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De Grebbeberg

beneden stroomt de Grift 
even verder uitmondend in de Rijn

hier moesten de Duitsers tot staan 
gebracht
gecamoufleerd tussen de soldaten
een overmacht aan bomen 

de Duitsers hielden even hun pas in
verminkte bomen, overwoekerde 
loopgraven 
markeren de heldenmoed

achter de linies sloeg een lange stoet
olifanten, leeuwen de weg in naar 
Veenendaal
vielen bommen op Rotterdam

was alles snel voorbij

ieder jaar worden boven op de berg
de doden herdacht, de bevrijding gevierd
de volgende dag

vijf jaar voorbij in een nacht
de oorlog in het klein
gewonnen in blessuretijd

spelend in de Bossen stuitten we zo nu en 
dan
op kogels die de Duitsers vergeten waren

de eerste training na de zomer tegen de 
braakgrens
de trappen, de heuvels 
de loopgraven sommigen bleven er in

er kwam geen bal aan te pas

tot slot het mulle zand 
de steile helling van de zandafgraving
met onze topscorer op mijn rug

de Grebbelinie zou nooit bezweken zijn
brommen de oudjes in de Tollekamp
schuiven de schuld op Rotterdam
waar ze geen stevige huizen kunnen 
bouwen
 

Harry Zevenbergen

In het weekend van 19 tot 21 mei 2006 staat Nijmegen in het 
teken van het tweede Nederlands Sociaal Forum. Onder het 
motto ‘een andere wereld is mogelijk’ zullen duizenden 
bezoekers deelnemen aan meer dan 150 workshops, een 
filmfestival en debatten.  Er worden meer dan driehonderd 
sprekers uit binnen- en buitenland verwacht. Een kleine 
greep uit de vele namen: de onafhankelijke presidents-
kandidaat Mustafa Barghouti uit Palestina, de bekende 
milieuactiviste Vandana Shiva uit India, middenoosten-
correspondent Robert Fisk van The Independent.

Het tweede Nederlands Sociaal Forum is onderdeel van de wereldwijde ander
sglobaliseringsbeweging. Het Nederlands Sociaal Forum is slechts een van de 
vele sociale fora die er in de wereld gehouden worden. Het Wereld Sociaal 
Forum dat in 2001 voor het eerst in Brazilie gehouden werd is uitgegroeid tot 
een mondiale bijeenkomst met meer dan honderdduizend deelnemers. 
Na verschillende oproepen zijn er 140 workshops aangemeld. De 
betrokkenheid van Nederlanders blijkt wel uit de grote aanmelding voor het 
thema duurzame en vreedzame globalisering, gevolg door het thema 
mensenrechten. De vredesorganisaties zijn dan ook goed vertegenwoordigd. 
Naast o.a. het Palestina Komitee, EAJG, Oud Verzetstrijders, Platform tegen 
de nieuwe oorlog is ook het Humanistisch Vredesberaad met een workshop 
aanwezig op zaterdag. 

Interactief met het publiek zullen daar twee internationaal georienteerde 
onderzoeksjournalisten elkaar bevragen over de rol van Amerika op het 
wereldtoneel en hoe het antwoord van de linkse beweging zich sinds het 
eerste Wereld Sociaal Forum ontwikkelde. Met Stan van Houcke, VPRO 

journalist/schrijver, 
en Dirk Barrez, VRT 
journalist/schrijver. 

Reserveren en 
meer informatie via: 
www.sociaalforum.nl

Duurzame vrede en globalisering
op het Nederlands Sociaal Forum, een festival van idealen
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“Aan het eind van de laatste eeuw, toen 
hij droomde van het veroveren van de 
Filippijnen, deinsde senator Beveridge 
niet terug voor een hogere bezieling: 
‘Het lot’ zei hij ‘heeft onze politiek 
voorgeschreven: de wereldhandel moet 
en zal de onze zijn. Wij zullen de 
oceanen met onze koopvaardijschepen 
bedekken. Wij zullen een oorlogsvloot 
bouwen die in overeenstemming is met 

Bloemen en Blaffers is een avond vol 
woeste beeldenbarrages, lyrische 
vergezichten, opiniërend debat en 
confronterende interviews over de 
menselijke tekortkomingen en onze 
constante strijd om deze te overstijgen. 
Een talkshow ingebed in theater, poëzie 
en muziek. 
Bloemen en Blaffers is een artistiek en 
intellectueel onderzoek naar de 
mechanica van vrede en conflict in het 
menselijk gedrag. Onder de bezielde 
leiding van Friso Wiersum en Evelien 
Bosch gaan we op zoek naar de logica, 
de esthetiek en de aantrekkingskracht 
van de confrontatie. Om van daaruit een 
zinnige zoektocht te ondernemen naar 
de instrumenten om vrede te 
bewerkstelligen.

Met het uitzenden van miltairen naar de 
gevaarlijke Afghaanse provincie Uruzgan 
heeft Nederland een nieuwe stap gezet 
op het pad van ‘Vredesmissies’ . Deze 
militairen komen gelukkig  meestal 
ook weer heelhuids thuis, maar voor 
een deel van hen beginnen daar pas 
de problemen. Post Traumatische 
Stress Stoornis (PTSS) en andere 
gezondheidsklachten nemen in omvang 
toe naarmate de uitzendingen een 

Is de doodstrijd van het Amerikaans 
imperialisme aanstaande?

onze ‘grandeur’. De Amerikaanse wet, 
de Amerikaanse orde en de 
Amerikaanse beschaving zullen zich op 
deze kusten vestigen, die tot nu toe 
bloedig zijn geweest en in het duister 
van de onwetendheid zijn gehuld, maar 
die gezegend en gelukkig zullen worden 
door de actie van onze krachten die van 
God afkomstig zijn’ 

De Amerikaanse leiders van vandaag 
geven minder gemakkelijk toe aan een 
dergelijke lyriek. Zij beginnen te denken 
dat het imperium, al voedt het hun 
overvloed, ook hun democratische 
principes aantast. In dit tragische 
dilemma gevangen, verontrusten zij zich 
over deze krachten die uit het duister 

zijn voort-gekomen als een bedreiging 
die hen beangst. Zij meten de 
vijandschap die tegen hen is 
losgebarsten. Hun ‘duidelijk lot’en hun 
‘zending van de voorzienigheid’hebben 
hen in een situatie gebracht die de 
‘Amerikaanse droom’ ontkent, het van 
binnenuit aantast, het van het 
wezenlijke ontdoet. Hun idealisme put 
zich uit bij de tegenstellingen die ze niet 
hadden verwacht. Ze weten dat hun 
imperium misschien nog niet aan zijn 
toppunt is gekomen, maar dat het, 
doordat het ‘het Amerikaanse ideaal’ 
geweld heeft aangedaan, reeds op weg 
is naar zijn ondergang.”

Laatste zinnen uit het boek HET 
AMERIKAANS IMPERIALISME van 
Claude Julien (1968)

NSF Workshop van het 
Humanistisch Vredesberaad op 
zaterdag 20 mei om 11uur.
Plaats: Universiteitscampus in 
Nijmegen. Sprekers: Stan van 
Houcke en Dirk Barrez

Bloemen en blaffers

“Bloemen en Blaffers” wordt gemaakt door de Vrede van Utrecht, het 
Europees Centrum voor Conflict Preventie en Partizan Publik: zaterdag 22 
april, 19-23uur, dansen na. Tivoli, Oude Gracht 145, Utrecht  
Informatie: www.vredevanutrecht.nl 

minder vreedzaam karakter krijgen. 
Een aantal van de huidige missies nu 
maakt deel uit van de ‘War on terror’. In 
een huis aan huisfolder wordt verteld wat 
u kunt doen tegen terrorisme. Maar wat 
doet de terrorismedreiging eigenlijk met 
de gewone burger? 

Sprekers: Jos Weerts en Berthold 
Gersons. Locatie: Wilhelmina Kinderzie-
kenhuis (WKZ) Lundlaan 6, Utrecht. 

Bijwerkingen van oorlog
Psychische effecten van vredesmissies op militairen en van terrorisme-
dreiging op burgers - Een Symposium van NVMP op zaterdag 20 mei
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De Nederlandse defensie stuurt drie Pantserhouwitsers, het zwaarste type 
kanon dat de krijgsmacht bezit, naar de Afghaanse provincie Uruzgan. 
De vuurmond dient als extra verdediging tegen mogelijke aanvallen van 
Taliban- of Al Qaida-terroristen. Samen met 1200 militairen zullen deze 
tankmonsters meehelpen aan de wederopbouw van Afghanistan………

Oorlogrecht veranderen?

In Engeland worden plannen gesmeed 
om de internationale afspraken over 
oorlog die in 1949 te Geneve zijn 
vastgelegd, te veranderen. De dreiging 
van internationaal terrorisme en de 
angst voor massavernietigingswapens 
rechtvaardigt volgens John Reid een 
hernieuwd debat over preëmptief 
optreden dat onder het “oorlogsrecht” 
valt.

Bron: The Associated Press

In het Europees verdrag voor de 
rechten van de mens (EVRM) staat in 
artikel 15 dat bepaalde grondrechten 
(onder voorwaarden) kunnen worden 
opgeschort in tijden van oorlog of 
andere noodtoestanden. Dit geldt niet 
voor het recht op leven of het folter-
verbod. Hoever mag een staat gaan in 
de beperking van haar burgers om haar 
eigen veiligheid te waarborgen? 

Deze en andere vragen komen aan de 
orde in het promotieonderzoek van J. P. 
Loof dat hij deed bij de universiteit van 
Leiden. Een van zijn conclusies: de 
huidige verdragsartikelen bieden 
genoeg ruimte om het terrorisme 
effectief te bestrijden. Naar zijn oordeel 
is het niet nodig om meer bevoegd-
heden te scheppen. Betere samenwer-
king  en efficienter gebruik van de 
verschillende wetten zijn veel effectiever 
dat vergroten van bevoegdheden (vaak 
een uiting van politieke daadkracht).
Mocht een staat toch te ver gaan in de 
inperking van de grondrechten, is er 
altijd nog het Europeese Hof voor de 
Rechten van de Mens. Helaas vindt de 
wetenschapper Loof  dat het Hof teveel 
ruimte laat aan de nationale staten. Dor 
de terughoudende opstelling dreigt het 
Hof niet serieus genomen te worden. Zo 
duurde de opschorting van mensen-
rechten in het Verenigd Koninkrijk vier 
jaar in het kader van de bestrijding van 
de IRA, die als “noodtoestand” werd 
aangemerkt. Terwijl een noodtoestand 
een tijdelijke maatregel is!

[Bron: Leiden Law Magazine, maart 
2006]  

D o d e n a k k e r

De wind waait fel en striemt ons om de oren 
wij liggen hier bijeen op Bloemendaal
en van door bos. begroeide duinen

spreken wij een ieder toe in onze 

dodentaal Wij liggen hier van god en mens 

verlaten
en gaven eens ons kracht, die werd 
verstomd thans zwijgen wij, omdat we beter 
weten
want vrijheidsleus werd weer een slavenkond’ -

 
De driekleur wordt door velen aangevreten 
gelijk de strijd voor vrijheid van de 
mens als ieder van ons àlles had geweten
hij gaf zijn lijf niet voor een vrome wens 
Hij was geen mest geweest voor hoge tronen 
maar had de liefde van zijn vrouw en kind 
nu zijn wij prooi van wind en regenstromen 
en staren rond.......met veel verbijstering
jan eshuis

Mensenrechten en 
staatsveiligheid, 
kan dat samen?

Zwaar geschut naar Uruzgan
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Moslimangst en xenofobie zijn in elk 
westers land latent aanwezig, ook in 
Nederland. Die gevoelens zijn niet 
permanent manifest, maar komen in 
golven boven water. Zo was 2005 
inzake de relatie tussen de autoch-
tonen en allochtonen een roerig jaar, 
terwijl er dit voorjaar in deze weer 
sprake was van een ommekeer ten 
goede. 
Voor 2005 speelde de moord op Theo 
van Gogh mee, maar zeker ook dat 
een groep van acht bekende publi-
cisten rondom VVD-kamerlid Hirsi Ali, 
onder wie Leon de Winter, Hans 
Jansen, Ellian, Jaffe Vink en Ephi-
menco de islam op een wat hitsende 
manier constant op de korrel nam.

Zo ontstond polarisatie jegens de 
islam en haar aanhangers, waarbij de 
laatsten zich steeds onbehaaglijker 
begonnen te voelen. Kan Europa wel 
met nieuwkomers omgaan, vraag je je 
dan af, dit ook omdat in Amerika 
immigranten zich meer welkom voelen 
en daardoor nauwelijks radicaliseren. 
Mensen te zeer pakken op wat heilig 
voor hen is, hindert in elk geval de 
integratie. Maar er kwam ook tegen-
gas. Geert Mak beet het spits af en 
voorts moeten Ruud Lubbers en Hans 
Wiegel met hun pleidooien voor 
verdraagzaamheid en tegen ‘verkram-
ping’ worden genoemd. Tevens niet te 
vergeten de columnisten Van Doorn 
en Marcel van Dam van respectieve-
lijk Trouw en de Volkskrant en de 
NRC-redacteuren Sjoerd de Jong en 
Bas Heijne. En misschien had ikzelf in 
die tegenbeweging ook een 
bescheiden rolletje.

Vooral in de aanloop van de gemeen-
teraadsverkiezingen van 6 maart 
begon de anti-islamhetze ineens te 
luwen, ook al dreigde in Rotterdam 
rondom Pastors wel even kort een 

nieuwe polarisatie. Mede door de 
verkiezingsuitslag, waarbij de alloch-
tonen een democratische machtsfactor 
bleken en een van integratie getuigende 
weerbaarheid aan de dag legden, kon 
dat dreigende brandje worden geblust. 

Opvallend was ook dat ‘de groep van 
acht’ rond Hirsi Ali zich dit voorjaar 
gedeisd opstelden. Alleen Paul Scheffer 
schreef nog een zeurderig artikel in de 

NRC onder de titel ‘De sputterende 
emancipatiemachine’. Daarin waar-
schuwde hij voor wat hij noemt ‘een 
terugval in de multiculturele droom’ en 
om vooral niet in het gewicht van de 
allochtone stem een bewijs van inte-
gratie te zien. Scheffer schrijft genuan-
ceerd, maar in zijn artikelen is niettemin 
angst te bespeuren. Angst, zo niet voor 
de moslims dan toch wel voor een te 
sterke positie van hen in bepaalde 
politieke partijen. Als zou in een multi-
culturele stad niet juist een partij als 
Leefbaar Rotterdam met een geheel 
blank electoraat ons de meeste zorgen 
moeten baren. 

De moslimangst speelde voorts ook 
mee in de overtrokken reactie op een 
‘slip of the tong’ van Wouter Bos in een 
Parool-interview, waarbij hij niet tegen-
spraak dat een aantal van de gekozen 
allochtone gemeenteraadsleden wat 
extra scholing behoefden. 

En dan komt plotseling de aankondiging 
van minister Rita Verdonk, dat zij zich 
kandidaat stelt voor het VVD-lijsttrek-
kerschap. Een minister die met haar 
harde migrantie- en integratiebeleid en 
vooral met haar toonzetting jegens 

Nieuwe opleving 
islamafobie?

HANS FEDDEMA

allochtonen de tegenstellingen op 
scherp zal zetten. Nederland kan zijn 
borst alvast nat gaan maken.  

Op dezelfde tijd presenteerden 
paradoxaal genoeg acht oud-politici, 
onder wie Hans Dijkstal, Tineke 
Lodders, Mohammed Rabbae, Jan 
Terlouw en Jos van Kemenade het 
manifest ‘Eén land, één samenle-
ving’. Ze roepen op tot samenwer-
king, respect en een open, tolerante 
samenleving. In het licht van de 
‘verkramping’ in 2005, lijkt dit mani-
fest een verademing. Als nieuwe 
Nederlanders het gevoel krijgen dat 
ze niet welkom zijn, slaat dat immers 
terug op de samenleving als geheel. 

Vreemd is dat Trouwcolumnist 
Ephimenco, behorend tot de genoem-
de ‘groep van acht’ op 4 april fel van 
leer trok tegen dat op vrede gerichte 
manifest van oud-politici. Manifesten 
zijn eendimensionaal en gelijkhebbe-
rig en hebben de bedoeling de 
burgers angstig te maken, betoogt hij 
zonder enige spoor van zelfkritiek 
over zijn eigen rol in deze. En het 
“papiertje” van de oud-politici zou 
eerder gericht zijn tegen Job Cohen 
en Wouter Bos dan tegen ‘de groep 
van acht’ inclusief hemzelf. 

Kortom de druiven zijn zuur. Het valt 
ook niet mee te moeten ontdekken 
dat het klimaat de laatste maanden 
zo is veranderd. Maar er gloort hoop 
voor hem en zijn maten. Rita Verdonk 
zal, als het haar lukt Rutte te 
verslaan, door haar stijl en imago, en 
mede ook door de krachten die ze 
aantrekt, zorg dragen voor een 
nieuwe omslag. Er zal een nieuwe 
golf van angst en anti-moslimgevoe-
lens ontstaan. En tevens nieuwe 
kansen voor islamofobe publicisten 
om daar op in te spelen.
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Een anekdote uit het verleden
Het was in de zomermaanden van 1950 
dat ik als technisch student een stage-
plaats kreeg bij de Electricité de France 
(EDF), en wel bij de bouw van de 
waterkrachtcentrale bij Ottmarsheim in 
het gebied van de boven-Rijn. Een 
gigantisch bouwwerk dat door het 
staatsbedrijf geheel in eigen beheer tot 
stand werd gebracht.
Mijn bewondering ervoor heb ik ook in 
mijn verslag laten doorklinken. Toch 
bleek het bij de directie niet gunstig 
ontvangen. De grief was de 
volgende: “U hebt in uw 
verslag ook een opsomming 
gegeven van de vele nationa-
liteiten op de bouwplaats. Het 
aantal buitenlanders dat hier 
werkt is echter hooguit 10%”! 
En toen ik voorzichtig wees op 
de Algerijnse werklieden die 
een groot deel van de 
barakkenkamp bevolkten was 
het antwoord: “Algerije is een 
departement van Frankrijk. Die 
mensen zijn Fransen”!

Een halve eeuw later
In 1954 is de opstand 
uitgebroken in Algerije. Een 
bloedige koloniale oorlog 
volgde. Pas in 1962 is de 
erkenning gekomen als 
zelfstandige natie. De 
Europese bovenlaag (± 1 
miljoen) ging toen terug naar 
Frankrijk, spoedig gevolgd door 
werkzoekende Algerijnen. Ze 
kunnen terecht in de 
inderhaast opgetrokken 
hoogbouwwijken, zoals Gert van 
Langendonck beschrijft in het NRC 
maandblad van april 2006. Hier 
woonden, zoals hij vertelt, de met 
revanchegedachten behepte ex-
kolonialisten vlak naast de Algerijnse 
migranten. In 1981 leidde dit al tot 
geweldsuitbarstingen, mede door 
meedogenloos optreden van de politie.

En nu broeit het weer. Gert van Langen-
donck huurde met de fotograaf Karim 
Ben Khelifa voor twee maanden een 
flatje in de banlieue Vénissieux bij Lyon 
om één en ander te bestuderen. Hij 
sprak met vele inwoners over hun 
situatie.

Zo ook met Kadir (17), een scholier die 
heeft meegedaan met de rellen in 
november. Over hoe hij zichzelf defini-
eert. Antwoord: Moslim! Ook Fransman? 
Antwoord: Nee! Maar je kan toch èn 
Fransman èn Moslim zijn? “Nee, 
onmogelijk”. Waarom niet? “Dat komt 
door de Fransen”!
Voor de rechtbank konden jongens als 
Kadir ook niet aangeven waarom ze 
aan de rellen meededen. Hun advocate 
zei hierover: “Deze jongeren hebben 
gewoon de woorden niet meer om met 

de buitenwereld te kunnen praten. In de 
jaren tachtig hadden ze nog een 
politieke boodschap. Vandaag is de 
enige boodschap dat ze boos zijn”.
Gert van Langendonck over het 
wereldbeeld van een jongen als Kadir 
(ingekort):
“Hij gelooft niets van wat de media 
vertellen, ‘Osama Bin Laden’, allemaal 
verzonnen. Hetzelfde geldt voor ‘11 
september’. Ze hebben het zelf in 
elkaar gezet om een excuus te hebben 
om de islamitische wereld aan te vallen. 
Heeft Hitler zes miljoen Joden ver-
moord? Dat geloof ik niet. Ook aids is 
een verzinsel, ‘ze’ hebben allang een 
vaccin, maar ‘ze’ houden het voor zich. 

‘Ze’ dat zijn van Kadir de indringers. Wie 
dat zijn? “Weet ik veel”, de Amerikanen, 
de Joden. Alles is een grote manipula-
tie. Over zijn toekomst maakt hij zich 
geen illusies”.

Een ander archetype dat van Langen-
donck in zijn artikel ten tonele voert is 
dat van Omar (28). Deze meent dat het 
goed fout kan gaan als jongens als 
Kadir geen toekomst zien dan het lot 
dat henzelf heeft getroffen. Omar is 
werkeloos en financieel afhankelijk van 
zijn familie. Hij is gefrustreerd geraakt. 
Als niet-blanke zonder diploma komt hij 
nergens aan de bak. (Alleen in de 
veiligheidssector wil het nog wel eens 
lukken.) Een woning krijgt hij niet, gaat 
hij met vrienden een glaasje drinken in 
Lyon, dan wordt hij geweigerd, nota 
bene door iemand als hij die geen ander 
werk heeft kunnen krijgen dan dat van 
uitsmijter. Het liefst blijft hij binnen zijn 

banlieue.

Een andere dertiger, 
Mohammed Ali, die wel werk 
heeft (technicus bij France 
Telecom) uit het zo: “In mijn 
banlieue voel ik mij Frans, maar 
daarbuiten buitenlander. Dus 
blijf ik liever in mijn banlieue”.

Maar er is ook Djamel Attalah, 
die in 1983 mede het initiatief 
nam voor een mars van 
Marseille naar Parijs, een mars 
voor gelijkheid en tegen 
racisme. Het werd een 
doorslaand succes. Hij betreurt 
het alleen dat spoedig daarop 
het initiatief hun uit handen werd 
genomen via een grootscheepse 
media-actie vanuit de parti-
Socialiste.
Maar hij droomt nog steeds dat 
de migranten uit de vroegere 
Franse koloniën ooit 
volwaardige Franse 
staatsburgers zullen zijn. Hij wil 
zich kandidaat stellen voor de 

gemeenteraad.

Kadir zal niet stemmen. Het haalt toch 
niets uit.

Naschrift
Het verhaal van Gert van Langendonck 
leert weer eens dat het bevorderen van 
integratie hard nodig is. Het leert ook 
dat niet alleen de binnenlandse, maar 
ook de buitenlandse politiek erop dient 
te worden afgestemd.
En... nooit initiatieven uit handen 
nemen, maar wèl de obstakels weg-
nemen.

Koos de Beus

Wel of niet Fransman?
Voor velen in de buitenwijken (de banlieue) van belangrijke 
Franse steden is het een dilemma. De uitgebreide rellen van 
najaar 2005 getuigden van boosheid tegen de Franse maatschap-
pij van de overwegend van Algerijnse afkomst zijnde bevolking. 
Velen ervan, en zeker van die de straat opgingen, zijn in Frank-
rijk geboren. Maar hoe voelen ze zich? Wel of niet Fransman?
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Raketschild verder 
ontwikkeld
In het bekende lijstje verdragen dat de 
Verenigde Staten niet hebben onder-
tekend sinds Bush aan de macht is 
staat ook het opheffen van de ABM-
verdrag. Sinds het verdwijnen hiervan 
is het mogelijk om een systeem te 
ontwikkelen om vijandelijke interconti-
nentale ballistische raketten (ICBM’s) 
onschadelijk te maken. Daardoor 
worden deze ICBM’s minder slagvaar-
dig. Dat mag op het eerste gezicht 
goed lijken, maar een logische reactie 
vanuit een militaire optiek is het 
ontwikkelen van meer raketten om de 
slagkracht op gelijke hoogte te houden, 
dat geldt natuurlijk alleen voor landen 
die dit kunnen en willen betalen. Het 
ABM-verdrag had dus een positieve 
invloed op het beperken van deze 
wapens en verhinderde een stap in 
een almaar doorgaande bewapenings-
spiraal. Er was dan ook nogal wat 
protest tegen de Amerikaanse politiek.
Eerder beschreven wij de programma’s 
die in Europa werden ontwikkeld als 
onderdelen van het raketschild. 
Recentelijk is een aantal artikelen 
verschenen over de Nederlandse 
bijdragen hieraan. Deze onderbouwen 
onze visie van destijds. Zo beschreef 
Jane’s International Defence Review 
de ontwikkelingen die plaats vinden bij 
Thales Nederland. Een radar van 
Thales is bedoeld om de raketten op te 
sporen, “een eerste stap voor op zee 
gestationeerd raketschild tegen 
ballistische raketten (TMBD).” De 
tweede stap wordt ook al voorzien door 
Thales. Het gaat hier om het plaatsen 
van een raket (SM-3) die een 

ballistische raket buiten de atmosfeer 
kan treffen. Thales voorziet een grote 
markt voor zijn radar. Hij kan geplaatst 
worden op 26 marineschepen van 
Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, 
Nederland en Zuid-Korea. 
Bronnen: ‘Thales Nederland tests 
SMART-L modifi ed for theatre ballistic 
missile defence role,’ JIDR, 4/2006; en 
Martin Broek en Frank Slijper, ‘Theatre 
Missile Defence; First steps towards 
global missile defence,’ mei 2001, 
PENN-NL, Working Group Eurobomb

Ziekenhuizen of wapens?
Met de titel : “Ziekenhuizen of wapens?” 
vatte het VPRO-radioprogramma Argos 
de inzet van overheidsexportkredietfi na
nciering (EKI) om wapenexporten te 
steunen samen. Aanleiding voor deze 
scherp geformuleerde keuze is het feit 
dat alle exportkredietgelden voor 
Indonesië zijn opgebruikt. 
Omdat 1 miljard euro wordt besteed aan 
vier oorlogsschepen (van een totaal van 

1,5 miljard EKI- bestedingslimiet voor 
dit land) kan de Delftse 
apparatenbouwer Enraf Nonius - dat 
medische appara tuur aan 
academische ziekenhuizen in 
Indonesië wil leveren - geen gebruik 
maken van EKI. De order kunnen ze 
dus vergeten. Een vertegenwoordiger 
van de ABN-AMRO stelt dat een hele 
trits bedrijven op de wachtlijst staat. 
Het antwoord op de door Argos 
gestelde vraag is dus: wapens. Er is in 
Nederland geen regelgeving die 
militaire exporten uitsluit van EKI en 
daardoor is het niet mogelijk paal en 
perk te stellen aan deze misstand. Tijd 
dat die regeling er komt.
Bronnen: VPRO Argos 17 maart 2006; 
en Marijn Peperkamp, ‘Wapens of 
ontwikkeling?; militaire 
exportkredieten,’ maart 2006.

Namaak insecten uit Delft
Met een snelheid van 6,5 kilometer per 
uur vliegt een zwerm reusachtige – zo 
groot als een onderarm - namaaklibel-
len voorbij. Het gaat hierbij om een 
microluchtvoertuig (MAV) dat aan de 
Universiteit van Delft is ontworpen, 
genaamd Delfl y. De Delfl y won zelfs de 
prijs voor het beste exotische ontwerp, 
een competitie tussen techneuten in 
Europa en de VS die zich met de bouw 
van dergelijke mini vliegtuigjes bezig 
houden. Het is bedoeld voor observa-
tie en herkenning van personen in 
mensenmassa’s (demonstraties?), 
gedurende stadsoorlogen (zoals Faluja 
in Irak?) en antiterrorisme operaties. 
Bron: ‘Delft University to expand 
DelFly MAV capability for security 
work’, JIDR april 2006.

door Martin Broek, Campagne tegen 
Wapenhandel, Dutch Campaign Against 

Weapon Trade, Anna Spenglerstraat 
71, 1054 NH Amsterdam tel. 00 31(0)20 

6164684; amokmar@antenna.nl  
www.stopwapenhandel.org

www.stoparmstrade.org 

On-line leeszaal voor 
Vredesmuseum 
Het Museum voor Vrede en Geweld-
loosheid beschikt nu over een on-line 
leeszaal. U kunt er de complete teksten 
van boeken, tijdschriften en documen-
ten inzien en downloaden.
(www.vredesmuseum.nl)
 
Opheffi ng van de Klaagmuur 
voor de Vrede?
Saskia Molin is niet langer in staat om 
de Klaagmuur voor de Vrede in stand te 
houden. De Klaagmuur stond vele jaren 
met regelmaat op het Roelof Hartplein 
in Amsterdam. Eerdere oproepen 
mochten niet baten zodat de muur dit 
jaar niet zal worden gebouwd. Indien u 
dit wil voorkomen kunt u bellen naar: 
015 2121694. Foto’s van de Klaagmuur 
kunt u zien op bovenvermelde site. 

Globalisering van 
Geweldloosheid 
War Resisters International organiseert 
om de drie jaar een grote internationale 
conferentie. Dit keer is het onderwerp 
‘Globalising Nonviolence’. De conferen-
tie wordt gehouden van 23 t/m 27 juli 
2006 in Paderborn, Duitsland. De 
kosten bedragen 200 euro per persoon 
inclusief maaltijden en onderdak. Meer 
informatie: www.globalisingnonviolence.
org of bij Pais 015 2121694. 

Scholen verplicht werving 
voor leger toe te laten 
Het Amerikaanse Hooggerechtshof 
heeft uitgesproken dat scholen werving 
van studenten voor de krijgsmacht op 
school moeten toelaten. Doen zij dat 
niet dan krijgen ze geen subsidie meer 
van de federale overheid. Het beroep 

K O R T E   B E R I C H T E N   V A N   P A I S dat een aantal scholen deed op het 
recht van eerlijke voorlichting is 
daarmee van tafel geveegd. 

Turkse dienstweigeraar 
Mehmet Tarhan vrijgelaten 
Onverwachts werd de Turkse dienst-
weigeraar Mehmet Tarhan vrijgelaten. 
O.a. Pais voerde hier eerder actie voor. 
Aangezien Mehmet opnieuw is opgeroe-
pen en weer dienst geweigerd heeft, 
vrezen we dat de zaak hiermee nog niet 
ten einde is. 

Britse soldaat weigert in Irak 
te vechten
Ben Griffi n, een Britse soldaat van de 
speciale troepen, weigert nog langer in 
Irak te vechten. Hij heeft teveel illegale 
acties van VS-troepen gezien en meent 
dat zij alle Irakezen als ‘untermenschen’ 
beschouwen. Hij moet voor de krijgs-
raad verschijnen. 
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Toen tien jaar na de massamoord in 
Srebrenica een fototentoostelling 
werd gehouden in het gebouw van 
de Tweede Kamer, liet Frans 
Weisglas (voorzitter)  de tentoon-
stelling sluiten omdat hij de beelden 
te schokkend achtte voor kinderen. 
Hoe ver mag men mensen confron-
teren met gruwelijke beelden? Met 
het absolute kwaad? Mag men een 
kind voorhouden dat ook hij of zij 
ooit een genocidale dader zou 
kunnen zijn?

Met deze, en andere vragen ziet de 
historicus Bob de Graaff de grote 
valkuilen die op de weg liggen als 
genocide of andere mensenrechten-
schendingen op waarheid moeten 
worden onderzocht. Als bijzonder 
hoogleraar politieke en culturele 
reconstructie vanuit humanistisch 
perspectief voor de Stichting Socrates, 
krijgt hij de kans om hieraan onderzoek 
te verrichten op de universiteit van 
Utrecht. Op 3 april hield hij zijn oratie 
die handelde over de wens tot heroriën-

tatie van geschiedenisonderwijs voor 
onze scholen. Grondslag voor dit idee is 
dat geschiednisopvattingen vaak een rol 
hebben gespeeld in de aanloop naar 
een conflict en dat na afloop daarvan 
het geschiedbeeld bovendien wordt 
bepaald door traumatische ervaringen 
van het conflict zelf.
Een herhaling van het conflict zou 
kunnen worden voorkomen door de 
eenzijdige visie over het conflict te 
vervangen door een visie uit meer 
invalshoeken vindt de Graaff. Bij de 
beoordeling van de inhoud van geschie-
denis onderwijs speelt de beschrijving 
van zowel de voormalige slachtoffers 
als de ex-daders uit de conflictperiode 
een belangrijke rol. 
Hoe moeilijk moet het zijn voor over-
levenden van een slachting om de 
daders nog als buren te hebben, zoals 
na de afloop van van recente genocides 
in Cambodja, Rwanda en Bosnië-
Herzegovina? Want [H]erinnering brengt 
even vaak wraak voort als verzoening, 
wordt gezegd. Maar herinnering is niet 
hetzelfde als geschiedschrijving. Het is 
het verschil tussen kennis van en uit het 
verleden en kennis over het verleden. 
Dat dit onderscheid heel broos is ligt 
natuurlijk voor de hand. 

Herdenken en herinneren, of niet?
Heeft de historicus de plicht om om de 
herinnering aan groot menselijk leiden 
levend te houden? “Geef slachtoffers 
een stem, spreek voor hen die niet 
meer kunnen spreken... opdat niet 
vergeten wordt!” zeggen voorstanders. 

Slachtoffers van genocide in de geschiedenis

Vredesvrouwen uit Kosovo en 
Servië werken samen 
Het Kosova Women’s Network en 
Women in Black (Servië) hebben 
besloten samen te werken bij het volgen 
van de onderhandelingen over de 
toekomstige status van Kosovo. Zij 
zullen parallel aan de officiële onder-
handelingen vrouwenonderhandelingen 
organiseren. Over een aantal belang-
rijke uitgangspunten bestaat al overeen-
stemming. 

Park genoemd naar 
dienstweigeraar 
De Finse hoofdstad Helsinki besloot op 
15 maart 2006 een park te noemen 
naar dienstweigeraar en WRI-lid Arndt 
Pekurinen. Voor de Tweede Wereldoor-
log was hij een bekend voorman van de 
Finse vredesbeweging. In 1941 werd hij 
wegens dienstweigering geëxecuteerd.

Maar het kan ook nodig zijn om de 
optelling van doorgegeven ongenees-
lijke wonden van voormalige slacht-
offers, vol haat en weerwraak te 
doorbreken om nieuw daderschap te 
voorkomen, zo zeggen tegenstanders. 
Zo is het effect van de fixatie op de 
holocaust heel vreemd. Het wordt 
vatbaar voor de politieke agenda. De 
holocaust wordt een mythe, een 
symbool, een superherinnering. Maar 
ook de totale ontkenning hoort bij het 
genocide patroon. Hoe groter het 
misdrijf, hoe groter de ontkenning.
Het moge duidelijk zijn dat historiseren 
een plicht is. Het is nodig om steeds 
bijgewerkt te worden als een actief 
proces van herinneren. Nieuwe vertel-
vormen zijn nodig, met een ethisch 
oordeel. Dat brengt de menselijke 
waardigheid naar voor en is daardoor 
een historische genoegdoening naast 
opvoedkundige waarden. Ook situatio-
nele ethiek moet meewegen, gebaseerd 
op de handeling in de ruimte van 
situatie en de tijd. Daarnaast moeten we 
zuinig zijn op de bronnen, want daders 
wissen hun daden graag snel en 
grondig uit. 
De actualiteit van deze oratie is treffend. 
Volgende maand herdenken we in 
Nederland de slachtoffers van oorlogen.  
Om nooit te vergeten: 4 mei.

Anke Polak

[De volledige tekst van deze oratie kunt 
u bestellen bij uitgeverij SWP te 
Amsterdam, ISBN 90 6665 759 6] 
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• Elke laatste zaterdag van de maand 
17.30 Vrouwenontmoetingsavond met 
eten en informatie voor Vrouwen met en 
zonder papieren. Welkom vanaf 17.30. 
Rond 19.00 (vegetarisch) eten en vanaf 
20.00 informatie met gastspreekster, 
film of discussie. Peper (restaurant van 
de Oude Filmacademie), Overtoom 301, 
Amsterdam. € 5 (gratis voor vrouwen 
zonder papieren; kinderen ook welkom). 
Org: ASKV en SVZV. 020-6272408/
4205670 (ASKV) of 020-4630345 
(SVZV). www.askv.nl
• Elke eerste zaterdag van de maand 
12.00-12.30 Stiltekring ‘in plaats van 
geweld, stilstaan voor de vrede en 
ruimte voor dialoog’. Raad van Kerken, 
het Vredesplatform en de werkgroep 
‘Moslims en Christenen’. Cees van der 
Steen, Willem-Alexanderplantsoen 5, 
1945 VE Beverwijk, 0251 253866

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• t/m vr 28 apr 2006 Tentoonstelling 
Vergeven - Verzoenen. 24 verhalen met 
foto’s die een indringend en persoonlijk 
beeld geven van vergeving en verzoe-
ning wereldwijd. De verhalen komen 
van mensen die zelf geweld doorge-
maakt hebben. Hesse Bibliotheek, 
Molenplein 25, Ter Apel. Gratis. ma, wo, 
vr 10-17 uur; di, do 10-20 uur; za 10-
12.30 uur. Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid. 0599 581547. 
info@vredesmuseum.nl 
www.vredesmuseum.nl
• t/m ma 15 mei 2006 Tentoonstelling 
De Vredesfabriek. Interactieve tentoon-
stelling 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 2006 t/m ma 29 mei 2006 
Tentoonstelling Onderdrukking en 
Bevrijding. Een indrukwekkende 
tentoonstelling over Duitse dienstweige-
raars in de Tweede Wereldoorlog. 
Openbare Bibliotheek, Bantuinweg 2, 
Rhenen. Gratis. ma, wo 14-17 uur; di, 
do, vr 14-20 uur; za 10-13 uur. Museum 
voor Vrede en Geweldloosheid. 0317 
613236. info@vredesmuseum.nl 
www.vredesmuseum.nl
• do 4 mei 2006 t/m zo 7 mei 2006 
Europees Sociaal Forum. Europees 
forum van andersglobalisten, onder de 
noemer ‘Een andere wereld is mogelijk’. 
Athene (Griekenland). www.fse-esf.org
• vr 19 mei 2006 t/m zo 21 mei 2006 
Tweede Nederlands Sociaal Forum. Er 
komt een volledig NSF-dorp met 
workshops, debatten, optredens en over-
nachtingsmogelijkheden. Dit alles onder 
het WSF motto: ‘een andere wereld is 
mogelijk’. Thema’s: milieu, vrede, 
solidariteit, mensenrechten, strategie en 
alternatieven. Radboud Universiteit, 
Nijmegen. Nederlands Sociaal Forum. 

020-5507362. info@sociaalforum.nl 
www.sociaalforum.nl

EENDAAGSE ACTIVITEITEN
• za 22 apr 11.30-16.30 Demonstratie 
Vergeet Tsjernobyl niet: Stop kern-
energie! Grensoverschrijdende 
Tsjernobyl-herdenking. 11.30-12.30 
manifestatie in Gronau. 13.30 verzame-
len station Almelo-de Riet. 14.00-16.30 
manifestatie bij Urenco en demonstratie 
naar centrum Almelo (Hagenborghpark). 
Almelo. Speciaal busvervoer vanuit 
A’dan en Nijmegen? Bel Rob Boogert 
070-3890235. Anti-Urenco Alliantie 
(AUA). 074 2595429 of 053 4322218. 
nenocontact@hetnet.nl 
home.hetnet.nl/~antinucleair/
• di 25 apr 8.00-17.00 Internationale 
vredesconferentie Science, technology 
and peace. Focus op conversie en 
transformatie van technologische 
aspecten. Technische Universiteit (TU/
e), Blauwe Zaal, Eindhoven. Vredes-
centrum van de TU/e. 040 2474546. 
vredescentrum@tue.nl 
www.tue.nl/vredescentrum
• di 25 apr 17.30-19.30 Presentatie 
Toekomstagenda Milieu. Ruimte voor 
het stellen van vragen en mee discus-
siëren over het implementeren van de 
Toekomstagenda Milieu. Spaansche 
Hof, Westeinde 12, Den Haag. Ont-
vangst 17.00, na 19.30 aansluitend 
buffet. Leven met de aarde. 
info@aardewaardig.com
• wo 26 apr 20.00 Workshop 
Consuminderen. Door Willemien 
Wierenga-Bremmer bij het Humanis-
tisch Verbond Sneek. Activiteitencom-
missie Sneek. 0515 574809 (Jet van 
Holten). www.zuinigheidmetstijl.nl
• wo 26 apr 18.00 Eten, film en 
informatie Food Not Bombs verzorgt 
eten. FNB Wageningen maakt gratis 
eten, vertelt over FNB en vertoont 
filmpjes. Lawickse Allee 13, Wagenin-
gen. Politiek Infocentrum Wageningen, 
ism FNB Wageningen. 0317 423588. 
anarchismefestival@infocentrumwageningen.nl 
www.anarchismefestival.nl
• do 27 apr Actie Campagne tegen 
Wapenhandel. Verder acties in Leiden, 
Weert, Eindhoven, Utrecht, Den Haag, 

Hoofddorp,Groningen, Arnhem, Zwolle, 
Rotterdam en Delft, Amsterdam. 
Campagne tegen Wapenhandel. 
www.stopwapenhandel.org
• za 13 mei Uitreiking Ab Harrewijn 
Prijs. Voor initiatieven die ten goede 
komen aan de onderkant van de 
samenleving.. Den Haag. Kandidaten 
aanmelden tot 1 februari. secretariaat@
abharrewijnprijs www.abharrewijnprijs.nl
• za 13 mei Prijsuitreiking Four Free-
doms Award aan (oa) Burmese opposi-
tieleidster Aung San Suu Kyi. Jaarlijkse 
prijs van het Franklin and Eleanor 
Roosevelt Institute. Omdat Aung San 
Suu Kyi door de Burmese junta onder 
huisarrest is geplaatst, wordt de prijs 
door een persoonlijke vriend, namens 
haar, in ontvangst genomen. Middel-
burg. Voor Nederland: Burma Centrum 
Nederland, 020 6716952. bcn@xs4all.nl
www.roosevelt.nl/en/four_freedoms/2006
• za 13 mei 11.00-17.00 Seminar 
Geklaagd over racisme op de werkplek 
... en dan? Presentatie van het EARN/
LBR onderzoek naar de gevolgen voor 
mensen die een klacht hebben inge-
diend over racisme op de werkplek. Wat 
betekenen de resultaten voor de praktijk 
op de werkvloer? Wat verwachten we 
van de vakbonden in deze? Kantoor 
TIE, De Wittenstraat 25-2, Amsterdam. 
gratis. Bestemd voor zwarte en migran-
tenvakbondsleden/-werknemers. EARN, 
kaderwerkgroep FNV-bonden. 0622 
231842. fnv.earn@gmail.com 
www.fnvbondgenoten.net/earn/
• za 20 mei 13.00-16.00 Symposium 
Bijwerkingen van oorlog. Militairen die 
worden uitgezonden op ‘vredesmissies’ 
komen gelukkig meestal ook weer 
heelhuids thuis, maar voor een deel van 
hen beginnen daar pas de problemen. 
Post Traumatische Stress Stoornis 
(PTSS) en andere gezondheidsklachten 
nemen in omvang toe naarmate de 
uitzendingen een minder vreedzaam 
karakter krijgen. Wilhelmina Kinderzie-
kenhuis (WKZ) Lundlaan 6, Utrecht. 
Gratis. NVMP, Gezondheidszorg en 
Vredesvraagstukken. 030-2722940. 
office@nvmp.org www.nvmp.org
• wo 24 mei 15.00-21.00 Bijeenkomst 
Women Resisting Violence - experi-
ences & realities from East Europe. Met 
tentoonstellingen, informatietafels, 
paneldiscussie, workshops en films. 
Tevens première van de expositie ‘1000 
peacewomen/vredesvrouwen’. De 
voertaal is op deze dag merendeels 
Engels.. ABC Treehouse, Voetboog-
straat 11, Amsterdam. Ihkv de Internatio-
nale Vrouwendag voor Vrede & Ontwa-
pening. IFOR/Women Peacemakers 
Program. mmv. Vrouwen voor Vrede, 
International Museum of Women en V-
mania. 072 5123014. www.ifor.org/WPP

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). 


