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De heer Jan Eshuis uit Amsterdam 
vroeg de redactie hier enige 
woorden aan te wijden. Dik Prins 
was in 1970 de oprichter en 
vervolgens de bezielde leider van 
het colportageblad ‘Van Zwaarden 
naar Ploegscharen’. Begin 1996 
is dit samengegaan met ’t Kan 

Het vurig paard moest eind’lijk sneven... 

De pionier van het eerste uur is niet meer
Dankzij Dik Prins leeft de vredes-gedachte in veler harten, heeft het 
begrip ‘Van Zwaarden naar Ploegscharen’ nog niets aan kracht 
ingeboet.
Een man met een ijzersterk geheugen, een wandelend postcode- en 
telefoonboek met een feilloos adressenbestand in ‘t hoofd. De 
algemene en vaderlandse geschiedenis was voor hem gesneden koek. 
Hij kende bijna iedere abonnee van ‘zijn’ krant persoonlijk. Soms 
moeilijk in de omgang, maar vasthoudend als een terriër als het ging 
om dat éne doel: de wapens de wereld uit!
Zowaar een onvermoeibaar strijder voor recht en gerechtigheid. Zijn 
stofwolk (en die van zijn vrouw) laten onuitwisbare sporen na.

Hij geloofde in een krachtige organisatie, in kerngroepen vooral die 
een sneeuwbaleffect moesten teweegbrengen. Het hoogtepunt, ook 
voor hem, vormde de anti-kernwapen-demonstratie in Amsterdam. De 
tanende belangstelling daarna heeft hij nooit kunnen aanvaarden, dat 
paste niet bij zijn ‘zendingsdrang die resultaat wil zien’.
Prins was en bleef ‘Van Zwaarden naar Ploegscharen’ in eigen persoon 
en financierde dat zelfs ook voor uitvallers en wanbetalers. Op latere 
leeftijd raakte hij soms uit z’n evenwicht als de wind uit de verkeerde 
hoek bleef waaien.
Zijn levenswerk is nu afgesloten. Roemloos? Complimenten wees hij 
beslist af. Geschenken, vieringen en hoogtijdagen waren – buiten van 
Zwaarden naar Ploegscharen – voor hem taboe, van geen waarde. Zijn 
persoonlijk leven was vergelijkbaar spaarzaam en sober met dat van 
de onlangs overleden Kees Koning. Hij werkte en leefde als een 
‘roepende in de woestijn’. Niet aangesloten bij een kerkgenootschap, 
toch doordrongen van de evangelische boodschap inzake 
geweldloosheid, barmhartigheid en gerechtigheid.
Een lang ziekbed is hem bespaard gebleven. 24 Uur voor zijn dood 
(toen ik het Vredesmuseum 1) noemde) zag ik voor het eerst tranen 
van emotie in de ogen van deze eenzame strijder, die als een profeet 
3000 aanhangers wist te mobiliseren.
Prins is niet meer, maar zijn boodschap blijft doorklinken in de wereld 
van deze en de volgende eeuw. De enige boodschap die werkelijk 
vrede brengt:

Een wereld zonder geweld!

1) Prins gaf voor het Vredesmuseum een aanzienlijk bedrag en na zijn 
dood een legaat

Dik Prins tien jaar geleden overleden

Anders.
We menen er goed aan te doen 
hieronder in grote lijnen het ‘In 
memoriam’ weer te geven zoals 
het verscheen in het middenkatern 
van ’t Kan Anders van november/
december 1996. Het is van de 
hand van Jan Baan
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JSF-aanschaf op de lange baan?
Kabinetsval biedt kansen

door FRANK SLIJPER _____

Vooralsnog lijkt de oppositie niet kansloos met 
de eis om te wachten met beslissen tot er een 
nieuw kabinet is. Een megaproject als de JSF – 
kortgeleden ‘Lightning II’ gedoopt – zouden niet 
door een minderheidskabinet met steun van 
LPF-restanten erdoor gejast mogen worden. 
Bovendien is – anders dan vaak wordt gesugge-
reerd – die noodzaak er helemaal niet. Hoewel 
de Amerikanen graag zouden zien dat alle 
partnerlanden voor het einde van dit jaar hun 
handtekening zetten onder een principeak-
koord, is dat geen must. Tijdens de internationa-
le luchtvaartshow in Farnborough in juli vertel-
den topfiguren uit het Pentagon en Lockheed 
Martin tegenover het Reformatorisch Dagblad 
dat Nederland prima op een later moment een 
keuze kan maken. Dat maakt geen verschil 
voor de positie van de Nederlandse luchtmacht 
en industrie.

Er zijn veel goede redenen om (nog) geen 
opvolger van de F-16 te bestellen. Naast heel 
goede principiële redenen tegen de aanschaf 
van zwaarbewapende moordmachines, zijn er 
ook heel praktische argumenten in te brengen 
die zowel links als rechts zouden moeten 
overtuigen. Niet de minste daarvan zijn de 
aanhoudende berichten die wijzen op tech-
nische problemen, vertragingen en kostenstijgin-
gen. Gezien alle onzekerheden waarmee het 
JSF-project nog is omgeven, is er geen goede 
reden te verzinnen waarom een beslissing over 
de opvolging van de F-16 nu al genomen zou 
moeten worden. Daar kan nog prima een paar 
jaar mee gewacht worden.

De Nederlandse regering heeft duidelijk de 
balen van de negatieve teneur van de bericht-
geving rond de beoogde opvolger van de F-16. 
Ze grijpt iedere kans om daar een ‘JSF goed 
nieuws show’ tegenover te stellen. Een order 
voor Stork? Defensie pakt uit met een persbe-
richt. In mei nog rukte staatssecretaris Van 
Gennip van Economische Zaken samen met 
Lockheed Martin topman Burbage uit om alweer 
zo’n fantastische Stork opdracht wereldkundig 
te maken. Nog steeds toetert Den Haag rond 
dat tegenover de geïnvesteerde 800 miljoen 
dollar ‘JSF-entreegeld’ het tienvoudige aan te 
verwachten productieorders staat. Nog los van 
het realiteitsgehalte daarvan is het onwaar-
schijnlijk dat het bedrijfsleven daarmee genoeg 

verdiend zou hebben om een marge van tien 
procent terug te betalen aan de staat. De 
deelnemende bedrijven moeten namelijk het 
sinds 2002 door de regering voorgeschoten 
deelnamegeld over een paar jaar langzaamaan 
terugbetalen. Zoals het er momenteel voor 
staat komt grofweg de helft van de rekening bij 
Stork op het bord terecht. Stork’s positie blijft 
onduidelijk, ook nu een overname door zoge-
naamde durfkapitalisten is afgeketst. Het heeft 
de afgelopen jaren geregeld aangegeven open 
te staan voor een overname door een buiten-
landse partner, waarmee de kans groot is dat 
de Staat der Nederlanden vervolgens kan 
fluiten naar haar geld. Een ander pronkstuk van 
de regering is de samenwerking met Dutch-
Aero, het voormalige Philips Aerospace, dat 
tegenwoordig voor 20 procent van Philips is en 
voor de rest in handen van het Italiaanse Avio. 
Hoewel men gokt op een onderhoudscentrum 
(‘Maintenance Valley’) voor alle Europese JSF 
toestellen is daar nog geen enkele garantie 
voor. Voor het overige zullen bij een stuk of 
twintig MKB-bedrijven de overige kruimels 
moeten worden opgehaald. Iedereen met een 
beetje gevoel voor politiek kan aanvoelen dat 
na veel gesteggel rond 2014 besloten wordt het 
dan nog openstaande bedrag van 500 miljoen 
euro als eenmalige last af te boeken. Dan is er 
een paar honderd miljoen euro gepompt in 
bedrijven die prima hun eigen broek op kunnen 
houden.

Het orderboek van JSF-hoofdaannemer Lock-
heed Martin laat naar beneden bijgestelde 
aankoopverwachtingen zien. Vooral in de VS 
klappen regelmatig generaals en regeringsfunc-
tionarissen uit de school over mogelijke reduc-
ties. In februari vertelde vice-defensieminister 
Gordon England  - een van de belangrijkste 
Amerikanen in het dossier – de verzamelde 
pers nog dat het totale aantal benodigde JSF-
toestellen in de loop der jaren zeker zal dalen. 
Met het voortschrijden van de techniek komt de 
nadruk steeds meer op kwaliteit dan op aantal-
len, aldus England. Bovendien zullen onbeman-
de vliegtuigen een dominantere rol gaan spelen 
volgens de bewindsvoerder. Op het strijdtoneel 
in Afghanistan en Irak valt die verschuiving al 
duidelijk te zien. De Amerikaanse troepen 
schakelen vaker zogenaamde Predator robot-
vliegtuigen in, niet alleen voor verkennings-
missies, maar ook om bombardementen uit te 
voeren. Zo beperkt men de verliezen aan eigen 
zijde is de redenering. Met dat gegeven in het 
achterhoofd is Lockheed Martin gestart met de 
ontwikkeling van een eigen onbemande JSF-
versie.
De baas van de luchtmacht, generaal Mosley 
noemde kort geleden een andere goede reden 
voor de Amerikanen om te snijden in de begro-
ting: de interesse vanuit het buitenland zou zo 
overweldigend zijn dat de VS zelf gerust wat 
minder zou kunnen bestellen. 
Hoewel het Amerikaanse parlement en de 

Tegen alle verwachtingen in wordt de aanschaf van 
de Joint Strike Fighter misschien nog een heikel 
politiek punt. Door de val van de regering vlak 
voor de zomervakantie en het daaropvolgende 
minderheidskabinet Balkenende 3 bestaat de kans 
dat een besluit over dit dossier over de verkiezingen 
heen getild wordt. Zeker is dat allerminst, want de 
‘nieuwe’ regering voelt zelf bitter weinig voor uitstel. 
De komende maanden zal het er om spannen.
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Rekenkamer voor de nodige strubbelingen 
blijven zorgen, is het regeringsdevies voorlopig 
vooral ‘mooi weer spelen’ om de internationale 
partners tevreden te houden. Als de partners 
aan het eind dit jaar - zoals men hoopt - een-
maal hun intentieverklaring (‘Memorandum of 
Understanding’) hebben getekend, dan zal 
weinig het Pentagon er nog van weerhouden 
om in een volgende defensiebegroting met 
plannen te komen die wel eens erg ongunstig 
voor de JSF zouden kunnen uitvallen. 
Uiteindelijk zijn het vooral de Amerikaanse 
bestellingen die tellen. Tegenover de zo’n 2500 
toestellen waar het vooralsnog voor tekent, 
staan een schamele paar honderd vliegtuigen 
voor de internationale partners. Amerikaanse 
bezuinigingen lopen eerder in de honderden 
dan tientallen toestellen en zijn daarmee van 
doorslaggevend belang voor de prijsontwikke-
ling van de JSF.
De sterk stijgende grondstofprijzen zijn een 
andere factor van belang aan het worden. 
Vanwege de unieke combinatie van beperkt 
gewicht en grote sterkte maakt de JSF meer 
dan welk vliegtuig ook gebruik van titanium. 
Door de enorm gestegen wereldvraag is de prijs 
van dit metaal ook de lucht in geschoten. 
Analisten verwachten dat die stijging de 
kostprijs van de JSF ook flink zal beïnvloeden.

Los daarvan houden veel JSF-partners de 
nodige slagen om de arm voor wat betreft hun 
commitment. Deels uit tactische overwegingen 
(een beter positie verkrijgen voor de eigen 
industrie), maar deels ook zeker uit onzeker-
heid over het lot van de JSF, houden een aantal 
landen nadrukkelijk ook andere opties open. 
Aartsrivaal Eurofighter blijft daarom op de 
voorgrond aanwezig om waar mogelijk met 
tegenorders op de proppen te komen. Onlangs 
nog ontvingen Turkije en Noorwegen aanbiedin-
gen van het Europese consortium om zo een 
wig te drijven in de JSF-coalitie. De Britten 
hebben, als verreweg de grootste financiële 
partner in het JSF-project, de afgelopen jaren 
veelvuldig en luidruchtig hun ongenoegen 
kenbaar gemaakt over de onaanvaardbare wijze 

van samenwerken door de Amerikanen. In 
december barstte de bom op het allerhoogste 
niveau toen bleek dat de Amerikanen op eigen 
houtje hadden besloten een van de twee vlieg-
tuigmotoren uit het programma te schrappen. 
Deze alternatieve motor was vooral voor  het 
Britse Rolls-Royce erg belangrijk en het schrap-
pen leidde zelfs tot boze telefoontjes van 
premier Blair aan president Bush. De jongste 
ontwikkelingsproblemen doen zich overigens 
juist bij beide motor programma’s voor. 
Schattingen wijzen in de richting van nog eens 
een half jaar vertraging in de ontwikkeling.
In augustus meldden verschillende defensie-
bronnen dat om verschillende redenen verdere 
vertragingen op de loer liggen. Zo is er getouw-
trek tussen de JSF en het concurrerende 
gevechtsvliegtuig F-22 en zijn er plannen 
binnen de Amerikaanse marine en het korps 
mariniers – naast de luchtmacht de andere 
voorziene gebruikers van de JSF – om de JSF 
later in gebruik te nemen. Bovendien is de 
eerste testvlucht met de JSF uitgesteld van 
augustus naar december dit jaar. Het verschui-
ven van de productie naar een later tijdstip leidt 
onherroepelijk tot hogere kosten. De projectlei-
der van het JSF-programma bij het Pentagon, 
Generaal Davis, meldde eind augustus tegen-
over militair vakblad Jane’s Defence Weekly dat 
ieder jaar vertraging een stijging in de stuks-
prijs van 4 tot 6 miljoen dollar tot gevolg heeft.

Nederland stelt als vanouds volledig vertrouwen 
in zijn vrienden in Washington. Kamervragen 
worden steevast sussend beantwoord: 
negatieve berichten in de pers zijn of 
overdreven of gebaseerd op geruchten; onze 
Amerikaanse vrienden verzekeren ons dat er 
niets aan de hand is.
De komende maanden wordt misschien 
besloten over de grootste wapenaankoop uit de 
Nederlandse geschiedenis. Terwijl de Koude 
Oorlog al bijna twintig jaar achter ons ligt en 
het failliet van het moderne westerse 
interventie denken in steeds bredere kring 
wordt gedeeld, zitten we nog altijd opgescheept 
met een regering die er zijn hand niet voor 
omdraait om voor zeven miljard euro 85 
gevechtsvliegtuigen aan te schaffen. De 
voornaamste taak van deze vliegtuigen is om 
de komende decennia met al dan niet 
lasergeleide bommen de bevolking in 
oorlogsgebieden de stuipen op het lijf te jagen - 
zoniet erger. In het voormalige Joegoslavië en 
Afghanistan heeft men dat aan den lijve mogen 
ondervinden. Het zou het zure bewijs zijn van 
een falende democratie, waarin een goed 
voorgekookte lobby van militairen en 
wapenindustrie de wens van de meerderheid 
van de Nederlandse bevolking – geen 
miljardenuitgave voor een peperduur en 
ongewenst wapen - weet te passeren.
Laten we daarom hopen op zowel wijsheid bij 
de minderheidsregering Balkenende 3 – uitstel 
van het JSF-besluit - als op een linkse 
meerderheid die op 22 november het JSF-
hoofdstuk zoals beloofd dichtslaat.

Frank Slijper, Campagne tegen Wapenhandel
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door REYNOLD KLOOKER _____

Er waren ongeveer 200 deelnemers, afkomstig 
uit alle continenten. Het grootste deel, zo’n 80, 
kwam, vanzelfsprekend, uit Duitsland. Toch 
waren dit lang niet allemaal Duitsers maar ook 
bijvoorbeeld in Duitsland wonende vluchtelin-
gen en niet-Duitse studenten. Opvallend tussen 
de overwegend westerse witten waren Zuid-
Koreanen, Zuid-Amerikanen en een achttal 
Afrikaanse conferentiegangers. De negen jonge 
Koreanen vormden een hechte groep die met 
opgevouwen fietsen per vliegtuig van Seoul 
naar Frankfurt ging en vandaar was komen 
fietsen naar het conferentieoord. Uit Nederland 
waren er 7 deelnemers, waaronder één PAIS 
lid: Hans Feddema. Hij was er als nieuw te 
installeren PAIS vertegenwoordiger in de 
Counsel. Deze Raad, het bestuursorgaan van de 
WRI, vergaderde vrijdag en zaterdag in aanslui-
ting op de Conferentie. De overige Nederlanders 
waren van verwante organisaties (Campagne 
tegen Wapenhandel en IFOR, International 
Fellowship of Reconcillation, een koepelorganisa-
tie van christelijke vredesgroepen met secretari-
aat in Alkmaar) of nergens bij aangesloten. 
Er was evenwichtigheid in de man-vrouw 
verhouding en ook de leeftijdspreiding was 
goed, van 20 tot 80 jaar.  Verheugend het 
aantal nog geen dertigers onder de deelnemers. 
Een heel speciale bezoeker uit Nederland was 
dinsdagmiddag opeens aanwezig  .. Turi 
Vaccaro .. komen liften. 

Globale indruk
Een buitengewoon goed georganiseerde, in-
houdsvolle en in aangename sfeer verlopen 
bijeenkomst. Dit ondanks de warmte die ook 
hier heerste. Op de kamers en in de kleine 
conferentieruimten was het erg heet. De grote 
conferentie/voorstellingenzaal bleef door zijn 
hoogte, 9 meter schat ik, en omvang redelijk 
koel. De maaltijden, naar keuze wel of niet 
vegetarisch, waren van uitstekende kwaliteit. Er 
was werkelijk niets te klagen. Klachten zijn dan 
ook niet binnengekomen bij de daarvoor aange-
wezen ‘ombudsman’.  Zelfs 6 x per dag 10 
minuten lopen van verblijfs- en conferentiege-
deelte naar eetzaal of terug werd zonder mor-
ren geaccepteerd. Behalve door een enkele 

vergeetachtige die zijn maaltijdkaart niet bij 
zich had. De controleuses waren onverbiddelijk: 
“Gaan halen” 
De conferentietalen waren Engels, Frans, 
Spaans en Duits. Er was een voortreffelijk 
tolkenteam ingehuurd. Alles werd, ongeacht de 
taalkeuze van de spreker, simultaan in de drie 
andere talen overgezet (via microfoons in 
cabines en draadloze ontvangers met 
koptelefoons).

DE CONFERENTIE
Zondagmiddag 23 juli Plenaire opening en 
themagroepen 
Na het welkom en de noodzakelijke zakelijke 
mededelingen de eerste voordracht: de 
geschiedenis van de Duitse Vredes/Anti-
Oorlogsbeweging. 
Het Deutsche Friedensgesellschaft, DFG werd in 
1892 opgericht door Bertha von Suttner, schrijf-
ster van Die Waffen Nieder, en Alfred Fried. DFG 
is in 1974 gefuseerd met de Vereinigte Kriegsdi
enstgegnerInnen,VK, samen DFG-VK, nu met 
4500 leden en 50 lokale groepen.
Na afloop van de plenaire zitting de inschrijving 
voor één van de 7 themagroepen.

De thema’s:
• Mondiale Militaire Interventie: Hoe de 
militaire mondialisering, in het bijzonder die 
door de VS en de Europese Unie, hand in hand 
gaat met de economische (de vrije markt, 
liberalisering en privatisering). 
• Militaire aanwezigheid: Hoe de samenleving, 
de cultuur, de openbare ruimte, opvoeding en 
onderwijs gemilitariseerd is en wordt.
• Geweldloze burger interventie bij gewapende 
conflicten (cases Oost-Timor en Palestina).
• Geweldloze strategie en globalisatie (WRI, 
globalisatie kritiek/World Social Forum)
• Het recht om te weigeren om te doden. 
Dienstweigeren op gewetensgronden       
Case Studies: VS, Spanje, Zuid-Korea
• Oorlogsprofiteurs:  Wapenproductie en 
handel, privatisering van het oorlogsbedrijf, 
bedrijven die verdienen aan wederopbouw na 
militaire vernietiging, financiering door banken 
en crediet garanties door de overheid van de 
wapenverkopen. Het WRI mondiaal Initiatief 
tegen Oorlogsprofiteurs
• Training in geweldloosheid voor beginners

Maandag 24 juli 
Om 9.20 de (drie) wereldnieuwsfeiten van de 
ochtend in relatie met oorlog en vrede. Een 
WRI-conferentietraditie, werd verteld. De 
Libanon-oorlog en de situatie in Gaza overheers-
ten. Opvallend was de rust waarmee de hele 
week door berichten over dood en vernietiging 
door de aanwezigen ontvangen werden. Er 
waren geen emotionele reacties van woede of 

Globalisering nonviolance, 
geweldloosheid zonder grenzen
De conferentie van War Resisters’ International 2006

In het conferentieoord Schloss Eringerfeld op 8 km 
van Geseke, een stadje in Duitsland, Rheinland-
Westphalen, vond van zondag 23 tot donderdag 27 
juli 2006 de 24e drie-jaarlijkse conferentie van de WRI 
plaats. Het centrale thema van deze conferentie: Hoe 
verbreid je geweldloosheid, geweldloze sociale 
verandering en conflictoplossing over de wereld? 
Aanhaken bij de anti/anders mondialisering beweging, 
met name bij de Wereld en Regionale Sociale Fora? 
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frustratie. Toch was er grote betrokkenheid: 
tijdens de conferentie is door een aantal 
mensen een resolutie opgesteld die donderdag-
middag aanvaard is.  Een heldere, niet partijdi-
ge tekst vanuit vredespacifistisch perspectief.

Het plenaire ochtendthema: mondiale 
economie, militarisme en oorlog. 
Voordracht van Maria Meis
Maria Meis was docente sociologie in Keulen en 
is schrijfster van invloedrijke boeken over 
feminisme, ecologie, ontwikkelingspolitiek en 
globalisering. Actief in Attac. Zij speelt een 
belangrijke rol in het verzet tegen de (econo-
mische) mondialisering. “Blijvend anti en niet 
anders” zei zij in haar voordracht. 
Haar centrale stelling: De  huidige neoliberale 
globalisering brengt noodzakelijk bewapening 
en oorlog met zich mee. Dit thema beschrijft zij 
in haar laatste boek Krieg ohne Grenzen  
(2005). 
Uit het ‘rijke’ betoog een aantal markante door 
mij genoteerde passages.
De definitie van globalisering is volgens de 
directeur van het Amerikaanse bedrijf Brown 
Bovary: De vrijheid voor onze firma te produ-
ceren wat we willen, te investeren waar we 
willen en te verkopen aan wie we willen. 
De verschillen tussen rijke en arme landen 

[consumptie, energiegebruik] en de verschillen 
tussen rijk en arm binnen landen worden steeds 
groter. De woede bij de armen in de derde 
wereldlanden is niet met geweldloze middelen 
te bezweren. Een wereldwijde militaire aanwe-
zigheid zoals die van de VS is noodzakelijk om 
deze (wan)verhouding in stand te houden.
De privatisering van de oorlog  is een deel van 
de neoliberale filosofie. De oorlog [het ‘oplos-
sen’ van conflicten door geweldgebruik] moet in 
de maatschappij verankerd blijven of  worden.
De ideologie van de globalisering heeft ons 
overspoeld. De scheiding tussen tussen militair 
en civiel-economisch vervaagt steeds meer, 
zelfs in het woordgebruik.  Concurrentie als een 
oorlog waarin geen bloed vloeit, vijandelijke 
overnames van bedrijven. De taal, het taalge-
bruik wordt steeds militaristischer: De Ramboi-
sering van taal en gedrag in de samenleving.
De vijand, die door de neoconservatieven en 
het neoliberale bedrijfsleven gemaakt moest 
worden na het onbruikbaar worden van commu-
nisme en communisten, is het terrorisme, zijn 
de moslimterroristen. Wereldwijd wordt de 
angst voor terrroristische aanslagen aangejaagd 
en gebruikt om bewapening en oorlog te doen 
accepteren.  Chirac, in navolging van Bush, 
rechtvaardigde er zelfs het eerste gebruik van 
kernwapens mee. Het militaire deel van de 

Geheel linksde aftredende voorzitter van de WRI de Amerikaanse Joanne Sheehan, daarnaast de Engelse 
Howard Clark die na de conferentie tot nieuwe voorzitter werd gekozen.
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Europese grondwet is een copie van het VS 
model. Ook in Duitsland zou over deze grond-
wet een referendum gehouden moeten worden. 
Er wordt geklapt. Als slot roept Maria Meis op 
tot: Localiseren in plaats van globaliseren!
[Ter herinnering: het artikel Overconsumptie en 
Oorlog dat Gerard van Alkemade als zijn laatste 
bijdrage schreef voor de gemeenschappelijke 
uitgave van Vredeskoerier ’t Kan Anders  
ProcesNieuws  Kernwapens Weg! , september 
2004, vormt een tweeluik met het betoog van 
Maria Meis.]

Het plenaire middagthema: private 
militaire ondernemingen en oorlogs-
profiteurs. Voordrachten van Ann Feltham 
(GB) en Simon Harak (VS)  
Ann Feltham is de centrale persoon in de 
Engelse Campagne tegen Wapenhandel.
Simon Harak is docent ethiek, coördinator van 
de War Resisters League (in de VS) en werkt 
mee aan de Stop de Handelaren van de Dood 
Campagne.
Uit het betoog van Ann: Wapenhandelaren 
verschuilen zich achter de regering van een 
land, achter een ministerie van defensie als zij 
zeggen: “Zij  bepalen wat we produceren, aan 
wie wij leveren”. De ironie: de bedrijven 
bepalen wat regeringen doen! Zij onderbouwde 
deze uitspraak met voorbeelden uit Engeland.
Simon werkt nu drie jaar aan campagne tegen 
oorlogsprofiteurs in de VS.  Ook hij ziet de 
regering Bush als  uitvoerder voor de grote 
ondernemingen. Oorlogen worden nu gevoerd 
ter wille van bedrijfswinsten. Er blijkt een 
vrijwel lineair verband te bestaan tussen de 
grote van de bijdrage van een onderneming in 
het verkiezingsfonds van de republikeinse partij 
en de omvang (in dollars) van de regerings-
opdrachten aan die onderneming.
In een helder, goed gestructureerd betoog aan 
de hand van powerpoint beelden passeerden 
een groot aantal harde/cijfermatige gegevens 
over een serie bedrijven in de VS (Bechtel, de 
Rendon group, Alliant Techsystems Inc., 
Halliburton) die onweerlegbaar de stellingen 
van Simon bevestigden.

Een emotionele afsluiting bereikte hij met: als 
we over oorlogswinsten spreken dan mogen we 
de 100 000 Irakezen niet vergeten die - lange 
stilte - inmiddels de dood gevonden hebben in 
deze oorlog. Op de vraag “Wat kunnen de 
democraten (= democr. partij) doen aan deze 
situatie?” antwoordde Simon: “Nu heeft de 
regering te veel invloed, maar ook een regering 
van democraten zal niet veel verschil maken”. 
Hij citeerde Voltaire: Iedereen die macht heeft 
kan de mens/de massa in absurditeiten laten 
geloven. Essentieel voor hem is: Wij moeten 
onze levensstijl veranderen. In de VS woont 5% 
van de wereldbevolking. Zij consumeren 25 % 
van de energieproductie op wereldschaal! 

Het plenaire middagthema: geweldloze 
initiatieven tegen de bezetting van 
Palestina. Korte inleidingen door Angie 
Zelter (GB) en Dorothy Naor (Israël). 
Voordracht door Shireen Al-Ajab 
(Palestijnse, wonend in GB)
Voor Dorothy is de bezetting van de Westbank 
en de Gaza strook in 1967 de tweede bezetting 
van Palestina. De eerste vond plaats in 1948. Er 
werden toen bijna 400 Palestijnse dorpen 
verwoest. Toont poster met foetus in soldaten-
uniform in een baarmoeder. Zij wil hiermee 
illustreren dat Israël militaristisch is van de 
geboorte tot het graf.
Shireen begint haar betoog met het tegen-
spreken van de opinie/stereotyp dat het 
Palestijnse verzet altijd geweldadig geweest is. 
In 1932 was er een staking van de Palestijnen 
tegen de Engelsen die met mandaat van de 
Volkenbond Palestina bestuurden, maar daarbij 
de  zionisten, Joden die naar Palestina kwamen, 
bevoordeelden ten koste van de Palestijnen. 
Zonder geweld hebben zij de staking een half 
jaar volgehouden. Vanaf 1936 begint de gewa-
pende strijd. In 1974 zien Arafat en de PLO af 
van geweld. Het hernieuwde geweld van Pales-
tijnse kant, de eerste zelfmoordaanslag in 
1994, wordt voorafgegaan door de introductie 
van de Israëlische checkpoints in 1993 en de 
moskee moordpartij door de Joodse kolonist in 
Hebron. De systematische vernedering van de 
Palestijnen sinds 1967 wekt het geweld op.
Zelfs de tweede Intifada vanaf 2000 was de 
eerste 6 maanden nog geweldloos. [Ik  noteer 
wat ik gehoord heb,  kan niet nagaan of dit 
alles juist is]. Als Israël zijn plan met de West-
bank uitvoert dan komen daar ook wat reserva-
ten voor Palestijen op de manier zoals de 
Amerikanen het Indianenprobleem hebben 
opgelost. Shireen roept op Israël op alle 
mogelijke manieren te boycotten en het 
aangaan van tweeling relaties met Palestijnse 
steden en dorpen te bevorderen.  

WOENSDAG 26 JULI
Het ochtendthema: strategie voor 
wereldwijde geweldloze actie. Spreker 
Stellan Vinthagen (Zweden)
Hoe te bereiken? 
• Door omkeer in de individuele leefwijze? 
Daarvoor zijn 600 miljoen veranderingen nodig. 
Kan nog wel even duren.
• Door regime change? Dit vereist tenminste 

Maria Mies 



8 Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg! SEPTEMBER 2006 9Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg!SEPTEMBER 2006

200 politieke omwentelingen.
• Door verandering op wereldschaal van ons 
politiek-economische systeem? Ja, hiervoor is 
één revolutie voldoende.
De strijd voor die verandering is aangepakt 
door de Wereld Sociaal Forum beweging.
Wie zijn de beslissers in de informele WSF 
structuur? Niet duidelijk. Tot nu toe hebben de 
WRI, de IFOR, de Quakers en de Gandhi associa-
ties zich afzijdig gehouden van het WSF. 
Als pacifistische vredesbeweging meedoen in 
het WSF dat niet pacifistisch is, lijkt onmogelijk, 
maar we moeten het doen is de mening van 
Stellan. Hij spreekt zich ook uit tegen geïsoleer-
de locale acties zonder globale communicatie.

Het middagthema: bewegingen voor 
geweldloosheid en mondalisering van 
onderaf. Sprekers/Forumleden: Howard 
Clark (GB), Joanne Sheehan (VS) en Jai 
Sen (India)
De stellingname van Stellan was het startpunt 
voor de discussiebijdragen van Joanne en Jai. 
Howard geeft de achtergrond van het ontstaan 
van het WSF in Brazilië. Opgezet door de 
Braziliaanse Arbeiders Partij. In Porte Alegro 
waar het eerste wereld forum plaats vond was 

de Arbeiders Partij aan de macht en was de 
burgemeester daar lid van. 
Joanne is voorstander van het creëren van een 
alternatieve WSF, uitgaande van grassroots 
basisparticipatie. Een alternatief is de PGA 
People’s Global Action geïnspireerd door de 
Zapatista beweging in Mexico.

DONDERDAG 27 JULI
Inhoudelijk werd de conferentie afgesloten door 
Tobias Pflüger, bestuurslid DFG-VK en voorzit-
ter van de Groene fractie in het Europese 
parlement. Hij is voorgedragen als lid van de 
WRI-Raad. 
Een aantal kernpunten uit zijn betoog:
De vredesbeweging moet het niet alleen bij 
protest laten -zeggen wij zijn tegen-, maar ook 
in verzet gaan, proberen wat niet goed is te 
veranderen  (citeert Ulrike Meinhof)
In het Europese parlement ontmoette Tobias de 
bedenker van het begrip/woord: Collateral 
dammage (burgersslachtoffers en vernietiging 
van civiele objecten). Hij zei hem “dit is niets 
anders dan een ander woord voor 
oorlogsmisdaden”. Het antwoord was: 
“Bedankt, dat is zeer duidelijk”. Einde 
‘discussie’.
Bij een militaire actie volgens de nieuwe-
oorlogsdoctrine is de volgorde van aanval:
• de leider/kopstukken uitschakelen/ liquideren
• de infrastructuur vernietigingen
• de bevolking [intimideren/verjagen, huizen 
opblazen, etc]
• (tenslotte) het leger verslaan
Dit is een totale schending van het 
oorlogsrecht. 
Kapitalisme en Oorlog zijn twee zijden van 
dezelfde zaak. De EU gaat als mondiale militaire 
macht optreden. Het zenden van EU militairen 
naar Congo is ook bedoeld om Europese 
economische belangen te beschermen en om de 
vluchtelingenstroom naar Europa in te perken. 
Op een vraag van Pflüger [in het Europarle-
ment?]: Waarom worden er Europese militairen 
ingezet bij de hulpverlening  na de tsunami-
ramp in Atjeh? kwam het antwoord: Wij hebben 
niets anders. Toch is er geen enkele animo bij 
regeringen om een Europese humanitaire niet 
militaire rampenorganisatie op te zetten.

De Palestijnse in Engeland wonende Shireen Al-Ajab

Net mensen

Leon de Winter popster? Na de uitzending van “Zomer-
gasten” vraag je je toch eerder af: lijkt hij niet vooral 
op Abraham Kuiper, zeg maar, de grondlegger van 
politiek voor gereformeerden? Of…. is hij meer De 
Boze Wolf uit het sprookje van Roodkapje?  Ik stel me 
het hele sprookje voor:  Leon de Winter heeft zojuist 
Grootmoeder opgegeten. Luidkeels zingt hij “Zeg 
Roodkapje, waar gaat gij henen...” Dan wordt er op 
de deur geklopt en komt Roodkapje binnen, met in 
haar mandje de geplukte bloemetjes en de VPRO-
gids. En roodkapje zegt “dat grootmoeder daar zo van 
houdt”,  want ze weet nog niet beter. Maar even later 
zit ze samen met grootmoeder in de maag van De 
Boze Wolf. Samen met haar mandje met bloemetjes 
en een  VPRO-gids die nergens meer op lijkt. Nu 

begrijpt ze er alles van. En grootmoeder ook. Maar 
helaas! Er is nog hoop.  De deur kraakt. Een  jager. 
Wat lijkt hij op Joris Luyendijk! Van de NRC heeft 
hij een muts gevouwen. Die draagt hij op zijn 
hoofd. Dat scherpt de geest:  Hoewel, niet altijd 
want Joris en De Boze Wolf raken met elkaar in een 
allervriendelijkst gesprek. Je hoort dat Joris het 
niet met alles eens is. Hij zegt bijvoorbeeld: “Boze 
Wolf laten we doorgaan, want  je hebt een punt 
gescoord” maar het klinkt als “foei”. Dan ook die 
filmbeelden van de Kaäba met daar omheen tien-
duizenden moslems die hun kringetjes lopen. Nu 
weet ik het zeker: Dit is de Boze Wolf, want 
Abraham Kuiper had om religieus fanatisme te 
illustreren folklore uit Rome laten zien. 

Pietje van Kimswerd
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De actie werd ondersteund door: Campagne 
tegen de Wapenhandel, GroenLinks, Haags 
Vredesplatform, Internationale Socialisten, 
Nederlands Palestina Komitee, Palestijnse 
Gemeenschap Nederland, Socialistische Partij, 
Stop de Bezetting en Stop de Oorlog. 

De Kamerleden Krista van Velzen (SP) en Ineke 
van Gent (GL) hielden korte toespraken waarin 
het  gepland bombarderen van civiele doelen en 
burgers en als oorlogsmisdaden aan de kaak 
werden gesteld en het beleid van de 
Nederlandse regering hypocriet werd genoemd. 
De doorvoer van wapens naar Israël wordt 
ongehinderd toegelaten terwijl Nederlandse 
wapenexport daarheen verboden is. Er werd 
ook aangedrongen op sancties tegen Israel. 

Ook in Groot-Brittannië en Ierland is de 
afgelopen weken geprotesteerd tegen 
wapenvluchten die vanuit  die landen naar 
Israël plaatsvinden. De Ierse regering besloot al 
eind juli om dergelijke wapenvluchten via 
vliegveld Shannon voortaan te verbieden. In 
Groot-Brittannië wordt momenteel een proces 
voorbereid tegen premier Blair wegens 
medeplichtigheid aan door Israël gepleegde 
oorlogsmisdaden met de doorgevoerde wapens. 
De Schiphol-actievoerders zijn van mening dat 
Nederland eveneens medeplichtig is vanwege 
de verleende doorvoerfaciliteiten, en vragen 
hiervoor door middel van deze actie aandacht. 

Uit de antwoorden (2-8-06) van de 
staatssecretaris van Economische Zaken, mevr. 

Stop wapendoorvoer via 
Nederland naar Israël
Actie op Schiphol

Zo’n 35 actievoerders protesteerden op 16 augustus in 
de hal van Schiphol Plaza/NS  tegen wapendoorvoer 
vanuit de VS via Schiphol naar Israël. Voor het 
spandoek een die-in die de meer dan 1150 
burgerslachtoffers in Libanon en Gaza in de afgelopen 
weken representeerde. 

Van Gennip, op kamervragen van Farah Karimi 
(GL) blijkt dat in 2005 76 wapenzendingen via 
Schiphol naar Israël zijn aangemeld. Ook in de 
maanden juni en juli van dit jaar, direct vooraf-
gaand aan de Israëlische inval in Libanon, heeft 
Nederland nog 23 wapenvrachten doorgelaten. 
Onder de doorgevoerde wapens – veelal 
afkomstig uit de Verenigde Staten - zitten vele 
tientallen miljoenen stuks munitie en onder-
delen daarvan*. Uit de antwoorden blijkt tevens 
dat de regering geen reden ziet die doorvoer 
een strobreed in de weg te leggen. Daaruit mag 
geconcludeerd worden dat nog steeds wapens 
via Schiphol naar Israël worden vervoerd en is 
het aannemelijk dat die bestemd zijn voor de 
oorlog tegen Libanon en/of de Palestijnen. 

Bronnen:  Persmap organisatie 16-8-06; 
Globalinfo.nl  Deze website is een project van 
XminY Solidariteitsfonds

Reynold Klooker

* Deze gegevens berusten op ongecontroleerde 
opgaven van de verzenders!
In het neergestorte El Al vrachtvliegtuig  zat 
ook ‘wat meer’ dan waarvan de Nederlandse 
autoriteiten op de hoogte gesteld waren. 
Hoeveel verdient Nederland (en wie met name) 
aan de doorvoer van wapens? Een vraagje voor 
de Campagne tegen Wapenhandel.

Ineke van Gent (GL) links en Krista van Velzen 
(SP) rechts
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Happy end

In de laatste aflevering
komt alles goed
dat weet je toch?

Al doen we alles fout
elkaar onnodig pijn
maken we alles kapot

het doet er niet toe
niet wezenlijk

ik weet het zeker
ik heb het gezien
meer dan eens

in de laatste aflevering
komt alles goed
dat weet je toch?

wat ik zeg onderga het
al je leed doorsta het

we doen alles fout
het hoort erbij
heb je wel opgelet?

maken de verkeerde keuzes
breken harten en carrières
in de knop of op het hoogtepunt

springen in ravijnen
vleien ons hoofd op de rails
voor een aanstormende TGV

toch kan ons niets gebeuren
piepende remmen gillend staal
alles staat op tijd stil

in de laatste aflevering
komt alles goed
dat weet je toch?

Laat je niet bang maken zelfs als de bus waarin je 
zit
Door moslims, joden of christenen wordt 
opgeblazen
De lichaamsdelen je om de oren vliegen

Blijf ademhalen zelfs wanneer de lucht steeds 
zwarter wordt
Ook wanneer het lijkt dat de evolutie niet snel 
genoeg gaat
Je longen zich niet aanpassen aan de 
omstandigheden

Laat je hoofd niet hangen zelfs wanneer alles 
tegenzit
Je kinderen moeten vechten in Irak of Afghanistan
En iedere bodybag die terugkomt jouw 
achternaam heeft

In de laatste aflevering
Komt alles goed
Als de aftiteling verschijnt
Lig je in de armen van de ware
Dat weet je toch?

Harry Zevenbergen

Op 5 juli 2006 vond in de Japanse zaal van het Vredespaleis 
de plechtige herdenking van de uitspraak plaats.
Na afloop stelden een aantal deelnemers zich op achter de 
vredesmuur. Links naast Akiba, Patrick Vankrunkelsven, 
burgemeester van Laakdal (Begië), senator, huisarts en 
vice-voorzitter van Mayors for Peace. Voor de muur een 
aantal bouwers. De muur bestaande uit kleine blokjes hout, 
waarop vredesteksten en figuren geschreven en geschilderd 
zijn, is een idee van een Duitser. De opbouw van de muur 
werd georganiseeerd door het HVP. 

Op 8 juli 1996, nu tien jaar geleden, werd de adviesuit-
spraak van het Internationale Gerechtshof (ICJ) over het 
gebruik, bezit en dreigen met kernwapens bekend gemaakt. 
Gebruik werd in strijd verklaard met het internationale 
recht, behoudens in zeer extreme omstandigheden, zoals 
het voortbestaan van een staat en dan nog alleen tegen 
exclusief militaire doelen. Een andere essentiële uitspraak: 
Alle kernwapenstaten dienen in good faith (te goeder trouw) 
te onderhandelen over de totale afschaffing van kern-
wapens.
Ter herdenking van deze opzienbarende en voor de anti-
kernwapenbeweging zeer moedgevende uitspraak werden 
een aantal activiteiten georganiseerd, waarbij de burgemees-
ter van Hiroshima en voorzitter van Mayors for Peace (Burge-
meesters voor Vrede), Tadatoshi Akiba betrokken werd.

Tien jaar kernwapen-uitspraak 
Internationale Gerechtshof
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Ze woont in het noorden van Israël, in het 
Palestijnse dorp Sahknin, de Nederlandse Trees 
Zbidat-Kosterman. Getrouwd met een Palestijn. 
Twee dochters. Eerder bij Netwerk. Lang daar-
voor al op de Vredessite en in de Vredeskoerier.

“Het was erger dan in 1973”, zegt ze. “Voor het 
eerst sinds 1948, voor het eerst sinds de 
Onafhankelijkheidsoorlog 1) vielen de raketten 
binnen Israël. Ze kwamen tot aan Haifa en 
Hadera. Dat heeft de mensen geraakt. Ze zijn 
bang geworden, de Israëli’s. Ze worden ook 
bang gemaakt. Voor Libanon en Palestijnen is 
Hezbollah de grote held”. 

Van zichzelf vertelt ze, dat ze op bezoek in het 
joodse Karmiël zag wat katoesja’s kunnen 
aanrichten. “Ik hoorde de sirenes loeien”, zegt 
ze, “ik wist niet hoe snel ik de schuilkelder in 
moest komen”. Ze vervolgt: “Eén van die 
raketten kwam op een huis terecht. Een Israë-
lische vrouw van 26 jaar, Myriam en haar 
vijfjarige zoon waren dood. De schoonmoeder 
van de omgekomen vrouw ligt in het zieken 
huis. Haar been is geamputeerd. Het jongste 
zoontje heeft en een been en een arm verloren. 
Ik heb het gezien en ik ben er dagen kapot van 
geweest. Het hele huis is vernietigd.”

De dreiging was dit keer groter dan tevoren. 
Enkele jaren geleden verwoestten Israëlische 
tanks en bulldozers de huizen in het Palestijnse 
Jenin. Het was een ware invasie. Met bewoners 
en al veranderde een deel van de stad in een 
puinhoop. “Maar hier merkten we er weinig van 
hoewel het hier misschien vijftig kilometer 
vandaan is. Het was mei en prachtig weer. 
Feesten gingen gewoon door”. Maar dit keer 
werd ook hier geleden. “Je had daarover 
dubbele gevoelens”, zegt ze. Verdriet over 
persoonlijke verliezen ontging je niet. Je kunt 

dat niet wegpoetsen, die ontgaan je niet, je 
begrijpt ze, ook al kwam er wel dat gevoel van 
triomf bij ‘eindelijk een keer eens niet verslagen 
te zijn’”. 

Is de onderlinge haat toegenomen? “Het gaat 
niet om haat”, zegt Trees Kosterman, “maar bij 
Israëli ontbreekt compassie. Wat Palestijnen 
overkomt laat ze onverschillig. Bovendien lijkt 
het wel of ze bang gemaakt worden, “ze gelo-
ven in de dreigementen die hen van bovenaf 
met de paplepel worden ingegoten en houden 
hun mond dicht. Ik wil de pijn van Israëli’s niet 
bagatelliseren, maar waar is hun begrip voor 
Palestijns en Libanees leed en verdriet?”

Ze vindt dat Israëlische jongeren zich vaker 
gaan misdragen. Met een eerbiedwaardig grijze, 
bijna tachtigjarige Amerikaanse Quaker wandel-
de ze onlangs in Hebron. Drie joodse jongens, 
“van die krulletjes teenagers” met een 
keppeltje, gingen breeduit voor hem staan: “Hi 
Nazi, we kill you, you dirty Nazi”. De 
Amerikaan, lid van het Christian Peacemakers 
Team, bleef glimlachen. Hij haalde er zijn 
schouders over op. “Dit gebeurt dagelijks”, had 
hij gezegd. 

Hun groepje, bestaande uit de zeventienjarige 
dochter van Trees, een Amerikaanse vriendin en 
vriend John, de Quaker, werd aangehouden 
door enkele soldaten.

Ze zegt: “Bij het zien van het identiteitsbewijs 
van mijn dochter begonnen ze haar uit te 
lachen. Eerst om haar Arabische naam. Zo van, 
ben jij Arabisch, dat is grappig. Wat ze er 
grappig aan vonden is me niet duidelijk, maar 
ze begonnen hard erom te lachen. Toen zei een 
tweede soldaat ‘en ze komt nog uit Sakhnin 
ook’. En dit was weer reden voor veel hilariteit”. 

“Die mentaliteit wordt van bovenaf gekweekt”, 
zegt ze. “Haat? Dat is het niet. Laat dat woord 
maar vallen. Er wordt niet meer naar “het 
waarom” gevraagd. Waarom doen ze zoiets? Er 
is geen greintje mededogen. Politieagenten in 
Hebron hebben al maanden geen salaris gehad. 
De armoede neemt toe. In Gaza trekken kinde-

Trees Kosterman:
'Nu werd ook hier geleden'

Loeiende sirenes

Op mijn werk hebben we besloten om even bij te 
komen en over twee dagen allen op vakantie te 
gaan, want de zenuwen zijn ons de baas. Ook 
vanmorgen loeiden de sirenes voortdurend. 
Vannacht was er buiten alsmaar lawaai van 
overvliegende helikopters. Het kan niet anders, er 
moeten wel veel gewonde Israëlische soldaten zijn. 
Vanmorgen liet het nieuws dit weten: Er zijn 25 
dode en meer dan honderd gewonde soldaten. Als ik 
een Israëlische moeder was, van wie de zoon naar 
Libanon moest om er te vechten, ik zou Olmert iets 
doen. Die laat weten dat er morgenochtend een 
agreement zal worden getekend. Waarom dan 
vandaag nog al dat vechten en dat gebombardeer? 
Ik heb er geen begrip voor. Hoe het in Libanon af 
moet lopen? Ik hou mijn hart vast. (Trees 
Kosterman op 13 augustus aan Janny Beekman.) 

Wat de  Jewish Defence Ligue straffeloos op 
een deur in het  Palestijnse Hebron heeft 
gekalkt, spreekt voor zich: “Gas the Arabs”. 
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ren zich niets meer van hun ouders aan omdat 
die hen niets te bieden hebben. Het gaat onze 
jongeren dus slecht. In het noorden neemt het 
drugsgebruik toe. 

Palestijnen onderling helpen elkaar wel. In 
Bethlehem, dat veel zuidelijker ligt, zeiden ze: 
“Natuurlijk kan de familie bij ons komen.” Ook 
daar is armoede troef. Door De Muur en de 

De dochter van Ali en Trees, Aouda, voor de 
monsterlijk hoge muur in Bethlehem.

Wereld wapenuitgaven in 2005 
1 triljoen dollar = 
1.000.000.000.000 dollar = 
3 miljard dollar per dag 
(bron SIPRI-jaarboek). In 2004 
waren de uitgaven even hoog. De 
VS waren in dat jaar ‘goed’ voor 
45% van de militaire bestedingen, 
www.grip.org (Franstalig).

Verhoging kernkoppenproduc-
tie in de VS tot 250 per jaar 
(The Japan Times, 160406).

Lockheed werkt aan verbete-
ring trident raketten (met 
kernkoppen). 
De trident raketten, in gebruik 
genomen in 1990, zijn bedoeld 
voor continu gebruik tot 2042 
(www.defenseindustrydaily.com/
nuclear_weapons). De website 
www.defenseindustrydaily.com 
geeft de dagelijkse informatie voor 
de (Amerikaanse) defensie-indus-
triëlen, werkelijk alles wat van 
voor hen van belang is, systema-
tisch geordend naar honderden 
onderwerpen.  Een verbijsterend 
internetbeeld van het militair-
industriële complex! 

De VN-conferentie over kleine 
en lichte wapens
In 2001 besloten de VN de illegale 
handel in handvuurwapens op de 

W A P E N F E I T E N agenda te zetten. Per jaar gaat er 
1 miljard dollar om in deze illegale 
handel (50-60 % van de totale 
handel). Er zijn per jaar zo’n 
500.000 slachoffers van wapen-
geweld op de wereld. Het over-
grote deel ten gevolge van het 
gebruik van handvuurwapens.
Een actieprogramma om deze 
handel te voorkomen, te bestrijden 
en uit te roeien [zo!] zou ontwik-
keld worden. Vijf later, dit jaar dus, 
zouden er bindende afspraken 
gemaakt worden om de nationale 
wetgevingen tegen illegale wapen-
handel aan te scherpen. De confe-
rentie van de waarheid met meer 
dan 2000 deelnemers had van 26 
juni tot 7 juli plaats in New York.
In NRC-Handelsblad werd de 
Conferentie zeer positief en ver-
wachtingsvol aangekondigd. Ook 
het NOS tv-journaal pakte goed uit 
met een deel van de openingstoe-
spraak van de secretaris-generaal 
van de VN Kofi Annan.
En daarna...? Niets meer. Geen 
enkele Nederlandse pers/tv-
website berichtte iets over het 
verloop en het eindresulaat. 
Mochten we niet weten dat door de 
tegenwerking van de VS, Rusland, 
Cuba, Iran, India en Pakistan de 
conferentie geheel mislukt is? 
Goed dat het Committee on 
Disarmament, Peace and Security 
bestaat die de waarheid  onthult. 
Zie disarm.icg.org.

Antinucleaire acties:
Zestig (!) Bechtel/kernwapenpro-
testen in de VS in de periode 6-9 
augustus (wordt totaal doodgezwe-
gen in de grote Amrikaanse media 
en in navolging ook in Nederland).
Zie www.august6.org 

Greenpeace Nederland US 
NATO NUCLEAR WEAPONS 
veilig?
Greenpeace Nederland gaat voor 
een toekomst zonder nucleaire 
risico’s. In een kleurrijke brochure  
van 40 pagina’s onderbouwt zij de 
actiestelling: Waarom NAVO-
kernwapens uit Europa moeten 
verdwijnen. De brochure is te 
verkrijgen tel 0800 4223344 of 
www.greenpeace.nl.

Verkiezingen 22 november
Een zestal programmatische eisen 
op het gebied van ontwapening en 
vrede, te stellen aan kandidaten 
voor verkiezingen, zijn in 1999 
opgesteld door Georges Krassov-
sky, vredesactivist en redacteur 
van Le Nouvel Humanisme. In het 
januarinummer 2005 van ’t Kan 
Anders/ Vredeskoerier is zijn 
Grondwet voor het IIIe millennium 
gepubliceerd. Deze leidraad voor 
het uitbrengen van uw/je stem is 
ook na te lezen op de website van 
PAIS:  www.vredesbeweging.nl. 
Klik onder ‘t Kan Anders op 
Inhoud, teksten, downloads.

Israëlische checkpoints, door het wegblijven 
van toeristen, zijn veel inwoners vertrokken. 
Het bijbelse stadje bloedt dood. Hoe kan dit 
gebeuren? “Waar zijn de christenen van de hele 
wereld gebleven”, vraagt ook Trees zich af. 

Sonja van Wier. Foto's Trees Kosterman

1) Dioor Palestijnen Al Nakba (= De Ramp) genoemd

Artistieke graffiti op de muur die door 
Bethlehem loopt
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Wijziging machtspolitiek kan Israël doen herleven
Palestijnen verworden tot ballingen 
buiten of tweederangsburgers in 
eigen land. Machtspolitiek die zich 
ook nu nog uit in landroof, een 
ondragelijke bezetting en niet te 
vergeten in een havikachtige 
strategie van louter vertrouwen op 
militair geweld. Machtspolitiek ook 
via het niet willen uitvoeren van 
VN-resoluties inzake bezet gebied 
en het negeren van gematigde 
vredesvoorstellen van derden, 
zoals die in 1982 en 2002 van de 
Arabische Liga op basis van de 
grenzen van 1967. 

Zelfs premier Blair, zich – zij het 
wat laat - bewust van het gevaar 
van een oorlog tussen het Westen 
en de islam, signaleert op 1 augus-
tus te Los Angeles in een rede voor 
de World Affairs Council , dat de 
toekomst van een aantrekkelijke 
wereld “niet gebaseerd is op 
militaire kracht, maar op gerechtig-
heid”. Eerlijk delen dus. De VN 
gaven in 1947 de joodse nieuw-
komers vijftig procent van het 
vroegere Palestina. In plaats van 
hiermee tevreden te zijn en te 
kiezen voor de gerechtigheid van 
eerlijk delen, beschikt Israel nu al 
over zo’n tachtig procent.

Landroof en militaire superioriteit 
zijn hoe dan ook niet de sleutel om 
de harten der mensen te verove-
ren. Ze roepen evenals een bom-
menregen op  burgers slechts haat 
op. Het is vooral een grote vergis-
sing te denken dat het ooit kan 
lukken een ander volk blijvend te 
onderdrukken via geweld. Dit ook 
omdat geweld  haar eigen en 
onvoorziene dynamiek heeft. Zo 
zal een onderdrukt volk steeds 
weer proberen een weg te vinden 
zich te bevrijden. Thans is dat 
helaas niet meer die van de geweld-
loze eerste Intifada, maar van 
strijdbaar islamitisch fundamenta-
lisme of van een guerrillabeweging 
met kassam- en katoesjaprojectie-
len.   

De zorgen van Rosenthal over de 
toekomst van het huidige Israël 
deel ik. Niet dat een Arabisch land 
Israël ooit militair een nederlaag 
kan toebrengen. Nee, ik bedoel het 
spiritueel en politiek. Het eerste 
vanwege de verharding in het land, 
kortom het verliezen van de ziel. 
En politiek door het te zeer cen-
traal stellen van arrogantie, macht 
en geweld in plaats zijn heil te 

door HANS FEDDEMA _____

NOS-correspondent Eddo Rosen-
thal typeerde het “soms barbaarse 
Israelische militaire optreden tegen 
Libanon” als “een blijk van zwakte 
en grote angst”. Zelf heeft hij ook 
angst en wel dat de Joodse staat 
het jaar 2050 “niet zal halen”. Hij 
schreef dit vlak voor het einde van 
Israelisch-Libaneze Oorlog vanuit 
Israel, dat  zijnsinziens ondanks 
een oppermachtige oorlogsmachine 
“machteloos” zou staan tegenover 
Hamas en Hezbollah, waarbij hij 
spreekt van een “fundamentalis-
tisch-islamitische tsunami”, die 
maar blijft “aanzwellen”. Hij ziet de 
vooruitzichten voor Israel “somber” 
in.

Is de cri de coeur van deze serieu-
ze verslaggever een pathetische 
uiting van het slachtoffertrauma, 
waaronder het Israelische volk nog 
steeds (wat) gebukt gaat? Nee, hij 
heeft volgens mij best een punt. 
Rosenthal uit het gevoelen van 
meerdere Israeliers, zeker nu de 
reflectie losbreekt over de voor 
Israël minder goed verlopen 
oorlog. Jammer alleen dat hij 
genoemde zwakte en ook de “stille 
angst” van Israel te weinig onder-
bouwt. Angst kan bijvoorbeeld 
wijzen op onbewust collectief 
schuldgevoel of een slecht gewe-
ten. Als antropoloog trof ik dat een 
tijd terug ook aan bij veel blanke 
Zuidafrikanen, toen die het apart-
heidsbeleid rechtvaardigden met 
het argument dat de zwarten hen 
de zee zouden in willen drijven.

Rosenthal spreekt wel van Israël’s 
“tegenterreur”, maar wijst niet op 
de nu al jaren aan de gang zijnde 
verwerpelijke koloniale expansie 
van zijn land. De conflicten in het 
Midden-Oosten zijn alle retoriek 
ten spijt niet religieus van aard. Ze 
gaan niet om godsdiensttwisten, 
maar om macht en grondgebied. 

Als Israël de toekomst vreest, is 
het vooral zaak zich af te vragen of 
er niet sprake is van een falende 
machtspolitiek. Als je je als mi-
grant vestigt in een ander gebied 
is een eerste vereiste zich te 
integreren met de oorspronkelijke 
bevolking en vriendjes te worden 
met de buren. In plaats daarvan 
zien we arrogant gedrag en de 
stichting van een eigen etnische 
staat, waardoor autochtone 

zoeken in vriendschap met Palestij-
nen en Arabieren via eerlijk delen 
en vreedzame samenwerking. 

Joodse vrienden in Israël van me 
wijten de ellende aan het nationa-
listische zionisme. Anti-semitisme 
en de holocaust vroegen om een 
antwoord, maar het is de vraag of 
zionisme wel het juiste antwoord 
was. Was het achteraf niet een 
vergissing, ook gezien het bloedver-
gieten dat het opriep? Immigratie 
van joden naar het vroegere 
Palestina en dit dan samen met de 
autochtonen in een multiculturele 
samenleving te helpen opbouwen, 
was prima. Maar het oprichten van 
een eigen staat met de davidster 
in de vlag, zoals in 1948 gebeurde, 
was dat niet vragen om grote 
moeilijkheden? Ook in eigen kring 
was hier verzet tegen. De bekende 
joodse filosofe Hannah Arendt 
wees een eigen staat fel van de 
hand. Ze voorzag een onoverkome-
lijk joods-Palestijns conflict. In 
1944 waarschuwde ze Ben Goerion 
dat oprichting van een staat zou 
leiden tot isolatie in de regio, 
vijandschap, oorlogen, militarisme 
en het degenereren van het joden-
dom tot een grimmige krijgerstam 
zoals het vroegere Sparta. 

Dit lezend en naast het verhaal 
van Rosenthal leggend, denk ik dat 
Arendt er niet zo ver naast zat met 
haar analyse van 1944.Wil Israel 
overleven, dan lijkt wijziging van 
zijn arrogante en militaristische 
machtsbeleid à la Sparta een 
voorwaarde. Een wijziging ook 
naar oprecht willen onderhandelen, 
juist ook nu na het staakt het 
vuren. Om te beginnen over de 
door Hezbollah en Hamas gevan-
gen genomen Israëlische militairen 
in plaats van zoals in juli daarover 
meteen een vele burgers dodende 
luchtoorlog te beginnen.
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22 juni 2006. Leden van het Haags 
Vredes Platform doen die zaterdag 
mee aan de demonstratie tegen de 
oorlogen in Gaza en Libanon in 
Amsterdam, De verontwaardiging 
over de gebeurtenissen is zo groot, 
dat wij besluiten een dagelijkse 
wake te houden. Wegens de door 
de Haagse politieverordening 
voorgeschreven vierdagentermijn 
vóór aanmelding kan niet eerder 
begonnen worden dan op donder-
dag.
27 juli 2006. Vanaf die dag heeft 
het Haags Vredesplatform op het 
Buitenhof de wake weten te 
houden. Nagenoeg alle avonden 
hebben ongeveer twintig mensen 
op het Buitenhof hun afkeer tegen 
de gewelddaden kenbaar gemaakt 
met spandoeken, flyers en foto’s 
en hun eigen aanwezigheid. 
3 augustus 2006. Het HVP onder-
tekent een oproep van de  United 
Civilians for Peace aan de Neder-
landse regering  om zich uit te 
spreken voor een staakt het vuren. 
Deze oproep verschijnt in een 
advertentie in Trouw, dat aan het 
initiatief een artikel op de front-
pagina wijdt over landelijk protest 
tegen de dadenloosheid van 
minister Bot. De oproep werd 
sedertdien gedurende een week 
door de deelnemers aan de wake 
verspreid. 
5 augustus 2006. Middagactie in 
Den Haag op het  Buitenhof in het 
kader van een oproep van het 
Palestinacomité voor plaatselijke 
demonstraties  onder leuze “luid 
de noodklok”.  Er kwamen ook 
acties in Groningen, Leiden, 
Rotterdam en Utrecht, en de 
daarop volgende zondag in Amster-
dam. In Den Haag kwamen een 
vijftigtal mensen luisteren naar de 
toespraken, die bij die gelegenheid 
werden gehouden. Sprekers waren 
Hanneke Knoops (een ander Joods 
geluid), Wim Lankamp (Palestina-
comité), Felix de Haas (reiziger uit 
Libanon), een afgevaardigde van 
de Vrouwen voor Vrede en Martijn 
Dadema (Groen Links). Allen 
stelden dat de schending van de 
soevereiniteit van Libanon door 
vernietiging van zijn infrastructuur 
en economische hulpbronnen niet 
kon worden gerechtvaardigd als 
een daad van gerechtvaardigde 
zelfverdediging van Israël. Felix de 
Haas beschreef hoe de perspectie-
ven van een stabiel voortbestaan 
van een zelfstandig en vreedzaam 

Libanon door het Israëlische 
optreden de bodem werden inge-
schoten. Hij geloofde dat de aanval 
van Israël niet anders kon worden 
uitgelegd dan als een welbewuste 
inbreuk op de ontwapeningsonderh
andelingen tussen Libanon en 
Hezbollah, die in vredestijd kans 
van slagen zouden hebben gehad.  
11 augustus 2006. De wake wordt 
onderbroken voor een discussie-
bijeenkomst in De Kronkel met 
Wim Lankamp. Robert Soeterik en 
Kassem Fouani. De laatste sprak 
namens de Stichting Gibran Khalil 
Gibran, een hulporganisatie voor 
de slachtoffers in Libanon. Zijn 
beschrijving van de humanitaire 
ramp die door de Israëlische 
aanvallen werd veroorzaakt werd 
besloten met een dringende 
oproep om steun. Wim Lankanp 
roept de vredesbewegingen op zich 
gereed te maken voor acties tegen 
de doorvoer of levering van 
wapens via Nederland aan Israël. 
Ook stelde hij voor dat er een 
tribunaal moest komen dat een 
onderzoek deed naar de oorlogs-
misdaden die er in Libanon werden 
gepleegd, zodat er een campagne 
werd gevoerd om de verantwoor-
delijken voor het Internationaal 
Strafhof te brengen. 
12 augustus 2006. Twee jonge 
turken beginnen tijdens de wake 
een driedaagse vasten op het 

Den Haag in actie tijdens de 
Libanon-Oorlog – een kroniek

Buitenhof. Door middel van foto’s 
laten zij zien wat er gaande is in 
Libanon en op een tafel vóór hen 
verzamelen zij handtekeningen in 
een album. Het  HVP verleent 
assistentie met kleding en 
actiemateriaal.
14 augustus 2006. Om 7 uur ’s 
ochtends is de ingang van een 
wapenstilstand tussen Israël en 
het Hezbollah-verzet in Libanon 
aangekondigd. De wakers besluiten 
die avond  bijeen te komen om 
samen met de hongerstakers te 
besluiten of daarmee daadwerke-
lijk de oorlog is afgelopen. Intus-
sen hebben de hongerstakers het 
Buitenhof in de vroege ochtend 
verlaten. ’s Avonds wordt de 
balans opgemaakt. Israël gaat nog 
door tegen Gaza en houdt het 
zuidelijk deel van Libanon nog met 
militairen bezet. Zuid-Libanon is  
spergebied: terugkerende vluchte-
lingen kunnen, volgens officiële 
Israëlische mededelingen, aan de 
grens worden doodgeschoten. Als 
dit de voorwaarden zijn waarop de 
vervangende vredesmacht (en het 
Libanese leger) volgens Israël zou 
moeten opereren, kan dat opnieuw 
tot oorlog leiden, want deze 
voorwaarden zijn in strijd met VN-
beginselen op grond waarvan 
iedere vluchteling het recht tot 
terugkeer heeft. Wij beëindigen de 
wake, maar vragen ons af wanneer 
we weer op het Buitenhof komen 
te staan.
 
Jan Bervoets

Vredesorganisaties in actie 
tijdens de Libanon-Oorlog 

Na veel onrust in de Gaza strook, 
waar parlementariërs worden 
gegijzeld en hernieuwd geweld aan 
de orde van de dag is, werd op 12 
juli een aanval door Hezbollah in 
Israël uitgevoerd. Er werden doden 
geteld aan beide zijden en er 
werden 2 Israëlische soldaten 
gegijzeld. Met bovenproportioneel 
geweld begon Israël aan een 
enorm offensief in Zuid Libanon. 
Ook in Nederland waren velen heel 
boos en snel werd een demonstra-
tie voor en tegen het Israëlische 
geweld georganiseerd. Veel leden 
van het Haagse Vredesplatform 
(HVP), Pais en Humanistisch 
vredesberaad (HVB) waren dan 
ook te vinden bij de demonstratie 

tegen de oorlogen in Gaza en 
Libanon in Amsterdam op 22 juli. 
De verontwaardig over de gebeur-
tenissen was zo groot, dat in Den 
Haag werd besloten een dagelijkse 
wake te houden. Op het Buitenhof 
werd de wake dagelijks door 
ongeveer 20 mensen bijgewoond, 
hun afkeer tegen de gewelddaden 
werd kenbaar gemaakt met span-
doeken, flyers en foto’s. Tijdens 
het WRI congres in Duitsland werd 
een uitgebreide verklaring uitgege-
ven met de boodschap dat de VS 
moet stoppen met militaire hulp 
aan Israël en de bescherming van 
Israël in fora. Daarnaast werd 
Israël opgeroepen te stoppen met 
de aanvallen op Libanon en bezet-
ting van Palestina. 
Ook het Humanistisch Vredesbe-
raad schreef een brief aan minister 

Een korte samenvatting 
van de gebeurtenissen
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Jan Maassen, zelf Indonesië-
weigeraar, schetste de geschiede-
nis van zijn generatie weigeraars, 
die door de geschiedenis en het 
huidige kabinet feitelijk in het 
gelijk gesteld zijn, maar nog 
steeds geen erkenning krijgen. 
Er waren ook enkele jongere 
veteranen, uit Bosnië en Afgha-
nistan, die zich absoluut niet thuis 
voelden op de officiële Veteranen-
dag. Eén van hen vertelde over de 
misleiding bij de werving, het nog 
steeds ontbreken van goede 
nazorg en memoreerde in tranen 
kameraden, die zo in problemen 
kwamen dat zij zelfmoord 
pleegden.
Eerder op de dag, tijdens het 
defilé, waagden twee HVP-activis-
tes, gewapend met de regenboog 
Peace-vlag en een bord 

“Veteranen, bloed, zweet en 
tranen” zich langs de route. Zij 
ontvingen onverwacht veel bijval 
van de veteranen in de vorm van 
opgestoken duimen en saluten. 
Vele veteranen spraken hen aan 
om hun waardering uit te spreken.

Afspraak met staatssecretaris 
Van der Knaap en opperbevel-
hebber Berlijn
Ook tijdens een picketline van het 
Haags Vredes Platform na afloop 
van de Veteranendag-uitzending op 
Nederland 1 vanuit café Dudok, 
werden gesprekken met veteranen 
gevoerd. Velen herkenden zich in 
de leus “Veteranen, bloed, zweet 
en tranen”. De vredesactivisten 
onderschepten op de stoep 
achtereenvolgens opperbevelheb-
ber Berlijn en staatssecretaris Van 

Bot met kritiek op de houding van 
Nederland en het verzoek om mee 
te helpen om tot een staakt het 
vuren te komen. Begin augustus 
ondertekenen HVP en HVB een 
oproep van de  United Civilians for 
Peace aan de Nederlandse regering  
om zich uit te spreken voor een 
staakt het vuren. Deze oproep 
verschijnt in een advertentie in 
Trouw, dat aan het initiatief een 
artikel op de frontpagina wijdt over 
landelijk protest tegen de daden-
loosheid van minister Bot. Steeds 
meer acties volgden onder het 

der Knaap. Met beide heren werd 
in goede sfeer uitvoering over 
Veteranendag gesproken. Elk van 
hen heeft toegezegd een afspraak 
te maken om na de zomer verder 
te praten.
Deze dag bleek duidelijk dat vele 
veteranen de erkenning waarde-
ren, maar zich niet kunnen vinden 
in dit militaristische evenement en 
de verheerlijking van de strijd-
krachten. Met name de manifesta-
tie op het Malieveld, met een 
wapenshow en talloze defensie-
activiteiten, wordt niet als de 
juiste aandacht ervaren. De 
meerderheid van de veteranen 
waren dienstplichtig militair en 
hebben niet zelf gekozen voor het 
leger. Velen zijn er dan ook niet 
van gediend misbruikt te worden 
voor eenzijdige militaire propagan-
da en werving.
Daarom roept het Haags Vredes 
Platform andere (vredes)organisa-
ties op om samen te werken aan 
een alternatieve Veteranendag in 
2007, waar niet het militair ver-
toon, maar de veteranen zelf en 
hun verhalen centraal staan.

Alternatieve Veteranendag in 2007

Het HVP voor het ministerie van ‘defensie’ tijdens de Veteranendag. Op het Malieveld mochten kinderen 
soldaatje spelen. De meeste activiteiten stonden in het teken van de frisse en vrolijke ‘vredesmissies’. 

motto “luidt de noodklok” in Den 
Haag, Groningen, Leiden, Rotter-
dam en Utrecht en in Amsterdam. 
Zelfs de Israëlische ambassadeur 
kreeg een protestbrief van het 
HVB, en in Den Haag spraken: 
Hanneke Knoops (een ander Joods 
geluid), Wim Lankamp (Palestina-
comité), Felix de Haas (reiziger uit 
Libanon) een afgevaardigde van de 
Vrouwen voor Vrede en Martijn 
Dadema (Groen Links) op een 
bijeenkomst.  
Daarnaast waren er discussiebij-
eenkomsten in Den Haag met 

onder andere Wim Lankamp. 
Robert Soeterik en Kassem Fouani. 
Met 3 vastendagen vestigen 2 
jongeren van Turkse afkomst 
aandacht op het trieste lot van de 
burgers in Libanon. En als op 14 
augustus om 7 uur ’s ochtends 
een wapenstilstand tussen Israël 
en het Hezbollah-verzet in Libanon 
aangekondigd wordt, besluiten de 
wakers te stoppen met de actie, 
maar zijn er niet gerust op dat dit 
voorlopig de laatste keer is. Zie 
ook verschillende websites voor 
meer informatie.

Den Haag, 29 juni 2006 - In de schaduw van een kabinetscrisis en 
een binnenstad vol militair vertoon, werd, ook in Den Haag, de 
basis gelegd voor een alternatieve Veteranendag in 2007: Een dag 
voor en door de veteranen zelf, zonder Defensie en zonder 
militaire propaganda. Dit werd besloten op een bijeenkomst ter 
ere van de Indonesië-weigeraars, veteranen met een geweten.
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Nederland belangrijk 
wapenexporteur?
Onlangs publiceerde het Stockholm 
International Peace Research 
Institute (SIPRI) een nieuw 
overzicht. Op basis van de SIPRI 
wapenexporten database is een 
lijst aangelegd met de belang-
rijkste ontvangers en exporteurs 
van wapens in de periode 1975-
2004. Over deze periode van dertig 
jaar is de rangorde als weergege-
ven in de tabel elders op deze 
pagina.
Het is opvallend dat Nederland 
over deze hele periode een tiende 
plaats inneemt en in 2005 een 
vijfde. Bij het verbinden van 
conclusies aan dit laatste cijfer – 
“Nederland is de vijfde wapen-
exporteur in de wereld” - moet 
voorzichtig worden omgesprongen. 
In een bepaald jaar kunnen grote 
afwijkingen voorkomen. Daarom 
wordt doorgaans gekozen voor een 
iets langere periode, bijvoorbeeld 
vijf jaar. Dan zien we Nederland in 
de periode 2001-2005 op plaats 
acht. Ook hanteert SIPRI een 
geheel eigen rekenmethode om de 
export van grote wapensystemen 
te berekenen en bepaalt op basis 
van publicaties in de pers de 
omvang hiervan. Veilig is om 
Nederland tot de grootste tien 
wapenexporteurs in de wereld te 
rekenen. Cijfers die de Nederland-
se overheid verstrekt over afge-
geven wapenexportvergunningen 
geven een beter beeld over de 
financiële omvang van de Neder-
landse wapenexporten.
De Verenigde Staten en de Sovjet 
Unie vallen in de buitencategorie 
(zeker als bij de Sovjet Unie ook 
nog eens Rusland wordt opgeteld). 
Het is wel opvallend dat over een 
periode van dertig jaar zes landen 

van de Europese Unie tot de 
grootste tien wapenexporteurs 
behoren. Dit geldt ook 2005 en de 
periode 2001-2005. De NAVO 
prijkt zelfs met acht landen in de 
ranglijsten over 2001-2005 en 
2005. Rusland en de Oekraïne 
hebben uit de Koude Oorlog nog 
steeds een grote defensie-industrie 
overgehouden, maar een veel 
geringere binnenlandse afname en 
zijn daardoor gericht op export. 
Het grootste deel van de wapen-
exporten komt dus voor rekening 
van het Westen.

Fraude en corruptie
De defensie-industrie is verant-
woordelijk voor 50% van alle 
corruptie in de wereld. Geen 
geringe prestatie voor een 
industrie tak die 0,7% van de 
internationale handel voor zijn 
rekening neemt. Steeds opnieuw 
duiken corruptie zaken de kop op. 
Het NRC-Handelsblad had onlangs 
een verhaal over het spekken van 
de zakken van de Chileense ex-

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

dictator Pinochet door de RDM bij 
de verkoop van een paar honderd 
Leopardtanks. De drie grootste 
wapenfabrikanten van Europa – 
BAES, EADS en Thales - komen 
regelmatig in het nieuws wegens 
corruptie perikelen.
Bij EADS speelt een schandaal over 
de handel in aandelen met voorken-
nis. Topman Noël Foregard ver-
kocht in maart 2006 voor 2,5 
miljoen euro aandelen. Drie maan-
den later bleken de aandelen, na 
aankondigingen van de vertragin-
gen bij de productie van het civiele 
vliegtuig de Airbus A380, bijna 
gehalveerd in waarde. Ook drie 
kinderen van Foregard verkochten 
aandelen. Topman Lagardère van 
het bedrijf volgde in april en 
verkocht 7,5% van zijn aandelen in 
april. Lagardère gaf de lagere 
regionen van het bedrijf de schuld: 
“sommige teams kunnen wel eens 
geen melding van hun achterstand 
hebben gemaakt.” Er zouden dan 
ook geen koppen rollen om de 
financiële markten te plezieren, 
aldus de mediamagnaat. In juni 
moest Foregard echter bakzeil 
halen en verliet - de top van het 
bedrijf.
Ook de grootste Europese wapen-
fabrikant British Aerospace 
Systems (BAES) kwam in juni 
2006 in het nieuws met een 
corruptieschandaal. Hier ging het 
om steekpenningen ter waarde van 
10 miljoen euro om de verkoop 
van oorlogsschepen naar Roemenië 
een steuntje in de rug te geven. 
Opmerkelijk aangezien Roemenië 
zelf met de regelmaat van de klok 
wordt aangesproken op de bestaan-
de corruptie in het land.
Bronnen: Volkskrant 16 juni 2006; 
NRC-Handelsblad 3/4 juni 2006; 
en The Guardian, 8 juni 2006.

        Leverancier 1976-2005  Leverancier 2001-2005 Leverancier 2005
1 VS 307.469 Rusland 28.982 VS 7.101
2 Sovjet Unie 216.389 VS 28.236 Rusland 5.771
3 Frankrijk 62.657 Frankrijk 8.573 Frankrijk 2.399
4 Rusland 55.901 Duitsland 5.603 Duitsland 1.855
5 Duitsland (BRD) 43.456 GB 3.933 Nederland 840
6 GB 43.049 Oekraïne 2.226 Italië 827
7 China 28.092 Canada 1.971 GB 791
8 Tsjechië 19.102 Nederland 1.868 Zweden 592
9 Italië 18.369 Italië 1.858 Israël 401

10 Nederland 12.176 Zweden 1.760 Canada 365
Bron: SIPRI 16 mei 2006; en SIPRI Yearbook 2006, bedragen in miljoen US $
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Dublin Actieagenda
Een kort overzicht van het ontstaan van de 
coalitie People Building Peace begint bij de 
publicatie van een ambitieus programma 
vernoemd naar de hoofdplaats van Ierland (in 
die tijd voorzitter van de EU) .De “DUBLIN 
ACTIE AGENDA” over de preventie van 
gewelddadige conflicten, werd aangenomen 
tijdens de Europese conferentie over de rol van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
voorkomen van gewapende conflicten, in Dublin 
Castle op 2 april 2004. Deze conferentie was 
een onderdeel van de opdracht voor het “Global 
Partnership” dat op initiatief van S-G Kofi Annan 
in juni 2003 is opgericht (afk: Global 
Partnership for the Prevention of Armed 
conflict: GPPAC). Een andere opdracht was de 
versteviging van de banden tussen het 
maatschappelijk middenveld, regeringen, de 
Verenigde Naties en Europese organisaties.
Geformuleerde doelstellingen uit de agenda
“Het aantal  en de kwaliteit van professionele 
en verantwoorde belangeloze Europese 
Maatschappelijke Organisaties die zich 
toespitsen op het voorkomen van conflicten en 
vredesopbouw, zijn gegroeid. De agenda 
benadert dit proces vanuit verschillende 
invalshoeken. Zowel het aanprijzen van 
beleidsveranderingen  om structurele factoren 
van conflicten aan te pakken  als samenwerking 
in Europees verband en daarbuiten bij 
specifieke conflictsituaties, komen ter sprake. 
Voorkomen van het ontstaan, de escalatie of de 
herhaling van gewelddadige conflicten is een 
hoofddoel. Maar ook de officiële erkenning voor 
de legitieme rol van de het Maatschappelijk 
middenveld  in vrede en veiligheidszaken hierin. 
Om conflicten effectiever te kunnen beheersen, 
is het nodig om samenwerkingsverbanden te 
creëren tussen regeringen, 
intergouvernementele organisaties (IGOs), de 
EU en bepaalde Maatschappelijke Organisaties 
die relevante gedragscodes onderschrijven. Het 
is belangrijk dat Maatschappelijke Organisaties 
niet gezien worden als uitvoerders van 
andermans agenda. Zij zouden eerder als 
partners gezien moeten worden met 
waardevolle bijdrages voor beleidsontwikkeling, 
programma implementatie en voor het 
verschaffen van informatie. Wij stellen voor 
samen te werken met regeringen, IGOs , de EU 
en Internationale Financiële Instellingen (IFIs) 
om met behulp van officiële richtlijnen de 
Maatschappelijke Organisaties binnen iedere 
afzonderlijke institutionele situatie te 
integreren, waardoor de bedachte, 
consultatieve en uitvoerende capaciteiten van 
Maatschappelijke Organisaties gebruikt kunnen 
worden voor het opstellen van programma’s, de 
uitvoering en de evaluatie ervan”. Zo staat in de 
actieagenda.

De GPPAC richt zich op het versterken van 
netwerken in het maatschappelijk middenveld  
voor vrede en veiligheid door activiteiten op 
lokaal en wereldniveau samen te brengen. Dit 
ondersteunt op zijn beurt  het potentieel van 
solidariteitswerk en wereldmobilisatie die de 
capaciteiten voor vrede versterken. 
Enkel opgestelde richtlijnen daarbij zijn:
Een verschuiving naar Preventie;  het bouwen 
aan “een cultuur van preventie”; creëren van 
een samenwerkingsverband voor preventie 
tussen het maatschappelijk middenveld 
regering en onafhankelijke burger organisaties; 
coalitievorming; campagne voeren voor 
openbare voorlichting in zoveel mogelijk 
Europese landen ;het opleiden voor een cultuur 
van vrede en geweldloosheid ; opzetten van 
“Early warning en Early response” systeem. Er 
waren 125 ondersteunende internationale 
organisaties die deze agenda ondersteunden.

Acties in Nederland
Met bovenstaande boodschap ging het ECCP 
(Europees centrum voor conflict preventie) 
samen met Oxfam/Novib en NEAG in Nederland 
aan de slag en organiseerde op 4 novenber 
2004 de eerste bijeenkomst in Den Haag voor 
Nederlandse organisaties met de symbolische 
naam: “GAAndeweg”. Er waren 23 organisaties 
aanwezig. Kennis maken met elkaar en de 
instelling van een stuurgroep voor verdere 
acties was het resultaat. Terwijl op 
internationaal niveau hard werd gewerkt aan 
een wereldwijde actie agenda die in de 
wandelgangen “People Building Peace” heette. 
Na een grote vergadering in het gebouw van de 
VN in NewYork in juli 2005, waarbij 900 
mensen deelnamen uit 118 landen werd: 
“People Building Peace”  internationaal als 
manifest en reformagenda aangenomen. De 
global action agenda was omgedoopt in PBP, 
compleet met website en eigen logo.  Na twee 
jaar overleg en 3 conferenties werd door 
inbreng van Nederlandse vredesorganisaties 
een manifest en een actie programma 
aangenomen.

People Building Peace
Waarom is “People Building Peace” 
opgericht en wat willen zij? Een kort 
verslag van tweeënhalf  jaar inspanning.
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ONDERTEKENAARS van de coalitie: 
Bellamy Stichting,COS Nederland,Euro’s voor 
Vrede, ECCP, Henri Nouwen Stichting, Huis van 
Erasmus, Humanistisch Vredesberaad (lid 
Humanistische Alliantie), ICCO, Interkerkelijk 
Vredesberaad IKV, Int. Fellowship of 
Reconciliation, Kerk en Vrede, KVO (Katholieke 
Vrouwenorganisatie), Landelijke Stichting Tegen 
Zinloos Geweld, Multicultural Women 
Peacemakers Network-Netherlands, Museum 
voor Vrede en Geweldloosheid, NEAG 
Alternatieven voor Geweld, Oxfam Novib, Peace 
Brigades International – NL, Pedagogen voor de 
Vrede, Platform Vredescultuur, Sti. 
Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) 
,Sti  Interculturele Schakelingen, Sti voor 
Actieve Geweldloosheid (SVAG) ,Sti 
VredesWetenschappen, United Civilians for 
Peace, UNPO, UNOY Peacebuilders, Vereniging 
Pais, Vrouwen voor Vrede, War Child NL, Wereld 
Federalisten Beweging Nederland, WILPF 
Nederland

Actiepunten van People Building Peace
1. Er is in Nederland een toegenomen 

vaardigheid en bereidheid om confl icten 
geweldloos te hanteren. 

2. Er bestaat een intensieve en effectieve 
samenwerking van het maatschappelijk 
middenveld op het gebied van 
vredesvraagstukken.

3. De Nederlandse overheid voert op alle 
niveaus een actief en samenhangend  
vredesbeleid.

4. Er is een nieuw evenwicht tussen vrede, 
veiligheid en ontwikkeling, waarbij de 
belangen van de burgerbevolking in 
confl ictgebieden voorop staan.

5. De wapenproductie, wapenhandel en 
wapendoorvoer zijn wereldwijd aan banden 
gelegd.

6. Vanuit Nederland en Europa worden daar 
waar nodig professionele, geweldloze, 
civiele vredesdiensten ingezet. 

7. Verschillende Nederlandse, internationaal 
opererende bedrijven hebben een 
vredesprotocol en dragen een vredescultuur 
uit.

8. Er zijn structureel voldoende fi nanciële 
middelen beschikbaar voor 
vredesdoeleinden.

Vanaf 2006 wordt 21 september in Neder-
land gezamenlijk gevierd als de Interna-
tionale dag voor de vrede

De eerste activiteiten zijn al in gang gebracht. 
Aan alle organisatie is gevraagd de actiepunten 
op de verschillende verkiezingscongressen van 
politieke partijen onder de aandacht te brengen 
of zelfs in te brengen. Ook het laatste punt: de 
internationale dag voor de vrede,  zal dit jaar 
door  worden ondersteund en georganiseerd.. 
Meer informatie hierover treft u elders aan in 
dit blad of bij www. Peoplebuildingpeace,nl. In 
de volgende editie van Tkananders zal meer 
aandacht zijn voor het manifest van PBP.

Anke Polak

Het Haags Vredes Platform 
viert zijn 25-jarig jubileum!

Op 1 oktober vanaf 16.00 uur feest in 
Café Emma,  Regentesseplein 222, 
Den Haag. 

Er zullen verschillende muizikanten optreden, 
waaronder het koor Jan  en Alleman en ook 
dichters, waaronder Harry Zevenbergen, 
redacteur van de dichtbundel War on war. 
Daarnaast zullen 
verschillende 
vredeactivisten aan het 
woord komen om over 
hun strijd te vertellen. 
Ook zal er een kleine 
tentoonstelling worden 
gehouden van originele 
affi ches en fotografi sche 
beelden van de 
geschiedenis van het 
Haags Vredesplatform.
Iedereen die het HVP 
een warm hart toedraagt 
en het feest mee wil 
vieren, is welkom.

Strijd om identiteitsbewijs

In het juli/augustus nummer van de Vredes-
koerier-’t Kan Anders berichtte het HVP over 
het proces in hoger beroep van Rob Boogert. 
Het ging over zijn weigering zijn identiteits-
bewijs te tonen tijdens een demo voor de 
Amerikaanse ambassade. Dat leidde tot een 
veroordeling tot euro 50 voorwaardelijk. Het 
Hof vond: “elke individuele agent mag een 
individuele beoordeling van redelijkheid 
maken”. Dat is merkwaardig, want je kan zo 
geen bezwaar meer maken tegen de aangevoer-
de reden om de identifi catie te vragen. Volgens 
deze nieuwe ‘rechts’-norm krijgen dus agenten 
gelijk wanneer zij totalitaire denkbeelden 
vertegenwoordigen. Hun opvattingen hoeven 
namelijk  niet getoetst te worden aan de grond-
rechten zoals de vrijheid van menings uiting. 
Daarmee dus ook niet aan de voorwaarde, die 
indertijd door de Tweede Kamer is gesteld voor 
aanneming van de wet, namelijk dat die niet 
mag worden toegepast volgens de opvattingen 
van de bezetter van '40-'45. De Haagse politie 
wijkt  af van deze voorwaarde. Tevens eist zij 
een draagplicht overeenkomstig het Verorde-
ningsblad van Seyss Inquart, geen vertonings-
plicht zoals de wet voorschrijft (die in de EU 
verder gebruikelijk is, zelfs in Turkije) en 
gebruikt zij de ID-vorderingen om zelf gedra-
gingen tegen te gaan, die feitelijk niet verboden 
zijn. 
Het karakter van de veroordeling laat cassatie 
bij de Hoge Raad niet toe. Dan maar het 
Europese Hof in Straatsburg? Het vervolg zal 
dus nog even op zich laten wachten...

Jan Bervoets
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Door de presentatie van de ver-
schillende groepen en hun werk-
wijze met betrekking tot oorlog en 
vrede hoopt de coalitie op het 
vergroten van het bewustzijn voor 
vrede voor iedereen: jong & oud, 
links & rechts, rijk & arm,  van 
binnen of van buiten de Nederland-
se grenzen, alles verpakt in een 
vrolijk sausje met als resultaat 
meer en meer onderlinge binding 
in het verzet tegen geweldadige 
conflicten.
Er zal plaats zijn voor informatie 
over vredesopbouw in de wereld, 
over verschillende vredesorganisa-
ties, en burgerinitiatieven. 
Daarnaast zullen veel kunstenaars 
en artiesten meewerken om de 
dag tot een grandioze succes te 
maken. Ook Nederlandse en 
Europese politici zullen worden 
aangesproken op hun inzet voor 
geweldloze conflicthantering en de 
verspreiding van een cultuur van 
vrede en geweldloosheid. Veel 
aandacht zal uitgaan naar enkele 
mensen die zich op hun eigen 
wijze hebben ingezet voor de 
vrede. Dit zal gebeuren met de 
uitreiking van verschillende prijzen 
zoals die voor de “journalist voor 
de vrede”, de “Anke Kooke Bokaal” 
en een bekroond “Poster ontwerp”. 
De aanbieding van het actieplan 
van People Building Peace zal een 
centraal gebeuren zijn.

Programma van PLANET PEACE  
Donderdag 21 september 2006
Debat – Theater – Graffiti – 
Soundsystem – Kunst – Muziek – 
Video – Drinks & MC’s 
15.00-17.00 Pier Scheveningen 
17:00-24:00 Sunday’s Noorder-
strand; www.planetpeace.nl.
Jongeren en veelbelovende beel-
dende kunstenaars van de Balkan, 
Burundi, Duitsland, Cameroon, 
Vietnam en Nederland nemen de 
gevangenismuren van PI Scheve-
ningen te grazen. In de gevangenis 
zal een permanente schildering tot 

stand komen, voltooiing van deze 
muurschildering zal uitgezonden 
worden op de locatie op het 
strand. Op de buitenmuur werkt 
een groep jongeren uit Bujumbura, 
Amsterdam en Prishtina op een 
enorme vlieger Kite of Life die later 
naar het strand gebracht zal 
worden om aldaar te worden 
gepresenteerd. Onderweg plakken 
ze vanaf de buitenmuur tot aan 
het strand reproducties van de 

Piece for Piece op de muur in de 
gevangenis. Op het strand maken 
deze jongeren rondom het podium 
een groot kunstwerk op de gebouw-
tjes van Trampoline World als live 
performance bij de muzieksessies.

Live event Congo - Nederland
Miljoenen kinderen worden nog 
steeds dagelijks geconfronteerd 
met de gevolgen van oorlog! War 
Child vormt samen met 250 
volwassenen en kinderen een 
levensgroot swingend vredesteken 
naast de pier in Scheveningen om 
deze kinderen een stem te geven. 
Tegelijkertijd vormen ook 250 
Congolese kinderen een vredes-
teken. Beide events zijn om 15.00 
uur via een live-satellietverbinding 
in Scheveningen en op www.war-
child.nl te zien. Ook vinden er live 
interviews plaats met gasten in DR 
Congo. Presentatie: Harm Edens 
(Dit was het nieuws). 

Internationale dag van de vrede Hope Box Stage
Presentatie van de nieuwe sound-
track voor de vrede. Een internatio-
nale jam en open mike met onder 
andere Def P, King Shiloh, 
Badbrya, Bizzo, Phillie, Jamapara, 
Batalion, Dbidus, Mayer, Benji, 
Nerko Hadziarapovic, NWA, Deniz 
Dogan, Mi-Jezz, Shorty, NR en Bimi 
tussen 15.00 en 17.00 bij Trampo-
line World en Grand Plage naast de 
pier in Scheveningen 
En daarna tot middernacht bij 
strandpaviljoen Sundays!
 
The Café
Tijdens rondetafelgesprekken met 
interviews, optredens, visuals en 
discussies gaan nationale en 
internationale gasten de confronta-
tie aan met elkaar en het publiek. 
In het café: Irakese studentenacti-
viste Oras Haddad, ‘Not in my Back-
yard’ van theatergroep DOX, Groen 
Links-lijsttrekker Femke Halsema, 
Anna Hakobyan (activiste uit 
Nagorno Karabach), Musicians 
without Borders en vele anderen in 
Sunday’s aan het Noorderstrand 
van 17.30 tot middernacht.
 
The Factory
The Factory onderzoekt de moge-
lijkheden en onmogelijkheden van 
onderhandelingen, de reconstructie 
van cultureel erfgoed en het laten 
‘oplossen’ van vijandsbeelden. 
Christa Meindersma (Oud-adviseur 
van VN Secretaris Generaal Kofi 
Annan, Juriste en werkzaam bij 
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken), Andrew Herscher (Archi-
tect, getuige voor het Internatio-
naal Strafhof voor voormalig 
Joegoslavië en medeoprichter van 
de NGO Kosovo Cultural Heritage), 
Dirk Mulder (Directeur Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork) 
en Eitan Bronstein (Directeur 
Zochrot) ontrafelen hoe vrede 
materieel wordt gemaakt in 
Sunday’s aan het Noorderstrand 
van 17.30 tot middernacht.

Planet Peace wordt gemaakt door 
de PBP-NL met name War Child, 
IKV, Oxfam/Novib, Hope Box 
Angels, NEAG, ECCP, Kerk en 
Vrede, UNOY Peacebuilders, 
Humanistisch Vredesberaad, 
Musicians Without Borders, 
Partizan Publik en Studio Boem 
met ondersteuning van het NCDO.

Voor meer informatie kunt contact 
opnemen met Marte Hellema, 
Europees Centrum voor Conflict 
Preventie: 070 3110972
m.hellema@conflict-prevention.net

Één dag staakt-het-vuren, één dag zonder geweld, was de 
gedachte achter Peace One Day. De Internationale Dag van de 
Vrede bestond al sinds 1981 ingesteld op initiatief van de VN. Tot 
nu toe gevierd op afwisselende dagen in september, wanneer de 
Algemene Vergadering voor het eerst dat jaar bijeenkwam. Sinds 
2001 vindt de Internationale Dag van de Vrede jaarlijks plaats op 
21 september. Een verandering die mede mogelijk werd gemaakt 
door de inspanning van Jeremy Gilley en zijn Peace One Day 
campagne. De organisatie People Building Peace wil deze dag ook 
in Nederland introduceren als DE internationale dag voor de 
vrede.
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Frankrijk heeft kernwapens en is 
druk in de weer om nieuwe "mini-
nukes" te ontwikkelen. Franse 
vredesorganisaties hebben zich 
laten inspireren door de Belgische 
Bomspottingcampagne en organi-
seren op 22, 23 en 24 september 
een eerste grootschalige burger-
inspectie van de militaire basis 
waar de nieuwe raketten getest 
worden in de buurt van Bordeaux.
Sinds 2004 heeft het regelmatig 
contact met haar Franse collega’s 
om advies te geven over dit nieuw 
initiatief. Forum voor Vredesactie 
wil de Franse Bomspotters steunen 
door met een grote groep Belgi-
sche [en Nederlandse! red. VK] 
Bomspotters deel te nemen. We 
organiseren een voorbereidende 
briefing en het vervoer is gratis. 
Kom je mee? 
Niet alleen de Verenigde Staten 
zijn bezig met de ontwikkeling van 
nieuwe kernwapens. Ook in Frank-
rijk wordt er volop gewerkt aan de 
voorbereiding van “mini-nukes” die 
overal ter wereld ingezet kunnen 
worden om de Franse belangen te 
verdedigen. Wat George W. Bush 
“pre-emptive strikes” noemt wordt 
door Jacques Chirac als “guerre 

préventive” beschreven. [Zie 
artikel De President en het Franse 
kernwapen, VK maart 2006, p 10 
en 11]
In de loop van 2006 wordt de 
nieuwe M51-raket in het grootste 
geheim getest in het Zuiden van 
Frankrijk, in de buurt van Bor-
deaux. Deze kernraket zal daarna 
gebruikt worden op de onderzeeërs 
van het Franse leger.

De Franse kernwapens zijn illegaal, 
net zoals de NAVO-kernwapens in 
Kleine Brogel [en in Volkel]. Door 
nieuwe kernwapens te ontwikkelen 
komt Frankrijk zijn ontwapenings-
verplichtingen in het kader van het 
Non-proliferatieverdrag niet na en 
schendt het het internationaal 
recht. Ook in Frankrijk worden 
oorlogsmisdaden en misdaden 
tegen de mensheid voorbereid.

Tussen vrijdag 22 september en 
zondag 24 september organiseert 
een netwerk van Franse vredesor-
ganisaties een eerste grootschalige 
burgerinspectie van de “Centre 
d’Essai des Landes”, de militaire 
basis waar de nieuwe M51-raket-
ten getest worden. Naast een 

Frankrijk gaat bomspotten op 
22, 23 en 24 september! 
Ga mee naar Bordeaux!

heleboel andere initiatieven ziet de 
Franse vredesbeweging deze 
burgerinspectie als een extra 
drukmiddel op de Franse overheid 
om de productie van deze nieuwe 
kernwapens te stoppen. Op het 
programma staan al vast een 
grootschalige burgerinspectie, 
symbolische acties, een betoging, 
forums, workshops, optredens en 
een paar verrassingen...

Concreet: 
Burgerinspectie van het Centre 
d’Essai des Landes (Biscarosse, in 
de buurt van Bordeaux) georgani-
seerd door het netwerk “Non au 
missile M51”. 

• Donderdag 21 september om 
20u: Afspraak voor alle deelne-
mers in Gent voor juridische 
briefing, concrete afspraken 
(slaapplaatsen in Gent zijn 
mogelijk)
• Vrijdag 22 september om 7u: 
Vertrek vanuit Gent (gratis vervoer 
in mini-bussen i.s.m. Greenpeace
• Aankomst in Biscarosse rond 
18u. Eerste briefing ter plaatse.
• Zaterdag 22 september: in de 
voormiddag, voorbereiding van de 
acties; in de namiddag, burgerin-
spectie en symbolische acties; 's 
avonds, optredens.
• Zondag 23 september: in de 
voormiddag: debriefing, actieversla-
gen en workshops; rond de mid-
dag: vertrek naar België. 
Aankomst rond middernacht 
(slaapplaatsen in Gent zijn 
mogelijk).

Meer info en inschrijvingen (tegen 
15 september): 0474 619369
fabien@vredesactie.be
www.bomspotting.be
www.nonaumissilem51.org

Op 6 en 7 juli vond in het Europese parlement een conferentie plaats met 
als thema: Kernwapens en het interrnationaal recht.  Op internet zijn 
voortreffelijke geluidsregistraties te horen van alle voordrachten 
met duidelijke geschreven samenvattingen (Engelstalig) 
www.radionizkor.org/peace/nw.html. 
Naast burgemeester Akiba, Cora Weiss, president van het Hague Appeal 
for Peace en voorzitter van het Peace Bureau.
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In zijn nieuwe boek beschrijft Karel 
Koster de kernwapendreiging anno 
2006.

De angst voor een nucleaire 
holocaust zoals die 25 jaar geleden 
bestond is verdwenen, maar is de 
rol van de kernwapens vermin-
derd? Geenszins, er staan nog 
steeds duizenden kernwapens 
gereed om binnen luttele minuten 
een kernoorlog te beginnen. 
Intussen is er sprake van een 
gestage toename van het aantal 
kernwapenstaten: Israël, India, 
Pakistan, Noord-Korea en hoe ver 
is Iran? De verspreiding van 
kernwapens is dan ook een groot 
gevaar. In Nederland werd de 
discussie over nucleaire ontwape-
ning en proliferatie de  afgelopen 
jaren in steeds kleinere kring 
gevoerd. Als het onderwerp al de 
media bereikt, dan gaat het stee-
vast om andermans kernwapens, 
om proliferatie. Over de eigen 
kernbewapening, de aanwezige 
kernbommen op Volkel en Neder-
landse piloten die worden opgeleid 
om met Nederlandse vliegtuigen 
deze kernwapens in te zetten, 
wordt niet gerept, ook niet in de 
verkiezingsprogramma’s van de 
meeste politieke partijen.

Naast de feitelijke beschrijving van 
de nucleaire ontwikkelingen van de 
afgelopen vijf jaar geven ook Mgr. 

A.H. van Luyn s.d.b. President van 
Pax Christi Nederland, de diploma-
ten Jaap Ramaker en Chris 
Sanders, de politicus Bert Koen-
ders,  de wetenschapper Bart van 
der Sijde, de arts Herman Span-
jaard (voorzitter Nederlandse 
Vereniging voor Medische Polemo-
logie), de jurist Meindert Stelling 
en de actievoerders Joris Thijssen 
(Greenpeace-Nederland), Tera 
Fopma (Vrouwen voor Vrede) en 
Barbara Smedema (Acties tegen 
Kernwapens) hun visie op dat 
beleid. Zo komen er een reeks 
meningen aan bod, evenals een 
uitgebreide documentatie die aan 
de beschrijving van de ontwikke-

lingen ten grondslag ligt. Aan de 
standpunten van de politieke 
partijen over kernwapens en hun 
positie in de Tweede Kamer wordt, 
met het oog op de komende 
verkiezingen, speciale aandacht 
besteed.

Uitgave: Nederlandse Vereniging voor 
Medische Polemologie – Gezondheids-
zorg en Vredesvraagstukken, Bosscha-
straat 17, Utrecht (tel: 030-2722940). 
Het boek is voor € 17,50 (incl. porto) 
te bestellen bij het NVMP-bureau, door 
overmaking van het bedrag op Giro 
4395340 ovv. ‘Boek Nucleaire 
Ontwapening’.

Hans van Iterson

Over de koers van het blad zoals het nu 
voor u ligt wordt – nu de samenwerking 
steeds definitiever wordt – steeds meer 
gediscussieerd. Gelukkig ook door 
lezers, die regelmatig de pen oppakken 
(of hun toetsenbord natuurlijk). Zo 
ook Rik Min, die – als ik zijn reactie 
samenvat – pleit voor socialisme en 
een vredesbeweging die dat uitdraagt. 
Tevens vertelt hij er meteen bij wie er 
volgens hem niet geschikt voor zijn 
aan deze vredesstrijd deel te nemen. 
Terwijl hij nota bene ook schreef: 
“Daarom worden communisten wel 
eens verweten dat ze niet in de 
vredesbeweging horen”.
Een mooie illustratie van waarom ik de 
vredesbeweging liever niet als politieke 
beweging zie. 
Politieke partijen hebben – doorgaans 
– een visie over hoe de wereld in 
elkaar zit, een beginsel programma en 

een hoop meningen die daaruit voort 
vloeien. 
Sociale bewegingen hebben doorgaans 
maar één onderwerp – milieu, 
arbeidsverhoudingen, mensenrechten 
enz… - en afhankelijk van het politieke 
klimaat een meer politieke uitstraling. 
Soms zijn er mengvormen, zeker in een 
verzuilde samenleving.
De kracht van sociale bewegingen 
en in dit geval de vredesbeweging, 
bestaat er volgens mij uit dat mensen 
met verschillende overtuigingen elkaar 
vinden op een aantal (actie-)punten. 
Hoe groter het aantal onderwerpen 
en meningen, hoe smaller je basis 
wordt. En al helemaal als je een 
maatschappijvisie gaat uitdragen 
vermindert je invloed snel. Wil je als 
vredesbeweging invloed hebben op 
het beleid van de regering, dan moet je 
veel mensen weten te overtuigen zich 

Reactie op de ingezonden brief van 
Rik Min in het juninummer

aan te sluiten, geen onnodige drempels 
opwerpen en je doelen zo concreet 
mogelijk maken. Zodra je je als 
beweging gaat bemoeien met meerdere 
thema’s, komen de verschillen tussen 
de sympathisanten naar voren en gaan 
een rol spelen die in essentie niet 
belangrijk is voor de vredesbeweging. 
Natuurlijk hangt alles met alles samen 
in de wereld en de meeste mensen in 
de vredesbeweging hebben daar ook 
een mening over. Maar het is de taak 
van politieke partijen daar een visie op 
te geven. 

Strijd tegen bewapening en 
oorlogsvoorbereiding echter is te 
belangrijk om aan politieke partijen 
alleen over te laten. Daartoe blijft een 
boven partijen en richtingen uitstijgende 
vredesbeweging een noodzaak. 
Ons blad moet van dat beleid een 
visitekaartje zijn. Ik hoop dat het de 
lezers bevalt.

Guido Schokker

Nucleaire ontwapening nog steeds bittere noodzaak

Tijdens de 
receptie in het 
stadhuis van Den 
Haag overhandigt 
Karel Koster de 
proefdruk van 
zijn boek 
Nucleaire 
ontwapening, nog 
steeds bittere 
noodzaak aan 
burgemeester 
Deetman. 
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Stenen uit Bethlehem
In het Virtuele Vredesmuseum 
(www.vredesmuseum.nl) is de 
nieuwe tentoonstelling ‘Stenen uit 
Bethlehem’ te zien. Ze bestaat uit 
foto’s van door kinderen uit Bethle-
hem beschilderde stenen met de 
uitleg die de kinderen er zelf aan 
gaven. De tentoonstelling geeft 
een inkijkje in de, soms ontstel-
lende, leef- en denkwereld van 
kinderen die niets anders 
kennen dan een leven onder 
bezetting. Lokien Holleman, die 
zelf in Palestina werkzaam was, 
stelde de tentoonstelling samen.

Geweld in de media
De Werkgroep TV-geweld stuurde 
in juli aan alle politieke partijen 
een oproep om in hun verkiezings-
programma’s aandacht te schen-
ken aan het vele geweld dat 
dagelijks als amusement wordt 
uitgestort over de kijkers. Als 
mensen dagelijks voorgespiegeld 
wordt dat allerlei problemen 
binnen een uur met geweld zijn op 
te lossen, kan dit niet anders dan 
een schadelijke invloed op de 
samenleving hebben. In de brief 
doet de Werkgroep concrete 
suggesties, zoals het verbieden 
van geweld op tv (als amusement 
dus niet in het nieuws) voor 20 uur 
en het stimuleren van geweldloze 
computerspellen.

Werkgroep 
Vredesvraagstukken
Pais heeft een Werkgroep Vredes-
vraagstukken waarin antwoorden 
worden geformuleerd op veel 
gestelde vragen over oorlog en 
vrede. Een aantal van deze vragen 
en antwoorden zijn opgenomen op 
de website van Pais (www.vredes-
beweging.nl). Via deze website kan 
ook aan de discussies worden 
deelgenomen. De bijeenkomsten 
van de Werk groep staan zowel 
voor leden als voor niet-leden 
open. 
Nadere informatie: 015 2121694.

Oorlogsprofi teurs
War Resisters International (waar-
van Pais de Nederlandse sectie is) 
geeft sedert kort een nieuwsbrief 
uit met veel informatie over onder 

andere bedrijven die geld verdie-
nen aan oorlog en geweld. Er zijn 
inmiddels twee nummers versche-
nen die te downloaden zijn op 
www.wri-irg.org/pubs/
warprofi teers.htm. Wie geen 
internet heeft kan afdrukken 
bestellen bij Pais: 015 2121694.

Oproep naleving uitspraak 
Internationaal Gerechtshof 
over de Muur
Ruim twee jaar geleden sprak het 
Internationaal Gerechtshof uit dat 
de Muur die Israël om de Palestijn-
se gebieden bouwt illegaal is. Die 
uitspraak wordt nog steeds niet 
nageleefd. Daarom onderteken den 
Pais, HVP, HVB en vele andere 
organisaties een oproep om dat 
wel te gaan doen. De oproep 
verscheen in juli als advertentie in 
Metro.

Alternatieve NAVO-top
Op 25 november 2006, komen 
bomspotters en burger-inspecteurs 
samen op een internationale 
actieconferentie en alternatieve  
NAVO-top in Brussel. Ze bekijken 
de recente evolutie van het kern-
wapendossier, de mogelijke wegen 
naar nucleaire ontwapening en hoe 
de NAVO daarin een obstakel is. 
Organisator is onder andere het 
Forum voor Vredesactie, de Bel-
gische zusterorganisatie van Pais. 
Meer informatie op: 
www.bombspotting.be.

Norma Becker overleden
Op 76 jarige leeftijd overleed 
Norma Becker, bekend Amerikaans 
vredes- en burgerrechtenactiviste. 
Zij was een van de grote fi guren 
uit het verzet tegen de Vietnam-
oorlog. Geruime tijd was zij voor-
zitter van de War Resisters League, 
de Amerikaanse zuster organisatie 
van Pais, en bleef daarin tot het 
laatst actief.

Europarlementariër verliest 
onschendbaarheid
De Duitse secties van War Resis-
ters International hebben geprotes-
teerd tegen het besluit van het 
Europese Parlement om de 
onschendbaarheid van het Duitse 
parlementslid Tobias Pfl üger op te 
heffen. De Duitse justitie wil hem 
vervolgen voor zijn steun aan de 
acties tegen de NAVO-conferentie 
in München in 2005. Met name 
wordt hem kwalijk genomen dat hij 
de politie aansprak op de hardhan-
dige arrestatie van een zanger. In 

het Europees Parlement kwam 
Pfl üger onder andere op voor 
gewetensbe zwaarde militairen in 
Irak. Het is voor het eerst dat het 
Europees Parlement zo’n besluit 
tegen de wil van de betrokken 
parlementariër neemt.

Amerikaanse in gevangenis 
voor weigering dienst in Irak
Katherine Jashinski, een Ameri-
kaanse soldate is veroordeeld tot 

120 dagen gevangenisstraf wegens 
haar weigering om in Irak ingezet 
te worden. Haar beroep op gewe-
tensbezwaren ('geweld lokt alleen 
meer geweld uit.') werd verwor-
pen. Zij is de eerste vrouw die om 
deze reden in de gevangenis komt.
Katherine Jashinski

Dienstplicht in de VS
Congressman Charles Rangel 
(Democraat) heeft een wetsont-
werp ingediend voor de invoering 
van een algemene tweejarige 
dienst plicht in de VS.  
Iedereen tussen 18 en 42 jaar 
wordt dienstplichtig, zowel mannen 
als vrouwen. Het gaat om militaire 
dienst maar ook om burgerdienst.

VS-militairen in Oekraïne
In Oekraïne is veel verzet tegen de 
militaire hulp die de VS aan dit 
land geven en de daarmee samen-
hangende aanwezigheid van VS-
militairen. Zo waren er begin juni  
betogingen in Crimea, waarbij de 
Amerikanen geconfronteerd 
werden met een wegblokkade.

VN-troepen in Congo geen 
vredesmacht
In april 2006 werd het Congolese 
dorp Kazana zeven uur lang door 
VN-troepen beschoten met 
mortieren en machinegeweren. 
Daarna werd het platgebrand door 
het regerings leger. Circa dertig 
burgers waaronder meerdere 
kinderen kwamen om. Dit alles 
was te zien in een fi lm die in juli 
getoond werd op de Britse zender 
Channel 4.

K O R T E   B E R I C H T E N
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Selectie uit de landelijke 
Aktie Agenda van Omslag en 

Socia Media. De meest recente 
en volledige versie staat op 

www.aktieagenda.nl 
(u kunt daar zelf 

agendapunten invoeren)

EENDAAGSE ACTIVITEITEN
• za 16 sep Prijsuitreiking Kees 
Koning Vredesprijs 2006. De vijfde 
Kees Koning-prijs gaat naar en 
persoon of organisatie die zich 
inzet voor de bevordering van 
ontwapening, het streven tegen 
oorlogsvoorbereiding en het bevor-
deren van geweldloosheid. Tevens 
lezing in relatie tot de winnaar van 
deze tweejaarlijkse prijs. Huize 
Lydia aan het Roelof Hartplein, 
Amsterdam. PSP’92 / Comitee 
Kees Koning Vredesprijs. 
cor@psp92.nl www.psp92.nl
• za 16 sep 14.00 Fietstocht 
Fietsen voor de vrede. Fietstocht 
(individueel of in groep) langs 
militaire objecten in en rond 
Arnhem, om te zien hoe het tegen-
woordig met ‘Bomvol’ Gelderland 
staat. Kleine veganistische barbe-
que ter afsluiting. Startlocatie 
wordt nog bekend gemaakt. Vrij-
willige donatie welkom. Peace no 
Militarism. 06-29278805. peaceno
militarisme@hypocrisy.org
• do 21 sep Prijsuitreiking 
Publieksprijs Journalist voor de 
Vrede 2006. De prijs gaat een 
persoon/team die/dat zich door 
onderwerpkeuze, stijl, waarheids-
bevinding en objectiviteit onder-
scheidt en zodoende een bijdrage 
levert aan een cultuur van vrede 
en geweldloosheid. Locatie nog 
niet bekend. Kandidaten nomine-
ren kan tot 31 augustus. Humanis-
tisch Vredesberaad. 0648 233329. 
info@humanistischvredesberaad.nl 
www.humanistischvredesberaad.nl
• do 21 sep 15.00-21.00 
Manifestatie Peace One Day: 
Planet Peace. Strand en boulevard 
worden omgetoverd tot een plek 
waar wordt gedebatteerd met 
vredesactivisten en politici, waar 
wordt gedanst en gerapt, waar 
films en korte clips te zien zijn, 
waar vredesvliegers worden opgela-
ten en nog vele andere activiteiten 
plaatsvinden. Ook: masterclass 
‘politieke prenten tekenen’ door 
Len Munnik. Op boulevard en 
strand, Scheveningen. IKV, Pax 
Christi, WarChild, Oxfam Novib, 
NEAG, Kerk en Vrede e.v.a. (o.a. 
netwerk People Building Peace). 
070 3110970. vredesweek@ikv.nl 
www.ikv.nl
• zo 1 okt 14.00 Jubileumbijeen-
komst 25 Jaar Haags Vredes 
Platform. Opgericht in de ‘Kruis-
raketten-tijd’, zijn kernwapens nog 
steeds een belangrijk agendapunt 
voor het HVP, naast wapenhandel, 
militarisme, militaire interventie en 
bondgenootschappen als de NAVO 
of de militaire arm van de EU. Het 
HVP werkt samen met met anti-

racistische, migranten-, milieu-, 
sociale en Derde-Wereld-organisa-
ties. Cafe Emma, Regentesseplein 
222, Den Haag. Haags Vredes 
Platform. 070 3251102, -3504605 
en -3922102. Zie website 
www.haagsvredesplatform.nl
• do 19 okt Tentoonstelling 1000 
vredesvrouwen uit alle wereld-
delen. Ihkv het internationale 
project ‘1000 PeaceWomen’ en op 
basis van het gelijknamige boek: 
22 carrousels met elk 48 kaarten 
met foto’s en teksten. Nederlands-
talige catalogus beschikbaar. Zie 
www.1000peacewomen.org. World 
Forum Convention Centre, 
Churchillplein 10, Den Haag. 
Aansluitend blijft de tentoonstelling 
in Den Haag en komt dan tot 8 
november in een ministerie. 1000 
PeaceWomen/Vroject/Vrouwen 
voor Vrede. 033-4622755. 
vrouwenvoorvrede@antenna.nl 
www.vrouwenvoorvrede.nl
• do 23 nov Protestacties tegen 
NIDD Wapenbeurs. De NIDD houdt 
zijn jaarlijks ‘symposium’. Hun 

primaire doel: ‘het bevorderen van 
een optimale inschakeling van de 
Nederlandse industrie bij opdrach-
ten van het Ministerie van Defen-
sie’. Stop die wapenhandel! Evene-
mentenhal, Rijswijk. Oproep van 
Ontwapen! www.ontwapen.org.
ontwapen@hypocrisy.org 

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• t/m di 15 mei 2007 
Handtekeningenactie Geen ontwik-
kelingswerkers met een geweer! 
Protest tegen de vermenging van 
militaire operaties en humanitaire 
hulp. Protestkaarten beschikbaar 
of teken via de website. Kerk en 
Vrede. 030 2316666. 
www.kerkenvrede.nl/ontwikkeling
• di 19 t/m wo 27 sep Tentoon-
stelling Kernwapens Illegaal. 
Overzicht van de ontwikkelingen 
rondom kernwapens in 15 panelen. 
De focus ligt op het proces voor 
het Internationaal Gerechtshof dat 
leidde tot de uitspraak dat dreigen 
met of gebruik van kernwapens 
verboden is. Oude Stadhuis, 
ingang naast Lange Hofstraat 2-4, 
Zutphen. Gratis. Open op werk-
dagen 10-17.30 uur. Vredesplat-
form Zutphen en Museum voor 
Vrede en Geweldloosheid. 0575-
52.83.63 (Willemien van West). 
info@vredesmuseum.nl 
www.vredesmuseum.nl

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Iedere 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 w
ww.voordekinderenvandewereld.nl
• Elke eerste zaterdag van de 
maand 14.00-14.30 uur Vredes-
wake regio Utrecht staan wij op de 
Stadhuisbrug in Utrecht, met op 
ons spandoekje ‘Vrede zonder 
wapens’. We delen een actuele 
flyer uit. Een half uurtje dus maar. 
Komt u er ook eens bij staan? 
Vredeswakegroep Regio Utrecht. 
030 2615074 (Tilly Okhuizen) / 
bgg 0345-536536 (Geertje 
Kuipers). geertjek57@hotmail.com
• Elke eerste zaterdag van de 
maand 12.00-12.30 Stiltekring 
‘in plaats van geweld, stilstaan 
voor de vrede en ruimte voor 
dialoog. De Raad van Kerken, het 
Vredesplatform en de werkgroep 
‘Moslims en Christenen’. Cees van 
der Steen, Willem-Alexanderplant-
soen 5, 1945 VE Beverwijk, 0251 
253866

za 23 sep 13.00 Museumplein 
Amsterdam. Landelijke demonstratie. 
NEE tegen het ‘Nieuwe Midden-
Oosten’ van de VS en Israël! BREEK 
MET BUSH! www.stopoorlog.nl


