hans, bedankt 
voor je inzet daarvoor als vredesactivist, als 
politicus. Tot later.

Hans Wiebenga (1917 – 1e paasdag 2005)
Bij de crematieplechtigheid van Hans Wiebenga op zaterdag 2 april 2005 op Moscowa in 
Arnhem (boerderijcomplex/landgoed ter nagedachtenis van Napoleon en diens slag bij 
Moskou in 1812).
Door Aris Kon, secretaris van PSP92 namens de vm PSP alsmede de huidige PSP92

IN MEMORIAM
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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). 

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Elke tweede zondag van de maand, 14:
00-15:00 Wake uit Protest tegen de 
opsluiting van vluchtelingen in de 
Bijlmerbajes (voorverzamelen om 13.50 
bij metrostation Spaklerweg, daarna naar 
de Bijlmerbajes). H.J.E.Wenckebachweg 
4, Amsterdam. Amsterdam Catholic 
Worker e.a. 020-6998996 of 020-
6969899. www.antenna.nl/noelhuis/
• Elke woensdagavond. 17.30-18.00 
Stiltekring voor de Vrede. Stationsplein, 
Enschede. Doopsgezinde gemeente 
Twente Oost Enschede. J. de Jong: 053 
- 4763341. janatie@planet.nl www.dgtw
enteoost.doopsgezind.nl
• Iedere 2e en 4e donderdag van de 
maand, 19.30-20.30 Wereldvrede 
meditatie. Theo Thijssenhof 4, Arnhem. 
€ 5,-. Opgave vooraf vanwege beperkte 
ruimte. Centrum de SUN. 026-4433035. 
djenne@hetnet.nl, www.sunpassion.nl
• Elke eerste zaterdag van de maand 
(behalve in juli en augustus) Beverwijk: 
12.00-12.30, Stiltekring ‘in plaats van 
geweld, ruimte voor dialoog’. De Raad 
van kerken, het Vredesplatform en de 
Werlgroep ‘Moslims en Christenen’. Cees 
van der Steen 0251 253866.
• Elke zaterdag 13.00-14.00 Stilte Wake 
Mannen en vrouwen in het zwart Israël, 
stop bezetting Gaza en Westoever. Hoek 
vismarkt, Grote Markt, Groningen. 050-
5412174. janny.beekman@wanadoo.nl

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• t/m vr 15 apr 2005 ‘s nachts Demon-
stratie? Trainstopping - april 2005. Er 
staan weer wagons met verarmd uranium 
klaar bij Urenco Gronau. Waarschijnlijk 
gaan deze in april op weg naar Rusland, 
via de Rotterdamse Haven! Treintransport, 
Rotterdam - Oldenzaal. 
home.hetnet.nl/~antinucleair/urenco/rail.htm
• t/m za 30 apr 2005 Petitie Een royaal 
gebaar. Pleidooi voor een generaal 
pardon voor (bijna) uitgeprocedeerden die 
al heel lang in Nederland verblijven. In de 
vorm van een open brief aan de koningin. 
www.eenroyaalgebaar.nl
• t/m za 31 dec 2005 Internationaal Jaar 
van het Microkrediet. Wereldwijde 
campagne. Uitgeroepen door de 
Verenigde Naties. Contact voor Neder-
land: Oikocredit (www.oikocredit.org). 
www.yearofmicrocredit.org
• vr 22 apr 2005 t/m zo 24 apr 2005 Anti 
Kapitalistisch Discussie Weekeinde. 
Een driedaags discussie-weekeinde met 
als thema’s: het globale (met als 
onderwerpen: oorlog, globalisering en de 
EU) en het lokale (met als onderwerpen: 
Bestaansonzekerheid in Werk, Wonen en 
Migratie, Concrete Jungle), Rheden. € 
10,-. Prijs is inclusief eten en slapen. 

AK2000. ak2000@multipleks.org 
www.ak2000.tk
• di 26 t/m do 28 apr 2005 
Protesten tegen de ITEC Wapen-
beurs. De jaarlijks de beurs van 
de internationale wapenhandel en 
-lobby is uitgeweken van Den 
Haag naar Amsterdam. RAI, 
Amsterdam. Oproep van het 
Comitee ITEC Nee!. 070-3890235 
(Rob Boogert). www.vredessite.nl
• za 30 apr 2005 t/m do 5 mei 2005 ‘s 
middags Wandeling Vredeswandeling 
voor de Kinderen van de Wereld. Een 
5-daagse wandeling vanaf het Interna-
tionale Monument voor het Onbekende 
Kind bij Arnhem naar de Kloosterkerk in 
Den Haag, waar de Universele Vredes-
viering plaats vindt. Gratis.
info@vrede050505.nl, www.vrede050505.nl
• ma 20 jun 2005 t/m di 21 jun 2005 Inter-
nationale vredesconferentie Science, 
Technology and Peace. Hoofdthema’s: 
conversie en transformatie van technische 
aspecten mbt ontwapening, diplomatie, 
beleid, economische en militaire 
preventie, conflictoplossing en vredes-
handhaving. Ook aandacht voor vredes-
opbouw in onderzoek en educatie. 
Technische Universiteit Eindhoven (TUE), 
Eindhoven. Voertaal is Engels. Vredes-
centrum van de Technische Universiteit 
Eindhoven. www.tue.nl/vredescentrum, 
040-2474546, vredescentrum@tue.nl
• di 21 jun 2005 t/m do 23 jun 2005 
Protesten tegen Wapenbeurs UDT 
Europe. RAI-gebouw, Amsterdam. ITEC 
Vertrek en Campagne tegen Wapen-
handel, onkruit@puscii.nl 
www.antenna.nl/amokmar/meen.html
• zo 10 jul 2005 t/m vr 15 jul 2005 
Antimilitaristische wandeltocht Is Het 
Hier Oorlog?. Traditiegetrouw wordt er 
- als reactie op het hoge militaire gehalte 
van de Nijmeegse Vierdaagse - een 
antimilitaristisch initiatief georganiseerd. 
Per dag wordt zo’n 15 km gewandeld. Dit 
jaar in Drenthe, met De Hobbitstee als 
‘basiskamp’. De Hobbitstee, Wapserveen. 
Zelf tent meenemen, maar binnen slapen 
kan ook. Wandelgroep Is Het Hier Oorlog? 
038-4653319. a.ja@planet.nl 
www.leefgemeenschapdehobbitstee.nl

EENDAAGSE ACTIVITEITEN
• za 23 apr 2005 14.00-16.00 Demon-
stratie Tegen kernenergie en tegen 
Urenco. Stop de uraniumverrijking door 
Urenco!. Start in Hagenborghpark (achter 
Theater Hotel) - einde voor de poort van 
Urenco, Almelo. Nederlands Euregionaal 
Nucleair Overleg (NENO). 020 - 6168294 
(LAKA). nenocontact@hotmail.com 
home.hetnet.nl/~antinucleair/

• za 23 apr 2005 23:00 Vollemaansfeest 
in kunstenaarsdorp Ruigoord. Ruigoord, 
Amsterdam. € 10. www.ruigoord.nl
• di 26 apr 2005 13.00 Manifestatie Tegen 
de ITEC Wapenbeurs. De jaarlijkse beurs 
van de internationale wapenhandel en -
lobby is uitgeweken van Den Haag naar 
Amsterdam. Sprekers en actie. Voor de 
RAI, Amsterdam. Oproep van het Comitee 
ITEC Nee!. 070-3890235 (Rob Boogert). 
onkruit@puscii.nl, www.vredessite.nl
• di 26 apr 2005 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 radioactieve 
besmetting.
www.tsjernobylkinderen.nl/tsjernobyl.html
• vr 13 mei 2005 Feestelijke uitreiking 
van de Derde Ab Harrewijn Prijs. Aan 
een persoon of organisatie die van een 
bijzondere persoonlijke inzet blijk geeft 
voor de onderkant, rafelrant en/of de 
marge van de samenleving. Utrecht of 
Rotterdam. Nominaties kunnen tot 1 
maart worden ingezonden. Stichting Ab 
Harrewin Prijs. c.jongeneel@inter.nl.net, 
010-4049898. 
• di 17 mei 2005 14:00-17:00 Seminar 
Nuclear Energy: threath or solution?. 
Kernenergie: radioactief afval, ongeluk-
ken en demonstraties; of energiebron van 
de toekomst? Mmv Wim Turkenburg 
(Natuurwetenschap & Samenleving UU) 
en Hand Codee (dir. Centr. Org. voor 
Radioactief Afval COVRA). Technische 
Universiteit, Blauwe Zaal, auditorium, 
Eindhoven. Ihkv Studium Generale. TUE, 
www.tue.nl/sg
• zo 22 mei 2005 Landelijke demon-
stratie Tegen kernenergie en Castor-
transporten. Vandaag vinden er in deze 
Duitse atoom-regio deelstaatverkiezingen 
plaats. Aanleiding voor een grote 
landelijke demonstratie! Ahaus, Duitsland. 
Buerger Initiatieve ism Nederlands 
Euregionaal Nucleair Overleg (NENO) 
nenocontact@hotmail.com, 020-6168294 
(LAKA), home.hetnet.nl/~antinucleair
• zo 29 mei 2005 11.00-16.00 Start-
conferentie Tweede Nederlands 
Sociaal Forum. Voorbereiding van het 
NSF in het voorjaar 2006. Oa bepalen 
inhoud, datum en locatie. Noemer: ‘Een 
andere wereld is mogelijk’. Doel: 
ontmoetings- en uitwisselingsplek van de 
andersglobaliseringsbeweging. Eggert-
zaal van de Nieuwe Kerk op de Dam, 
Amsterdam. Gratis. Lunch à € 5 verkrijg-
baar. Voor 9 mei aanmelden! Voor 
vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties in Nederland. NSF-
secretariaat. info@sociaalforum.nl, 020-
5507362.  www.sociaalforum.nl


