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Hoe moet het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid van de Europese Unie eruitzien?

Oproep voor een discussie-avond
Door Haags Vredesplatform, Humanistisch Vredesberaad en Pais. Medewerking 
gevraagd aan: Kerkenvrede, Campagne tegen de wapenhandel en Platform 
tegen de nieuwe oorlog. In Utrecht of Den Haag op 20 september 2005. 

Na het referendum

Een moeilijke keuze
Het hele proces van Europese éénwording 
was dat 1 juni jongstleden een proces dat, 
vanuit de bevolking geredeneerd ook ging 
over ons, maar ook zonder ons.
Nationale politici werden nooit gekozen op 
de rol die ze in Europa zouden gaan 
spelen. Het weliswaar rechtstreeks geko-
zen Europees parlement had een veel te 
geringe wetgevende taak, slechts een 
adviserende.

Oorsprong
De Europese éénwording vond zijn 
oorsprong in de oprichting in 1952 van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal (EGKS). Een initiatief van Robert 
Schuman met als doel oorlog binnen 
West-Europa uit te bannen door het 
samenbrengen van de voor oorlogsvoering 
zo belangrijke zware industrie van Duits-
land, Frankrijk, Italië en de Benelux. In 
zoverre een succes! De economische 
samenwerking breidde zich uit. Er ont-
stond de EEG (1958) en uiteindelijk de 
Europese Unie (EU).

Ondanks een moeilijke keuze volgde op het referendum van 1 
juni 2005 een heel duidelijke volksuitspraak op het voorgelegde 
ontwerp van een Europees grondwettelijk verdrag. Wat kan de 
mensen uit het vredeskamp hebben bewogen bij hun keuze? Hoe 
nu verder?

Bureaucraten, technocraten dokterden in 
Brussel allerlei regelingen uit, waarnaar 
de lidstaten zich veelal hebben te richten. 
Soms onmiskenbaar positief, zoals de 
normen voor luchtverontreiniging door het 
verkeer, die Nederland nu tot nadere 
maatregelen nopen. Soms onmiskenbaar 
irritant als bijvoorbeeld bij ‘Brussel’ door 
buitenlandse dierentuinen bezwaar kan 
worden gemaakt tegen subsidie door 
Nederland aan Artis en Blijdorp.

Ondertussen breidt de Europese Unie zich 
uit tot straks 25 lidstaten. Logisch dat 

daarbij een soort grondwet nodig is, 
waarin de rechten en plichten van de 
burgers en van de lidstaten worden 
omschreven. Waarin tevens een door-
zichtige organisatiestructuur, de bevoegd-
heden van de diverse organen en de wijze 
van democratische besluitvorming en 
controle in het kort worden aangegeven.

Zou het referendum van 1 juni zich hiertoe 
hebben beperkt, dan zou de keuze van 
voor of tegen te overzien zijn geweest. 
Wat ons nu werd voorgelegd was geen 
grondwet, maar een soort basisverdrag 
waarin tegelijkertijd allerlei beleidsvoor-
nemens werden vastgelegd, zoals de 
keuze voor een bepaald economisch 
stelsel, een bepaald defensiebeleid, het 
toewerken naar een Europees machtsblok, 
gecompleteerd met een volkslied, vlag en 
minister van buitenlandse zaken en een 
Europees leger in het vooruitzicht.
Wat betekent dan je vóór of tegen?

Wat te doen als pacifist?
Een kleine steekproef in mijn directe 
omgeving leverde drie antwoorden op:
• 'Ik heb blanco gestemd, ik wist echt niet 
wat te kiezen'.
• 'Ik heb ja gestemd, om nu tegen te 
stemmen ging mij te ver'.
• 'Mijn stem was een proteststem; eerder 
is ons nooit iets gevraagd'.

In Trouw van 16 april 2005 schreef Bram 
van der Lek, bekend pacifist uit verleden 
en heden, een ingezonden brief onder de 
kop 'Steun nieuwe grondwet'. Hij reageer-
de daarmee op een eerder ingezonden 
brief (13 april 2005) van Wouter ter Heide 
waarin deze opriep tegen de Europese 
grondwet te stemmen, omdat daarin 
sprake is van een Europees Defensie-
agentschap, dat bedoeld is om de militaire 
inspanningen van de 25 lidstaten beter te 
coördineren. Nu is dit, aldus Van der Lek, 
maar een klein onderdeel van de 
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omschrijving van het buitenlandbeleid, dat 
uitdrukkelijk ook spreekt over civiele 
middelen, conflictpreventie, handhaving 
van de vrede, bevordering van democratie 
en mensenrechten, en dit alles binnen het 
Handvest van de Verenigde Naties (dat, 
zoals bekend zal zijn, elke vorm van 
oorlogvoering verbiedt, behalve in geval 
van zelfverdediging of binnen het kader 
van de VN als ‘laatste middel’). Dit is 
volgens Bram wel iets anders dan een 
militaristische of avonturistische opstel-
ling. Kunnen we echt meer verwachten 
dan dit?
Ik ben nog steeds overtuigd pacifist, zo 
vervolgde hij. maar ik vind het niet reëel 
om te verwachten dat 25 staten, waarvan 
in geen enkele een meerderheid voor 
zulke denkbeelden bestaat, samen 
ineens een grondwet zullen aannemen 
waarin staat dat het leger moet worden 
afgeschaft. Dat lijkt mij dan ook geen 
goede reden om tegen te stemmen. 
Ondanks zijn bezwaren tegen het nogal 
ongebreidelde kapitalisme en de 
overdreven nadruk op economische 
groei, die in conflict staat met alle mooie 
woorden over duurzaamheid meent Van 
der Lek dat het tot stand komen van de 
EU en de verdere ontwikkeling ervan, één 
van de meest hoopvolle dingen is van dit 
moment. Een andere ingezonden brief-
schrijver aanhalend: 'De EU is een 
geweldig nuttig voertuig gebleken om 
waarden als vrijheid, verdraagzaamheid 
en solidariteit te verspreiden'. Bram van 
der Lek adviseerde vóór de nieuwe 
Grondwet te stemmen. 'Wat er dan nog 
niet aan deugt veranderen we dan wel bij 
een volgende'.

Waarom ik tòch tegen stemde
Om maar direct met de deur in huis te 
vallen, het ons voorgelegde grondwettelijk 
verdrag ademde veel te veel de geest ook 
militair uit te willen groeien tot een macht 
van betekenis op het wereldtoneel van de 
21e eeuw.

- Artikel I-16-lid 2 gaf aan:
De lidstaten geven in een geest van 
loyaliteit en wederzijdse solidariteit hun 
actieve en onvoorwaardelijke steun aan 
het gemeenschappelijk buitenlands- en 
veiligheidsbeleid van de Unie.
In lid 1 van hetzelfde artikel werd gespro-
ken over een geleidelijke bepaling van 
een gemeenschappelijk defensiebeleid 
dat kan leiden tot een gemeenschappelijke 
defensie.
- Waar in artikel I-41-lid 1 wordt gesproken 
over civiele middelen en conflictpreventie, 
gebeurt dit niet in het kader van vredes-
werk, maar louter in het kader van opera-
tioneel vermogen. Het is direct gekoppeld 
aan en ten dienste van de militaire missies 
buiten het grondgebied van de Unie.

Inderdaad werd gesproken over: 'Over-
eenkomstig de beginselen van het 
Handvest van de Verenigde Naties'. 
Alleen... de praktijk van de laatste jaren 
waarin allerlei militaire operaties 
plaatsvonden die hiermee strijdig waren, 
stemt in deze ook voor de toekomst niet 
optimistisch. In het spel van de wereld-
machtspolitiek kent men vele uitwegen.
Dat onze minister Kamp zo’n sterke 
voorstander bleek van de nieuwe 
grondwet stelt ook al niet gerust. Zijn 
pleidooi om met kruisraketten mee te 
kunnen doen in het centrum van het 
geweldsspectrum ligt nog vers in het 
geheugen, evenals de uitzending van 
commando’s naar Afghanistan met 
‘missies’ die op gespannen voet kunnen 
komen te staan met het internationaal 
recht.

Tenslotte:
Artikel I-41-lid 3 behelst:
a. De verplichting voor de lidstaten om 
hun militaire vermogens geleidelijk te 
verbeteren. Dat wil zeggen toewerken 
naar grotere militaire slagkracht.
b. De voorgenomen komst van het 
Europees Defensieagentschap. dat niet 
alleen een coördinerende functie is 
toebedeeld, maar ook moet zorgen voor 
versterking van de industriële en techno-
logische basis van de defensiesector.
Hier zou notabene de wettelijke basis 
worden gelegd voor het militair-indus-
triële complex waarvoor president 
Eisenhower de wereld al jaren geleden 
heeft gewaarschuwd.

Hoe nu verder?
We kunnen gelukkig zijn met het over-
tuigende nee van de bevolkingen van 
Frankrijk en Nederland. Het geeft tijd voor 
bezinning op een rol voor Europa als 
vredesstichter in de wereld.  
Intern zijn er goede mogelijkheden. Op 
een verstandige manier voortgaan op de 
weg die door Robert Schuman indertijd is 
ingeslagen kan de lidstaten naar elkaar 
doen toegroeien als een samenwer-
kingsverband waarbinnen oorlog gewoon 
ondenkbaar is.
Extern zou het een gemiste kans zijn als 
Europa in het oude patroon van machts- 
en geweldsdenken gevangen zou blijven 
zitten. In de komende geo-politieke 
verhoudingen met verschuivende 
machtsblokken is het goed als Europa na 
zijn expansionistisch koloniaal verleden 
zich nu eens van de vredelievende kant 
laat zien.
De oproep van Kerk en Vrede van 1 
februari 2005 aan de Nederlandse 
regering is in deze iets dat verdere 
uitwerking verdient.

Koos de Beus

Polygon Wood 
als een schrijn
lig  je 
in het midden
van het bos
en waarschuw je
voor diegene
die vrede
predikt
en oorlog
maakt

© by Jan Theuninck



‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - zomer 20052 ‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - zomer 2005 3

Vakantierust voor vrede?

Vakantierust en opkomen voor 
vrede lijken een tegenstrijdigheid. 
Vredesmensen zijn activisten. Ze 

zijn dat uit bezorgdheid over verbaal 
en vooral fysiek geweld. Ze 

proberen aan dat geweld iets te 
doen, preventief dan wel oplossend 
of helend. Ook omdat ze weten dat 

geweld een eigen dynamiek heeft 
en uit de hand kan lopen. Het is 
vaak ook een innerlijke drive bij 

velen om dit te doen. Daar is niks 
mis mee. Integendeel, mensen 

horen immers als het ware een stem 
van binnen en hebben daardoor een 

soort Fingerspitzengefuhl voor 
ernstige risico’s, als dingen uit 

balans raken of dreigen te 
escaleren. 

Oorlogen en geweld beginnen vaak 
in de geest of hebben wellicht ook 

een parallel in de niet-materiële 
wereld. Het is daarom niet 

onmogelijk dat die verhoogde 
intuïtie van vredesmensen kosmisch 
geleid wordt, meestal zonder dat zij 
zich daarvan bewust zijn. Misschien 

geldt dat  überhaupt wel voor het 
zich belangeloos inzetten voor de 

idealen van gerechtigheid, vrede en 
duurzaamheid, omdat de mens van 

nature iets meer gericht lijkt op 
overleven en korte termijnbelang. 

Hoe dit ook zij, activisten hebben op 
z’n tijd rust nodig. De zomervakantie 

is hiervoor mogelijk de geëigende 
tijd. Wordt hen die rust wel gegund 

anno 2005, nu verwarring en 
disbalans hoogtij vieren? Misschien 

niet. Of toch ook weer wel? 

Er dreigt bijvoorbeeld een opleven 
van de Koude Oorlog tussen Oost 
en West met als inzet de controle 

over de energievoorraden rond de 
Kaspische en Zwarte Zee, maar de 

strijd om de controle van die 
energievoorraden is al vrij lang aan 

de gang. Hierover eens fl ink 
stampei maken zou dus in principe 
in september ook nog best kunnen. 

Ten aanzien van het vreselijke 
bloedvergieten in Irak, een drama 

waarvan het einde maar niet in het 
zicht komt, ligt dat wellicht anders. 

De geweldspolarisatie in dit land en 
ook de big power-context is echter 
van dien aard, dat vredesmensen 

en zelfs de VN zich machteloos 
voelen om daar iets aan te doen, 
zeker op de korte termijn van drie 

zomermaanden. Dat laatste is 
helaas ook gaan gelden voor de 

tragedie in Zimbabwe, waar 
president Moegabe als de ‘bevrijder’ 

van voorheen zich meer en meer 
ontpopt als een (semi-)fascist voor 
zijn volk. De averechts werkende 
polarisatie in ons land rondom de 
islam houdt jammer genoeg ook nog 
wel enige tijd aan. 

En de kloof blijft voorlopig wel de 
kloof. Ik bedoel die tussen het volk 
en de wat regenteske politieke elite 
in Nederland, zoals op 1 juni weer 
eens ten overvloede aan het licht 
kwam. Zeker nu nota bene zelfs 
links (ook m’n eigen partij blijkens 
een recente teleurstellende notitie 
van parlementariër  Wijnand 
Duivendak (GL)) maar moeilijk blijft 
doen inzake directe democratie met 
betrekking tot de burgemeester- en 
de premier- of formateurkeuze. En 
de EU zal de zomer echt wel 
overleven, nu deze een denkpauze 
heeft ingelast. En hoe de ontruiming 
door het bezettende Israël van de 
kleine maar uiterst dichtbevolkte en 
zeer arme Gazastrook  uitpakt in 
augustus, zullen we moeten 
afwachten. 

Misschien is het toch goed even wat 
tot ons zelf te komen en te genieten 
van de natuur en van de intimi om 
ons heen. Geestelijk bijtanken heet 
dat ook wel als een soort reculer 
pour mieux sauter, dus een stapje 
terug doen om daarna weer des te 
energieker zich voor de vrede te 
kunnen inzetten. Bijtanken om zo 
tevens iets te doen aan de vrede in 
onszelf. Zei Gandhi niet ooit dat 
werken aan de vrede veel 
effectiever is, als je ook met jezelf in 
het reine bent? Innerlijke vrede 
klinkt wat zwaar misschien. Ik 
hanteer dan ook liever het woord 
verbinding. Mensen kunnen zich niet 
verbinden in deze individualistische 
tijd naar het lijkt, vooral niet met 
zichzelf. Toch lijkt dit wezenlijk, 
omdat mensen zonder die 
verbinding met zichzelf ook moeilijk 
zich kunnen verbinden met de 
ander, de natuur en het Andere, 
waardoor activisme soms ontaardt 
in droogzwemmen. 

Een combinatie van de zomer 
benutten voor zowel verbinding  als 
voor vredesactivisme lijkt me 
overigens het meedoen aan 
protestwandelingen, bijvoorbeeld 
langs de door Israël gebouwde Muur 
op Palestijns grondgebied of in het 
kader van herdenkingen. Op 6 
augustus is het 60 jaar geleden, dat 
president Truman 

HANS FEDDEMA

Preventie van geweld-
dadige conflicten en de 
rol van het maat schap-
pelijk middenveld
Medio juli zal er een internationale 
bijeen komst zijn in New York die 
alles met vrede heeft te maken. Doel 
is de bespreking van de rol die het 
brede maatschappelijk middenveld 
kan spelen bij het voorkomen 
van gewapende conflicten en het 
bouwen aan vrede. Er zal een actie 
agenda worden opgesteld voor 
de wereldwijde niet-gebonden- 
middenveld-organisaties zodat ook zij 
een bijdrage kunnen leveren aan dit 
proces.

Start
In 2001 deed Kofi  Annan een dringend beroep 
op NGO’s die actief zijn op het gebied van 
vrede, om bijeenkomsten te organiseren voor 
het maatschappelijk middenveld op regionaal, 
landelijk en internationaal gebied teneinde hun 
rol te bepalen in het voorkomen van gewapende 
confl icten. Het Europese Centrum voor Confl ict 
Preventie uit Utrecht heeft de taak op zich 
genomen een en ander te regelen. Dit resulteerde 
primair in de Dublinagenda die in april 2004 werd 
aangenomen mede dank zij de bijdrage van een 
grote groep uit het maatschappelijk middenveld. 
(Hieronder wordt verstaan: niet gebonden en 
wel gebonden organisaties zoals vrouwen en 
jongerenorganisaties, etnische minderheden, 
ouderen, vakbonden enz.). In deze agenda 
worden de volgende punten genoemd om te 
bouwen aan een cultuur van confl ictpreventie en 
vrede.  Pogingen om een duurzame vredescultuur 
tot stand te brengen moeten diep verankerd 
liggen in de bevolking. Vredesonderwijs wordt 
gezien als fundamenteel onderdeel, maar ook 
confl ict oplossende overlevingstechnieken vindt 
men belangrijk in de agenda. Maatschappelijke 
organisaties krijgen de boodschap om vooral te 
'netwerken', coalities te vormen, campagnes voor 
voorlichting te voeren en een vooraanstaande rol te 
spelen bij de opleiding voor een cultuur van vrede 
en geweldloosheid. In landen waar spanningen 
zijn, zal een 'vroeg waarschuwingssysteem' 
prioriteit moeten krijgen. Maar bovenal roept men 
iedereen op om samen te werken.

De wereld actie agenda vol goede plannen
Inmiddels is er een 'Global Partnership for the 
Prevention of Armed Confl ict' (GPPAC)  opgericht 
dat zich bezighoudt met de organisatie van een 
wereldconferentie in New York van 12 tot 21 
juli 2005. Ook het Humanistisch Vredesberaad 
heeft zich bij de landelijke voorbereidingsgroep 

Vervolg op pagina 4



‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - zomer 20054 ‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - zomer 2005 5

aangesloten dat door NEAG en Novib 
werd georganiseerd in samenwerking 
met ECCP en NCDO. Op de wereld 
bijeenkomst zal de wereldactie agenda 
ter voorkomen van gewapende conflicten 
worden gepresenteerd. Het rapport: 
'People Building Peace' bevat een aantal 
accenten zoals: bevorder veiligheid voor 
mensen en hou je bezig met de bron 
die het conflict veroorzaakt. Maak van 
preventie de belangrijke doelstelling voor 
gezamenlijke veiligheidsmaatregelen. 
Preventie en vredesvorming vereisen  
samenvoegen van doeltreffende capaci-
teiten en samenwerkvormen. 
De bijeenkomst  zal worden bijgewoond 
door vele 'kopstukken' uit de wereld. 
Laten we hopen dat het niet alleen bij 
woorden en plannen blijft. 
De rapporten kunt u aanvragen bij
info@humanistischvredesberaad.nl

Anke Polak

Preventie van gewelddadige 
conflicten en de rol van het 
maatschappelijk middenveld
Vervolg van pagina 3

Het 'Vredesmuseum op Internet', een 
onderdeel van het Museum voor Vrede 
en Geweldloosheid, is de afgelopen 
tijd verrijkt met onder andere een 
tentoonstelling van vredesaffiches en 
een vijf uur durende filmdocumentaire 
over leven en werken van Gandhi. Die 
kunt u dus op uw computer bekijken. 
www.vredesmuseum.nl.

Het Museum voor Vrede en Geweld-
loosheid, waarin onder andere wordt 
deelgenomen door het Humanistisch 
Vredesberaad en Pais, organiseert van 
de zomer vele tentoonstellingen. Tot en 
met 30 juli staat in de Centrale Biblio-

theek van Dordrecht de tentoonstelling 
'Indië-weigeraars'. Heel bijzonder want 
de weigering van Nederlandse militairen 
om deel te nemen aan de strijd tegen de 
onafhankelijkheid van Indonesië is nog 
steeds een gevoelig onderwerp. 

Verder is er in Amsterdam een tentoon-
stelling over Gandhi en in Eindhoven 
zelfs twee: 'Vergeven - Verzoenen', met 
verhalen van mensen die geweld hebben 
meegemaakt, en een entoonstelling over 
Duitse dienstweigeraars en deserteurs in 
de Tweede Wereldoorlog. 
Meer informatie: www.vredesmuseum.nl 
of 0152 121694.

Burgemeesters voor Vrede trekt door het 
land met een tentoonstelling die bestaat 
uit de tentoonstelling 'Hiroshima' van het 
Museum voor Vrede en Geweldloosheid 
aangevuld met een aantal extra panelen 
die de campagne 'Burgemeesters 
voor Vrede' belichten. In Groningen en 
Utrecht zijn ze al geweest en van 3 t/m 
23 september staat de tentoonstelling in 
de Centrale Bibliotheek van Haarlem. 
Nadere informatie: www.antenna.nl/
nvmp/ of 030 2722940.

De Werkgroep TV-geweld (van Pais en 
Humanistisch Vredesberaad) heeft 
sedert een half jaar een 'Kring van 
Kritische Kijkers', een groep mensen die 
regelmatig tv-programma’s beoordelen op 
geweldsaspecten. Er zijn inmiddels drie 
beoordelingsrapporten verschenen. Ze 
staan op www.tvgeweld.nl. 
Informatie en aanmelding als 'kritische 
kijker': 0356 217221.

De handtekeningenactie 'Stop het 
geweld op TV' van Annet Polman werd 
onlangs afgesloten met het aanbieden van 
ruim vierduizend handtekeningen aan de 
omroepwereld. Deze actie, die gesteund 
werd door de Werkgroep TV-geweld, 
kreeg vorig jaar erg veel aandacht van TV, 
radio en schrijvende pers. Er werden toen 
al handtekeningen aangeboden aan de 
Tweede Kamer. Bij de aanbieding waren 
alle fracties vertegenwoordigd! Nu loopt 
er een soortgelijke actie in België.

In april deed de Werkgroep TV-geweld 
onderzoek naar het aantal uren ge-
welddadige programma’s op TV. In 
een willekeurig week werden 146 uren 
geteld waarvan 90% door de commerciële 
zenders werd uitgezonden. 
Meer informatie hierover op 
www.tvgeweld.nl en in de 'Nieuwsbrief 
TV-geweld' (0152 121694).

Chris Geerse 

Stille kracht van de vredesbeweging
De activiteiten van onze vredes-
beweging beperken zich 
natuurlijk niet alleen tot 
demonstraties en discussie-
avonden. Veel mensen zetten 
zich voor activiteiten die niet 
altijd zichtbaar zijn. Hieronder 
enkele activiteiten van de 'stille 
krachten'.

Foto uit de collectie van het Vredesmuseum. In december 1982 kwamen 30.000 
vrouwen naar Greenham Common om 'de basis te omhelzen' en daarmee te 
protesteren tegen de plaatsing van kruisraketten. Het vredeskamp werd een 
wereldberoemd symbool van het vrouwenverzet niet alleen tegen de kruisraketten 
maar ook tegen het (door mannen gedomineerde) miltair-industriële complex.
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Koophandel voor 
doordeweeks
Op 2 juni 2005 overhandigde de 
Campagne tegen Wapenhandel in
samenwerking met vredesactivisten en 
solidariteitsbeweging met
Indonesië en Oost-Timor 3.000 
handtekeningen aan de
staatssecretaris van Economische 
Zaken. De ondertekenaars pleiten 
voor vrede op Atjeh en tegen de 
levering van marineschepen aan 
Indonesie. Binnen het Europees 
Parlement werd de actie opgemerkt 
en omgezet in een eigen verklaring 
waarin stond dat de leveringen de 
gedragscode wapenexporten van de 
EU schenden. 'Het is schokkend dat 
zo kort na de vernietigende Tsunami 
een EU lidstaat Indonesië aanmoedigt 
om honderden miljoenen uit te geven 
aan nieuwe oorlogsschepen.…De 
leveringen moeten onmiddellijk 
stoppen,' aldus Raül Romeva 
(controleur wapenexporten voor het 
Europees Parlement(EP)). Deze 
kritiek werd ondersteund door Max 
van den Bergh, EP voor de PvdA, die 
betoogde: 'Voor je het weet gebruikt 
Indonesië de schepen toch tegen de 
eigen inwoners.… Het lijkt wel of de 
mensenrechten voor zondags zijn, en 
de koophandel voor doordeweeks.'
De levering is ook in Nederland 
omstreden. De Regering is zich 
hiervan bewust en heeft het parlement 
beloofd dit eerst te raadplegen voordat 
een wapenexportvergunning wordt 
afgegeven,hetgeen niet gebruikelijk is.

De staatssecretaris (EZ) verklaarde 
dat ze verwacht dat een vergunning 
voor de levering in 2006 aangevraagd 
zal worden en dan ook besproken zal 
worden. Iedereen die aan de actie en 
petitie een bijdrage heeft geleverd, 
bedankt!

EU Grondwet
Nog voor het Franse en Nederlandse 
NEE liet de Amerikaanse wapen-
industrie al weten niet blij te zijn met 
het afwijzen van de grondwet. Ze deed 
dit op een bijeenkomst van de New 
Defence Agency (NDA). Het NDA is 
naar eigen zeggen een onafhankelijke
denktank voor discussies over het 
veiligheidsbeleid van de NAVO
en EU. De voorzitter van de organisatie 
verklaarde onlangs dat een substantiële 
verhoging van de defensiebudgetten 
de enige remedie is tegen het krimpen 
van de wapenproducenten én krimp 
van de EU-economie. Voor een 

onafhankelijke organisatie een boude 
bewering. Volgens de “EUobserver” is 
de NDA dan ook gewoon een forum 
waar de belangen van de defensie-
industrie worden verdedigd. Op de 
NDA-bijeenkomst verklaarde een 
Amerikaanse lobbyist dat de VS 
hulp van de EU nodig heeft, “want 
laten we eerlijk zijn, de VS kan het 
huidige niveau niet trekken, zo gaan 
we failliet.” De Grondwet moest 
uitkomst bieden bij gezamenlijke 
materieelaanschaf en militaire 
operaties. Ook beschermheer van de 
NDA, Jaap de Hoop Scheffer neemt 
de resultaten van de referenda serieus 
maar zei: 'het is zeer belangrijk dat 
Europa op het gebied van veiligheid 
en defensie verder integreert' en 
'Een sterk Europa dat samen met 
de VS optreedt in de wereld blijft 
noodzakelijk'. De militaire belangen 
worden met kracht verdedigd, maar 
is de vredesbeweging ook aan zet nu 
- door het nee - ruimte is geschapen 
voor kritiek? 
Bronnen: EUobserver, 27 mei 2005, 
Reuters, 7 juni 2005, Campagne tegen 
Wapenhandel, mei 2005.

Wapenexporten
Uit de overzichten van Economische 
Zaken blijkt dat de grootste
leverantie van december 2004 naar 
Venezuela ging. De waarde 23,5
miljoen euro. Opvallend is dat in 
dezelfde maand weer voor ruim
vier miljoen naar Saoedi-Arabië werd 
geleverd.

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 

Op de foto is te zien dat er 'stenen' tussen 
de houten palen hangen. Op deze stenen 
staan de woorden van voorbijgangers, 
die hun gedachten voor de Vrede erop 
geschreven hebben. Bijvoorbeeld: 'Oorlog 
kent alleen verliezers, vrede is de enige 
manier voor winners', 'Geen oorlog; er 
zijn al doden genoeg door gevallen', 
'Aan elk confl ict ligt angst ten grondslag; 
als er vrede is in jezelf ben ook niet bang 
voor de ander', 'Vrede begint aan de 
ontbijttafel' en 'Humor is the very essence 
of a democratic society'.
Mensen schrijven enkele korte, krachtige 
zinnen of hele teksten. Ook de woorden 
van vredesprofessionals als Ghandi, 
Confucius, Mandela, Bertold Brecht, 
Augustinus en vele anderen. Een jongen 
schreef: 'Vrede, godverdomme, Vrede!'. 

Leo Vroman bleek dezelfde woorden in 
een aangrijpend gedicht over de Vrede 
geschreven te hebben. Een andere 
voorbijganger bracht het gedicht en dat 
hangt er nu naast.
De Klaagmuur voor de Vrede is een 
levend monument voor de Vrede, om 
in het openbare straatbeeld regelmatig 
herinnerd te worden aan het belang van 
Vrede voor ons allemaal. Op pleinen, 
bij winkelcentra, op vele plaatsen waar 
een afspiegeling van onze interculturele 
samenleving elkaar tegenkomt zijn goede 
mogelijkheden voor vredesmuren. Er zijn 
er nog niet genoeg! Dit seizoen staat de 
Klaagmuur van 22 augustus tot en met 
16 september en van 19 december tot 
en met 13 januari op het Roelof Hartplein 
in Amsterdam (werkdagen tussen 10 en 
17 uur). 

Saskia Molin

Helpen, belangstelling? Bel 0152 121694

Klaagmuur 
voor de Vrede

Rond 4 en 5 mei stond voor 
buurt centrum Lydia in 
Amsterdam de Klaag muur voor 
de Vrede voor de 7e keer.
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In het programma van de stichting staan 
activiteiten centraal die bijdragen aan 
een vredescultuur en die het geweldloos 
hanteren van conflicten zullen bevorderen. 
Essentieel daarbij is een eigentijdse 
invulling van het gedachtegoed van 
Erasmus, door middel van debatten en 
discussies, voordrachten en exposities, 
conferenties, trainingen en cursussen. 

Doel
De stichting Huis van Erasmus wil vooral 
ook een ontmoetingsplaats zijn voor alle 
Rotterdammers en als coördinatiecentrum 
fungeren voor het bevorderen van 
vrede en vredescultuur, veiligheid en 
duurzaamheid, geweldloosheid en 
verdraagzaamheid. Helaas heeft de 
stichting nog geen eigen plek. Over twee 
à drie jaar hoopt men in Rotterdam een 
locatie te betrekken die op enige wijze 
verbonden is met Erasmus.

Toekomst
Ter ere van de opening was een panel-
discussie georganiseerd waarbij de 
missie en plannen van Huis van Erasmus 
vanuit verschillende invalshoeken 
werden bekritiseerd. De leden: Leo 
Molenaar (pacifist), Bert Gasenbeek 
(humanist/historicus), Taddeus Muller 
(stadssocioloog), Elly Rijdes (pedagoge) 

Huis van Erasmus
Een Studiehuis en Kenniscentrum voor een Vredescultuur 

Op zaterdag 18 juni 2005 vond in het Rotterdamse Erasmiaans 
Gymnasium, de school van Erasmus, de officiële presentatie 
plaats van de stichting Huis van Erasmus. De stichting is het 
resultaat van een gezamenlijk initiatief van Humanistisch 
Vredesberaad en Pais. Deze vredesorganisaties werkten al in 
2001 samen, Rotterdam was toen culturele hoofdstad van Europa, 
in het project 'Rondom Erasmus'. 

Anja Meulenbelt memoreerde over de 
gespannen samenleving, met anekdotes 
uit haar functiebeleving als senator van 
de SP, en reageerde instemmend op 
de keuze voor de nieuwe Journalist 
voor de vrede 2005. De jury, bestaande 
uit kaderleden van het Humanistisch 
Vredesberaad en vorige prijswinnaars, 
moest dit keer een keuze maken uit 
Weltevreden, Mak en Benzakour. 

Juryrapport
Door zijn kenmerkende humor en 
vrolijkheid, zijn uitdagende mooie 
schrijfstijl heeft Benzakour zich geplaatst 
bij de getalenteerde Nederlandstalige 
publicisten. Zijn werk bevat een veelheid 
aan spelen met woorden en gedurfde 
onderwerpen. De taal heeft (zoals hij zelf 
zegt) een heilzame werking en hij gebruikt 
haar goed. Ook de lezer geniet van de 
verrassende aanpak van het voortdurende 
integratie debat in Nederland. Hij is een 
van de weinigen die in staat is om de 
Marokkaanse cultuur onder de aandacht 
te brengen en verzet zich met zijn 
woorden tegen de maatschappelijke 
verharding en vervreemding van de 
Islamitische mens. Niet zonder zelfspot 
grijpt hij onderwerpen aan die variëren 
van moslimgewoontes tot de schets van 

Journalisten Vredesprijs 2005 
voor Mohammed Benzakour
Op 18 juni 2005 heeft het 
Humanistisch Vredesberaad de 
vredesprijs voor Journalistiek 
toegekend aan de publicist 
Mohammed Benzakour. Hij 
ontving de prijs uit handen van 
Anja Meulenbelt, journalist 
voor de vrede van 2004, tijdens 
een bijeenkomst van de 
stichting 'Huis van Erasmus' in 
Rotterdam. 

de Nederlandse samenleving in de tijd 
tussen Fortuyn en Hirshi Ali.

De publicaties van Benzakour, die 
zichzelf 'de reviaan van Marokkaanse 
afkomst' noemt, zijn in veel dagbladen 
en opinieweekbladen te vinden.
Daarnaast zijn twee boeken van zijn hand 
verschenen:  'Abou Jahjah: Nieuwlichter of 
oplichter', over de demonisering van Abou 
Jahjah, en 'Osama’s grot: Allah, Holland 
en ik', een verzameling van zijn columns, 
geschreven tussen 2001-2005.

Hans Krikke waarschuwde al eerder 
in 2003, bij het media-debat van het 
Humanistisch Vredesberaad voor de 
opkomst van het Islamafobie spook. Wij 
zijn dan ook zeer verheugd dat we een 
van de bestrijders hebben gevonden in 
Benzakour. Een kritisch publicist, een 
noodzakelijke dwarsligger. Zijn werk 
draagt bij aan een afgewogen oordeel 
bij het publiek, en daardoor ook aan een 
cultuur van vrede, geweldloosheid en 
rechtvaardigheid.
Zijn laatste boek, 'Osama’s grot', is een 
aanrader voor mensen die de mens in 
mensen wil zien.

Humanistisch Vredesberaad

en Heleen Pott (humanistisch filosofe) 
kwamen samen met gesprekscoördinator 
Francisco van Jole tot enkele adviezen. 
Er werd gewezen op de functie van 

studiehuis, versterking van de democratie 
en sociale cohesie door het organiseren 
van bijeenkomsten met accenten op het 
integratiebeleid. 
Na een kunstzinnig intermezzo en 
de uitreiking van de vredesprijs voor 
journalistiek was er een welkom 
verfrissend samenzijn op de warme 
middag. 

Het bestuur van de stichting is als volgt 
samengesteld: Rein Heijne (voorzitter), 
Petra vd Ham (secretaris) en Fred 
Valkenburg (penningmeester). 
Epost: info@huisvanerasmus.nl.  
Website: www.huisvanerasmus.nl
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Elke 2e zondag van de maand 14.00-
15.00 Wake uit Protest tegen de opsluiting 
van vluchtelingen in de Bijlmerbajes. 
(voorverzamelen om 13.30 bij metrostation 
Holendrecht uitgang zuid, daarna naar de 
Bijlmerbajes). Tafelbergweg 10, Amster-
dam. Amsterdam Catholic Worker e.a.. 
020 6998996 of 020 6969899. 
www.antenna.nl/noelhuis/
• Elke 1ste zondag van de maand 13.30-
17.30 Open Huis en rondleidigen door 
Fort Pannerden. Dit fort werd in juni 2000 
gekraakt en wordt sindsdien bewoond 
door een groep mensen die er niet alleen 
wonen, maar er ook talloze activiteiten 
laten plaatsvinden: van kleuterschool 
tot bejaardensoos, en van motorclub 
tot bijbelkring. Fort Pannerden Waaldijk 
1, Doornenburg. Gratis. Bewoners Fort 
Pannerden.  fortpannerden.nl
rondleiding@fortpannerden.nl 
• 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.dgtwenteoost.doopsgezind.nl
• Elke donderdag 19.00 Wake met 
vredeskaarsjes. sinds 8 november 2001.. 
Brink, Deventer.
• Elke zaterdag 13.00-14.00 Stilte 
Wake mannen en vrouwen in het zwart 
Israel, stop de bezetting van Gaza en 
Westoever. Hoek Vismarkt, grote markt, 
Groningen. Lies Maas 050-5412174. 
janny.beekman@wanadoo.nl
• Elke 1ste zaterdag van de maand 
12.00-12.30 (niet op 2 juli en niet op 
6 augustus) Stiltekring ‘In plaats van 
geweld, stilstaan voor de vrede en 
ruimte voor dialoog’. In de Breestraat in 
Beverwijk nabij C&A. 0251 253866

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• T/m za 30 jul 2005 Tentoonstelling Indië-
weigeraars. Zij weigerden mee te doen 
aan de militaire strijd tegen de 
onafhankelijkheid van Indonesië. Centrale 
Bibliotheek, Groenmarkt 153, Dordrecht. 
Gratis. Museum voor Vrede en Geweld-
loosheid. vredesmuseum@tiscali.nl  
020 6681868. www.vredesmuseum.nl
• T/m vr 25 nov 2005 Cursus Ecologie en 
beheer van het Nederlandse landschap 
en landschapselementen. Een cursus 
voor iedereen die meer zicht wil krijgen 
in ecologische principes, de inheemse 
vegetatie en landschapsbeheer. 14 
Theoriebijeenkomsten (van 9:00-16:00 
uur op Fort Vechten bij Bunnik) en 14 
excursies door het hele land. Fort Vechten, 
Bunnik. 695 euro, incl. cursusmateriaal. 

AKTIE AGENDA
Dit is een selectie uit de landelijke Aktie Agenda  van Omslag en Socia Media. De 
meest recente en volledige versie van de Aktie Agenda staat op www.aktieagenda.nl 
(u kunt hier ook zelf agendapunten invoeren). 

Geen speciale voorkennis vereist. St. Werk 
aan de Linie. 030-6565285 (Eric Wirtz). 
wirtz@nieuwland.nl www.fortvechten.nl
• T/m do 11 mei 2006 19.00-21.00 
Opening Festival Dag van de Aarde. 
Met o.m. de expositie 'Reasons to Love 
the Earth‘ met kunstenaars uit meer dan 
50 landen. Leeuwenberghkerk, Utrecht. 
€ 1,- tot € 6,-. Award voor de winnende 
inzending aan Bulgaars kunstenaar.. 
Stichting Dag van de Aarde. 0614 799557. 
frans.vdbeek@dagvandeaarde.nl 
www.dagvandeaarde.nl
• 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
• Za 23 jul 2005 t/m za 30 jul 2005 
Zomerkamp Andersglobalistisch Jon-
gerenkamp. Heb jij ook genoeg van 
racisme, oorlog, werkloosheid en milieu-
vervuiling? Dan is het zomerkamp van 
de Vierde Internationale iets voor jou!. 
Barbaste, Frankrijk. Kamp: € 135,- alles 
incl. € 250,- met busreis erbij. Vanuit 
Nederland rijden we samen met een 
bus. Socialistische Alternatieve Politiek 
(SAP). 06-23501212 (Koen, tussen 
17.00 - 21.00). redactie@grenzeloos.org 
www.student.ru.nl/alexdejong/FI/main.htm
• Di 26 jul 2005 t/m di 9 aug 2005 
Internationale voettocht Hiroshima 
Vredestocht. Vanuit (vredesstad) Ieper 
via NAVO Hoofdkwartier in Brussel naar 
de kernwapenbasis Kleine Brogel. Er 
worden honderden stappers verwacht. 
Ihkv de 60ste verjaardag van het 
atoombombardement van Hiroshima en 
Nagasaki. Ieper (België). Inschrijving via 
website. Voor Moeder Aarde vzw. 0032-
92428752. lieve@motherearth.org 
www.moederaarde.be
• Do 4 aug 2005 t/m za 6 aug 2005 Inter-
nationale vergadering Mayors for Peace. 
Ihkv wereldwijde campagne waarin alle 
burgemeesters wordt gevraagd zich uit te 
spreken tegen kernwapens. Op initiatief 
van de burgemeesters van Hisoshima 
en Nagasaki. Hiroshima, Japan. 
Voorafgaand aan de herdenking 60 jaar 
Hiroshima/Nagasaki. Mayors for Peace. 
Info voor Nederland: Karel Koster: 030  
2714376. k.koster@inter.nl.net 
www.pcf.city.hiroshima.jp

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.

Ook vredesactivisten 
moeten welvaart opgeven 

Geachte redactie,

Ik zou willen dat men bij de vredes-
beweging nu eens eerlijk man en paard 
noemde en onomwonden zei waar 
het nu echt om draait. Ondanks dat 
misschien sommigen zich gekwetst 
zullen voelen, zou ik toch graag willen 
dat u mijn opmerkingen in uw blad 
plaatst.
Zolang 20% van de wereldbevolking 
80% van de consumptie voor zijn 
rekening neemt, is alle gepraat over 
wereldvrede niet meer dan het bouwen 
van luchtkastelen.
Zolang het idee, 60% van onze 
welvaart op te geven, ook bij de 
vredesactivisten onbespreekbaar is, 
waar praten we dan eigenlijk over?
Als we door blijven gaan, dieren te 
mishandelen in de bio-industrie, is 
het mishandelen van mensen nooit 
ver weg. Zoals bekend wordt het 
voedsel voor deze dieren voornamelijk 
tegen dumpprijzen van hongerlanden 
gekocht.

Wat heeft het voor zin om in talloze 
vergaderingen vrome praatjes te 
verkopen, zolang de vredesactivisten 
zelf niet bereid zijn af te zien van 
autorijden, vakantievliegen, varkens 
en kippen eten, junkfoodrestaurants 
bezoeken en alles wat ze meer 
aan inkomen hebben dan een 
bijstandsuitkering af te staan aan 
diegenen die het veel harder nodig 
hebben.

Ik verwacht niets van regeringsmaat-
regelen in deze richting, ik ben geen 
communist, maar ik verwacht wel 
wat van de mensen, die beweren 
vredesactivisten te zijn. Of is de hele 
vredesbeweging niet meer dan een 
praatclub van welvarenden voor wie 
echt iets doen en een voorbeeld stellen, 
zonder dit van de daken te schreeuwen, 
wel het laatste is wat ze willen?
’t Kan Anders? Ja, het kan inderdaad 
heel anders!

G.J.M. Dudink, Rotterdam
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• Ma 22 aug 2005 t/m vr 16 sep 2005 op 
werkdagen van 11.00-16.00 Klaagmuur 
voor de Vrede. Bezoek deze vredesmuur. 
Je kunt er altijd opnieuw naartoe gaan en 
doordrongen raken van het belang van 
vrede voor ons allemaal. Ervaar dat je niet 
de enige bent die vrede wil. Voor buurthuis 
Lydia, Roelof Hartplein, Amsterdam. 
Vrouwen voor Vrede-Amsterdam. 020 
6154603. terafv@xs4all.nl 
www.vrouwenvoorvrede.nl

EENDAAGSE ACTIVITEITEN
• za 6 aug 2005 Herdenking van de 
atoombom-aanval op Hiroshima (1945). 
Zestig jaar na de alles-vernietigende 
atoombomaanvallen op Hiroshima (6 aug) 
en Nagasaki (9 aug) is het nog steeds 
noodzakelijk om actie te blijven voeren 
onder de leuze: ‘Alle kernwapens de 
wereld uit!’ Sint Antoniesluis (lijn 9 vanaf 

CS, halte Waterlooplein), Amsterdam. We 
hebben veel mensen nodig om met het 
publiek te praten en handtekeningen te 
verzamelen. Geef je op! Vrouwen voor 
Vrede-Amsterdam e.a. 020 6154603. 
terafv@xs4all.nl 
www.vrouwenvoorvrede.nl
• za 6 aug 2005 13.00 Stille wake 
Franciscaanse Vredeswacht. We her-
denken de aanval op Hiroshima 60 
jaar geleden en we staan stil bij het 
toenemende aantal kernwapenlanden. 
Na afloop is er koffie en nagesprek. 
Met teksten en gedachten vanuit de 
Islam en Japan. Binnenhof, Den Haag. 
Gratis. Franciscaanse Vredeswacht. 023 
5658469. vredeswacht@hetnet.nl 
www.franciscaansevredeswacht.nu
• zo 7 aug 2005 19.00 - 20.00 Wake 
Wake Uitzetcentrum Zestienhoven. Met 
verhalen, gebeden, gedichten en liederen 
wordt uiting gegeven aan het ongenoegen 
en de schaamte over het Nederlandse 
uitzetbeleid dat vreemdelingen 
criminaliseert en van hun vrijheid berooft. 
Uitzetcentrum Zestienhoven, Airportbaan 
18 (RET-bus 33), Zestienhoven. Gratis. 
GCW, KSA, KCW. 010 - 4772711.
• za 20 aug 2005 12.00-17.00 
Ontmoetingsdag Lezersdag ZOZ. Voor 
abonnees en overige lezers van ZOZ, 
tijdschift voor doen-denkers. Doel: 
ontmoeting en uitwisseling in informele 
sfeer tussen de lezers en de makers van 
ZOZ. Reacties, suggesties en feedback. 
In de tuin van Omslag, Hoogstraat 301a, 
Eindhoven. Vrijwillige bijdrage. Vooraf 
aanmelden!. Na afloop gezamenlijke 
biologisch-vegetarische maaltijd. Omslag, 
Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. 
040-2910295. omslag@omslag.nl http://
www.omslag.nl
• zo 28 aug 2005 Festival Ticket for 
Tibet. Aandacht voor de onderdrukking 
van het Tibetaanse volk en de nu tien 
jaar vermiste Panchen Lama. Muziek 

Praat mee over 
uw Vredeskoerier
Zaterdag 3 september van 11-15 
uur, Giordano Brunohuis, Brigitte-
straat 15, Utrecht. Toegang vrij, 
lunch zelf meenemen!

Teneinde leden en abonnees 
gelegenheid te geven mee te praten 
over vormgeving, inhoud en verschij-
ningsfrequentie van ons blad zal er 3 
september 2005 in Utrecht een 
lezersbijeenkomst worden georgani-
seerd voor alle lezers van 'Vredes-
koerier 't Kan Anders'. Naast alle 
leden en/of donateurs van Pais, 
Humanistisch Vredesberaad, Haags 
Vredes Platform en Stop de Wapen-
wedloop zijn ook de ongebonden 
lezers meer dan van harte welkom. 
Op deze bijeenkomst zal ook een 
eerste overleg zijn over de nieuwe 
naam en eventuele toekomstige 
samenwerking. Wat ziet u graag in 
uw lijfblad staan en heeft u nog 
nieuwe ideeën?
Voor actuele berichten: raadpleeg de 
websites van Pais, Humanistisch 
Vredesberaad en Haags 
Vredesplatform (zie colofon op 
pagina 2).

Ledenvergadering Pais 
verschoven naar september
De ledenvergadering van Pais is in 
verband met de discussie over 
inhoud en vormgeving van het blad 
verschoven naar 3 september en zal 
vooraf gaande aan de discussie 
worden gehouden.

OORLOG & VREDE
Liggen de rollen al vast?

Vooraankondiging symposium (onder voorbehoud)
De resolutie over vrouwen vrede en veiligheid (nr.1325 van de Veiligheidsraad) is al vijf 
jaar van kracht. Hoe wordt er in Nederland vorm gegeven aan deze afspraak, hoe gaat 
het in de praktijk en wat welke verbeteringen zijn mogelijk?  Er wordt samengewerkt 
aan een dagvullend programma over deze zaken. Binnenkort meer gegevens.

LVBO vredessymposium 5 november 2005 te Utrecht. Georganiseerd door Humanistisch 
Vredesberaad, Vrouwen voor Vrede & WILPF, in samenwerking met IFOR en NVR. 
Met medewerking van onder andere Eddy Korthals Altes en Anja Meulenbelt. Plaats: 
Universiteit van Humanistiek, Drift 5

Zet  5 november  in uw agenda! Mannen zijn nadrukkelijk ook uitgenodigd. 
Meer actueel nieuws op: www.humanistischvredesberaad.nl en 
www.vrouwenvoorvrede.nl 

van oa 16Down, Osdorp Posse en Peter 
Pan Speedrock. Ook: stunts, cabaretiers, 
Tibetaanse optredens, sprekers en 
culturele activiteiten. Aquabest-terrein, 
Eindhoven. Tibet Support Groep. 020 
6237699 of 06 21822464 (Renske 
Schriemer). www.ticketfortibet.com
• do 1 sep 2005 ‘s avonds Verdiepings-
bijeenkomst voor leden van De Derde 
Kamer. Brede representatie van de 
Nederlandse samenleving, gevormd 
door mensen met een uitgesproken 
mening over internationale samenwer-
king. Amsterdam. De Derde Kamer. 020 
5688743 of 44. info@dederdekamer.org 
www.dederdekamer.org
• za 3 sep 2005 10.00 - 15.00 Dag 
Donateursdag. Burgervredeswerk 
en een Cultuur van Vrede. Zowel in 
Nederland als elders zijn mensen 
bezig daar invulling aan te geven en 
we presenteren daarvan een aantal 
inspirerende voorbeelden. Lokatie volgt 
na inschrijving, Utrecht. Kleine bijdrage 
voor de lunch. Inschrijving verplicht. 
NEAG Burgervredeswerk. 0655 
566205. info@neag.nl www.neag.nl
• za 17 sep 2005 Promotiedag voor 
het openbaar vervoer. In het kader van 
de Week van de Vooruitgang (17-22 
sep). Nederland. Praktisch werkboek 
beschikbaar!. Vereniging ROVER, 
Stichting LOAZ en Ver. Milieudefensie. 
Rolf Schipper, 020-5507425. 
weekvandevooruitgang@milieudefensie.nl 
www.weekvandevooruitgang.nl
• zo 18 sep 2005 Autovrije zondag! 
In het kader van de Week van de 
Vooruitgang (17-22 sep). Nederland. 
Praktisch werkboek beschikbaar! 
Tevens onderdeel van Europese actie-
week. Ver. Milieudefensie ism Stichting 
LOAZ. Rolf Schipper, 020 5507425. 
www.weekvandevooruitgang.nl
weekvandevooruitgang@milieudefensie.nl 
• di 20 sep 2005 Prinsjesdag Actiedag


