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Eindredactioneel
Het tweede gezamenlijke nummer van Vredeskoerier ‘t Kan Anders en 
Kernwapens Weg! ligt voor u. Het maartnummer had nog bijna alle 
kenmerken van ‘t Kan Anders. Dat was zo afgesproken omdat de termijn 
om tot aanpassingen over te gaan te kort was. Dit nummer gaat in de 
richting van een  synthese: als voorbeeld een mix van 2 en 3 kolommen; 
in Kernwapens Weg! was de standaard twee in ‘t Kan Anders drie.
Andere veranderingen, met name die van het voorblad, maken het 
blad meer tot een tijdschrift. Wat inhoud betreft blijft het een actie- en 
informatieblad. Dit juninummer en het septembernummer vallen in 
de periode van experimenteren met de vorm. De voorbereidingsgroep 
waarin de besturen van alle vier organisaties vertegenwoordigd zijn, 
streeft er naar om in december 2005 het eerste nummer van het nieuwe 
gezamenlijke vredesblad uit te brengen. Hierbij hoort een nieuwe naam. 
Waarschijnlijk het moeilijkste om het eens te worden. Een ander lastig 
probleem is de afgrenzing van thema’s die tot het domein van het nieuwe 
blad behoren. De wil om er uit te komen is aanwezig. We zouden graag 
zien dat u reageerde op onze inzet om een blad te maken dat u tot lezen 
uitnodigt.

In NRC-Handelsblad, een blad dat zich voor laat staan op zijn 
internationale oriëntatie, werd tot op de dag van dit schrijven nauwelijks 
aandacht besteed aan de toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie 
Verdrag. De conferentie heeft/had vanaf 2 tot 27 mei in New-York plaats. 
Alleen de openingstoespraak van Kofi Annan  haalde de media, met 
beelden in het NOS-journaal. Het optreden van burgemeester Akiba 
van Hiroshima, die de Campagne van de Burgemeesters voor Vrede 
leidt en een grote demonstratie in New York toesprak had blijkbaar 
te weinig nieuwswaarde.  Hierover en over de gang van zaken in de 
conferentie - weinig goeds - kunt u in dit tijdschrift een voortreffelijk 
artikel lezen. Het is geschreven door Karel Koster, de best geïnformeerde 
kernontwapeningsactivist van Nederland. Hij is de coördinator van de 
steunactie voor de Campagne van Akiba in Nederland en was van 27 april 
tot 7 mei in New-York. 

Bush moest zonodig in Nederland langs. Eer bewijzen aan de 
Amerikaanse soldaten die in Margraten begraven zijn in het kader van 60 
jaar einde van de tweede wereldoorlog.  Er zit een vreemd luchtje aan. 
Wel eer voor die oude soldaten, maar Bush en zijn regeringsleden hebben 
nog nooit een begrafenis van een in Irak omgekomen Amerikaanse 
militair bijgewoond. Moeten ze daar ook 60 jaar op wachten? Of is er 
toch iets mis met zijn uitspraak: "de bevrijding van Irak is net zo iets als 
die van Europa in 1944/1945"? In dit nummer een fotoreportage over de 
STOP-BUSH demonstratie op 7 mei in Amsterdam. 

Als trouwe luisteraar van radio 1 kwam ik op 2 februari terecht in een 
discussie over  de rol die China en India spelen  in Soedan. Egbert 
Wesselink, stafmedewerker van Pax Christi, kwam hierin met een aantal  
opmerkelijke feiten en met daaraan gekoppelde actiepunten voor de 
Nederlandse overheid.  Deze waren voor mij de aanleiding om hem te 
benaderen met de vraag of hij een artikel geschreven had of voor ons 
blad wilde schrijven over dit onderwerp. Hij had dat niet gedaan en 
zou het (vooralsnog) ook niet doen. Hij stelde een interview voor. Het 
leek mij interessant. Het interview vond plaats in het kantoor van Pax 
Christi. Het is goed om te weten waar en hoe andere vredesorganisaties 
gehuisvest zijn, wat ze nastreven en hoe groot hun aanhang is. Vandaar 
het kadertje naast het interview. Om misverstanden te voorkomen: 
Ik zie niets in institutionele samenwerking met vredesorganisaties op 
exclusieve religieuze of politieke basis. 

Met de Franciscaanse Vredeswacht wens ik u Vrede en alle goeds. 

Reynold Klooker
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Op dinsdag 26 april is Bert Prinsen in het Haagse Rode Kruis Ziekenhuis 
op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was een markante Hagenaar in de 
strijd voor vrede en sociale zekerheid. Tot op hoge leeftijd genoot hij een 
goede gezondheid. Hij leefde gezond en was als communist ervan 
overtuigd dat wij, ondanks alle tegenslagen, op weg zijn naar een betere 
wereld. 

Veel heeft hij betekend voor de vredesbeweging; tijdens demonstraties 
en Paasmarsen was hij altijd aanwezig en vertolkte de gevoelens van 
velen. Het Haags Vredes Platform en de vakbeweging ervoeren op 
velerlei wijze zijn krachtige ondersteuning. 

De strijd tegen de aantasting van de sociale zekerheid door diverse 
regeringen kreeg zijn gedreven ondersteuning. Als zoon van een 
verzetsman, die was omgekomen in een Duits concentratiekamp, zag hij 
de grote gevaren van de ondergraving van onze verzorgingsstaat door 
kapitaalkrachtige conservatieve groepen. 

Wij verliezen een vriend die ook door zijn politieke tegenstanders werd 
gewaardeerd als een eerlijk mens. Hij omhelsde met volle overtuiging het 
communisme als een van de mooiste denkbeelden van de mensheid. Bert 
was daarvan de verpersoonlijking. 

Het laatste deel van zij leven kampte hij met moeilijkheden met zijn 
gezichtsvermogen en werd hij de dupe van zijn goedheid. Enkele 
daklozen die hij onderdak bood tegen de kou, knoeiden met zijn 
energiemeter waardoor hij door het energiebedrijf maandenlang werd 
afgesloten van energie.

Tegelijkertijd werd, om onduidelijke redenen, zijn telefoon afgesloten, 
waardoor hij zijn contacten met de buitenwereld kwijtraakte. 

Bert, jij en je goede vriend, de in augustus gestorven Gerard van 
Alkemade, waren op vele fronten fakkeldragers in de strijd voor een 
betere wereld. Ik wens jouw familie sterkte. 

Gerard van de Ridder
Lid Haags Vredes Platform

Au revoir camarade!

Zo  Bert, heb je ons verlaten, weer een lege stoel bij onze vredestafel. 
Het spijt me zeer dat ik niet aanwezig, was met jouw andere kameraden 
op 2 mei om van jou afscheid te nemen. Ik zal je niet meer ontmoeten, 
hier of daar in Den Haag per toeval, op jouw kleine fiets, beladen met 
Manifest en andere  documenten van een leven voor vredesstrijd. Wij 
zullen nooit meer op demonstraties samen lopen. 

Ik zie je nog in verschillende scènes van een film. Ik zag je voor het 
eerst, op Scheveningen. Jij was in je eentje aan het demonstreren bij een 
tramhalte. Ik was van het strand weggevlucht, een vreselijke 
straaljagershow, ze vlogen heel laag. Het was niet eens op een speciale 
dag, het was zo maar op een zomerzondag, maanden voor de aanval op 
Joegoslavië! "Ze willen Oorlog voeren!", zei je. "Met wie?", vroeg 
iemand... Jij gaf mij een speld van de NCPN cadeau. Die draag ik sinds 
verleden week iedere dag.

Au revoir  Camarade, pars en Paix, wij zullen door gaan...

Jane Porter

In memoriam Bert Prinsen
11 maart 1920 - 26 april 2005

Bert tijdens de demonstratie 
tegen de NIID-wapenbeurs in het 
Congrescentrum, Den Haag,
17 oktober 2002 
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door JAN BERVOETS           

In ernst kan men zich afvragen of de rechten, 
die Nederland meent bevochten te hebben 
in de strijd tegen de bezetter, op dit moment 
niet worden teruggedraaid. Drie sprekers: 
Wil van der Schaar van het buro Jansen en 
Janssen, Rob Boogert, en Marcel Schuckink 
Kool bespraken de praktijk, terwijl Fred 
Hamburg het geheel van een theoretisch 
kader voorzag. De eerste spreker, Wil van 
der Schaar, wees niet alleen het politieappa-
raat en de geheime diensten maar vooral de 
publieke opinie aan als de grote aantaster 
van de burgerrechten. Aan de hand van 
twee voorbeelden van marginalisering 
toonde hij aan hoe de media steeds harder 
roepen om repressieve maatregelen tegen 
ongewenste elementen, terwijl aan de 
getroffenen zelf geen plaats wordt geboden. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om hangjongeren 
en drugsverslaafden. Juist het weigeren van 
oplossingen en het roepen om landelijke 
politieke gezagsmaatregelen door dit soort 
woordvoerders is de grote bedreiging van de 
burgerrechten.1)

Demonstratievrijheid en legitimatieplicht
Rob Boogert en Marcel Schuckink Kool gaan 
in op de per 1 januari ingevoerde legitimatie-
plicht. Ingevoerd als strijdmiddel tegen ‘het 
terrorisme’ is het niet effectief. In de praktijk 
wordt het een instrument tegen mensen 
van een andere kleur of een buitenissig 
uiterlijk, illegalen, dak- en thuislozen en 
tegen politieke activisten. De politie houdt 
demonstraties tegen en controleert de 
demonstranten op identiteitsbewijzen; dit is 
een inbreuk op het demonstratierecht. Het is 
twijfelachtig of dat legaal is, zeker wanneer 
hierom herhaaldelijk wordt gevraagd omdat 
men zich ‘hinderlijk ophoudt’. Rob Boogert 
laat het na een van zijn aanhoudingen tot een 
rechtszaak komen, om de rechter te laten 
oordelen of dit soort willekeur ‘redelijkerwijs 
noodzakelijk’ is. Per slot van rekening, zo 
heeft Schuckink Kool uitgelegd, heeft de 
minister een aantal ‘redelijke’ voorbeelden 

genoemd; aanhoudingen bij demo’s vallen 
daar niet onder. Hopelijk kan de rechter in 
bepaalde gevallen het Openbaar Ministerie 
‘niet ontvankelijk’ verklaren en aangeven dat 
de politie buiten zijn boekje gaat. Zo nee, dan 
zijn de burgerrechten ernstig aangetast. 

Invloed van de media
Als vierde spreker trad Fred Hamburg op, die 
als besliskundige via een theoretisch model 
duidelijk maakte hoe de media in toenemende 
mate op het denken en handelen van mensen 
invloed uitoefent. De inlichtingen van de 
media worden steeds meer de bron van de 
kennis die tot het menselijk handelen leidt. In 
de toekomst wordt de inhoud van de media 
meer en meer door de overheid bepaald. 
Of dit bewust gebeurt is de vraag, omdat 
er ook een markt is voor nieuwswaarde en 
er dus een vraag bestaat. Niet altijd heeft 
het nieuws het effect dat de manipulator 
beoogt: zo heeft de berichtgeving over het 
TET-offensief in Vietnam voor een omkeer 
gezorgd in de Vietnamoorlog: niet omdat 
het Bevrijdingsfront won, maar vanwege het 
grote aantal Amerikaanse verliezen. Maar het 
probleem van de media is in ieder geval een 
zaak waarover moet worden nagedacht.
Dit gaf aanleiding tot een levendige discussie. 
Vanuit de zaal werden vragen gesteld die aan 
het licht brachten dat door mediamanipulatie 
sedert 11 maart 2004 een verschuiving in 
het rechtsgevoel plaats vindt: bij berechting 
wordt steeds meer naar de genoegdoening 
van het slachtoffer dan naar de (sociale) 
omstandigheden van de dader gekeken. De 
straffen worden zwaarder en reclassering 
wordt afgeschaft. De media-manipulatie 
kan doorbroken worden door massa-actie 
van onderaf, waarbij vanuit de zaal de 
grote vakbondsdemonstratie van 5 oktober 
wordt genoemd. Er waren heel veel meer 
redenen waarom de arbeiders massaal naar 
Amsterdam gingen dan wat de redevoeringen 
van de vakbondsleiders suggereerden; de 
mensen die kwamen zullen zich steeds minder 
snel door media laten bedonderen. Misschien 
wordt hier het strijdperk gevormd waarop ook 
de strijd om de burgerrechten dient te worden 
uitgevochten. Het was een avond waarbij 
meer mensen aanwezig hadden moeten zijn. 

1) Goed voorbeeld: het Algemeen Dagblad 
van 6 mei kopt met een bericht dat Remkes 
ageert tegen ‘de verheerlijking van asocialen’.

Het Haags Vredesplatform/Den Haag tegen de Nieuwe 
Oorlog organiseerde op 5 mei 2005, de dag van de 
herdenking van zestig jaar bevrijding van het fascisme, 
een bijeenkomst, waarin de aantasting van de 
burgerrechten centraal stond. 

Verdwijnen de burgerrechten?
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door KAREL KOSTER           

Wat houdt dat in, een slechte afloop?
Zoals bekend zijn er in het Non-Proliferatie 
Verdrag (het NPV) afspraken gemaakt door 
de ondertekenaars over het niet verspreiden 
(= proliferatie) van kernwapentechnologie en 
kernwapens en  over nucleaire ontwapening. 
Tegelijkertijd heeft elke ondertekenaar 
volledige toegang tot alle nucleaire 
technologie die noodzakelijk is voor 
vreedzaam gebruik. Recentelijk hebben 
echter een aantal landen daar misbruik van 
gemaakt door met die technologie de basis te 
leggen voor kernwapenproductie. Voor de 
kernwapenstaten, de VS voorop, is het 
tegenhouden van de proliferatie van het 
allergrootste belang. Voor de rest van de 
ondertekenaars, de hele wereld behalve de 
kernwapenstaten India, Pakistan en Israël, is 
de belofte die door de vijf officiële 
kernwapenstaten (VS, Rusland, Frankrijk,  
het Verenigd Koninkrijk en China) is gedaan 
om te ontwapenen, van groot belang. Deze 
tweedeling ligt aan de basis van de grote 
meningsverschillen over de agenda van deze 
conferentie. De meeste landen willen dat 
nucleaire ontwapening hoog op de agenda 
komt, maar de VS en haar bondgenoten, o.a. 
de lidstaten van de NAVO, stellen de gevaren 
van proliferatie voorop.

Agenda gedomineerd door de VS
Gevolg van dit alles was dat er tot 11 mei 
geen agenda was!  De VS probeerden elke 
verwijzing naar afspraken die in het verleden 
waren gemaakt (zoals b.v. de 13 stappen 
naar nucleaire ontwapening, een deel van het 
slotdocument van 2000) van de agenda te 
weren. Alleen de potentiële gevaren van 
nieuwe kernwapenstaten zoals Noord-Korea 
en Iran, moesten besproken worden, als er 
moesten afspraken gemaakt worden om de 
verspreiding van nucleaire technologie tegen 
te gaan. Achter de schermen speelde ook een 
blokkade door het samenwerkingsverband 
van de Niet-Gebonden Beweging een 
belangrijke rol met een eigen agenda: Alweer 
conform eerder gemaakte afspraken wilden 
zij een werkgroep over het Midden-Oosten, 
waarbij vooral aan de kernwapenstatus van 
Israël gedacht moet worden. Bovendien vond 
Egypte dat er een expliciete verwijzing naar 
de 13 stappen van 2000 in de agenda moest 

worden opgenomen. Na anderhalf week 
geruzie, trok de VS aan het langste eind:  
alleen een vage verwijzing naar de 13 
stappen en geen Midden-Oosten werkgroep. 
Het moest maar ergens in een werkgroep 
over regionale vraagstukken behandeld 
worden. 
Deze positie van de VS was al ruim voor de 
conferentie breed uitgemeten door 
Amerikaanse woordvoerders, inclusief de 
president zelf. De regering Bush weigert al 
jaren ratificatie van het teststopverdrag, dat 
proefexplosies van kernwapens verbiedt. 
Verdragen met de Sovjet Unie over nucleaire 
ontwapening bevatten steevast geen 
verwijzing naar verificatie, waardoor controle 
op de gemaakte afspraken onmogelijk wordt 
en ‘ontwapening’ in een handomdraai 
ongedaan kan worden gemaakt. 

NAVO kernwapens in Europa
In een aantal parlementen in Europa werd de 
NPV conferentie voorbereid. De Belgische 
Senaat nam op 21 april met kamerbrede 
steun een motie aan over nucleaire 
ontwapening. In Noorwegen verklaarde Lars 
Rise, woordvoerder van de Christen 
Democratische regeringspartij, dat het “… 
een probleem is dat NAVO lidstaten zelf 
kernwapens gebruiken als afschrikking. Wij 
willen dat de VS zijn tactische kernwapens 
verwijderd van het grondgebied van andere 
NAVO lidstaten”.  In Nederland vond op 27 
april een debat in de Kamer plaats. Er werd 
bij de regering aangedrongen om positieve 
stappen te ondernemen, bijvoorbeeld in de 
richting van de Nieuwe Agenda Coalitie. Dit 
samenwerkingsverband van landen bood de 
VN resoluties aan (in het First Committee) 
die de afgelopen jaren voor enige druk op de 
kernwapenstaten zorgden om tot serieuze 
nucleaire ontwapening te komen.  Minister 
Bot van buitenlandse zaken vertelde de 
parlementariërs echter dat Nederland liever 
koerste op een gezamenlijk standpunt van de 
EU. Dat betekent dus vergaande 
compromissen met de kernwapen staten Het 
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Daarnaast 
werd een zogenaamd ‘working paper’ 
aangeboden door de Nederlandse regering 
samen met  België en Noorwegen waarin 
verdergaande stappen worden bepleit. De 
Nieuwe Agenda Coalitie, die in 2000 een 
effectieve brug was tussen de 
kernwapenstaten en de rest, werd dus 
genegeerd. 

Kernwapens in Volkel
Het meest praktische punt voor Nederland, 
de nog altijd aanwezige kernwapens op 
Volkel, werd in de Kamer ook weer aan de 
orde gesteld. Want merkwaardig genoeg 
leiden een aantal niet-kernwapenstaten 
(België, Nederland, Duitsland, Turkije en 

De Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie 
Verdrag: Patstelling in New York

Gedurende de maand mei vond in New York de 
toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag 
plaats. De bedoeling was om  de afgelopen vijf jaar te 
evalueren. Wat is er gebeurd met de afspraken die bij 
de vorige toetsingsconferentie in 2000  waren gemaakt. 
Hoewel bij dit schrijven de bijeenkomst nog niet was 
afgelopen, waren de vooruitzichten voor een succesvolle 
afloop bijzonder slecht. 
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Italië) piloten op om met hun vliegtuigen 
kernwapens af te werpen in tijd van oorlog. 
Volgens de laatste telling liggen er 480 van 
deze Amerikaanse kernwapens in de 
bovengenoemde Europese landen plus het 
Verenigd Koninkrijk. Een deel van deze ’vrije 
val bommen’ is ook bedoeld voor gebruik 
door in Europa gestationeerde Amerikaanse 
aanvalsvliegtuigen. Toen deze kwestie weer 
aan de orde werd gesteld gaf minister Bot 
geen krimp, maar er gebeurde iets nieuws:  
De regeringspartij D66 en de eenmans fractie 
van Lazrak steunden op 29 april de motie van  
Karimi, Koenders en van Velzen om de 
kernwapens te verwijderen. Daarmee waren 
er nu 59 (!) stemmen voor, helaas niet 
genoeg want VVD, CDA en LPF vormden de 
meerderheid die het NAVO kernwapenbeleid 
blijft steunen. 

Duitse oppositie
Deze ontwikkeling was des te interessanter, 
omdat inmiddels in Duitsland ook een 
resolutie was ingediend voor verwijdering 
van de NAVO kernwapens, ditmaal door de 
oppositionele liberalen, de FDP. Daarmee 
kwamen de Grünen en SPD, regerings-
partijen, voor een pijnlijke keuze te staan. 
Op regeringsadvies hebben ze de motie niet 
gesteund. Een door Der Spiegel gepubli-
ceerde opiniepeiling wees echter begin mei 
uit dat een  meerderheid van de bevolking de 
verwijdering van kernwapens steunde. In 
New York circuleerde dit nieuws al snel onder 
de aanwezigen activisten: Duitsland was 
wellicht onder druk te zetten. In zijn ope-
ningstoespraak in de hal van de Algemene 
Assemblee van de VN op 2 mei deed minister 
Fischer al enige concessies. Vermindering en 
uiteindelijke verwijdering van de substrate-
gische (NAVO)kernwapens (in Europa) 
koppelde hij aan vermindering van het aantal 
Russische tactische kernwapens (op Russisch 
grondgebied). Een stapsgewijze aanpak zoals 
door de EU bepleit. Deze toezegging werd 
prompt gevolgd door meer uitspraken van 
Duitse politici, aangehaald door een aantal 
kranten en de Duitse wereldomroep. 
Waarom, vroeg men zich verwonderd af, 
lagen die kernbommen 15 jaar na het einde 
van de Koude oorlog nog steeds in Duitsland? 
Binnen enkele dagen verschoof het Duitse 
standpunt verder. Men zou zich nu hard 
maken in de NAVO voor de verwijdering van 
de kernwapens.  Deze optie liet echter de 
mogelijkheid open dat er pas na de NPV 
conferentie over gesproken zou worden. Na 
verder lobbywerk in Berlijn werd de afspraak 
gemaakt dat men de andere ‘co-gebruikers’ 
van kernwapens, dus ook Nederland, zou 
consulteren.

Demonstraties in New York
In Europa is er dus sprake geweest van enige 
politieke druk op de diplomaten om tot zaken 
te komen over kernwapens. Die druk werd 
verder opgevoerd dor een aantal evenemen-
ten georganiseerd door de Amerikaanse 
vredesbeweging en de Burgemeesters voor 

Vrede. In de straten van New York en Central 
Park vond op 1 mei een grote vredesdemon-
stratie plaats met ongeveer 40.000 deel-
nemers. Toespraken waren er van burgemees-
ter Akiba van Hiroshima, een overlevende 
van de atoomaanval op Hiroshima en van 
vele anti-oorlogsdeskundigen en buitenlandse 
activisten. Deze demonstratie, die werd 
georganiseerd door een samenwerkings-
verband van de anti-oorlogs federatie van de 
VS en de anti-kernwapen beweging, kreeg 
een bijzonder goede waardering en uitgebrei-
de aandacht in de Amerikaanse pers. Enkele 
dagen later vond een reeks bijenkomsten van 
de ‘Burgemeesters voor Vrede’ plaats, waar 
diplomaten, activisten, burgemeesters en 
deskundigen elkaar troffen om de gevoerde 
campagnes en toekomstplannen te 
bespreken. Burgemeester Iccho Ito van 
Nagasaki sprak de openingssessie van de 
NPV conferentie toe evenals activisten van de 
niet gouvernementele organisaties. 

Effect?
Of deze immense inspanning van de burger 
maatschappij invloed heeft gehad op de 
gebeurtenissen is onduidelijk. Zoals bekend 
krijgen de diplomaten hun instructies elke 
avond uit de regeringssteden. Daar wordt de 
positie van de staten bepaald en daar kan 
misschien via parlement of acties (zoals die 
van Greenpeace op 2 mei in Berlijn tegen de 
NAVO kernwapens) enige druk worden uit-
geoefend. De diplomaten hadden in ieder 
geval na anderhalf week vergaderen een 
agenda. maar waren het nog altijd oneens 
over de hoofdzaken. Dat kan met geen 
mogelijkheid verborgen worden en zal ook 
tot uiting komen in de slotdocumenten, als 
die tenminste worden geschreven.
Het is daarom niet vreemd dat de 
burgemeester van Hiroshima alvast de 
gelederen begon voor te bereiden op een 
nieuwe campagne tegen de kernbewapening, 
die vanaf de komende Hiroshima/Nagasaki 
herdenking moet worden ingezet.

Burgemeester Akiba van Hiroshima sprak op 1 mei een grote 
vredesdemonstratie toe, die in New York en Central Park werd 
gehouden om druk uit te oefenen op de Toetsingsconferentie 
van het Non-Proliferatie Verdrag  
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Persbericht 16 april 2005 - Bomspotting XL: 
vandaag inspecteerden ongeveer duizend 
mensen uit heel Europa de kernwapen-
gerelateerde NAVO-sites: het NAVO 
hoofdkwartier te Brussel, SHAPE (het militaire 
hoofdkwartier) in Mons en de luchtmachtbasis 
van Kleine Brogel (waar kernwapens 
gestockeerd zijn). Ook in Gooik werd het 
NAVO satellietcommunicatiecentrum geïnspec-
teerd, waar de Amerikaanse militairen 
gestationeerd zitten die de communicatie-
lijnen met Kleine Brogel en met SHAPE 
verzorgen. Zij gingen hiermee in op de vraag 
van het Forum voor Vredesactie en 
Bomspotting vzw om de illegale NAVO-
kernwapenpolitiek niet ongestoord te laten 
doorgaan. Hierbij werden een vijfhonderdtal 
mensen gearresteerd (NAVO 120, Kleine 
Brogel 200, SHAPE 100-150). Een massale 
machtsontplooiing van politie en leger werd 
ingezet om een illegaal overheidsbeleid 
overeind te houden. 

Foto's rechts: Danny Asselberg, een van de 
Belgische deelnemers.

Bomspotting XL: duizend bomspotters inspecteren 
de NAVO op illegale massavernietigingswapens

Aan de bomspotting op de basis Kleine Brogel 
namen ook omstreeks vijfentwintig  Neder-
landers deel. Er was een bus georganiseerd 
van Amsterdam via Utrecht en Eindhoven 
naar Kleine Brogel. De meerderheid van deze 
Nederlandse deelnemers is de basis opgegaan 
en werd daar gearresteerd. Hoe dat eraan 
toeging ziet  u op de foto's in de rechter-
kolom.
Op de foto hieronder vier van de Nederlandse 
deelnemers, waarvan er twee de basis zijn 
opgegaan. Zij werden niet geboeid, evenmin 
als de maker van de foto, Reynold Klooker.
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Aisha, vernoemd naar de dochter 
van de profeet, telt de knopen 
van haar vest. Gaza ontruimen? 
Doet Sharon het wel of doet-ie 
het niet? Ja, nee, ja, nee. Bij 
Knoop Dertien weet ze het zeker: 
Sharon zal in de derde week van 
augustus de nederzettingen in 
Gaza ontruimen. Maar haar man 
Jessed zegt: 
“En Knoop 
Veertien dan? 
Zet die er eerst 
maar eens 
aan en tel dan 
opnieuw. Ik voorspel je nu al: 
Sharon ontruimt niet”. “Als jij het 
allemaal zo goed weet, zet dan 
zelf die knoop er maar aan”, zegt 
Aisha minzaam.

“Alle mannen zijn egoïsten”, 
zegt Aisha altijd, “behalve mijn 
Jessed”. En inderdaad, uit liefde 
voor zijn vrouw zit hij met naald 
en draad de ontbrekende knoop 
aan te pikken. Fijntjes, die gratis 
uitleg erbij. “Sharon wacht de 
parlementsverkiezingen van 17 
juli af”, zegt hij, “hij wil weten 
of Fatah wint en Hamas niet 
onverwacht groot wordt”. Als 
dat gebeurt, dan laat Sharon het 
afweten, dat weet Jessed zeker. 
Wel heel zeker, vindt Aisha. Dat 
klinkt haar te somber in de oren. 
Ze heeft opgevangen dat Hamas 
nu meer waardering in Europa 
krijgt. Het is niet langer alleen 
maar een terreurorganisatie. 
Er is een begin van politieke 
erkenning en dit keer wil Hamas 
wel. Leuk in dertig van de 84 
gemeenteraden de verkiezingen 
gewonnen, Fatah in vijftig. 

“Aisha, wat denk je dat er gaat 
gebeuren, als dreigt dat Hamas 
overwint: dat weet je toch ook 
wel, provocaties van Sharon 
en als het gevaar dreigt dat 
Hamas wint, komt ook Fatah 
met aanslagen. Sharon spint 
er garen bij als we elkaar om 
zeep helpen”. Aisha vindt haar 
Jessed maar knorrig, mopperig 
en pessimistisch. “Je lijkt Archie 
Bunker wel”, zegt ze. “Dan zou 
ik de populairste acteur van alle 
Amerikanen zijn. Da’s nog eens 
wat anders dan Palestijn zijn. Dat 
softe waartoe ze ons verplichten,

humanitair en parlementair, 
het komt me de strot uit. Laten 

ze Israël maar eens een beurt 
geven”.

Rinkeldekink, daar gaat het 
mobieltje. Ahmed via draadloos. 

Die zit nog altijd bij Bethlehem op 
De Muur. Die vindt dat je – als je 

radeloos bent 
– in wonderen 

moet blijven 
geloven. Op 

De Muur krijgt 
hij, zegt hij, 

dagelijks eten van Aladdin met 
zijn Wonderlamp. Hij hoeft maar 

Sim Salabim te zeggen en wat 
hij wenst vliegt hem in de bek: 

broodje falafel, sjiskebab en 
gebraden duiven. Aisha en Jessed 

denken dat hij de werkelijkheid 
niet meer aan kan. Hij ontvlucht 

en fantaseert maar. Intussen 
komt hij echter wel met mooie 

verhalen.

“De Muur. Hoe is het met De 
Muur, Ahmed?” vraagt Jessed 
hem. “Dat is minder”, fluistert 

Ahmed schor door zijn mobieltje. 
De bouw van De Muur gaat 

door. Bethlehem wordt aan alle 
kanten ingesloten. Aan twee 

kanten komt Groot Jeruzalem. 
Op de weg naar Hebron komt 

een nieuwe nederzetting, Gvaot. 
Ze kunnen hier straks geen 

kant meer uit. Veel christenen 
zijn al vertrokken”. “Maar we 

hebben toch gewonnen bij dat 
Vredespaleis in Den Haag”, zegt 

Aisha vertwijfeld, “De Muur 
moet toch worden afgebroken?! 
Waarom doen ze dat dan niet”?

Door de telefoon zegt Jessed 
tegen zijn vriend dat Aisha nog 
steeds niet weet hoe de wereld 

in elkaar zit. “Ze gelooft in de 
goedheid van De Mens”, zegt hij 

tegen zijn vriend. “Dat leert ze op 
cursus”. 

“Nog even en Bethlehem wordt 
verjoodst”, zegt Ahmed. Dan rukt 

Jessed de knoop die weer bijna 
aan het vest zat, er vertwijfeld 
af. “Als wij de moed verliezen, 
dan kunnen we maar beter in 
de Dertiende Knoop van Aisha 

blijven geloven”.  

De Dertiende Knoop

PIETJE VAN KIMSWERD

Op 9 juli van het vorig jaar 
deed het Internationaal 
Gerechtshof te Den Haag een 
uitspraak over de onrechtmatig-
heid van de Muur die Israël op 
Palestijns land bouwt. Ook de 
Europese Unie en de VN 
hebben de bouw van De Muur 
veroordeeld. 
Maar Israël trekt zich er niets 
van aan. De bouw gaat als 
gewoon door.

Door De Muur wordt bijna een 
miljoen Palestijnen direct 
getroffen. Dorpen en steden 
worden afgesneden van hun 
landbouwgrond (156 dorpen en 
een half miljoen mensen). Ook zijn 
er dorpen die aan de Israëlische 
kant van de Muur terechtkomen en 
worden afgesneden van andere 
Palestijnen, terwijl ze in Israël 
geen burgerrechten krijgen (91 
dorpen en 343.000 mensen). De 
Muur doet de werkloosheid en 
armoede toenemen.

Israël zegt dat het de Palestijnen 
in ruil voor vrede een eigen staat 
wil geven, maar door de bouw van 
De Muur wordt die staat - die er 
overigens nog niet is - al bij voor-
baat de grond en de leefbaarheid 
ontnomen. Wat overblijft is een 
openluchtgevangenis onder perma-
nente controle van Israëlische 
soldaten. 

Israël breidt de muur echter nog 
steeds uit. Israël beweert dat het 
een veiligheidshek is, maar het 
betekent niets minder dan een 
forse gebiedsuitbreiding, omdat de 
muur oostelijk van de groene lijn 
loopt. Dit is een muur die de ene 
helft van een Palestijns dorp 
scheidt van de andere helft; 
gezinnen van hun familieleden; 
boeren van hun land en bewoners 
van hun winkels en werkplaatsen.

Het is onacceptabel dat Israël het 
oordeel van het Internationaal 
Gerechtshof negeert, zeker nadat 
de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties het advies op 12 
augustus 2004 heeft erkend en 
eist dat Israël, de bezettende 
macht, zich houdt aan zijn 
wettelijke verplichtingen zoals 
genoemd in het advies van het 
Internationaal Gerechtshof.

Bouw van de 
muur gaat door
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Nintendo voor gevorderden Jongens willen duur speelgoed, steeds het nieuwste 
model van de hipste spelletjes. 

Dat begint met de verwende kinderen en 
profvoetballers van deze tijd, die iedere maand 
voorzien worden van een vernieuwde Gameboy of 
Nintendo. Waarbij al het oude speelgoed weer weg 
kan. 

Mannen blijven zich hun hele leven lang gedragen als 
verwende kinderen en profvoetballers. 

Zo gaan ze wanneer ze manager worden voor 
een mobiel waarmee je kunt mailen, surfen, je 
gesprekspartner diep in de ogen kunt kijken en 
die in geval van urgentie met uitklapbare wieken 
is om te bouwen tot helikopter. Wanneer ze 
vuilnisman worden willen ze iedere week een 
nieuwe vuilniswagen.Uitgevoerd met knielwielen, 
röntgenpoortje en een supervuilniszuigslang.

Het is dan ook logisch dat wanneer ze Generaal 
worden ze geen genoegen nemen met roestige 
bommen en granaten en ook dan steeds het nieuwste 
van het nieuwste willen. Kogels die reageren op 
zweetgeuren, traumabestendige grondtroepen, 
gifgassen finegetuned voor vijanden met bepaalde 
politieke en religieuze voorkeuren. 

Gelukkig beseft men tegenwoordig ook dat je al die 
´oude´ spullen niet zomaar weg kunt gooien en dus 
worden ze weggegeven of voor een vriendenprijs 
doorgesluisd naar hen die zich wat minder kunnen 
veroorloven en die het dus moeten doen met een 
mobiel waar je alleen mee kunt bellen, een Nintendo 
met een spel waar de voetballers op konijnen 
lijken en de bal op een krop sla, een vuilniswagen 
met terugtraprem, roestige fragmentatiebommen,  
zweefstraaljagers en pseudo-automatische geweren. 

De ITEC beurzen zijn met alle tentoongestelde nieuwe 
simulatieprogramma´s die daar te zien zijn een 
paradijs voor Generaals die iedere dag weer het kind 
en de profvoetballer in zichzelf willen verwennen. 

Harry Zevenbergen 

Harry Zevenbergen 

ITEC VERTREK!
De “International Training and Equipment Conference” is een interna-
tionale, jaarlijkse beurs en richt zich met name op simulatie-apparatuur 
voor militaire toepassingen. De ITEC beurs heeft in Nederland (en daar-
buiten) altijd veel protest opgeroepen en na aanhoudende acties in Den 
Haag besloot men in 2001 uit te wijken naar  Lille en Londen.
Dit jaar is ITEC teruggekeerd naar Nederland en huurde ruimte in de RAI 
in Amsterdam. De  gelegenheidsactiegroep ITEC VERTREK waaraan on-
der meer deelnamen Campagne tegen wapenhandel, Werkgroep tegen 
wapenhandel Amsterdam, Ravage, Steungroep, Onkruid, SP Amsterdam 
en Amsterdam Anders - de Groenen, heeft een geslaagde campagne 
gevoerd waardoor de beurs niet onopgemerkt gebleven is. Het Insti-
tuut van de Tropen heeft zijn overeenkomst met de organisatoren van 
de beurs ingetrokken:er zou daar een diner zijn. Burgemeester Cohen 
heeft kleur bekend en doet zijn best om wapenbeurzen in Amsterdam 
te verhinderen. De meeste actievoeders waren aanwezig tijdens ma-
nifestatie op dinsdag 26 april van 14.00 tot 16.00 uur. Daar was ook 
uitgenodigd Harry Zevenbergen, wel bekend bij de lezers als colum-
nist. Zijn bijdrage vindt u hieronder. 
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Geachte burgemeester en raadsleden,

Ik hoop dat ik van u niet de kans krijg uit te groeien tot een beroepsinspreker over wapenbeurzen. Op 
17 maart was ik hier voor de eerste keer, om in te spreken over de ITEC beurs en het was misschien te 
optimistisch om te verwachten dat dat ook voor de laatste keer zou zijn, al spraken de commissie en de 
burgemeester zich uit tegen dergelijke beurzen. Maar ik hoop wel dat dit vandaag zo krachtig zal worden 
herhaald, dat er niemand van ons hier nog hoeft terug te komen.

Er is na 17 maart tamelijk veel publiciteit geweest over de ITEC beurs. Gelukkig begrepen de meeste 
journalisten wat het werkelijke karakter daarvan was en spraken zij over een wapenbeurs. Maar met 
enige hardnekkigheid duikt hier en daar toch nog de mening op dat een simulatiebeurs heel wat anders 
is.  Juridisch gezien lijkt er inderdaad enig verschil. Vandaar dat de burgemeester in de vergadering van 
17 maart zei dat de beurs niet is te verbieden op grond van de Wet Wapens en Munitie. Maar de bedoelde 
simulatieapparatuur valt wel onder de In- en Uitvoerwet Strategische Goederen. Dat betekent dat voor 
uitvoer ervan een wapenexportvergunning moet worden verkregen.

Over de militaire betekenis kan dus niet getwist worden. Dat is op de beurs zelf ook direct duidelijk: er 
staan opleidingsmiddelen voor alle wapensystemen en voor tal van oorlogsstrategieën. Er zijn gesimuleerde 
beschietingen vanuit gevechtsvliegtuigen en helikopters te zien, vaak met tanks als targets. Maar nooit 
met slachtoffers. De belangrijkste verkoopargumenten zijn steeds de natuurgetrouwe weergave van het 
slagveld en de realistische trainingssituaties, inclusief de geluiden van inslagen en explosies. Maar nooit met 
doden en gewonden. De simulant zou eens op gedachten kunnen komen. Het klopt dat je met alleen deze 
apparatuur nog geen oorlog kunt voeren - net zo min als met alleen een bom - maar zonder die apparatuur 
kan er door een modern leger geen schot meer worden gelost.

Niet iedere voorstander van de beurs houdt zich van de domme. Zo wees de directievoorzitter van de RAI 
mij er in een gesprekje tijdens de demonstratie van dinsdagmorgen op dat er altijd wapens, oorlogen en 
mensen die daaraan verdienen zijn geweest en dat dat ook altijd zo zal blijven. Schriftelijk had hij ons al 
meegedeeld dat het RAI complex een plek is die voor iedereen openstaat zolang men zich houdt aan de 
Nederlandse wet. 
Wij kunnen ons een minder legalistische interpretatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
voorstellen, en verwachten die eveneens van de aandeelhouders in deze zaal. Er zijn instituten en bedrijven, 
bijvoorbeeld banken als ASN en Triodos en het Tropeninstituut, blijkens de annulering van het contract 
met ITEC , die wel degelijk beperkende criteria hanteren. Ook de RAI zou dat kunnen doen, bijvoorbeeld 
“geen beurzen voor goederen die onder exportrestricties vallen, zoals militaire simulatiebeurzen en 
onderwaterwapens”.

Wij vrezen dat de RAI zelf ook aan de in juni geplande en zoals altijd commerciële wapenbeurs, nu over 
Undersea Defence Technology, geen strobreed in de weg zal leggen. Daarom vragen wij de gemeenteraad 
dringend zelf maatregelen te nemen, zoals genoemd in het aan u gerichte adres. Anders zal opnieuw de  
grootste wapenfabrikant ter wereld, Lockheed Martin, in de RAI aanwezig zijn, samen met de grootste 
wapenproducent uit Israël en alle grote Europese concurrenten, pardon, leden van de International 
Undersea Defence Community. Defence, is op zichzelf al het schoolvoorbeeld van Orwelliaanse New Speak. 
Nam de 
Defence Community haar eigen naam serieus, zij zou zich onmiddellijk opheffen.
Want wie denkt ooit nog defensieve wapens te kunnen verkopen terwijl geen enkel bedrijf ter wereld 
offensieve wapens blijkt te maken? Wij hebben het nagegaan, de wereld kent alleen defence industry, 
offense industry bestaat helemaal niet.

Wij verzoeken het Gemeentebestuur alles in het werk te stellen om de UDT-beurs te annuleren en daarbij 
een eventuele schadeclaim te accepteren. Mocht deze weg juridisch volstrekt onmogelijk blijken, dan vragen 
wij u er bij UDT op aan te dringen van de organisatie in Amsterdam af te zien. Amsterdam, vredesstad! 
Ik dank u.

Bernard Gerritsen, Werkgroep tegen Wapenhandel Amsterdam

Werkgroep tegen Wapenhandel 
Amsterdam spreekt in
Tijdens de  vergadering van de commissie Algemene Zaken van de 
Amsterdamse gemeenteraad, in aanwezigheid van burgemeester Cohen, 
kreeg Bernard Gerritsen  op 28  april de gelegenheid in te spreken over 
de geplande UDT (Onderwater defensie technologie) beurs in de RAI. Hij 
was daar al eerder met het protest tegen de ITEC, de wapen training- en 
simulatiebeurs die van 26 tot 28 april, eveneens in de RAI, gehouden 
werd.
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door GUIDO SCHOKKER           

Op ‘uitnodiging’ van het kabinet Balkenende 
II doet George W. Bush op 7 en 8 mei ook 
Nederland aan tijdens zijn reis door Europa. 
Deze uitnodiging werd niet onderschreven 
door de Nederlandse bevolking. Uit een 
RTL-enquete bleek dat 68 procent van de 
Nederlanders vindt dat Balkenende zich als 
het schoothondje van de VS gedraagt en dat 
56% Bush als een gevaar voor de wereld 
beschouwt. Grote delen van de Nederlandse 
bevolking wijzen de politiek van Bush af 
en ook de steun daaraan door de regering 
Balkenende. Daar zijn veel goede redenen 
voor. Uit de demonstratieoproep van het 
comité ‘Stop Bush’: 
“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 
verantwoordelijk voor de martelingen in Abu 
Ghraib en de mensenrechtenschendingen in 
Guantanamo Bay. 
Bush blokkeert het uitvoeren van VN-
resoluties tegen Israël waardoor de schending 
van Palestijnse rechten – zoals de bouw van 
de muur – onverminderd door kan gaan. 
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 zijn 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 
Dollardemocratie en worden mondiaal de 
verschillen tussen arm en rijk groter. “

Irak nog steeds bezet
Ondanks het slechte weer was de 
demonstratie tegen het bezoek van Bush op 7 
mei in Amsterdam met 8000 deelnemers een 
groot succes. 
Op het Museumplein spraken onder andere 
directe slachtoffers van het beleid van 
Bush. Salam Ismael, een Irakese chirurg, 
bezocht Fallujah vlak na de Amerikaanse 
belegering. Hij getuigde van de misdaden 
die daar hebben plaatsgevonden. “Na jaren 
van brute sancties worden we nu bezet door 

Stop
Jongstleden 7 mei vond in Amsterdam 

een landelijke demonstratie plaats naar 
aanleiding van het bezoek van de 

president van de Verenigde Staten 
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de supermacht van deze wereld die maar 
één ding wil: onze olie. Om die te behouden 
behandelen ze ons als dieren en wordt elke 
vorm van kritiek beantwoord met geweld. We 
hebben jullie steun nodig om ons land echt te 
bevrijden.”
Maina van der Zwan, woordvoerder van het 
comité ‘Stop Bush’, riep op om de druk op 
Balkenende op te voeren. “We eisen dat er 
openbaarheid komt over de besluitvorming 
binnen het kabinet die heeft geleid tot steun 
aan Bush’ oorlog in Irak”. Balkenende is 
een van de belangrijkste steunpilaren in 
de afbrokkelende coalitie van Bush. Hij zou 
ook op dit front verantwoordelijk gehouden 
moeten worden voor de leugens en de 
misdaden in Irak”, aldus van der Zwan.

Balkende tegen Europa?
Het bezoek van Bush zaterdag en zondag 
kan niet los worden gezien van de rol die 
Nederland speelt in de internationale ‘oorlog 
tegen het terrorisme’. De aankondiging van 
Bush’ s bezoek, eind maart, viel praktisch 
samen met het bekend worden van het 
Amerikaanse voorstel om Nederland op te 
nemen in het rijtje trouwe bondgenoten dat 
geraadpleegd zal worden voor de Quadrennial 
Defense Review. Eens in de vier jaar wordt 
hierin de Amerikaanse militaire strategie 
vastgelegd.
De Nederlandse regering reageerde 
enthousiast. Nog in dezelfde week sprak 
minister Bot (Buitenlandse Zaken) in zijn 
Schmelzerlezing over de mogelijkheid om 
binnen de NAVO aparte ‘kopgroepen’ te 
vormen die militair zouden kunnen optreden 
buiten de consensus van de NAVO-landen om.
De Nederlandse regering had al besloten dat 
ons leger ook ingezet kon worden buiten het 
verdragsgebied van de NAVO. Nu stuurt de 
regering aan op de inzet van ons leger zonder 
de steun van alle NAVO-landen. Het komt er 
op neer dat met name Frankrijk,  Duitsland 
en Spanje zo aan de kant gezet worden. 
Een merkwaardige politiek van een regering 
die zo vol is van een verenigd Europa, dat 
zij delen van onze soevereiniteit eraan wil 
opofferen, maar nu wel met Bush een eigen 
militaristische koers wil varen. Kennelijk zijn 
er plannen in ontwikkeling die, naar het zich 
laat aanzien, niet door een meerderheid van 
de NAVO-landen gesteund gaan worden. Bush 
is alvast een coalitie aan het smeden voor 
een volgende oorlog. Balkende ligt al aan zijn 
voeten. 

Bush
George W. Bush aan Nederland. Onder 
het motto Stop Bush wilden de demon-
stranten dit bezoek niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan.

VS in isolatie
Sinds de Irak-oorlog zijn de VS in steeds 
groter isolement geraakt. Frankrijk en 
Duitsland hebben zich heftig verzet tegen 
het beleid van Bush. Van de belangrijke 
Europese bondgenoten is Spanje vorig jaar 
ook afgevallen. In Italië staat Berlusconi 
onder grote druk sinds de beschieting van 
een linkse journaliste en de dood van haar 
begeleider door Amerikaanse soldaten. 
Blair kreeg het tijdens de verkiezingen 
zwaar te verduren vanwege zijn steun aan 
Bush. Dat zal hem niet snel een volgende 
keer gebeuren! Nu Bush elke steun kan 
gebruiken staat Balkende als eerste te 
kwispelen. Dat is overigens niet zonder 
risico. De geïsoleerde positie van de VS 
in de wereld, zou Balkende wel eens in 
Nederland ten deel kunnen vallen. 

Bronnen:
Volkskrant, 2 mei 2005, 
www.stopbush.nl
www.internationalesocialisten.org
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door REYNOLD KLOOKER           

Oliegeld stinkt niet al gaat het over lijken
Als forumleden waren op 2 februari 
uitgenodigd Gerrie ter Haar, hoogleraar religie 
en mensenrechten aan het Instituut voor 
Sociale Studies in Den Haag, Afshin Ellias, 
rechtsgeleerde, en Theo Brinkel, lid van 
Tweede Kamer voor het CDA. Het standpunt 
van Wesselink werd aan hen voorgelegd met 
de vraag 'Vindt het forum dat ook?' Brinkel 
zegt: 'Ik kende de verhalen van Wesselink 
niet in detail' maar hij belooft met hem verder 
te praten over het benaderen van de 
Nederlandse regering. Nederland heeft de 
handelwijze van China niet aan de orde 
gesteld in de Europese Unie. De druk van 
Frankrijk is groot. Dit land heeft ook belangen 
in Soedan: goud in Darfur en sinds december 
2004 een oliecontract voor Total in Zuid 
Soedan. Frankrijk wil bovendien zijn export 

naar China vergroten. 'Waarom doet 
Nederland niets?' Mevrouw ter Haar: 'Ook 
Nederland wil handel met China'.
De Indiase oliefirma zit in een consortium met 
de Chinezen. Het bijzondere is evenwel dat 
deze firma haar hoofdkantoor in Amsterdam 
heeft. Nederland is belastingtechnisch zeer 
aantrekkelijk voor internationale handelsmaat-
schappijen. Toch houdt de Nederlandse staat 
er wel wat aan over: ongeveer 50 miljoen 
euro per jaar op de winst uit Soedanese olie. 
Nederland zou druk kunnen uit oefenen op de 
regering in India. Het bedrijf wordt ongewenst 
verklaard als India het regiem in Soedan blijft 
steunen.

Maandag 9 mei: het interview
Mijn eerste opmerking was mijn verbazing 
over het feit dat de informatie die Egbert 
Wesselink in het radiogesprek gaf niet eerder 
door de media bekend gemaakt is. Hij ver-
klaarde dat op de volgende wijze.
De berichtgeving over Tsjetsjenië en over de 
oorlogsgebieden in Soedan is bijzonder 
beperkt. Eén van de redenen is de intimidatie 
en terreur die gericht is op journalisten. In 
Tsjetsjenië zijn sinds 1997 al meer dan 20 
journalisten omgekomen. Ook ontvoeringen 
als die van Arjan Erkel dragen er aan bij om 
buitenlandse berichtgeving over het gebied en 
het conflict te beperken. De Russische 
autoriteiten doen bewust niets of zeer weinig 
om journalisten en hulpverleners te 
beschermen. Men heeft liever geen 

China en India in Soedanese olie;   
Nederland zwijgt en profiteert mee

Egbert Wesselink is stafmedewerker van Pax Christi 
Nederland. Zijn taakgebieden zijn Tsjetsjenië en 
Soedan. In een uitzending van radio 1 op 2 februari 
kreeg Egbert Wesselink de gelegenheid om zijn kennis 
van zaken over de rol van China en India in Soedan 
aan de orde te stellen. Hij gaf duidelijke informatie over 
de schending van mensenrechten door het Chinese 
staatsoliebedrijf in Zuid Soedan. De betrokkenheid van 
de Indiase staatsoliemaatschappij kwam ook ter sprake. 
Wesselink vindt dat de Nederlandse regering zowel wat 
China als wat India betreft moet optreden.

Egbert
Wesselink

Interview met Egbert Wesselink
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onafhankelijke waarnemers! De situatie in 
Soedan is hiermee te vergelijken. Daar komt 
nog bij de ontoegankelijkheid van Zuid-
Soedan. Door het gebrek aan wegen moet er 
een vliegtuigje voor 10 duizend dollar 
gehuurd worden. Er is geen (mobiel) 
telefoonnet. Niet aantrekkelijk voor 
journalisten. Berichtgeving komt er alleen via 
fact finding missies van hulp- en mensenrecht
enorganisaties.
Over het optreden van de Chinese milities 
kom je bijna niets te weten via de openbare 
rapporten.
Egbert heeft zijn gegevens door persoonlijke 
contacten met rebellen van de SPLM. Een 
medewerker van een niet Chinees oliebedrijf 
heeft ze bevestigd en nader gespecificeerd. 
Egberts bronnen moeten om 
veiligheidsredenen geheim blijven. De 
Chinezen hebben een eigen militie, bewapend 
maar in civiele kledij, geleid door een 30-tal 
officieren. Zij zijn belast met de handhaving 
van de (hun) orde bij de boorlocaties. 
Daaromheen ligt een ring van 
regeringstroepen en daar weer buiten 
opereren Arabisch-Soedanese milities. Althans 
zo was situatie voor het vredesakkoord. Niet 
duidelijk is hoe de ‘taakverdeling’ nu is. Bij 
het ‘vrijmaken’ van een nieuwe boorlocatie 
deden de regeringstroepen het vuile werk: de 
verdrijving van dorpelingen die in de weg 
woonden of die als gevaar gezien werden 
vanwege mogelijke steun aan de rebellen.
In totaal zijn er in Zuid Soedan ongeveer 100 
duizend mensen verjaagd en daarbij zijn er 
10 duizend omgekomen. Meer informatie op 
www.ecosonline.org

Sinds 1997 is het Indiase bedrijf in Nederland 
gevestigd eerst onder de naam Talisman B.V. 
en sinds 2003 als Nile Ganga B.V. Er is 
gevraagd aan het ministerie van buitenlandse 
zaken om een rechtszaak te beginnen tegen 
Talisman op grond van het profiteren van 
voorafgaande misdaden: het wegbulldozeren 
van dorpen door de Soedanese 
regeringstroepen. Er is geen gevolg aan 
gegeven. De juridische afdeling van 
Buitenlandse Zaken adviseerde tegen, terwijl 
een hoogleraar mensenrechten voor was. Het 
ziet er niet naar uit dat er nu wel iets gebeurt. 

Pax Christi

Het kantoor van Pax Christi bevindt zich 
in het Utrechtse winkelcentrum Hoog 
Catharijne, Godebaldkwartier 74. 
Oriëntatiepunt: linksachter ABN/AMRO. 
Geen verbanden leggen die er niet zijn! 
Een fraaie, ruime entree met veel 
zitplaatsen voor bezoekers. Uit de rekken 
en staanders met informatie van andere 
organisaties is de link met de katholieke 
wereld duidelijk af te leiden. Veel missie. 
Aansluitend aan de hal een stilte- en 
eredienstcentrum. Elke middagpauze kan 
men daar een viering bijwonen. 
De vredesbeweging Pax Christi Nederland 
is in 1948 opgericht. Zij wil waar ook ter 
wereld gewapende conflicten helpen 
beslechten, vijanden met elkaar 
verzoenen en een boodschap van hoop in 
plaats van haat uitdragen.

Huidige kernactiviteiten: 
• Bevorderen van een eenduidig beleid 
Europa in het Midden-Oosten, met name 
in het Palestijns-Israëlisch conflict 
• Werken aan de terugdringing van 
wapenbezit en aan steun bij democrati-
sering in de Balkanregio
• Versterking van de positie van indianen 
in Latijns-Amerika
• Campagne tegen illegale handel in lichte 
wapens
• Aandacht voor de situatie in Zuid 
Soedan en Darfur
De katholieke vredesbeweging Pax Christi 
Nederland heeft nu ongeveer tienduizend 
leden. Leden ontvangen vier keer per jaar 
het blad Pax Christi communicatie. 
De webplek: www.paxchristi.nl

Het kantoor 
van Pax 
Christi in 
Utrecht



16 Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg! JUNI 2005 17Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg!JUNI 2005

door REINOLD KLOOKER           

Biografie van  Kahn
Abdul Qadeer Kahn werd in 1936 geboren in 
Bhopal, wat nu een deel van India is. In 1952 
verhuisde de familie Kahn naar Pakistan, 
zoals miljoenen ander moslims deden. Voor 
zijn Technisch-Universitaire studie ging hij 
naar Duitsland en later naar Delft waar hij in 
1967 als metaalkundig ingenieur afstudeerde. 
In 1972 promoveerde hij aan de Katholieke 
Universiteit van Leuven als doctor in de 
metaalkunde. Hij ging werken bij FDO, een 
dochteronderneming van de Verenigde 
Machine Fabrieken in Amsterdam. FDO voerde 
opdrachten uit voor UCN. Al na een week bij 
FDO werd Kahn naar Almelo gestuurd. Hij 
kreeg opdrachten om geheime tot zeer 
geheime documenten over ultracentrifuges te 
vertalen. Achteraf is gebleken dat hij in 1974 
een brief schreef aan de minister-president 
van Pakistan waarin hij zijn diensten aanbood. 
In 1975 begint Pakistan aan de voorbereiding 
van de uraniumverrijking met de bedoeling 
een kernwapen te ontwikkelen. Dit in reactie 
op de kernwapenproef door India in 1974. In 
december 1975 verlaat Kahn met zijn gezin 
plotseling Nederland zogenaamd voor een 
vakantie in Pakistan. Hij zal niet bij zijn 
werkgever in Nederland terugkeren en neemt 
in maart ‘76 ontslag. In juli 1976 start Kahn 
zijn laboratorium dat de exclusieve taak heeft 
om een ultra-centrifuge fabriek te ontwikkelen 
voor de verrijking van uranium. In 1978 vindt 
de eerste verrijking plaats en in 1979 is de 
fabriek in vol bedrijf.

Kahn en het Pakistaanse 
atoombomproject 
In maart 1979 bracht de Duitse TV het 
Pakistaanse atoombomproject voor het eerst 
in de openbaarheid.
In de uitzending werd ook de verbinding met 
Nederland gelegd. Er kwam een directe 
reactie van de Nederlandse overheid en 
justitie die de indruk moest geven dat men 
van niets wist en snel en duidelijk wilde 
optreden.

Uit geheime stukken die in het bezit zijn 
gekomen van de redactie van Argos, het 
journalistieke onderzoeksbureau van VPRO 
radio, blijkt dat de Nederlandse regering toen 
al drie jaar op de hoogte was van de betrok-
kenheid van Nederland bij wat daarna de 
affaire Kahn is gaan heten.
In oktober 1975 werd Kahn binnen het bedrijf 
FDO op een zijspoor gezet, zodat hij geen 
toegang meer had tot UCN. De directeur van 
FDO, dhr Kuis, informeerde de BVD over de 
mogelijke spionage van Kahn bij het UCN. “De 
BVD werd kwaad op ons omdat wij een 
asociaal personeelsbeleid voerden. Hoe 
konden we Kahn uitmaken voor spion?” aldus 
dhr Kuis. De BVD reageerde daar dus zeer 
vreemd op. Ook later, na het vertrek van 
Kahn, was rol van de BVD uiterst 
merkwaardig. Henk Sleebos, een studievriend 
van Kahn in de tijd dat hij in Delft studeerde, 
begint in het voorjaar van 1976 met een 
eigen bedrijf. In dat jaar komt hij met een 
metalen buis bij het bedrijf EMWH (Explosives 
materials working Holland). Sleebos heeft 
daar zelf gewerkt en weet dat het bedrijf in 
1972 een proefopdracht voor Urenco 
uitgevoerd heeft. Hij vraagt of zij de buis met 
explosieven kunnen bewerken. In april 1977 
verklaarde de directeur van EMWH, dhr 
Zondag, in een gesprek met een 
beveiligingsmedewerker van Urenco en ook 
met iemand van de BVD dat Kahn en Sleebos 
in 1975 weer contact gekregen hebben. De 
medewerker van de BVD vond een verder 
onderzoek naar Sleebos niet opportuun.
Dat Pakistan een kernwapen wilde 
ontwikkelen was toen bekend, evenals de rol 
van Kahn daarin.

De betrokkenheid van het Nederlandse 
bedrijfsleven
In rapport van 1981van de Economische 
Controle Dienst afdeling recherche van 1981 
staat dat de afdeling in 1979 de opdracht 
kreeg om een onderzoek te doen naar 
bedrijven die in staat worden geacht 
apparaten en materialen te leveren die 
gebruikt kunnen worden bij het ultra-
centrifuge proces. Het bedrijf FDO werd 
vervolgd wegens niet toegestane leveringen 
aan Pakistan maar in hoger beroep vrijgespro-
ken. Bij dit proces kwam iets opmerkelijks 
naar buiten: de directeur verklaarde dat het 
bedrijf gehandeld had in overleg met de BVD.
De directeur bevestigde dit in de week van de 
uitzending van Argos (op 29 april jl.). Hij zei: 
“Ik ben drie keer in Pakistan geweest met 
toestemming van de BVD. Ook van Doorns 
Transmissie bedrijf (VDM) werd vervolgd 
wegens het leveren van speciaal bewerkte 
pijpen aan Pakistan die volgens deskundigen 
alleen maar bedoeld zijn voor ultra-centrifuge. 
Ook dit bedrijf werd vrijgesproken. De Officier 
van Justitie liet het hoger beroep lopen.

Hoe de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD, nu AIVD), 
met medeweten van de Nederlandse regering en in 
samenwerking met de CIA, bewust strategische 
goederen bestemd voor Pakistan doorliet.De apparaten 
en materialen waren bestemd voor het onderzoeks-
laboratorium van Abdul Kahn en werden door een aantal 
Nederlandse bedrijven, waaronder de firma’s van Henk 
Sleebos, geleverd. Abdul Kahn ontwikkelde op basis van 
zelf vergaarde en gestolen kennis bij het ultracentrifuge 
bedrijf UCN (onderdeel van Urenco) het uraniumverrij-
kingproces in Pakistan. Dit verrijkte uranium is de 
grondstof voor de kernbom. Kahn heeft hieraan de titel 
‘Vader van de Pakistaanse Atoombom’ te danken.

BVD hielp mee aan schending Non-proliferatie 
Verdrag voor atoombom Pakistan
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Het Argos programma gaf nog meer bewijzen 
van kennis die de BVD had maar niet 
gebruikte.
De enige die tot nu toe een keer veroordeeld 
is voor een levering aan Pakistan (een 
oscilloscoop) is Sleebos. In 1983 krijgt hij een 
jaar gevangenisstraf, maar in hoger beroep 
wordt dit omgezet in boete van 20.000 
gulden.
Daarna kan hij weer doorgaan met zijn handel 
tot 2002 of 2003. Door de ontmaskering van 
Kahn als verspreider van ultracentrifugetechn
ologie naar Noord-Korea, Libië en Iran is hij 
uit de gratie bij de Amerikanen en wordt zijn 
netwerk overal in de wereld aangepakt. 
Sleebos moet daarom ook vervolgd worden. 
Uit het verloop van het proces tegen S. dat in 
mei 2004 startte met een proforma zitting en 
nu echt lijkt te beginnen op 6 juli, blijkt dat 
Justitie (en Binnenlandse Zaken via de BVD/
AIVD) in een uiterst ongemakkelijke zaak 
verwikkeld zijn geraakt. Het feit dat de BVD al 
bijna dertig jaar S. intensief in de gaten 
houdt, mag geen rol spelen in het proces 
terwijl de misdrijven waar S. van beschuldigd 
wordt wel op basis van BVD informatie 
bekend zijn. De advocaten gaan hun verweer 
waarschijnlijk baseren op het jarenlang 
‘gedogen’ waardoor S. niet beter wist dan dat 
zijn handel legaal was.

Het beleid van Nederland
De cruciale vraag is: waarom voert Nederland 
met zijn inlichtingen en economische controle 
dienst zo’n bizar beleid? Meestal is de verkla-
ring: handel moet je zo wering mogelijk 
belemmeren en voor de immorele kanten de 
andere kant opkijken. U weet wel koopman 
en dominee. Hier is veel meer aan de hand.
De VS, en de CIA als uitvoerder van dat 
beleid, hebben Pakistan altijd als bondgenoot 
in de regio gezien en gebruikt. In de tijd van 
de ’koude oorlog’ was, in Amerikaanse ogen, 
India een bondgenoot van de Sovjet-Unie. 
Toen de Sovjet troepen in 1978 Afghanistan 
binnen vielen werd Pakistan het belangrijkste 
doorvoerland voor de Amerikaanse steun aan 
het verzet. De CIA zorgde voor de bewape-
ning en training van milities die tegen de 
Russen vochten. Hier ligt de oorsprong van Al 
Qaida! Door de sleutelrol van Pakistan hebben 
zij waarschijnlijk kunnen bedingen dat de VS 
geen probleem zou maken met de ontwikke-
ling van een Pakistaanse kernbom. De VS zou 
zijn NPV-verplichtingen vergeten zoals zij dat 
al ook gedaan hadden m.b.t. Israël.

Wat heeft Nederland daar mee te maken? De 
rol als gewillige dienaar!
Uit een artikel in de New York Times (26-12-
2004) blijkt de verwevenheid van de CIA en 
de BVD. Hebben we altijd al gedacht. Maar 
het is goed dat het nu eens zwart op wit 
staat.

De ondersteuning van het Pakistaanse project 
mocht (ook) uit Nederland komen! Uit 
verklaringen blijkt dat Kahn tussen 1978 en 
2000 tenminste vijf keer in Nederland 
geweest is. De meeste keren was de BVD 
daarvan op de hoogte. De CIA ging er niet 
mee akkoord dat Kahn gearresteerd werd en 
dus werd Kahn niet gearresteerd.
Er is een opvallende parallel in de relatie: 
Pakistan - VS - Nederland en in de relatie: 
Israël - VS- Nederland.
In beide gevallen wordt het beleid bepaald 
door de VS, verricht Nederland hand- en 
spandiensten en zijn er kernwapens in het 
spel. Het grote verschil is dat er geen militair 
vrachtvliegtuig van Pakistan op de Bijlmer is 
neergestort.

Bronnen:
De biografie van Dr. Abdul Qadeer Kahn door 
Carey Sublette te vinden op 
nuclearweaponarchive.org/pakistan
De uitzending van Argos op 29 april 2005

Abdul Qadeer Khan



18 Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg! JUNI 2005 19Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg!JUNI 2005

C  U  L  T  U  U  R

door DAAN BARTELS

Monumenten vragen de 
aandacht, vragen stilte. Ze 
geven de mogelijkheid te 
herinneren, te herdenken, 
respect te tonen. Monumenten 
kunnen aanzetten tot denken. 
Soms kun je er van leren, over 
wat gebeurd is. De cd 
‘Bevroren tranen’ van Maarten 
Peters is zo’n monument.

In 1999 begint het verhaal achter 
de totstandkoming van de cd. 
Maarten Peters zingt tijdens een 
benefietconcert voor Kosovo ‘De 
treinen hebben kleur’. Het is een 
lied vol ongeloof over oorlogsge-
weld, dat opnieuw werkelijkheid is 
geworden.
In hetzelfde jaar kruizen de wegen 
van Peters (bekend als tekstschrij-
ver en componist voor Margriet 
Eshuijs, Liesbeth List en Rob de 
Nijs) en Dirk Mulder (directeur van 
Herinneringskamp Westerbork). 
Het leidt tot een reeks uitvoeringen 
van nieuwe liedjes, die de herinne-
ring aan oorlog en vervolging 
levend houden.

Met het openingsnummer ‘Bevro-
ren tranen’ zet Maarten Peters 
muzikaal de toon voor het gehele 
album; Peters voelt wat hij zingt 
en wordt intiem begeleid op enkele 
klassieke instrumenten. Het eerste 
lied vertelt Maartens indruk van 
een gesprek met een oud-
verzetsstrijdster.
‘De vogels zingen jouw naam’ gaat 
over het herinneren en herdenken 
en onderstreept de kracht die daar 
van uit gaat. Cellist Bastiaan van 
der Werf speelt hierin een prach-
tige solo. In ‘Herdenken doe je 
alleen… samen met anderen’ wordt 
hetzelfde thema bezongen.
‘Jaargetijden’ is eerder op cd gezet 
door Liesbeth List (‘Noach’, 1996). 
Het is een hartverscheurend 
verhaal van een vrouw, wiens 
geliefde niet terugkeert van waar 
hij naar toegevoerd is. Elk jaar 
opnieuw brengt elk seizoen haar 
terug bij een herinnering en elk 
seizoen overleeft zij door de 
gedachte hem ooit weer te zien.

Koude rillingen bezorgt Peters met 
‘Wat zou ik doen’. In dit lied kijkt 
Maarten Peters niet terug, maar 

Het monument van Maarten Peters 

stelt hij zich voor wat hij zou doen 
als de geschiedenis zich toch nog 
eens zou herhalen. De hoop niet 
op de proef gesteld te worden, 
klinkt door in het lied.

‘Bevroren tranen’ is een bijzonder 
product, een monument eigenlijk.

Het album is uitsluitend te 
bestellen via de websites 
www.maartenpeters.nl en 
www.kampwesterbork.nl.

Bevroren Tranen
 
hoe lang kan iemand schuilen
voor de angst die niemand ziet
hoe veel kan iemand huilen
om dat groot immens verdriet
de tijd hij heelt alle smart
de pijn versteent in jouw hart
bevroren tranen zie ik als ik naar je kijk
bevroren tranen
waaruit zoveel liefde blijkt
kom vertel me je verhaal
hoe jij het leven hebt terug gehaald
weet dat ik hier naast je sta
hoe ver kan iemand vluchten
voor wat er is gebeurd
wanneer kun je berusten
als je dromen zijn verscheurd
niemand kent dat grootse plan
maar jij laat zien dat het kan
bevroren tranen uit een bron die nooit opdroogt
bevroren tranen
je houdt je sterk wanneer de pijn ontdooit
kom schreeuw schreeuw het uit
als een orkaan of zonder geluid
weet dat ik hier naast je sta
want op de akkers van de dood de helse dood
zaaide jij hoop… hoop
een nieuwe lente een nieuw begin
voor iedereen
bevroren tranen als ik in je ogen kijk
bevroren tranen ontsprongen in een andere tijd
toen de wereld was verdwaald
heb jij haar teruggehaald
weet dat ik hier naast je sta
weet dat ik hier naast je sta
weet dat wij hier naast je staan

Maarten Peters, ‘Bevroren tranen’, 
B'hive, BH 20050405
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Politieke poëzie met 
Attila the Stockbroker 

Een slam tussen dichtende politici 
en dichters met politieke verzen.
Attila the Stockbroker is een 
dichter-zanger die met één voet in 
de punk staat en met de andere in 
de traditie van de Middeleeuwse 
troubadours. Centraal in zijn 
werk staat de strijd tegen sociale 
onrechtvaardigheid. Presentatie: 
Harry Zevenbergen en Diann van 
Faassen

Dinsdag 14 juni, 21.00 uur.
Paard van Troje, Prinsegracht 
10 Den Haag. Entree: gratis

Theatervoorstelling 
De Queeste

In een wereld vol oorlog, 
fanatieke godsdienstige en 
etnische strijd, leeg materialisme, 
sluimerend geweld dat ieder 
moment kan uitbreken, 
technologie die ons nog verder 
van elkaar vervreemdt en 
onbeheersbaar lijkt te worden, 
duikt de laatste jaren plots een 
nieuw, hoopgevend 
generatiebeeld op. Een generatie 
die opnieuw wil vechten voor een 
ideale wereld. Auteur Paul 
Pourveur schreef deze voorstelling 
De Queeste voor de Vlaamse, 
geëngageerde theater-
makersgroep De Queeste 
(www.dequeeste.be). 

Dinsdag 31 mei en woensdag 
1 juni 20.30 uur. De Brakke 
Grond, Nes 45, Amsterdam, 
Amsterdam. € 10,-. 
Kassa: 020-6266866. Vlaams 
Cultuurhuis de Brakke Grond. 
020-6227860. 
info@brakkegrond.nl, 
www.brakkegrond.nl

De Franciscaanse Vredeswacht is een radicaal pacifistische groep.
De oorsprong van de Vredeswacht ligt in de tijd van de strijd tegen de kruisraketten. Zij waren b.v. permanent 
aanwezig in Woensdrecht.  Voor het begin van de eerste golfoorlog, in december 1990, werd de wacht 
weer nieuw leven in geblazen. Zij stonden op het Museumplein en vanaf maart 1991 tot 4 mei 2004 op het 
Beursplein in Amsterdam.
Het was een stille wake tegen de oorlog en wapenhandel. Vele jaren elke woensdagmiddag van  1.00 tot 2.00 
uur. De laatste tijd eenmaal per maand. Door de veroudering van de deelnemers en het afnemende aantal is 
het moeilijke besluit gevallen om definitief te stoppen.  Dodenherdenkingsdag 2005 was het symbolische einde

Laatste wake Franciscaanse Vredeswacht op het Beursplein

Tentoonstelling 
Indië-weigeraars

De Indië-weigeraars wilden niet 
mee doen aan de militaire strijd 
tegen de onafhankelijkheid van 
Indonesië. Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid. 020-6681868. 
vredesmuseum@tiscali.nl 
www.vredesmuseum.nl

Dinsdag 14 juni t/m za 30 juli. 
Centrale Bibliotheek, 
Groenmarkt 153, Dordrecht. 
Entree: gratis.  
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Vergissing?
Dat Spanje oorlogsmaterieel aan 
Venezuela verkocht heeft noemt de 
Noord-Amerikaanse minister van 
defensie Donald Rumsfeld een 
‘vergissing’, die later nog zal 
blijken. Venezuela kocht acht 
verkenningsvliegtuigen en tien 
transportvliegtuigen van Spanje. 
Eerder noemde een Spaanse oud-
premier de verkoop van nieuwe 
patrouilleboten en vliegtuigen 
“ontzettend onverantwoordelijk”.
De wapentransacties die Spanje 
met Venezuela deed, doen de 
bekoelde relaties tussen de VS en 
Spanje - sinds Spanjes 
terugtrekking uit Irak - geen goed. 
Ook heeft Venezuela 100.000 
kalasjnikovs van Rusland gekocht. 
De Amerikaanse minister vroeg 
zich af waarvoor “ze die daar nodig 
hebben”. Hij had echter geen 
bewijs, dat deze geweren aan het 
bevrijdingsleger FARC in Colombia 
doorgespeeld zouden worden. 
NRC Handelsblad 07-04-2005.

Ho Chi Minh-stad
Op 30 april 1975 wordt Saigon, na 
bijna dertig jaar strijd tegen 
buitenlandse overheersing, door 
het communistisch bevrijdingsleger 
ingenomen en omgedoopt in Ho 
Chi Minh-stad. Eerst bezetten de 
Fransen Vietnam, daarna de 
Noord-Amerikanen. In deze 
Vietnam-oorlog vielen 58.202 
Amerikanen en 1.1 miljoen Vietna-
mezen. Er raakten 300.000 Ameri-
kanen en 600.000 Vietnamezen 
gewond.
De Volkskrant 30-04-2005.

Poetins belofte
Pantservoertuigen, hefschroefvlieg-
tuigen en communicatieapparatuur 
wil men in Rusland aan de Palestij-
nen leveren, als Israël bereid is om 
mee te werken. Ook zou Rusland 
de opleiding van Palestijns veilig-
heidspersoneel willen verzorgen.
Het Parool 30-04-2005.

Souvenir
In het staartstuk van hun Apache-
gevechtsheli, bekenden drie 
militairen van de Koninklijke 
Luchtmacht dat zij twee Kalasj-
nikov-geweren naar Nederland 
gesmokkeld hebben. Als decoratie 
wilden zij deze geweren thuis aan 
de muur hangen.
De Volkskrant 30-04-2005.

Oude militairen
Doordat het ministerie van 

W A P E N Op 27 april lekten via The 
Washington Post gegevens van 
de Amerikaanse overheid uit, 
namelijk dat het aantal “ernstige 
terroristische incidenten” in de 
wereld vorig jaar in vergelijking 
met 2003 is verdrievoudigd. De 
gegevens waren voor president 
Bush, die de strijd tegen terreur 
tot topprioriteit 
maakte, een 
tegenvaller, reden 
waarom het 
uitlekken ‘niet 
had gemogen’. Op 
dezelfde dag was 
er het Nederlandse 
bericht, dat Amsterdamse 
basisschoolleerlingen van 
Marokkaanse afkomst 
radicaliseren, zelfs (enig) begrip 
tonen voor ‘11 september’. Het is 
de uitkomst van een tussentijds 
onderzoeksrapport in opdracht 
van Job Cohen. Ruim een jaar 
terug vlak na de grote aanslag 
te Madrid schreef ik een artikel, 
dat in de media verscheen onder 
de titel Arabieren voelen zich 
uitgesloten en vernederd. U 
herinnert zich dat wellicht. 
Dat was dus voordat Geert 
Mak zijn pamflet Gedoemd tot 
kwetsbaarheid schreef, dat 
de woede opriep van rechtse 
columnisten. Het was ook voordat 
het boek Terror in the Name of 
God van de Amerikaanse Jessica 
Stern, die als terrorisme-expert 
de daders opzocht en met hen 
over hun drijfveren sprak, op de 
Nederlandse markt verscheen 
onder de titel Terreur in naam 
van God. Ook zij spreekt over 
vernedering als diepere grond, 
iets dat Leon de Winter voorheen 
in een column een dooddoener 
noemde. Terroristen zouden, 
zo stelt Stern, vernederd zijn 
in en na de jeugd, als persoon, 
als groep en als werelddeel 
en ook in historische zin als 
gekoloniseerde. In bijna elk 
gesprek dat ze met hen had, 
kwam het woord vernedering 
steeds weer terug.
Natuurlijk zijn er ook andere 
redenen, waarom men toetreedt 
tot een radicale groep: 
ontworteling, eenzaamheid in de 
westerse samenleving, je broer is 
al lid, het geeft prestige om ‘de 
wereld te zuiveren in een heilige 
oorlog’, het levert geld op

en/of het geeft avontuur. Stern 
vat dat laatste samen als ‘lol en 
profijt’, maar als diepere wortel 

ziet zij het zich vernederd voelen. 
Een militaristische aanpak van 
terrorisme werkt volgens haar 

dan ook averechts. Logisch want 
die versterkt juist dat diepere 
gevoel van vernederd zijn. En 

die aanpak 
solidariseert 

tevens, zo voeg 
ik toe, dus dat 

zij ondanks hun 
geweldpleging 

daardoor op 
een zekere 

steun van hun omgeving 
kunnen rekenen. In de jaren 
zeventig zagen we dat ook in 

West Duitsland inzake het linkse 
terrorisme. De vijandigheid 

van de overheid hield toen het 
zich verbonden voelen met 

de ‘terroristen’ lang in stand. 
Eveneens in Noord-Ierland, waar 
in bepaalde perioden ook buiten 

de kringen van de harde IRA-
kern het idee opgang deed, dat 

je ‘Engelsen mocht afmaken’. 
Het solidariseren geldt zeker, 

als je de harde methode van de 
Amerikanen toepast, waardoor 

je niet de terrorist maar z’n 
omgeving slaat. Die methode is 

niet de onze, hoewel het huidige 
kabinet met z’n maatregelen 

tegen de rand zit. 
Hoe dan wel? Naast de nodige 

adequate veiligheidsmaatregelen 
en het isoleren van 

haatzaaiende imams, lijkt het 
zaak een antwoord te vinden 

op ‘vernedering’. De hele 
(wereld)samenleving zou zich 
hierop moeten bezinnen. Het 

vergt creativiteit en ook inzet. 
Misschien kan het belangrijke 
boek Respect in een tijd van 

sociale ongelijkheid van de 
Amerikaanse socioloog Richard 
Sennet ons daarbij van dienst 

zijn. In plaats van mensen 
gelijkwaardig te bejegenen, is 

paternalisme en bedilzucht troef 
volgens hem. Ook medelijden 

wijst hij af als vernedering. 
Vooral zijn eigen landgenoten 
zouden maar niet begrijpen, 

dat neerbuigend hulpverlenen 
vernederend kan zijn.

Zijn antwoord is heel simpel: 
elkaar respecteren en de ander 

hooguit helpen zichzelf te helpen. 

Respecteren, 
niet vernederen

HANS FEDDEMA 
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Defensie jongere en daarom 
goedkopere werknemers wil 
aantrekken, aldus verschillende 
bronnen bij dat departement, 
zullen drieduizend oudere mili-
tairen komend jaar uit hun functie 
ontheven worden.
NRC Handelsblad 30-04-2005.

Militaire executie
Op 23 maart 2003 gooide de in 
Koeweit gelegerde Amerikaanse 
militair Hasan Akbar handgranaten 
tussen zijn collega militairen en hij 
beschoot hen vervolgens. Het 
gevolg was dat er twee doden en 
zestien gewonden vielen. Volgens 
zijn advocaten draaide hij door 
omdat hij voortdurend door hen 
gepest en bespot zou zijn. In 1961 
vond de laatste militaire executie 
(in de VS) plaats.
De Volkskrant 30-04-2005.

Neutronen(bron)?
Met een eenvoudige techniek is 
men er in geslaagd de kernen van 
deuterium te versmelten. Het is 
een echte kernfusie, maar een 
energiebron zal het niet worden. 
Het op een keukentafel passend 
apparaat bevat een pyro-elektrisch 
kristal en het zou nuttig kunnen 
zijn als neutronenbron voor de 
olie-industrie en voor de douane.
De Volkskrant 03-04-2005.

Landmacht haalt advertentie 
met kind terug
De advertentie voor de Landmacht-
dagen met daarin een vijfjarig 
jochie met legerhelm op zal niet 
langer te zien zijn. De Koninklijke 
Landmacht besloot woensdag de 
omstreden boodschap onmiddellijk 
in te trekken, omdat die bij sommi-
gen een ‘beeld van kindsoldaten’ 
opriep. De landmacht verzekert dat 
hij dit effect niet had bedoeld. Met 
de advertenties wil het krijgsmacht-
onderdeel laten zien dat de Land-
machtdagen voor iedereen zijn en 
niet alleen voor toekomstige 
soldaten. 
Het jongetje van vijf jaar oud 
moest evenals een ouder echtpaar 
in een andere advertentie die 
groep bezoekers buiten de doel-
groep voor werving vertegenwoordi-
gen.
Op de Landmachtdagen laat de 
landmacht met demonstraties 
jaarlijks aan het Nederlands 
publiek zien wat een leven bij dat 
onderdeel van de krijgsmacht 
behelst. (ANP)
Ravage mail, 11-05-2005

Ontwikkelingsbudgetten voor 
nieuwe wapentechnologie
Uit de wapenindustrie komen 
voortdurend geluiden dat de 
ontwikkelingsbudgetten voor 
nieuwe wapentechno-
logie te laag zijn. 
Zowel in Washington 
als Brussel kloppen 
militaire industrieën 
aan met het doel 
deze budgetten te 
verhogen. In de 
Verenigde Staten 
gaat al meer dan 
50% van alle gelden 
die de overheid 
beschikbaar heeft 
voor onderzoek en 
ontwikkeling (R&D) 
naar Defensie. Meer 
dan alle posten, 
zoals gezond-
heidszorg, ruimte-
vaart, landbouw etc. 
samen. Echter ook 
van deze niet-militaire onderzoeks- 
en ontwikkelingsbudgetten gaat 
een steeds groter deel naar 
militaire doelen. Dit betekent dat 
nog veel meer van het geld naar 
militaire zaken gaat. Andere 
onderzoeksinstellingen schikken 
zich steeds meer naar militaire 
wensen. Daar zit immers het geld. 
Een belangrijk argument ter 
verdediging van deze absurde 
situatie is dat de ontwikkelde 
producten een vernieuwende 
(innovatieve) en economische 
waarde hebben, de zogenaamde 
spin-off. Het blijkt echter dat de 
Amerikaanse defensie-industrie het 
geld nauwelijks besteed aan 
fundamenteel en toegepast onder-
zoek, maar dat het voor ruim 80% 
direct naar de ontwikkeling (testen 
en verbeteren) van nieuwe produc-
ten gaat. In de civiele sector is dit 
nog geen 10%. De civiele sector 
draagt kortom veel meer bij aan 
nieuwe ontwikkelingen en inzich-
ten, maar kampt met een gebrek 
aan investeringen door de over-
heid. In een uitgebreid onderzoek 
naar de waarde van deze 
investeringen in de wapenindustrie 
komt de directeur van de Nationale 
Technologie en Innovatie 
Onderzoeksraad tot een negatieve 
beoordeling van de nadruk die in 
de VS ligt op militaire R&D: “De 
commerciële voordelen zijn klein, 
gezien het niveau van de investe-
ringen,” zo luidt een van de krach-
tige conclusies. 
Bron: Charles W. Wessner, 
'Innovation, Security & Growth', 
Brussel, 19-11-2004.

Onderzoek naar wapens, de 
Europese Unie
De Europese defensie-industrie 
klaagt steen en been over het 
achterblijven van de gelden voor 

de wapenindustrie. Een 
werkgroep die de 
Europese Grondwet 
opstelde, beweerde: 
“Meer investeringen in 
militair onderzoek zijn 
van essentieel belang, 
zowel met het oog op 
kwalitatief hoog-
staande uitrusting als 
in het belang van de 
civiele industrie, die 
ook de vruchten 
plukt van militair 
onderzoek. De nood-
zaak blijkt bijvoor-
beeld uit het aan-
zienlijke verschil 
tussen de omvang 
van de investeringen 
in de Europese Unie 

(ongeveer 10 miljard euro) en die 
van de investeringen van de 
Verenigde Staten (53 miljard 
euro).” De spiegeling aan het 
Amerikaanse bestedingspatroon 
laat zien welke bedenkelijke koers 
invloedrijke Europese strategen 
voor ons in petto hebben. 
Bovendien heeft de industrie voor 
het eerst EU-geld gekregen voor 
militair en veiligheidsonderzoek. 
Ook in Europa zijn vraagtekens te 
zetten bij de nadruk op defensie 
bij de verdeling van gelden. In 
Europa gaat een derde van de 
R&D-gelden naar militair onder-
zoek. Ruim de helft daarvan wordt 
door overheden gefinancierd en de 
rest door de industrie zelf. Dit 
terwijl van de civiele R&D nog 
geen 20% door de EU-regeringen 
wordt verstrekt en 80% door de 
industrie. Ook in de EU blijkt de 
wapenindustrie dus voorgetrokken 
te worden.
Bron: Frank Slijper, “Europese 
Grondwet: Defensieagentschap en 
militair onderzoek,” CtW, mei 
2005; en Brian Morris, “Networking 
and Research Opportunities in 
Europe,” Aerospace and Defence 
Industries Association of Europe 
(ASD), 29/03/05.

Nieuwe informatie
Het Ministerie van EZ gaat gestaag 
door met het publiceren van de 
gegevens over door Nederland 
verstrekte wapenexportvergunnin-
gen. In november 2004 (het 
laatste overzicht tot nu toe) blijken 
vooral Griekenland, Zuid-Korea en 
de Verenigde Staten grote afne-

door Martin Broek, 
Campagne tegen 

Wapenhandel,
Dutch Campaign Against 

Weapon Trade,
Anna Spenglerstraat 71, 

1054 NH Amsterdam, 
020 6164684, 

amokmar@antenna.nl  
www.stopwapenhandel.org
www.stoparmstrade.org

F E I T E N 
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Binnenland
De heer of mevrouw N. Veenman 
uit Maarssen nam in een brief de 
moeite in te gaan op het artikel 
‘Vervagende grenzen en het 
vredesvraagstuk’ uit VK/’t KA van 
maart 2005.

Uit de brief:
“Aandacht meer op het binnen-
land? Ja, want de bom bannen 
gaat allang niet meer en in het 
binnenland ligt een andere bom te 
tikken”.

Hij/zij denkt daarbij aan de 
nalatenschap van Pim Fortuyn, 
uitgeroepen tot de belangrijkste 
Nederlander sinds 1648. Ter 
illustratie stuurde hij deze tekst 
mee zoals die te vinden is op het 
Nationaal Monument op de Dam in 
Amsterdam. 
Hieronder treft u hem aan. Over de 
opmerking in het artikel dat de 
eenheid in verscheidenheid, zoals 
Nederland is geweest, dient te 
worden hersteld, merkte de 
schrijver op dat het beter is de 
basis ervan te vernieuwen.

Nimmer van Erts tot Arend, was 
enig schepsel vrij onder de zon, 
noch de zon zelve, noch de 
gesternten. Maar Geest brak wet 
en stelde op de geslagen bres de 
mens. Uit die Eersteling daalden 
de ontelbaren. Duchtend zijn hoge 
blik deinsden hun zwermen binnen 
de wet terug en werden volken en 
stonden elkander naar het leven: 
onder nachtgewolkten verward 
treurspel, dat wereld heet.
Sindsdien werd geen mens vrij dan 
ontboden boven zijn dak, geen 
volk dan beheerst van boven zijn 
torens. Blijve ons dat bij, verlost al 
wij werden uit het schrikbewind 
van een onderwereld. Niet 
onbeheerst, doch enkel beheerst 
van boven de wereld blijft vrijheid 
ons deel.

Rectificaties en 
aanvulling

Opgewarmd Nederland
In de boekbespreking over ‘Opge-
warmd Nederland’ is in ’t KA/VK 
van december 2004 (jaargang 27, 
nr. 9) ingegaan op de bodemdaling 
in ons land tengevolge onder 
andere van het slinken van het 
veenpakket. In totaal, zo stond 
vermeld, is door ontginning en 
ontwatering en daarna ook door 
turfwinning in de loop der eeuwen 
6,4 m³ veen verdwenen.
Er had moeten staan: naar 
schatting 6,4 miljard m³.

Vervagende grenzen en het 
vredesvraagstuk
In het artikel ‘Vervagende grenzen 
en het vredesvraagstuk’ in VK/
’tKA/KWW van maart 2005 stond 
vermeld: “De 20e eeuwse Franse 
filosoof Jacques Elkel heeft 
gewezen op de technologie in de 
wereld”. Er had moeten staan:
“De 20e eeuwse Franse filosoof 
Jacques Ellul heeft gewezen op de 
technologie als motor van de 
ontwikkeling in de wereld”.

R  E  A  C  T  I  E  S     V  A  N     L  E  Z  E  R  S 

De redactie stelt het op prijs wanneer lezers reageren op hetgeen ze in ons 
blad aantreffen of wanneer ze zelf iets in het kort aan de orde stellen.

Tegenwicht
Mej. H.A.J. Quist schrijft eind 
januari, naar aanleiding van een 
stukje geschreven door Anke Polak 
in ’VK/tKA van januari 2005 het 
volgende:

In 1982 leerde ik ’t Kan Anders 
kennen en nooit is er sindsdien een 
nummer ongelezen in de 
prullenmand beland. Ik las en lees 
het als tegenwicht op wat de 
doorsnee media een mens 
voorschotelen. Tegenwoordig sla ik 
weleens wat over (bijvoorbeeld de 
rechtbankverslagen over hekken-
doorknippers). Ik voel meer voor 
achtergrondartikelen (zoals 
Feddema’s artikel Geen reden tot 
paniek). Over nieuwe Nederlanders 
en het vluchtelingenvraagstuk zou 
ik ook graag wat meer lezen. De 
beoogde vaste samenwerking met 
de mensen van Campagne tegen 
Wapenhandel juich ik van harte 
toe.

Ik zou het liefst ’t Kan Anders als 
een zelfstandig blad behouden. Ik 
heb het niet zo op vredesorganisa-
ties, zeker niet aan kerk gelieerde, 
vind ze óf zweverig óf ruziemakerig 
en overtuigd van hun eigen gelijk.

U moet mijn ontboezemingen maar 
niet te zwaar laten wegen. Bij 
leven en welzijn wordt ik volgende 
maand 81. Eigenlijk te oud om 
mee te willen praten.
Hoe het ook zij, ik hoop dat ’t kan 
Anders nog lang zal bestaan.
Met vriendelijke groeten,

H. Quist, Tholen

mers. Opmerkelijk is dat Saoedi-
Arabië steeds vaker terugkeert als 
afnemer van wapentechnologie uit 
Nederland. Minister van 
Buitenlandse Zaken Bot, lijkt het 
restrictieve beleid van zijn 
voorganger te hebben verlaten.

Martin Broek

Vlaggen tegen De Muur

Op de Apartheidsmuur die Israël 
dwars door Palestijns land bouwt 
worden binnenkort vlaggen gehan-
gen. De International Palestinian 
Youth League (IPYL) heeft tot zo’n 
protest opgeroepen. Het vraagt 
mensen van overal ter wereld om 
vlaggen te maken met een per-
soonlijk protest tegen De Muur. 

De vlaggen van de afzonderlijke 
landen worden naar Rome ge-
stuurd, waar ze aan elkaar worden 
genaaid. Vervolgens gaan ze naar 
Palestina. 
Er is inmiddels al een groot aantal 
vlaggen binnen, deels te zien op 
www.studenticontrolaguerra.info.
In Nederland steunt de Vrijwillige 
Internationale Aktie (VIA) het 
initiatief. E-mail vianl@xs4all.nl. 
Tel. 020 6892760.
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WWW.AKTIEAGENDA.NL
Dit is een selectie uit de 

landelijke Aktie Agenda van 
Omslag en Socia Media. De 

meest recente en volledige versie 
van de Aktie Agenda staat op 

www.aktieagenda.nl (u kunt daar 
zelf agendapunten invoeren). 

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Elke woensdagavond 17.30-
18.00. Stiltekring voor de Vrede. 
Stationsplein, Enschede. Doops-
gezinde gemeente Twente Oost 
Enschede. J. de Jong: 053-
4763341. janatie@planet.nl, 
www.dgtwenteoost.doopsgezind.nl 
• Elke donderdag 19.00 Wake 
met vredeskaarsjes, Brink, 
Deventer.
• Elke eerste vrijdag van de 
maand  12.45-13.45 Vrouwen 
(en mannen) in het Zwart 
Amsterdam, Het Spui 
www.vrouweninhetzwart.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’. Raad van 
Kerken, Vredesplatform, Werk-
groep ‘Moslims en Christenen’. 
Cees van der Steen 0251 253899
• Elke zaterdag 13.00-14.00 
Stilte Wake mannen en vrouwen in 
het zwart Israël, stop de bezetting 
van Gaza en Westoever. Hoek 
vismarkt, grote markt, Groningen. 
Lies Maas 050-5412174. 
janny.beekman@wanadoo.nl

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• ma 20 jun t/m di 21 jun 2005 
Internationale vredesconferentie 
Science, Technology and Peace. 
Hoofdthema’s: conversie en trans-
formatie van technische aspecten 
mbt ontwapening, diplomatie, 
beleid, economische en militaire 
preventie, conflictoplossing en 

vredeshandhaving. Ook aandacht 
voor vredesopbouw in onderzoek 
en educatie. Technische Universi-
teit Eindhoven (TUE), Eindhoven. 
Voertaal is Engels. Vredescentrum 
van de TUEindhoven. 040-
2474546. vredescentrum@tue.nl 
www.tue.nl/vredescentrum
• zo 10 jul 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
• ma 4 jul t/m di 19 jul 2005 
Vertrek Europese vredeskaravaan 
naar Palestina. Een karavaan van 
minimaal 100 voertuigen reist via 
Straatsburg en div. Europese 
hoofdsteden naar Palestina. Hun 
eis is dat Israel het internationaal 
recht respecteert en uitvoert!. Bij 
voldoende belangstelling rijdt er 
ook een bus vanuit Amsterdam. 
Aanmelden voor 8 juni. Caravane 
for Palestine. Ned: Palestina 
Komitee. karavaan_
jeruzalem@hotmail.com
caravane.palestine.free.fr

EENDAAGSE ACTIVITEITEN
• zo 5 jun 2005 14.00 Lezing Uri 
Avnery over: Peace in Israel-
Palestine– Facts and fiction. 
Nieuwe openingen in het 
vredesproces tussen Israëliers en 
Palestijnen geven de indruk dat 
het tij ten goede keert. Het 
rookgordijn van de terugtrekking 
verbergt een verhevigde bezetting. 
Amstelkerk Amstelveld 10, 
Amsterdam. € 7,50. Aansluitend 
afscheidsreceptie Anneke Jos 
Mouthaan (EAJG en SIVMO). Een 
Ander Joods Geluid en Steuncomité 
Israëlische Vredesgroepen en 
Mensenrechten Organisaties. 020-
6795850 / 020-6758925. 
eajg@xs4all.nl, 

www.eenanderjoodsgeluid.nl
• ma 6 jun 2005 12.00 uur Actie 
Vluchtalarm. Het maandelijkse 
luchtalarm wordt tot een uur 
verlengd via lokale en landelijke 
radio en kerkklokken. Om een 
humaner vluchtelingenbeleid te 
eisen, waaronder een generaal 
pardon voor de groep van 26.000 
vluchtelingen. Vluchtelingenorganis
aties i.s.m. Platform Keer het Tij. 
frank@aseed.antenna.nl, 
www.keerhettij.nl
• vr 10 jun 2005 10.00-17.00 
uur Werkconferentie ‘Samen voor 
een Cultuur van Vrede’. Wat heeft 
het Decennium voor een Cultuur 
van Vrede na 5 jaar opgeleverd? 
David Adams, degene die voor de 
VN de tussenbalans opmaakt, gaat 
in gesprek met vertegenwoordigers 
van kleine en grote organisaties 
die zich inzetten voor conflicthan-
tering, vrede en veiligheid. 
Amsterdam (vooraf opgeven 
noodzakelijk). Nederlands 
Expertisecentrum Alternatieven 
voor Geweld (NEAG). (020) 670 52 
95. info@neag.nl www.neag.nl
• vr 17 jun 2005 19.30-22.00 
Lezing Van agressie naar vrede. 
Aqueela Sherrils verloor vrienden 
en zijn zoon in benderivaliteit in de 
ghetto’s van L.A. Maar hij gaf niet 
op en begon een succesvol 
centrum voor sociaal werk en 
geweldloosheid. Nu leert hij 
mensen een aanpak voor 
achterstandswijken.. Plaats nog 
onbekend. € 45,- (Ode-abonnees 
€ 31,50). Aanmelden kan ook via 
de Ode-website. Ode. 020 - 
6242542. opwegm@ode.nl, 
www.ode.nl
• za 18 jun 2005 Samenwijzer-
dag 2005. De Samenwijzerdag 
staat in het teken van ontmoeting 
en het van elkaar en met elkaar 
leren. Dit jaar is de focus op de 
verwerking van de geschiedenis 
van de vredesbeweging aan de 
hand van het boek Over de Muur 
van Beatrice de Graaf. Monicakerk, 
Boerhaaveplein 199, Utrecht. 
Inschrijven. Kerk en Vrede. 030-
2316666. www.kerkenvrede.nl
secretariaat@kerkenvrede.nl, 
• ma 20 jun 2005 Aanbieding 
Boek Een royaal gebaar. Omdat 
meer dan 200.000 Nederlanders 
vertrouwen hadden in de actie 'een 
royaal gebaar' besloten de 
initiatiefnemers op basis van de 
duizenden mails en brieven een 
boek te maken. Dat wordt vandaag 
aangeboden aan de koningin , en 
ter lezing aan de ministers en 
kamerleden. Den Haag. Marion 
Bloem. www.eenroyaalgebaar.nl

UDT Nee!

Op dinsdag 21 juni vindt onder 
het motto ‘Reclaim the Seas’ in 
Amsterdam een demonstratie 
plaats tegen de aanwezigheid 
van wapenbeurzen als Itec en 
UDT. Hiervoor wordt om 15.00 
uur verzameld bij de vijver op 
het Museumplein. 
Aansluitend vindt er om 17.00 
uur bij de RAI een ‘Stiltekring 
voor Vrede’ plaats. 

Doe mee: alle wapens 
de wereld uit!

De acties worden georganiseerd 
door Comité‚ UDT Nee!, een 
samenwerkingsverband van 
vredesgroepen en lokale 
politieke partijen. 
Contactadres: UDT Nee!, 
Postbus 16544, 1001 RA 
Amsterdam. www.udtnee.nl
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Herdenking Hiroshima/Nagasaki 

De kernbommem vielen dit jaar 60 jaar geleden op Hiroshima en Nagasaki. 
Wij willen de slachtoffers herdenken en het publiek informeren over de huidige stand van zaken rond 
de kernwapens.
Twee jaar terug deden we een beroep op president Bush om de mini-nuke niet verder te 
ontwikkelen. 
Afgelopen jaar was onze stelling: Het nieuwe Europa kernwapenvrij,
alle kernwapens de wereld uit, gericht aan het Europarlement. 

Op 6 augustus zijn er veel mensen nodig om met voorbijgangers te praten en het publiek te informeren. Ook 
zijn er mensen nodig om handtekeningen op te halen.
Het maakt de voorbereidingen gemakkelijker als je nu al opgeeft of je (eventueel maar enkele uren)op 6 
augustus aanwezig kan zijn.

Zaterdag 6 augustus 2005 van 10-18 uur
Sint Antoniesluis Amsterdam
Tentoonstelling over de uitwerking van de atoombommen 1945
Situatie kernwapens anno 2005 
Handtekeningen verzamelen: Nergens kernwapens
De Sint Antoniesluis is te bereiken met lijn 9 vanaf C.S. Halte Waterlooplein 

Het Hiroshima-comité
Tera Fopma, Joh. Verhulststraat 121 1071 MZ Amsterdam, e-mail: terafv@xs4all.nl

60 jaar Hiroshima - voettocht van Ieper naar Kleine Brogel

Deze zomer organiseert Voor Moeder Aarde een internationale voettocht in het kader van de 60ste 
verjaardag van het atoombombardement  op Hiroshima en Nagasaki. 

We vertrekken op dinsdag 26 juli in de vredesstad Ieper. Ieper wordt soms het Hiroshima van de Eerste 
Wereldoorlog genoemd. Op 22 april 1915 - 90 jaar geleden - werd in Ieper voor het eerst massaal gifgas 
ingezet. Langs de route zullen de stappers de burgemeesters om hun actieve steun vragen voor de 
internationale noodoproep van de ‘Mayors for Peace’. Met de Hiroshima herdenking op 6 augustus start een 
vredeskamp in Kleine Brogel tot 8 augustus. 

Actie
We plannen enkele geweldloze directe acties om de druk op te voeren voor kernontwapening. In Kleine Brogel  
kunnen groepen burger-wapeninspecties uitvoeren, informatiefolders geven aan de werknemers die de basis 
binnengaan, enz.... 

Je bent welkom om aan deze acties deel te nemen, zelfs als je niet de hele voettocht meestapt. Langs de route 
zullen we ook banken bezoeken om te vragen hun investeringen in kernwapenbedrijven te beëindigen 

Praktisch
Je bagage hoef je niet te dragen, we zorgen voor een busje. Het gerenommeerde Kollektief Rampenplan uit 
Nederland zorgt voor uitstekende vegetarische en veganistische maaltijden. We kamperen, dus best jouw tent 
meebrengen. Voor drie biologische maaltijden, overnachting en deelname betaal je 10 euro per dag. We stappen 
gemiddeld 25 km per dag. Schrijf je zo snel mogelijk in zodat de organisatoren een duidelijk beeld krijgen welke 
afspraken ze best maken i.v.m. kampeerplaatsen, voedselinkopen, afspraken met gemeentebesturen, enz. 
Informatie en inschrijfformulier: www.moederaarde.be

Route
26 juli Ieper - Roeselare 
27 juli Roeselare - Tielt 
28 juli Tielt - Gent 
29 juli Gent - Aalst 
30 juli Aalst - Brussel 
31 juli Rustdag en actietraining 
1 aug NAVO (Evere) 
2 aug Brussel - Leuven 
3 aug Leuven - Diest 
4 aug Diest - Leopoldsburg 
5 aug Leopoldsburg - Kleine Brogel 
6 aug Hiroshima herdenkinsgacties te Kleine Brogel 
7  en 8 aug Vredesactiekamp Kleine Brogel 
9 aug Nagasaki herdenkingsactie Gent


