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Van de eindredacteur aan de lezers

In mijn aan de lezers van december 2005 vroeg ik “Hoe denken 
vredesactivisten en lezers van dit blad over acties zoals die van Turi 
Vaccaro of het leksteken van banden van militaire voertuigen” en ook 
“Moet de politie of de overheid gezien worden als vijand en onderdrukker 
waartegen het verzet en de acties zich primair richten?” Ik sprak de hoop 
uit dat ons tijdschrift een forum kan zijn voor een kritische discussie over 
actiedoelen en -middelen.
Er is één reactie binnengekomen. Ik waardeer zeer dat Frans Rutgerink 
de moeite heeft genomen om een brief te schrijven met zijn mening over 
deze vragen vanuit een beeldend beschreven betrokkenheid bij de 
vredesstrijd. De inhoud van zijn brief en mijn antwoord daarop kunt u 
lezen op pagina 21. 

In ditzelfde aan de lezers schreef ik over de mogelijkheid van een 
enquête in het maartnummer over inhoud en vormgeving van 
Vredeskoerier ‘t Kan Anders Kernwapens Weg! In het redactieberaad dat 
op 18 februari in Winterswijk plaats vond zijn we zover niet gekomen. 
Wel hebben we een aantal criteria vastgesteld voor de keuze van 
onderwerpen voor het blad, zoals de voorkeur geven aan onderwerpen of 
aspecten van actuele thema’s die geen of te weinig aandacht krijgen in 
de (grote) landelijke media (dagbladen, radio en tv).

Het is een heel gevarieerd nummer wat voor u ligt. Naast de bekende 
schrijvers met hun specialisaties komt u een nieuwe auteur tegen: Jan 
Schaake, nu zes jaar algemeen secretaris van Kerk en Vrede. Tot zijn 
taken behoort het ondersteunen van het Platform voor een Cultuur van 
Vrede en Geweldloosheid. Tevens is hij voorzitter van het Platform tegen 
de Nieuwe Oorlog. In die functie schreef hij de oproep om op donderdag 
2 februari aan de demonstratie van het Platform op het Plein in Den Haag 
mee te doen.
Zijn artikel over het bizarre verloop van het mediadebat en de politieke 
besluitvorming in zake Uruzgan vindt u op bladzijde 12-14.

Reynold Klooker

Han Achttienribbe-prijs

Publieksprijs  Journalist voor de vrede - zie blz. 18
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Iran en India – meten met twee maten

door KAREL KOSTER _____

Iran
De Iraanse kwestie speelt al vele maanden. 
Nadat Europese en Iraanse onderhandelaars er 
niet in slaagden om tot een overeenkomst te 
komen, werd door de bestuursraad van het 
Internationaal Atoomagentschap (IAEA) op 4  
februari een resolutie aangenomen waarin  
directeur-generaal ElBaradei wordt gevraagd 
om de stand van zaken aan de Veiligheidsraad 
te rapporteren. In een begeleidend rapport aan 
de bestuursraad schreef ElBaradei dat hij “geen  
overdracht van nucleair materiaal naar 
kernwapens of andere explosieve apparaten 
had geconstateerd”.
Omdat de door IAEA gevraagde documentatie 
over (delen van) het Iraanse nucleaire 
programma slechts mondjesmaat of niet werd 
geleverd, werd door de bestuursraad de 
conclusie getrokken dat verdere druk 
noodzakelijk was. De raad heeft ook de eis van 
de Europese Unie overgenomen dat Iran zijn 
uranium verrijkingsactiviteiten moet stilleggen. 
Iran, er van uitgaand dat het op grond van het 
door haar ondertekende Non Proliferatie 
Verdrag recht heeft op het opzetten van een 
volledige nucleaire cyclus en toegang tot alle 
daarvoor benodigde nucleaire technologie 
(artikel 4 van het verdrag), weigert dit te doen. 
Wel gaat ze door met onderhandelingen, vooral 
met Rusland, dat een aanbod heeft gedaan om 
de Iraanse verrijkingsactiviteiten op Russische 
bodem te laten plaatsvinden (bij het ter perse 
gaan van dit nummer werd bekend dat Iran dit 
aanbod heeft afgewezen, RED). Iran wil echter 
een deel van de activiteiten op eigen bodem 
uitvoeren. Intussen zijn door Amerikaanse en 
Israëlische woordvoerders herhaaldelijk 
dreigementen geuit, die er op neer komen dat 
een militaire optie om de Iraanse nucleaire 
infrastructuur te vernietigen, niet van de tafel 
is. De Franse president Chirac heeft in een 
toespraak gehouden op 19 januari nadrukkelijk 
gewezen op de mogelijkheid om Franse 
kernwapens in te zetten tegen staten die 
“terroristische middelen” gebruiken tegen 
Frankrijk. De Iraanse regering interpreteerde 
dit als een dreigement en liet weten dat de 
substantiële olie export naar diverse landen 
stopgezet kon worden in een crisis. Andere 
dreigementen richtte hij aan de omringende 
landen en Israël. Het risico bestaat dat deze 
stappen kunnen uitlopen op een proces dat 
naar oorlog leidt, zonder dat dit door een van 
de betrokken partijen gewenst wordt. 

India
Het was op zijn minst opmerkelijk dat juist nu, 
in de aanloop naar zo een Iran crisis, de 
Amerikaanse president Bush op bezoek ging bij 
premier Singh van India om een vergaand 
strategische samenwerkingsverdrag met deze 
kernwapenstaat te ondertekenen. Dat behelsde 
ook het leveren van nucleaire technologie om 
de Indiase nucleaire infrastructuur uit te 
breiden dan wel te verbeteren. De overeen-
komst werd voorafgegaan door een dreigement 
van de Amerikaanse ambassadeur David 
Mulford te New Delhi, die er op wees dat er een 
verband bestond tussen de Iraanse crisis en het 
India dossier. Hij voorspelde dat het verdrag 
zou sneuvelen in het Congres als de Indiase 
leiders begin februari tegen het rapporteren van 
Iran aan de Veiligheidsraad zouden stemmen in 
de bestuursraad van de IAEA. In een eerder 
stadium had India al een tegen Iran gerichte 
resolutie daar ondersteund, tot grote verrassing 
van een deel van de Indiase binnenlandse 
politiek. Het Amerikaanse dreigement maakte 
duidelijk dat de Indiase stem in de IAEA raad 
een deel van de prijs was voor de nucleaire 
steun die via het net afgesloten verdrag 
mogelijk werd. Deze heeft vergaande gevolgen. 
Ten eerste is het de hoeksteen van een nieuwe 
strategische alliantie tussen India en de VS, 
gericht tegen China. Ten tweede wordt de 
status van India als kernwapenstaat erkend. 
Hoewel het land het Non Proliferatie Verdrag 
niet ondertekend heeft, zal het nu toch nieuwe 
nucleaire technologie krijgen, waarmee indirect 
de uitbreiding van haar kernwapenarsenaal 
wordt ondersteund. De overeengekomen 
scheiding tussen het militaire en civiele deel 
van de Indiase nucleaire infrastructuur, waarbij 
het civiele deel onder IAEA inspectie zal vallen 
(om te zorgen dat er geen materiaal naar de 
militaire kant gaat)  betekent niets. Een snelle 
kweekreactor, zeer geschikt voor de productie 
van splijtsof voor een kernbom, blijft binnen het 
militaire, niet-geïnspecteerde deel. India wordt 
daarmee de eerste van de drie onofficiële 
kernmachten (Pakistan en Israël zijn de 
anderen) die door de VS als zodanig erkend 
worden. De Bush regering ondermijnt daarmee 
de facto het Non Proliferatie Verdrag (NPV), dat 
beoogt de verspreiding van nucleaire 
wapentechnologie te verhinderen. Datzelfde 
NPV waaraan Iran zich moet houden, en op 
grond waarvan de verwijzing naar de 
Veiligheidsraad plaatsvindt. Bovendien worden 
afspraken doorbroken om de export van 
nucleair materiaal aan strikte voorwaarden te 
onderwerpen. Deze zijn gemaakt in de Nuclear 
Suppliers Group, een samenwerkingsverband 
van geïndustrialiseerde staten. 

Nederland moet zich distantiëren van de 
hypocriete VS politiek
Het is duidelijk dat Iran en India tegenstrijdig 
worden behandeld. Maar hypocrisie is een 
normaal fenomeen in de internationale politiek. 

Pogingen om de verspreiding van kernwapens tegen 
te gaan zijn ernstig ondermijnd door twee recente 
ontwikkelingen. Ten eerste het rapporteren van de 
kwestie Iran aan de Veiligheidsraad, ten tweede het 
strategische verdrag tussen India en de VS, waarvan 
nucleaire hulp een essentieel onderdeel vormt.



4 Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg! MAART 2006 5Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg!MAART 2006

Zo verklaarde Linton Brooks, hoofd van de 
bijzonder belangrijke National Nuclear Security 
Administration afgelopen zaterdag dat de VS 
zijn kernwapenstrijdkrachten zal behouden. Ook 
dat is strijdig met het Non-Proliferatie Verdrag 
– namelijk de belofte in artikel 6 om serieus te 
onderhandelen met als doel nucleaire 
ontwapening. 
Zorgwekkend is dat deze dwaasheid vergaande 
gevolgen zal hebben als andere bestaande en 
potentiële kernwapenstaten hun conclusies 
trekken. Een eerste geval is de voorgenomen 
leverantie van kernreactoren door China aan 
Pakistan. Zoals bekend is dat laatste land 
(onder andere) verwikkeld in een langlopende 
confrontatie met India, waarbij de inzet van 
kernwapens niet denkbeeldig is. Omdat door 
haar handelen de verspreiding van 
kernwapentechnologie versneld wordt is de 
Amerikaanse politiek niet alleen misdadig, 
maar, om Joseph Fouché te parafraseren, ze 
maakt ook oog eens een ernstige fout. De 
Nederlandse regering zou zich hier met grote 
spoed van moeten distantiëren. 

Karel Koster, Project on European Nuclear Non-
Proliferation, Obrechtstraat 43 3572 EC Utrecht
0613 223359

De campagne van 
Burgemeesters voor 
Vrede in Nederland

De internationale campagne van Mayors 
for Peace groeit gestaag. Inmiddels zijn 
meer dan twaalfhonderd burgemeesters 
van over de hele wereld aangesloten. In 
Nederland zijn twintig burgemeesters lid 
geworden van de campagne van burge-
meester Akiba, en 68 ondersteunen zijn 
oproep.  

De afgelopen maanden hebben we ook een 
verklaring voor nucleaire ontwapening verspreid 
onder parlementariërs en burgemeesters (zie 
onderstaande website). Die verklaring is door 
tientallen burgemeesters en een paar Kamer-
leden ondertekend. Om de campagne kracht bij 
te zetten komt burgemeester Akiba op 5 juli 
naar Nederland. Die middag zal er in Den Haag 
een bijeenkomt plaatsvinden waar de vredes-
beweging kennis kan maken met burgemeester 
Akiba en zijn delegatie.  
In Nederland is het nu vooral van belang dat de 
burgemeesters van de overige gemeenten zich 
ook aansluiten bij de campagne. Ondanks de 
oproepen  die we daartoe hebben gedaan de 
afgelopen anderhalf jaar, doet nog niet iedereen 
mee. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 
hebben we vanuit de steuncampagne een 
oproep gedaan aan plaatselijke partijen van de 
ontbrekende honderden gemeenten, om ook 
hun burgemeester aan te moedigen lid te 
worden. 

We deden de volgende suggesties: 
- Ondersteuning van de gezamenlijke 
verklaring van parlementariërs en 
burgemeesters. Een lijst is te vinden via de 
volgende link: www.gsinstitute.org/pnnd/
jointstatement_001.htm
-  Benadering van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) om de 
campagne te steunen
-  Lid worden van Mayors for Peace  - 
Burgemeesters voor Vrede.

Tenslotte is ook de tentoonstelling over de 
campagne nog beschikbaar, zie www.nvmp.org. 
Voor de nieuwsbrief van de Nederlandse 
campagne bel 0613 223359

Zie webpagina: www.pcf.city.hiroshima.jp
Voor meer informatie kunt u schrijven, bellen 
of mailen naar: Karel Koster Obrechtstraat 43, 
3572 EC, Utrecht, tel: 030 2714376; fax: 030 
2714759  E-mail: k.koster@inter.nl.net

Testgebied, Nevada, Verenigde Staten, foto GreenPeace
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door MARTIN BROEK _____

Niet alleen Waalse maar ook Vlaamse zaak
De aandacht voor de aanbevelingen heeft al tot 
concrete resultaten geleid. Het terugdraaien 
van de afschaffing van de catch-all bepaling (zie 
hierna voor uitleg) heeft er toe geleid dat ook 
andere organisaties zich druk zijn gaan maken 
over de dreigende versoepeling.
In België werd altijd gezegd dat de Walen een 
streng exportbeleid tegenhielden, immers een 
groot deel van de wapenindustrie bevindt zich 
in Wallonië, zoals het beruchte FN Herstal. Het 
Forum voor Vredesactie heeft daar de afgelopen 
jaren al doorheen geprikt door te laten zien dat 
vanuit Vlaanderen hoogwaardige technologie 
werd geëxporteerd, zoals die van IT-bedrijf 
Barco.

Drastische beperking wapenexport en 
democratische controle
De aanbevelingen van het Forum zoeken naar 
een maximale controle, openheid, duidelijkheid, 
invloed van derden en ethische principes. De 
aanbevelingen gaan niet uit van het haalbare, 
maar van het gegeven dat het gewenste ook 
haalbaar moet zijn. Idealiter gaat het Forum uit 
van een Vlaams beleid waarin elke wapenexport 
per definitie moet worden verboden, tenzij er 
grondige politieke of ethische redenen zouden 
zijn om het desbetreffende land te bevoorraden 
met wapens of munitie. Die grondige redenen 
zouden dan voer moeten zijn voor een publiek 
of parlementair debat, zodat uiteindelijk 
democratisch kan worden gekozen voor al dan 
niet uitvoer. Het eerste deel van de benadering 
gaat al ver – en zou zeker leiden tot het 
verdwijnen van een private defensie-industrie, 
aangezien geen enkele ondernemer onder deze 
voorwaarden wapens wil produceren – het 
tweede is een vergaande eis met betrekking tot 
democratische besluitvorming die nog 
gevoeliger ligt.

Forum versus Vlaamse regering
Voorlopig zal het Forum de Vlaamse regering 
nog op hun weg vinden, want die dreigt de 
wetswijziging vooral aan te grijpen om een 
aantal zaken te verslappen. De controle op niet 
strategische goederen die wel militair gebruikt 
kunnen worden (catch-all regeling) moest in 
eerste instantie vervallen, volgens de minister 
van o.a. Buitenlandse Handel, Moerman, die 
ook over wapenexporten gaat. Dit voornemen 

gaat volledig tegen de huidige ontwikkelingen in 
en de Vlaamse overheid zou zichzelf een middel 
ontnemen voor controle op de verspreiding van 
massavernietingswapens. Het besluit is na de 
aandacht die het Forum ervoor vroeg, terug-
gedraaid en voorgelegd aan het Parlement.
Verder vindt de Minister dat controle op 
doorvoer van militaire goederen uit andere EU-
landen moet vervallen. Immers, zo stelt 
Moerman: “Als men er vanuit kan gaan dat in 
alle EU-landen de Europese normen worden 
toegepast, dan is voor dat soort doorvoer 
logischerwijze geen bijkomende Vlaamse 
vergunning nodig.” Vermoedelijk weet de 
minister ook wel dat Europese normen niet 
bestaan en dat alle landen er een eigen 
interpretatie op na houden. Het is veeleer een 
beleid om de transito functie van België te 
vergroten.
Tijdens een recent verricht onderzoek kwam ik 
twee zaken tegen, waar België de doorvoer van 
goederen uit Nederland een halt had 
toegeroepen, een levering aan de DR Kongo en 
één aan Eritrea. De Belgische douane greep in, 
daar waar Nederland laks was. Het zou jammer 
zijn als Vlaanderen niet meer optreed als 
controleur aan de Europese buitengrenzen naar 
de wereld. De praktijk uit het verleden toont 
aan dat dit noodzakelijk is.

Controle op wapenexporten binnen EU
Het Forum wil ook de controle op 
wapenexporten binnen de EU behouden. Ze 
voeren daarbij een voorbeeld aan: de levering 
van Barco wapenonderdelen die naar een ander 
EU-land worden geëxporteerd en daar 
geassembleerd worden in een groter 
wapensysteem, dat  vervolgens doorgeleverd 
wordt naar een ander land. België zou zijn 
greep op een dergelijke exporttransactie 
verliezen als het vergunningenstelsel voor de 
EU zou vervallen. Daarin heeft het Forum gelijk, 
maar dat zou ook anders kunnen worden 
ondervangen, bijvoorbeeld door te pleiten voor 
een eindbestemmingverklaring voor elders 
geassembleerde onderdelen. Dat is voor 
controle een gerichter aanbeveling, want een 
onderdeel voor een pistool simulator die 
uiteindelijk bij de Nederlandse politie terecht 
komt, is immers wat anders dan dezelfde 
simulator met het Soedanese leger als 
eindbestemming. Deze eindbestemming-
benadering zou ook beter aansluiten bij de 
‘haalbare benadering’ die het Forum uitwerkt 
door voor een voorzichtige wapenexportpolitiek 
te pleiten (aanbevelingen 5-12).

Export naar de VS
In dit deel doet men aanbevelingen om geen 
wapens uit te voeren naar landen die de 
mensenrechten ernstig schenden, die onder een 
dictatuur vallen, waar een wapenwedloop met 
buurlanden plaats vindt, die het NPV niet 
onderschrijven etc. In de achtste aanbeveling – 
alleen wapenuitvoer naar landen die de belang-

Wetgeving wapenhandel in Vlaanderen
Het 20 punten programma van het Forum voor Vredesactie 

De wetgeving in België is sterk aangepast waardoor 
meer verantwoordelijkheden komen te liggen bij de 
regio’s. Dat geldt ook voor het wapenexportbeleid. Dit 
opent op het eerste gezicht mogelijkheden om wat 
goed is te bewaren en op vele gebieden verbeteringen 
door te voeren. Het Forum voor Vredesactie doet dat 
in 20 punten die tijdens de praktijk van een jarenlange 
campagne rond wapenexporten aan de orde zijn 
gekomen. 
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rijkste internationale verdragen ratificeerden - 
wordt terloops de VS uitgesloten als ontvanger 
van Belgisch militair materieel, aangezien er 
een aantal verdragen worden genoemd die de 
VS niet geratificeerd hebben. De VS wordt 
echter niet bij name genoemd. Dat betekent 
dat hier ongenoemd 50% van de wapenmarkt 
afgeserveerd wordt als afzetgebied voor 
Belgische wapens. Door de VS uit te sluiten 
wordt ook de haalbaarheid van het voorzichtige 
deel van de aanbevelingen twijfelachtig.  
Later noemt het Forum de VS wel heel helder. 
Onder het kopje ‘zorgen voor duidelijkheid’ pleit 
het Forum voor een eenduidige moraal: als 
landen geen wapens mogen ontvangen die 
worden gebruikt voor agressie, dan kan en mag 
agressie hierbij niet uitgelegd worden als 
Afrikaanse of Aziatische agressie, maar dan 

moet dit evenzogoed gelden voor Engeland en 
de Verenigde Staten. Hoe terecht ook, met dit 
pleidooi stuit het Forum op grenzen. In 
Nederland zijn het CDA en VVD duidelijk, 
wapenexporten dienen een rol te spelen in de 
bondgenootschappelijke politiek en indien nodig 
moeten andere overwegingen hiervoor wijken. 
Dat zal ook gelden in België, al dan niet 
openlijk uitgesproken en minder dan in 
Nederland. Maatschappelijke druk is dan nodig 
om leveranties alsnog een halt toe te roepen. 
Het Forum voor Vredesactie heeft een grote 
staat van dienst in het mobiliseren van het 
publiek en dat zullen ze ook nodig hebben om 
hun aanbeveling nog meer kracht bij te zetten.

Voor de gehele tekst zie:
www.vredesactie.be/pdf/aanbevelingen.pdf

Bangladesh
In 2000 leverde Nederland wapen-
technologie aan Zuid-Korea voor 
installatie op een fregat dat aan 
Bangladesh werd verkocht. Bij de 
Nederlandse levering ging het om 
goederen met een waarde van een 
kleine 20 miljoen euro. Het hele 
schip koste 100 miljoen Ameri-
kaanse dollar. Bangladesh kon het 
kopen, omdat het geld had 
gekregen van Saoedi-Arabië als 
bedankje voor de steun tijdens de 
Golfoorlog van 1990-1991. Voor 
alle betrokken partijen een voor-
delig zaakje: de Saoediërs vergro-
ten hun invloed; Bangladesh kreeg 
een groot marineschip en betrok-
ken politici konden zich verrijken; 
de Koreaanse, Nederlandse en 
Italiaanse (die verkochten de 
kanonnen) wapenproducenten 
leveren hun waren aan de straat-
arme klant. Kortom op het eerste 
gezicht geen verliezers. Echter na 
enige tijd lag het hypermoderne 
schip al onbruikbaar aan de kant. 
Het in de vaart houden vereist veel 
kennis en veel onderhoud. De 
bijkomende kosten kunnen daar-
door flink oplopen. Onlang heeft 
Bangladesh besloten het schip 
weer gebruiksklaar te maken. Dat 
is ook terug te zien in de Neder-
landse wapenexportcijfers. Tussen 
januari 2004 en juli 2005 is al 
weer voor bijna 1,7 miljoen euro 
aan wapensystemen aan 
Bangladesh geleverd. Het gaat 
daarbij om ruim tien leveringen; 

meestal kleintjes, maar ook een 
levering ter waarde van meer dan 
een miljoen euro. Het onderhoud 
van een groot en geavanceerd 
marineschip is duur. Bangladesh 
betaalt nu de prijs voor het Saoe-
dische cadeautje. 

Ecosysteem
Verbanden tussen oorlog, milieu en 
sociale vraagstukken zijn gemakke-
lijk te leggen, zeker voor lezers 
van ’t Kan Anders zal dit een open 
deur zijn. Ook anderen hebben 
deze deur opengetrapt. Daarover 
later, nu eerst waarom en waar. 
Militaire operaties worden steeds 
ingewikkelder en communicatie, 
afstemming van alle elementen, 
een steeds belangrijker deel van 
oorlogsvoering. In april 2006 vindt 

door Martin Broek, Campagne 
tegen Wapenhandel, Dutch 

Campaign Against Weapon Trade,
Anna Spenglerstraat 71, 

1054 NH Amsterdam, 020 
6164684, amokmar@antenna.nl  

www.stopwapenhandel.org
www.stoparmstrade.org

hierover een bijeenkomst plaats in 
Londen. Militairen, wetenschappers 
en mensen uit de defensie-
industrie zullen zoeken naar een 
samenhangende benadering van 
deze oorlogsproblematiek, onder 
de titel ‘effect based approaches to 
operations.’
Een militair uit Hongarije en TNO/
Clingendael uit Nederland zullen 
samen een inleiding houden met 
het motto: ‘War as organic 
strategic ecosystem – Oorlog als 
organisch strategisch ecosysteem.’ 
Wat mij betreft een titel met 
Orwelliaanse nieuwspraak trekjes, 
vergelijkbaar met ‘Oorlog is Vrede,’ 
‘Vrijheid is Slavernij,’ en ‘Onwetend-
heid is Kracht.’ ‘Oorlog is een 
Ecosysteem,’ wordt daar nu aan 
toegevoegd.

Exportkredieten
In maart 2006 heeft de Campagne 
tegen Wapenhandel een rapport 
over het misbruik van overheids-
exportkrediet verzekeringen voor 
wapenhandel uitgegeven. Het 
rapport zet uiteen hoe en waarom 
ze gebruikt worden, maar geeft 
ook redenen waarom dat niet moet 
gebeuren. Het is te bestellen door 
€ 4 over te maken op giro 
3767096 of via onze website te 
downloaden. Ook de korvetten 
levering aan Indonesië vindt plaats 
met deze overheidssteun en 
daartegen zal op 27 april geprotes-
teerd worden. Zie de website voor 
precieze informatie.
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Ethische vragen in de wetenschap

door H.J.J. SPITZEN _____

Bedreiging door mininukes 
De toestand in het Midden-Oosten 
is momenteel het meest bedrei-
gend voor de wereldvrede. Iran 
heeft zich onttrokken aan het 
toezicht van het Internationaal 
Atoomagentschap in Wenen. De 
mogelijkheid, dat Iran in de toe-
komst zelf over atoomwapens zal 
beschikken, is daarmee reëel 
geworden. Dat Israël al jaren lang 
over atoomwapens beschikt, staat 
vast. De vele autobommen, die in 
Irak, Israël,Palestina en andere 
brandhaarden op aarde ontploffen, 
zijn tot dusver autobommen met 
een conventionele explosieve 
lading, maar autobommen met een 
nucleaire lading zullen niet lang op 
zich laten wachten. Het gaat hier 
om mini-atoombommen, de zoge-
naamde mininukes. Omdat zij 
draagbaar zijn, noemt men ze in 
Amerika ‘rugzaknukes’ en in 
Rusland ‘kofferkernbommen’. 
Het gevaar van deze wapens is, 
dat zij de atoomdrempel verlagen. 
De lichtste mininukes hebben 
namelijk een explosieve lading van 
0,01 kiloton (10 ton TNT, evenveel 
als de zwaarste conventionele 
bommen uit WOII, de zogenaamde 
blockbusters, die een heel huizen-
blok konden opblazen). Er zijn 
echter ook mininukes van 0,1 en 
van 1 kiloton  en zwaarder! De 
Amerikanen noemen zelfs alle 
kernbommen beneden 5 kiloton 
nog mini! Ter vergelijking: de bom 
op Hiroshima was er één van 15 
kiloton. 
Deze draagbare kernbommen zijn 
een enorm gevaar, zeker als ze in 
handen vallen van desperados. Dr. 
Helen Caldicott, de Australische 
arts en vredesactiviste, meldde in 
haar laatste boek dat er honderd 
Russische kofferkernbommen in de 
afgelopen jaren zijn ‘zoekgeraakt’ 
en dat het Internationaal Atoom-
agentschap tussen 1993 en 2000 
153 gevallen van diefstal van 
nucleair materiaal heeft geregi-
streerd. Genoeg materiaal om 
kleine kermbommen te maken.

Wetenschappelijke vooruitgang 
door de laser
Ook dreigt er extra gevaar in het 

voortgaande wetenschappelijk 
onderzoek naar steeds eenvou-
diger methoden om kernwapens te 
maken. In vele laboratoria wordt 
onderzoek verricht naar de moge-
lijkheid laserstralen te gebruiken 
bij de productie van kernwapens. 
De scheiding van isotopen door 
laserstralen zou vele malen 
goedkoper zijn dan de gasdiffusie-
methode of de ultracentrifuge-
methode bij de productie van het 
voor atoombommen onmisbare 
uranium-235 of plutonium. Even 
verontrustend is de toepassing van 
concentreren van laserstralen 
zodat er een temperatuur kan 
worden bereikt die hoog genoeg is 
om een waterstofbom tot ontplof-
fing te brengen.
Beide toepassingen van laser-
stralen zou het kleine landen 
mogelijk maken hun eigen kernwa-
pens te produceren en die wapens 
binnen het bereik van terroris-
tische bewegingen kunnen 
brengen. Voor zover bekend zijn 
zulke vereenvoudigde kernwapens 
er nog niet, maar het feit dat er 
door de  wetenschap ijverig aan 
wordt gewerkt,is reeds beklem-
mend. Dit alles overwegend vragen 
velen zich af, of het niet hoog tijd 
wordt voor een wereldwijd protest 
tegen dit wetenschappelijk onder-
zoek dat de gehele huidige en 
toekomstige wereldbevolking 
bedreigt.
Professor dr. H.Casimir (kernphysi-
cus) zei eens over de atoombom:” 
Men vraagt zich af, of de weten-
schap toch niet schuldig is, omdat 
zij de maatschappij werktuigen in 
handen heeft gegeven, terwijl ze 
nog te onrijp was om er verstandig 
mee om te kunnen gaan.” Ik zou 
hier willen spreken van  scheef-
groei, en die willen omschrijven als 
het niet-synchroon lopen van 
groeiprocessen. Zoals tieners 
eerder lichamelijk volwassen zijn 
dan geestelijk volwassen, zo is het 
ook met de mensheid in haar 
geheel: haar wetenschap en 
techniek zijn verder dan haar 
ethiek en moraal. 

Erecode voor wetenschappers
Die scheefgroei bij de mens, 
tussen kennis en kunde enerzijds 
en ethiek anderzijds, dwingt ons 

tot grote voorzichtigheid! Ethiek 
moet de kans krijgen om de 
voortsnellende wetenschap in te 
halen. Het afschaffen van massa-
vernietigingswapens (atomair, 
biologisch en chemisch, de zoge-
naamde ABC-wapens) is helaas 
onmogelijk want ze zijn ze er nu 
eenmaal. Maar we kunnen nog wel 
voorkomen dat deze wapens 
vereenvoudigd en geperfectioneerd 
worden. 
Voorop moet één ding goed duide-
lijk zijn: de vrijheid van weten-
schapbeoefening is een groot en 
onmisbaar goed. De drang om 
alles te onderzoeken is een waarde-
volle en essentiële menselijke 
drang. Grenzen stellen aan weten-
schappelijk onderzoek is dan ook 
alleen noodzakelijk als het om 
levensbedreigend natuurweten-
schappelijk onderzoek gaat. Alleen 
dàn mag aan wetenschapsbeoefe-
naars gevraagd worden dat zij zich 
vrijwillige beperkingen opleggen. 
Hierbij zou een bindende erecode 
maatgevend kunnen zijn. 

Kernpunten in deze code zijn:
- Men is zich bewust van verant-
woordelijkheid voor de maatschap-
pelijke gevolgen van onderzoek.
- Men gebruikt talenten tot heil 
van de medemens.
- Niet de primeur van het onder-
zoek, maar het gebruik ten goede 
is van belang.
- Bij een keuze zal de negatieve 
weg niet worden ingeslagen, maar 
de positieve weg tot het einde 
gevolgd.
- Collegiale controle en correctie in 
deze zal worden toegepast en 
geaccepteerd.
- De ontwikkeling van de natuur-
wetenschappen kan worden aange-
wend om sturend en beschermend 
op te treden in de wereld waarbij 
wijsheid de leidende factor is.
 
Indien u bovenstaand pleidooi 
ondersteunt of er sympathiek 
tegenover staat, kunt u correspon-
deren en/of samenwerken met de 
auteur. Hiermee kunt u de actie 
“Naar wapenbeheersing door 
wetenschapsbeheersing” uitbrei-
den.
 
Uw reacties kunt u zenden naar: 
H.J.J.Spitzen,  Adelheidstraat 18 
2595 ED Den Haag.

Wetenschappers moeten zich meer bewust zijn van hun 
verantwoordelijkheden en zich beheersen waar het gaat om de 
toepassingen van hun onderzoek vindt de heer Spitzen, een van 
onze trouwe lezers: een essay.
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De basis van de franse kernonderzeeërs op het 
Ile-Longue in Bretagne was vanzelfsprekend het 
speerpunt van de inspecties. Bij de basis nam 
de woordvoerder van Greenpeace het woord:  
“Ile-Longue is het overduidelijke bewijs dat 
Frankrijk niet ontwapent. Men is bezig met de 
infrastructuur voor de installatie van de nieuwe 
M51 raketten in de onderzeeërs”. Het bereik 
van de kernwapens komt daarmee op 8000 in 
plaats van 6000 km. Frankrijk heeft vier 
kernonderzeeërs met zestien raketten, elk met 
zes kernkoppen die afzonderlijk het vernieti-
gingsvermogen van tien keer Hiroshima 
hebben! De inspecteurs vroegen toegang tot de 
basis. Die werd geweigerd. Daarop vertrokken 
de activisten naar de dichtstbijzijnde politiepost 
om daar een klacht in te dienen tegen de 
Franse Staat wegens misdaad tegen de vrede. 
Als de klacht niet in behandeling wordt 
genomen dan wil men naar een Internationaal 
Hof in Den Haag gaan.

Meer informatie:
www.brest-ouvert.net

Burgerinspectie op het Ile Longue, het hart van de Franse kernmacht

Ook in Frankrijk is, na België en Nederland, de burgerinspec-
tie actief geworden. Op 7 juni 2005 presenteerden zich, op 
initiatief van Greenpeace, onaangekondigd en tegelijkertijd 
delegaties van burgerinspecteurs bij vijf centra van militair-
nucleaire activiteit in Frankrijk. Het doel was duidelijk: 
vaststellen in welke mate Frankrijk het Non-Proliferatie 
Verdrag schendt.

Op de foto: de woordvoerder van Greenpeace, 
Xavier Renou 

Op 10 maart hield Stork een 
aandeelhoudersvergadering in 
hotel Okura in Amsterdam.
Actievoeders van het netwerk 
Ontwapen! en andere activisten 
waren aanwezig voor de ingang 
van het hotel om de aandeel-
houders te confronteren met de 
grote bijdrage die Stork levert 
aan de militaire productie in 
Nederland. Het bedrijf maakt 
onderdelen van raketten, marine-
schepen, helikopters en levert 
simulatieapparatuur voor tanks, 
kanonnen, houwitsers en pantser-
voertuigen. Stork leverde aan 
landen in spanningsgebieden en 
aan regimes die mensenrechten 
schenden zoals Indonesië, China 
en Pakistan. Stork was en is ook 

Stop wapenhandel! Stop Stork!

de grote aanjager van de deel-
name van Nederland aan de 
ontwikkeling van de JSF. Stork 
is het enige nederlandse bedrijf 
dat met regelmaat orders voor 
deze moorddadige en dure 
straaljager binnenhaalt. Voor het 
bedrijfsleven in het geheel valt het 

zwaar tegen. Over de gang van 
zaken rond de JSF heeft u veel 
kunnen lezen in het september- en  
decembernummer van dit blad: 
de Joint Strike Fighter, een artikel 
van Frank Slijper.

Tekst en foto: Reynold Klooker
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door REYNOLD KLOOKER _____

VS, Frankrijk en de media 
Onder Bush werd een nieuwe Amerikaanse 
kernwapendoctrine afgekondigd. Een (preven-
tieve) aanval met kernwapens ook op een staat 
die niet over kernwapens beschikt werd toege-
voegd aan de misdadige militaire machtsmid-
delen. Op 25 oktober 2003 kwam de Franse 
krant, Libération, met de aankondiging van een 
belangrijke revisie van de Franse kernwapen-
doctrine: Het verlaten van de pure afschrikking-
strategie en het invoeren van een doctrine ‘à la 
Bush’. Dit bericht werd onmiddellijk tegenge-
sproken door het Elysée. De Franse media 
deden er verder het zwijgen toe en ook in 
Nederland bleef het bij eenmalige bericht-
geving. Kenmerkend voor zowel de Franse als 
de Nederlandse media: weinig aandacht voor 
en nauwelijks afkeuring van het Franse militaire 
beleid, de interventies in Afrika, de heimelijke 
steun aan de Hutu-extremisten in Rwanda in 
1995, de franse kernwapenpolitiek en het 
stimuleren van de wapenindustrie.
Nederlandse linkse activisten en politici doen 
daar vaak aan mee: In de tijd van de VS-
Vietnam oorlog moest kritiek op de Franse 
kernproeven voorzichtig gebracht worden en 
moesten acties ertegen zelfs achterwege blijven 
omdat Frankrijk aan de goede kant stond in het 
Vietnam conflict!
De geschiedenis herhaalt zich weer eens: alle 
aandacht voor het Amerikaanse imperialisme, 
oliebelangen als drijfveer voor het militaire 
optreden in het Midden- en Verre Oosten, 
oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan, 
Guantanamo Bay, etc. Recentelijk nog werd het 
nucleaire akkoord van de VS en India in een 
hoofdredactioneel commentaar van NRC-
Handelsblad scherp veroordeeld. Frankrijk, 
daarentegen, mocht ongestoord zijn gang gaan, 
na het beëindigen van zijn kernproeven in 
Polynesië. Een GroenLinkse Europarlementariër 
betoogde in 2004 dat politiek links zich niet 
druk moest maken over de kernwapens in 
Europa (Amerikaans, Frans en Engels) maar dat 
actie gevoerd moest worden tegen de ontwikke-
ling van de nieuwe amerikaanse kernwapens.
Evenals in de VS wordt ook in Frankrijk onder-
zoek gedaan naar laserontsteking van fusiebom-
men. Dit is het Laser Megajoule project in Barp 
op 25 km van Bordeaux: de ontwikkeling van 
de ‘schone’, in explosief vermogen goed afstel-
bare, waterstofbom, ook in mininuke versie. 

Toespraak van Chirac  
De toespraak van de Franse president op 19 
januari op de basis van de Franse kernonder-

De President en de Franse kernwapens
Jacques Chirac, de vos die zijn haren verliest, maar 
zijn verkalkte ideeën vasthoudt, het Internationaal 
Recht aanroept en goedkeuring van de Veiligheidsraad 
vraagt alleen als de Franse belangen dat, in de 
grandeurstrijd met de VS, vereisen. Geen haar beter 
dan George Bush, wel sluwer en slimmer.

zeeërs, het Ile-Longue in Bretagne, kreeg veel 
publiciteit, maar na enkele dagen tot weken 
gingen de media weer over tot de wanorde van 
de dag. Niet het feit dat Frankrijk weigert een 
stap te zetten op weg naar de definitieve 
afschaffing van zijn kernwapens was reden voor 
de ophef. Wat de aandacht trok was de open-
lijke bevestiging dat Frankrijk zijn force de 
frappe niet meer ziet als afschrikkingsmacht om 
een kernwapenstaat te weerhouden van een 
kernaanval op het Franse grondgebied, maar 
zijn kernwapens kan inzetten tegen een staat 
die terroristen steunt die in Frankrijk een 
aanslag uitgevoerd hebben of daarmee dreigen. 
Er werd na de toespraak, die veel interpretatie-
ruimte biedt, in de Frankrijk zelfs gediscus-
sieerd over de vraag wanneer de gevolgen van 
de terreuraanslag ernstig genoeg zijn voor de 
nucleaire reactie. Een metroaanslag zoals in 
Londen nog niet, maar in het geval van de Twin 
Towers wel? [De perversiteit van het 
gewelddadig denken!]
Chirac noemde in zijn betoog geen namen van 
staten die kunnen rekenen op een nucleaire 
klap, maar in veel commentaren werd het 
verband gelegd met Iran. Deze interpretatie 
werd weersproken door een woordvoerder van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken, maar de 
Franse generaal Henri Betégeat zei op 20 
januari dat met name Iran zorgen baart omdat 
dit land ‘blijk geeft van zeer oorlogszuchtige 
intenties’ (NRC 20-1-’06).
Een preventieve kernwapenaanval wordt niet 
meer uitgesloten. In NRC-Handelsblad wordt, in 
het hoofdredactionele commentaar van 23 
januari onder de kop Chirac onverantwoord, 
deze koerswijziging duidelijk verworpen: “[Dit] 
is het laatste waarop de wereld zit te wachten.”

In de toespraak ging Chirac echter nog verder. 
Niet alleen (dreiging met) een terroristische 
aanslag rechtvaardigt het gebruik van 
kernwapens, zij mogen ook ingezet worden als 
andere vitale belangen van Frankrijk bedreigd 
worden. Vroeger werden daar alleen de 
integriteit van het (Franse) territorium, de 
bescherming van de bevolking en de vrije 
uitoefening van de soevereiniteit onder 
verstaan. Nu is het idee van de vitale belangen 
verruimd door de groeiende onderlinge afhanke-
lijkheid van de Europese landen en de gevolgen 
van de mondialisering. Het waarborgen van de 
aanvoer van strategische goederen [olie!] en de 
verdediging van geallieerde landen horen daar 
nu ook bij. Het is de verantwoordelijkheid van 
het Staatshoofd om te bepalen wat de grenzen 
zijn van de vitale belangen. Dit onzeker laten 
hoort bij de doctrine van de afschrikking. (..) 
De President van de Republiek beslist over 
omvang en de gevolgen van een mogelijke 
agressie, bedreiging of chantage met 
betrekking tot deze belangen.

Een paar opvallende citaten:
“(…) Frankrijk heeft zijn afschrikkingskrachten 
gehandhaafd, [zijn middelen, kernladingen] 
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allen verminderd, overeenkomstig de geest van 
het NPV [het verdrag tegen verspreiding van 
kernwapens] en in acht genomen het principe 
van wat strikt voldoende is.” Het Staatshoofd 
geeft wel een heel beperkte uitleg van de eisen 
die het NPV aan de erkende kernwapenstaten 
stelt. Ook zegt hij later: “Wij kunnen alleen 
voortgaan op de weg van ontwapening als de 
omstandigheden van onze globale zekerheid 
gehandhaafd worden en als de wil tot vooruit-
gang door iedereen gedeeld wordt”. Om zijn 
eigen kernmacht niet (verder) te behoeven te 
verminderen wijst Frankrijk altijd naar de veel 
grotere aantallen kernkoppen in de VS en 
Rusland. Evenals de andere erkende 
kernwapenstaten handelt Frankrijk voortdurend 
in strijd met artikel 6 van het NPV.

“Ten opzichte van de crises die onrust in de 
wereld brengen, ten opzichte van de nieuwe 
dreigingen, heeft Frankrijk altijd de weg van de 
preventie als eerste gekozen. Deze blijft, in al 
zijn vormen, de hoeksteen van onze 
defensiepolitiek.( ..) Maar het zou een bewijs 
van angélisme [het streven naar extreme 
zuiverheid, weer eens iets anders dan laf 
pacifisme of defaitisme] zijn te geloven dat 
preventie alleen voldoende is om ons te 
beschermen. Om begrepen te worden, moet 
men ook, als het nodig is, in staat zijn om 
gebruik te maken van militaire middelen. Wij 
moeten dus beschikken over een aanzienlijk 
militair vermogen om met conventionele 

middelen te interveniëren buiten onze grenzen 
(..)om onze vitale belangen te garanderen. (..) 
De nucleaire afschrikking is de ultieme 
uitdrukking van onze strategie van preventie.”

Zoals reeds in 1995 probeert Chirac ook nu 
weer de Franse kernbewapening aan Europa te 
slijten in het kader van de gemeenschappelijke 
belangen en met een beroep op de solidariteit 
[je moet maar durven] van de landen van de 
Europese Unie. De Engelse kernwapens zijn in 
de ogen van de Franse nationaal-militaristen 
niet meer dan een onderdeel van de Ameri-
kaanse. Een ideëel gebaar? Vergeet het maar! 
Een niet zo verborgen achtergrond van het, 
publiekelijk voor het front van de nucleaire 
marine, benadrukken van de noodzaak van 
kernwapens en van de lofprijzingen voor de 
nucleaire strijdkrachten is de politiek-militaire 
kritiek op de kosten van het in stand houden en 
verder ontwikkelen van de kernbewapening. 
Hieraan wordt volgens Chirac 10% van het 
budget van defensie besteed, 3 miljard euro per 
jaar. (Volgens andere bronnen 20%) Dit is, 
volgens Chirac, de prijs die voor het land juist 
en voldoende is om over een geloofwaardige 
afschrikking te beschikken. “En ik zeg u, dit 
ter discussie stellen zou volkomen 
onverantwoordelijk zijn.” Aldus sprak de 
Heer van de Kernafschrikking. Toch zou het 
hem en de kernwapenisten goed uitkomen als 
de kosten Europees gedeeld zouden kunnen 
worden.
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door JAN SCHAAKE           

De voorgeschiedenis
Veel minder omstreden dan bij die in Irak, is 
Nederland al vanaf de omverwerping van het 
Taliban-bewind in november 2001 betrokken bij 
de strijd in Afghanistan. Zowel bij de 
Amerikaanse Operation Enduring Freedom 
(OEF) als bij de VN-operatie International 
Stability Assistance Force (ISAF). Op dit 
moment heeft Nederland onder ISAF-vlag zo’n 
330 militairen in Afghanistan waarvan de helft 
een Provinciaal Reconstructie Team in de 
noordelijke provincie Baghlan bemenst en de 
andere helft een aantal F16’s die onlangs in 
actie kwamen tegen de cartoonrellen. Onder 
OEF-vlag heeft Nederland 250 special forces in 
het zuiden van Afghanistan. De besluitvorming 
rond die special forces, in april 2005, werd in 
de Tweede Kamer gedomineerd door de 
discussie over de medeverantwoordelijkheid die 
Nederland zou dragen bij de Amerikaanse 

schendingen van de Geneefse Conventies: de 
buiten-wettelijke opsluiting, vernedering en 
marteling van in Afghanistan gevangen 
genomen strijders in Guantánamo Bay en 
enkele gevangenenkampen in Afghanistan. Voor 
de PvdA-fractie was dit de reden om tegen de 
uitzending van deze special forces te stemmen. 
D66 en VVD dienden een motie in waarin de 
Nederlandse regering werd opgeroepen bij de 
Amerikanen aan te dringen op het respecteren 
van die Geneefse Conventies.

De Amerikaanse omgang met gevangenen 
stond ook centraal in de Kamerdiscussies aan 
de vooravond van de besluitvorming over 
Uruzgan. Directe aanleiding waren de CIA-
martelvluchten in Europa. Met het oog op de 
uitzending van Nederlandse militairen naar 
Uruzgan diende de PvdA een motie in waarin de 
regering werd opgeroepen om niet aan een 
dergelijke missie mee te werken zolang de 
Amerikanen zich niet aan de Geneefse 
Conventies zouden houden. Deze motie werd 
verworpen, maar een dergelijk schot voor de 
boeg was de enige mogelijkheid voor de 
oppositie om haar afkeuring van de missie naar 
Zuid-Afghanistan te laten blijken. In juni 2005 
had de regering al laten weten de 
mogelijkheden voor zo’n missie te willen 
onderzoeken, maar daarna bleef het zwijgen, 
terwijl de interne discussies tussen Bot en 
Kamp en de alarmerende conclusies van een 
rapport van de militaire inlichtingendienst op 
straat lagen. Kamervragen over deze kwesties 
van PvdA en GroenLinks werden door de 
regering terzijde gelegd: de Kamer moest 
wachten tot de regering een besluit zou nemen. 
Dat wachten duurde D66 ook te lang en de 
afkeuring door deze regeringspartij leidde tot 
de noodzaak binnen het kabinet om een 
compromis-besluit te nemen. Hierdoor werd de 
hele discussie wekenlang beheerst door 
staatsrechtelijke noviteiten en de dreiging van 
een kabinetscrisis. De verschillende aspecten 
van de missie zelf en het eerdere debat over 
Amerikaanse schendingen van het oorlogsrecht 
verdwenen naar de achtergrond. Het Uruzgan-
debat werd een soap.

Dat merkten we ook als vredesbeweging. Het 
Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’ kwam half 
november tot een planning: inhoudelijke 
bezwaren verspreiden, een kleine protestactie 
tijdens het kabinetsbesluit en dan een grotere 
demonstratie aan de vooravond van het 
Kamerdebat. Half december werd de notitie 
Amerikaanse geopolitiek, Afghaanse strijders en 
Nederlandse solidariteit uitgebracht en op 22 
december, de dag van het kabinetsbesluit, vond 
een protestactie plaats waar enkele tientallen 
mensen aan deelnamen. Gezien de matige 
opkomst bij deze actie en overige belangstelling 
werd ter plaatse besloten om af te zien van die 
grotere demonstratie. In plaats daarvan vond 

Besluitvorming Uruzgan: 
aanzetten tot een reconstructie
Op 2 februari stemde de Tweede Kamer met 
overweldigende meerderheid in met de uitzending 
naar Uruzgan. Die overweldigende meerderheid 
kwam als verrassing voor wie de hoogoplopende 
discussies volgde tijdens de weken die eraan 
voorafgingen. Lange tijd was een gewone meerderheid 
niet eens zeker en kon zelfs binnen het kabinet 
geen overeenstemming worden bereikt. Een ruime 
meerderheid van de Nederlandse bevolking was in 
december 2005 nog ronduit tegen; twee maanden 
later was dit nog maar net de helft. En dat terwijl 
de media ongemeen kritisch stonden tegenover de 
slaagkansen van deze missie en zelfs de militaire 
vakbonden, ouders van militairen en vrijwel alle 
Afghaanse organisaties in Nederland openlijk tegen 
pleitten. Wat is er allemaal gebeurd? Heeft de 
vredesbeweging hier de boot gemist? En hoe gaat het 
verder? Aanzetten tot een reconstructie.
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op 2 februari, de dag van het Kamerdebat, een 
tweede protestactie plaats waar een honderdtal 
mensen aan deelnamen. Ook in het publieke 
debat bleken we als vredesbeweging niet echt 
een rol te kunnen spelen. Een opinie-artikel dat 
we vanuit het Platform al kort na 22 december 
hadden geschreven werd pas na veel gebel en 
gemail op 13 januari door Trouw geplaatst; IKV 
en Pax Christi, die vóór de Uruzgan-missie 
waren, kregen overigens überhaupt geen 
publiciteit. Het publieke debat werd gevoerd 
door generaals buiten dienst en andere 
defensiedeskundigen.

De argumenten
Tot die ‘andere defensiedeskundigen’ behoorden 
ook enkele ouders van militairen en de militaire 
vakbond AFMP die zich vanaf december in het 
openbaar uitspraken tegen deze missie. Het 
Platform heeft nog enkele weken als 
intermediair gefunctioneerd tussen de 
verontruste ouders en de pers die grote 
belangstelling had. De zorgen van militairen 
werden door politiek Den Haag echter afgedaan 
als ‘risico van het vak’. Daarbij ging de politiek 
volstrekt voorbij aan het feit dat militairen zich 
er wel bewust van zijn dat ze uitgezonden 
worden en dus aan de uitzonderlijkheid van 
deze onrust. Voor ons als vredesbeweging was 
het spreken over de veiligheid van de eigen 
militairen nieuw en we hebben het te onwennig 
naar voren gebracht.

Het belangrijkste argument tegen de uitzending 
dat in de aanloop tot de besluitvorming werd 
gebruikt, de kritiek op het Amerikaanse 
optreden in Afghanistan en de 
medeverantwoordelijkheid die de Nederlandse 
troepen daarvoor zouden gaan dragen, was in 
de cruciale maanden van de besluitvorming 
vrijwel afwezig. Eind november was een 
commissie van het Europees Parlement met een 
onderzoek begonnen naar de CIA-
martelvluchten en pas half februari kwamen de 
verschillende veroordelingen over Guantánamo 
Bay weer in het nieuws. Wat van deze hele 
kwestie overbleef waren beelden van bruut 
optredende Amerikanen en de bezwering dat 
‘onze jongens en meisjes’ het heel anders 

zouden doen.
‘We gaan niet naar Afghanistan om te vechten, 
maar om te helpen,’ zo stelde minister Kamp 
keer op keer. Ondersteund door reclamefilmpjes 
van defensie werden de uit te zenden 
Nederlandse militairen voorgesteld als 
ontwikkelingswerkers met een geweer. Hiermee 
is feitelijk ook de kern gegeven van de discussie 
die op dit moment gevoerd wordt: militair 
optreden wordt gezien als onderdeel van 
ontwikkelingswerk. Wordt ten dele zelfs door 
het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking 
betaald. Maar door deze vermenging van 
vechten en helpen wordt het werk van 
professionele hulpverleners (zonder geweer) 
feitelijk onmogelijk. Hulporganisaties die zelfs 
onder het Talibanregiem hun werk deden, zijn 
de laatste jaren massaal uit Afghanistan 
vertrokken omdat ze door de strijders met de 
buitenlandse troepen worden vereenzelvigd. En 
het werk van de hulpverleners met geweer is 
niet gericht op de wederopbouw van het land, 
maar als daadwerkelijk provinciaal 
reconstructieteam gericht op force protection: 
bescherming van de militaire troepen door 
goede contacten met de bevolking. Uruzgan-
deskundigen betwijfelden of dat militaire 
wederopbouwwerk wel mogelijk was. Zelfs in 
het rustiger noorden bleken de Provinciale 
Reconstructie Teams nauwelijks buiten de 
militaire bases te komen. De kritiek dat die 
wederopbouw niet door militairen zou kunnen 
plaatsvinden en veel beter aan professionele 
hulpverleners overgelaten kon worden werd 
absoluut niet overtuigend weerlegd.

Het verloop
In het Srebrenica-onderzoek van het NIOD, 
waardoor het tweede kabinet Kok vier jaar 
geleden ten val kwam, werd aangegeven hoe 
de berichtgeving in de media de bevolking en 
de politiek rijp maakte voor een militaire 
missie. Tijdens de besluitvorming rond Uruzgan 
gaven de media juist een platform aan de 
zojuist genoemde kritiek op het humanitaire 
werk van de uit te zenden militairen. Ook de 
vaste commentatoren in de grote landelijke 
dagbladen waren over het algemeen zeer 
kritisch over de missie naar Uruzgan. Ook hier 
was echter sprake van een opmerkelijk 
omdraaiing: de altijd tamelijk kritische 
Volkskrant was van alle kranten nu eigenlijk de 
grootste voorstander, terwijl het altijd tamelijk 
meegaande Trouw juist bijzonder kritisch was. 
De NRC was in het begin fel tegen de missie en 
draaide half januari plotseling bij. Ongeveer 
gelijktijdig met de PvdA-fractie.

De overweldigende steun van de PvdA-fractie 
aan de Uruzgan-missie, met alleen Kamerlid 
Godelieve van Heteren tegen, was voor velen 
een verrassing. Volgens sommigen was de 
Kamerfractie dit van meet af aan van plan en 
moest alleen de tegenstribbelende achterban 
overtuigd worden (door PvdA-prominenten als 
Max van der Stoel en Mient-Jan Faber in NOVA 
op te laten treden), anderen proberen te 
analyseren wat er half januari gebeurd kan zijn 
om de PvdA door de bocht te trekken. Was het 
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de kans op regeringsdeelname met het CDA, 
het voortbestaan van de NAVO of had de 
regering zoveel concessies van de Afghaanse 
regering en de NAVO-bondgenoten 
binnengehaald, dat je met goed fatsoen niet 
meer tegen die missie kon zijn. 

Concessies overigens, die nog maar bewezen 
moeten worden. De belofte van president 
Karzai om de gouverneur van Uruzgan te 
vervangen heeft hij nog steeds niet ingelost en 
zo moeten we ook nog maar zien wat alle 
Amerikaanse beloftes waard zijn. Binnen de 
PvdA-achterban bestaat nog steeds stevig 
verzet tegen de missie, die we vanuit de 
vredesbeweging misschien zouden kunnen 
ondersteunen. In ieder geval zouden we er 
goed aan doen om, met de kritische wijze 
waarop de media het hele Uruzgan-avontuur 
nog steeds volgen, ons voor te bereiden op het 
werkelijkheid worden van de verschillende 
problemen die we in Uruzgan voorzien.

Aanvulling op dit artikel
Op 16 februari werd in het Zembla TV program-
ma Een levensgevaarlijke missie een onthullend 
beeld gegeven van de wijze waarop de hoor-
zitting op 30 januari over de Uruzgan missie 
‘geregeld’ werd. De uitgenodigde deskundigen 
waren in grote meerderheid voorstanders van 
gaan.  Van de 17, die publiekelijk in de 
ochtend- en middagsessies gehoord werden, 
waren er 14 voor en slechts 3 tegen. Een 
journalist en consultant met 20 jaar ervaring in 
Afghanistan was gevraagd voor de hoorzitting, 
maar de uitnodiging werd ingetrokken nadat hij 
een kritisch artikel in de Volkskrant geschreven 
had. Een aantal Nederlanders met veel kennis 
van zaken, critici van de missie, verbazen zich 
er over dat zij geen uitnodiging gekregen 

Vredesspel
Computerspel in strijd tegen dictatuur

In het Amerikaanse computerspel A force 
more powerful moeten wrede dictators en 
militaire junta’s met vreedzame middelen 
omver worden geworpen. Het eerste 
interactieve leermiddel op het gebied van 
geweldloze conflictoplossing. Het spel is 
mede ontwikkeld door Ivan Marovic, voorma-
lig leider van de Servische verzetsbeweging 
OTPOR, de studentenbeweging die een 
belangrijke rol speelde bij de val van 
Milosevic in 2000. Het spel is gebaseerd op 
historische voorbeelden en ook nuttig voor 
organisatoren van demonstaties om te 
voorkomen dat geweldloos bedoelde acties 
ontaarden in gewelddadigheden.
De ontwikkeling van het spel werd gefinan-
cierd door het International Center on 
Nonviolent Conflict (ICNC). De oprichter van 
het Centrum, Peter Ackerman, schreef eerder 
een gelijknamig boek en maakte samen met 
filmproducent Steve York een televisieserie 
met dezelfde titel en de film Bringing down a 
dictator.

Info over het ICNC, boeken, films en het 
spel: www.aforcemorepowerful.org
NRC-Handelsblad, 17-2-’06
Bewerking Reynold Klooker

hebben. Dit geeft te denken. Verbijsterend was 
de TV opname waarop te zien was hoe commis-
sievoorzitter H. de Haan (CDA) met een vertrok-
ken gezicht de zeer kritische journalist Arnold 
Karskens de mond snoerde. Het SP- en het GL-
lid in de commissie lieten dit passeren zonder 

te protesteren. In de 
Zembla uitzending  
heeft Harry van 
Bommel daar een 
slecht gevoel over. In 
de dagbladen en 
andere media wordt de 
Zembla uitzending tot 
nu toe doodgezwegen. 
Ik woonde zelf een 
klein deel van de 
hoorzitting bij en bleef 
met het gevoel zitten 
dat de kamerleden van 
VVD, CDA en PvdA 
nauwelijks 
geïnteresseerd waren 
in wat de sprekers te 
zeggen hadden.

Mijn conclusie: De hele 
hoorzitting is een 
maskerade geweest ter 
wille van de PvdA om 
hun draai van afwijzen 
naar steun goed te 
kunnen praten.

Reynold Klooker

Foto’s Reynold Klooker, genomen tijdens demonstratie van ‘Tegen de Nieuwe Oorlog’ 
bij het Tweede Kamergebouw op 2 februari 2006, de dag waarop het parlement 
akkoord ging met het sturen van militairen naar Uruzgan
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Irak staat weer eens midden in 
de actualiteit. Een zeer recent 
BBC-onderzoek in 35 landen 
geeft aan dat mensen in grote 
meerderheid menen dat de inval 
in Irak de terreur heeft 
aangewakkerd. Een Pentagon-
studie constateert voorts dat Irak 
een zware wissel trekt op de 
slagkracht van het Amerikaanse 
leger en tevens de rekrutering 
van nieuwe militairen ernstig 
doet stagneren. Een Australische 
publieke tv-omroep laat medio 
februari tientallen nog niet eerder 
vertoonde foto’s en video-
opnames over folteringen in de 
Abu Ghraib gevangenis zien. 
Voorts roept de Duitse Peter 
Weiss Stichting voor Kunst en 
Politiek op om 20 maart (drie 
jaar sinds het begin van de 
Irakoorlog) te benoemen als “de 
Verjaardag van een Politieke 
Leugen”. 

En last but not least: er dreigt 
een door vredesmensen al in 
2003 voorspelde burgeroorlog 
tussen de sunnieten en de 
sjiieten in Irak. De aanslag eind 
februari op de Gouden Moskee te 
Samarra, een belangrijk 
heiligdom der sjiieten, 
veroorzaakt in een paar dagen 
een dodental van ruim 1300 
personen en brengt tevens het 
bestaan van doodseskaders van 
regeringszijde tegen sunnieten 
aan het licht. De inval in Irak 
krijgt hoe dan ook meer en meer 
een boemerangeffect. Dit nog los 
van de sterk toegenomen 
mondiale polarisatie, ook in 
Europa, die het gevolg zijn van 
deze inval en oorlog. Ik zou niet 
graag in de schoenen staan van 
de Amerikaanse neo-
conservatieven. 

Oorlogen van een grootmacht 
hebben altijd (ook) een 
geopolitiek belang. Maar de 
publieke opinie krijgt te maken 
met de rechtvaardigingsargumen-
ten, dus het goedpraten van 
geweld. Zelfs slavernij en 
kolonialisme werden met 

mooiklinkende argumenten 
gerechtvaardigd. President Bush 
had voor zijn inval in Irak drie 
argumenten: 
1) Het aanpakken van Al Qaida 
terroristen, die er in Irak overigens 
niet waren, - door de dictatuur van 
Saddam Hoessein kregen deze er 
toen geen been aan de grond -, 
maar nu helaas juist wel 
2) het voorkomen van mogelijk 
gebruik van massavernietigingswa-
pens, die Saddam  eens had 
gesuggereerd te hebben om indruk 
te maken op zijn buren, maar die 
hij helemaal niet had  

3) het afzetten van een 
ongewenste leider. 
Toen de eerste twee van de 
argumenten ongeloofwaardig of 
onwaar bleken, kreeg het derde 
alle nadruk. 

Dit betekende dat de onderneming 
in de retoriek een humanitaire 
dimensie kreeg. Net als voorheen 
de NAVO-bombardementen op 
Servië, die door Clinton sterk werd 
gerechtvaardigd als humanitair, 
hoewel die  hem geopolitiek geen 
windeieren legde. De goudeieren 
voor hem waren: - het beëindigen 
van de gerichtheid van Servië op 
Rusland en
- het stationneren van een grote 
Amerikaanse militaire basis in 
Kosovo sindsdien. 
Het verschil is echter, dat Clinton 
niet overging tot een 
daadwerkelijke bezetting en Bush 
wel, terwijl bij de laatste ook de 
aloude westerse zendingsdrang 
weer een sterk en ook agressief 
accent kreeg. Het ingrijpen van 
Clinton heet humanitaire 
interventie en dat van Bush 
humanitair imperialisme, alle twee 
overigens strijdig met 
internationaal recht en met het 
Handvest van de Verenigde Naties, 

Waan dat oorlog 
eind aan oorlog 

kan maken
HANS FEDDEMA

dat slechts het recht op 
zelfverdediging erkent. 
Beide worden ook door zowel de 
vredesbeweging als de kerken, 
inclusief de paus en de 
Wereldraad afgewezen. 
Daarentegen niet door sommige 
mensenrechtentactivisten zoals 
onder meer Mient JanFaber. “Er 
is geen (militaire) weg naar 
vrede, vrede is de weg”, zei 
Mahatma Gandhi. Ik zie dat ook 
zo, maar als ik zou moeten 
kiezen tussen de klassieke 
Realpolitik  waarbij het louter 
om belangen ging en zonder 
(hypocriete) moraal en de 
huidige terugval in gewelddadig 
en bijna agressief westers 
(moreel aandoend) 
missiebewustzijn  om zelfs 
democratie (en vrede) te willen 
verspreiden op de punt van het 
bajonet, dan geef ik de voorkeur 
aan de eerste. Oorlogen op 
grond van  als mensenrechten 
duren zeer lang en geven diepe 
verdeeldheid, zoals nu het 
ingrijpen in Irak. 

Humanitair imperialisme 
betekent tevens dat je je overal 
oorlogen op de hals haalt. In 
Irak zijn er inmiddels tegen de 
3000 Amerikanen gesneuveld en 
meer dan 30.000 Irakese 
burgers gedood. Humanitair 
imperialisme en dus ook het 
drama Irak doen me denken aan 
de tekst op een grafsteen van 
een luitenant vanuit de Eerste 
Wereldoorlog op een Britse 
militaire begraafplaats bij de 
Ieper: Sacrificed to the fallacy 
that war can end war”  (Opgeof-
ferd aan het waandenkbeeld, dat 
oorlog een eind kan maken aan 
oorlog). Omdat humanitair 
imperialisme bol staat van zulke 
en andere  rechtvaardigingen, 
lijkt wat de Britse schrijver 
Rudyard Kipling, die in 1915 zijn 
enige zoon in de oorlog verloor, 
ooit namens gesneuvelden 
schreef, tevens daarop van 
toepassing: “We died, because 
our fathers lied” (We stierven 
omdat onze vaders logen). 
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door SONJA VAN WIER           

Israël probeert De Muur als landsgrens te 
krijgen, schrijft Wijenberg. Maar het Internatio-
naal Gerechtshof te Den Haag heeft op 9 juli 
2004 gevonnist dat die muur illegaal is en moet 
worden afgebroken. Ook zouden Palestijnen 
schadevergoeding moeten krijgen. Volgens 
Wijenberg beschikt de Europese Unie over meer 
dan voldoende machtsmiddelen om Israël tot 
de orde te roepen. De sleutel tot duurzame 
vrede ligt bij Europa. Maar ook voldoende 
politieke wil en voldoende vasthoudendheid zijn 
onmisbaar.  Dit verwijt Wijenberg de media en 
de politiek: ze verspreiden “zorgwekkend 

ongebalanceerde berichtgeving en schenken 
niet of nauwelijks aandacht aan het geldende 
internationale recht”. “ Agressief” en evenals als 
vroeger “koloniserend”, “maar dan met andere 
middelen”, zo zien  de Arabische landen de 
Verenigde Staten en Europa, aldus Wijenberg. 
Hij zegt ook dat moslems van mening zijn dat 
het Westen hun geloof minacht. De reactie op 
de Deense cartoons, zegt hij, laat zien hoe 
sterk de wapens van de Arabische wereld zijn. 
De manier waarop Palestijnen behandeld 
worden kan een lont in het kruitvat worden, 
ook in de buitenwijken van Europese en/of 
Nederlandse steden.

Wijenberg was ambassadeur in onder meer 
Jemen, Tanzania en Saoedi-Arabië. Hij is lid van 
het Internationale Forum Justice and Peace, een 
Nederlandse stichting rond oud-premier Van 
Agt. Onder de betrokken Nederlanders de oud-
hoogleraar internationaal recht Paul van Waart 
en de Nederlands-Israëlische cineast Benny 
Brunner, die in zijn jongste film de muur Het 
Betonnen Gordijn heeft genoemd. Ook  promi-
nente buitenlanders nemen deel aan het werk 
van de stichting.
De jurist Ben Smoes, de taalgeleerde Tanya 
Reinhart uit Israël en de emeritus-predikant 
Walther Dedi uit Zwitserland vormen het 
dagelijks bestuur van Justice and Peace. 
Meer info op www.just-peace.org

Nederland moet spoorslags de Palestijnse staat 
erkennen, anders vergrijpt Israël zich aan de Bezette 
Palestijnse gebieden, inclusief Oost Jeruzalem en de 
Jordaanvallei. Dat schrijft oud-ambassadeur Wijenberg 
aan de bewindslieden Bot, Van Ardenne en Nicolaï, 
achtereenvolgens minister van Buitenlandse Zaken, 
minister voor Ontwikkelingssamenwerking en 
staatssecretaris voor Europese Zaken. De brief is ook 
verstuurd aan minister-president Balkenende, de 
minister van Justitie Donner en de vice-president van 
de Raad van State Tjeenk Willink en aan de 
fractievoorzitters van de politieke partijen in de Eerste 
en Tweede Kamer.

Israël minacht het Internationaal Recht

Muur bij Bethlehem
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Onder het motto “Doorbreek de twee grootste politieke  taboes” heeft oud-diplomaat Wijenberg 
bijgaande brief gestuurd aan de fractievoorzitters van de Eerste Kamer. 

‘s-Gravenhage, 21 februari 2006
Geachte Fractievoorzitters,
Twee waarheden - die iedereen kent - mogen niet worden gezegd:
- expansionistisch Israël schendt op grote schaal de mensenrechten en minacht het 

internationaal recht. Dit land behoort op grond van de geldende VS-definitie als schurkenstaat 

tot de As van het Kwaad;- vorige en de huidige Nederlandse regeringen schonden en schenden in relatie tot het 

Israëlisch-Palestijns conflict art. 90 van de grondwet: “De regering bevordert de ontwikkeling 

van de internationale rechtsorde”.Het kan toch niet zo zijn dat in Nederland de leugen regeert? Beide waarheden worden 

uiteengezet in de bijlagen.
Israël probeert nu de definitieve landsgrenzen vast te stellen met als oostgrens de zogenaamde 

veiligheidsmuur, die door het Internationaal Gerechtshof illegaal is verklaard. Om te voorkomen 

dat dit land zich definitief vergrijpt aan Palestijnse bezette gebieden, inclusief Oost-Jerusalem 

en de Jordaanvallei, dient nu spoorslags de erkenning van de Palestijnse Staat door Europa 

- en in ieder geval door Nederland - plaats te vinden. Het komt als de taak van het Parlement 

voor om hierop bij de Regering aan te dringen.Verder geef ik U het onderstaande in overweging.Regeringen en de media verspreiden zorgwekkend ongebalanceerde berichtgeving en schenken 

niet of nauwelijks aandacht aan het geldende internationale recht. Vergeten wordt, dat de 

sleutel tot duurzame vrede, onder de voorwaarden van de aanwezigheid van de politieke wil 

en voldoende vasthoudendheid, bij Europa ligt. De EU beschikt over meer dan voldoende 

machtsmiddelen om Israël tot de orde te roepen.In de moslimwereld met 1,4 miljard leden beziet men de rol van de VS en Europa als agressief 

koloniserend met andere middelen dan vroeger: Afghanistan, Irak, de Palestijnen en nu de 

bedreiging van Iran. De reactie op het publiceren van 12 cartoons in een onbekend blad 

uitgegeven ergens in Denemarken heeft bepaalde regeringen en moslims wereldwijd duidelijk 

gemaakt hoe sterk hun wapens zijn in de strijd tegen het - in hun perceptie - hun geloof 

minachtende Westen. Niet alleen een aanval op Iran, maar ook de voortgaande vernederingen, de onderdrukking 

en de niet aflatende accaparering van Palestijns gebied (die ieder uitzicht wegneemt op de 

totstandkoming van een levensvatbare staat voor de Palestijnen), kunnen de lont in het kruitvat 

worden in de Arabische wereld, in Azië en in Europese banlieus, de Nederlandse incluis. 

De geloofwaardigheid van Europa staat op het spel als we niet aan de wereld laten zien dat 

recht,  rechtvaardigheid en democratie ons ernst zijn.Hoogachtend,  J.J. Wijenberg oud-ambassadeur
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Een verslag over de gezamenlijke 
‘vredeseducatie’ avond van 
Humanistisch Verbond en 
Humanistisch Vredesberaad in 
Leiden in januari.

Met deze flyer werden burgers in 
Leiden opgeroepen om uiting te 
geven aan spanningen, tegenstel-
lingen en conflicten in hun gemeen-
te op de vredeseducatie-avond: 
Conflictpreventie in Leiden? Dit 
gebeurde dan ook na de boeiende 
inleidingen van antropoloog Hans 
Feddema en COC medewerker Rob 
Stoop. Actieve deelname onder 
leiding van vormingsdocenten werd 
verwacht van alle deelnemers. 
HVO-docenten die een verdiepings-
cursus vredeseducatie volgden in 
2005 konden nu hun lessen 
toepassen op de conflicten van 
Leidse burgers. 
De basisgedachte bij vredeseduca-
tie is vooral filosofisch. Kant zei 
ooit eens dat vrede een menselijke 
verantwoordelijkheid is, aangezien 
ook oorlog mensenwerk is. Vredes-
educatie is bedoeld om persoon-
lijke en groepsveranderingen 
teweeg te brengen bij geweldda-
dige conflictsituaties. Met dit idee 
konden de deelnemers hun creati-
viteit en onderlinge wrevels groeps-
gewijs met en bij elkaar kwijt. 
Tekenen, praten en uitleggen was 
het resultaat. 

Nederland: immigratieland
“Hoe moeten wij allen omgaan met 
het feit dat Nederland een 
immigratieland is?” vroeg Hans 

Conflictpreventie in Leiden?
Feddema zich af. Naar aanleiding 
van uitlatingen van Cohen, 
Wientjes, Adriaan van Dis, Wilders, 
Verdonck en Abou Jahjah trok hij 
de conclusie dat we het met z’n 
allen nog niet goed weten hoe om 
te gaan met ‘minderheden’. 
(Sociologisch gezien 
is dit een groep 
waarop wordt 
neergekeken, of een 
groep die denkt 
gediscrimineerd te 
worden). Minder-
heden kunnen dit 
zijn op basis van 
ras, religie, nationa-
liteit of taal, maar 
kunnen in aantal 
zelfs toch een 
meerderheid zijn. 
Sociale discriminatie 
is het ergste, vernedering bindt! 
Om in Nederland escalaties te 
voorkomen moeten we erkennen 
dat we met zijn allen in deze 
situatie zitten die valkuilen bevat. 
Generalisering: een bodem voor 
racisme, mythe-vorming die angst 
oproept, superioriteitsgevoelens 
die vernederingseffecten hebben, 
oppervlakkige beeldvorming over 
de ander en polarisatie, allemaal 
valkuilen vond Feddema. Indien 
deze zaken massale vormen gaan 
aannemen kan dat leiden tot 
demonisering, die via het zonde-
bokmechanisme tot geweld kan 
leiden. Columnisten onder andere 
hebben hierin een verantwoordelijk-
heid naast de meerderheid die juist 
empathie en begrip zou moeten 

tonen voor de minderheid. Dat dit 
een wederzijds gebeuren zou 
moeten zijn spreekt voor zich. De 
situatie in Nederland is voor alle 
bewoners een uitdaging en een 
toets voor de stevigheid van de 
samenleving. Angst voor segrega-
tie de versterking van religie is niet 
nodig mits het sociale weefsel 
goed is en door iedereen wordt 

deelgenomen aan de samenleving, 
aldus Feddema.

Wat doet het COC
Rob Stoop, medewerker van COC 
(Nederlandse vereniging voor 
integratie van homoseksualiteit) 
vertelde over zijn activiteiten 
rondom dit onderwerp aangezien 
er wordt gedacht dat juist onder 
allochtonen meer weerstand zou 
zijn tegen homoseksualiteit dan bij 
autochtonen. Dit kon hij niet 
bevestigen. Er zijn nog steeds veel 
vooroordelen bij autochtone 
Nederlanders met een voorbeeld 
functie, zoals docenten, en hij 
constateerde dat er wel belangstel-
ling van moslims was voor hun 
speciale projecten. Zoals de anti-
homo dialoogprojecten, waar in 
kleine groepen vragen over 
homoseksuele items konden 
worden gesteld. In deze projecten 
blijken moslimjongeren na een 
tijdje heus te begrijpen dat homo’s 
ook gewone mensen zijn met 
gewone problemen en dat 
moslima’s een sterker moeder 
instinct hebben dan religieuze 
afkeer voor hun ‘homokind’. Vooral 
belangrijk is respect en identiteit. 
Respect krijg je door het te geven, 
vooral in deze aanpak verschilt het 
COC met de traditionele maat-
schappij waar nu met twee maten 
wordt gemeten. Met zijn gevoel 
voor humor en zijn ervaring nam 
ook Rob actief deel aan de speciale 
vredeseducatieavond. Politieke 
partijen hadden helaas geen 
belangstelling.

Anke Polak

De macht van media wordt steeds 
duidelijker. De publieke opinie 
wordt zorgvuldig gemanipuleerd. 
Meer nog dan ooit spelen propagan-
da en politiek een belangrijke rol in 
de maatschappij. Onafhankelijke 
onderzoeksjournalisten, program-
mamakers of cartonisten zijn 
zeldzaam of moeten lang wachten 
op erkenning. Het Humanistisch 
Vredesberaad heeft daarom een 
ereprijs in het leven geroepen die 
jaarlijks wordt toegekend aan 
diegene die zich door onderwerp-
keuze, stijl, waarheidsvinding en 
objectiviteit onderscheidt en 
zodoende een bijdrage levert aan 
een cultuur van vrede en geweld-
loosheid. Eerder werd de prijs 

toegekend aan Stan van Houcke, 
Anja Meulenbelt en Mohammed 
Benzakour.
Uw stem telt mee! Nomineer 
kandidaten (gemotiveerd) voor 
deze prijs en doe mee aan de 
publieksverkiezing in juni 2006. 
Meer info op de website: 
www.humanistischvredesberaad.nl
of bel: 0648 233329.
Reeds genomineerd zijn: Joeri 
Boom (Groene Amsterdammer), 
Oscar Garschagen (NRC), Cees 
Grimbergen (rondom tien), 
Sjoerd de Jong (NRC), Arnold 
Karskens, Prem Radakishun 
(Premtime), de programma’s: 
Zembla en Tegenlicht alsook het 
maandblad “Contrast”.

Kandidaten gezocht voor de Publieksprijs

Journalist voor de Vrede 2006 
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Uit de conclusies van Ruimte voor 
Recht: 
De Haagse APV voldoet niet aan de 
Wet Openbare Manifestaties. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen aangemelde en niet-aange-
melde demonstraties.
Van organisatoren van demonstra-
ties in Den Haag wordt veel ver-
langd. Zo moet er een ordedienst 
worden ingesteld, worden er 
afspraken verlangd over mee te 
voeren demonstratiemiddelen en 
niet te bezigen uitingen. In de Wet 
Openbare Manifestaties en het 
Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens worden beperkingen 
op het recht op vrije meningsuiting 
en demonstratie tot het uiterste 
beperkt. 
Inhoudelijke beperkingen bij 
demonstraties door burgemeesters 
zijn niet toegestaan. Ook in ant-
woord op vragen van de Tweede 
Kamer heeft de regering aangege-
ven dat er geen wettelijke ruimte 
is voor afspraken vooraf die een 
beperking zijn op de inhoud van 
een demonstratie. 

In Den Haag worden niet aange-
melde en niet tijdig aangemelde 
demonstraties bijna allemaal op 
last van de burgemeester verbo-
den. Dit standaardverbod gaat veel 
te ver. 
Het enkele feit dat een demonstra-
tie niet (op tijd) is aangemeld, is 
geen wettelijke reden om deze 
demonstratie te verbieden. De Wet 
vereist dat er ook in deze situaties 
slechts beperkingen kunnen 
worden opgelegd ter bescherming 
van de volksgezondheid, in het 
belang van het verkeer of ter 
voorkoming of bestrijding van 

• Op 1 februari moesten 5 mensen van de zogeheten Seals-groep voor-
komen in verband met hun actie tijdens de NIID-wapenbeurs in Den 
Haag op 13 oktober 2005. Mede met het oog op het buitensporig politie-
geweld eiste de officier van Justitie al 1 vrijspraak en vier schuldigverkla-
ringen zonder strafoplegging. De rechter kwam tot vijf vrijspraken omdat 
hij de bewijsvoering te mager vond. Er lopen ook nog klachtprocedures. 
• Op 20 februari moesten twee vredesactivisten voorkomen bij de 
kantonrechter in Den Bosch nadat zij op 6 augustus (Hiroshima-dag) 
2005 waren opgepakt bij kernwapenbasis Volkel tijdens een anti-
kernwapenprotest. Indertijd werd gesteld dat in een straal van 50 meter 
rond de basis geen demonstratie en vrije meningsuiting was toegestaan. 
De rechter sprak hen vrij. De groep van elf vredesactivisten die op 6 
augustus op de kernwapenbasis protesteerden tegen de aanwezigheid 
van VS-kernwapens hebben nog geen nieuwe procesdatum gekregen, 
nadat in de eerste zitting op 20 december de rechter werd gewraakt.
• Het Hoger Beroep ingesteld door de officier van Justitie in verband met 
vrijspraken inzake het weigeren van de identificatieplicht tijdens een 
protest bij de VS-ambassade wat gepland stond voor 28 februari is 
uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend.
• Op 22 februari werd een vredesactiviste vrijgesproken voor het krijten 
van antioorlogsteksten bij de VS ambassade in Den Haag op 7 november 
2003.
• Het Hoger Beroep tegen Turi in verband met zijn ploegschaaractie op 
10 augustus 2005 tegen F16’s op vliegbasis Woensdrecht is op 16 maart 
aanstaande bij het Gerechtshof in Den Bosch om 9 uur. Turi werd 17 
februari uitgezet naar Italië, nadat een eerdere poging tot uitzetting op 7 
februari was mislukt.
• Op 21 april, 25 april en 4 mei aanstaande moeten verschillende 
activisten voorkomen bij de kantonrechter in Maastricht vanwege hun 
verzet tegen de ontruiming van het bos in Schinveld op 9 en 10 januari 
voor de NAVO-AWACS-vliegtuigen. 
• Op 28 april aanstaande moeten in ieder geval 2 vredesactivisten 
voorkomen bij de politierechter in Den Haag in verband met hun protest 
tijdens de NIID-wapenbeurs op 13 oktober in Den Haag. 
Rob Boogert

Overzicht rechtszaken
Rechtszaken maken deel uit van de strijd. Aanwezigheid op de publieke tribune 
wordt op prijs gesteld. Houdt Akties tegen Kernwapens op de hoogte van 
dagvaardingen, boetes, schikkingsvoorstellen, seponeringen, uitspraken enz.Schrijf 
of bel ATK, Spijkermakersstraat 28, 2512 ES, Den Haag, tel. 070-3890235. 
Financiële steun op rekening 30.87.39.744 van Akties tegen Kernwapens, Bolsward

wanordelijkheden. Vaak wordt niet 
de vereiste belangenafweging 
gemaakt tussen het verkeers-
belang en het recht op betoging. 
Per concrete demonstratie moet 
worden bekeken of het verkeers-
belang voor het recht op demon-
stratie gaat. Het beleid om 
bepaalde plekken, straten en 
gebieden ontoegankelijk te maken 
voor demonstraties is niet recht-
matig en in strijd, met artikel 9 
van de Grondwet en artikel 2 van 
de Wet Openbare Manifestaties. 
Ook bij eenmensprotesten, die 
geen melding nodig hebben, gaat 
in Den Haag regelmatig iets mis. 
Keer op keer vragen politiemensen 
om vergunning, identificatie, 
zonder enige wettelijke basis. 

De gemeente beroept zich voor 
haar (vaak onrechtmatig) beleid op 
haar status van regeringshoofdstad 

en zetel van veel diplomatieke 
vestigingen. De diplomatieke 
status van bijvoorbeeld ambas-
sades en daarmee gepaard gaande 
politieke gevoeligheid geeft 
regelmatig een zeer repressief 
politieoptreden. Als gevolg van de 
positie van regerings- en ambas-
sadestad, zou Den Haag excessief 
worden geconfronteerd met demon-
straties. De statistieken laten 
echter zien dat de gemeente Den 
Haag schromelijk overdrijft. Bij 
veel demonstraties gaat het 
slechts om individuen die vaak 
wekelijks of dagelijks hun stem 
willen laten horen. Echt grote 
demonstraties komen er in Den 
Haag niet meer voor. 

Voor meer info: 
www.burojansen/paginas

Rob Boogert

Demonstratierecht 
in Den Haag 

Op 24 februari heeft onder-
zoeksbureau Jansen & Jansen 
het rapport ‘Ruimte voor Recht’ 
gepresenteerd. Het onderzoek 
op verzoek van de Haagse 
Stadspartij behandelt de wet- 
en regelgeving en de praktijk 
van het recht op demonstratie 
in Den Haag in de periode 
2000-2005. Verschillende 
(vredes)activisten hebben al 
aan den lijve ondervonden dat 
er nogal wat dingen mis gaan 
rond het recht op de vrijheid 
van meningsuiting en demon-
stratie in Den Haag. 
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Webwinkel voor de Vrede
De webwinkel van het Museum 
voor Vrede en Geweldloosheid is 
geheel vernieuwd. U winkelt er nu 
gemakkelijk met een winkelwagen-
tje en er is een kassa. Het assor-
timent is ook uitgebreid. U vindt er 
nu de unieke coöperatieve spellen 
(maar liefst twintig verschillende), 
vredeswenskaarten, het aloude 
‘gebroken geweertje’, boeken, 
brochures enz.
www.vredesmuseum.nl

Diederik de Verschrikkelijk
In deze Belgische DVD (Vlaams 
gesproken) wisselen geweldsbeel-
den uit films op TV af met menin-
gen van deskundigen, politici en 
een moeder. Daar tussendoor, als 
contrast, zien we een groepje 
kinderen Indiaantje en boefje
spelen. De DVD is zeer geschikt 
voor bijvoorbeeld ouderavonden. 
Door de aanwezige geweldsbeel-
den is deze DVD niet geschikt voor 
kinderen! In Nederland wordt de 
DVD verspreid door de Werkgroep 
TV-geweld. www.tvgeweld.nl.

Vredesmuseum troeft 
Legermuseum af
De website van het Museum voor 
Vrede en Geweldloosheid ontving 
in 2005 bijna 105.000 unieke 
bezoekers! De website van het 
Legermuseum bleef onder de
100.000 steken. Een mooi succes 
voor ons Vredesmuseum op 
Internet, dat een echt museum is
met vele interessante en pakkende 
tentoonstellingen. Neem er ook 
eens een kijkje:
www.vredesmuseum.nl

Colombiaanse vredesactivist 
gedood door het leger
Arlen Salas David, een vooraan-
staand leider van de Colombiaanse
vredesbeweging, werd op 17 
november 2005 gedood door 
soldaten onder leiding van de in de 
VS opgeleide generaal Luis Alfonso 
Zapata Uribe. Arlen was onder 
andere betrokken bij het verzet 
tegen de plannen om de hele 
bevolking van de regio Arenas 
Altas te deporteren.

Idan Halili vrijgesteld van 
militaire dienst
De Israëlische dienstweigeraar 
Idan Halili is vrijgesteld van mili-
taire dienst. Zij is de grondlegster 
van het feministisch anti-militaris-
me. Eén van haar stellingen is dat 

Korte berichten van PAIS

seksuele pesterij onverbrekelijk 
verbonden is met het leger. Hoewel 
de vrijstelling formeel op grond 
van ‘ongeschiktheid’ is, wordt dit
toch gezien als een overwinning 
voor de zaak van de vrouwelijke 
Israëlische dienstweigeraars.

VS rukken op in Noord-West 
Afrika
De Afrika-werkgroep van de WRI 
signaleert een snel toenemend 
aantal VS-soldaten in Noord-West 
Afrikaanse landen. Deze militairen 
zijn daar in het kader van het 
Trans-Sahara Counter Terrorism 
Initiative. Ze treden steeds 
actiever op en beperken zich niet 
meer tot het opleiden van militai-
ren van de betreffende landen. De 
Afrika-werkgroep meent dat
olie-belangen hier een grote rol 
spelen.

Bomspotting in België
Het ‘Forum voor Vredesactie’, de 
Vlaamse zusterorganisatie van 
Pais, organiseert daar een ‘Bom-
spotting’ campagne. De campagne 
richt zich tegen dreigen met en 
gebruik van kernwapens. Ze 
bestaat uit vele grote en kleine
acties onder andere bij basis waar 
kernwapens liggen opgeslagen. 
Ook vanuit Nederland wordt vaak 
aan deze acties deelgenomen. 
Meer informatie: 
www.bomspotting.nl

Dienstweigeringswet in Bolivia
De regering van Bolivia heeft 
toegezegd dat er een dienstweige-
ringswet komt. Dit na de uitspraak 
van de Inter-Amerikaanse Mensen-
rechtencommissie, die de Bolivi-
aanse overheid veroordeelde 
wegens het schenden van de 
mensenrechten van een Jehova 
Getuige die dienst had geweigerd.

Turkse kettingstraffen voor 
dienstweigeraars zijn 
schending van mensenrechten
Het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens heeft op 24 januari 
2006 de Turkse staat veroordeeld 
wegens het opleggen van ketting-
straffen aan dienstweigeraars. Het 

Hof oordeelde het in strijd met de 
mensenrechten dat een dienst-
weigeraar steeds opnieuw, nadat 
hij zijn straf heeft uitgezeten,
weer wordt opgeroepen en 
veroordeeld.

Manifest ‘People Building Peace 
Nederland’
Onder de naam ‘People Building 
Peace’ is een brede wereldwijde
vredesbeweging opgang gekomen. 
In Nederland heeft dit geleid tot 
het opstellen van een manifest met 
o.a. de uitgangspunten van de 
beweging. Het manifest is onder-
tekend door vele vredes- en 
maatschappelijke organisaties
waaronder Pais en het Museum 
voor Vrede en Geweldloosheid.
De tekst van het manifest vindt u 
op www.vredesbeweging.

Tweede Kamer op de bres voor 
Mehdi Hooshyar
Pais steunde de acties voor de 
Vlissingse asielzoeker Mehdi 
Hooshyar. Met enig resultaat: de 
Tweede Kamer nam met grote 
meerderheid een motie aan 
waarin wordt gepleit voor een 
moratorium op uitzetting van 
Iraanse asielzoekers die in Neder-
land christen zijn geworden.

Proces tegen de Staat
Het Tribunaal voor de Vrede 
bereidt een proces voor tegen de 
Staat wegens onrechtmatige 
rechtspraak. Nederlandse rechters 
doen m.b.t. kernwapens steeds 
uitspraken die in strijd zijn met het 
(internationale) recht. Dit zal in 
het nieuwe proces nadrukkelijk 
aan de kaak worden gesteld.
Een eerste succes is er al: De 
Mensenrechtencommissie van de 
Verenigde Naties heeft de klacht 
hierover tegen Nederland in 
behandeling genomen. Dat 
betekent dat de Nederlandse Staat 
zich zal moeten verantwoorden.
Pais is één van de mede-eisers in 
het proces.

War Resisters International
Veel van de internationale 
berichten in deze rubriek komen 
van War Resisters International. 
De WRI is een wereldwijde 
vereniging van oorlogstegenstan-
ders. Pais is er de Nederlandse 
afdeling van, zodat leden van Pais 
automatisch ook lid zijn van de 
WRI. Meer over de WRI en meer 
internationaal nieuws vindt u op 
www.wri-irg.org.

Chris Geerse
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INGEZONDEN BRIEF
reactie op Van de eindredacteur 
aan de lezer in decembernummer 
2005

Den Haag, 13-12-2005
De discussie zoals die is gevoerd 
omtrent de vorm, inhoud van een 
blad, naar onze mening moet het 
tijdschrift/blad zich richten, ook 
een blad te zijn voor activisten, 
niet zijnde pacifistisch, die iets 
meer willen dan geneuzel, christe-
lijk geneuzel, oeverloos geneuzel.
En, ja de politie en de overheid zijn 
de vijand en de onderdrukker. In 
Den Haag is dit bijzonder duidelijk 
gezien de repressie, terreur tegen 
demonstranten en activisten.
Voor zeven ton euro schade aan-
richten met een bijl of hamer, 
overgoten ook met een sausje 
geloof, gaan wachten tot de och-
tendploeg beveiliging komt, is naar 
onze mening een beetje wereld-
vreemd. Toeslaan en weg, als je 
dan toch sabotage gaat plegen. 
Op de grond gaan liggen dweilen 
bij de wapenbeurs, ook zoiets. De 
politie vindt dit prachtig, oppakken 
en afvoeren, schikkingen tot ruim 
400 euro, prachtig vindt de politie 
dat.
Waar waren de ‘activisten’ toen in 
het kabinetsoverleg, Binnenhof op 
14 oktober 2005, de kruisraketten 
voor oorlogsminister Kamp en Van 
de Knaap er door werden gedrukt? 
Wij stonden alleen!!! Don’t buy it. 
Koud ja!!!
Waar waren de activisten bij de 
Tweede Kamer, op 16 november 
2005,  beslissing, debat, uitzenden  
1100 man naar Afghanistan?? Wij 
stonden alleen!!! Met een groot 
bord “Stop USA terreur”. Koud ja!!!
Confrontatie met dit oorlogskoppel 
voor het gebouw van de Tweede 
Kamer. Wij stonden alleen!!! Koud 
ja!!
Volgens de zogenaamde vredesacti-
visten in de redactie is week in 
week uit demonstreren tegen Bush 
en de USA geen vredesonderwerp. 
Wereldvreemd, ja dan kom je er 
wel!
Discussie met zogenaamde vredes-
activisten overgoten met een 
christelijke achtergrond is zonde 
van de tijd. Honger, onderdruk-
king, uitbuiting door de USA, 
plunderen van bodemschatten zijn 
de oorzaken van oorlog. Geen 
geneuzel meer, geen pacifistisch 
geneuzel.

Vriendelijke groet
Frans Rutgerink, Den Haag

Beste Frans Rutgerink,
Voor mij blijft het pacifisme, het 
actieve pacifisme, het uitgangs-
punt van mijn handelen. Dogma-
tisch ben ik daarin niet. Er zijn 
uitzonderlijke situaties waarin ik 
het gebruik van militair geweld 
gerechtvaardigd vind om erger te 
voorkomen. Als voorbeeld: het 
beëindigen van de genocide in 
Rwanda in 1995. Wat Nederland 
betreft is er in mijn visie geen 
enkele rechtvaardiging voor 
gewelddadige acties en verzet. We 
komen dan in de discussie terecht 
wat is gewelddadig? Is toegebracht 
letsel aan personen (en dieren) 
geweld? Ja, daar zal iedereen het 
over eens zijn. Stenen gooien naar 
tegenstanders of politie? Voor mij 
ook, want verwondingen zijn een 
mogelijk gevolg en als daad van 
agressie vind ik het eveneens 
verwerpelijk. Wat het vernielen 
van zaken betreft past in mijn 
opvattingen een grote terughou-
dendheid. Brandstichting nooit. 
Beschadiging van militaire objecten 
soms ja, maar dan met de volle 
verantwoordelijkheid voor de 
(juridische) gevolgen. De rechts-
zaken zijn deel van het gewetens-
protest. Op dit punt ben ik het dus 
volledig met je oneens. Om een 
ploegschaaractie als sabotagedaad 
te willen zien getuigt van een 
revolutionaire romantiek die de 
mijne niet is en die in de huidige 

Nederlandse situatie alleen maar 
averechts werkt en rechts 
versterkt!
Ik wijs het ook af om de Neder-
landse overheid of de politie als de 
vijand te zien en te behandelen. 
Het vaak intimiderende/onnodig 
agressieve optreden van de 
Haagse politie moet via doorgaan-
de geweldloze actie en door het 
indienen van klachten bestreden 
worden, niet door op personen  
gerichte agressie. 
Ik voel net als jij de frustratie dat 
er vaak zo weinig mensen met 
acties meedoen en dat je er dan 
staat met slechts een paar - je 
schrijft wij - medestanders. Jij 
bent wat dat betreft niet de enige. 
Ik heb vaak alleen bij de VS- 
ambassade gestaan en ik ken nog 
meer mensen die zonodig alleen 
actie voeren. Ik begrijp niet hoe je 
er bij komt dat voor de z.g. 
vredesactivisten in de redactie (ik 
neem aan dat je mij bedoelt, maar 
wie nog meer?) week in week uit 
demonstreren tegen Bush en de 
USA geen vredesonderwerp is.
Uit je hele reactie spreekt een 
afkeer van een christelijke 
achtergrond. Ik weet niet hoe dat 
zo bij jou ontstaan is, maar het 
blokkeert wel het gezamenlijk 
actievoeren met mensen die vanuit 
die achtergrond naar vrede, 
ontwapening en een rechtvaardige 
wereld streven. 

Vrede en alle goeds, Reynold

In Th. Gallery, Veenkade 26-28A is 
onlangs een tentoonstelling ge-
opend van het werk van Bart 
Baele, een kunstschilder uit Gont-
rode bij Gent, die een heel eigen 
richting opgaat. Hij is wars van 
elke techniek en gebruikt zijn werk 
om innerlijke oorlogen te verken-
nen. Deze conflicten zijn vooral 
zielsconflicten, die hij probeert uit 
te vechten in een soort bezwerings-
strategie. Als hij zijn werk uitlegt, 
dan is het alsof hij heiligenbeelden 
lijkt te schilderen. Maar deze 
heiligen zijn vooral waanzinnigen, 
die de martelaren zijn van het 
systeem dat niet de innerlijke 
oorlogen onderdrukt, maar zelf 
oorlog voert. De beelden die als 
een soort symbolen op het hout-
werk te zien zijn, verwijzen naar 
het surrealisme, maar keren zich 
rechtstreekser tegen zaken uit de 
samenleving die tot oorlog leiden. 
Daarom schildert Bart Baele 
gevangenissen, folteringen, galgen 

en beulen in Ku Klux Klan-kappen, 
vindt men er teksten als torture 
preventif (preventieve marteling), 
de Justice-putain (hoerige gerech-
tigheid) als een geraamte met een 
hakbijl afgebeeld en veel, zeer 
veel, schietwapens in gebruik of 
rondslingerend tussen seksuele 
symbolen of op kaarttafels. Dat 
alles is bedoeld om de wereldvrede 
te bezweren. 
De afbeeldingen zijn vaak ruw neer 
gepenseeld op afvalhout, bedoeld 
om tegen wanden of palen langs 
de weg te hangen teneinde de 
boze geesten af te schrikken of de 
mensen tot inkeer te brengen. 
Soms zijn er kaarsjes voor 
gebrand. Ik vind het geheel in zijn 
uitwerking even effectief als onze 
anti-oorlogspropaganda en daarom 
alleen al een aanrader. De 
openingstijden zijn van donderdag 
tot zondag van 13-17 uur.

Jan Bervoets

REACTIE OP INGEZONDEN BRIEF 

Tentoonstelling in Den Haag
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Wervingsprobleem
Het leger van de Verenigde Staten 
wordt door het gebrek aan 
aanmeldingen van nieuwe soldaten 
bij de landmacht, alsmaar leger. 
Het gaat over een terugloop van 
zo’n 8%. Dat zijn 7000 soldaten te 
weinig om aan de behoefte te 
voldoen, aldus de Amerikaanse 
rekenkamer. Bij de militaire politie 
is de terugloop wel 20%. Vooral bij 
specialistische taken (explosieven-
dienst, veldartillerie, inlichtingen-
dienst) was er sprake van een 
grotere terugloop dan het algeme-
ne beeld, omdat er bij de niet-
gevechtseenheden meer aanmel-
dingen waren. Deze extra aanmel-
dingen en zij die toegelaten 
werden behaalden wel een lagere 
score bij hun toelatingtest. In 2004 
werd nog voor 0.6% geput uit de 
mensen die een laagste score 
behaalden, nu is dat percentage 
opgelopen tot 12%.
NRC-Handelsblad 27-01-2006

Oorlog in de kinderkamer
De nationale scriptie prijs van 
Nederland ging dit keer naar David 
Nieborg. Hij schreef zijn doctoraal 
scriptie over hoe het Amerikaanse 
leger via het computerspel 
“America’s Army” (AA) aan de 
werving van hun nieuwe aanwas 
voor de oorlog doen. In dit 
computerspel is er een grote 
gelijkenis met de gang van zaken 
aan het front in een oorlogssitua-
tie. Kinderen van 12+ kunnen zich 
al soldaat of tankcommandant 
wanen. Er wordt in AA niet 
gevloekt en het geweld en de 
slachtoffers worden terughoudend 
in beeld gebracht.
Ook de Hezbollah heeft een derge-
lijk spel voor de werving van hun 
soldaten op de markt gebracht. 
Dat is “Special Force” en heet een 
Arabisch spel te zijn. Naast deze 
uit Beiroet afkomstige oorlogstrai-
ning is er ook nog een aan Syrië 
toegedichte versie “Under Siege”. 
In beide versies wordt in het 
bijzonder gesteld dat er alleen op 
Israëlische soldaten geschoten 
wordt en niet op burgers.
Parool 28-01-2006
 
Paringsstrijd in proefschrift
De Nederlands krijgsmacht ver-
sterkt haar wetenschappelijke 
gehalte door haar officieren aan te 
zetten tot het promoveren. De 
master of warefare Kolonel b.d. 
Van Angeren heeft een proefschrift 
geschreven over mogelijkheden en 

grenzen van afdwingstrategieën. 
Hij heeft een model gemaakt waar 
allerlei militaire afwegingen in 
ingevoerd kunnen worden. Aan de 
hand hiervan kan hij dan bepalen 
wat de beste afdwingstrategie is. 
Afdwinging is een lastig spel. De 
nadruk ligt niet op het verslaan 
van de tegenstander, maar op het 
beïnvloeden van diens besluitvor-
ming. Fouten maakt men doordat 
men zich onvoldoende in elkaars 
beweegredenen inleeft. Westerse 
partijen verwachten vaak dat de 
ander ook op een westerse ratio-
nele wijze reageert. Motivatie is de 
belangrijkste factor bij afdwinging. 
Hierbij is dreigen met geweld niet 
geloofwaardig als uit alles blijkt dat 
je niet het geweld wil gebruiken 
waar je mee dreigt. Wie houdt zijn 
poot het langste stijf.
Volkskrant 28-02-2006

“Wir Brauchen Deutsche Hilfe”
De afgezant van de VN in Soedan, 
Jan Pronk, verklaarde tegen een 
verslaggever van de Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, dat het een 
kwestie van tijd is dat de VN de 
taken van de Afrikaanse Unie 
(A.U.) overneemt om een 
wapenstilstand aldaar te kunnen 
afdwingen. Naast de 7000 soldaten 
van de A.U. Wil Pronk een uitbrei-
ding van12.000 tot 20.000 solda-
ten die overal kunnen inspringen 
om de vrede te kunnen bewaren.
Van Duitsland wil de voormalige 
nederlandse minister geen 
soldaten maar ondersteuning van 
de Afrikaanse en Aziatische 
militairen die al in Soedan zijn. 
Men heeft westerlingen nodig om 
de wapenstilstand te bewerkstel-
ligen en ondersteunende krachten 
die de mobiliteit, logistiek, plan-
ning en communicatie mogelijk 
maken. Dus niet het geld, maar de 
uitrusting voor de genoemde taken 
en hun personeel.
Frankfurter Allgemeine Zeitung 27-
01-2006

Vergeldingsmaatregel
Onder het mom “vecht met Ameri-
kaanse waar”, mocht het Ameri-
kaanse leger geen Europese 
oorlogswaar kopen van het huis 
van afgevaardigden. De contro-
verse tussen de VS en de EU ging 
over de staatssteun. Struikelblok 
was de opvatting over de Europese 
subsidie voor de Airbus versus het 
Amerikaanse belastingvoordeel 
voor Boeing. De EU vond het 
verbod voor het US leger om de 

W A P E N F E I T E N 
Airbus te kunnen kopen een 
vergeldingsmaatregel die nu door 
het congres is teruggedraaid. 
Hierdoor kan de EADS, de 
moedermaatschappij van de Airbus 
meedingen naar de miljarden order 
voor het leveren van tankervlieg-
tuigen aan het Amerikaanse leger.
NRC-Handelsblad 30-12-2005

Preëmptieve aanval
De voorkomendheid van de 
Israëlische bewapening en hun 
leiders wordt niet onder stoelen of 
banken gestopt. Netanyahu zei dat 
een preëmptive (voorkomende) 
aanval op Iran zijn goedkeuring 
heeft. Sjaron verklaarde dat Israël 
natuurlijk over de mogelijkheid 
beschikt om het Iraanse atoom-
programma uit te schakelen. 
Legerchef Halutz zei dat de 
diplomatieke druk ontoereikend zal 
zijn, om te verhinderen dat Iran 
een atoombom maakt. Een 
militaire oplossing is wellicht 
noodzakelijk. Hiervoor heeft Israël 
al de helft van de bestelde 102 F-
161 straaljagers met grote brand-
stoftanks van de VS ontvangen en 
heeft het in Duitsland twee onder-
zeeërs besteld die atoomwapens 
kunnen afvuren. Daar Iran de 
atoomfaciliteiten verspreid over 
het land heeft, zullen deze niet 
zoals bij de vernietiging van de 
atoomcentrale in Irak in 1981 in 
één keer uitgeschakeld zijn.
Parool 20-12-2005

Samenstelling en bewerking:
Joost Nannen

Wapenexport Rusland daalt 
licht
Rusland voerde het jaar 2005 voor 
5,3 miljard dollar (4,5 miljard 
euro) aan wapens uit. Dit is een 
lichte daling t.o.v. 2004 toen het 
land voor 5,7 miljard dollar (4,7 
miljard euro) aan wapens aan het 
buitenland verkocht. Volgens 
Poetin, het derde jaar dat de 
Russische wapenexport boven de 5 
miljard dollar uitkomt. Meer dan 
90% van de wapens komt van het 
staatsbedrijf Rosoboronexport dat 
ook een meerderheidsbelang 
verworven heeft in de autoprodu-
cent AvtoVaz (Lada) 
[Vredesactivisten kopen dus geen 
Lada, en nog veel meer niet. RK]
(AFP) NRC-Handelsblad, 29-12-
2005

Bewerking: Reynold Klooker
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Vrede kan niet ontstaan als wij 
passief wachten tot ze komt, het 
verlangt van ons een actieve inzet! 
Vrede is een keuze! Het is een 
persoonlijk besluit om Vrede uit te 
willen dragen, Vrede te worden, 
Vrede te zijn, Vrede te doen! 
Wij hoeven ons niet te laten 
(mis)leiden door geweld, machts-
misbruik en angst. Wij willen 
iedereen uitnodigen om met ons, 
op apolitieke wijze, de Vrede uit te 
roepen, te zingen, te dansen, te 
bewegen, te musiceren, te 
vertellen, te schrijven, te dichten, 
te mediteren, te bidden, te 
schilderen. Iedereen is welkom om 
zijn eigen uiting hiervan tijdens de 

tocht, of later op het open podium 
uit te voeren of uit te beelden.

Onder aanmoediging van de 
trommelaars van Heisa! en zelf 
meegebrachte muziekinstrumenten 
zal enthousiast het startsein 
gegeven worden aan de Paasmars. 
De tocht zal langs de Amerikaanse 
ambassade leiden, alwaar een 
moment stil gestaan kan worden 
bij het leed in de wereld dat door 
dit machtige land veroorzaakt 
wordt. Toch is het vooral de 
bedoeling om ook Amerika de 
Vrede toe te wensen; hen te doen 
beseffen dat dit ook voor hèn een 
keuze is. Wij willen vragen om een 
bloem mee te nemen en deze bij 
wijze van vredesboodschap bij de 
Amerikaanse ambassade achter te 
laten.
Ook zal de tocht langs de Argen-
tijnse ambassade komen, waar wij 
de Dwaze Moeders in herinnering 
kunnen roepen, vrouwen die 
jarenlang vreedzaam protest 
hebben gevoerd. Zij zouden ons 
tot voorbeeld kunnen zijn.
Vervolgens komt de tocht aan bij 
het Vredespaleis, waar, op het 
podium van Theaterstraat, 
verschillende muzikanten, 
sprekers, dichters (waaronder 
Harry Zevenbergen) op geheel 
eigen wijze, hun ode aan de Vrede 
ten gehore zullen brengen.
Hierna is het de beurt aan iedereen 

Van woensdag 19 tot en met 
vrijdag 21 april, zal in marinebasis 
Kattenburg te Amsterdam de 
conferentie en beurs MARELEC 
plaatsvinden. Ontwapen!, de 
voortzetting van het netwerk ITEC 
VERTREK en UDT NEE organiseert 
in ieder geval een manifestatie op 
woensdag  2 uur ‘s middags. Deze 
manifestatie wordt afgesloten met 
een spektakelblokkade.

MARELEC richt zich op elektromag-
netische verschijnselen in zee-
water. Technische toepassingen op 
dit gebied zijn van belang voor de 
oliewinning op zee, maar ook voor 

de scheepvaart en zeker voor de 
oorlogvoering op en onder zee 
(Sonar met al zijn gevolgen voor 
de zeedieren!). Veel van de 
wetenschappers en technici die als 
sprekers optreden zijn in dienst 
van militaire onderzoeksor ganisa-
ties. Onder de dekmantel van civiel 
zullen ook verschillende wapenbe-
drijven en nationale marines hun 
kennis uitwisselen. Dat komt neer 
op een professiona lisering van 
oorlogsgeweld, terwijl voor een 
duurzame wereldvrede juist nodig 
is dat staten en andere gewapende 
organisaties ontwape nen, en hun 
geld steken in demo cratisering, 

onderwijs en armoede bestrijding. 
We roepen iedereen op om drie 
dagen naar Amsterdam te komen, 
om actie te voeren vóór geweld-
loosheid en confl ictpreven tie, en 
tégen deze militaire beurs, tégen 
wapenhandel en tégen oorlog in 
het algemeen. Organiseer je eigen 
acties, en sluit je aan bij de acties 
die Ontwapen! organiseert. 

Meer en actuele informatie via 
www.indymedia.nl. Je kunt 
Ontwapen! ook mailen op 
ontwapen@hypocrisy.org, 

Reynold Klooker

Amsterdam 19 t/m 21 april : Actiedagen tegen de MARELEC-marinebeurs!

Weer Paasmars in Den Haag
Na de laatste Paasmars in Den Haag, vorm gegeven door Gerard 
van Alkemade in 2003, is het twee keer stil gebleven op tweede 
Paasdag. Het Haags Vredes Platform organiseert op maandag 17 
april 2006 weer de traditionele Paasmars!  Het thema dit jaar is: 
Kies Voor Vrede. We verzamelen om 12.30 uur op het Spuiplein, 
bij het Stadhuis.

Programma

In het kort (en onder voor-
behoud) zal het programma van 
de Paasmars 2006 er als volgt 
uit gaan zien:

12.30  Verzamelen op het   
 Spuiplein
12.45  Welkomstwoord
13.00  Paasmars door de stad
14.00  Aankomst bij het   
 Vredespaleis
 Programma met   
 sprekers en muziek
 Open Podium
15.30  Dansen met DJ’s
19.30  After party in Lokaal   
 Vredebreuk, Papestraat  
 38, Den Haag

Info 
www.vredessite.nl/paasmars 
en per e-post: 
paasmars2006@ddh.nl

die zich geroepen voelt, om het 
podium te betreden en zijn eigen 
visie op Vrede of hieraan 
gerelateerde kunstzinnigheid te 
delen. 
Ter afsluiting van de manifestatie 
bij het Vredespaleis, kan er 
gedanst worden op de muziek van 
een aantal getalenteerde dj’s, om 
zo onze saamhorigheid en wens 
voor vrede al dansend te uiten. In 
Café Lokaal Vredebreuk kan verder 
gepraat en gedanst kan worden 
onder het genot van een drankje. 
Een aantal steengoede dj’s zal de 
avond kleur geven. 
(Dit programma-onderdeel is 
momenteel nog in voorbereiding 
en dus onder voorbehoud.) 

Irene Hadjidakis-van Schagen



24 Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg! MAART 2006

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
• ma 27 mrt 20.00 Amsterdam
Filmavond Stealing a Nation (2004, 
John Pilger, 56 min). Het 
verbijsterende verhaal van de 
geheime deportatie van de 
volledige bevolking van de Chagos 
Eilanden in de Indische Oceaan 
door Britse regeringen. Doel: het 
grootste eiland, Diego Garcia, aan 
de VS ter beschikking te stellen als 
militaire basis. Turfdraagsterpad 
17. studenten gratis, anderen € 5. 
Spreker: mw. dr. C.M. Brölmann 
(Internationaal recht, UvA). Org: 
Machiavelli ism Studium Generale. 
Info: 020-5251420. E-mail: 
philip.schols@student.uva.nl.
• Ma 17 apr 12.30 Paasmars 
‘Kies Voor Vrede’. Paasmars door 
de stad naar het Vredespaleis. 
Muziek, sprekers, dichters, dansen 
voor Vrede. Vrede kan niet 
ontstaan als wij passief wachten 
tot ze komt, het verlangt van ons 
een actieve inzet! Verzamelen: 
Spuiplein 12.30, Vredespaleis 
14.00 manifestatie, Den Haag. 
Vrijwillige bijdrage. Haags Vredes 
Platform en anderen. 
www.vredessite.nl/paasmars
• za 22 apr 10.30-17.00 
Grensoverschrijdende Tsjernobyl 
herdenking. Herdenking ramp 
Tsjernobyl 20 jaar geleden. 10.30-
13.00 Gronau (Duitse Uraniumver-
rijking) 14.00-17.00 Almelo (Neder-
landse uraniumverrijking). Bij de 
Duitse en Nederlandse Uraniumver-
rijking en in de binnenstad, 
Gronau-Almelo. Duits-Nederlands 
anti-Urenco Overleg. 
home.hetnet.nl/~antinucleair/
• di 25 apr 08.00-17.00 
Internationale vredesconferentie 
Science, technology and peace. 
Focus op conversie en 
transformatie van technologische 
aspecten. Technische Universiteit 
(TU/e), Blauwe Zaal, Eindhoven. 
Vredescentrum van de TU/e. 040-
2474546. vredescentrum@tue.nl 
www.tue.nl/vredescentrum

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• za 18 t/m zo 26 mrt Europese 
actieweek tegen racisme en 
intolerantie. Op 25 maart een 
landelijke manifestatie op de Dam 
in Amsterdam. Platform Allemaal 
Anders Allemaal Gelijk. 020 
4288825. info@allemaalgelijk.nl 
www.allemaalgelijk.nl
• vr 7 t/m zo 9 apr Training 
Conflicthantering. Angst voor 
conflict, angst voor verandering? 
Een weekend over conflictstijlen, 
het begrijpen waarom je je ‘thuis’ 
voelt bij een conflictstijl (ontlopen, 

forceren, toedekken of confron-
teren); en oefenen in ‘andere’ 
wijzen van conflicthantering De 
cursus wordt gegeven door 
Ahimsa, Theo Koster van Ahimsa. 
Leefgemeenschap De Hobbitstee, 
Van Zijlweg 3, Wapserveen (Dr). 
€ 175, incl. overnachtingen en 
voeding. Theo Koster/Ahimsa. 
0521 321087. www.ahimsa.nl
• t/m ma 15 mei Tentoonstelling 
De Vredesfabriek. Interactieve 
tentoonstelling voor kinderen en 
jongeren van 10 tot 15 jaar over 
oorlog/vrede, geweld/vrijheid, 
macht/tolerantie. Verzetsmuseum, 
Plantage Kerklaan 61, Amsterdam. 
www.vredeseducatie.nl
• vr 28 apr t/m ma 29 mei 
Tentoonstelling Onderdrukking en 
Bevrijding. Een indrukwekkende 
tentoonstelling over Duitse 
dienstweigeraars in de Tweede 
Wereldoorlog. Openbare 
Bibliotheek, Bantuinweg 2, 
Rhenen. Gratis. Open: ma,wo 14-
17 uur; di,do,vr 14-20 uur; za 10-
13 uur. Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid. 0317-61.32.36. 
info@vredesmuseum.nl 
www.vredesmuseum.nl
• vr 19 t/m zo 21 mei Tweede 
Nederlands Sociaal Forum. Er komt 
een volledig NSF-dorp met work-
shops, debatten, optredens en ove
rnachtingsmogelijkheden. Dit alles 
onder het WSF motto: ‘een andere 
wereld is mogelijk’. Thema’s: 
milieu, vrede, solidariteit, mensen-
rechten, strategie en alternatieven. 
Radboud Universiteit, Nijmegen. 
Nederlands Sociaal Forum. 020-
5507362. info@sociaalforum.nl 
www.sociaalforum.nl
• t/m do 31 mei Tentoonstelling 
Vergeven - Verzoenen. 24 verhalen 
met foto’s die een indringend en 
persoonlijk beeld geven van 
vergeving en verzoening wereld-
wijd. De verhalen komen van 
mensen die zelf geweld doorge-
maakt hebben. Op diverse plaat-
sen in het land. Gratis. Open rond 
de activiteiten in het Centrum. 

Museum voor Vrede en Geweld-
loosheid. 046 4426420. 
info@vredesmuseum.nl 
www.vredesmuseum.nl
• T/m do 30 mrt In Doenrade 
Streektrefcentrum. Open rond de 
activiteiten in het Centrum en in  
Oirsbeek  In de Kerk. Open voor 
en na de kerkdiensten; 
• ma 3 t/m vr 28 apr - Ter Apel, 
Hesse Bibliotheek, Molenplein 25; 
• di 2 t/m wo 31 mei - Weert, 
Openbare Bibliotheek, 
Wilhelminasingel 250.

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Elke woensdag 13.00-14.00 
Stille vredeswake Tegen wapen-
handel. Stille vredeswake. 
Beursplein, Amsterdam. Saskia 
Molin. 020-676 46 25.
• Elke eerste donderdag van de 
maand 18.00-19.00 Wake 
Silence for Peace. Wake voor een 
cultuur van vrede en geweldloos-
heid voor de kinderen van de 
wereld. Carnegieplein; voor het 
Vredespaleis, Den Haag. Gratis. 
Silence for peace. 0703604510. 
info@voordekinderenvandewereld.nl, 
www.voordekinderenvandewereld.nl
• Elke eerste vrijdag van de 
maand 12.45-13.45 Amsterdam.
Wake Vrouwen in het zwart. Stil 
protest tegen het geweld in de 
Palestijnse gebieden en Israël. Bij 
het Lieverdje, Spui. Org: Vrouwen 
voor vrede. Info: 020 6223661 
(Lily van den Bergh). E-mail: 
info@vrouweninhetzwart.nl. 
Web: www.vrouweninhetzwart.nl
• Elke eerste zaterdag van de 
maand van 12.00-12.30 
Stiltekring ‘in plaats van geweld, 
stilstaan voor de vrede en ruimte 
voor dialoog’. Organisatie: De 
Raad van Kerken, het Vredesplat-
form en de werkgroep ‘Moslims en 
Christenen’. Cees van der Steen, 
Willem-Alexanderplantsoen 5, 
1945 VE Beverwijk, tel 0251 
253866
• Elke tweede zondag van de 
maand 14.00-15.00 Wake uit 
Protest tegen de opsluiting 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, Amsterdam-
zuidoost. Amsterdam Catholic 
Worker e.a. 020 6998996 of 020 
6969899. 
www.antenna.nl/noelhuis/


