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Internationale dag van de vrede wereldwijd gevierd

‘De klacht van de Vrede die overal door 
alle volken verstoten en versmaad 
wordt...’
Onder deze titel schreef Erasmus in 
1518 zijn novelle over de klacht van de 
Vredesgodin. We leven nu bijna 500 jaar 
later. Zou de Vredesgodin nu minder 
reden tot klagen hebben? De technische 
vooruitgang is enorm, maar de kunst 
van het vreedzaam samenleven is nog 
onvoldoende geleerd. Het geloof in 
geweld, om onze betreurde Hans 
Wiebenga te citeren, heeft nog niets aan 
kracht ingeboet. Staat bij de komende 
verkiezingen de vrede bovenaan op de 
agenda? Wordt er überhaupt wel over 
gesproken? Zal er een nieuwe regering 
komen met een beleid gericht op vrede? 
Vrede met het buitenland, vrede in het 
binnenland?

Over de buitenlandse politiek
Een oorlog die geen oorlog mag heten
Het kiezen op 22 november aanstaande 
is voor mensen die zich keren tegen 
oorlog en oorlogsvoorbereiding er niet 
gemakkelijker op geworden. Heel 
geleidelijk zijn we de oorlog ingetrokken. 
Een oorlog die geen oorlog mag heten. 
Minister Kamp wordt niet moe te 
vertellen over missies met het doel orde 
en stabiliteit in de wereld te brengen, 
over wederopbouw mogelijk maken, 
over het winnen van ‘hearts en minds’ 
van bevolkingen ver weg. Degenen die 
daarbij overwonnen moeten worden met 
robuust optreden zijn kennelijk terroris-
ten, en met terroristen praat je niet. De 

Met de verkiezingen in zicht
praktijk is dat we nu in Afghanistan door 
velen gezien worden als onderdeel van 
een bezettingsleger, ondanks een 
mandaat van de Verenigde Naties. Hoe 
onverstandig de Nederlandse regering 
geweest is door onmiddellijk de invasie 
in Irak politiek te steunen is nu wel 
duidelijk. (In een recent interview 
vertelde Ayaan Hirsi Ali dat de beslissing 
hierover in een kleine groep is genomen, 
(NRC 30-9-06), maar dit terzijde.) Nadat 
president Bush zich op een vliegdek-
schip liet afzetten om daar tegenover 
zijn troepen, zoals vroeger de Romeinse 
keizers, triomfantelijk te verklaren dat de 
oorlog gewonnen en beëindigd was, is 
de situatie in Irak van kwaad tot erger 
geworden. Onder andere is Irak verwor-
den tot een kweekvijver voor een nieuwe 
generatie islamitische radicalen, waar-
door de kans op terroristische aanslagen 
wereldwijd is toegenomen. Dit is de 
conclusie in het Amerikaanse NIE-
rapport (National Intelligence Estimate), 
geschreven door analisten van inlichtin-
gendiensten. De zorg dat bij ongewijzigd 
Nederlands beleid ook ons land wordt 
meegezogen in een niet aflatende 
oorlog met een mondiale jihadistische 
beweging is reëel.
 
Nederland op de kaart !
Maar er dreigt nog iets anders. Onze 
minister van defensie heeft meermalen 
te kennen gegeven Nederland ook 
militair op de kaart te willen zetten. Hij 
wil mee kunnen doen in wat heet ‘hoog 
in het geweldsspectrum’. Daarvoor 

dienen ook schepen voorzien van 
kruisraketten. De Amerikaanse onder-
zoekjournalist Robert D. Kaplan heeft 
(NRC 21/22-5-2005) uitvoerig geschetst 
hoe met toenemende verschuiving in het 
economisch krachtenveld een eventuele 
nieuwe koude oorlog tussen oude en 
nieuwe wereldmachten met name rond 
Azië onder ogen moet worden gezien. 
Hij pleit daarbij voor een sterke vloot van 
NAVO en Pacom (PAcific COMmand), 
het verbond rond de Amerikaanse 
bevelstructuur voor de Grote Oceaan. 
Die vloot zou onder andere moeten 
beschikken over schepen voor offensie-
ve landingen op stranden. Nederland 
blijkt zich hier al op voor te bereiden. Op 
de Scheldewerf in Vlissingen komen een 
viertal patrouillevaartuigen in aanbouw 
voor het uitvoeren van missies in 
kustgebieden. Daartoe worden ze 
(Technisch Weekblad van 26-8-2006) 
uitgerust met een helikopter, snelle 
speedboten en accommodatie voor 
veertig ‘opstappers’, commando’s of 
vluchtelingen. Dreigen we ook nog in 
een nieuwe geopolitieke machtstrijd te 
worden meegezogen? Gaat het debat in 
de verkiezingsstrijd daarover? Neen, 
centraal staat dat het in Nederland 
economisch weer beter gaat.
Maar... heeft die opbloei niet ook te 
maken met de militaire activiteiten in de 
wereld, met orders voor de wapen-
industrie, de vraag naar olie, met 
daaraan gekoppeld grotere aardgas-
baten voor de Nederlandse schatkist? 
Eind dertiger jaren van de vorige eeuw 

Dit jaar is een begin gemaakt met de globalisering van de 
internationale dag van de vrede. In de hele wereld werd 
dit op verschillende plaatsen gevierd. In Amsterdam werd 
vanaf Nemo een lichtshow gepresenteerd, in Scheveningen 
kwamen veel vredelievende mensen bijeen en vormden een 
vredesteken, een initiatief dat tegelijkertijd werd uitgevoerd 
in Congo. Via schermen hadden de vredesactivisten contact. 
Kippenvel!
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trok, vlak voor de tweede wereldoorlog, 
de economie na een depressie ook 
weer aan. Er is niets mis met Nederland 
op de kaart te willen zetten, maar laten 
we het dan doen als een vredesstichter 
in een op vrede gericht Europa, ten 
behoeve ook van die gebieden die van 
het koloniale verleden te lijden hebben 
gehad, alle heroïek jegens de VOC ten 
spijt. Zou ingrijpen met een mandaat 
van de VN hierin passen? Zolang dat 
met politiemensen gebeurt, zou dat 
kunnen. Militair ingrijpen echter verlangt 
oorlogsvoorbereiding en dat is echt een 
ander verhaal. Bovendien, zolang de 
Verenigde Naties nog niet de status van 
een wereldregering hebben dreigt bij 
zulk ingrijpen altijd het gevaar van 
afglijden naar oorlog voeren, als hun 
gezag niet algemeen wordt erkend.
Een stemadvies geven we niet. We 
wensen onze lezers veel wijsheid toe bij 
het speuren naar kandidaten voor wie 
geweld geen oplossing is, maar veelal 
deel van het probleem.

Over de binnenlandse vrede
Intergratie
Interne oorlogen door etnische tegen-
stellingen binnen volken, bloedige 
godsdiensttwisten, zijn door de eeuwen 
heen, maar ook thans, gekenmerkt door 
grote meedogenloosheid (Bosnië, 
Kosovo, Rwanda, enz.). Alle reden om 
ook aan de etnische tegenstellingen in 
het huidige Nederland de benodigde 
aandacht te besteden. De grote groep 
mensen uit niet-westerse landen, vaak 
met een islamitische achtergrond, die in 
afgelopen decennia Nederland zijn 
komen bevolken is helaas onvoldoende 
geïntegreerd. Dat levert spanningen op.
In de Volkskrant van 29 juli 2006 zegt 
Halleh Ghorashi dat het in de huidige 
opvatting over integratie te veel gaat 
over de taal spreken en over kennis van 
de Nederlandse gebruiken en te weinig 
over hoe het voelt om Nederlander te 
zijn. Mevrouw Ghorashi is 18 jaar 
geleden als seculiere linkse activiste uit 
Iran gevlucht. In Nederland studeerde 
ze antropologie en filosofie en is thans 
een gewaardeerde hoogleraar aan de 
VU in Amsterdam. Zelf voelt ze zich 
Iraans èn Nederlands, maar in haar 
promotieonderzoek (2001) bleek een 
groep uit Iran gevluchte vrouwen in 
Nederland geen emotionele aansluiting 
met hun nieuwe vaderland te hebben. 
Dit in tegenstelling met een soortgelijke 
groep in Amerika. Dit ondanks goede 
opleiding en een baan.   Anders dan in 
de 80er en 90er jaren voelt ze zelf dat 
mensen met een kleur of een 
islamitische achtergrond thans snel als 

Met de verkiezingen in zicht
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vijand worden gezien. Niet op de 
universiteit, maar op straat. Op straat 
ben ik een allochtoon. Soms word je 
niet helemaal menselijk behandeld. Ze 
begrijpt dat ook daardoor de islam voor 
immigranten steeds aantrekkelijker is 
geworden om hun identiteit aan te 
ontlenen.    Duidelijk is dat de revolte na 
2000 en vooral ook de reactie op de 
gebeurtenissen van 11 september in 
New York, de reactie van president 
Bush en de reactie in de publieke opinie 
hier te lande, de etnische 
tegenstellingen in Nederland hebben 
vergroot. Veel uitlatingen van rechtse 
politici en het harde uitzettings- en 
detentiebeleid tegenover illegaal 
aanwezig verklaarden hebben gemaakt 
dat ook vele reeds langer en legaal 
verblijvende nieuwe Nederlanders zich 
minder welkom en dus ook minder thuis 
zijn gaan voelen.

De Vredesgodin
De Vredesgodin heeft uiteraard niets 
tegen geloof, maar betreurt het wanneer 
mensen, bij gebrek aan een thuisland, 
daar hun identiteit aan moeten 
ontlenen. Ze hoopt op een nieuw beleid, 
gericht op een generaal pardon en op 
participatie van allen die hier wonen om 
samen via de aloude weg van 
consensus de problemen van de snel 
veranderende bevolkingssamenstelling 
op te lossen.
Ze is het niet eens met Jaap de Hoop 
Scheffer die gezegd heeft dat er voor 
Afghanistan weliswaar geen militaire 
oplossing is, maar dat ‘we’ er zijn, 
omdat ‘ze’ anders naar ons toekomen. 
Hij vergeet dat islamitische jongeren 
hier juist radicaliseren doordat ‘we’ daar 
zijn. Binnenlandse en buitenlandse 
vrede liggen in elkaars verlengde.

Koos de Beus

Berichten van Haags 
Vredes Platform

Eerder hadden we bericht over een 
jubileummanifestatie in de Grote Kerk 
vanaf 6 november 2006; dit bleek niet 
haalbaar. Maar nu gaat het wel door: 
van 27 april tot en met 3 mei, met 
uitzondering van Koninginnedag, zijn er 
stands van vredesorganisaties en het 
Haags Vredes Platform in het Atrium 
ofwel het Haagse stadhuis. Er komen 
tentoonstellingen, conferenties en 
andere activiteiten, vooral in de 
avonduren en de weekends. 
Wij houden u op de hoogte.

Jan Bervoets

Oproep amateurfilms 
voor de televisie

De NPS-televisie organiseert deze 
herfst een speciale ‘Avond van de
Vrede’, in samenwerking met geschie-
denisprogramma ‘Andere Tijden’.
Centraal staat het massale protest 
tegen de kruisraketten in de eerste
helft van de jaren tachtig. 
Daarvoor is de NPS op zoek naar 
mooie amateurbeelden. Wie heeft 
gefilmd op of rond de vredesdemonstra-
ties van 1981 (Amsterdam) en 1983 
(Den Haag), of bij de slotmanifestatie in 
1985 (Den Haag).
Contactpersonen: Laura van Hasselt en 
Femke Veltman. Tel: 035 6773550.
E-mail: laura.van.hasselt@nps.nl
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Ik moet nog wat wennen aan de op 
gang komende verkiezingscampagne. 
‘Oneliners’ vliegen je om de oren. En 
politieke partijen zoeken hun kracht in 
het afgeven op de ander. Zit de burger 
daar op te wachten? Nee, maar 
misschien vinden media dat wel 
aardig, erop inspelend met termen als 
‘titanengevecht’. En dan is er nog de 
rol van de opiniepeilingen en het 
afwimpelende commentaar van politici 
dat die niet meer dan momentopna-
men zijn.

We kunnen niet anders dan dit alles 
over ons heen te laten komen. Het 
hoort er kennelijk bij. Zelf laat ik me 
meestal leiden door de grote lijnen, 
beter gezegd de idealen van 
gerechtigheid, vrede en duurzaamheid  
en voorts door de 3 p’s van program, 
personen en partnerkeus.  Niet alleen 
door het program, dus in hoeverre 
daarin de genoemde idealen 
(enigszins)  gestalte krijgen, maar 
vooral ook welke personen het gaan 
doen en met welke partners.  

Ik zit met genoemde idealen al gauw 
in de hoek van SP, D’66, PvdA en 
GroenLinks. Ik was op 1 october in het 
Oosten van het land en besloot 
daarom in Zwolle een deel van het 
congres van een van de vier nl. 
GroenLinks bij te wonen. Ik behoor 
vanuit een bloedgroep (EVP) tot de 
oprichters van die club. Van 
GroenLinks is bekend, dat deze 
(anders dan het CDA) de VVD niet als 
favoriete partner ziet. Ik kwam dan 
ook, los van (her)ontmoeting en het 
proeven van de sfeer, vooral naar het 
congres om te kijken naar de 
vaststelling van het program en idem 
het kiezen der kandidaten. Zo werd ik 
geraakt door de presentatie van vier 
opvallende nieuwe  kandidaten nl 
Mariko Peters, Tofik Dibi, Jub van’t 
Veld en Cees Korvinus.  
Cees is een gerenommeerde 
strafpleiter, Tofik en Jub twee 
veelbelovende (zeer) jonge 
Amsterdammers. En last but not least: 
Mariko is een mensenrechtenjurist en 
diplomaat, momenteel werkzaam in 
Kaboel, die zelfs plaats 4 haalde, dus 
tussen de drie kanjers van 
kamerleden Kees Vendrik, Wijnand 
Duyvendak en Ineke van Gent. 

Wat me in Mariko tevens trof was dat 
ze zich in haar presentatie sterk 
maakte voor een niet-gewelddadige 
oplossing van conflicten. Dit lijkt niet 
zonder belang omdat zij het 
buitenlandbeleid, waarop Farah 

Karimi haar sporen verdiende, voor 
haar rekening zal gaan nemen. Voorts 
ook omdat door een samenloop van 
omstandigheden er een zeer 
ongelukkige zin over militaire interventie 
in het program is geslopen, waarover 
Mariko onthutst was evenals meerdere 
fractieleden, bleek in de wandelgangen. 
Die zin (zie hierna) riep bijna net zoveel 
emotie op als de paragraaf over het 
versoepelen van het ontslagrecht met 

als motivering om zo nieuwkomers 
meer kansen op de arbeidsmarkt te 
geven. Er zitten twee kanten aan die 
zaak en je kunt er over twisten wat in 
deze het meest progressief is. Dat geldt 
ook voor de vraag hoe de burgemeester 
te verkiezen. Persoonlijk meen ik gezien 
de kloof tussen kiezer en gekozene, dat 
de mensen de burgemeester moeten 
kunnen kiezen. Zo langzamerhand een 
eis van directe democratie, ook al geldt 
in deze dat ‘elk voordeel zijn nadeel 
heeft’. Vreemd is dat progressieve 
partijen als PvdA, SP en GroenLinks op 
dit punt worden voorbijgestreefd door 
rechts. Ook GroenLinks blijft er maar 
mee worstelen en kwam eerst zelfs met 
het voorstel de burgemeester helemaal 
af te schaffen. Het congres bepaalde nu 
dat de gemeenteraad de burgemeester 
kiest.     

Tenslotte nog de omstreden zin, die 
ondanks de tegenstem van ruim 46% 
der aanwezige congresleden in het 
program kwam. Het is een bureaustoel-
zin, afkomstig van en op het congres 
verdedigd door buitenlandsecretaris 
Martijn Dadema. Hij meent, dat je in het 
program al moet vastleggen, dat de 
partij een preventieve militaire aanval 
(dus zoals die van de Amerikanen in 
Irak en Afghanistan) onder voorwaarden 
goedkeurt, mits in het uiterste geval, en 
bij concrete aanwijzingen van terrorisme-
netwerken in falende staten. En dat nog 
wel, nu het nieuwe Amerikaanse beleid 
van pre-emptive strike vooral in Irak op 
een volslagen mislukking is uitgelopen. 
Martijn noemt ook een plan van opbouw  
als voorwaarde voordat je de oorlog 
begint. Maar zou het daarmee in Irak 
beter zijn verlopen, zelfs als de VN die 
inval had gesteund? Geweld heeft nu 
eenmaal een eigen dynamiek, alle 
plannen op papier ten spijt.

Kortom, de zin duidt subtiel op geloof in 
de militaire weg, een geloof, dat het 

Program- en andere 
verkiezingsperikelen

HANS FEDDEMA

geweldsdenken bevordert. Het is 
geen goed signaal van GroenLinks 
naar de kiezers, naar andere partijen 
en naar Palestijnen, aan wie we 
vragen niet te kiezen voor geweld, 
omdat het averechts werkt. Trouwens 
wie bepaalt of er sprake is van een 
‘uiterste geval’, en van een ‘falende 
staat’, of hoe ‘concreet’ de aanwijzin-
gen zijn? Zulke formuleringen blijven 
‘tricky’. Je kunt er mee manipuleren. 
Hoe concreet waren de aanwijzingen 
voor abc-wapens in Irak niet en ook 
voor de contacten van Saddem 
Hoessein met Al-Kaida, terwijl dit 
achteraf onzin bleek. En dan nog de 
fouten die inlichtingendiensten 
maken. Het klinkt mooi militaire 
interventie aan voorwaarden te 
verbinden, maar het is een louter 
theoretische constructie, waarover je 
kunt discussieren op een symposium, 
maar die niet in een program thuis 
hoort. 

Het mag dan een studeerkamercon-
structie zijn, voorwaarden stellen aan 
goedkeuring maken echter niet 
ongedaan, dat er niettemin sprake is 
van een goedkeuring in principe. Ook 
is te weinig doorzien dat men zo 
(onbedoeld) kan worden geplaatst in 
de hoek van de neoconservatieven in 
de VS, die onder minder strikte 
voorwaarden ook willen kunnen 
overgaan tot een ‘preventieve 
militaire aanval’.  

Gelukkig trok Martijn, die deze 
‘brainwave’ van oudlinks perfectionis-
me bedacht, zich terug als kandidaat 
voor de Tweede Kamer, toen het 
congres hem geen plaats bij de 
eerste tien gunde. Maar het blijft 
stom, dat het overige partijkader te 
lang heeft zitten slapen in deze, tot 
ze het grote verzet van het congres 
tegen deze omstreden zin zag. Moet 
ik nu SP stemmen? Ik deed het wel 
eens, ik heb een zwak voor Harry 
van Bommel. Maar nee, nu toch 
maar niet. Niet alleen omdat Femke 
steun verdient.
Maar ook omdat een program 
meestal slechts functioneert in 
verkiezingstijd en ik niet geloof dat de 
GroenLinks-fractie ooit met een 
militaire inval, zoals die in Irak of 
Afghanistan, zal instemmen. 
Trouwens evenmin de SP, ook al zegt 
die op het terrein van oorlog en vrede 
en jegens de NATO ‘pragmatischer’ 
te zijn geworden.  
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Op 1 oktober vierde het Haags Vredes 
Platform (HVP) zijn vijfentwintigjarig 
jubileum in café Emma op het Regentes-
seplein in Den Haag. Er waren naar 
schatting zo’n 80 bezoekers, die op 
uitnodging van het HVP hebben 
genoten van de muziek, de speeches 
en de vegerarische soep en koeken van 
‘sPeer. Ook hebben zij de tentoonstel-
ling kunnen zien van de foto’s en 
affiches die in die vijfentwintig jaar 
waren gemaakt en nu de sfeer opriepen 
van wat er zo allemaal aan acties 
hadden plaats gevonden, van massa-
demo’s tot individueel optreden dat tot 
direct optreden van de Haagse politie 
had geleid. Want er was wel het nodige 
te herdenken en vooruit te zien. 
In 1981 vond in oktober de eerste 
vergadering plaats van het platform als 
plaatselijke actiegroep van het Komitee 
Kruisraketten Nee tegen de verscherpte 
atoombewapening van het eerste 
kabinet-Lubbers. Een virtuele meerder-
heid van de Nederlandse bevolking 
verzette zich tegen uitbreiding van de 
atoombewapening met raketten, die er 
zeker zouden zijn gekomen als het aan 
het toenmalige kabinet had gelegen. 

Dus waren de oprichters van het HVP 
betrokken bij de massademonstraties in 
Amsterdam (1991: 400.000 mensen) en 
Den Haag (1993: 550.000) en bij het 
volkspetitionnement van 1995 (3,7 
miljoen handtekeningen). Het kabinet 
hield zich aan zijn  standpunt, met steun 
van het toenmalige parlement dat niet in 
overeenstemming was met de toenmali-
ge peilingen, en dat was de reden voor 
het HVP om door te zetten. Met mensen 
als Gerard van Alkemade, Mien de 
Dreu, Bert Prinsen, Garard van de 
Ridder, die hun contacten hadden in 
politieke en levensbeschouwelijke 
groepen, die elkaar op wijkniveau 
vonden probeerden wij de massabewe-
ging ook na de verwerping van het 
volkspetitionnement in stand te houden. 
Dit ontwikkelde zich in een permanente 
strijd tegen de oorlog, die nu niets aan 
actualiteit verloren heeft. En ook tegen 
de atoomwapens die er, ook al is 
Woensdrecht niet gekomen, al vanaf 
1956 en nog steeds in Nederland 
aanwezig zijn.
Wij spraken tijdens het feest de hoop uit 
dat de massabeweging van weleer 
terug zal komen en die verwachting 

Wapenwedloop Zuid-Amerika
De wapenwedloop in Zuid-Amerika 
krijgt steeds meer aandacht in de 
pers. Deze begon in de tweede helft 
van de jaren negentig, toen de 
regering Clinton de beperkingen op 
wapenexporten naar Zuid-Amerika 
ophief. Vaak wordt ze in de recente 
publicaties in verband gebracht met 
de president van Venezuela, Hugo 
Chavez. De wapenwedloop begon 
echter al ruim voordat Chavez in 1999 
de verkiezingen had gewonnen. De 
reden ligt eerder in het feit dat Clinton 
de Amerikaanse wapenindustrie te 
vriend wilde houden en de reacties in 
Zuid-Amerika op de oorlog tussen 
Bolivia en Peru in 1995. De 
Zuidamerikaanse wapenwedloop 
ophangen aan de wapenaankopen 
van Venezuela in Rusland (de grote 
aankopen in Nederland en Spanje 
worden nauwelijks genoemd in de 
pers) lijkt vooral een politieke 
bijbedoeling te hebben en is niet 
geënt in de recente ontwikkelingen 
van wapenaankopen in Zuid-Amerika. 
Dit staat overigens los van kritiek die 
mogelijk is op Venezuelaanse 
wapenaankopen, maar dat is geen 
vrijbrief voor overdreven kritiek.
De Campagne tegen Wapenhandel 
heeft een ander deel van de 
wapenaankopen in Zuid-Amerika 
onder de loep genomen. Bij de 

Nederlandse leveringen gaat het om 
forse hoeveelheden: 18 F-16’s, vier 
moderne fregatten en een paar 
honderd Leopard tanks. De leveringen 
begonnen in de jaren negentig en 
gaan nog steeds door.
Zie voor meer informatie: 
www.stopwapenhandel.org of bestel 
door het overmaken van 2 euro op giro 
3767096, t.n.v. St. Campagne tegen 
Wapenhandel , Amsterdam. 
Zie ook: Miami Herald, 17 september 
2006, “Just What Latin America 
Needed--A New Arms Race.”

Ook is er een lijvig rapport te lezen op 
de website van oxfam/Novib: 
www.novib.nl / overzicht wapenhandel 

door Martin Broek, Campagne tegen 
Wapenhandel, Dutch Campaign Against 

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

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

www.stoparmstrade.org 

Haags Vredesplatform 25 jaar: even tijd voor een feestje!
inspireerde alle sprekers - Aart Stevens, 
oud-secretaris Gerard van de Ridder, 
Rob Boogert en Elise Leyten, en ikzelf 
als HVP-archivaris – al hadden we 
natuurlijk ieder een eigen verhaal. Maar 
het gebeuren bestond natuurlijk niet 
alleen uit speeches. Zo droeg Jan 
Eshuis, een oude vredesactivist die de 
paasmarsen tegen de atoombom rond 
1960 had meegemaakt, zijn gedichten 
voor.  En na het optreden van het koor 
Jan en Alleman, afgesloten door het 
antirakettenlied van 1983, gaf Harry 
Zevenbergen, redacteur van de bundel 
War on war,  zelf in moderne stijl het 
poëtisch antwoord van de huidige 
generatie. 
We zijn enthousiast vertrokken. Het 
enige minpuntje is dat de tentoonstelling 
veel te kort had geduurd. De belichting 
van de ruimte was na zonsondergang 
ontoereikend: er was om 8 uur niets 
meer te zien, en  we moesten hem 
vervroegd afbreken. Maar we willen 
hem elders in Den Haag vertonen, in 
ieder geval volgend jaar in het Atrium, 
het Haagse stadhuis, waar we van 27 
april tot 3 mei een manifestatie zullen 
houden. 
Maar mogelijk ook eerder in de stad; 
wie heeft er ruimte?

Jan Bervoets

Hoe genees je 
een fanaticus
Amoz Oz heeft een pennetje als 
geen ander. Dat maakt het boekje, 
“Hoe genees je een fanaticus” tot 
een kostbaar kleinood. Tegelijkertijd 
verbaas ik me dat Novib dit boekje 
heeft uitgegeven
 
Het fanatisme waarmee eens mens 
zichzelf bedriegen kan. Daar schrijft Oz  
over. Twee zonen van dezelfde gehate 
vader, achtereenvolgens Holocaust en 
kolonialisme, die blijvend in de ander de 
gehate ouder herkennen.Die metafoor 
staat dan model voor de ingewikkelde 
problematiek Israël/Palestijnen . 

Wie herkent  dat door Oz gekozen 
beeld  niet? Zusterhaat! Broedermoord? 
Velen hebben er mee te maken, of te 
maken gehad. Daarover lezen 
verheldert vaak  je eigen bestaan. Het 
oude verhaal van Abel en Kaïn. De erop 
volgende broedermoord. Maar 
verheldert het ook de oorlog tussen 
Palestijnen en Israëli? Mij lijkt dat maar 
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zeer ten dele het geval. Gelijk heeft Oz 
in zoverre dat veel Israëli in Palestijnen 
vaak ten onrechte nazi’s zien. Maar zien 
Palestijnen ten onrechte in Israëli de 
kolonisten van vroeger? Dat lijkt mij te 
kort door de bocht. Palestijnen zijn niet 
verantwoordelijk voor het drama van de 
Holocaust dat zich in Centraal Europa 
voltrokken heeft. Israël is wel verant-
woordelijk voor haar intensieve band 
met de VS die driftig aan het kolonise-
ren zijn. Of koeioneren, dan is maar hoe 
je de Amerikaanse Agenda in het Mid-
den-Oosten omschrijft. Alleen al op dat 
punt gaat de vergelijking van Amoz Oz 
dan ook niet op.
Hij gaat er vanuit dat de problematiek 
tussen Israël en Palestijnen  binnen een 
zekere tijd de wereld uit zal zijn. Wan-
neer mensen maar genezen van hun 
fanatisme. Dan is het echte probleem, 
“dat over de verdeling van de grond 
gaat” peanuts. Amoz Oz lijkt een duur-
zame vrede te prediken. Hij voorspelt 
een munteenheid  die in het Midden-
Oosten sneller gevonden wordt dan in 
Europa. Nu heb ik de historicus Bennie 
Morris ook al eens horen betogen dat 
de problematiek van Israël versus 
Palestijnen maar een druppel ellende 
op de eeuwigheid was.
Ik deel die opvatting niet. Sterker nog hij 
is gruwelijk. Stel dat we over de Holo-
caust zouden zeggen: “Er zijn wel 
ergere problemen”. Ik vind dat derge-
lijke schrijvers uitstralen dat ze geen 
boodschap hebben aan de oplossing 
van Palestijns/Israëlische problematiek. 
Want, voorlopig zit Israël met De Muur 
wel in andermans land  en Palestijnen 
in de benauwenis. Daarover lees je 
noch de één noch de ander. Sterker 
nog, Morris die als gedegen historicus 
weet hoe Palestijnen verjaagd zijn, hoe 
hun dorpen verwoest zijn, verzucht 
losjes: “Dat zal dan wel nodig zijn 
geweest”. Amoz Oz was onlangs, 
samen met twee andere schrijvers, 
namelijk Grossmann en Jehoshua op 
de televisie. Gedrieën pleitten zij tegen 
de recente oorlog in Libanon. Voor 
zover mij bekend zijn zij alle drie voor 
ontruiming van de Westelijke Jordaan-
oever ten behoeve van een Palestijnse 
staat, maar dan met allerlei mitsen en 
maren. De “Advisary Opinion van het 
Internationaal Gerechtshof (9 juli 2004) 
tolereren ze al helemaal niet. Hoe kom 
je nu van oorlog naar vrede als je tegen 
de rechter fulmineert?. Van fanatisme 
naar tolerantie. Van haat naar het 
“houden van je toekomstige buurman”. 

Daarom: Oz heeft een mooi boekje 
geschreven, maar het is te Pro 
Israëlisch en bevat geen oplossing. 

Sonja van Wier

Op Planet Peace, een uniek samenwer-
kingsproces van verschillende vredes-
organisaties, is donderdagavond 21 
september op het strand van Scheve-
ningen voor de vierde maal de prijs voor 
vredesjournalistiek bekendgemaakt. De 
bijzondere toekenning was een onder-
deel van de Internationale dag van de 
vrede. Een jury bestaande uit het kader 
van het Humanistisch Vredesberaad en 
haar publiek heeft gekozen uit drie 
kandidaten: Joeri Boom, voor zijn 
wekelijkse verslagen in de Groene 
Amsterdammer uit oorlogsgebieden; 
Minka Nijhuis, voor haar menselijk 
verslag over een familie in Bagdad in 
haar boek:het  huis van Khala; en  
Ramsey Nasr. 
De meest (door jury en publiek) gewaar-
deerde kandidaat voor 2006 is Ramsey 
Nasr.

Het juryrapport was als volgt: Ramsey 
Nasr heeft met zijn talenten bijgedragen 
aan begripsvorming tussen oosterse en 
westerse culturen door starre 
vooroordelen kritisch te toetsen. Hij 
voegt daardoor een exponent toe aan 
een cultuur van vrede, geweldloosheid 
en rechtvaardigheid. In 2004 en 2005 
vielen de geschriften van de Antwerpse 
stadsdichter Ramsey Nasr al op. 
Daarnaast kenmerken zijn essays over 
cultuur, politiek, opiniemakers en kunst 
zich door geëngageerde stevige 
uitspraken en authentieke zorgvuldige 
verslaggeving. Ramsey Nasr toetst 
verstarde vooroordelen en richt zich 
daarbij vooral op begripsvorming tussen 
oosterse en westerse cultuur en kunst. 
De  publicaties en (reis) verslagen van 
Ramsey Nasr zijn in veel dagbladen en 
opiniebladen te vinden. Maar ook op 
veel alternatieve kritische podia is zijn 
kenmerkende optreden te zien. Het 
laatste boek: “Van de vijand en de 
muzikant” met essays, artikelen en 
opiniestukken is een goede reflexie van 
zijn talent en engagement. Voor het 
Humanistisch Vredesberaad en publiek 
is dit aanleiding om hem de ereprijs 
Journalist voor de vrede 2006 toe te 
kennen. Zijn werk draagt mede hierdoor 
bij aan een cultuur van vrede en 
geweldloosheid voor de wereldburgers.

Houwerzijl – Vredesactiviste Janny 
Beekman krijgt zaterdag 7 oktober de 
Amerikaanse Women of Peace Award 
2006 voor haar werk voor een vrouwen-
huis in de Afghaanse hoofdstad Kabul. 
Zij heeft in 2004 de stichting Nahid 
opgericht, die sinds maart van dit jaar 
tien vrouwen en hun kinderen kan 
huisvesten om ze zo uitzicht op een 
nieuw bestaan te geven. De negen 
huidige bewoonsters van het Nahid-huis 
zijn allen weduwe. Dakloos op straat 
rondzwerven vraagt in Afghanistan om 
nog meer ellende dan hier. Het kan niet 

Ramsey Nasr journalist voor de vrede 2006

Vredesprijs voor Janny Beekman 
zonder beschermer. In hun nieuwe 
opvanghuis leren de vrouwen lezen en 
schrijven, ze volgen cursussen opdat ze 
in de toekomst een eigen inkomen 
kunnen verdienen. Hun kinderen gaan 
naar school. 

Janny Beekman behoort met een 
Indiase en een Afghaanse vrouw tot de 
drie niet-Amerikaanse vrouwen op een 
lijst van dertien. De prijs bestaat uit 250 
dollar en publiciteit. De organisatie, 
Women’s Peacepower Foundation, wil 
met haar jaarlijkse prijzen aandacht 

vragen voor het vaak onzicht-
bare werk van veel vrouwen 
voor de vrede. De vliegreis is 
Janny te duur, zij krijgt het geld 
toegestuurd. Ze zegt het geld te 
zullen besteden aan kachels 
voor het huis in Kabul. Dan 
kunnen de vrouwen in 
Afghanistan tenminste de koude 
winter doorkomen. 

Voor meer informatie: zie 
www.nahid.nl of bel Janny 
Beekman 0595 572595 of 
Tjitske Ypma 0641 496 165
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De Keniaanse Nobelprijswinnares 
voor de vrede en milieuactiviste bij 
de Green Belt Movement, Wangari 
Maathai, vindt dat ontwikkelings-
landen het recht moeten hebben 
om hun markten af te schermen 
voor de internationale concurrentie 
zolang dat nodig is. “Alle rijken 
landen hebben ooit hetzelfde 
gedaan toen hun 
ontwikkeling nog niet ver 
genoeg gevorderd was. 
Een gedwongen vrije-
marktbeleid leidt alleen 
tot meer armoede en tot 
uitputting van de 
natuurlijke rijkdommen, vooral de 
bossen.” Maathai pleit verder voor 
een doorgedreven schuldverlichting 
voor de armste landen, die anders 
nooit uit die vicieuze cirkel kunnen 
ontsnappen. Bovendien moeten de 
inkomsten uit handel eerlijker 
worden verdeeld. Slechts 20 
procent van de Kenianen profiteert 
van de inkomsten uit koffie terwijl 
de grote meerderheid alleen maar 
armer wordt en nieuwe bossen 
moet kappen om te overleven. 

Wangari Maathai over globali-
sering en ontwikkeling in Afrika

Het progressieve 
blad 'Newsweek' 
werd in oktober met 
verschillende 
omslagen uitgege-
ven. Er was een 
Europese versie met 
de kop 'Losing 
Afghanistan' en een 
Amerikaanse versie 
met de kop 'My live 
in pictures'. Dacht 
men aan de verkoop-
cijfers? Een van de 
topartikelen was 
getiteld: 'Losing 
Afghanistan: The rise 
of Jihadistan.' In 
korte lijnen kwam het 
stuk van Moreau, 
Yousafzai en Hirsh 
neer op de waarne-
ming dat de Taliban 
weer helemaal terug 
zijn op het platte 
land. Volgens een 
van de Talibanleiders 
Sabir kunnen ze nu 
rustig overdag 
bijeenkomen, terwijl 
ze dat enkele jaren 
geleden alleen ’s 
nachts konden doen. 
Doordat de regering 
van Karzai nauwe-
lijks overwicht heeft 
en de burgers 
gedesillusioneerd 
zijn door de tegen-
vallende economie 
en stabiliteit groeit 
het Talibanleger. De 
opiumhandel zorgt 
voor royale soldij dat 
enkele malen hoger 
is dan dat van het 
officiële leger. Op 7 
oktober was het vijf 
jaar geleden dat de 
NAVO Afghanistan 
binnenviel. 
Deskundigen vrezen 
dat het nog 40 tot 50 
jaar zal duren 
voordat alle vreemde 
troepen Afghanistan 
verlaten.

Verschillende omslagen 
voor 'Newsweek'

Maathai ziet wel een positieve 
ontwikkeling in de manier waarop 
Afrikaanse landen worden be-
stuurd, al is de weg naar een 
verantwoord leiderschap dat de 
ontwikkeling van de hele bevolking 
ten goede komt nog lang. Toen zij 
in 2003 tot de Keniaanse regering 
toetrad, was ze geschokt dat 

sommige ministers meer 
bekommerd waren om 
hun nieuwe Mercedes 
en de inrichting van hun 
kantoor dan om de 56 
procent van de bevol-
king die onder de 

armoedegrens leeft. “Al te gemak-
kelijk zijn Afrikaanse leiders na de 
onafhankelijkheid in de voetsporen 
van de koloniale overheersers 
gestapt zonder dat ze de onderdruk-
kende structuren hebben aange-
pakt”, zegt Maathai. Ze verwacht 
veel van de Afrikaanse Unie en de 
rol van de actieve civiele samen-
leving in Afrika en in de Afrikaanse 
diaspora om het imago van het 
continent op te krikken. 
(Uit 6 minutes de wereld)

De International Crisis Group wil 
met medewerking van de Club van 
Madrid de problematiek Israël/
Palestijnen uit het slop trekken. 
Daartoe is in de Financial Times 
van 4 oktober een oproep gedaan 
die is ondertekend door meer dan  
130 voormalige staatshoofden en 
premiers. De vroegere VS-presi-
dent Jimmy Carter en president 
Gorbachow van de Sovjet-Unie 
hebben getekend, Boutros Boutros 
Ghali van de VN. Onder de Neder-
landse ondertekenaars  oud-
premier Wim Kok, oud-minister van 
buitenlandse zaken Hans van den 
Broek  en de vroegere burgemees-
ter van Amsterdam Ed van Thijn.  
De International Crisis Group zegt 
dat een nieuwe internationale 
conferentie nodig is, maar dat dat 
er voorlopig niet inzit en dat in 
afwachting daarvan er  steun voor 
de Palestijnse nationale eenheids-
regering moet komen en beëindi-
ging van de boycot. Zij willen  met 
medewerking van de Arabische 
Liga en onder leiding van het 
Kwartet gesprekken tussen Israël 
en het Palestijns leiderschap over 

veiligheid en de wederopbouw van 
de Palestijnse economie. 
De International Crisis Group is een 
onafhankelijke denktank met 
prominenten van overal ter wereld. 
Ze waarschuwt onder andere via 
internet voor gewapende conflicten 
en oorlog overal ter wereld en wil 
preventie. In een maandelijks 
overzicht doet de ICG wereldwijd 
aanbevelingen aan de internatio-
nale gemeenschap. De Club van 
Madrid is eveneens een onafhanke-
lijke organisatie van gelijke strek-
king met vele oud-staatshoofden 
als lid.
(www.crisisgroup.org)

Uit truthout.org van 29 september 2006

Stop de boycot van Palestijnen 

Breaking the silence

Van 15-24 oktober zijn Israëlische 
ex-soldaten, die zich verzetten 
tegen de acties van het leger 
jegens de Palestijnen, in 
Amsterdam aanwezig. Zij kunnen 
hun verhaal vertellen en tonen hun 
foto's, in de Hobbemastraat 28, 
Amsterdam.
(www.breakingthesilence.org.il)
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De opera begint heel subtiel met een 
prachtig decor van een zandvlakte dat 
door verschillende belichtingstechnie-
ken soms wonderlijk realistisch soms 
surrealistisch aandoet, alles omgeven 
door glinsterende muziek. In een 
grensstad is men in de eerste scène op 
gruwelijke wijze bezig met folteringen 
en bedreigingen om bekentenissen af te 
dwingen, de beelden zijn levensecht en 
bizar en worden door bedreigende 
muziek en gezang ondersteund. De 
boodschap is duidelijk: de barbaren 
komen! 
De naam barbaren is gekozen voor een 
groep nomaden die in de aangrenzende 
woestijn leven. Over deze groep is niets 
bekend, men spreekt hun taal niet en is 
niet geïnteresseerd in hun cultuur. Met 
vreemde houten fiches waarop tekens 
staan wordt dit aangegeven. Men voelt 
zich echter wel superieur aan deze 
barbaren. (Hiermee is de parallel met 
enkele hedendaagse denkwijzen 
getrokken, waarin wordt gesproken over 
“botsende beschavingen”, en het idee 
over de hiërarchie van rassen en 
beschavingen). 
Hoofdpersoon in de opera is de magi-
straat die humane trekjes heeft en deze 
steeds verder ontwikkelt. Hij ontfermt 
zich over een gemarteld meisje, luistert 
naar haar verhalen, heeft haar lief maar 
kan niet voorkomen dat zij terugkeert 
naar haar volk: de barbaren. Natuurlijk 
neemt het leger deze actie niet in dank 
af en wordt de magistraat beschuldigd 

Waiting for the Barbarians

van hoogverraad en gevangen gezet. 
Het koor op de achtergrond zingt op 
indringende wijze klaagliederen en is 
ook angstaanjagend aanwezig als “het 
volk”.

Naast de realistische beelden wordt in 
de opera ook gedroomd. Met blauwe 
belichting en bewegende gaasdoeken 
op besneeuwde rotspartijen zijn de 
droombeelden van de magistraat als 
tussenstukken indrukwekkend. Ook hij 
wordt vernederd en moet toekijken bij 
volgende folteringen (lugubere mum-
mies boven het toneel), maar komt vrij. 
De (donkerkleurige) kolonel van het 
leger veroorzaakt in zijn rol als beul en 
uitvoerder veel kippenvel. Als het leger 
na een nederlaag afdruipt, neemt de 
magistraat de macht weer over en kijkt 
verwart terug op een bizar gebeuren. 
De opera levert ons geen echte bood-
schap volgens Arne Langer, maar een 
subtiele psychologische verklaring van 
het kolonialisme en de complexe 
geschiedenis. Coetzee ontleende zijn 
romantitel aan een gedicht van de 
Griekse lyricus Kavafis (1904) “In 
afwachting van de barbaren”. De 
muziek van Glass is vooral fraai in de 
koorpartijen en in de intervallen. Het 
indrukwekkende geheel is ook naar mijn 
mening een klacht tegen het beleid van 
Bush.

Gezien op 27 september in Amsterdam, 
Anke Polak

Met de prikkelende aanhef: “Dreiging, wetenschap, wanhoop: Het aftellen is 
begonnen” was mijn interesse gewekt voor de moderne opera van Philip 
Glass naar een roman van John Coetzee: “Waiting for the Barbarians”. In 
het gastprogramma van het muziektheater in Amsterdam konden we kijken 
en luisteren naar de uitvoering van het Duitse Theater Erfurt, dat al in 2005 
zeer succesvol was bij onze buren. Het was een voorstelling om niet te 
vergeten.

Pais zoekt een nieuw 
bestuurslid

De vereniging Pais, één van de uitge-
vers van dit blad, heeft wortels die
teruggaan tot 1921 en behoort daarmee 
tot de oudste vredesorganisaties
van Nederland. Zij is de Nederlandse 
tak van War Resisters International
en heeft daardoor zusterorganisaties 
over heel de wereld.
Pais wil graag haar bestaande activi-
teiten versterken en nieuwe ter hand
nemen. Daarom wil zij het bestuur 
uitbreiden met een nieuw bestuurslid.
Wij zoeken iemand die enthousiast in 
kan springen op nieuwe ontwikkelingen 
en initiatieven neemt. Daarbij is ruimte 
voor eigen voorkeuren.
Iets voor u? Neem dan contact op met 
Chris Geerse, tel. 015 2121694 of
mail aan info@vredesbeweging.nl. Ook 
mensen die geen lid van Pais zijn
kunnen reageren.
 

Vredesmuseum zoekt 
bestuurslid

Het Vredesmuseum is op zoek naar een 
nieuw bestuurslid voor het coördineren 
en uitbouwen van de reizende 
tentoonstellingen. Het Vredesmuseum 
heeft geen eigen gebouw maar wel een 
depot en een website (www.vredes-
museum.nl). Er is een depotgroep, 
iemand die voor de uitleen zorg draagt 
(acquisitie), er zijn mensen voor vervoer 
van de tentoonstellingen en iemand die 
de logistiek coördineert. Nu zijn we op 
zoek naar iemand die als bestuurslid 
deze ±10 vrijwilligers gaat coördineren 
en nieuwe initiatieven neemt. Zij of hij 
moet zorgen dat alles blijft draaien bij 
het uitlenen van de tentoonstellingen 
(mensen aansturen). Het werk kan 
grotendeels telefonisch en per e-mail 
vanuit huis gedaan worden, maar het 
van tijd tot tijd bezoeken van het depot 
en persoonlijke contacten horen er ook 
bij. De bestuursvergaderingen vinden ± 
elke zes weken plaats. Onkosten 
worden vergoed. Belangstellenden 
kunnen contact opnemen met 
info@vredesmuseum.nl of tel. 0229-
541288 (Loes Sjerp).
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• Iedere eerste donderdag van de 
maand 18.00-19.00 Wake Silence for 
Peace. Wake voor een cultuur van 
vrede en geweldloosheid voor de 
kinderen van de wereld. Carnegieplein; 
voor het Vredespaleis, Den Haag. 
Silence for peace. 070 3604510. 
www.voordekinderenvandewereld.nl
• Iedere eerste vrijdagavond van de 
maand 19.00 - 20.30 Demonstratieve 
picket 'Nederlandse troepen weg uit 
Afghanistan'. Infostand, pamfletten en 
spandoek: Nederlandse troepen weg uit 
Afghanistan! Lijnbaan bij ingang 
Koopgoot, Rotterdam. Anti Imperialis-
tisch Platform. 010 4620852. 
aiplatform@yahoo.com
• Elke laatste zaterdag v.d. maand 
19.00 Ontmoetingsavond Eetcafe voor 
vrouwen zonder en met verblijfsvergun-
ning. Na (vegetarische) maaltijd aan-
dacht voor onderwerpen die relevant 
zijn voor vrouwen zonder papieren. 
Kinderen ook welkom! Peper, het res-
taurant van de oude filmacademie, 
Overtoom 301, Amsterdam. € 5. Gratis 
voor vrouwen zonder papieren. ASKV/ 
Steunpunt Vluchtelingen en de Steun-
groep Vrouwen zonder Verblijfsvergun-
ning. www.askvsv.dds.nl/pers/
Persbericht/Veetcafe.htm
• Elke eerste zaterdag van de maand 
12.00-12.30 Stiltekring ‘In plaats van 
geweld, stilstaan voor de vrede en 
ruimte voor dialoog’. Stiltekring waarbij 
we stilstaan bij het geweld in de wereld 
waar dan ook en waarbij we oproepen 
om ruimte te scheppen voor dialoog. 
Breestraat nabij C&A, Beverwijk. De 
Raad van Kerken, het Vredesplatform 
en de werkgroep ‘Moslims en Christe-
nen’. 0251 253866 (Cees van der 
Steen). c.vandersteen@wanadoo.nl
• Iedere 1e zaterdag van de maand 
14.00-14.30 Vredeswake. Stadhuisbrug 
in Utrecht, Vredeswakegroep Regio 
Utrecht. 030 2615074 (Tilly Okhuizen) / 
bgg 0345 536536 (Geertje Kuipers). 
geertjek57@hotmail.com

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• T/m di 15 mei 2007 Handtekeningen-
actie Geen ontwikkelingswerkers met 
een geweer! Protestkaarten of via 
website, KerkenVrede, 030 2316666, 
www.kerkenvrede.nl
• 26-27 okt 21.00-08.00 Landelijke 
wake ter Herdenking van de slachtoffers 
van de Schipholbrand. Herdenking elf 
doden en stilstaan bij het hardvochtige 
uitzetbeleid in ons land. Ook is er 
aandacht voor de overlevenden en de 
nabestaanden van de ramp. Bij het hek 
van detentiecentrum Schiphol-Zuidoost 
(Ten Pol 64, Oude Meer), Amsterdam. 
Om 20.00 vertrekken er bussen vanaf 
het plein voor Schiphol Plaza en na 
afloop van de herdenking in de Domini-
cuskerk vanaf het Victoria-hotel t/o het 
CS (om 22.15 is er een bus terug). De 

hele nacht is er bij de wake een ver-
warmde bus aanwezig. Initiatiefgroep 
Herdenking Schipholbrand. 030 
2316666.  www.schipholwakes.nl
• 3-4 nov Make a Difference Day. Meer 
dan 20.000 Nederlanders geven 
vrijwillige inzet de aandacht die het 
verdient. www.makeadifferenceday.nl
• 19-26 nov Migrantenweek: Samen 
verder. Doel: ontmoeting, dialoog en 
samenwerking tussen mensen van 
verschillende culturen en levensbe-
schouwingen. Diverse kerkelijke, werk-
nemers- en migrantenorganisaties. 030 
2361500, www.migrantenweek.nl
• 1-3 dec Festival 2. Dh5: Over strategie-
en, methoden en technieken die een rol 
(kunnen) spelen bij politieke activiteiten. 
Diverse locaties, Utrecht. www.2Dh5.nl

EENDAAGSE ACTIVITEITEN
• za 21 okt  13.00-15.00 Stille wake in 
verband met de dag voor de Verenigde 
Naties. Na afloop koffie, ontmoeting en 
gesprek. Plein, Den Haag. Franciscaan-
se Vredeswacht. 023 5658469. 
www.franciscaansevredeswacht.nu.
• za 21 okt  In het teken van Srebreni-
ca. Dutchbatdag met ooggetuigen en 
lezingen. Tevens presentatie lesmate-
riaal ‘Het drama van Srebrenica’. Herin-
neringscentrum Kamp Westerbork, 
Oosthalen 8, Hooghalen. 0593 592600. 
www.westerbork.nl.
• ma 23 okt  Werkconferentie Asielbe-
leid en gezondheid. Hoe het asielbeleid 
de gezondheid beïnvloedt en over de 
toegang tot zorg voor asielzoekers. VU, 
Boelelaan, Amsterdam. Royaal Gebaar 
e.a. www.eenroyaalgebaar.nl/read/4009
• di 24 okt 20.30 Lagerhuis debat 
Armoede. Plaza Futura, Eindhoven. 
COS Oost-Brabant. 040 2443063,  
www.cosoostbrabant.nl
• di 24 okt 20.00 Vierde Kamer-bijeen-
komst mmv Avraham Soetendorp: 
ontstaan en de betekenis van het Earth 
Charter en als instrument voor democra-
tie, geweldloosheid en vrede. Hoog-
straat 301a (ingang klooster), Eindho-
ven.  www.hoogstraatgemeenschap.nl
• do 26 okt 10.30 Persvoorstelling We 
feed the world. Een film van Wagenho-
fer over de marktmechanismen van de 
wereldwijde voedselindustrie, en bizarre 
keuzes die gemaakt worden. Het Ketel-
huis, Haarlemmerweg 8-10, Amsterdam, 

www.wefeedtheworld.nl
• do 26 okt 20.00 Debat Kiezen voor 
iedereen. Lijsttrekkers en publiek kun-
nen hun kijk geven op de multiculturele 
samenleving. Doel: de negatieve ten-
dens te doorbrekken en uit te gaan van 
de krachten van verschillende bevol-
kingsgroepen. Felix Meritis, Keizers-
gracht 324, Amsterdam. Gratis. 020 
6231311. www.ramadanfestival.nl
• vr 27 okt 13.30 De toekomst van 
interreligieus Nederland. Mmv o.a. Paul 
Scheffer “Wat zijn belangrijke thema’s 
voor de toekomst als het gaat om het 
samenleven van verschillende religieu-
ze groepen in NL?” Aula RU- Nijmegen, 
(€ 5),  Stg. Interrelig.Dial. i.s.m. Religie-
wetenschappen.  www.interreligieuze-
werkplaats.nl
• wo 1 nov  15.00-18.00 Publieksdebat 
Hoe kunnen ontwikkelingslanden onder-
deel worden van een wereldwijde 
aanpak van het klimaatprobleem? Mmv 
van Geel en vertegenwoordigers uit 
politiek en maatschappij. Nieuwspoort, 
Den Haag. www.natuurenmilieu.nl/
ontwikkelingslandenenklimaat
• za 4 nov 14.00-16.00 manifestatie 
Kies voor een humaan asielbeleid: een 
generaal pardon nu! Samen de straat 
op voor 26.000 vluchtelingen. Met alle 
mensen die zich in de afgelopen perio-
de hebben ingezet voor deze groep, om 
de politiek op te roepen een oplossing 
te vinden. Op Het Plein bij de Tweede 
Kamer, Den Haag. Defence for Children 
International, VluchtelingenWerk Neder-
land, Vluchtelingencordon Friesland, 
Stichting 26.000 gezichten, Van Harte 
Pardon Noord, Prime, Genoeg is Ge-
noeg, Keer het Tij, Stichting Een Royaal 
Gebaar, Stichting LOS. 020 6272408 
(Alice Beldman en Petra Schultz). 
www.askv.nl
• do 23 nov  Protestacties tegen NIDD 
Wapenbeurs. De NIDD houdt zijn 
jaarlijks ‘symposium’. Hun primaire doel: 
‘bevorderen van een optimale inschake-
ling van de Nederlandse industrie bij 
opdrachten van het Ministerie van 
Defensie’. Stop die wapenhandel Evene-
mentenhal, Rijswijk. Oproep van 
Ontwapen! www.ontwapen.org
• vr 24 nov 10.30-17.00 Conferentie 
Innovatief microkrediet en biodieselgeld. 
Hoe de economie van arme landen te 
stimuleren met lokaal geld en transactie-
software. Congrescentrum ‘De Een-
hoorn’, Amersfoort. Kaarten: STROhalm 
030 2314314, www.strohalm.nl
• za 25 nov Niet-Winkeldag. Tegen het 
consumentisme, de invloed van reclame 
op dagelijks leven en gevolgen voor 
mens en milieu van overconsumptie. 
Ook: de jaarlijkse feestdag van vrije en 
kritische consumenten! Autonome 
acties in tal van steden. 
Actiehandleiding en coordinatie: 
Omslag (Werkplaats voor Duurzame  
Ontwikkeling) 040-2910295, 
www.koopniets.nl

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). 


