
1Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg!SEPTEMBER 2005

In memoriam Emiel Wennen
Iran en de Nederlandse media

Op weg naar België kernwapenvrij
De mars van de oranjehemden

De Joint Strike Fighter

SEPTEMBER 2005
Vredeskoerier 't Kan Anders jaargang 28, nummer 6

Kernwapens Weg! jaargang 21, nummer 3
LOS NUMMER € 2

Uitgave van
Pais, Humanistisch Vredesberaad, Haags Vredesplatform, Stop de Wapenwedloop



2 Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg! SEPTEMBER 2005 3Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg!SEPTEMBER 2005

VREDESKOERIER
‘t KAN ANDERS

KERNWAPENS WEG!

Redactie: Jan Baan, Koos de Beus, 
Kees de Boer, Joost Nannen, Boyd 
Noorda, Reynold Klooker (eindredac-
teur), Bernadette Pilanen, Anke 
Polak, Hester de Ree, Guido 
Schokker, Barbara Smedema, Jan 
Taat, Sonja van Wier.
Tekening voorpagina: Len Munnik

Redactieadres: Postbus 10500, 
2501 HM Den Haag, 070-3818938 
(Jan Taat); bgg: 0317-427491 (Jan 
Baan). kopij-tkananders@ddh.nl
Kopijsluiting okt/nov-nummer 
28 sept, dec-nummer 16 nov. De 
auteur is verantwoordelijk voor een 
geplaatse artikel. Productie: HVP  
Opmaak: Christiaan la Poutré
Druk: Adelante. ISSN 0925-5893

Edities en abonnementen: Per 
jaar verschijnen 4 dikke (24 blz) 
gezamenlijke nummers van ‘t Kan 
Anders en Kernwapens Weg!. Zij 
vormen de magazine-editie waarop 
een apart abonnement mogelijk is. 
Daar tussendoor verschijnen 4 dunne 
(8 blz) nummers van alleen ‘t Kan 
Anders, die voornamelijk actualitei-
ten brengen. Een nieuw abonnement 
tot eind 2006, met de komende 
nummers in 2005 gratis, verkrijgt u 
door:
- voor de magazine-editie € 7,50 of
- voor de complete editie € 13,-- 
over te maken op giro 90.32.987 
t.n.v. ‘t Kan Anders te Delft o.v.v. 
resp. ‘magazine’ of ‘compleet’.
Giften: Wat u extra overmaakt 
boven de genoemde bedragen wordt 
verwelkomd als gift voor het werk 
van de uitgevende organisaties.
Leden en donateurs: Leden van 
Pais en het Haags Vredes Platform 
ontvangen het complete abonnement 
gratis. Donateurs van Stop de 
Wapenwedloop ontvangen de 
magazine-editie gratis.

Aanmelden als lid of donateur kan bij 
de onderstaande adressen.
• Haags Vredes Platform, Postbus 
10500, 2501 HM Den Haag, 070-
3251102, giro 496449; haagsvredes
platform@ddh.nl; www.ddh.nl/org/
hvp; vergadering: 3e dinsdag v.d. 
maand (niet in aug), 20 u., 
Westeinde 58 
• Humanistisch Vredesberaad, vd 
Duyn van Maasdamstr. 15, 1215 HS 
Hilversum, 035-6215817. Giro 79911 
tnv HVB, Nieuwegein. www.humanist
ischvredesberaad.nl 
• Vereniging Pais, Vlamingstraat 
82, 2611 LA Delft, tel. en fax: 015-
2121694, giro 4173490; 
pais@worldmail.nl; 
www.vredesbeweging.nl
• Stop de Wapenwedloop, Postbus 
51333, 1007 EH Amsterdam, 
geen@kernwapens.nl, 
www.kernwapensweg.nl

Van de voorzitters
Beste lezers,

Voor u ligt een nieuwe editie van “Vredeskoerier, ‘t Kan Anders, 
Kernwapens weg!”. Voor de derde keer een mengvorm van twee 
oorspronkelijk losse vredesbladen, elk met haar eigen achterban, elk met 
haar eigen oorspronkelijke invulling. Voor de twee redacties is het 
samenstellen van de inhoud en vormgeving tot nu toe een kleine 
worsteling. Maar ook de frequentie en omvang blijven een punt van zorg. 
Ook voor u als lezers, leden en sympathisanten zal het magazine iedere 
keer een verrassing zijn. Wij hebben leden die alleen de ‘dikke nummers’ 
krijgen (Kernwapensweg!), leden die alleen de ‘dunne’ nummers krijgen 
(PAIS-mini editie) en leden/abonnees die beide krijgen. Dikke en dunne 
edities glijden daarom mogelijk afwisselend door de brievenbus telkens in 
een surprise omslag. Sommigen van u verwonderen zich over de inhoud 
en anderen zijn er heel enthousiast over. Wij beschouwen dit dan ook als 
een testfase.

Graag doen we nog even een beroep op uw geduld en vertrouwen want 
de perfecte nieuwe vorm is in wording en zal hopelijk medio volgend jaar 
een feit zijn wanneer ook de samenwerking officieel geregeld zal zijn. Wij 
hopen dat u de redactie kritisch blijft volgen en niet schroomt om ook de 
pen te pakken. 

Met vertrouwen in de toekomst en met vredesgroeten: Aart Stevens 
(Haags Vredes Platform), Anke Polak (Humanistisch Vredesberaad), Fred 
Valkenburg (PAIS), Guido Schokker (Stop de wapenwedloop).

Wereldwijd gaat er jaarlijks ruim 
800 miljard dollars om in 
wapenhandel en productie. Een 
kwart van dat geld is genoeg om 
honger en armoede de wereld uit 
te helpen en om onder andere het 
dreigend drinkwatertekort, HIV/
AIDS, malaria, ontbossing en de 
klimaatverandering grondig aan te 
pakken.

De Nederlandse overheid heeft 
blijkbaar andere belangen en doet 
er alles aan om een plaats bij de 
toptien van wapenhandelslanden 
te behouden. 

Het samenwerkingsverband 
Ontwapen! staat op 13 oktober 
voor: Ontwapenend handelen op 
de Europese marktplaats.
Er is een piket dat de hele dag 
duurt. Om 13.00 uur zal een 
programma met sprekers 
beginnen en om 14.00 uur nemen 

wij graag de uitnodiging van de 
NIID aan om gratis de marktplaats 
te bezoeken en daar absoluut 
geweldloos het gesprek aan te 
gaan met de mensen achter de 
wapenstands. Aanbevolen als u 
hier gebruik van wilt maken:  
Dresscode Business

Het Congrescentrum is te bereiken 
met de tramlijnen 1 en 17, van 
zowel Hollands Spoor als Centraal 
Station.

NIID voor de zeventiende keer in 
‘Vredesstad’ Den Haag
Op 13 oktober 2005 vindt in het Nederlands Congres Centrum het 
jaarlijkse NIID-symposium en de tentoonstelling van defensie en 
bedrijfsleven plaats.
NIID staat voor Nederlandse Industriële Inschakeling 
Defensieopdrachten en is de promotieorganisatie voor de 
Nederlandse wapenindustrie. Dit jaar is het thema: 
marktplaats.eu 
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Op 15 augustus is hij, zoals zijn familie schreef, heel rustig, op bijna 78-
jarige leeftijd, in Naarden overleden. Acht jaar na zijn Tineke met wie hij 
zo innig in huwelijk en werk verbonden was.

Bij Pais ontmoetten we Emiel voor het eerst in 1986 op de 
oprichtingsvergadering in Haarlem van de werkgroep TV-geweld 
onder leiding van Dini Harms. In de beginjaren heeft hij daaraan 
een belangrijke bijdrage geleverd. We leerden hem kennen als een 
buitengewoon aimabel iemand uit de kring van vredesmensen. Hij werkte 
toen bij het R.I.A.G.G. in zijn woonplaats Den Haag. Met bewondering 
hoorden we van de tijd die hij en zijn vrouw, beiden als arts, in Afrika 
hadden doorgebracht.
Soms reisden we, Emiel en ik, vanuit Haarlem terug naar ’t Gooi, 
waarin zijn familie woonde en waarin ook hij zijn wortels had. Op vele 
plaatsen hebben we elkaar daarna ontmoet. In de Balie in Amsterdam, 
in gehoorzalen van de universiteiten van Utrecht en Nijmegen, op een 
congres van de milieuorganisatie ‘Actie Strohalm’ in Utrecht, enzovoort. 
Het weerzien was steeds een feest van herkenning. Emiel was echt 
geïnteresseerd, niet alleen in het wel en wee van de wereld, maar ook in 
dat van de individuele mens. Zijn innemende persoonlijkheid weerhield 
hem niet om zich consequent en radicaal te keren tegen onrecht, oorlog 
en machtsmisbruik in de wereld.

Tijdens de indrukwekkende crematie in Bilthoven hoorden we meer 
details. Afgewisseld met Afrikaanse muziek voerden familieleden, de 
voorzitter van de N.V.P.M. en de vroegere studentenpastor Pater van 
Kilsdonk het woord.
We hoorden hoe Emiel tijdens of na zijn artsenstudie in Amsterdam 
een jaar in een kolenmijn ging werken, hoe hij zich na zijn studie door 
Memisa liet uitzenden naar een klein eilandje bij Celebes om later, 
ook via Memisa, maar nu samen met zijn vrouw in Nigeria te worden 
gestationeerd. We hoorden ook hoe hij ervoor zorgde dat het geld dat hij 
daarmee verdiende in Nigeria bleef.
Pater van Kilsdonk, thans hoogbejaard, herinnerde zich Emiel als een 
heel principiële jongen, wars van standverschillen. Vaak had hij zich 
afgevraagd: “Emiel, jongen, wanneer val jij eens door de mand”, om aan 
het eind van zijn toespraak op te merken: “Emiel is nooit door de mand 
gevallen”.

Terug in Nederland was Emiel Wennen initiatiefnemer voor het ontstaan 
van de N.V.P.M., de vereniging met de moeilijke naam met de woorden 
polemologie en media erin, beter bekend als ‘artsen voor de vrede’.
Het besef dat bij atoombomaanvallen medici volkomen machteloos staan, 
vormde de aanleiding. Bij demonstraties was hij present.

Op het stationnetje in Bilthoven hadden we ze al zien staan. Mensen van 
Afrikaanse origine met een groot wit bloemstuk om Emiel de laatste eer 
te bewijzen.

Koos de Beus

In memoriam Emiel Wennen

Emiel Wennen
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door REYNOLD KLOOKER           

Er waren bijna twintig mensen aanwezig voornamelijk 
leden van PAIS, zoals te verwachten viel. Het gezel-
schap was in overgrote meerderheid 50+ (of ++) en 
man. De geplande voorzitter Fred Valkenburg (voor-
zitter van PAIS) arriveerde door het uitvallen van 
treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht drie 
kwartier later. De organisator van de bijeenkomst Nico 
Faber vatte de gesprekken samen die hij in het kader 
van de bijeenkomst met Wim Robben van SVAG 
(Stichting voor actieve geweldloosheid) en met Kees 
Kalkman van AMOK/VD gevoerd had. Deze organisa-
ties hebben aangegeven te willen samenwerken aan 
een gemeenschappelijk vredesblad. 
Wim Robben deed een jaar of vijf geleden het voorstel 
om te komen tot een algemeen vredesblad zonder 
resultaat. SVAG is in reorganisatie en mist nu mensen 
om mee te doen. AMOK wil op de hoogte blijven en 
kijken wanneer ze eventueel kunnen aansluiten.

Daarna kreeg Jan Taat van het HVP en redactielid het 
woord.
Hij gaf een korte schets van de bladenfusies van de 
afgelopen vier jaar waarbij het HVP betrokken was en 
die geleid hebben tot de huidige situatie. Daarna 
formuleerde hij een aantal discussiepunten:
- De ingewikkelde constructie van de abonnementen 
waardoor het werk van de redactie bemoeilijkt wordt
- De breedte van het blad wat de inhoud betreft. 
Zowel het HVP als Stop de Wapenwedloop waren 
oorspronkelijk een één-onderwerp organisaties 
(kruisraketten, kernwapens) die hun doestelling/
thematiek later verbreed hebben. Het grootste 
probleem in de samenwerking is de afbakening van de 
grenzen. Hoort de Islamproblematiek in het blad? Mag 
in het blad aandacht besteed worden aan een demon-
stratie georganiseerd door Keer het Tij die het verzet 
tegen het kabinet Balkenende coördineert?
Guido Schokker, voorzitter van Stop en redactielid, 
was de tweede spreker.
Ook hij gaf wat geschiedenis: dit keer van Stop/
Kernwapens Weg! en het Tribunaal voor de Vrede/
ProcesNieuws. De samenwerking leidde tot de gemeen-
schappelijke uitgave van een blad gedurende twee en 
half jaar. Hieraan kwam een einde toen bleek dat het 
Tribunaal weer de eigen koers wilde specifiek gericht 
op de juridische strijd tegen kernwapens. Voor 
samenwerking met Vredeskoerier ‘t Kan Anders was 
geen plaats meer. Stop kon zich hier niet in vinden en 
besloot in januari van dit jaar tot deelname aan 
Vredeskoerier ‘t Kan Anders Kernwapens Weg! Er 
blijken in de praktijk toch grote cultuurverschillen 
tussen Stop en de andere organisaties vooral wat 
doelstelling en thematiek betreft: Stop wil een 
platform bieden voor grote groepen Nederlanders die 
sympathiseren met de vredesbeweging. Concreet: 

Voorafgaande aan de jaarvergadering van PAIS 
vond zaterdagmorgen 3 september van 11.00 
tot 13.45 in Utrecht de bijeenkomst plaats 
waarbij lezers van het blad Vredeskoerier ‘t Kan 
Anders Kernwapens Weg! hun mening konden 
geven over doel, inhoud en vormgeving van het 
gezamenlijke vredesblad. 

Contactbijeenkomst lezers
Een CDA-kiezer die tegen de oorlog in Irak is maar 
niet van plan is het kabinet Balkenende naar huis te 
sturen. Daarom is Stop tegen het steunen van de 
oproep van Keer het Tij om de regering naar huis te 
sturen op andere gronden dan waar wij ons mee 
bezighouden. Stop is wel voor het beïnvloeden van 
het buitenlandbeleid van de regering maar staat niet 
achter (binnenlands) politieke acties zoals die van 
Keer het Tij. 

Na deze inleidingen start de vrije discussie die eerst 
nogal oeverloos verloopt omdat er geen ordening 
aangebracht wordt in de discussiepunten. Breedte van 
het blad, prioriteiten, suggesties voor te benaderen 
organisaties (Quakers, gewenste Europese oriëntatie 
van de vredesbeweging), pacifisme, organisaties die 
met PAIS verbonden zijn buitelen door elkaar heen. 
Nico doet een poging. Terug naar de vraagstelling: 
hoe komen we tot een aansprekend vredesblad?
Chris Geerse (van PAIS): De kracht van het blad is de 
breedheid en niet alleen voor de achterban (van de 
deelnemende organisaties). Bij voorbeeld Werkgroep 
TV-geweld heeft niet alleen PAIS-leden er zitten ook 
CDA'ers en Christen Unie-mensen in. Iemand spreekt 
zijn ergernis uit over de te kleine letter van het blad 
en een ander begint over het niet meer los invoegen 
van bijlagen maar de mededeling tegen betaling (als 
soort advertentie) in het blad opnemen. De discussie 
gaat plotseling over hoe de vredesbeweging in de 
landelijke media kan doordringen. Het wordt de 
verslaggever iets te gortig. Op zijn verzoek grijpt de 
voorzitter in en brengt voldoende structuur aan. 
Guido: Voor milieu en mensenrechten zijn er voldoen-
de andere platforms/organisaties waarin mensen 
vanuit heel verschillende achtergrond zitten en invloed 
hebben (Greenpeace, Milieudefensie en AI). Op het 
gebied van oorlog en vrede is zo’n organisatie er niet.
Een deelneemster wil de link kernwapens en kernener-
gie in het blad. 
Klashorst noemt Vanunu, maar het wordt niet duide-
lijk of hij vindt dat er meer over Vanunu geschreven 
moet worden in ons blad. 
Aart Stevens, voorzitter van het HVP, vindt dat het 
uitgangspunt van het blad bewapening moet zijn, zo 
breed als mogelijk is. Chris zegt dat op grond van 
webbezoeken er heel veel belangstelling is voor 
vredesgedichten en vredeskunst. Ook het blad zou 
daar (meer) aandacht aan moeten besteden. De 
eindredacteur is het geheel met hem eens. Pogingen 
om binnen of buiten de reactie iemand te vinden die 
de culturele pagina van het blad wil verzorgen hebben 
tot nu toer niets opgeleverd. 

Bij deze de oproep: Wie wil de schone taak op 
zich nemen: de culturele kant van het blad vorm 
te geven of kan contact leggen met iemand die 
dit misschien wil doen? 

Een ander thema: Hoe krijgen we een blad dat 
bijdraagt aan de verjonging van het lezersbestand?
Jongeren bereiken via internet en (dus) ook de relatie 
blad - internet versterken.
Uit het afsluitende rondje “Wat voor soort blad zou jij 
willen in één zin”:
- Grotere letters, goed leesbare verwijzing naar 
websites.
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door REYNOLD KLOOKER           

In Vlaanderen is ongeveer de helft lid. Het aantal 
groeit met de dag. Vergelijk dat eens met Nederland: 
na een jaar actie is het aantal Burgemeesters voor 
Vrede gestegen van acht naar... twaalf van de 570! 
Wel steunen inmiddels ruim veertig Nederlandse 
burgemeesters op de één of andere manier de 
Campagne tegen Kernwapens maar driekwart sluit 
zich (nog) niet aan bij Burgemeesters voor Vrede. 

Een ander groot verschil tussen Nederland en België is 
de betrokkenheid van de media. Na de verplichte 
aandacht voor zestig jaar Hiroshima en Nagasaki is 
het weer oorverdovend stil en oogverblindend wit in 
de Nederlandse media. In NRC-Handelsblad van 6 
augustus viel de ruime aandacht op die geschiedenis 
van het kernwapen op pagina 1 en 3 kreeg naast de 
complete afwezigheid van de actuele situatie. Alsof 
het iets uit het verleden is wat niet meer relevant is. 
Het enige alternatieve geluid kwam van een oud-
hoofdredacteur ver weg op de opiniepagina. 
Maar niet alleen in de media maar ook bij de grote 
kerkelijke vredesbewegingen als Pax Christi Nederland 
en het IKV is de aandacht voor en de betrokkenheid 
bij de kernwapens bijna geheel verdwenen. Heel 
anders in België! Pax Christi België geeft voor de 
vredesweek van dit jaar een brochure uit die geheel 
gewijd is aan kernwapens en aan de acties voor 
kernontwapening. De Nederlandse Vredesweek heeft 
dit jaar als thema: Samen Verder bijna geheel gericht 
op de verbetering van de relatie tussen religieuze en 

etnische groepen in Nederland. 
De meerderheid van de Belgische parlementariërs 
zowel van regeringspartijen als oppositie, zowel in de 
Senaat als in de Kamer, heeft zich uitgesproken voor 
de verwijdering van de VS-kernwapens uit België en 
Europa. Kom daar eens om in Nederland. Alleen SP en 
Groen Links ijveren al jaren voor de verwijdering uit 
Nederland en eisen openheid van de regering over 
plaats en specificaties van de kernwapens. Zij krijgen 
alleen steun van de PvdA als die niet aan de regering 
deelneemt. Nu doen Koenders en Timmermans flink, 
maar niet te want de mogelijkheid om een kabinet te 
vormen met het CDA mag niet in gevaar komen. D66 
steunde in de Tweede Kamer een motie van de linkse 
oppositie die vergelijkbaar is met de Belgische, maar 
deze haalde het niet. 

Hoe komt het dat de hollanditis naar België 
overgeslagen is, terwijl de Nederlanders daar immuun 
voor zijn geworden? Wie heeft hier het vaccin 
toegediend? Waarom accepteert de Nederlander, na 
de demonstratie- en enquêteoprispingen zoals bij Irak 
en de JSF en ondanks de algemene afkeer van Bush, 
toch dat Nederland een vazalstaat van de VS is? Wat 
was en is daarin de rol van de media? Een onderzoek 
naar de relaties van het Nederlandse bedrijfsleven 
met dat van de VS en naar de daarmee 
samenhangende invloed van de VS op de economie, 
politiek en media in Nederland zou ook voor de 
vredesbeweging uitermate interessant zijn.

De Nederlandse regering houdt vol dat de aanwezig-
heid van Amerikaanse kernwapens op Nederlandse 
bodem niet strijdig is met haar verplichtingen onder 
het Non-Proliferatie Verdrag om nucleair te ontwape-
nen. Ze eist, in navolging van de VS, van sommige 
andere ondertekenaars van het verdrag (met name 
Iran) dat ze zich stipt houden aan hun verplichtingen 
om geen kernwapentechnologie te ontwikkelen, maar 
schuilt zelf onder een nucleaire afschrikkingparaplu. 
“Het is deze evidente hypocrisie van zowel de 
kernwapenstaten als hun bondgenoten die de 
pogingen om de verdere verspreiding van kernwapens 
en kernwapentechnologie te verhinderen, onder-
graaft”, aldus anti-kernwapenlobbyist Karel Koster.

De kernwapenwedloop en de Campagne 
van Burgemeesters voor Vrede 
Nederland - België 12 - 240. Een dramatische tussenstand

Tijdens de vredesvoettocht van Ieper naar 
Kleine Brogel - waarover elders in dit blad 
meer - werden we gastvrij onthaald door de 
burgemeesters van de vijftien steden en dorpen 
waarmee een ontmoeting georganiseerd was. 
Karakteristiek voor de ‘hollanditis’ die in België 
heerst. Al 240 burgemeesters van de omstreeks 
duizend gemeenten in België hebben zich 
aangesloten bij de Internationale Vereniging van 
Burgemeesters voor Vrede die geleid wordt door 
burgemeester Akiba van Hiroshima. 

- Economische oorzaak van oorlog en analyse partijstandpunten inzake oorlog en vrede
- Zo’n blad als het is
- Blad toegespitst op bewapening, oorzaken en gevolgen
- Principieel pacifistisch (2x) 
- Blad richten op Nederlandse defensie
- Oog voor ontwikkelingsgeschiedenis van de mens ook in filosofische zin
- Bewapening in al zijn aspecten, analytisch en qua acties 
- Uitwassen van het kapitalisme
- Wij maken het nieuws. Het nieuws wordt bepaald door onze woede.
- Hard, efficiënt, resultaatgericht en naar buiten gericht
- Anti-oorlogsblad dat er leuk uitziet en simpel te lezen is (voorb. blad Plus)
- Anti-oorlogsblad met reikwijdte en leesbaarheid van Greenpeace-magazine
- Vrede is hip, geloven in vrede
- Per blad één artikel dat een andere kijk op ‘t geheel geeft, dat inspireert
- Gastschrijver over Hoe is het mogelijk dat één president zoveel staten achter zich weet te krijgen?
- Internationaal blad over vrede en ontwapening

De webversie van dit blad is 

te vinden op de PAIS-site: 
www.vredesbeweging.nl
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Het onderwerp en het weer gaven 
er geen aanleiding toe, maar het 
was een fééééstje.
Op de Anthoniesluis, bij het 
Waterlooplein, stonden mannen en 
vrouwen uit diverse vredesgroepen 
met twee marktkramen: één met 
een kleine tentoonstelling over De 
Bom en één met handel: folders, 
boeken, buttons, kaarten en er 
waren handtekeningenlijsten tegen 
de bom. Tegen Amerikaanse 
kernbommen in Europa om 
preciezer te zijn. Gericht aan het 
Europese parlement. Vijftien 
namen konden er op een vel.  

Er waren een stuk of zeven lopers 
en een aantal mensen achter de 
kraam. Tot mijn verbazing wilden 
de kooplieden het inrichten van 
hun kramen best even onderbre-
ken om hun handtekening te 
zetten. Niks “ik doe niet aan 
politiek”. Een marktkoopman vroeg 
wel “en Iran dan, mag die wel 
bommen?” Hij wou alleen tekenen, 
als ik zijn lijst tegen het ophangen 
van homo’s in Iran tekende. Ook 
van de klanten en publiek wilden 
meer dan 80% graag op mijn lijst. 
In het Engels, Frans, Duits. Het 

Elf vredesactivisten gearresteerd op Vliegbasis Volkel

De marechaussee heeft zaterdagmorgen 6 augustus 2005 elf vredes-
activisten aangehouden op de vliegbasis Volkel, die daar demonstreerden 
tegen de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens. De actie begon om 
8.15, het tijdstip waarop 60 jaar geleden de atoomaanval op Hiroshima  
plaatsvond. De activisten van Akties tegen Kernwapen, Onkruit en het 
Vredesactiekamp bevonden zich met spandoeken op het dak van een 
communicatiegebouw. Alle actievoerders waren, na meer dan twee dagen 
vast gezeten te hebben, maandagavond 8 augustus om 22.00 uur weer 
vrij.

Vaccaro moest voor de politie-
rechter in Breda verschijnen 
wegens het onklaar maken van 
twee F-!6’s op de Vliegbasis 
Woensdrecht op 10 augustus jl.
De hamer waarmee Turi, een 52-
jarige Italiaan die sinds 1986 in 
Nederland verblijft, de toestellen 
heeft bewerkt heeft hij speciaal uit 
Assisie meegenomen, de geboorte-
plaats van de heilige Franciscus, 
die veel mensen inspireert tot 
vredesacties. De F16’s op de 
vliegbasis Woensdrecht stonden 
daar om opgeknapt te worden voor 
hun oorlogstaak. Ze werden onder 
andere geschikt gemaakt voor het 
gooien met atoombommen die op 
de militaire basis in Volkel liggen. 

Na zijn daad gaf hij zichzelf aan. 
Sindsdien zit hij vast en is in 
hongerstaking gegaan.
Voor het laatste nieuws kun je 
bellen met Mariëtte: 06 20112411
Wil je financieel steunen dan kan 
dit op bankrekeningnummer 
907288952 t.n.v. G. Doeven te 
Deventer o.v.v. ondersteuning Turi

Proces ploegschaaractivist Turi 
Vaccaro onderbroken -
rechter twee keer gewraakt

Amsterdam, 6 augustus 2005 - zestig jaar Hiroshima

lukte allemaal. Men 
had het op TV gezien 
en was zeer over-
tuigd. Wel kreeg ik 
veel vragen “waarom 
alleen tegen Amerika 
en niet ook Frankrijk 
met zijn eigen kern-
wapens”. Vooral 
Fransen wilden graag 
hun regering aange-
klaagd zien. Er teken-
den zelfs drie beroeps-
militairen. Iemand 
van the evil country 
kwam uit zichzelf naar 
me toe met een pen 
in de aanslag. Ik 
begon met twee 
lijsten op mijn 
plankje, maar die 
waren in no time vol. 
Uiteindelijk heb ik 
vijftien lijsten vol 
gekregen tussen half 
elf en half drie. 225 
mensen die het met 
me eens waren. Nog 
nooit meegemaakt. 
Zoooo’n feest. 

Loes Sjerp

Vier uurtjes handtekeningen verzamelen tegen 
Amerikaanse kernbommen in Europa. 
Foto: Guido Schokker

In de rechtszaak tegen Turi Vaccaro  is het op 
1 september niet tot een uitspraak gekomen. 
De rechter werd door de verdediging twee keer 
gewraakt wegens vooringenomenheid. De 
eerste wraking is direct door de wrakingskamer 
afgewezen. De tweede werd op 7 september 
behandeld. 
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door KAREL KOSTER, PENN-Nl           

Iran heeft een kernwapenprogramma.
In de berichtgeving wordt gesuggereerd of zelfs 
expliciet beweerd dat Iran een kernwapenpro-
gramma heeft. Daarbij worden als bronnen 
alleen Westerse - meestal Britse of Amerikaan-
se - anonieme regeringswoordvoerders aange-
haald of Iranese ballingen die alle redenen 
hebben om een confrontatie uit te lokken. In 
feite is er geen enkel bewijs dat Iran kern-
wapens ontwikkelt. Iran zelf ontkent dit ook. 
Alles wat Iran verklaart wordt in de media 
stelselmatig afgedaan met een bewering; 
beschrijvingen door Westerse woordvoerders 
krijgen steeds de schijn van neutraliteit. Door 
herhaling wekken de Nederlandse media daar-
mee de schijn van betrouwbare berichtgeving 
op.

Iran is zijn internationale 
verdragsverplichtingen niet nagekomen. 
Iran heeft een bilaterale overeenkomst met de 
EU3+ (Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frank-
rijk, plus een vertegenwoordiger voor de rest 
van de EU) opgezegd, omdat het zich niet kon 
vinden in het aanbod van de EU3. Cruciaal was 
de eis dat Iran delen van het uraniumverrij-
kingsproces zou opgeven. Dit weigert Iran 
omdat het door haar ondertekende Non-Prolife-
ratie Verdrag dit expliciet toelaat (ook dit wordt 
in de media steeds omschreven als een Iranese 
bewering - het is echter een feit dat gemakke-
lijk te controleren is). 
Iran was wel bereid om tijdens de onderhande-
lingen het verrijkingsproces stil te leggen. Daar 
is ze nu voor een voorfase van het verrijkings-
proces van afgestapt. De onderhandelingen 
betroffen dus afspraken over inspectie van het 
Iranese kernenergieprogramma die verder 
gingen dan de afspraken vastgelegd in de 
zogenaamde full-scope Safeguards Agreements 
met het Internationaal Atoomagentschap, het 
inspectieorgaan voor nucleaire aangelegen-
heden van de VN (IAEA). Deze laatste overeen-
komsten, die voortvloeien uit het lidmaatschap 
van het Non-Proliferatie Verdrag en die inspec-
tie van de nucleaire installaties in Iran regelen, 
worden strikt nagekomen. De IAEA inspecteurs 
hebben volledige toegang tot de meeste nucle-
aire faciliteiten, inclusief de zojuist weer opge-
starte voorfase van het verrijkingsproces. Wel 

Het nucleaire programma 
van Iran en de 
Nederlandse media

bestaan er nog steeds een aantal vragen over 
bepaalde faciliteiten. Het gaat daarbij om 
locaties die deel uitmaakte van het tot 2003 
geheim gehouden Iranese nucleaire program-
ma. Hoewel er geen verplichting was om alles 
over dit programma aan het IAEA bekend te 
maken, heeft deze geheimhouding enig 
wantrouwen opgewekt. Iranese vertegenwoordi-
gers hebben verklaard dat deze geheimhouding 
te maken had met de sancties die aan Iran 
waren opgelegd i.v.m. het nucleaire programma 
en het bewaken van militaire geheimen. 
Openbaarheid geeft immers de militaire 
planners van de Amerikaanse dan wel 
Israëlische luchtmacht ook informatie die van 
nut is voor het voorbereiden van bombarde-
menten. In de VN inspectieteams in Irak waren 
destijds inlichtingenofficieren geïnfiltreerd. Over 
toegang tot deze geheime installaties wordt 
door IAEA inspecteurs met de Iranese 
autoriteiten onderhandeld. 

Uranium verrijking impliceert productie 
van een kernbom. 
Materiaal voor een kernbom is een mogelijke 
product van het verrijkingsproces. Een ander 
product is de grondstof voor de opwekking van 
elektriciteit in een kerncentrale. Alleen als het 
uranium tot een hoge graad verrijkt wordt, is 
het geschikt voor een atoomwapen. Iran heeft 
aangeboden aan de IAEA om het verrijkings-
proces te controleren, om eventueel militair 
gebruik van het verrijkte uranium te verhinde-
ren. Iran beroept zich op het NPV, dat elke 
ondertekenaar volledige toegang tot de techno-
logie en kennis voor het opwekken van kern-
energie garandeert, inclusief opwerking en 
verwerkingsprocessen (art IV van het verdrag). 
Dat was de reden waarom het EU aanbod om 
nucleair materiaal te leveren in augustus door 
Iran werd afgewezen: Het land wil zelf volledige 
controle over de nucleaire productiecyclus. 
Het is wel zo dat het IAEA ervoor pleit om 
grenzen te stellen aan deze volledige toegang 
tot de nucleaire cyclus omdat daardoor de 
kennis en de grondstoffen voor het maken van 
kernwapens te gemakkelijk verspreid worden. 
Het is echter moeilijk om daarover internatio-
nale overeenstemming te krijgen zolang de 
kernwapenstaten en hun bondgenoten vast-
houden aan unilaterale controle over hun eigen 
nucleaire infrastructuur. Een groot aantal 
landen hebben delen van de infrastructuur voor 
de productie van kernenergie en dus ook voor 
kernwapens in handen. Wat Nederland betreft 
gaat hier om Urenco het bedrijf waar de 
Pakistaanse atoomspion Khan met passieve 
medewerking van de staat belangrijke infor-
matie vergaarde over het verrijkingsproces. 

De internationale gemeenschap is tegen 
de Iranese positie. Dit is een dubieuze 
formulering die herhaaldelijk gebruikt wordt om 
de indruk te wekken dat Iran geïsoleerd is. 

In feite is er brede internationale steun 
voor Iran, omdat: 
- dit land zijn verplichtingen volgend uit het 
Non-Proliferatie Verdrag nakomt

De berichtgeving in Nederland over de ontwikkelingen 
rondom het Iranese nucleaire programma vertoont 
ernstige fouten en verdraaiingen. Deze vormen in 
feite het raamwerk  voor het verhaal dat straks 
wordt verteld rondom een eventuele confrontatie 
tussen Iran en de VS of/en Israël. De EU speelt hierin 
een belangrijke legitimerende rol voor de VS. De 
belangrijkste onderdelen van dat onjuiste verhaal 
worden hieronder opgesomd.
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- Brazilië, Zuid Afrika en andere niet-gebonden 
landen het niet eens zijn met de westerse 
aanpak van Iran. Zij verkeren in principe in 
dezelfde positie wat opwerking en 
verrijkingsinstallaties betreft. 
- andere kernwapenstaten (Israël, India, 
Pakistan) gedoogd worden en er sprake is van 
dubbele maatstaven 
- de kernwapenstaten en hun bondgenoten zelf 
geen serieuze stappen naar nucleaire ontwape-
ning ondernemen 
- de recente oorlog tegen Irak werd 
voorafgegaan door een mediacampagne 
bestaande uit leugens, geruchten en verdraai-
ingen die de indruk moesten wekken dat dat 
land massavernietigingswapens bezat. De 
huidige campagne tegen Iran is deels 
gebaseerd op vergelijkbare geruchtenstromen 
die wederom kritiekloos worden overgenomen 
door opiniemakers. 

Voormalig inspecteur Blix heeft verklaard dat 
een voorwaarde voor een overeenkomst een 
niet-aanvalsverklaring van de VS is. Het poli-
tieke bestuur, governing board, van het 
internationale atoomagentschap nam op 11 
augustus een resolutie aan waarin er bij Iran 
werd aangedrongen op het alsnog stilleggen 
van het pre-verrijkingsproces. In die resolutie 
wordt niet beweerd dat het optreden van Iran 
illegaal is. Eenderde van de leden van het 
bestuur, vooral leden van de niet-gebonden 
landen, hebben zich verzet tegen een verwijzing 
naar de Veiligheidsraad of zelfs een dreiging 
daarmee, zoals gewenst door de VS. 

Op 3 september zal een rapport over de Iranese 
nucleaire industrie aan de IAEA worden gepre-
senteerd (niet noodzakelijkerwijs openbaar 
gemaakt). Delen van dat rapport of de informa-
tie waarop het is gebaseerd lekten eind augus-
tus uit via de Washington Post. Daar werd 
geschreven dat de Iranese ultracentrifuges 
waarop sporen van hoogverrijkt uranium 
werden aangetroffen in feite afkomstig waren 
van het kernbom programma van Pakistan, 
zoals ook door de Iranese autoriteiten eerder 
was verklaard. In latere berichtgeving werd 
gesuggereerd dat er ook informatie over een op 
plutonium gebaseerd atoombom programma in 
het rapport te vinden was. 
De grote vraag blijft of de regering van de VS 
blijft aansturen op een confrontatie. Zo ja, dan 
lijkt het er op dat de EU3+ en daarmee de EU, 
dit confrontatiepad zullen volgen. Rondom de 
VN-top van midden-september zal er 
waarschijnlijk onderhandeld worden met Iran 
over de kwestie. 

Zie ook www.eurobomb.nl onder ‘recent’ 
documentatiebundel Facts & Reports 42

door SONJA VAN WIER           

Oud-premier Dries van Agt, 
voor de gelegenheid gekleed 
in supermodern geruit jasje 
met daaronder een over-
hemd in een iets grotere 
ruit, dus tegelijkertijd 
tegemoetkomend aan de 
achterban van Ollie B. 
Bommel en Arafat, schudde 
eind augustus de handen 
van Hanan Ashrawi. 
Complimenteus als hij is zei 
dat hij haar, wanneer hij 
haar op de televisie zag, 
bewonderde om haar kristal-
heldere formuleringen. Dat 
vond zij dus ook van hem. 
Zei zij.
Van Agt vatte de politieke 
stand van zaken in enkele 
krachtige formuleringen 
samen. “Soms denk ik”, zei 
hij. “Laten ze de hele blik-
semse boel aan Israël 
geven. Die levensvatbare 
staat, dat wordt toch niets. 
Maar dan heb je de poppen 
aan het dansen. Want dan 
natuurlijk met gelijke 
rechten ook voor de 
Palestijnen.” Ankie Rechess, 
correspondente in Israël, 
viel bijna stil.
Politici onder elkaar, dus op 
de kiek voor eigen album, 
maar tegelijkertijd op de 
film voor NOVA. Vanuit 
Gaza, want daar was Van 
Agt zes dagen lang met een 
delegatie van oud politici. 
Geen geringe politieke geste 
zo kort na de ontruiming 
van de Strook van Gaza. 
Daarmee onderstreept de 
oud-premier hoe belangrijk 
die ontruiming is voor het 
vredesproces. Die ontrui-
ming blijkt peanuts als je 
ziet wat er allemaal nog 
gebeuren moet. 
Van Agt heeft al vaker laten 
weten dat de Westelijke 

Jordaanoever, die in 1967 
door Israël bezet is, allang 
ontruimd had moeten 
worden. Gebeurt dat? 
Sharon heeft openlijk 
verklaard dat hij daar niet 
aan begint. Maar bij zijn 
verkiezing zei hij dat ook 
van Gaza, daar is Israël – 
alle sombere voorspellingen 
ten spijt – nu toch vertrok-
ken. De Israëlische taalge-
leerde Tanya Reinhart 
voorspelt dat de Westelijke 
Jordaanoever wel eens 
ontruimd zou kunnen 
worden, als de oorlog in 
Irak voor de VS zo slecht 
blijft gaan. Dan immers wil 
Bush niet ook nog eens een 
grommend Palestijns volk 
horen brommen.
Soms is het moeilijk om uit 
te maken wie gelijk heeft en 
wie gelijk krijgt. Zo voorspel-
de Tanya Reinhart dat 
Sharon niet uit Gaza weg 
zou gaan. Hij zou Gaza 
willen bezetten. In die 
veronderstelling stond ze 
niet alleen. Ook de ver-
maarde Israëlische 
historicus Ilan Pappé 
waarschuwde de wereld 
voor een op handen zijnde 
inval in Gaza. Nu de 
ontruiming er is, verklaart 
Tanya Reinhart dat uit het 
ingrijpen van Bush. In dat 
geval zou Israël zijn hand 
overspeeld hebben.
De argumenten van Pappé 
en Reinhart ten spijt, het is 
op dit moment niet zo 
gemakkelijk om vast te 
stellen of Bush inderdaad 
heeft ingegrepen. De vraag 
is ook of Europa misschien 
druk heeft uitgeoefend. 
Mocht dat inderdaad het 
geval zijn, dan merken we 
daar tot nu toe in de 
buitenwereld niet veel van. 
Het gevaar is zelfs dat we 

Heeft Bush Sharon onder druk gezet?

Oud-premier 
Dries van Agt
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door REYNOLD KLOOKER _____

De tocht over 250 km vertrok 26 
juli uit Ieper. Deze eerste dag heb 
ik niet meegelopen. Ik arriveerde 
op de kampplaats in Roeselare, 
een voetbalveld, om 5 uur 
‘s middags onder dreigende wol-
ken. De kookploeg, bestaande uit 
drie Nederlanders van Rampenplan 
waarbij Rob Boogert, was al aan 
het werk. Het door hen verzorgde 
vegetarische eten was voortref-
felijk. Snel tent opgezet en op een, 
van Rampenplan geleende, fiets 
naar het stadhuis waar de eerste 
stappers juist binnengingen. Het 
was een groep van ongeveer 
vijfentwintig, voor meer dan de 
helft niet-Belgisch, waaronder vier 

Zelfs Aisha pinkt een traantje 
weg. Hoe ontroerend. Samen 
met Jessed haar man en diens 
vriend Ahmed zien ze op de 
tévé hoe Israëlische soldaten 
en joodse kolonisten elkaar 
omarmen. Bij elkaar uithuilen 
zelfs. Wat is het toch erg als je 
je huis uit moet. 
Daar begrijpt ze 
alles van. Als ze 
datzelfde huis dan 
ook nog eens met 
een kraan omver halen. Doffe 
ellende. De ontruiming van Gaza 
is allerminst een sinecure. Al dat 
verdriet, dat is bloedserieus. En 
de uitzending? Vet mooi! 
Dat de wereld zo’n drama 
niet wil missen, dat begrijpt 
ze. Logisch dat daar dan 
honderden journalisten en 
een indrukwekkend aantal 
filmploegen op afkomen, dat 
ze in Gaza overuren draaien. 
In gedachten draait Aisha mee. 
Welke beelden blijven hangen? 
“Wat beleven mensen toch een 
diep verdriet”, zegt ze. “ De 
televisie laat het zien en de 
kijkers beleven het. Echt”. “ Net 
echt”, fluistert Jessed die vindt 
dat ‘echt’ iets anders is. “Die 
soldaten en kolonisten zijn

 mensen”, zegt Aisha, “het
lijken wel Palestijnen”. Mensen 

die hun huis uit moeten! Wat is 
dat prachtig verfilmd. Het lijkt 

wel of ze vervolgd worden. Wat is 
dat verschrikkelijk mooi. Dat de 
wereld daarnaar mag, maar ook 

wil kijken!”
“Zeker”, zegt 
Jessed en hij 

grinnikt.
“Laat die soldaat 

mij maar 
omhelzen”, zegt Ahmed die er tot 

dan toe het zwijgen toe deed.
“En dat de televisie er dan maar 

bij mag zijn”.
“Het liefst als ik bij de 

checkpoints mijn identiteitsbewijs 
moet laten zien”. 

“Alle checkpoints gaan toch uit 
Gaza verdwijnen?”

“Uit Gaza wel, maar aan de 
buitengrenzen van Gaza en op de 

Westelijke Jordaanoever niet”.
“Checkpoints, wegversperringen 

en opgebroken wegen 
meegerekend, 750 stuks”.
In het journaal vraagt een 

verslaggever aan een Palestijn of 
hij de vermoedelijke terrorist van 
morgen is. Wie omhelst hem, als 

zelfs de televisie dat niet doet? 
Om te huilen.

Omhelzing
PIETJE VAN KIMSWERD

vergeten dat Bush indertijd Sharon 
in een brief liet weten dat hij 
enkele nederzettingen op de 
westelijke Jordaanoever, zoals 
Ariël, met grond en al inlijven kon. 
Dat staat haaks op de uitspraak 
van het Internationaal Gerechtshof 
van vorig jaar 9 juli, want daarin 
werd bepaald dat de 
nederzettingen moeten worden 
ontruimd. 
Krijgen Sharon en de Amerikanen 
hun zin, dan wordt de Westelijke 
Jordaanoever niet in zijn geheel, 
maar gedeeltelijk of slechts half 
ontruimd. Er moet wel heel veel 
protest van buiten komen wil de 
gehele Westelijke Jordaanoever 
worden ontruimd. Voorlopig ziet 
het daar niet naar uit. Er liggen 
nog veel te veel niet uitgevoerde 
VN-resoluties te wachten. De 
uitspraak van het Internationaal 
Gerechtshof van vorig jaar 9 juli 
liegt er ook niet om: de Muur is 
illegaal en moet worden 
afgebroken. Maar voorlopig gaat 
de bouw ervan ongehinderd door. 
Wie in het Midden-Oosten vrede 
wil, en zich tevredenstelt met de 
ontruiming van Gaza, zou zich wel 
eens blij kunnen maken met een 
‘dooie mus’.

Vredesvoettocht: op weg 
naar België kernwapenvrij
Voor Moeder Aarde/For Mother Earth, gevestigd in Gent, 
organiseerde de vredesvoettocht van Ieper naar Kleine Brogel 
om de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki, nu zestig jaar 
geleden, op een bijzondere manier te gedenken en de campagne 
van Burgemeesters voor Vrede in Vlaanderen en Brussel te 
ondersteunen. 

Nederlanders. Verrassend voor mij 
was de deelname van Mariëtte 
Moors die de hele tocht van Ieper 
naar Kleine Brogel meegelopen 
heeft. In het stadhuis: de ont-
vangst door de burgemeester; 
vriendelijke woorden voor de 
deelnemers en de organisatie; 
waardering voor het feit dat wij 
zijn stad aandeden; dank voor de 
steun aan de Campagne van de 
Burgemeesters voor Vrede; de 
betrokkenheid van de gemeente bij 
vrede/kernontwapening. Dan de 
getuigenis van de Hibakusha 
(overlevende van de atoomaanval) 
Yoshia Sato. Een dramatisch 
verhaal over zijn ervaringen als 
14-jarige in Hiroshima op een 
kilometer van de plaats waarboven 
de bom ontplofte. Hoewel zijn 
moeder, broer en zus de aanval 
overleefden, zijn zij allen binnen 
een half tot vijf jaar aan de gevol-
gen ervan overleden. Het officiële 
gedeelte werd afgesloten met een 
dankwoord van Pol d’Huyvetter, 
woordvoerder van Voor Moeder 
aarde. De ontvangst eindigde 
informeel met frisdrank, soms ook 
met bier en/of wijn en wat hapjes. 
Tijdens de gehele tocht zijn we zo 
bij vijftien burgemeesters langs 
geweest. De meeste van de burge-
meesters en al die prachtige stad- 
of gemeentehuizen weet ik nu niet 
meer uit elkaar te houden. 

Zaterdagavond 30 juli arriveerden 
we in Brussel. Daar zouden we tot 
dinsdagmorgen blijven. Tijdens de 
mars bleek dat er geen slaapplek 
geregeld was door het gemeente-
bestuur van Brussel. De pastoor 
van Evere, een randgemeente van 
Brussel, was de redder in nood. Hij 
bood zijn pastorietuin aan als 
kampplaats. Het was tentje aan 
tentje, maar het paste. Hij bleek 
zeer betrokken bij onze actie tegen 
kernwapens. Het was koude en 
natte dag geweest. De behoefte 
aan douchen was gelukkig niet 
groot want de enige mogelijkheid 
bleek bij de nonnen te zijn. Door 
de politie werden we er met ons 
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achten heengebracht. Voor het 
eerst dat Mariëtte vrijwillig in een 
politieauto stapte! Ook de zusters 
hadden grote waardering voor 
onze actie. Wij kwamen dat steeds 
tegen. De ‘ontberingen’ van de 
tocht werden ruimschoots gecom-
penseerd door de enthousiaste 
reacties onderweg: mensen op 
straat of op hun balkon die klapten 
of zwaaiden of die bemoedigende 
woorden riepen, automobilisten die 
toeterden en het V-teken maakten. 
De media, vooral de TV, hebben 
zeker bijgedragen aan deze 
positieve houding. Vaak hoorden 
wij “Wij hebben jullie op de TV 
gezien”.

Maandagochtend 1 augustus vond 
het met de politie afgesproken 
bezoek aan het NAVO-hoofdkwar-
tier in Evere plaats. Een delegatie 
bestaande uit Sato, zijn Japanse 
tolk, de eerste schepen (loco-
burgemeester) van Brussel, Bruno 
De Lille, en Mariëtte als represen-
tant van de stappers werd op de 
basis ontvangen door de vertegen-
woordiger van Frankrijk bij de 
NAVO. Het gesprek duurde vijf 
kwartier! Na afloop werd door 
Bruno De Lille uitvoerig verslag 
uitgebracht aan de deelnemers en 
de vele journalisten. Daarna werd 
Sato langdurig geïnterviewd. 
Onverwacht voor de politie klom 
toen een elftal activisten over het 
dranghek waar we achter moesten 
blijven. Zij probeerden de straat 
over te steken om bij de ingang 
van de basis te komen. Halver-
wege waren ze allen al overmees-
terd door agenten en werden ze 
vervolgens per busje afgevoerd. 
Omstreeks zes uur later waren ze 
weer op vrije voeten. 

Maandagmiddag 1 augustus. 
Straattheater voor de trap van het 
Beursgebouw in Brussel.
Om kwart voor zes begonnen we. 
Er zaten zeker twintig mensen op 
de trap die daardoor toeschouwers 
werden en er liepen ook veel 
mensen voorbij die een foldertje 
kregen, maar meestal geen 
Nederlands begrepen en door-
liepen. Net als bij intocht in Brussel 
was het frustrerend dat we geen 
folders in het Frans hadden. De 
uitvoering van het theater ging 
heel goed en trok ook aandacht, 
maar bijna iedereen speelde mee 
zodat van discussie met publiek 
weinig terechtkwam. Na de eerste 
uitvoering van twintig minuten 
besloten we om niet meer te 
spelen maar al het materiaal op 

straat te laten staan. Het effect 
was dat toen veel mensen bleven 
staan en wilden weten wat het 
betekende. De mensen van de 
mars gingen het uitleggen en er 
ontstonden ook discussies. Zeer 
geanimeerd, tot we besloten op te 
ruimen tegen 7 uur. We hadden 
afgesproken om 8 uur terug te zijn 
voor het avondeten. Juist toen 
kwamen er twee agenten aan. 
Toevallig stond ik net aan hun kant 
en zij spraken mij aan. Wat we 
deden? Ik vertelde wat we gedaan 
hadden en dat we aan het oprui-
men waren. Hebt u een vergun-
ning? Ik zei dat we op uitnodiging 
van de burgemeester van Brussel 
in de stad waren. Hij vroeg hebt u 
de vergunning bij u? Ik zei dat ik 
die niet had maar dat die ergens 
anders was. Daarmee ging hij 
akkoord, mede omdat we toch al 
gestopt waren. Nog lang gesprek 
daarna. Hij had waardering voor 
ons. Wij waren idealisten en dat 
was hij ook want hij was al acht-
tien jaar vegetariër. Het was een 
goede actie. 

Wij werden woensdagavond 3 
augustus ontvangen in de grote 
kerk van Diest omdat de poort van 
het gemeentehuis gesloten bleef. 
De burgemeester van Diest wenste 
ons niet te ontvangen. Het plaatse-
lijk comité, uit de parochie en 
wereldwinkel, was daar erg boos 
over, maar ik vond het verfrissend 
eindelijk niet zo officieel in een 
stadhuis te zijn. Het was een 
prachtige kerk en de mensen van 

Diest hadden er een heel bijzonder 
ritueel van gemaakt met onder 
meer vijf fakkels voor de vijf 
werelddelen. Elke fakkel werd 
vastgehouden door een deelnemer 
van de mars die uit dat werelddeel 
kwam. Die bleken er in de groep te 
zijn! De deelnemers kwamen uit 
twintig landen. Daniël uit Marti-
nique stond er voor Afrika, wat hij 
als rastafari graag wilde. Er werd 
op het orgel gespeeld onder 
andere Alle Menschen werden 
Brüder en er werden witte rozen 
uitgedeeld. 
Het aantal deelnemers aan de 
mars groeide de tweede week tot 
ongeveer vijftig. Halverwege de 

Hiroshima-overlevende Yoshia Sato, Mariëtte Moors, Bruno de Lille en 
een NATO-vertegenwoordiger

Daniel met fakkel en roos in de 
kerk van Diest
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etappe Diest - Leopoldsburg 
hebben zich een twintigtal Pioniers, 
PvdA-jongeren tot 16 jaar, begeleid 
door twee ouderen aangesloten bij 
de mars. ‘s Avonds is er met hen 
straattheater gemaakt en geoe-
fend. (De Belgische PvdA is verge-
lijkbaar met de Nederlandse 
NCPN).

Op vrijdag 5 augustus op weg van 
Leopoldsburg naar Peer liepen we 
langs een burgerluchtvaartvlieg-
veld waarop zondag 7 augustus 
een grote vliegshow zou plaats 
vinden. Het geraas van straal-
jagers die al aan het oefenen 
waren voor de show was niet van 
de lucht. De militairen worden 
uitgenodigd om de show aantrek-
kelijk te maken en zo voldoende 
bezoekers te trekken waardoor de 
organisatie door de burgerclub 
betaalbaar wordt. Bij het oorlogs-
monument van Hechtel, een tank 
van het Britse leger, werd het 
straattheater opgevoerd. Het 
enthousiasme van de jongeren was 
stimulerend.

Zaterdag 6 augustus Peer (de 
vliegbasis Kleine Brogel ligt in de 
gemeente Peer). Op het kamp-
terrein werd om 8.15 uur – het 
tijdstip dat de bom explodeerde – 
een kring gevormd voor onze 
Hiroshima herdenking: een woord 
van Sato en bijdragen van een 
drietal andere deelnemers. Samen 
gezongen, elkaars handen 
vasthoudend: All we are saying 
give peace a change. Heel 
bijzonder. 

Om 10.30 begin van de herden-
kingsceremonie in de hoofdkerk 
van Peer. Op uitnodiging van de 
burgemeester van Peer, zelf sinds 
enige maanden Burgemeester voor 
Vrede, waren een dertigtal burge-
meesters aanwezig. De comman-
dant van de basis, Wouters, moest 
er, op order van de minister van 
defensie, ook bij zijn, maar mocht 
geen delegatie van burgemeesters 
en/of vredesactivisten ontvangen! 
Getuigenis van Sato. Zeer goede 
toespraken van een viertal burge-
meesters. Treurlied om Kayano, 
een gedicht van Marcel Pira. Een 
vader treurt om Kayano, zijn 
dochter, slachtoffer van de bom op 
Nagasaki. Indrukwekkend voorge-
dragen door een presentator van 
de Vlaamse TV en zijn dochter. 

Vanaf 12.20 drank en hapjes voor 
de ingang van de kerk. 
Ik heb de commandant gevraagd 
wat hij persoonlijk vond van de 
kernwapens. Daar mocht hij in 
functie en in uniform niet op 
ingaan. Hij zou dat wel privé 
mogen (ook willen?). De onwettig-
heid van kernwapens volgens de 
uitspraak van het ICJ bestreed hij. 
Hij bleek zeer goed op de hoogte 
van details van de uitspraak die hij 
in het Engels citeerde. Het lijkt mij 
goed om te proberen een openbare 
(media)discussie met hem te 
organiseren waarbij een in oorlogs- 
en volkenrecht gespecialiseerde 
jurist die actief tegen kernwapens 
is, gespreksdeelnemer is. Helaas 
was er te weinig tijd om over het 
Non-Proliferatie Verdrag te 

spreken. De verplichting voor de 
vijf officiële kernwapenstaten 
om te ontwapenen bleek hij 
niet te erkennen: De VS en de 
NAVO moeten kernwapens houden 
om zich te verdedigen tegen de 
toenemende dreiging van kern-
wapenstaten waarvan het aantal, 
volgens hem, onvermijdelijk zal 
toenemen.

Om 13.15 naar de basis. Een 
viertal burgemeesters liep mee. 
Wij droegen een Japanse Ginkga 
Biloba mee, de Vredesboom die 
aangeboden zal worden aan de 
basis. Het was een Ginkga die in 
1946 weer ging bloeien in 
Hiroshima. Aan het hek van de 
poort werden linten met gevouwen 
kraanvogels vastgemaakt. Op de 
grond werden omtrekken getekend 
van deelnemers als slachtoffers 
van de atoombom. Als slot een 
die-in voor de poort. Lunch door 
Rampenplan bij de poort, daarna 
ging minder dan de helft van de 
groep een tocht maken om de 
basis en de keerden de anderen, 
waaronder ik, terug naar het 
kamp. 

De mars is gelopen maar het 
vredeskamp in Peer duurde nog tot 
maandag 8 augustus. 
De afsluiting heeft plaats gevonden 
op 9 augustus in Gent: de 
Nagasaki-dag
De mars heeft zeker aan zijn doel 
beantwoord. Volgend jaar wil Voor 
Moeder Aarde weer een soortge-
lijke mars organiseren. Zou het 
niet mogelijk zijn om in Neder-
lands-Belgische samenwerking een 
Den Haag-Volkel-Kleine Brogel-
Brussel voettocht te organiseren? 
(De Nederlanders lopen naar 
Kleine Brogel of verder en de 
Belgen vertrekken van Volkel of 
eerder).

Uitgebreide fotoreportage op 
www.moederaarde.be

Discussie tussen de commandant en Reynold Klooker
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door URI AVNERY           

Het kan ook hier gebeuren
Vandaag de dag kunnen we niet langer ont-
komen aan een antwoord op deze vraag: Ja, 
het kan ook hier gebeuren. Als wij ons 
gedragen zoals de mensen in Weimar zullen we 
hetzelfde lot ondergaan als de mensen van 
Weimar. Ik heb in het verleden altijd geweigerd 
om deze analogie te gebruiken. Er heerst een 
taboe op Nazi Duitsland. Omdat niets ter wereld 
kan worden vergeleken met de Holocaust, 
mogen er geen vergelijkingen worden gemaakt 
met het Duitsland van die tijd. Slechts zelden is 
dit taboe doorbroken. David Ben Goerion 
noemde Menachem Begin ooit een volgeling 
van Hitler. Begin op zijn beurt noemde Yasser 
Arafat de Arabische Hitler en Gamal Abdel 
Nasser werd in Israël als Hitler van de Nijl 
bestempeld. Professor Yeshayahu Leibowitz 
sprak op zijn altijd provocerende wijze over 
Judeo-Nazi’s en vergeleek de speciale eenheden 
van het Israëlische leger met de SS. Maar dit 
waren allemaal uitzonderingen. In het alge-
meen werd het taboe gerespecteerd. Maar nu 
niet meer. In hun strijd tegen de ‘verdorven’ 
Israëlische democratie hebben de kolonisten 
symbolen van de Holocaust geadopteerd. Zij 
dragen opzichtig de Gele Ster die de Joden door 
de Nazi’s gedwongen waren te dragen voor dat 
ze werden uitgeroeid. De kleur geel is nu alleen 
vervangen door oranje. Zij krassen hun identi-
teitsnummer in hun bovenarm, zoals de Nazi’s 
de gevangenen van Auschwitz tatoeëerden. Ze 
noemden de regering de Jodenraad, naar de 
Joodse raden die door de Nazi’s in de getto’s 
waren aangewezen en vergelijken de ontrui-
ming van de kolonisten uit Gush Katif met de 
deportatie van de Joden naar de dodenkampen. 
Dit alles is rechtsreeks op de televisie te zien.

Een fascistisch kamp bedreigt de 
democratie
Er is dus geen enkele reden meer om er nog 
langer doekjes om heen te winden: een groot 
fascistisch kamp bedreigt momenteel onze 
democratie. Wat de afgelopen week in Israël 
plaatsvond was geen legitiem ‘protest’, ook 
geen democratische poging om de publieke 
opinie te beïnvloeden om zodoende de beslis-
sing van de regering en het parlement te 
veranderen. Het was zelfs geen campagne van 
burgerlijke ongehoorzaamheid door een minder-
heid die een poging onderneemt het besluit van 
een meerderheid te veranderen. Het is veel 
meer dan dat: het is het begin van een poging 
om door middel van geweld de democratie zelf 
ten val te brengen. De Israëlische democratie 
confronteren is het hoofddoel van de kolonisten 
geworden. De afgelopen week hebben we 
tienduizenden van hen gezien en we ontkomen 
er niet aan onder ogen te zien dat dit een 
revolutionaire beweging met een revolutionaire 
ideologie is, die revolutionaire middelen 
gebruikt.
Welke is deze ideologie? Het is keer op keer op 
luide toon verkondigd door de woordvoerders 
van de beweging: God heeft ons dit land 
gegeven. Al het land en zijn opbrengsten 
behoren ons toe. Iedereen die ook maar een 
vierkante meter daarvan weggeeft aan buiten-
landers (bedoeld worden de Arabieren die hier 
al generaties lang wonen) schendt de wetten 
van de Torah. De Torah is bindend. Alle over-
heidsbesluiten, door het parlement aangeno-
men wetten en uitspraken van de rechtbank 
zijn nietig en ongeldig als zij in strijd zijn met 
het woord van God, zoals dat ons kenbaar is 
gemaakt door de rabbijnen, die boven de 
ministers, parlementsleden, de rechters van het 
Hooggerechtshof en de legerofficieren staan. 
Net als in het fundamentalistische Iran van 
Khomeini. 

Als ze niet vertrekken moeten ze ‘de prijs 
betalen’
Een groot deel van de kolonistenbeweging staat 
openlijk achter het gedachtegoed van Meir 
Kahane wiens gezicht prijkt op de shirts, 
vlaggen en posters van de marcherende kolo-
nisten. Kahane preekte openlijk wat veel van de 
kolonisten, misschien wel de meeste, privé 
zeggen: dat God ons niet alleen dit land heeft 
beloofd, maar ons ook beval (in het boek 
Joshua) de niet-Joodse inwoners uit te roeien. 
Er is hier geen plaats voor hen. Als ze door 
onze terreur niet uit zichzelf vertrekken (‘vrij-
willige deportatie’) moeten ze worden geëlimi-
neerd. Of zoals één van de rabbijnen het deze 
week op tv onder woorden bracht: Als ze niet 
vertrekken moeten ze ‘de prijs betalen’. 
Uiteraard worden ook de 1.250.000 Arabische 
burgers van Israël bedoeld. 
Een van de leiders van de mars, Tsviki Bar-Hai, 
verklaarde op tv: “De strijd gaat om het 
karakter van de staat Israël.” Negenennegentig 
procent van de vele duizenden die we op tv 

De afgelopen weken brandt er een rode lamp in mijn 
hoofd dat een woord in grote Gotische letters doet 
oplichten: Weimar. Als negenjarige jongen was ik 
ooggetuige van de ineenstorting van de Duitse 
Republiek die na de Eerste Wereldoorlog in het leven 
was geroepen. Deze werd de Weimar Republiek 
genoemd, omdat de grondwet ervan was geschreven 
in de stad van de twee grootheden uit de Duitse 
cultuur, Goethe en Schiller. Een paar maanden na de 
ineenstorting zijn we Duitsland uitgevlucht, waarmee 
we onze levens hebben gered. Sinds dat moment 
staan het beeld en geluid van de ondergang de 
republiek in mijn geheugen gegrift. Ik heb honderden 
boeken over dit onderwerp gelezen. De grote vraag 
die me sindsdien achtervolgt is en waarop ik tot op de 
dag van vandaag geen antwoord weet, luidt: Hoe 
heeft zoiets kunnen gebeuren? Hoe heeft een stel 
misdadigers met zo’n inhumane ideologie het land 
over kunnen nemen? Een land dat in die tijd misschien 
wel het meest cultureel ontwikkelde land ter wereld 
was. In 1960, aan de vooravond van het proces tegen 
Eichmann, heb ik hier een boek over geschreven. De 
concluderende vraag was: Kan het ook hier gebeuren?

De mars van de oranjehemden



14 Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg! SEPTEMBER 2005 15Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg!SEPTEMBER 2005

zagen droegen keppeltjes en velen hadden 
baarden en pijpenkrullen. De vrouwen droegen 
lange jurken en bedekten hun haar. Het zijn 
allen born-again Joden of zij behoren tot het 
nationaal-religieuze kamp - een nationalistisch-
messianistische sekte die gelooft dat zij de weg 
naar ‘de verlossing’ voorbereiden. Het moet 
iedereen duidelijk zijn: in Israël heeft het 
joodse geloof een mutatie ondergaan, die zijn 
gezicht totaal heeft veranderd. 

Een definitie van fascisme
Er bestaat geen eensluidende wetenschappe-
lijke definitie van het begrip fascisme. Ik denk 
dat het de volgende onderdelen bevat: het 
geloof in een superieur volk (uitverkoren volk, 
superieur ras), een complete afwezigheid van 
morele verplichtingen ten opzichte van ande-
ren, een totalitaire ideologie, de ontkenning van 
het individu behalve als deel van de natie, 
minachting voor democratie en een cultuur van 
geweld. Volgens deze definitie is een groot deel 
van de kolonisten fascistisch.

De stilte van Weimar
Er wordt wel beweerd dat de Weimar Republiek 
niet door de bruinhemden omver is geworpen, 
maar dat het uit zichzelf is ingestort omdat er 
bijna niemand bereid was op te staan en het te 
verdedigen op het moment van de waarheid. 
De afgelopen week zijn duizenden oranje-
hemden opgetrokken naar Gush Katif, als een 
verre echo van de Mars op Rome in 1920 van 
Benito Mussolini’s zwarthemden die de Itali-
aanse democratie om zeep hielp. Zo’n 20.000 
soldaten en politiemensen waren gemobiliseerd 
om hen tegen te houden. Op het eerste gezicht 
lijkt het leger en de politie het gewonnen te 
hebben aangezien de oranjehemden de Gaza-
strook niet hebben kunnen bereiken. Maar drie 
dagen lang hebben de rebellen onder de bran-
dende zon het Israëlische publiek hun vastbera-
denheid, eenheid en discipline laten zien. Er 
was een kakofonie van geluiden te horen. De 
kolonisten schreeuwden, hun gehersenspoelde 
kinderen krijsten, de zwetende baby’s huilden 
in hun moeders armen, de leiders hielden 
toespraken, leger- en politieofficieren deelden 
bevelen uit. Slechts één stem was afwezig: de 
stem van het Israëlische publiek. Gedurende 
deze drie rampzalige dagen heeft geen enkele 
vooraanstaande intellectueel, geen schrijver 
zoals S. Yishar, Amos Oz, A.B. Yehoshua of 
David Grossman, geen belangrijke hoogleraar, 
geen dichter of artiest, zijn stem laten horen 
tegen de kolonisten en hun bondgenoten. De 
vele persoonlijkheden die in het verleden in de 
val van ‘verzoening’ met de kolonisten en 
‘culturele verdragen’ met extreem religieus 
rechts zijn gelopen durfden zich nu te manifes-
teren en te wijzen op het grote gevaar voor 
onze democratie. Een van hun excuses was dat 
ze niet graag gezien wilden worden als 
aanhangers van Ariel Sharon. 
Niet één van de grote, publieke organisaties - 
van de Kamers van Koophandel tot de Vereni-
ging van Journalisten en wetenschappelijke 
instituten - vond het nodig op te komen voor de 
democratie, terwijl de oranje militanten op alle 

tv-zenders waren te zien, zonder dat de omroe-
pen een poging ondernamen tegengeluiden te 
laten zien en horen. De Stilte van de Schapen. 
De Stilte van Weimar.

Ik hoop dat dit zal veranderen zodra de confron-
tatie zijn climax zal bereiken. Ik hoop dat de 
Israëlische democratie de verborgen kracht die 
zo tragisch afwezig was in Weimar, in zichzelf 
zal vinden. Maar zolang moedige mensen niet 
het alarmsignaal blazen, en de zwijgende 
meerderheid niet bereid is de stilte te door-
breken en in stem en kleur haar standpunt te 
geven, zal dit niet gebeuren. Anders zal de 
Mars naar Gush Katif een voorbode zijn van de 
Mars naar Jeruzalem. 

Vertaling: Bart Nooy. Stichting SIVMO, 
Steuncomité Israëlische Vredesgroepen en Men-
senrechtenorganisaties www.xs4all.nl/~sivmo

Eén jaar na de veroordeling van de 
bouw van de Muur door Israël

Zaterdag 9 juli was het een jaar geleden dat het 
Internationaal Gerechtshof (International Court of 
Justice, ICJ) in Den Haag - een instelling van de 
Verenigde Naties en de hoogste juridische instantie in 
de statengemeenschap - uitspraak deed over de bouw 
door Israël van een rond 650 km lange muur (hier en 
daar hek) op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Het ICJ veroordeelde niet alleen de bouw, maar sommeerde 
Israël tevens de bouw onmiddellijk te staken, het reeds 
gerealiseerde deel af te breken en getroffen Palestijnen 
schadeloos te stellen. Het ICJ-advies is vervolgens met 
een overgrote meerderheid door de Algemene Vergadering 
van de VN overgenomen. In februari van dit jaar heeft 
de Israëlische regering in de vorm van een 170 pagina’s 
lange schriftelijke reactie de uitspraak van het ICJ formeel 
naast zich neergelegd: Deze zou gebaseerd zijn op ‘partial, 
outdated information and should therefore be disregarded’ 
(Ha’aretz van 7 februari). Op zich hoeft het geen verbazing 
te wekken dat de aangeklaagde partij zich zodanig opstelt. 
Wèl dat de meeste lidstaten van de Verenigde Naties - 
waaronder Nederland - het er kennelijk dan maar bij laten 
zitten, terwijl - overeenkomstig het VN-Handvest - op hen 
de verplichting rust om zorg te dragen voor implementatie 
van ICJ-uitspraken. Wij moeten constateren dat daarvan 
in het achterliggende jaar geen sprake is geweest. Dat 
op Nederlands grondgebied niet alleen het ICJ, maar 
sinds enkele jaren tevens het Internationaal Strafhof is 
gehuisvest, heeft voor de Nederlandse regering kennelijk 
geen extra aansporing gevormd om tot actie over te gaan. 
Daarmee draagt zij bij aan de verdere uitholling van de 
internationale rechtsorde en stelt Israël, dat sinds jaar en 
dag diezelfde rechtsorde met voeten treedt, in staat vrijuit 
te gaan. Tot schade van de Palestijnen. Bij het van start 
gaan van een protestcampagne op Europees niveau, roepen 
wij de Nederlandse bevolking op om tegen deze gang van 
zaken te protesteren en aan te dringen op het nemen van 
politieke en economische maatregelen, waaronder sancties, 
tegen Israël. Dat kan door de petitie te ondertekenen die u 
vindt op www.against-the-wall.org. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
K. Wagtendonk: 020-6411372 www.palestina-komitee.nl
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door FRANK SLIJPER           

Of Fortuyn bij leven zijn fractie voor de JSF had 
laten stemmen zal altijd een raadsel blijven 1), 
maar met JSF-adept Mat Herben aan het LPF-
roer wisten luchtmacht en industrie zich 
verzekerd van de benodigde politieke steun. 
Inmiddels komt het miljardenprogramma nog 
maar sporadisch in de Nederlandse krant. Soms 
een berichtje van een order voor deze of gene 
toeleverancier en af en toe wat ophef over de 
orderstroom die maar niet op gang wil komen. 
Terwijl wel degelijk veel aan de hand is rond de 
ontwikkeling van dit megaproject. Nederlands 
grootste wapenaankoop aller tijden is hard op 
weg het fiasco te worden dat velen jaren 
geleden al voorspelden. 
Naast rooskleurige propagandapraat van de 
hoogste bazen van hoofdaannemer Lockheed 
Martin verscheen in de militaire pers de laatste 
jaren namelijk een hele reeks artikelen die 
wezen op serieuze problemen waarmee de JSF 
te kampen heeft. Problemen die op het eerste 
gezicht niets met elkaar te maken hebben, 
maar alles bij elkaar genomen genoeg 
aanleiding geven om vast te stellen dat drie 
jaar nadat Nederland aan boord van de JSF 
stapte dit dubieuze avontuur een nog minder 
rooskleurig perspectief heeft gekregen dan het 
al had. 
De opmars op het slagveld van onbemande 
vliegtuigen. Concurrentie van die andere 
nieuwe jager, de F-22. Overgewicht van het 
ontwerpmodel. De oorlog in Irak. Ruzie met de 
Britten over de samenwerking. Angst voor het 
weglekken van technologie naar China en niet 
te vergeten de olieprijs: het is maar een greep 
uit een lange reeks factoren die ieder voor zich 
een rol spelen in het politieke spel rond de JSF 
waarvan de uiteindelijke uitkomst nog volslagen 

onduidelijk is. Later in dit deel en in deel II 
komen deze bedreigingen van de JSF nog 
uitgebreid aan de orde. 

Eerst nog even een paar jaar terug, naar hoe 
de Verenigde Staten en iets later Nederland en 
een hele trits andere landen zich aan de JSF 
verbonden. 
Nog maar in oktober 2001 werd het contract al 
de wapenorder van de 21ste eeuw genoemd. 
Een paar weken na de aanslagen van 11 
september snoepte ‘s werelds grootste 
wapenfabrikant Lockheed Martin concurrent 
Boeing een grote vis voor de neus weg. De 
nieuwste generatie gevechtsvliegtuigen - de 
Joint Strike Fighter - zou in ieder opzicht zijn 
voorgangers gaan overtreffen 2). Meer te 
bouwen exemplaren, een lager prijskaartje en 
nog dodelijker vernuft. Juichende industriëlen 
spraken van een opdracht die misschien wel 
200 miljard dollar waard zou kunnen zijn 3). 
Lockheed Martin zelf bazuinde al langer het 
tamelijk absurde aantal van zesduizend 
mogelijk te bouwen toestellen rond 4). Alleen al 
het eerste ontwikkelingscontract en de 
productie van een eerste twintigtal vliegtuigen 
zou meer dan vijfduizend nieuwe banen 
opleveren, en dan alleen nog maar voor 
Lockheed en een paar van de grotere 
onderaannemers. Allemaal dankzij de JSF. 

In een jaar tijd wisten de Amerikanen met een 
stevige lobby acht landen te overtuigen ook 
mee te doen met de ontwikkeling van de JSF. 
Als entreegeld leggen die landen daarvoor in 
totaal 4,5 miljard dollar op tafel. Daarvan komt 
800 miljoen uit Nederland, dat met Italië en het 
Verenigd Koninkrijk veruit de belangrijkste 
donateur is. Daarmee werd een huzarenstukje 
geleverd, in die zin dat niet eerder in de 
geschiedenis zoveel landen zo veel geld wilden 
stoppen in een wapenproject dat nog niet 
verder dan de tekentafel was gekomen. Zo 
werden twee vliegen in een klap geslagen. Niet 
alleen wist men zich verzekerd van financiële 
steun aan het ontwikkelingsproces, men wist 
ook dat eenmaal partner de meeste landen op 
een later  tijdstip ook zouden besluiten de JSF 
daadwerkelijk aan te schaffen. Met zoveel geld 
er in gestopt ligt dat inderdaad voor de hand. 
Bovendien zouden buitenlandse bedrijven 
vrijwel zeker kunnen fluiten naar orders als hun 
regering niet tot aankoop zou overgaan! Wat 
dat betreft kan de Amerikanen enig zakelijk 
inzicht niet worden ontzegd. 
Met de inkt eenmaal droog bleken de Ameri-
kaanse beloften ineens een stuk minder hard 
dan toen de contracten nog getekend moesten 
worden. Wat de inleg aan ontwikkelingsgeld ook 
mocht wezen, geen enkel land kon daaraan 
enig recht op orders voor het bedrijfsleven aan 
ontlenen. Het regent daarom van meet af aan 
klachten van eerst Noren, dan weer Italianen of 
Turken die menen dat ze geen waar voor hun 
geld krijgen. Sommigen uiten er het dreigement 
bij desnoods weer uit het project te stappen. 

Het Joint Strike Fighter project (deel I)

Drie jaar geleden stapte Nederland in de ontwikkeling 
van de JSF. Dat ging niet zonder slag of stoot. Na 
een tumultueus half jaar, dat gedomineerd werd door 
het gevechtsvliegtuig, de val van Paars Twee, maar 
meer nog door de politieke opkomst van Pim Fortuyn 
en de moord op hem, gaf een meerderheid van het 
parlement uiteindelijk groen licht. 
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De Nederlandse opstelling is in dat opzicht 
opvallend low profile, terwijl de JSF-orderpor-
tefeuille van Nederlandse bedrijven bepaald niet 
is om over naar huis te schrijven. De dag dat 
parlementair Den Haag de koffers al aan het 
pakken was, stuurden de staatssecretarissen 
Van der Knaap (Defensie) en Van Gennip (EZ) 
hun jaarrapportage “Vervanging F-16” naar de 
Kamer 5). In dat stuk becijferen de 
bewindslieden dat de Nederlandse industrie in 
de periode tot en met einde 2004 voor 212 
miljoen dollar contracten voor de JSF hebben 
getekend: slechts zeven miljoen meer dan het 
jaar ervoor! Deze “minimale stijging”, zoals het 
rapport het haast schuldbewust noemt, is dan 
weliswaar in de eerste helft van 2005 goedge-
maakt door een paar flinke orders voor Stork, 
steeds meer wordt duidelijk dat het hele gedoe 
om mee te mogen doen met de JSF bouw 
vooral neerkomt op een mooie subsidieregeling 
voor de vliegtuigdivisie van het Naardense 
conglomeraat. De rest van het bedrijfsleven 
komt nauwelijks in het verhaal voor. Daarmee 
wordt bevestigd wat in 2002 al door de meeste 
analisten werd voorspeld, namelijk dat amper 
sprake zal zijn van innovatieve uitstraling naar 
de rest van de economie en dat vooral Stork 
dat zal mogen doen wat het voor de F-16 ook al 
deed, namelijk deuren en rompdelen bouwen 
en de bekabeling van alle elektronica 
verzorgen. Niet direct enorm high-tech. Voor 
het overige zijn er wat kruimels voor de 
voormalige vliegtuigpoot van Philips 6), Thales 
Nederland en een tiental kleinere bedrijven. Of 
die uiteindelijk ook echt mogen gaan 
produceren is nog allerminst zeker. De huidige 
contracten zijn voor het merendeel 
ontwikkelingscontracten, die weliswaar als 
goede kwalificatie mogen worden gezien, maar 
geenszins de garantie bieden voor het eigenlijke 
grote werk. 

Opvallend is overigens dat de MIVD in zijn 
laatste jaarrapport wijst op de gevaren van 
industriële spionage door buitenlandse 
inlichtingendiensten, die daarbij gebruik maken 
van “heimelijke methodieken”! 7). Hoewel 
concrete gevallen niet worden genoemd wordt 
uitdrukkelijk gewezen op gevaren voor 
bedrijven met een relatie met de JSF. Het is 
goed mogelijk dat de aandacht daarvoor sterk 
gevoed is onder invloed van Amerikaanse 
zusterdiensten. Reëel gevaar of niet, de laatste 
jaren heeft de aandacht ervoor in de VS bijna 
paranoïde vormen aangenomen, die sommige 
invloedrijke Amerikaanse politici ertoe drijft te 
pleiten voor een militair-economisch 
isolationisme zoals dat in ieder geval na de 
Koude Oorlog niet meer is vertoond. Mede als 
gevolg daarvan loopt de samenwerking met de 
Britten momenteel ronduit stroef. Fabrikant BAE 
Systems - het vroegere British Aerospace - 
moppert al langer over de krampachtige wijze 
waarop de Amerikanen hun technologie met 
hen delen. De spanning is inmiddels hoog 
opgelopen. Tijdens de grote luchtshow op Le 
Bourget, bij Parijs wist BAE directeur afgelopen 
juni de wereldpers te bereiken met zijn klachten 
over Amerika’s wantrouwige werkwijze. Wel ons 

nodig hebben in Irak, maar niet het vertrouwen 
geven dat nodig is voor een volwaardige 
samenwerking bij de bouw van de JSF, zo luidde 
de boodschap ongeveer. Kort erop liet 
defensieminister Adam Ingram weten de 
kwestie op het hoogste niveau met de 
Amerikanen op te zullen nemen. 
Diezelfde angst militaire technologie met 
derden te delen heeft er inmiddels toe geleid 
dat Israël, dat weliswaar niet volwaardig 
meedeed, maar samen met Singapore als 
waarnemer betrokken was, inmiddels naar de 
zijlijn is gebonjourd.  De Israëlische staat van 
dienst op het gebied van wapenhandel met 
vooral China bracht de VS ertoe coproduktie 
door toch één van hun trouwste politieke 
vrienden op voorhand uit te sluiten. Ook in 
Europees verband speelt de Amerikaanse vrees 
voor het weglekken van wapenkennis naar 
China een belangrijke rol. In de discussie over 
het opheffen van het Europese ‘wapenembargo’ 
- de sanctie is rekkelijker dan de naam doet 
vermoeden - tegen China heeft Amerika de 
druk flink opgevoerd door de JSF kaart te 
spelen. Zonder wapenstop naar China geen 
Europese orders voor de JSF. 
In de tussentijd is de JSF behoefte van het 
Pentagon gekelderd van oorspronkelijk 2800 
naar nu nog 2443 vliegtuigen, niettemin nog 
altijd goed voor het bijna onvoorstelbare bedrag 
van 245 miljard dollar. Begin dit jaar kwamen 
daar berichten overheen dat vooral de 
luchtmacht - de grootste klant - haar bestelling 
met ongeveer een derde dreigde te 
verminderen vanwege budgettekorten en 
veranderde prioriteiten 8). Vooralsnog is het nog 
niet zover gekomen, maar het verder afkalven 
van de Amerikaanse ordergrootte lijkt meer een 
kwestie van wanneer dan van of. Daarnaast is 
nu al duidelijk dat het hele programma zeker 
vier jaar opgeschoven wordt.

Noten
1. Naar verluidt zou Fortuyn zich in het weekeinde 
voor zijn dood hebben laten overtuigen door een 
delegatie onder leiding van de toenmalige 
Amerikaanse ambassadeur. 
2. Joint slaat in dit verband op de gezamenlijke 
aanschaf van het toestel door alle Amerikaanse 
krijgsmachtdelen. 
3. Anne Marie Squeo, “Fighter-Jet Contract Adds 
Crucial Thrust To Lockheed Martin’s Impressive 
Rebound”, Wall Street Journal, 29 oktober 2001. 
4. Ter vergelijking: het tot nu toe meest verkochte 
gevechtsvliegtuig is de F-16 met in totaal zo’n 
vierduizend stuks. 
5. Jaarrapportage “Vervanging F-16”, 8 juli 2005. 
6. Philips Aerospace is onlangs verkocht aan het 
Italiaanse Avio, dat als grootaandeelhouder het 
Amerikaanse investeringsbedrijf Carlyle heeft, dat 
sterke banden heeft met zowel de Bush-kliek als het 
Saoedische vorstenhuis. 
7. Jaarverslag 2004 Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst, pagina 71. 
8. Marc Selinger, “Jumper Confirms Air Force Plans To 
Cut Joint Strike Fighter Purchase”, Aerospace Daily, 
15 december 2004.

Eerder verschenen in Kleintje Muurkrant nr 
405, 26 augustus 2005. In het december-
nummer zal deel II opgenomen worden
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Tegen een bezoek van 
president Bush aan Neder-
land, zoals tijdens zijn rond-
reis door Europa van 11 tot 
13 mei, zijn op grond van 
internationale verdragen 
ernstige juridische bezwaren 
in te brengen. Bij het kort 
geding op 29 april, haalde de 
eis de frontpagina van de 
Haagsche  Courant en werd 
eventjes nationaal nieuws. 

Een groep inwoners van Den 
Haag had samen met het 
Haags Vredesplatform, de 
Haagse Stadspartij, de Bond 
van Oud Verzetsstrijders en 
de Juristen voor de Vrede 
een kort geding aangespan-
nen tegen de Nederlandse 
staat. Zij vinden dat George 
Bush, van beroep president 
van de Verenigde Staten, een 
ongewenst persoon in Neder-
land is en zou moeten wor-
den uitgeleverd aan het 
Internationaal Strafhof. De 
eisers voelen zich als Neder-
landse burgers bedreigd door 
Amerikaanse wetten als de 
Hague Invasion Act. Op 
grond daarvan kan  Bush een 
invasie in Den Haag laten 
uitvoeren wanneer het 
Strafhof Amerikaanse burgers 
vervolgt. Dergelijke wetten 
zijn in strijd met interna-
tionale afspraken tegen 
agressie en zijn een inbreuk 
op de jurisprudentie van het 
Tribunaal van Tokio tegen 
Japanse oorlogsmisdaden. Als 
Bush deze wet uitvoert, mag 
men vrezen dat de Ameri-
kanen bij hun acties niet 
zachtzinnig zullen zijn. De 
ontzetting van militairen in 
Mogadishu en de arrestatie 
van het Panamese staats-
hoofd Noriega heeft als 
‘collateral damage’ duizenden 
doden onder de burgerbevol-

king geëist. 
Want dat er wel eens Ameri-
kanen voor het Strafhof 
zouden kunnen komen is niet 
alleen maar een theoretische 
mogelijkheid, weten wij door 
misdaden van de VS in Irak. 
De Nederlandse regering 
spiegelt het parlement en het 
volk voor dat een invasie bij 
een bondgenoot ondenkbaar 
is. Voor deze garantie bestaat 
geen historisch voorbeeld. De 
stad Den Haag is dus wel 
degelijk in gevaar. De rechter 
heeft in eerste instantie de 
eis van de advocaten afgewe-
zen. Hij volgde het argument 
van de landsadvocaat dat 
president Bush als regerend 
staatshoofd immuniteit 
genoot. Hij stelde dat toe-
wijzing van de eis de interna-
tionale verhoudingen ernstig 
zouden verstoren. De advoca-
ten gaan hiertegen in hoger 
beroep. 
Er is alle reden om dit beroep 
te steunen. Eén van de 
procederende burgers,  Rob 
Boogert, wijst  erop dat 
Hague Invasion Act een 
legalisatie van oorlogsmis-
daden is en dat volgens het 
Tribunaal van Neurenberg 
iedere  burger verplicht is om 
oorlogsmisdaden aan te 
geven. Daarom roepen wij 
zoveel mogelijk Haagse 
burgers en maatschappelijke 
organisaties op om zich bij 
het hoger beroep aan te 
sluiten: zij zullen immers bij 
een Amerikaanse aanval het 
slachtoffer worden.
Aan dit beroep zijn  proces-
kosten verbonden, en wij 
vragen iedere Hagenaar die 
aan dit beroep meedoet om 
een bijdrage als borg voor 
verlies van het proces. Deze 
bijdrage bedraagt 25 euro 
per persoon of rechtspersoon, 
te storten op giro 972992 
t.n.v. Stichting Steunfonds 
Juridische Hulp, Zeist.

Jan Bervoets

Auto’s sturen naar de kant. Maken ruimte 
voor zwaar bewapende zwaailichten. 
Op weg naar weer een melding van een 
terroristisch netwerk. Is het Londen, is het 
Madrid, is het Den Haag of Utrecht CS? Het 
slagveld raakt steeds verder versnipperd.
Wie heeft er geen plattegrond van 
het Binnenhof, wie weet er niet waar 
Balkenende woont?
Dood door een boobytrap is hij grappiger 
dan hij uit zichzelf ooit zal zijn, maar 
humor is geen reden.
Het alarm op de eerste maandag start om 
vijf minuten over twaalf. Ik kijk je aan en 
vraag jouw tijd, ook jij hebt het vijf over 
twaalf. Zou het dan echt zijn nu? 
Wie heeft het recept van de rugzakbom 
nog niet. Het staat op het net. De Haagse 
metro heeft slechts twee stations, slecht 
nieuws voor een copycat, slecht nieuws 
voor Amsterdam en Rotterdam.
Wanneer je sterft met een reden, voor 
een hoger doel, heb je dan meer geleefd 
dan wanneer je doorsloft in de gang van 
alledag, zonder echte drijfveer om te 
leven?
Wie weet er niet waar Rita Verdonk 
woont, wie heeft er geen plattegrond 
van Schiphol? Het Binnenhof staat naast 
de vijver, Rita woont naast de AIVD en 
wanneer je naar Turkije wilt met Cellotape 
Airways; het is die vertrekhal aan het eind 
van een lange lange gang
Mijn dochter vraagt of dit nou de derde 
wereldoorlog is. Ik zou het niet weten, 
het zou ook mijn eerste wereldoorlog zijn. 
Waar herken je zo’n oorlog aan? Het lijkt 
meer op: ´Vietnam komt naar je toe deze 
zomer.´ Met aantrekkelijke jongemannen 
en vrouwen als promotieteam en rugzak-
ken vol promotiemateriaal. Goodmorning 
world! 
Ik zie voortdurend handenwrijvende 
Jehova´s lopen in de straten. De verkoop 
van Ontwaakt! schijnt fantastisch te 
lopen de laatste jaren. Voor een paar 
euro nemen mensen het zekere voor het 
onzekere. Wanneer de hel bestaat en die 
kans is er altijd, dan zijn die euro´s goed 
besteed.
Ik zeg dat dit de derde wereldoorlog niet 
is en zeg mijn dochter dat ze voorzichtig 
moet zijn op de trap en goed moet 
uitkijken in het verkeer en dat ze het 
gas moet uitdraaien wanneer de lucifer 
uitwaait voor ze een nieuwe aanstrijkt. Ik 
wil haar niet kwijt.

Harry Zevenbergen

Overal 
een 
beetje

Aanklacht tegen 
Bush, aanklacht 
tegen de Staat
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Komkommertijd? 
“De gangbare gedachte is dat 
werken aan een vreedzame wereld 
de vage droom is van utopische 
idealisten.” (Jody Williams in 
Trouw, 20 juli 2005) 

Zo’n zinnetje trekt de aandacht, 
want wie durft zo’n versleten 
begrip nog te hanteren midden in 
de luie slaperige niksperiode van 
het jaar? Immers, wat de media 
betreft lijken de zomerse vakantie-
maanden komkommertijden. Ja, er 
gebeurt van alles, maar waarom 
zul je gaan zwoegen op uitputten-
de achtergrondopinies op je cam-
ping of in de lounge van het hotel, 
je wilt nu even niets weten; alleen 
het handzame nieuws wordt 
verstrooid doorgebladerd. Je hebt 
toch zeker recht op vrijheid van 
ondiepgang. Achteloos lees je een 
verdwaalde Trouw door om er dan 
zomaar het verloren gewaande 
woordje Vrede in te vinden. Daar 
kijk je, zelfs met het strand aan je 
voeten en de zon in je rug, even 
van op. Jody Williams, winnares 
van de Nobelprijs voor de Vrede in 
1997, had op 19 juli een lezing 
gehouden over het beperken en 
uitbannen van gewelddadige 
conflicten. Als initiatiefneemster 
van de Wereld Campagne tegen 
landmijnen stelde ze dat actief 
deelnemen aan het voorkomen van 
geweld voor ieder een eerste 
opdracht is. 
Op deze plek is het natuurlijk al zo 
vaak betoogd, maar het is moed-
gevend als zulke vanzelfsprekend-
heden nu eens niet komen uit de 
mond van bevlogen dromers, maar 
rationeel worden vastgesteld als 
enige mogelijkheid om te 
overleven. “We moeten een eind 
maken aan de mythe dat werken 
aan de vrede een vage droom is.” 
stelt Willams.
De vraag is of de vredesbeweging 
zelf misschien al een paar jaren in 
een komkommercrisis verkeert. 
Wie gaan nieuwe initiatieven 
ontwerpen, wie zijn in staat om tot 
een inspirerende tactiek te komen, 
wie ziet mogelijkheden om de 
krachten te bundelen? Ze zijn er, 
kom op!

En jawel hoor, op onze wenken 
bediend komen we in de Groene 
Amsterdammer van 15 juli een 
verslag tegen over de Gleneagles-
gebeurtenissen rond ‘7-7’. De ‘G8-
top’ werd luidruchtig begeleid niet 
in de eerste plaats door anti-

oorlogactivisten, maar hinderlijk 
gevolgd door andersglobalisten.
Deze keer krijgt de G8 plots te 
maken met wel heel andere, veel 
giftiger koek dan het bescheiden 
clubje geweldloze demonstranten. 
Want… “Een dag later is het speel-
kwartier voorbij.” Een merkwaar-
dige situatie ontstaat. Woordvoer-
der van de Internationale Socialis-
ten, Bart Griffioen, veroordeelt 
nadrukkelijk de aanslag in Londen, 
maar blijft intensief de medeverant-
woordelijkheid van Bush, Blair en 
Balkenende in de discussie betrek-
ken. Hij is ervan overtuigd de 
grote massa achter zich te hebben. 
“We laten ons niet opnieuw in de 
touwen slaan.” 

En, hoe kan het anders? Trouw van 
22 juli houdt ons terecht bij de les 
door er weer eens Orwell’s ‘1984’ 
op na te slaan. Dat doet deugd. 
Hoe meer AIVD op ons bord, hoe 
bitterder de smaak van dit dage-
lijkse brood. “Als je niet eet, word 
je zo dun als een draadje” vertel-
den ons vroeger de oma’s. Inder-
daad moeten we ons de onappe-
tijtelijkheden laten welgevallen die 
de AIVD noodzakelijk acht ten 
einde overeind te blijven. Maar is 
de prijs niet te groot? Moet dat 
nou echt allemaal zo? Ja, het is 
oorlog en daar moeten we ons 
voortaan naar gedragen. 
Wie kennis neemt van de ellende 
waar Amnesty International regel-
matig verslag over doet, weet dat 

Zondag, 9 juli kwamen we met ‘n 
behoorlijk grote groep bijeen in de 
Hobbitstee in Drenthe, We waren 
met zijn vijfentwintigen. Uit alle 
hoeken van het land zijn mensen 
gekomen: de meeste uit het 
Noorden, maar er waren zes er uit 
de Randstad. Zelfs uit België 
kwamen er vier! De meeste waren 
al jaren bekend met de werkgroep 
Is Het Hier Oorlog?
De Hobbitstee was een prima 
locatie; een mooie tuin, waar we 
ook konden eten en relaxen en 
plaats was voor een aantal tenten. 
Een tipi bood nog plaats aan wat 
extra mensen. De keuken bleek 
goed uitgerust en er is heerlijk 
vegetarisch gekookt. Petje af!
Gelukkig was het prachtig weer en 

de wandelingen waren met veel 
enthousiasme uitgezet. Onderweg 
veel gesprekken over ons doel; zo 
af en toe een kleine demonstratie 
als we militairen van de Johannes 
Postkazerne tegen kwamen. ‘t Ging 
erg gemoedelijk allemaal, zelfs op 
de laatste dag, toen paar mensen 
de Vredesvlag gingen hijsen bij de 
kazerne, na eerst de militaire vlag 
te hebben neergehaald. Leuk lied 
erbij over een moeder-eend. 
‘s Avonds was er gelegenheid voor 
discussie, en we kregen ‘vredes-
onderwijs’ of een voordracht over 
Gaza. Er werd ook gesproken over 
komende vredesacties.
Ik heb genoten van deze dagen: ‘t 
was een beetje thuiskomen. Alie 
en Barbara: hartelijk dank voor de 
organisatie. Volgend jaar hoop ik 
zeker weer mee te doen!!

Jeanet Scheepvaart-Dorenstouter

Is het hier oorlog?
Impressie van de Anti-
Militaristische Vierdaagse.

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.

in door militairen overheerste 
regionen de bevolking als eerste 
weerloos slachtoffer wordt. Wie AI-
brieven schrijft zal steeds weer 
stuiten op de security police. Waar 
die haar wrede gang mag gaan, 
ontstaan chaos, intimidatie en niet 
zelden moord. Of George Orwell nu 
in zijn (tijdloze) boek het commu-
nisme bedoelt of welk staatsappa-
raat dan ook, zijn ‘Big Brother’ kan 
ons vanuit allerlei hoeken benade-
ren en het dagelijks bestaan 
vermorzelen. Rob Schouten her-
innert ons nog eens aan wat 
Winston Smith, de argeloze hoofd-
figuur uit het boek, over zich heen 
geworpen krijgt. “...Nooit zul je 
meer in staat zijn tot enig mense-
lijk gevoel. Alles in je binnenste zal 
dood zijn (...) Je zult hol zijn. Wij 
zullen je leegknijpen. En dan 
vullen we je met onszelf...”

Zo komt men eigenlijk automatisch 
terecht bij Mohammed of all 
places. Ook hij is ooit begonnen als 
onwetend kind binnen zomaar een 
samenleving. Wie maakte hem tot 
weerloze adept van Big Brother-
Nieuwe Stijl? Nu tot overmaat van 
ramp ook nog die andere maar dan 
vreedzame Kleine Broer verdween, 
is het de hoogste tijd om ons 
‘denkraam’ te activeren en de 
komkommer te vervangen door 
‘een eenvoudige doch voedzame 
maaltijd’.

Miep Schreijers
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Onder deze naam bracht het 
Rathenau instituut – een ‘onafhan-
kelijke organisatie die zich vanuit 
een publieke invalshoek bezig 
houdt met vraagstukken op het 
snijvlak van wetenschap, techno-
logie en samenleving en die de 
politiek daarover tijdig en op 
doordachte wijze informeert’ – een 
boekje uit om de publieke discus-
sie over nieuwe wapensystemen 
en strategieën een impuls te 
geven. De schrijver is Kees Homan 
van het Instituut Clingendael.

De helft van het werkdocument 
gaat niet zozeer over wapens maar 
over bedreigingen, trends en 
strategieën. Centraal staat het 
Network Centric Warfare (NCW, 
netwerk gecentreerde oorlogsvoe-
ring). De netwerken van de bond-
genoten van de VS moeten worden 
geïntegreerd: plug and fight. Kan 
of wil je niet inpluggen, dan doe je 
niet mee. Het gaat om drie netwer-
ken: sensoren (waarneming), 
wapens en informatie. De samen-
werking – iedereen heeft op elk 
moment de juiste informatie – 
moet de kracht vormen van het 
geheel.
Daarna gaat Homan relatief kort in 
op nieuwe wapens: Niet dodelijke 
wapens, biologische wapens, 
directed energy wapens (lasers en 
omgebouwde magnetrons) en 
wapens gebaseerd op nanotech-
nolgie (apparaten ter grootte van 
een virus/bacterie). 
Tenslotte bevat het werkdocument 
een samenvatting van het humani-
tair oorlogsrecht, de wapenbeheer-
sing en een uitnodiging voor een 
publiek debat.

Het werkdocument is over het 
algemeen helder en makkelijk 
leesbaar, hoewel het vol staat met 
technische termen. Slechts hier en 
daar vormt een slechte vertaling 
uit de Engelse brondocumenten 
een probleem. De militaire benade-
ring zal voor veel vredesactivisten 
echter wel even slikken zijn: de 
basisgedachte is dat militaire 
interventie noodzakelijk is. En als 
we geweld toepassen moet dat 
met een minimum aan menselijk 
leed en nevenschade (alleen de 

Door HANS FEDDEMA _____

Waar mensen mee zitten, wordt vaak ook meegenomen op de vakanties. 
Zo raakte ik tijdens een korte bergvakantie ‘s avonds verzeild in gesprek 
met een groep van vijf mensen, die spraken over problemen van onze 
multi-culturele samenleving. Op een gegeven moment zei iemand van 
hen, dat het een kwestie is van lagere of hogere cultuur en dat wij als 
westerlingen toch maar torenhoog boven de rest van de wereld en zeker 
boven de moslims uitsteken. Het deed me denken aan een Buitenhof-
column van Paul Cliteur in de herfst van 2001, die in navolging van de 
Italiaanse premier Berlusconi sprak van 'de superioriteit van de westerse 
cultuur', waarbij hij toevoegde 'het christendom zoals we dat 
tegenwoordig kennen'. Het gevaar van dergelijke visies is dat het leidt tot 
hooghartige attitudes, dus dat men neerkijkt op de cultuur en de religie 
van de bij ons levende minderheden. En dat heeft op zijn beurt vaak tot 
gevolg dat vooroordelen en anti-gevoelens jegens moslims in het leven 
worden geroepen of versterkt. Zo nu en dan wat religiekritiek, maar dan 
niet eenzijdig, kan geen kwaad, maar als het een hetze wordt, zoals bij 
sommige columnisten en bijvoorbeeld bij de vrij autonome (deel)redactie 
van Letter&Geest in de zaterdagbijlage van Trouw, waarbij de islam het 
steeds moet ontgelden, is dat niet zonder risico voor de vrede in het 
land. Het gaat hierbij niet om louter met de vroegere peasant-cultuur 
samenhangende strafbare uitwassen als eerwraak, maar om de islam als 
godsdienst. Een minderheid van nieuwkomers moet hier, zoals Zeyno 
Baran, directeur Internationale Veiligheid van het Nixon Centre te 
Washington, het verwoordt 'zich veilig voelen' (De Volkskrant 6 augustus 
2005). En dat kan alleen, als deze de tijd wordt gegund zelf 
hervormingen aan te brengen in de meegenomen religie en cultuur, zoals 
ook de laatste eeuwen aan de westerse christenheid is gegund. In de 
sociologie heet dat het proces van zelfcivilisering. Wat inclusief denken 
van onze kant jegens de minderheid is daarbij meegenomen. 
Als er echter onder de moslims 'het gevoel heerst dat het Westen de hele 
moslimwereld bedreigt', zoals de Amerikaans-Palestijnse hoogleraar 
islamwetenschappen Maysam Al-Fariqui dat terecht stelt in Trouw van 19 
augustus, en als columnisten hier in Nederland dat vuurtje ook nog wat 
opstoken, lijken we in dat inclusief denken en in tolerantie tekort te 
schieten. 

Met betrekking tot culturen is het goed te bedenken, dat er meerdere 
factoren zijn, die verklaren waarom de een hoger ontwikkeld is dan de 
ander, onder meer het klimaat en de uitdaging die fysieke omstan-
digheden als een voortdurend buiten z’n oevers treden van een grote 
rivier (China), gaven om hun creativiteit meer dan normaal te 
ontwikkelen. Idem voor de vraag waarom culturen meestal de stadia van 
opgaan, blinken en verzinken meemaken. Zelfs het Amerikaanse 
imperium lijkt over zijn hoogtepunt heen te zijn, menen diverse experts 
in deze. En aangaande de zelfcivilisering van de religie, voor het 
christendom zijn daarin bekend mensen als Franciscus van Assisi, 
Erasmus en Pascal en ook stromingen als Cluny, de Moderne Devotie en 
de Quakers. Maar wat velen inzake de islam vergeten is het belangrijke 
werk van middeleeuwse Arabische wijsgeren als Averoes, Avicenna en El 
Farabi in het Turks-Osmaanse Rijk. Wij hadden een Renaissance,  waarin 
wij vooral terug grepen op klassieke Grieks-Romeinse cultuur, in de 15e 
en 16e eeuw, maar zijn ons er niet of nauwelijks van bewust dat die er 
enkele eeuwen eerder was in de islamitische Arabische wereld. In 
genoemd Osmaanse Rijk was de cultuur in die tijd vaak hoger dan bij ons 
en bovendien was de verdraagzaamheid jegens andersdenkenden vele 
malen groter dan in de christenheid, dat toen gekenmerkt werd door de 
‘missie’ van de kruistochten en later die van de christelijke ‘reconquista’ 
van het (overigens hoog ontwikkelde) moorse deel van Spanje. Ook 
gezien ons koloniale verleden en de vele oorlogen, - niet in de laatste 
plaats Wereldoorlog I en II -, die we hebben opgehoest, is er alle reden 
om wat bescheidener te zijn over onze Westerse cultuur. Het feit dat deze 
een hoge, zij het mogelijk eenzijdige, technische ontwikkeling 
voortbracht, is geen enkele reden de minderheden in ons midden niet in 
vrede en respect tegemoet te treden.

Westerse cultuur superieur? Recensie 
Van pepperspray tot 
lasergun – militaire 
technologie en de 
menselijke maat
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Britse ambtenaren hielpen 
Israël bij het verkrijgen van 
kernwapens - McNamara 
verrast
Engeland had in 1958 een 
overschot aan zwaar water, een 
onmisbare stof voor de productie 
van plutonium in de Israëlische 
kernreactor van Dimona (waar 
Vanunu gewerkt heeft). De amb-
tenaren hadden vanwege de koude 
oorlog veel vrijheid om te doen en 
te laten wat zij goed achtten en 
vonden het commercieel aantrek-
kelijk om het zware water aan 
Israël te verkopen. De verkoop 
bracht, naar huidige maatstaven, 
zo’n 30 miljoen euro op. Robert 
McNamera, begin jaren ‘60 minis-
ter van defensie van de VS, zei 
toen zijn reactie gevraagd werd op 
de onthulling in een tv-programma 
van de BBC: “Het is heel verras-
send voor mij dat wij [toen] niet 
werden ingelicht omdat wij infor-
matie over de kernbom heel nauw 
met de Britten deelden”
NRC-Handelsblad, 04-08-2005

Sancties VS tegen Israël
De VS hebben Israël is voorlopig 
uitgesloten van de deelname aan 
het JSF-project. De maatregelen 
zijn een reactie op de wapenleve-
ranties van Israël aan China. In ruil 
voor een volledig herstel van de 
samenwerking op defensiegebied 
eist Washington toezicht op de 
Israëlische wapenexport. Zij willen 
rapporten inzien over 60 recente 
Chinees-Israëlische handelsover-
eenkomsten. Het conflict is ont-
staan door de verkoop aan China 
van het onbemande raketsysteem 
Harpy in het begin van de jaren 
‘90. In 2000 blokkeerden de VS al 
de verkoop van PHALCON verken-
ningsvliegtuigen aan China. Met 
deze handelsovereenkomst was 
een bedrag van 1,6 miljard euro 
gemoeid. Parool, 13-6-’05
[zie ook het artikel van Frank 
Slijper over de JSF]

Israël wil miljarden extra hulp 
van VS
Israël wil extra hulp ter waarde 
van 2,2 miljard dollar om de 
ontruiming van de Gazastrook te 
financieren en gebieden in de 
Negev woestijn en Galilea te 
ontwikkelen. In principe is de VS 
bereid om het verzoek in te 
willigen. Dit bedrag komt bovenop 
de jaarlijkse leningen en krediet-
garanties van 9 miljard dollar, 
voornamelijk voor de aanschaf van 
militair materieel. Washington stelt 
als voorwaarde dat Israël voor de 
leveranties van geavanceerde 
wapens aan China eerst de VS om 
toestemming vraagt.
NRC-Handelsblad, 11-07-2005

Militaire oefening in Zuid-Korea
De jaarlijkse gezamenlijke militaire 
oefening van de strijdkrachten van 
de VS en Zuid-Korea zijn maandag 
21 augustus van start gegaan. Er 
doen tienduizend Amerikaanse 
soldaten aan mee, waarvan de 
helft vanuit militaire steunpunten 
in Japan ingevlogen is. De 
twaalfdaagse oefening houdt een 
door een computer gesimuleerde 
oorlog met Noord-Korea in. De 
inzetbaarheid en de coördinatie 
van de commandoposten wordt 
getest. 
Noord-Korea heeft zoals vanouds 
deze oefening als voorbereiding op 
een aanvalsoorlog bestempeld. Nu 
ziet men in Noord-Korea deze 
oefening ook als een poging van de 
VS hen te dwingen om de onge-
rechtvaardigde eisen, door de VS 
gesteld tijdens de voorafgaande 
ronde tafel gesprekken, te aanvaar-
den. Begin september wordt het 
zeslandengesprek in China over 
het omstreden Noord-Koreaanse 
nucleaire programma, na een 
onderbreking van drie weken,
weer voortgezet. 
Frankfurter Allgemeine, 23-08-2005

Samenstelling Joost Nannen

W A P E N F E I T E N ‘slechten’ uitschakelen, burgers 
sparen). De beschrijvingen van de 
nieuwe wapens – afkomstig uit 
TNO-bronnen – zijn ondanks een 
kritische kanttekening hier en daar 
tamelijk ronkend. Als je de wapen-
industrie maar haar gang laat 
gaan, wordt een schone oorlog 
mogelijk.

Het lijkt alsof de schrijver de vele 
onderwerpen zo objectief  mogelijk 
wil benaderen, informatie aandra-
gen voor een discussie in plaats 
van stelling nemen. Vandaar de 
scheiding tussen trends & strate-
gie, wapens en recht & ethiek. Het 
had me logischer geleken de 
nieuwe ontwikkelingen en wapens 
te toetsen aan humaniteit en 
regelgeving. In het laatste gedeel-
te neemt Homan hier en daar wel 
stelling – bijvoorbeeld over ver-
armd uranium en over de houding 
van de VS tegen internationale 
verdragen. Hij concludeert dat je 
weinig tegen Network Centric 
Warfare kunt hebben. Het is 
volgens hem alleen de vraag welke 
wapens er bij gebruikt gaan wor-
den. Daarbij gaat hij volledig 
voorbij aan de trend dat staten 
zoveel mogelijk informatie verza-
melen over hun burgers en deze 
informatie koppelen. NCW wordt 
niet alleen toegepast in Afghani-
stan, maar ook intern in de wester-
se landen. Onder de mom van de 
strijd tegen het terrorisme lijken 
burgerrechten en privacy iets 
geworden van een voorbije eeuw.

Het werkdocument vestigt terecht 
de aandacht op het feit dat Neder-
land en met name TNO een rol 
speelt bij de ontwikkeling en 
invoering van nieuwe wapens en 
strategieën en roept op tot een 
publiek debat. Een handschoen die 
we moeten oppakken, lijkt me. 
Daarbij kan het geen kwaad kennis 
genomen te hebben van dit 
werkdocument.

Jan Taat 

Homan, Kees. Van pepperspray tot 
lasergun. Militaire technologie en de 
menselijke maat. Den Haag: Rathenau 
Instituut, 2005; Werkdocument 95 
(110 pagina’s, geen afbeeldingen). Te 
bestellen voor € 15,90 bij Rathenau 
Instituut, telefoon 070-3421542, 
Postbus 85525, 2508 CE Den Haag of 
te downloaden van www.rathenau.nl/
showpage
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Leger niet langer gewild in 
Servië
In Servië en Montenegro wil de 
jeugd niet meer in dienst. Vijftig 
procent van de opgeroepen dienst-
plichtigen negeert de oproep of 
weigert het leger in te gaan en 
kiest voor de alternatieve dienst. 
(AFP)
NRC-Handelsblad, 05-07-2005

Referendum over wapenbezit 
in Brazilië
In oktober wordt in Brazilië een 
referendum gehouden over een 
voorgesteld verbod op de verkoop 
van vuurwapens. In het kader 
van een programma waarbij de 
overheid vuurwapens van burgers 
terugkocht zijn tot nu toe 300 000 
wapens ingeleverd. (BBC) 
NRC-Handelsblad, 08-07-2005

Vredesplan voor Transnistrië
De Moldavische president heeft 
een voorstel gelanceerd om het 
probleem Transnistrië op te lossen. 
In 1992 maakte deze regio zich 
met geweld los van Moldavië. In 
het voorstel krijgt Transnistrië 
maximale autonomie, een eigen 
grondwet, parlement en regering 
maar geen zeggenschap over haar 
economie en defensie. 
De Russische troepenmacht in 
de regio zou moeten verdwijnen. 

V R E D E S F E I T E N
(Reuters) 
NRC-Handelsblad, 25-07-2005

Den Haag wil positie als 
International Stad van Vrede 
en Recht uitbouwen
Burgemeester Deetman 
overhandigde de notitie met 
ambitieuze toekomstplannen voor 
de stad aan premier Balkenende. 
Daarvoor is € 900 miljoen nodig. 
Een rijksbijdrage en de steun 
van particuliere investeerders 
is daarvoor nodig. In Den Haag 
zijn er al tal van internationale 
juridische instanties zoals het 
Internationale Gerechtshof, 
het Internationale Strafhof, het 
Joegoslavië Tribunaal, Europol en 
de Organisatie voor het Verbod op 
Chemische wapens. “Die positie 
moeten we versterken” zegt 
Deetman “Zodat als er iets gebeurt 
op het gebied van vrede en recht, 
het voor de hand ligt om Den Haag 
te kiezen.” 
Volkskrant, 23-08-2005
[Dit streven, zij het bij voorkeur 
wat minder kostbaar, staat haaks 
op het gelegenheid geven aan 
de wapenindustrie Den Haag te 
gebruiken als markt(afwerk)plaats; 
zie pagina 2 voor NIID-dag op 13 
oktober]

Samenstelling Reynold Klooker

• Eind juni werd in Seoul (Zuid-
Korea) het internationale 
symposium ‘Peace in North-East 
Asia” gehouden. De deelnemers 
kwamen vanuit heel de wereld met 
natuurlijk de grootste groep uit de 
regio. Dat was ook de bedoeling 
want de reden om dit symposium 
te houden was bijdragen aan de 
opbouw van de in dit deel van de 
wereld nog jonge maar wel 
opkomende vredesbeweging. 
Versterking van de samenwerking 
tussen de verschillende 
vredesorganisaties daar en betere 
ondersteuning vanuit de rest van 
de wereld behoorden tot de 
doelstelling. Uit de evaluatie door 
de deelnemers aan het eind van 
het symposium blijkt dat ze 
verwachten dat op deze punten 
inderdaad stappen voorwaarts zijn 
gezet. Het symposium werd 
georganiseerd door War Resisters 
International waarvan Pais de 
Nederlandse sectie is. Omdat een 

symposium als dit handenvol geld 
kost vroeg en kreeg Pais er een 
subsidie voor van de Haagse Haëlla 
Stichting. 
Een Engelstalig verslag van het 
symposium vindt u op de website 
van Pais: www.vredesbeweging.nl

• De Turkse dienstweigeraar 
Mehmet Tarhan is voor de tweede 
maal veroordeeld voor 
dienstweigering, nu tot vier jaar 
gevangenis. Zodra hij vrij kwam na 
zijn eerste gevangenisstraf werd 
hij weer opgeroepen voor militaire 
dienst en weigerde hij opnieuw, 
waarna deze veroordeling volgde. 
Zo zal het doorgaan tot hij op 
grond van leeftijd niet meer 
dienstplichtig is. Turkije kent geen 
recht op dienstweigering.
War Resisters International voert 
internationaal actie voor Mehmet. 
Pais droeg daaraan bij door het 
mede-ondertekenen en financieel 
steunen van een advertentie in een 
Turkse krant. Verder diende de 
WRI een klacht in bij de VN-
werkgroep tegen willekeurige 
gevangenhouding en zijn er in veel 
landen allerlei acties. Meer 
informatie op de website van Pais: 
www.vredesbeweging.nl

• Inge Donato zit in de VS in de 
gevangenis omdat zij geweigerd 
heeft belasting af te dragen be-
stemd voor oorlogvoering. Ze is 
veroordeeld tot zes maanden 
gevangenisstraf en twee anderen 
tot 24 en 27 maanden. De andere 
twee zijn nu nog op vrije voeten.
U kunt Inge steunen door haar een 
brief(-kaart) te sturen. Haar adres 
is: Inge Donato 40885-050, FDC 
Philadelphia, PO Box 562, 
Philadelphia PA 19106, USA. 
Meer informatie: wri-irg.org/news/
alerts/msg00038.html

• De (web-)winkel van het Museum 
voor Vrede en Geweldloosheid 
verkoopt al jaren coöperatieve 
bordspellen (de spelers spelen niet 
tegen elkaar maar moeten juist 
samenwerken om het spel te 
winnen). Voor het eerst dit jaar 
zijn de spellen ook in een veertig-
tal winkels verspreid over het hele 
land te krijgen! Bovendien zullen 
nog voor Sinterklaas een aantal 
nieuwe spellen voor verschillende 
leeftijdscategorieën verschijnen.
Meer informatie: 
www.vredesmuseum.nl/winkel/
spel.html

Korte berichten van PAISVredesplatform 
boos over CWI-brief

Den Haag - Het Haags 
Vredesplatform is boos om een 
brief die het CWI Haaglanden 
regelmatig verstuurd aan jonge 
werkzoekenden. In de brief staat 
dat er misschien een interessante 
vacature voor hen is. Eenmaal op 
gesprek krijgen zij te horen dat ze 
in het leger aan de slag kunnen. 
De werkzoekenden zijn niet 
verplicht om de baan aan te 
nemen, maar volgens het platform 
worden mensen wel onder druk 
gezet. In de brief staat namelijk 
dat, wanneer zij niet op het 
gesprek verschijnen, dit gevolgen 
zou kunnen hebben voor de 
uitkering. Volgens secretaris 
Bervoets is hier sprake van een 
‘knieval voor het leger’ die 
onacceptabel is. Het Haags 
Vredesplatform wil laten 
onderzoeken of er actie kan 
worden ondernomen tegen het 
CWI Haaglanden.
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Petitie recht voor slacht-
offers Agent Orange

Agent orange, het dioxine bevatten-
de ontbladeringsmiddel dat in 
grote hoeveelheden door het Ameri-
kaanse leger in de Vietnamoorlog 
gebruikt is, veroorzaakt nog steeds 
ernstig leiden van drie miljoen 
Vietnamezen. De Vietnamese 
Vereniging van Slachtoffers van 
Agent Orange/dioxine en drie 
slachtoffers zijn een juridische 
actie gestart bij een gerechtshof in 
New York. Dit is de eerste maal dat 
Vietnamese slachtoffers dit gedaan 
hebben. In de petitie wordt aan de 
president van de VS, aan de 
regering en aan de chemische 
industrie gevraagd om hun verant-
woordelijkheid voor de veroorzaak-
te schade te aanvaarden en de 
slachtoffers financieel geheel te 
compenseren. U kunt de petitie 
vinden op www.petitiononline.com/
AOVN/petition.

Op zaterdag 24 september om 13 
uur wordt het Binnenhof in Den 
Haag massaal omsingeld. Demon-
stranten zullen op de zaterdag na 
Prinsjesdag hand in hand het 
kabinet de rug toekeren. Bij de 
omsingeling die meer dan een 
kilometer lang zal zijn, worden 
duizenden mensen verwacht. De 
omsingeling wordt georganiseerd 
door het platform Keer het Tij, 
waarin 500 maatschappelijke 
organisaties hun verzet tegen het 
kabinet bundelen. Samen hebben 
ze bijna een half miljoen leden. Bij 
platform Keer het Tij zijn aangeslo-
ten het Haagse Vredesplatform en 
het Humanistisch Vredesberaad, 
maar PAIS en Stop de Wapenwed-
loop niet.
In het land heerst de stemming 
dat het genoeg is geweest met het 
harde beleid van dit kabinet, dat 
volgens onderzoek nog maar door 
19% van de bevolking wordt 
gesteund. Met de enorme bezuini-
gingen van 15 miljard is dit kabinet 
het meest asociale in de afgelopen 
decennia. De aanval op lonen, 
uitkeringen, de WAO en pensioen-
rechten leidt tot grote onrecht en 
ongelijkheid. Als Balkenende II zijn 
zin krijgt, is grote schade aan de 
gezondheidszorg, het onderwijs, 
de sociale voorzieningen en het 
milieu onvermijdelijk. Burgerrech-
ten worden afgebroken; minderhe-
den en vluchtelingen worden 
buitengesloten. Op internationaal 
niveau steunt het kabinet het neo-
liberale beleid van instellingen als 
het IMF, de Wereldbank en de WTO 
als mede de oorlogspolitiek van 
Bush. Info: www.keerhettij.nl

Voor de Vredesbeweging is deel-
name aan deze actie een discussie-
punt. Het verzet tegen het kabinet 
Balkenende is wat Keer het Tij 
betreft hoofdzakelijk gebaseerd op 
binnenlands sociale kwesties en 
het neo-liberale beleid. Vredes-
zaken krijgen weinig aandacht in 
het geheel. Alleen de steun aan de 
oorlogspolitiek van Bush wordt 
genoemd. Maar er is veel meer: 
Het nu meedoen in het JSF project 
voor 800 miljoen euro en zich 
binnenkort vastleggen op de 
toekomstige aanschaf van de JSF 
voor 12 miljard euro, terwijl er 
geen militaire noodzaak is omdat 
nu al te doen. (Voor vredesactivis-
ten is de aanschaf voor wat voor 
straaljager dan ook uit den boze.) 
De wens van de minister van 

defensie om kruisvluchtwapens 
aan te schaffen etc. Het stimuleren 
van de Nederlandse wapenindus-
trie, het toestaan van militaire 
leveranties aan spanningsgebieden 
of landen die mensenrechten schen-
den (fregatten aan Indonesië 
bijvoorbeeld). Het geen strobreed 
in de weg leggen van wapenbeur-
zen in Nederland. Het niet respec-
teren van Non-Proliferatie Verdrag: 
Het zwijgen over de kernwapens in 
Volkel en het accepteren van de 
NAVO kernwapendoctrine. Zwijgen 
over de kernwapens in Israël en 
Vanunu aan zijn lot overlaten. 
Geen duidelijke protest laten horen 
tegen de bezettingspolitiek van 

Israël en tegen het ontwikkelen  
van nieuwe kernwapens in de VS. 
De schending van mensenrechten 
in China en de bezetting van Tibet 
accepteren ter wille van de Neder-
landse handelsbelangen. Onder-
zoek naar de informatie op grond 
waarvan Balkenende I de aanval 
op Irak steunde blokkeren. De 
steun van het kabinet aan de 
militaristische Europese grondwet.
Stuk voor stuk voldoende redenen  
om ook als vredesbeweging deel te 
nemen aan demonstraties tegen 
het kabinet Balkenende. Het zou 
goed zijn als de vredesbeweging 
ook als zodanig te herkennen is in 
het geheel van de demonstratie 
met eigen  leuzen en actiepunten.

Reynold Klooker

Demonstratie 'Keer het Tij'

De Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties heeft 21 septem-
ber uitgeroepen als de Internatio-
nale dag van Vrede. Iedere lidstaat 
wordt opgeroepen om deze dag tot 
een dag van geweldloosheid en 
een wereldwijd staakt het vuren te 
maken. Deze oproep zetten wij 
graag kracht bij en dat doen wij 
door een wake/viering van 24 uur. 
Is er een meer toepasselijke 
locatie denkbaar voor het vieren 
van de internationale dag van de 
vrede dan voor het Vredespaleis?
 
Van 0.00 uur tot 6.00 uur: “Silence 
for Peace”: er zal in stilte gemedi-
teerd worden, slechts onderbroken 
met soms een gebed of uitspraak 
ter verdieping van de stilte en 
concentratie. Vanaf 6.00 tot 22.00 
uur is er ruimte vanuit de stilte en 
terugkerend naar de stilte voor een 
gevarieerd programma waarbij 
ieder uur van de wake wordt 
ingeleid en gedragen met gebed 
vanuit alle religieuze en/of spiri-
tuele stromingen die vertegenwoor-
digd willen zijn, het voorlezen van 
teksten, dansen voor universele 
vrede, zang, muziek of the peace 
meditation. Onze verzoek is geen 
politieke uitspraken te doen en 
geen enkele vorm van drukwerk te 
verspreiden; hooguit teksten die 
voorgelezen of gezongen worden 
waarvan het de bedoeling is om 
dat samen te doen en die de 
aandacht verdiepen. Wij stellen 
een dergelijke inbreng zeer op 
prijs. Neem dan contact op via 
onderstaand adres. Wij zullen 
ervoor zorgen dat de grond 

Den Haag, 21 september, 0.00 - 24.00 uur

Wake van 24 uur voor het Vredespaleis
geveegd is, zodat u met uw 
meditatiekussen of matje een 
geschikte plekje kunt vinden op 
een hopelijk droog plein. Water en 
thee zal aanwezig zijn. Wij vragen 
u om geen etenswaren binnen het 
veld van de wake te nuttigen en 
zelf een beker of kop mee te 
nemen.
Wij hopen de Internationale Dag 
van Vrede samen met u te vieren.
MOGE VREDE OP AARDE HEERSEN

info@voordekinderenvandewereld.nl
070-3604510, Irene van Schagen
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Selectie uit de landelijke Aktie 
Agenda van Omslag en Socia 
Media. De meest recente en 

volledige versie staat op 
www.aktieagenda.nl (u kunt daar 

zelf agendapunten invoeren). 

EENDAAGSE ACTIVITEITEN
• Za 17 sep 2005 In 2007 bestaat 
het Vredesburo Eindhoven 25 jaar. 
Vandaag start de inzameling van 
historisch materiaal over de vredes-
beweging in de regio Eindhoven 
sinds 1945. Hiervan worden een 
boek en een tentoonstelling samen-
gesteld. Vredesburo, Grote Berg 
41, Eindhoven. 040-2444707. 
info@vredesburo.nl, 
www.vredesburo.nl
• Ma 19 sep 15.00-17.00 
Amsterdam De Balie Kleine-
Gartmanplantsoen 10. Direct na 
afloop van de VN-Millenniumtop in 
New York zullen leden van de 
regeringsdelegatie in gesprek gaan 
met betrokken maatschappelijke 
organisaties en andere geïnteres-
seerden over de uitkomsten van de 
top. Voor deze bijeenkomst is 
aanmelden verplicht, via 
www.dewereldvandevn.nl 
• Di 20 sep 2005 Debatavond 
Welke strategie na het referen-
dum? Zie achterpagina
• Wo 21 sep 2005 Den Haag 24 
uurs vredeswake aan de voet van 
het Vredespaleis. Zie blz. 22
• Za 24 sep 2005 13.00 Actie 
Omsingeling van het Binnenhof. 
Zie blz. 22
• Za 1 okt 2005 Bijeenkomst 
Werkplaats vredesinitiatieven. 
Voor (aspirant)leden van Women’s 
International Leaque for Peace and 
Freedom (WILPF). Om elkaar te 
informeren over lopende acties en 
campagnes en mogelijke nieuwe 
initiatieven waarbij de WILPF 
betrokken is/zou kunnen worden. 
Obrechtstraat 43, Utrecht. WILPF. 
030-2714376.
• Do 6 okt 2005 12.45-14.30 
Start van de colleges Techniek, 
vrede en veiligheid. I.h.k.v. de 
Senioren Academie (HOVO). 
Universiteit van Tilburg, Tilburg. 
040-2474546.
vredescentrum@tue.nl 
www.tue.nl/vredescentrum
• Di 11 okt 2005 19.30-21.30 
Landelijke voorbereidingsbijeen-
komst voor Het Nederlandse 
Sociaal Forum (in 2006). Over de 
rol en functie van een Sociaal 
Forum in Nederland en over de 
inhoud en thema’s van het volgen-
de NSF (2006). De Kargadoor, 
Oudegracht 36, Utrecht. 
Nederlands Sociaal Forum: een 
andere wereld is mogelijk! 020-
5507362. info@sociaalforum.nl 
www.sociaalforum.nl
• Do 13 okt 2005 vanaf 13.00
Piket bij NIID-wapenbeurs in Den 
Haag. Zie blz. 14 
• Zo 16 okt 2005 18.30-01.00 

Manifestatie Wereldvoedseldag in 
Nederland. O.a. debat met minister 
Veerman, FairFood Hongerdebat, 
voedselmarkt, bekendmaking 
winnaar FairFood Ideeënwedstrijd. 
Na afloop feest. De Melkweg, 
Lijnbaansgracht 234a, Amsterdam. 
Stichting Wereldvoedselvraagstuk / 
FAO-Comité Nederland. 070-
3118823. hsloot@bbo.org 
www.wereldvoedseldag.nl
• Za 5 nov 2005 Vredessympo-
sium Oorlog en vrede: liggen de 
rollen al vast? Zie achterpagina.

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Elke 1e vrijdag van de maand 
12.45-13.45 Amsterdam Het Spui. 
Vrouwen in het Zwart 
• Elke 1e zaterdag van de 
maand 12.00-12.30. Beverwijk. 
Stiltekring. ‘In plaats van geweld, 
stilstaan bij vrede en ruimte voor 
dialoog’. In de Breestraat nabij 
C&A. (0251) 253866
• Elke 2e zondag van de maand 
Wake uit Protest tegen de opslui-
ting van vluchtelingen. Verzamelen 
om 13:30 bij metrostation Holen-
drecht, uitgang zuid, vanwaar er 
naar het gevang gelopen wordt... 
Grensgevang achter het AMC, 
Tafelbergweg 10. Elke 2e zondag 
v/d maand, zelfde tijd, zelfde plek. 
Org: Amsterdam Catholic Worker 
e.a.. Info: 020-6998996 of 020-
6969899. 
www.antenna.nl/noelhuis
• Elke woensdag 13.00-14.00  
Amsterdam Beursplein Amster-
damse Vredeswacht. Stil protest 
tegen besteding van geld in de 
wapenindustrie. Vrouwen voor 
Vrede gaan door waar de Francis-
caanse vredeswacht ophield.
• Elke woensdag 17.30-18.00 
Enschede Stationsplein. Stiltekring 
voor de Vrede. Doopsgezinde 
gemeente Twente Oost Enschede. 
J. de Jong: 053-4763341. 
janatie@planet.nl 
www.dgtwenteoost.doopsgezind.nl
• Elke donderdag 19.00 
Deventer, Brink. Wake met 
vredeskaarsjes. 

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• Ma 5 t/m vr 23 sep 2005 
Haarlem. Tentoonstelling 
Hiroshima. 16 schilderijen over de 
gevolgen van de atoombom, 
aangevuld met enkele panelen 
over de campagne ‘Burgemeesters 
voor Vrede’. Centrale Bibliotheek, 
Gasthuisstraat 32. Gratis. Open: 
ma, di, do 11-20 uur; wo, vr 11-18 
uur; za 10-16 uur. Org: Museum 
voor Vrede en Geweldloosheid. 
Info: 023-5115390 
info@vredesmuseum.nl
www.vredesmuseum.nl/
tentoona.html 
• Vr 16  t/m vr 23 sep 2005 
19.00-22.30 Cursus Constructief 
gesprek aangaan. Drie cursus-
avonden in de Vredesweek: op 16, 
21 en 23 sept. Inhoud: ‘hoe spreek 
je bij overlast je medeburger aan 
zonder verwijt en positief?’  
Burgemeester Haspelslaan 129, 
Amstelveen. € 7,-. Vredesgroep 
Amstelveen i.s.m. Nederlands 
Expertisecentrum Alternatieven 
voor Geweld (NEAG). 020 
6410990. raulwg@gmx.net 
www.neag.nl
• Za 17 t/m zo 25 sep 2005 
Landelijke Vredesweek. Thema: 
Samen Verder! De jaarlijkse 
vredesweek wordt dit jaar 
verbreed naar niet-kerkelijke 
groepen en naar de moslim 
gemeenschap. Hoe gaan andere 
landen om met inter-etnische 
verschillen en interreligieuze 
dialoog? Wat kunnen we van hen 
leren, welke valkuilen moeten we 
vermijden? Speciale Vredeskrant 
beschikbaar vanaf juli. 
Pax Christi en IKV. Helma Maas,
070–3507100. hmaas@ikv.nl 
www.vredesweek.nl
• Di 4 t/m vr 28 okt 2005 
Tentoonstelling Vergeven - 
Verzoenen. 24 verhalen met foto’s 
geven een indringend en persoon-
lijk beeld van vergeving en verzoe-
ning wereldwijd. De verhalen 
komen van mensen die zelf geweld 
doorgemaakt hebben. Stadskerk 
St.-Cathrien, Kerkstraat 1, 
Eindhoven. Gratis. Open: werkda-
gen 9-17 uur. Museum voor Vrede 
en Geweldloosheid. 015-2121694. 
info@vredesmuseum.nl 
www.vredesmuseum.nl
• Za 22 t/m ma 24 okt 2005 - 
Derby (GB) Ontwapeningsactie 
Trident Ploughshares event. 
Gericht tegen het Britse atoom-
wapenprogramma en de Britse 
atoomonderzeeërs (Tridents). 
Org: Trident Ploughshares. 
tp2000@gn.apc.org
www.tridentploughshares.org
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Welke strategie na het referendum?
De vredesbeweging en het gemeenschappelijk veiligheids en defensiebeleid van de EU

dinsdag 20 september 2005, 20.00-22.00uur
Poort van Kleef, Mariaplaats 7, Utrecht 

Openbare debatavond over het voorgestelde gemeenschappelijke Europese veiligheids- en defensiebeleid. 
Zijn er ook alternatieven? Na de verhitte discussies die tot 1 juni in Nederland zijn gehouden over de Europese 
Grondwet is er een oorverdovende stilte gevallen. Sommige politici gaven hun eigen uitleg aan het Nederlandse 
“Nee”, anderen zwegen verschrikt. Wij vinden dat het niet hierbij moet blijven, daarom organiseren Haags 
Vredesplatform, Humanistisch Vredesberaad en Vereniging Pais een discussieavond.
Medewerking is toegezegd door: Bram van der Lek, Martin Broek (Campagne tegen de wapenhandel), Jan 
Schaake (Kerk en Vrede, Platform tegen de Nieuw Oorlog)  en Jan Marinus Wiersma (Europarlement).

Alle belangstellenden welkom - toegang vrij
10 min te voet van Utrecht CS; via Hoog Catharijne, uitgang rechts (na streekbussen): Godebaldkwartier/
Moreelse Park, roltrap af, buiten richting Domtoren. Kruising (Catharijnebaan) over: De Mariaplaats, na 
ongeveer 100 meter aan het einde rechts vindt u de Poort van Kleef.  

Info: Haags Vredesplatform: tel: 070-3251102, www.ddh.nl/org/hvp     
Humanistisch Vredesberaad: tel: 071-3013150, www.humanistischvredesberaad.nl
Vereniging Pais: tel:015-2121694, www.vredesbeweging.nl 
of op www.vredessite.nl

Oorlog & vrede: liggen de rollen al vast?
VN-veiligheidsraad resolutie 1325 in de schijnwerpers

LBVO vredessymposium 2005
5 november van 10.00 tot 16.00 uur
Universiteit van Humanistiek, Drift 6 te Utrecht

Het symposium wordt georganiseerd onder auspiciën van het Landelijk Beraad Vredes Organisaties door: 
Humanistisch Vredes Beraad, Vrouwen voor Vrede en WILPF in samenwerking met de werkgroep Vrouwen & 
Gewapende Conflicten van de Nederlandse Vrouwenraad 1) en zal in het teken staan van: 
Vrouwen Vrede Veiligheid en de resolutie 1325 
Wat is de betekenis van  deze resolutie?  Hoe wordt de resolutie na 5 jaar toegepast en wat moet er nog 
gebeuren? 

Programma
10.30 uur: opening 
10.40 uur:  
• Wat betekent resolutie 1325 voor de Nederlandse samenleving: overheid en NGO’s? door Immanuel Korthals     
   Altes, lid van de Taskforce Vrouwen Veiligheid en Conflict 
• Wat betekent de resolutie voor vrouwen in conflictgebieden?
   door Sahro  Mohamed, ervaringsdeskundige uit Somalië
• Wat betekent de resolutie voor de verhouding tussen mannen en vrouwen?
   door Anja Meulenbelt, Eerste-Kamerlid en publiciste 
11.45 uur sprekers reageren op elkaar
12.15-12.45 uur: creatief intermezzo
12.45-13.30 uur: lunch pauze
13.30-15.00 uur: plenaire discussie met panel bestaande uit inleiders, parlementariërs en andere deskundigen .
Afsluitend een drankje

Toegang 5 euro (lunch inbegrepen), 
12 min te voet van CS; bus: 2,3,4,8,11 (Janskerkhof)
Aanmelden bij voorkeur voor 24 oktober bij Vrouwen voor Vrede:
telefoon: 033-4622755 of per e-mail: vrouwenvoorvrede@antenna.nl
Actuele informatie: www.humanistischvredesberaad.nl of www.vrouwenvoorvrede.nl of www.de-nvr.nl

1) De werkgroep is samengesteld uit leden van: AI, BPW, Genderlinc, IFOR/WPP, Multicultural Women Peace 
Makers NL, NEAG, NVR, VrvVr, WILPF


