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De  cartoons van Len zijn op ’t eerste gezicht vaak  raadselachtig. Wat wil 
hij er in vredesnaam mee zeggen? Ook deze keer. De redactie heeft 
daarom de regels onder de cartoon gezet. Maar toch blijft de onduidelijk-
heid. Een bokser in de ring en zijn tegenstander het mannetje of vrouw-
tje NIEUW ? Wat doet deze daar? Mijn interpretatie: hij/zij, staande voor 
de Vredesbeweging, komt uit voor zijn/haar geweldloosheid door die te 
laten zien aan de arrogante bokser, de militair-economische macht, die 
het (wereld)strijdperk beheerst. Is het ultime doel van het boksen niet 
het knockout slaan van de tegenstander te vergelijken met het hoog in 
geweldsspectrum meedoen van minister van oorlog Kamp? Onze inzet is 
een nieuw blad te maken dat meer mensen zal  bewegen om deel te 
nemen aan het geweldloze verzet tegen wapens, oorlog en onderdrukking 
mede door de machten die vrede in de weg staan te ontmaskeren.

Er wordt nu, na de verkiezingen, wat geprutteld door politieke commen-
tatoren dat de campagne zo nationaal gericht was. Het buitenland- en 
militairbeleid (Afghanistan, Irak, Iran, Palestina; Nederland, de NAVO en 
de VS; de kernwapens, Darfur, Congo, de JSF, EU en ‘grondwet’ om maar 
eens paar onderwerpen te noemen) werd systematisch buiten de (grote) 
mediadebatten en radiointerviews gehouden. Ik heb er toch heel wat 
gezien en gehoord tijdens de verkiezingscampagne. Er is mij gezegd dat 
in een verkiezingsbijdrage van het Jeugdjournaal het buitenland wel veel 
aandacht kreeg. Heel apart: voor de jeugd, die nog niet mag stemmen, 
kan het kennelijk. Waar waren de kritische opiniemakers en commentato-
ren voor de verkiezingen? Op mijn vraag –tijdens de campagne- aan Paul 
Rosemöller of er afspraken gemaakt waren tussen de grote partijen om 
deze onderwerpen buiten de discussie te houden antwoordde hij: “Beslist 
niet”. Na de verkiezingen werd, in een radiointerview met campagne-
leiders van CDA, VVD en PvdA, gevraagd waarom het buitenland en het 
milieu/de klimaatverandering niet of zo weinig aan de orde gekomen 
waren. Een campagneleider antwoordde dat de keuze van de verkiezings-
thema’s en debatonderwerpen gemaakt was op grond van opinieonder-
zoek onder de kiezers. De ondervraagden konden aangeven wat zij de 
belangrijkste onderwerpen vonden die  aan bod moesten komen.  Hij 
beweerde dat 75% van de kiezers het buitenland geen prioriteit gaf. Ik 
kreeg de indruk dat ook bij de andere grote partijen op basis van dit 
soort onderzoeken alles op de nationaal-economische kaart gezet is en 
dan ook nog met de volksgerechten als hypotheekrenteaftrek, vergoeding 
kinderopvang en belastingheffing AOW. Helaas ging de presentatrice er 
niet verder op in. Wat zijn dit voor onderzoeken? Wie voerde ze uit? Wat 
waren de vragen en de suggesties in/bij de vragen? Hoe groot is de 
invloed van publiciteits- en onderzoeksbureau’s? Zouden er toch 
afspraken gemaakt zijn tussen de campagneteams onderling en met de 
media om alleen een bord gestoofde kool voor te schotelen?  Hoe het ook 
zij, het Nederlandse provincialisme heerste allom. Gelukkig heeft, gezien 
de verkiezingsuitslag, een verasssend grote groep Nederlanders hier niet 
voor gekozen. Wellicht de 25%  die bij CDA, VVD en PvdA niet meetellen?  
Een meer literaire klacht over dit thema kunt u lezen in de column van 
Harry Zevenbergen: De lippen op elkaar. Ook het Humanistisch 
Vredesberaad spreekt in het artikel De verbittering van de Moslimwereld 
tegengaan? haar teleurstelling uit over het bijna geheel ontbreken van de 
buitenlanddiscussie. Als reactie daarop heeft het HVB vragen gesteld aan 
de lijsttrekkers van de grootste zes partijen over hun stellingname met 
betrekking tot Israël en Palestina. Meer op pagina 8.
Wij stellen het zeer op prijs als lezers onze artikelen kritisch lezen en 
zonodig ook reageren op storende onjuistheden.
Hans Bottema maakte ons er op attent dat in het septembernummer bij 
Wapenfeiten als wereld wapenuitgaven in 2005 1 triljoen dollar stond 
terwijl dit 1 biljoen moest zijn. Hij legde ook uit dat deze fout voortkomt 
uit het verwarrend gebruik van deze woorden als je Nederlands en 
Amerikaans Engels vergelijkt: NL miljard = VS billion; NL biljoen =VS 
trillion; NL triljoen (1 met 18 nullen) = VS quintillion. Kennelijk gebruikt 
men in het Zweedse SIPRI Amerikaans Engels (en neemt men Ameri-
kaanse gegevens over). De vertaler van dit bericht heeft zich dit niet 
gerealiseerd.
Vrede en alle goeds voor nu en het komende jaar.
Reynold Klooker

Eindredactioneel
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Op deze basis bij Biscarosse worden ook de 
nieuwe kernraketten M51 getest die de bestaan-
de, met een bereik van 6000 km, moeten 
vervangen. Deze vervanging kost tenminste 8 
miljard euro en dat om 2000 km verder dood en 
verderf te kunnen zaaien! De strandstand was 
een onderdeel van de grootste anti-kernwapenw
apenmanifestatie ooit in Frankrijk: 2000 deelne-
mers aan de mars naar de basis en 12 000 
deelnemers aan het 3 daagse culturele festival. 
In een bijkans publicitaire stilte vond ook een 
burgerinspectie plaats: bijna 40 inspecteurs 
konden zonder veel moeite op de basis door-
dringen. De groep bestond uit zo’n 25 Belgen, 
een tiental Engelsen/Schotten en nog wat 
andere nationaliteiten. Ondanks de extra inzet 
van 1000 militairen en 3 heli’s was de bewaking 
niet in staat om het betreden van de basis en de 
inspectie te voorkomen. De militairen en gendar-
mes traden zeer correct op bij de arrestaties en 

Wim Onderstal overleden

Ons bereikte het bericht dat Wim deze zomer, bijna 
85 jaar oud, is overleden. De gedachten gaan terug 
naar de zeventiger jaren toen hij mede aan de wieg 
stond van de W.E.P.S. (opgericht 5 november 1977), 
de werkgroep voor ecologie, pacifisme en socialisme, 
één van de voorlopers van het huidige Pais. In de 
werkgroep programontwikkeling en als coördinator 
van de actie steungroep had hij een werkzaam deel. 
Een overtuigde pacifist die, in een tussen mijn oude 
stukken gevonden brief van 27-1-1978 schreef:
“Wanneer we werkelijk willen afzien van geweld dan 
zullen we eerst eens moeten nagaan waar we overal 
geweld tegenkomen. We zullen onze handel, 
productie- en distributiesystemen moeten wijzigen, 
zullen onze houding tegenover tegenstanders 

drastisch moeten veranderen. Hoeveel geweld schuilt 
er niet in onze omgang met gastarbeiders en andere 
rassen? Geestelijk en cultureel geweld. Kortom het 
militair geweld is het meest zichtbare, het meest 
direct verwoestende geweld. Het topje van de ijsberg 
geweld”.
Het is Wim ten voeten uit. Hij zocht samenwerking in 
contacten met organisaties als Kerk en Vrede, 
Geweldloos Weerbaar, IKV in die tijd. Maar hij was 
ook heel practisch bezig, namelijk als coach voor 
dienstweigeraars en... hij vormde tientallen jaren 
samen met zijn vrouw de ziel van de wereldwinkel in 
hun woonplaats Arnhem.
Een heel aimabel iemand, aan wie je met een blij 
gevoel terugdenkt.

Koos de Beus

op het politiebureau. Bizar was de geringe 
Franse deelname. De organisatoren hadden 
maandenlang opgeroepen om deel te nemen 
aan de MEGA inspectie. Bij aankomst van de 
buitenlandse inspecteurs bleek dat de Franse 
organisatie de inspectie had afgelast en alleen 
een grote legale manifestatie wilde houden. Het 
argument was dat er te weinig Fransen aan de 
inspectie wilde deelnemen, wat slecht voor de 
publiciteit zou zijn en dat de (juridische) voor-
bereiding onvoldoende was. De Belgen met 
name Fabian Rondal en de bijna Belg David 
Heller, hebben terecht doorgezet en de organisa-
tie in handen genomen. De perfect verlopen 
inspectie heeft veel discussie bij de Fransen te 
weeg gebracht en met goed gevolg: 9 november 
zijn een 20-tal Franse burgerinspecteurs op de 
basis geweest. Zij hebben foto’s van de eerste 
M51 lancering gemaakt en zelfs een afgevallen 
raketonderdeel van de basis meegenomen.

23 september 2006 bij de basis waar het Franse leger raketten test
Foto: Christophe Cunniet; www.nonaumissilem51.org



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

In Congo zijn volgens de verklaringen van Bush 
voortdurende wreedheden en geweld aan de 
gang, die een bedreiging vormen voor de 
stabiliteit in de regio. En bovendien, en dat is 
van betekenis voor het begrip van deze onver-
wachte bemoeienis met Congo, zouden de 
gevolgen hiervan buitengewoon bedreigend zijn 
voor de buitenlandse politiek van de Verenigde 
Staten.
Bij de uitvaardiging van deze Executive Order 
baseert Bush zich ondermeer op de Amerikaan-
se International Emergency Economic Powers 
Act die vooral terroristische organisaties 
bestrijdt.
Het gaat om het blokkeren van de bezittingen 
in de VS en bij Amerikaanse instellingen elders 
in de wereld van een aantal personen die bij 
conflicten in Congo betrokken zijn. De lijst is 
nog onvolledig, maar bevat nu reeds namen 
van zakenlieden, wapenhandelaren, en leiders 
van milities die in Oost-Congo actief zijn. Een 
van de namen is bijvoorbeeld die van de 
beruchte wapenhandelaar Victor Bout, die al 
enkele jaren geleden in VN-rapporten genoemd 
werd in verband met illegale wapenhandel naar 
Congo.
Bush is kennelijk van plan om korte metten te 
maken met elke militaire rebellie in Congo. De 
Executive Order kondigt strafmaatregelen aan 
tegen politieke of militaire leiders van 
Congolese of buitenlandse oorsprong die de 
ontwapening van milities in Congo belemmert 
of zich schuldig maakt aan het rekruteren van 
kindsoldaten. Ook de levering van militaire 
uitrusting en training aan opstandigen in Congo 
wordt strafbaar.

Wekt deze verontrusting van Bush in eerste 
instantie een gevoel van tevredenheid op – het 
is immers voor de bevolking van Oost-Congo 
ondraaglijk dat in dit gebied nog steeds geweld 
heerst – toch vragen we ons af waarom de VS 
juist op dit moment in actie komt.
Heeft Amerika niet zelf jarenlang het Rwandese 
leger getraind, terwijl dit leger sinds de oorlog 
van 1998 wreedheden tegen de Congolese 
bevolking uitoefende? Is de bezetting door 
militairen van Rwanda en Oeganda van een 

groot deel van Congo ooit door de VS 
veroordeeld?
Hebben de VS niet, net als de rest van de 
geïndustrialiseerde wereld, baat gehad bij de 
jarenlange plundering van Congo’s grondstoffen 
door deze buitenlandse legers? Waarom 
vaardigt de VS dan nu pas deze order uit tegen 
geweld in Congo en komt de VS nu pas met 
voorstellen voor strafmaatregelen tegen 
personen die bekend waren als medeplichtigen 
bij wapenleveranties en grondstoffenroof?

De datum van het verschijnen van de Executive 
Order is natuurlijk van betekenis. Nu de tweede 
ronde voor de presidentsverkiezing in Congo 
heeft plaats gevonden, waarvan de uitkomst op 
19 november wordt verwacht, vindt Bush 
waarschijnlijk dat de tijd gekomen is voor het 
aanbreken van rust in dat land. Het stoppen 
van oorlogsactiviteiten en de installatie van een 
gekozen president scheppen de mogelijkheid 
om Congo te onderwerpen aan de Amerikaanse 
economische orde. Want zolang de dreiging van 
oorlog bestaat en er geen centraal gezag over 
Congo heerst, kunnen Amerikaanse ondernemin-
gen niet rustig de Congolese grondstoffen 
exploiteren. De buitenlandse politiek van de VS 
is immers vooral economische politiek.
Behalve economisch belang kan bij de VS ook 
nog de vrees voor terrorisme meespelen. De in 
de Executive Order genoemde personen 
onttrekken zich aan de controle van de VS en 
kunnen zich met hun activiteiten richten op wat 
door Bush schurkenstaten genoemd worden of 
Al-Kaida-terroristen. Het belang van Congo ligt 
niet alleen in grondstoffen als coltan, diaman-
ten, goud, maar vooral ook in uranium. Nog 
onlangs kwamen er geruchten boven over de 
levering van Congolees uranium aan Iran. Dit 
soort feiten speelt zeker mee bij het besluit van 
Bush. Wat de Congolese bevolking betreft kan 
men stellen dat de uitvaardiging van Bush’s 
Executive Order een beter initiatief is dan 
militair ingrijpen zoals de VS in Irak en 
Afghanistan deden, maar of ze uiteindelijk veel 
voordeel zal hebben van de Amerikaanse 
politiek valt nog te bezien. Want zoals men 
begrijpt zijn voor Amerika investeringen in de 
Congolese mijnbouw belangrijker dan vrede 
voor de bevolking.

7 november 2006

Nelly Koetsier
Lid werkgroep Congo-Ned
Website: www.congoned.dds.nl

De pers in Nederland schijnt het ontgaan te zijn: 
daags na de verkiezingen in Congo, op 30 oktober, 
heeft de president van de VS, George Bush, een bevel 
(Executive Order) uitgevaardigd dat van een 
ongekende verontrusting blijk geeft ten opzichte van 
de situatie in Congo-Kinshasa.

Verontrusting van President Bush over Congo
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Weblog nr 38 27 november, 2006
“Nadat ik persona non grata was verklaard 
door de Regering van Soedan heb ik honderden 
en honderden e-mails ontvangen. Ongeveer 
negentig procent was positief. De mensen 
dankten me voor de open rapportering, 
deelden hun kritiek van de schendingen van de 
vredesovereenkomst met me en spoorden me 
aan om verder te gaan. Een kleine minderheid 
was negatief. Enkele Nederlanders zeiden dat 
zij gelukkig waren geweest dat ik, als linkse 
politicus, de Nederlandse politiek een paar 
jaar geleden had verlaten. Zij spoorden me 
aan om weg te blijven. Anderen, hoofdzakelijk 
Soedanees, vertelden me dat zij volledig 
instemden met het beleid van de regering. 
Sommigen van hen vertelden me om van 
Soedan af te blijven en bedreigden me voor 
het geval dat ik zou terugkeren. Nochtans, 
ontving ik ook heel wat positieve reacties 
van Soedanese mensen, uit Darfur, in het 
Zuiden, uit Khartoum en de Diaspora. Ik 
heb geprobeerd om alle post persoonlijk te 
beantwoorden, positieve zowel als de kritische, 
op voorwaarde dat het rationele debatteren 
mogelijk was. 
…
Sommige mensen hebben het punt van het 
weblog zelf besproken. Zoals ik in mijn vorige 
weblog schreef, had de regering naar voren 
gebracht dat ik afgelopen jaar een geschiedenis 
van vijandigheid tegen de regering van 
Soedan en zijn strijdkrachten had ontwikkeld. 
Als voorbeeld vermeldde de regering, in 
zijn brief aan de Secretaris-generaal van 
de V.N., „het beschadigen en geven van 
negatieve verklaringen aan de media en in 
zijn (d.w.z. mijn) eigen website.” Nochtans, 
ben ik overtuigd dat de echte reden was dat 
de regering me tot zwijgen wilde brengen. Ik 
had regelmatig gerapporteerd dat de regering 

en het leger, ondanks het ondertekenen van 
de Overeenkomst van de Vrede Darfur, deze 
overeenkomst evenals de resoluties van de 
Veiligheidsraad waren blijven schenden. Zij 
deden dit, beargumenteerde ik, door erts en 
meer strijdkrachten naar Darfur te brengen, 
door de Janjaweed in hun eigen paramilitaire 
strijdmacht op te nemen en door ze te 
bewapenen in plaats van te ontwapenen van. 
Door aanvallen en bombardementen op posities 
van rebellenbewegingen voort te zetten en 
door het toestaan en steunen van  aanvallen 
op burgers. De regering ging akkoord met 
het vredesproces, beargumenteerde ik, maar 
ging duidelijk door met het streven naar een 
militaire overwinning. 

Sindsdien hebben de feiten ter plaatse in 
Darfur aangetoond dat ik gelijk had. De 
aanvallen zijn verdergegaan en geïntensifieerd. 
Het aantal slachtoffers is gestegen. Dorpen 
zijn platgebrand. Vele onschuldige burgers 
zijn gedood of weggejaagd. Het zuiveren 
gaat verder. Er is geen vrede van om het 
even welke aard in Darfur. Grotendeels is 
dit de verantwoordelijkheid van de regering. 
Het is in de dagelijkse situatierapporten 
gedocumenteerd die door UNMIS worden 
gepubliceerd, in persmededelingen door de 
Afrikaanse Unie, in verklaringen die door mijn 
collega ondersecretaris-generaal Jan Egeland, 
na zijn recent bezoek aan Soedan werden 
afgelegd, evenals in rapporten die door UNHCR 
en de Hoge Commissaris voor de Rechten van 
de Mens van de V.N. gepubliceerd werden. Het 
betreft openbare bronnen.

Zou ik dit in mijn weblog moeten hebben 
gepubliceerd? Sommige mensen hebben 
gezegd dat mijn weblog heeft bijgedragen 
tot het conflict met de regering. Naar hun 
mening zou ik terughoudendheid moeten 
hebben uitgeoefend in het bekritiseren van de 
regering. Ik ben verteld dat dit de mening is 
van sommige leden van de bureaucratie van de 
V.N., hoewel geen van hen dit ooit direct aan 
me vertelde. De bureaucratie is niet vertrouwd 
met het gegeven van V.N.-diplomaten die 
blogs schrijven. Politici die blogs schrijven, zijn 
een bekender fenomeen. Van hun kant heb 
ik slechts positieve commentaren ontvangen. 
In de vergadering van de Veiligheidsraad, die 
ik informeerde nadat ik Soedan uitgezet was, 
kwam geen kritiek naar voren vanwege het 
schrijven van mijn blog. In tegendeel, alle 
kritiek werd gericht op de regering van Soedan 
vanwege het nemen van een ongerechtvaardigd 
en illegaal besluit. Van de kant van de niet-
gouvernementele organisaties en Soedan-
deskundigen ben ik altijd gestimuleerd te 
blijven schrijven. Sommige perscommentaren 
waren een beetje kritischer, maar de houding 
van journalisten tegenover journalistieke blogs 

Soedan-Darfur 
Uit het weblog van Jan Pronk
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door mensen in verantwoordelijke posities is 
over het algemeen meer ambivalent. 
…
Men heeft gezegd dat mijn blog mijn 
persoonlijke mening was, anders dan mijn 
oordeel in mijn hoedanigheid als Speciale 
Vertegenwoordiger van de Secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties in Soedan. Dit is 
onzin. In mijn blog zei ik hetzelfde als in 
persconferenties en bij andere openbare 
gelegenheden. Hoe kon iemand in mijn positie 
een onderscheid tussen officieel en privé 
maken? Zulk een onderscheid kan slechts 
voor verklaringen over kwesties worden 
gemaakt die niet onder mijn mandaat, zoals de 
hervorming van de V.N., de oorlog in Libanon of 
de verkiezingen in Nederland vallen. Eenmaal 
benoemd als Speciale Vertegenwoordiger 
van de Secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties, is mijn mening over Soedan - om het 
even wanneer of waar en met behulp van welk 
medium dan ook, de officiële mening. 
…
Vele mensen hebben me gevraagd of ik betreur 
wat ik in mijn weblog had geschreven. Ik 
betreur dat niet. Sommige zinnen konden 
anders geschreven zijn. Als ik voordien geweten 
zou hebben hoe de regering zou reageren, 
zou ik andere taal gekozen hebben. Nochtans, 
was het enige doel van mijn verklaringen de 
rebellenbewegingen te overreden om zich van 
verdere aanvallen op het Soedanese leger 
te onthouden. Ik slaagde hierin, omdat de 
rebellenleiders zich akkoord verklaarden met 
een niet-aanvals verdrag en me verzochten om 
dit bericht aan de regering over te brengen. 
Echter, de regering wilde duidelijk geen 
mogelijke rechtvaardiging verliezen voor de 
aanvallen door het leger en de militie. Om die 
reden bombardeerden zij de plaats waar ik de 
rebellenleiders had ontmoet alvorens ik het 
bericht aan Khartoum kon brengen. Sindsdien 
zijn zij naar een militaire overwinning blijven 
streven. Zij zouden een andere reden gevonden 
hebben om me persona non grata te verklaren 
als ik doorgegaan zou zijn met het geven van 
openlijke kritiek. 

De regering schendt vredes- en wapenstilstan
dsovereenkomsten evenals principes, normen 
en waarden van de V.N. Het blijft dit doen, 
ondanks dat zij deze overeenkomsten heeft 
ondertekend, aangezien ze als lidstaat van 
de Verenigde Naties, gebonden is om deze 
principes hoog te houden. In mijn hoedanigheid 
als Speciale Vertegenwoordiger van de 
Verenigde Naties beschouw ik het als mijn plicht 
om deze normen en waarden te verspreiden en 
over schendingen te rapporteren.”

Bovenstaande en meer is te vinden op de 
website van Jan Pronk: www.janpronk.nl
Vertaling vanuit het Engels: Guido Schokker.

De lippen 
op elkaar

Het woord oorlog wordt nauwelijks genoemd 
in deze verkiezingscampagne. 
Terwijl Nederland al jaren een land in oorlog 
is. We zijn actief betrokken bij de War on 
terror, waarbij we aan het handje van de VS, 
de wereld tot onze fundamentalistische 
ideeën over democratie en de inrichting van 
de wereld willen bekeren. Dat wil zeggen de 
agressieve Amerikaanse variant, waarbij 
martelen, concentratiekampen, geheime CIA-
gevangenissen, het inperken van burger-
rechten tot de geaccepteerde middelen 
horen. Dat wil zeggen de VS mag het, de 
anderen niet, want dat zijn barbaren en 
martelen moet je natuurlijk niet aan barba-
ren overlaten. Het feit dat weinig politici zich 
daar duidelijk over uitspreken, betekent niet 
minder dan dat de leidende partijen hier 
oogluikend mee instemmen. 
Zolang Nederland samenwerkt met de 
Amerikanen, gevangenen aan de Amerikanen 
overdraagt of er bij is wanneer de Amerika-
nen gevangenen maken, is Nederland 
medeplichtig aan de grove schendingen van 
de rechten van de mens.

De mensenrechten, dat was toch officieel één 
van de redenen om Irak binnen te vallen. 
Waarom worden Balkenende en Rutte daar 
niet op aangevallen. Waarom mag Balken-
ende ongeremd zwaaien met normen en 
waarden en fatsoen. Het is een hot issue 
wanneer een Imam niet de bloederige 
handen van Rita Verdonk wil schudden of 
wanneer het programma Lingo dreigt te 
verdwijnen. Maar het feit dat we in een 
oorlog zijn verwikkeld, die er voor gezorgd 
heeft dat ´Vietnam´ zich over de wereld aan 
het verspreiden is en dat we dagelijks nieuwe 
terroristjes verwekken, daar wordt nauwe-
lijks over gepraat.

De oorlog tegen het terrorisme is meer 
gebaat bij een eerlijke verdeling van de 
welvaart, het stopzetten van de economische 
terreur van het kapitalisme en die stopzetting 
moet dan gepaard gaan met een widergut-
machung zoals de wereld nog nooit gekend 
heeft.

De partij die daarvoor staat en niet meedoet 
aan het parlementaire circus kan op mijn 
steun rekenen.

Harry Zevenbergen
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Lijsttrekkers gaven antwoord op vragen 
van Humanistisch Vredesberaad
SP, GroenLinks en PvdA: druk op Israël 
noodzakelijk in het belang van vermindering 
tegenstellingen in de wereld. PvdA wil geen 
concrete maatregelen tegen Israël; SP en 
GroenLinks wel. CDA en VVD zien geen 
aanleiding om van Israël dezelfde naleving van 
VN-resoluties te verlangen als van Irak.

Hoe kan de groeiende vijandigheid tussen de 
westerse wereld en de islamitische wereld 
tegengegaan worden? Had die kritieke vraag 
niet uitgebreid besproken moeten worden, 
zeker ook in de verkiezingscampagne? Waarom 
vernemen we daar zo weinig over? 
Veel te weinig wordt gezien dat de verbittering in 
de islamitische wereld tegen de westerse landen, 
en daarmee samenhangend de terreurdreiging, 
veel sterker is dan nodig doordat vragen die voor 
heel de islamitische wereld van het grootste 
belang zijn veronachtzaamd worden in de 
westerse wereld, ook in Nederland. 
In de islamitische wereld wordt bij voorbeeld dit 
niet begrepen: de oorlog tegen Irak is 
gemotiveerd met de beweerde aanwezigheid van 
massavernietigingswapens in dat land, en met de 
bewering dat Irak in gebreke bleef VN-resoluties 
uit te voeren. Maar de westerse wereld 
accepteert wel dat Israël al lang massavernieti-
gingswapens heeft, een gewoonte maakt van het 
negeren van VN-resoluties, en ook het vernieti-
gende oordeel trotseert dat het Internationaal 
Gerechtshof geveld heeft over de gedeeltelijk op 
Palestijns gebied gebouwde afscheidingsmuur.

Het zwijgen over dit belangrijke onderwerp was 
voor het Humanistisch Vredesberaad aanleiding 
bij de verkiezingen aan alle lijsttrekkers deze 
vragen te stellen:

1. Ziet u het als een gevaarlijke ontwikkeling dat 
in de wereld een tweedeling dreigt te ontstaan 
tussen enerzijds de westerse landen en 
anderzijds de islamitische wereld, waarvan een 
belangrijk deel overtuigd is dat de westerse 
landen de islamitische wereld vijandig gezind 
zijn?

2. Moet naar uw mening al het mogelijke worden 
gedaan om te voorkomen dat in de islamitische 
wereld de verbittering tegen de westerse landen 
steeds verder toeneemt, met als mogelijk gevolg 
dat terroristische fundamentalistische 
bewegingen meer aanhang krijgen?

3. In aanmerking genomen dat Nederland de 
Amerikaans/Britse oorlog tegen Irak gesteund 
heeft met als argument dat van Irak naleving 
van VN-resoluties geëist moest worden, moet 
volgens u ook aan Israël de eis gesteld worden 
dat het VN-resoluties en uitspraken van het 
Internationaal Gerechtshof naleeft?

4. Is naar uw mening de langdurige bezetting 
van Palestijns gebied door Israël en de steun die 
Israël geniet van de kant van de Verenigde 
Staten en andere westerse landen een 
belangrijke oorzaak van het wantrouwen en de 
verbittering tegen het Westen die in een groot 
deel van de islamitische wereld heersen?

5. Moeten volgens u Nederland en de EU al het 
mogelijke doen om te komen tot beëindiging van 
de Israëlische bezetting van Palestijns gebied en 
de vorming van een levensvatbare Palestijnse 
staat, en erkent u dat daarvoor effectieve druk 
op Israël noodzakelijk is?

6. Bent u bereid om uit te spreken dat, als Israël 
blijft weigeren alle bezette gebieden te 
ontruimen en mee te werken aan de vorming van 
een Palestijnse staat, het EU-associatieverdrag 
met Israël moet worden opgeschort?

Antwoorden zijn ontvangen van VVD, CDA, 
ChristenUnie, PvdA, SP en GroenLinks. Hierbij 
een samenvatting:

VVD, CDA en ChristenUnie: geen enkele 
druk op Israël
Mark Rutte (VVD) bevestigde wel de wenselijk-
heid van een Palestijnse staat, maar wilde zich 
niet uitspreken voor enige druk op Israël, laat 
staan voor bovengenoemde concrete 
maatregel. Op geen van de zes vragen wilde hij 
‘ja’ zeggen. Hij spreekt zich wel in algemene 
termen uit voor ‘een goede verstandhouding’ 
tussen de westerse en de islamitische landen, 
maar wil zelfs geen ja zeggen op de vraag of al 
het mogelijke moet worden gedaan om te 
voorkomen dat in de islamitische wereld de 
verbittering tegen de westerse landen steeds 
verder toeneemt (vraag 2). De VVD ziet geen 
tweedeling tussen de westerse en de 
islamitische wereld, maar juist tussen westerse 
landen en gematigde islamitische landen 
enerzijds en radicale fundamentalistische 
islamitische landen anderzijds. ‘Het Westen 
moet zijn hand uitsteken naar gematigde 
moslims.’ Op vraag 3 wordt gezegd dat Israël 
de VN-resoluties alleen moet uitvoeren ‘als zijn 
veiligheid en voortbestaan gegarandeerd is’. 
Uitdrukkelijk voegt de VVD toe dat de door 
Israël gebouwde muur ‘gerechtvaardigd’ is 
‘zolang Israël doelwit is van terrorisme vanuit 
de Palestijnse gebieden’. Elke druk op Israël 
wordt afgewezen.

Met veel anderen was het Humanistisch Vredesberaad 
teleurgesteld over de onderwerpen die tijdens de 
verkiezingsweken aan de orde kwamen tijdens de 
verschillende debatten tussen de partijen. Met 
uitzondering van de Nederlandse Moslim Omroep 
(NMO) ontbrak het buitenlandbeleid bijna geheel op 
de afgezaagde vragenlijstjes van de vele media in de 
publieke omroep. Alternatieven werden door ons 
aangeboden via persberichten en websites in de vorm 
van een kieswijzer voor de kiezers en een vragenlijst 
voor lijsttrekkers. 

De verbittering in de 
Islamitische wereld 
tegengaan?
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Premier Balkenende wilde in antwoord op 
de eerste twee vragen niet verder gaan 
dan verklaren dat hij ‘de interreligieuze en 
interculturele spanningen buitengewoon serieus 
neemt’. Daarom spreekt hij zich uit voor ‘een 
geïnstitutionaliseerde dialoog’. Op de vragen 3 
t/m 6 antwoordde hij afwijzend. Hij vindt het 
niet nodig van Israël dezelfde naleving van VN-
resoluties te verlangen als van Irak, omdat we 
volgens hem in het geval van Israël slechts te 
maken hebben met niet-afdwingbare resoluties 
van de Algemene Vergadering, niet van de 
Veiligheidsraad.
Balkenende vindt de vraag of de Israëlische 
bezetting van Palestijns gebied en de steun die 
Israël van het Westen krijgt gezien kan worden 
als belangrijke oorzaak van de antiwesterse 
verbittering in de islamitische wereld (vraag 4), 
‘te simplificerend’. Volgens hem moet juist de 
Arabische wereld haar houding wijzigen en ‘niet 
het bestaansrecht van Israël blijven ontkennen’. 
In plaats van druk op Israël (5 en 6) wil 
Balkenende ‘veiligheidsgaranties voor Israël’ en 
de eis aan Hamas dat het ‘de terroristische 
acties staakt’ en Israël en ‘de vastgestelde 
verdragen’ erkent. Hij voegt wel toe: ‘Echter, 
waar nodig spreekt het CDA Israël aan op zijn 
verantwoordelijkheden.’

De ChristenUnie wil niet spreken van ‘tweede-
ling’ (vraag 1), maar antwoordt wel ‘ja’ op 
vraag 2. Op vraag 3 wordt ‘ja’ gezegd, maar 
met kanttekeningen dit weer belangrijk ont-
krachten (b.v. de ‘muur’ moet niet worden 
veroordeeld). De CU spreekt zich wel uit voor 
een Palestijnse staat, maar wijst druk op Israël 
af. (‘Vanuit Israël is al de nodige actie onder-
nomen om te komen tot vrede’).

De linkse partijen
De PvdA, SP en GroenLinks antwoordden ‘ja’ op 
de vragen 1 t/m 5. Zij zijn dus vóór ‘effectieve 
druk’ op Israël om te komen tot beëindiging van 
de bezetting en de vorming van een Palestijnse 
staat (5). Maar de wegen van de linkse partijen 
scheiden zich bij de meest concrete vraag (6). 
Alleen GroenLinks en de SP stemmen in dat, als 
Israël medewerking blijft weigeren, het EU-
associatieverdrag met Israël (waarvan de 
Israëlische oorlogseconomie grote voordelen 
geniet) moet worden opgeschort. De PvdA wil 
zo ver niet gaan, al zegt deze partij dat 
opschorting ‘wel een mogelijkheid zou zijn’.
Betreurenswaardig dat vooral CDA en VVD zo 
weinig oog hebben voor het evidente feit dat er 
met twee maten gemeten wordt waar het gaat 
om landen als Irak en Israël. In de islamitische 
wereld is de verbittering tegen het Westen 
dramatisch toegenomen. Daardoor krijgen de 
op antiwesterse terreur gerichte extremistische 
islamitische groeperingen steeds meer kansen 
om aanhang te winnen. Met alle risico`s van 
dien, ook voor onze eigen veiligheid. Hoe lang 
zal het nog duren voordat wij gaan inzien dat 
wijzelf helpen het vuur op te stoken dat wij 
allemaal zeggen zo graag te willen blussen? 
Ook bij de PvdA valt op dat in beginsel het 
inzicht wel lijkt te bestaan, maar dat men 
huiverig wordt zodra naar concrete 
drukmaatregelen tegenover Israël wordt 
gevraagd. Hoe kan ooit een rechtvaardige 
oplossing voor de Palestijnse kwestie bereikt 
worden als wij de moed niet opbrengen 
daarvoor de middelen aan te wenden die ons 
zeer wel ten dienste staan?
 
Paul Kuiper

Het Midden-Oosten beleid moet radicaal om!

Onderstaande tekst is een initiatief van enkele 
maatschappelijke organisaties voor een rechtvaardiger 
Midden-Oosten beleid. Het document werd mede 
ondertekend door HaagsVredesplatform en 
Humanistisch Vredesberaad.

Israël
• Het Israëlische beleid is al 60 jaar lang gericht 
op verdrijving van de Palestijnen en de 
verwoesting van hun samenleving ten behoeve 
van een uitsluitend Joodse staat (politiek 
Zionisme).
• Israël vormt een permanent gevaar voor de 
Arabische buurlanden en Iran. Met Irak is - met 
dank aan de VS en de EU - inmiddels 
afgerekend. Syrië en Iran bevinden zich in de 
gevarenzone. Libanon is Israëls meest recente 
slachtoffer. Dit beleid bedreigt de politieke 
stabiliteit in de wereld.
• Israël onttrekt zich aan het internationale 
recht, waaronder 39 resoluties van de 
Veiligheidsraad.
• Israël discrimineert grote delen van de eigen 
bevolking.

• Op wereldschaal is dit optreden rampzalig 
voor de onderlinge relaties tussen burgers en 
leidt tot scherpe toename van discriminatie van 
Joden en Moslims.
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De reden om het protest af te blazen, de 
beperkingen die de gemeente aan het protest 
had opgelegd, werd nog eens onderstreept door 
het politieoptreden ter plekke tegen deze zes 
aanwezige vredesdemonstranten.
Hoewel de gemeente tijdens het kort-geding 
nog beweerde dat op de door hen aangewezen 
plek voor het protest voldoende gelegenheid 
zou zijn om in gesprek te gaan met de 
deelnemers aan de wapenbeurs en hen flyers 
aan te bieden, bleek dit grotendeels 

onmogelijk. Op grote afstand van de ingang van 
de evenementenhal was een veiligheidssluis 
neergezet, bewaakt door particuliere beveiliging 
en politie, waar een groot deel van de 
deelnemers aan de beurs per auto doorheen 
werden geloodst. Het uitdelen van flyers werd 
verboden. 
Ook werd het verboden om maskertjes te 
dragen met anti-wapenhandel teksten en 
afgeplakte monden met daarop de tekst: 
“monddood”.
Ondanks het feit dat de vredesactivisten 
bekend waren, was dit volgens de politie een te 
groot veiligheidsrisico. Een van de 
vredesactivisten; verkleed als Jan Soldaat met 
doodsmasker werd hierom gearresteerd. 

Voor ons onderstreepte het nog eens de 
dubieuze rol die de gemeente Rijswijk en politie 
Haaglanden hebben gespeeld als belan-
genbehartigers van de wapenindustrie en het 
schenden van de vrije meningsuiting en het 
demonstratierecht. We denken dat het verstan-
dig is geweest om het protest af te blazen, 
zodat de gemeente Rijswijk niet de illusie kan 
wekken dat het wel degelijk mogelijk was om te 
demonstreren tegen de NIID wapenbeurs. 

Overduidelijk is gebleken dat de gemeente het 
protest, zelfs in het verdomhoekje, nog verder 
uit beeld probeerde te werken. We zullen de 
gang van zaken via een bezwaarprocedure en 
klachten bij gemeenteraad, klachtencommissie 
en Nationale Ombudsman aanvechten. 
Daarnaast zullen we natuurlijk doorgaan met de 
strijd tegen wapenproductie en wapenhandel. 

De wapenhandel heeft direct belang bij oorlog 
en het in stand houden van conflicten/oorlogen 
en geen belang bij vrede, want aan vrede valt 
geen cent te verdienen!

Toch protest bij NIID wapenbeurs 

Nederland en het internationale recht
• Nederland pretendeert pal voor het internatio-
nale recht te staan; de Grondwet zegt in Artikel 
90 niet voor niets: “De Regering bevordert de 
Internationale Rechtsorde”; Den Haag is De 
Juridische Hoofdstad van de Wereld, een ere-
titel. Dat schept verantwoordelijkheden. 
• Die verantwoordelijkheden worden niet 
genomen in het Midden-Oosten conflict. De 
Regering schendt de Grondwet! Kort geleden 
nog legde de Regering het oordeel van het 
Internationaal Gerechtshof van 2004, dat onder 
andere de illegale muur moet worden afgebro-
ken, naast zich neer.

Nederland, de EU en duurzame vrede
• Israël is tot stand gekomen dankzij de steun 
van de wereldgemeenschap. De wereldgemeen-
schap, en dus ook de EU, is mede verantwoorde-

Rijswijk, 23 november 2006 - 
Verklaring van Ontwapen!
Hoewel het samenwerkingsverband “Ontwapen!” en 
het Haags Vredes Platform het voorgenomen protest 
bij de NIID wapenbeurs in Rijswijk hadden afgeblazen 
waren er toch zes vredesactivisten ter plekke. Dit om 
eventuele sympathisanten van het protest op te 
vangen, contacten met de pers te hebben en om de 
gang van zaken te observeren om in de komende 
bezwaar- en klachtenprocedures tegen de gemeente 
Rijswijk goed beslagen ten ijs te komen. 

lijk voor de gevolgen daarvan.
• Israël moet zich, net als ieder ander lid van 
de Verenigde Naties, houden aan het 
internationale recht en alle resoluties van de 
Veiligheidsraad uitvoeren.
• De EU - en dus ook Nederland - moet de 
Israëlische schendingen van het internationale 
recht niet langer gedogen en zeker geen steun 
verlenen aan deze misdaden.
• Israël moet de militairen en de kolonisten 
onmiddellijk en volledig terugtrekken uit alle in 
1967 bezette gebieden.
• Zo niet, dan hoort de EU aan Israël sancties 
op te leggen.
• Zo ja, dan zal de EU zich tot het uiterste 
inspannen om samen met de betrokken partijen 
te komen tot een duurzame vredesregeling op 
basis van het internationale recht, met 
veiligheidsgaranties voor alle partijen.
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Irak en ook Afghanistan 
illustreren het: geweld heeft haar 
eigen dynamiek. Maar politici 
vergeten dat bij militaire 
interventie in een ‘falende staat’. 
Wat zij aan de bureautafel 
bedenken, pakt in het veld 
anders uit. 

Zijn het geopolitieke belangen, 
die het geweten dichtschroeven? 
Is het een schuldgevoel dat men 
weinig aan conflictpreventie 
doet? Of doorzien politici 
werkelijk niet, dat geweld 
eenmaal begonnen een 
escalerend effect heeft? Hoezeer 
dacht de elite rondom president 
Push niet dat de militaire actie in 
Irak, ook om het land in een 
democratie om te toveren, een 
fluitje van een cent zou zijn. 
Maar Irak werd een catastrofe, 
met 1600 doden in een maand, 
massaontvoeringen en shi’itische 
partijmilities die in feite de politie 
overnamen. Het is daar nu volop 
burgeroorlog.

Premier Blair gaf op 19 november 
in een tv-interview indirect toe 
dat de Irak-oorlog een ramp was. 
Henri Kissinger zei op dezelfde 
dag tegen de BBC dat een 
“militaire overwinning niet meer 
mogelijk” is. Ze deden deze 
uitspraken na de nederlaag van 
de Republikeinen bij de Congres- 
en Senaatsverkiezingen in de VS 
en ook na het zoenoffer van 
president Bush via het aftreden 
van defensieminister Rumsfeld. 

Overwinnen lukt niet, maar de 
geest is zodanig uit de fles, dat 
bijna niets meer een uitweg lijkt. 
Ook het uiteen doen vallen van 
Irak in drie staten, zoals wel 
wordt geopperd. Etnische 
zuiveringen zullen dan het gevolg 
zijn. Enkele maanden terug 
opperde een Britse generaal in 
Irak dat zijn troepen deel van het 
probleem zijn en daarom beter 
weg kunnen gaan.

In theorie hoeven buitenlandse 
militairen geen deel van het 
probleem te zijn. Mits ze echt 
gewenst zijn en blijvend de 
harten der mensen weten te 
winnen. Maar dat is bijna nooit 
het geval. De bevolking wordt 
tevoren ook niet geraadpleegd. 
En militairen volgen hun eigen 
wetten, ook al betekent dat 
bombarderen of martelen. 

Het Westen vergeet ook dat men 
elders vaak denkt in termen van 
het collectief. “Jij doodt als 
buitenlander mijn broer of jij 
martelt mijn broer, hoe zou ik je 
ooit kunnen vertrouwen?”, zo 
schetst een Egyptische kennis van 
me het Arabische denken in deze. 
“Mijn broer en mijn neef kunnen 
onderling ruzie hebben, maar zij 
vormen een front als het gaat om 
de houding jegens de 

buitenlander”, zo voegt hij toe. Het 
verklaart waarom het Afghaanse 
volk thans meer solidair is met de 
Talibaan dan met de Amerikaanse 
en andere NAVO-troepen in het 
land. 

Buitenlandse militairen zijn in Irak 
en ook in Afghanistan vooral deel 
van het probleem, omdat ze als 
bezetters worden gezien. 
Polarisatie is dan troef. Militairen 
willen dan ook al gauw niet voor 
elkaar onderdoen. Door je NAVO-
partners voor “angsthazen” te 
worden versleten, zoals 
Nederlanders in Afghanistan 
onlangs overkwam door een 
strategisch meningsverschil, is niet 
leuk. En dan is de verleiding groot 
maar wat water in de wijn te doen. 
Hetzelfde geldt als je collega’s 
menen in hun strijd te moeten 
overgaan tot hard verhoren. 

Het zou me dan ook niets 
verbazen, wanneer de Nederlandse 
inlichtingendienst MIVD in oktober 
2003, alle verklaringen van 
minister Kamp of het voorlopige 
onder- zoek van het OM ten spijt, 
in hun verhoor van 15 Iraakse 
gevangenen strafbare feiten 
pleegden. Het hoort nu eenmaal 
bij de dynamiek van geweld, dat 
men elkaar aansteekt in het 
negatieve. Trouwens ook om het 
daarna proberen toe te dekken, 
ook al is dat niet per definitie zo. 

“Peace-keeping’ via VN-
blauwhelmen na een bestand of 
verdrag is iets anders. Maar 
militaire interventie heeft bijna 
altijd verborgen agenda’s en lijkt 
los van het gevangen zijn in de 

De eigen 
dynamiek van 

geweld
HANS FEDDEMA

militaire maakbaarheidsmythe 
een heilloos paternalisme, dat 
gedoemd is te falen gezien de 
dynamiek van geweld en het deel 
worden van het conflict. Het is zo 
langzamerhand de vraag of we 
aan volken niet het recht moeten 
gunnen hun eigen 
burgeroorlogen te voeren en 
daar als natie aan te groeien. Is 
Nederland behalve de ellende die 
het gaf niet gegroeid aan haar 
tachtigjarige oorlog?

Op 30 oktober zag ik Geoffrey 
Millard, woordvoerder van de 
Amerikaanse ‘Irak-veteranen 
tegen de oorlog’ in ‘Een 
Vandaag’. Een dag later 
beluisterde ik hem in een 
universiteitszaal. Hij vocht in 
Irak en sprak van een zeer laag 
moreel nu bij de Amerikaanse 
soldaten. Ze zouden in 
meerderheid weg willen en al 
lang door hebben, dat ze niet 
vechten voor democratie of 
vrijheid. “We kunnen niet 
winnen, we zijn bezetters, we 
strijden niet voor een goed doel, 
we zijn louter aan het doden en 
vechten hooguit voor een maatje 
naast ons om hem te wreken”, 
zei hij. Hij noemde een aantal 
van 4000 deserteurs, die de wijk 
hebben genomen naar Canada of 
ondergedoken zijn in de VS en 
riep ook Nederland op om te 
stoppen in Afghanistan. 

Het pad is hoe dan ook uiterst 
glibberig als men met mooi 
klinkende rechtvaardigingen, 
maar zonder veel kennis over de 
eigen dynamiek van geweld, 
besluit tot militaire interventie. 
Dit los van het feit dat het een 
misdaad tegen de mensheid is. 
Internationaal-rechterlijk geldt 
immers een verbod op oorlog, 
tenzij je zelf wordt aangevallen. 
Hans van Mierlo merkte dat 
onlangs terecht op, toen hij in 
een tv-interview premier 
Balkenende scherp laakte voor 
het feit dat hij maar niet terug 
wil komen op of geen onderzoek 
wil laten doen naar zijn politieke 
steun aan de Amerikaans-Britse 
inval in Irak. Het ergste is nog 
dat militair ingrijpen bijna altijd 
groot verlies aan mensenlevens 
en veel haat met zich 
meebrengt. Hebben we in ons 
denken de lessen of de strategie 
van een Mahatma Gandhi dan 
toch te snel in de ijskast gezet?
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Het programma was opgebouwd als een praat-
drieluik verpakt in film-en videofragmenten.

Na de inleiding van Hans Goedkoop, waarin hij 
de vraag stelde: “Waar blijven de honderd-
duizenden om nu te demonstreren?” was een 
gedeelte te zien van de toespraak van de 
Iraanse president na de aanval van Israël op 
Libanon. Toegevoegd was een verklaring van de 
Iraanse ambassadeur in Nederland over het 
recht dat Iran heeft om kernenergie te 
ontwikkelen. Hij stelde ook dat Iran spoedig 
een onoverwinbare macht zou worden. Een 
toonzetting die te denken gaf. Het had er weg 
van dat de avond alleen in het teken zou staan 
van de Iraanse dreiging en de non-proliferatie. 
Gelukkig kwam het andere geluid later op 
avond voldoende duidelijk naar voren. 

Interview
De presentator stelde aan Mient Jan Faber 
(bijzonder hoogleraar aan de VU en voormalig 
IKV voorzitter) en aan Ko Colijn (defensie-
specialist en schrijver voor Vrij Nederland) de 
vraag: “Wat gebeurde er met de kernwapens 
na 1987?” Dat was het jaar van het verdrag 
tussen Reagan en Gorbatsjov over de  
afschaffing van de middellange afstandskern-
wapens van de VS en de Sovjet-Unie. Neder-
land werd door de gong gered van de voor-
genomen plaatsing van 48 kernraketten in 
Woensdrecht. Uit de andere Europese landen 
waar ze al wel waren werden ze verwijderd. 

Mient Jan ging in op het verzet tegen de kern-
wapens in Nederland na 1987. Hij zag twee 
redenen waarom de belangstelling zo volledig 
verdwenen is: 
-De uitputting na 10 jaar intensief campagne-
voeren. De beweging loopt leeg. 
- Aandacht voor dit soort vraagstukken is sterk 
regionaal. Toen de raketten, hier, niet kwamen 
en meer nog door de ontspanning tussen Oost 
en West haakte men af.  [Zijn eigen bijzondere 
rol en die van het IKV hierbij noemde hij niet]

Ko Colijn ging in op de feitelijke ontwikkeling 
van de kernbewapening na 1987. Ook een groot 
gedeelte van de zg tactische kernwapens 
(waaronder zeemijnen en korte afstandsraket-
ten) werden in de jaren daarna uit Nederland 
en Europa afgevoerd. Wat bleef zijn de B61 
vliegtuigbommen op viegbases zoals Volkel en 
Kleine Brogel. Ook de lange afstandsraketten in 
de VS en Rusland zijn nooit afgeschaft alleen 

tot ongeveer de helft verminderd. Op het 
hoogtepunt van de kernbewapening in 1986 
telde de wereld ongeveer 70 000 kernwapens. 
Nu hebben de grote twee op dit gebied samen 
nog zo’n 30.000 in voorraad en staan er nog 
steeds tenminste 6000 gebruiksklare raketten 
van de VS op Rusland gericht en evenzovele 
omgekeerd van Rusland op de VS! Elke daarvan 
tenminste  20 keer Hiroshima. Nog steeds meer 
dan voldoende om de hele mensheid te vernie-
tigen.

MJ geeft als rechtvaardiging van de kernaanval 
van de VS op Japan de politiek-correcte VS 
visie: er zouden zonder deze bommen dachten 
de Amerikanen 10 duizenden soldaten extra 
gesneuveld zijn bij de verovering van Japan. 
[Over andere doorslaggevender motieven zegt 
hij niets]

Hans Goedkoop vraagt naar de ontwikkeling 
van mini-nukes. Ko Colijn: ja, verontrustend. 
De ontwikkeling [in de VS, over Frankrijk wordt 
niet gesproken] ligt nu stil, maar de Amerikaan-
se nucleaire doctrine sluit het gebruik van deze 
wapens niet uit.

HG aan MJ: Wat vindt u van de nucleaire steun 
van de VS aan India? MJ: Ik kan het daar denk 
wel mee eens zijn. 

Na Noord-Korea kwam tenslotte Iran ter spake. 
MJ hield een wazig verhaal over de optie van 
Israël om kernwapens te maken. Iran doet 
hetzelfde als Israël. [Dat Israël er, geschat, 200 
heeft en Iran (nog) niet één zei hij niet.]  Ko 
Colijn ging wel helder in op de kernwapenstatus 
van Israël en ook op de invloed daarvan op het 
streven naar een kernwapenvrije zone in het 
Midden-Oosten. 

De opstelling van de internationale politiek
Na nog een stukje video met de Iraanse 
ambassadeur en een hetzerige oproep van de 
neocon Daniel Pipes om Iran aan te pakken 
volgde de discussie met de politici Arend Jan 
Boekestein (VVD), Bert Koenders (PvdA) en 
Mariko Peters (GroenLinks).

Mariko Peters reageerde met: “De ambassadeur 
heeft een goed punt. Een punt waar wij [het 
Westen, Nederland] niet op ingaan. Hij verwijst 
naar de dubbele moraal”. Het alleen maar 
verbieden aan Iran en Noord-Korea om 
kernwapens te ontwikkelen of te bezitten vindt  
zij hypocriet. De onaanvaardbare dubbele 
moraal van de Westerse mogendheden die nooit 
(of al sinds 10 jaar niet meer) onderhandelen 
over de afschaffing van hun nucleaire wapens, 
laat staan ter goedertrouw, wat de 
ondertekening van het NPV van hen vraagt. 
Integendeel de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië 
en Rusland zijn bezig of hebben het 
aangekondigd hun kernwapenarsenalen te 
moderniseren of/en willen zelfs 
slagveldkernwapens ontwikkelen. Ook de steun 

Het debat op zondagavond 26 november in De Rode 
Hoed in Amsterdam werd georganiseerd door Andere 
Tijden in aansluiting op de televisieuitzending ‘De 
avond van de Bom’ op 23 november. Hierin werd 
teruggekeken op 21 november 1981 toen 400.000 
mensen in Amsterdam demonstreerden tegen de 
kernwapens en tegen de plaatsing van kernraketten in 
Nederland. Hans Goedkoop, de presentator van 
Andere Tijden, was de gespreksleider van de avond. 

De nieuwe nucleaire dreiging
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die India van de VS zal krijgen voor zijn civiele 
kernprogramma is een schending van het NPV. 
Dit verdrag verbiedt nucleaire steun van staten 
die het NPV wel tekenden (de VS) aan staten 
die niet ondertekend hebben (India). 

Ook de positie van Nederland werd bekritiseerd. 
Als NPV ondertekenaar laat Nederland kernwa-
pens op zijn grondgebied toe en doet geen 
enkele inspanning om die situatie te 
beëindigen. 

Arend Jan Boekestein was in zijn gebruikelijke 
stijl ironisch-provocerend en heeft geen enkel 
probleem met dubbele standaarden en het 
schenden van verdragen door de VS. Natuurlijk 
mag en moet de VS India steunen. Dat is een 
betrouwbare bondgenoot en een echte democra-
tie. Tegen Iran moeten maatregelen genomen 
worden, sancties. Hij verwees naar de bedrei-
ging die van Iran en zijn president uitgaat voor 
Israël en het Westen.

De discussie werd onderbroken door een stukje 
uit de tv-uitzending van 23 november.

Ruud Lubbers pleit hierin voor het doorbreken 
van de kernwapenimpasse: “Wij, de huidige 
kernwapenmogendheden, moeten nieuwe 
stappen zetten op weg naar nucleaire 
ontwapening”

Boekestein is opgewonden: “Wat een wereld-

vreemde optie! Waar komt de wilde gedachte 
vandaan dat als wij ontwapenen landen als Iran 
dat ook zullen doen?”

De presentator bespeurde een groot gevoel van 
machteloosheid bij de politici met betrekking 
tot het probleem van de kernwapendreiging..

Als laatste video: Martin van Crefeld, Irsraëlisch 
militair deskundige met vaak onorthodoxe 
meningen, verdedigt de proliferatie van 
kernwapens - ook voor Iran! - als wenselijk om 
nieuwe afschrikkingsevenwichten te bereiken 
waardoor kernwapens niet gebruikt zouden 
worden. Israël heeft voldoende afschrikking 
met drie kernonderzeeërs (door Duitsland 
geleverd) met elk 6 kernraketten. Daarnaast 
hebben ze nog vliegtuigen met kernwapens.

De gevolgen voor de internationale 
verhoudingen
De slotdiscussie met Mient Jan Faber, Ko Colijn, 
Dirk Jan van Baar (politiek commentator HP/De 
Tijd) en Karel Koster (auteur van: Nucleaire 
ontwapening nog steeds bittere noodzaak). 

Karel bestreed de visie van van Crefeld als zeer 
gevaarlijk. Niet alle landen en regeringen zullen 
voldoende beheersing hebben om deze wapens 
nooit in te zetten. Ook onbedoeld kan een 
kernwapenlancering plaatsvinden en zo een 
nucleaire catastrophe te weeg brengen. Hij 
haalde als voorbeeld aan de bijna vergeldings-
aanval van Rusland op de VS in 1995. In die 
tijd van ontspanning tussen de grootmachten 
werd een ‘verdwaalde’ Noorse conventionele 
raket door het Russische waarschuwingssys-
teem als een Amerikaanse kernraket richting 
Moskou geïnterpreteerd. Minder dan 20 minu-
ten voor de tegenlancering werd die voorko-
men. 

Hans Goedkoop vroeg aan het panel op defai-
tistische toon of er nog wel wat te doen is om 
proliferatie te voorkomen en kernbewapening 
terug te dringen. Karel noemde de Campagne 
van de Burgemeesters voor Vrede. Veel meer 
kwam er niet uit het panel.

In het laatste deel van de avond kreeg het 
publiek ook ruimschoots de mogelijkheid om 
vragen aan de panelleden te stellen of hun visie 
te geven. 
Meindert Stelling kreeg alle gelegenheid zijn 
juridische strijd en die van het Proces Tegen de 
Staat te verwoorden. 
Aan het einde van de avond verklaarde Mient 
Jan ongevraagd dat hij nog steeds een 
principiële tegenstander van 
massavernietiginswapens is en dus ook van 
kernwapens. Je zou er eens aan kunnen 
twijfelen.

Als behartenswaardige slotopmerking zei Karel 
Koster, in verband met de VS militaire doctrine, 
met nadruk: HET WORDT HOOG TIJD ZICH 
TE KEREN TEGEN DE VS-POLITIEK

Reynold Klooker
Hans Goedkoop en Gerda den Boer, voorzitter van de 
WILPF. Zij wijst op de relatie kernenergie en kernwapens 

Van links naar rechts: Mariko Peters (GroenLinks), Arend 
Jan Boekestein (VVD), Bert Koenders (PvdA)
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exporten van de verschillende 
Europese landen op hoofdlijnen* te 
vergelijken, ze geven daarvoor 

voldoende indicatie. 
Voor de volledigheid kan nog 
worden opgemerkt dat naast de 
bovenstaande aan het wapenex-
portbeleid gekoppelde lijst nog het 
overzicht over verstrekte export-
kredieten van Atradius Dutch State 
Busniness dat ook inzicht in wapen-
exporten geeft.

Bronnen: 
• 3 Nederlandse overzichten zie: 
www.minez.nl/content.jsp?objectid
=147519
• EU lijst met exportwaardes zie 
www.antenna.nl/amokmar/pdf/
eight_annual_annual_report_
EU.pdf
• Atradius zie: www.atradius.com/
nl/dutchstatebusiness/Images/
EKVpolissen2006_tcm224-
22992.pdf

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

Eerst de tweede vraag. De bedrij-
ven zijn niet met name bekend. 
Volgens het ministerie van Econo-
mische Zaken gaat het jaarlijks om 
35 vervoersbedrijven. De reden 
waarom de namen hiervan niet vrij 
gegeven worden zijn volstrekt 
onduidelijk. De namen van bedrij-
ven die militaire goederen (willen) 
produceren worden wel gewoon 
gemeld door het Commissariaat 
Militaire Productie. Dat moet bij 
doorvoer ook kunnen.
De eerste vraag valt uiteen in drie 
hoofdvragen: 1) Hoe groot is de 
doorvoer; 2) hoeveel meerwaarde 
wordt hiermee gecreëerd; en 3) 
hoe groot is het aandeel van 
wapens hierin. Op het eerste deel 
van de vraag weet niemand in 
Nederland het antwoord. Doorvoer 
is een onduidelijk begrip. De 
vervoersafdeling van TNO (TNO-
Inro) hanteert voor de hier relevan-
te doorvoer de termen “zuivere 
doorvoer met overlading” en 
“zuivere doorvoer zonder overla-
ding”. TNO-Inro heeft een schat-
ting gemaakt van de zuivere 
doorvoer met overlading, deze had 
in 2001 een omvang van 150 
miljard euro. Een schatting van de 
zuivere doorvoer zonder overlading 
bestaat niet. Op grond van de 
gegevens die voorhanden waren 

heb ik hier zelf een schatting van 
gemaakt. Het gaat om ongeveer 
120 miljard euro, een cijfer dat 
alleen als indicatie gezien kan 
worden en met voorzichtigheid 
moet worden gebruikt. In totaal 
gaat het dus om een waarde van 
270 miljard euro voor alle zuivere 
doorvoer.
De meerwaarde die zuivere door-
voer met overlading creëert is 
gering: ongeveer 1,5 cent per 
euro. De meerwaarde van zuivere 
doorvoer zonder overlading is 
onbekend, maar moet lager zijn 
dan die met overlading. Laten we 
voor het gemak aannemen dat 
voor de hele zuivere doorvoer 
sprake is van 1,5 procent 
meerwaarde. Het gaat dan in 
totaal om 4 miljard euro. Dat is 
voor de gehele stroom, inclusief 
wapens. 
Het aandeel wapens in het totale 
wereldwijde handelsvolume is 
0,7%, voor de EU is dit 0,5% en 
voor Nederland 0,26%. Als we 
ervan uitgaan dat de 
handelstromen die Nederland 
passeren niet afwijken van het 
wereldwijde gemiddelde dan gaat 
het om 28 miljoen euro winst. 
Gaan we ervan uit dat de 
handelstromen niet afwijken van 
de Nederlandse export dan gaat 

Doorvoer van wapens, 
een poging tot antwoord
In het septembernummer van de Vredeskoerier/’t Kan Anders/Kernwa-
pens Weg! werden twee vragen aan de Campagne tegen Wapenhandel 
gesteld. Hierbij een poging ze te beantwoorden. De vragen waren:
1) Hoeveel verdient Nederland aan de doorvoer van wapens?
2) Wie innen die winst met name?

het om 10 miljoen euro winst. Een 
cijfer op basis van het Europese 
gemiddelde ligt hier tussen in.  
De vraagsteller verwachtte denk ik 
als antwoord: Nederlandse 
bedrijven maken forse winsten 
door wapens door te voeren, maar 
het antwoord is dus anders; 10 – 
30 miljoen euro winst te verdelen 
door dertig bedrijven. Dat kan niet 
de reden zijn dat ik al vijf jaar over 
wapendoorvoer schrijf. 
Weer nemen we die goederen ter 
waarde van 270 miljard euro die 
Nederland door de Nederlandse 
havens en vliegvelden gaan. Als 
we nu uitgaan van het Nederlandse 
aandeel wapens binnen het totaal 
van de goederen van 0,26% dan 
gaat het om legale en illegale 
wapens ter waarde van 700 
miljoen euro die nauwelijks 
gecontroleerd Nederland passeren. 
(De ‘gewone’ Nederlandse 
wapenexporten hebben in de 
periode 1997-2005 een 
gemiddelde waarde van 700 
miljoen euro). Nemen we weer aan 
dat de omvang te verglijken is met 
internationale handelstromen, dan 
gaat het zelfs om 1,8 miljard euro 
aan wapens. Een wapendoorvoer 
met een omvang tussen de 700 
miljoen en 1,8 miljard is wel 
degelijk iets om je druk over te 
maken.
Voor meer informatie zie: Oxfam 
Novib “Onzichtbare handel. 
Doorvoer van wapens via 
Nederland,” mei 2006 (door Martin 
Broek, Campagne tegen 
Wapenhandel). www.novib.nl/
media/download/Rapporten/
onzichtbarehandel_mei2006_
final.pdf

Openbaarheid wapenexporten
Er is weer meer informatie open-
baar geworden over Nederlandse 
wapenexporten. Naast een lijst 
met exporten van goederen voor 
tweeërlei gebruik (dual-use) en 
militaire goederen, bestaat sinds 
november ook een overzicht met 
meldingen doorvoer van militaire 
goederen, die per maand gepubli-
ceerd worden.
Ook op Europees vlak heeft Neder-
land zijn rapportage uitgebreid in 
het jaarverslag Europees wapen-
exportbeleid. Voorheen werd alleen 
de waarde van vergunningen 
gemeld. Nu zitten daar ook de 
exportwaardes bij. Dat heeft 
voordelen. Je kan nu ook zien 
welke wapens daadwerkelijk 
geleverd zijn. Bovendien wordt het 
steeds beter mogelijk de wapen-
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Joris Luyendijk ziet ze wel
Afgelopen zomer presenteerde 
Joris Luyendijk niet alleen zomer-
gasten. Hij publiceerde ook een 
boek over zijn ervaringen als 
journalist in het Midden-Oosten. 
Hij beschrijft de misverstanden, de 
misplaatste beeldvorming en 
bijvoorbeeld dat slachtoffers 
daarnaast ook gewone mensen 
zijn. Luyendijk had sociale weten-
schappen en arabisch gestudeerd 
en deed onderzoek naar leeftijd-
genoten in Cairo. Hij schreef er 
een boekje over en werd vervol-
gens correspondent en streek 
wederom neer in Cairo. In die stad 
komt hij als journalist tot de opmer-
kelijke en verontrustende conclusie 
dat journalistiek in de Arabische 
wereld onmogelijk is.
Op de pagina waar hij dit inleidt, 
staat ook: “Natuurlijk had ik over 
dictatuur gelezen. (...) Het was 
niet tot me doorgedrongen, niet 
echt, en dat bleef lang zo. Tijdens 
mijn studiejaar in Egypte wist ik 
dat mensen zonder proces in de 
gevangenis zaten, ik zag portret-
ten van de president en bij de 
campus stond een pantservoertuig 
met mitrailleur. Maar zulke dingen 
wenden.” (p. 66)

Wist Joris dat de kans zeer groot 
was dat hij keek naar een pantser-
voertuig dat op de Leusderheide, 
Seedorf of Havelte heeft rond 
gereden met Nederlandse militai-
ren aanboord? In 1998 leverde 
Nederland zeshonderd zogenaam-
de YPR’s, pantserrupsvoertuigen 
aan Egypte. Zo kom je overal de 
Nederlandse wapens tegen, moge-
lijk zelfs in een boekje over Neder-
landse Midden-Oosten journalis-
tiek. Als Luyendijk een foto van dat 
voertuig heeft, kan hij dit zelf nog 
even bekijken.

Een pantservoertuig is een ideaal 
wapentype om in steden vrees 
mee in te boezemen. Nederland 
moest ervan af en dus gingen ze. 
Een paar jaar later, in 2004, zou 
Nederland er nog 400 leveren. 
Egypte beschikt inmiddels over 
ruim 1.000 Nederlandse pantser-
voertuigen uitgerust met mitrail-
leur of .50 geweer. Een kwart van 
omvangrijke hoeveelheid Egyptyi-
sche militaire voertuigen komt dus 
uit Nederland. Maar ze worden niet 
ingezet tegen de burgers, aldus de 
Nederlandse Regering. Joris zag ze 
wel als schrikmiddel voor de 
campus.

Over die levering van 400 stuks 
heeft nog geen enkel serieus 
medium gepubliceerd en de bericht-
geving over die 600 van de jaren 
negentig beperkte zich vrijwel tot 
Onze Wereld . Paul Witteman zou 
nu zeggen: “Dus de pers heeft het 
weer gedaan?” Nee de pers heeft 
het niet gedaan, niet geleverd, 
maar er ook geen vragen over 
gesteld en beantwoord. Voor deze 
kleine journalistieke mogelijkheid 
was reden genoeg, gezien 
Luyendijks typering van Egypte. 

(Overgenomen Volkskrant weblog 
Wapens en andere ellende 
www.volkskrantblog.nl/bericht/
83504).

België
Wie meer wil weten over Belgische 
wapenhandel wijs ik op twee 
recent verschenen rapporten:
• Het Vlaams wapenexportbeleid: 
een analyse van de juridische 
context: 
• Profielschets van de buitenlandse 
handel in militaire goederen en de 
defensiegerelateerde industrie.
 
Beide staan op de site van 
www.vlaamsvredesinstituut.eu

Dit jaar werd de beraadsdag van 
het Humanistisch vredesberaad 
samen met de vredesvereniging 
Pais georganiseerd op zaterdag 28 
oktober in de Kargadoor te 
Utrecht. Gastsprekers waren Henk 
van der Keur en Sjoerd Bosch, 
medewerkers van de organisatie 
D4-net (www.d4net.nl). Deze 
organisatie noemt zich een net-
werk van Dromers, Denkers, 
Durvers en Doeners. De heren 
gaven allereerst een toelichting op 
hun drijfveer om een reis naar 
Libanon te maken na de Israëlische 
aanval deze zomer. Voor beiden 
was het belangrijkste doel: een 
onderzoek naar de berichtgeving 
over de oorlog. Henk van der Keur 
was vooral geïnteresseerd in het 
onderzoek naar het gebruik van 
(verboden) wapens en Sjoerd 
Bosch wilde contacten leggen met 
plaatselijke activisten. Een speel-
film na de sprekers bood een 
aangrijpend beeld van de situatie 
tot begin oktober. 
De aankomst was door de blokka-
de van de luchthaven niet eenvou-
dig maar het lukte via andere 
wegen de hoofdstad Beiroet te 
bereiken. In het zuiden van deze 
stad troffen zij een totale kaalslag 
aan. Van de flats was weinig over 

en de opruiming was in volle gang. 
Veel huizen en infrastructuur zijn 
vernietigd. Vooral de organisatie 
Hezbollah houdt zich met de snelle 
wederopbouw bezig. Per huis 
wordt een ruim bedrag in dollars 
beschikbaar gesteld waarbij het 
lidmaatschap van deze organisatie 
niet van belang is. (Het hoeft geen 
betoog dat deze inzet van Hezbol-
lah hun veel sympathie brengt). 
Ook in de rest van Libanon zijn de 
opbouwwerkzaamheden niet 
eenvoudig, aangezien er veel 
cluster bommen zijn gegooid op 
allerlei plekken en er 1,2 miljoen 
niet ontplofte bommen her en der 
liggen. Dit blijft voor de toekomst 
een enorme bedreiging.
Over de vraag waarom Israël zo 
hard toesloeg is geen eenduidig 
antwoord te geven, zoals ook de 
ontwapening van Hezbollah-
strijders onzeker lijkt. De kleine 
projecten zoals het organiseren 
van schoon drinkwater, worden 
uitgevoerd door vrijwilligers van 
coalities van hulporganisaties die 
hiervoor per dag een kleine vergoe-
ding krijgen. Homo-organisaties en 
groene organisaties worden zeer 
gewaardeerd en doen onder 

andere onderzoek naar de gebruik-
te munitie. Er is nog geen verarmd 
uranium aangetroffen, wel is 
sprake van zeer ernstige inwendige 
brandwonden die kunnen wijzen op 
heel nieuwe wapens. Human Right 
Watch houdt e.a. in de gaten.
Ondanks de vrees voor een mogelij-
ke hongersnood onder de bevol-
king kunnen we in Nederland niet 
veel doen! Wel kunnen we alert 
zijn op objectieve berichtgeving en 
de grote conferentie in de gaten 
houden die binnenkort in Libanon 
wordt gehouden over de zinloze 
vernietiging van de langgekoester-
de welvaart. Opmerkelijk noemde 
de sprekers ook het pact dat nog 
voor de oorlog was gesloten tussen 
een progressieve christelijke 
groepering en Hezbollah (die 
samen 60% van de bevolking verte-
genwoordigen) om zich tegen het 
sektarische systeem te keren 
(alleen religieuze groeperingen 
bezetten alle zetels). 
Als u het uitgebreide verslag wil 
lezen over deze reis kunt u dat 
vinden op “Libanon: The divine 
Victory” of de website van D4net. 
Daarnaast zijn de heren bereid een 
en ander persoonlijk te vertellen 
op verzoek. Aanbevolen!
Anke Polak

De situatie in Libanon 
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In het inleidende interview dat de presentator 
van de avond, Chris Keulemans, met Farah 
Karimi had werd duidelijk hoe zij tot het 
schrijven gekomen is en werden de eerste 
antwoorden op de grote vraag gegeven. 
Farah Karimi bezocht Afghanistan de afgelopen 
jaren vijf maal. Voor het eerst in augustus 2000 
toen er nog geen sprake was van internationale 
aandacht. Na de nederlaag van de Sovjet-Unie, 
liet het Westen, lees de VS, het land aan zijn lot 
over. Sinds 1996 leefde de bevolking onder het 
juk van de Taliban. Farah karakteriseerde de 
situatie in 2000 als een nationale 
vrouwengevangenis. Haar oordeel na haar 
laatste bezoek in 2006: Het is nog steeds een 
vrouwengevangenis. Zij is duidelijk heel 
betrokken bij het lot van de bevolking, in het 
bijzonder bij dat van de vrouwen. In de 

motivering om (Nederlandse) troepen te sturen 
wordt vaak het argument gebruikt en 
misbruikt: Dit doen we ter wille van de positie 
en de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
vrouwen en meisjes. Ook Kamp en Balkenende 
roffelen op deze reclametrom [mijn woorden 
RK]. De vrouwvriendelijkheid van president 
Karzai is twijfelachtig. Zijn beste vrienden zijn 
islamist. Hij regeert Afghanistan als een 
stamoudste.

Na het interview bood Farah haar boek direct 
aan de minister aan, die daarop een toespraak 
hield. Hij startte met een lofprijzing op Farah 
Karimi als een voortreffelijk kamerlid die in 9 
jaar bewezen had wat je in Nederland als 
vluchteling kan bereiken: een rolmodel voor de 
anderen. Hij somde vervolgens, als 
vriendelijkheid, eerst 3 punten in het boek op 
waarmee hij het eens was alvorens te beginnen 
aan de omstreeks 10 punten van kritiek, van 
verschil van mening met Farah.
Hij was het eens met:
Verplichting burqa dragen is misbruik maken 
van de religie, de veroordeling van het 
Talibanregime, terrorisme komt niet voort uit 
armoede 
Zijn kritiek betrof hoofdzakelijk te stellige, in 
zijn visie niet (genoeg) door feiten 
onderbouwde, uitspraken in het boek. 
Bijvoorbeeld de stelling van Farah: Nederland is 
in oorlog. Kamp: Wij zijn niet in oorlog: De 
laatste 4 weken slechts één vuurgevecht. 
Farah: Dit is een vechtmissie. Kamp: Dat is 
niet zo: Wij vechten alleen maar als we 
aangevallen worden.

Op de essentiële problemen in Afghanistan en 
op fundamentele kritiek op de VS ging hij niet 
in. De opzet van de avond was dat Farah Karimi 
niet mocht reageren op Kamp. Buitengewoon 
jammer. De zaal kreeg het woord. De zaal? 
Nee, drie vragen mochten gesteld worden, 
alleen door aanwezige Afghanen want Henk 
Kamp moest snel weg. Na de kritische vragen 
van de Afghanen, onder andere over de 
burgerslachtoffers, greep Sylvia Borren, 
directeur van de Novib, de laatste kans om 
Kamp een vraag te stellen. De gespreksleider 
stemde hiermee in. Iedereen is gelijk (niet-
Afghaan zijnde in dit geval) maar sommigen 
zijn toch meer gelijk dan anderen. Het was 
overigens een zeer goede vraag en Kamp werd 
duidelijk in verlegenheid gebracht.
Zij vroeg: Is het waar dat ook Nederlandse 
militairen, bemanningen van F-16’s, 
clusterbommen gebruiken bij aanvallen op de 
Taliban? Eerst reageerde Kamp (quasi?) 
ongelovig. De vraagstelster zei dat zij voor het 
bericht een goede bron had. Kamp beweerde 
toen, na een interruptie van mijn kant, dat hij 
daar niets van afwist en daarmee kon hij 
figuurlijk en letterlijk wegkomen. Tot verdere 
discussie was hij altijd bereid maar wel na de 
verkiezingen.

Slagveld Afghanistan, boekpresentatie
Amsterdam, maandag 13 november

In de Balie bood het (inmiddels ex-) Tweede Kamerlid 
Farah Karimi het eerste exemplaar van haar boek 
Slagveld Afghanistan aan Minister van Defensie Henk 
Kamp aan.
Om de boekpresentatie heen werd een themaavond 
georganiseerd. Deze vond plaats in het kader van het 
project Moving Worlds, een initiatief van De Balie in 
samenwerking met NCDO over politieke veranderingen 
in de internationale arena. Ook de NOVIB was er deze 
avond bij betrokken.
Een aantal constateringen uit het boek en een 
fundamentele vraag: 
Islamitische fundamentalisten, krijgsheren en 
drugsbaronnen hebben zitting in het Afghaanse 
parlement. Na vijf jaar oorlog, worden de bevrijders 
nu als bezetters gezien. De verslagen Taliban is terug 
en heel sterk aanwezig in de zuidelijke provincies 
waaronder Uruzgan. De dreigende mislukking van de 
war on terror in Afghanistan. Hoe heeft dit zover 
kunnen komen?

Farah Karimi en Henk Kamp. Met op de achtergrond het 
meisje met groene ogen
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Na het vertrek van Kamp was er 
nog een gedachtewisseling tussen 
Sylvia Borren en Farah Karimi. Zij 
waren het in grote lijnen eens. Zij 
vinden beide dat de wereld, met 
inbegrip van Nederland, de 
Afghanen niet in de steek mag 
laten.Toch wijzen zij de politiek-
militaire aanpak van Amerikanen 
totaal af. Deze werkt volkomen 
averechts. Deze aanpak heeft er 
voor gezorgd dat zelfs de ergste 
Afghaanse oorlogsmisdadigers 
niet berecht zijn en nu zelfs met 
democratische legitimatie in het 
Afghaanse parlement zitten. Van 
de gekozenen is 80 % krijgsheer 

of/en behoort tot het zeer conservatieve, 
vrouwonderdrukkende, deel van de bevolking. 
Aan de hearts en mindspropaganda met 
militaire ontwikkelingswerkers moet Nederland 
niet meedoen en evenmin, al of niet onder 
dekmantel van de ISAF, met de Amerikaanse 
operatie Enduring Freedom. De taak van 
Nederlandse militairen zou, alleen als het nodig 
is, moeten zijn: Bescherming bieden aan door 
Ngo’s uitgevoerd civiel opbouwwerk.

Het boek
Een feitelijke en toch heel persoonlijke weer-
gave van wat er sinds 2000 in Afghanistan 
gebeurd is en, op basis van de ervaring en 
kennis die zij heeft, vooral een onderbouwde 

visie op hoe het niet moet. Zij geeft een 
onthullend beeld van de politiek-militaire 
strategie van zowel Amerikaanse als Afghaanse 
zijde die de bevolking meer treft dan de zoge-
naamde terroristen. 
Het laatste hoofdstuk De ‘Dutch Approach’ gaat 
voornamelijk over de besluitvorming in Neder-
land en binnen Groen Links met betrekking tot 
Afghanistan. Hierin beschrijft Karimi ook haar 
meningsontwikkeling: van de rechtvaardiging 
van ingrijpen door de VS, na de 11-september-
aanslagen, tot een duidelijke afwijzing, binnen 
drie maanden na de aanval, van de Amerikaan-
se aanpak na de overwinning op de Taliban. 
In de slotbeschouwing velt Karimi een keihard 
oordeel over democratisch gekozen wereldlei-
ders. Voor haar is de geloofwaardigheid van die 
leiders volkomen verloren gegaan: “Liegen en 
bedriegen in naam van de oorlog tegen het 
terrorisme is de pest van deze tijd”. De 
geheime CIA-gevangenissen en “de grove 
leugens over Irak [de aanwezigheid van 
massavernietigingswapens en de relatie van 
Saddam Hussein met Al-Qaida] hebben de 
fundamenten van het morele gezag van de 
westerse democratieën aangetast”.
Zelfs voor mensen die zich goed op de hoogte 
houden en zeker voor de GroenLinks-
sympatisanten een zeer interessant boek. 

Farah Karimi Slagveld Afghanistan (2006 Nieuw 
Amsterdam Uitgevers) ISBN 1090-468-0143-8 
176 pagina’s € 16,50.

Formeel staat de weg terug nog open, maar 
reëel gezien is de kans op een rationeel besluit 
minimaal geworden. Zonder dat het parlement 
ooit discussieerde over nut en noodzaak van de 
aanschaf van een vervanger van de F-16, heeft 
Nederland zich met handen en voeten gebon-
den aan de JSF. De beslissing had ook na de 
verkiezingen genomen kunnen worden, zoals 
ons september nummer is aangetoond.
Honderden miljoenen euro’s industriesteun zijn 
al naar Washington overgemaakt en met de 
nieuwste stap volgen nog honderden miljoenen 
meer. Harde kritiek van de Algemene 
Rekenkamer doet staatssecretaris Van der 
Knaap af als “halve waarheden en onvolledige 
informatie”. De rekenkamer becijferde namelijk 
dat de Nederlandse bedrijven in de nu bijna 
afgeronde ontwikkelingsfase slechts 310 
miljoen opdrachten hebben ontvangen in plaats 
van de beloofde 800 miljoen. De regering houdt 
het opdrachtenpakket op 700 miljoen, maar 
rekent zich rijk door voorlopige opdrachten voor 
de productiefase mee te tellen. Voorwaarts 
mars op weg naar een volgende parlementair 
onderzoek.
De verkiezingen hebben geen linkse meerder-
heid opgeleverd. Hopelijk houdt de PvdA bij de 
kabinetsformatie op dit dossier de poot stijf.

JSF - dossier

Spottend met alle democratische normen heeft het 
minderheidskabinet Balkenende-drie in oktober groen licht 
gegeven voor de volgende fase in het Joint Strike Fighter 
dossier. Clusterbommen-dossier

In de NRC Handelsblad van 18 november wordt 
in een bijna paginabreed artikel aandacht 
besteed aan de mislukking van de VN ontwape-
ningsconferentie waar gesproken werd over een 
verdrag tegen (het onbeperkte gebruik van) 
clusterbommen. Landen als de VS, Groot-
Britannië, Rusland, China en vanzelfsprekend 
Israël, producenten en/of grootgebruikers van 
deze wapens, weigeren al vijf jaar te onderhan-
delen over een beperkend verdrag. Noorwegen 
heeft daarop het initiatief genomen om buiten 
de VN om een verdrag te gaan sluiten over het 
gebruik van clusterwapens. Ongeveer 30 landen 
hebben zich daar nu bij aangesloten. In het 
NRC artikel wordt gezegd dat Nederland daar 
niet aan meedoet, in een ander mediabericht, 
de Stentor van 18-11, wordt beweerd dat Neder-
land het Noorse plan heeft verwelkomt. In het 
NRC artikel wordt vermeld dat sommige kamer-
leden vermoeden dat Nederland clusterbommen 
gebruikte in Afghanistan. Op 24 november 
heeft Krista van Velzen (SP) kamervragen 
gesteld over het mogelijke gebruik van cluster-
wapens bij NAVO luchtaanvallen in Afghanistan 
en de rol van de Nederlandse ISAF commandant 
daarin. Zij vraagt niet of Nederlandse F-16 
piloten hierbij betrokken waren. 

Jan Taat (gedeeltelijk overgenomen van Frank 
in Kleintje Muurkrant nr. 418, 10 november 
2006 en NRC 10 november 2006).
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De geschiedenis
De mythe over het ontstaan van Rome (Aeneas, 
Romulus en Remus) wordt wel genoemd, maar 
verder houdt Fik Meier het erop dat reeds in de 
12de eeuw v. Chr. zich bij de monding van de 
Tiber een nederzetting bevond, die daar door 
zijn gunstige ligging en de aanwezigheid van 
zoutpannen zich verder ontwikkelde. In tijden 
van oorlog sloten de bewoners van de zeven 
heuvelen zich aaneen onder leiding van een 
veldheer, die zij koning noemden. In het begin 
was er meer sprake van gewapende benden, 
van strooptochten gericht op de oogst en het 
vee van de vijand. In de 6de eeuw v. Chr. vond 
het vechten in een slaglinie zijn intrede. Bij het 
vechten zij aan zij in minstens 8 rijen dikke 
formaties prevaleerde het groepsbelang. Het 
was heel effectief. De Romeinen hadden het 
afgekeken van Griekse kolonisten uit Zuid-
Italië. De legers bestonden niet uit fulltime 
soldaten, maar uit boeren die van tijd tot tijd 
ten strijde trokken. Die moesten wel hun eigen 
wapenrusting kunnen bekostigen. Koning 
Servius Tullius heeft hen opgenomen in een 
nieuwe vergadering: de comitia centuriata. Ze 
vormden de classis, ter onderscheiding van 
minder zwaar bewapenden, die dienst deden als 
boogschutter of slingeraar.
In 509 v. Chr. hadden de Romeinen genoeg van 
hun koning. Tarquinius Superbus werd de stad 
uitgejaagd. De republiek deed zijn intrede met 
een senaat van patriciërs aan het hoofd en een 
tweetal telkens voor een jaar gekozen consuls 
voor de uitvoerende macht, tevens de rol van 
veldheer vervullend. Rome telde toen 
dertigduizend inwoners. De nieuwe republiek 
heeft zich met wisselend succes verdedigd 
tegen Latijnen, Galliërs uit de Po-vlakte en 
Etrusken.
Vanaf 350 v. Chr. is Rome duidelijk als agressor 
opgetreden. Successievelijk werden de andere 

volken in Italië in een vast ritme onderworpen. 
Elk jaar werden er legers gelicht, vonden er 
korte veldslagen plaats, waarna de legers weer 
werden ontbonden. In 220 v. Chr., nadat het 
gebied rond de Po-vlakte tot Romeinse 
provincie was gemaakt, is de verovering van 
Italië voltooid.
De auteur vertelt verder het verhaal hoe het 
Romeinse Rijk via de weg van oorlog op oorlog 
verder uitgroeide tot een wereldrijk. Eerst in 
confrontatie met andere economische 
machtscentra in het Middellandse zeegebied, 
later in de vorm van veroveringsoorlogen op 
zoek naar buit. Hij laat ook zien hoe oorlog zijn 
dynamiek heeft. In de oorlogen in Italië 
veranderde de economische structuur. Waar 
eerst kleine en middelgrote boerderijen waren 
overheerste steeds meer het grootgrondbezit 
van de elite. Er ontstonden grote door slaven 
bewerkte landbouwbedrijven. De oorlogen 
leverden de benodigde werkkrachten in de 
vorm van slaven. Er was echter voor die 
bedrijven ook veel kapitaal nodig. Verovering 
van rijke steden buiten Italië zou dat kunnen 
leveren. Er was geen weg terug!!
In 153 v. Chr. werd Carthago verwoest. In 146 
v. Chr. Corinthe. “Moordend, plunderend en 
brandstichtend trokken de soldaten door de 
straten. Tienduizenden inwoners werden 
gedood of als slaaf verkocht”.

Wat bewoog en dreef de Romeinen?
Over de jongeren in vroegste tijden schreef de 
geschiedschrijver Sallustius: “Onderling 
wedijverden zij het felst in roem: ieder wilde 
vijanden treffen, muren beklimmen en bij zo’n 
daad opgemerkt worden. Hierin bestond voor 
hen rijkdom, goede reputatie en grote adel! Zij 
waren begerig naar lofprijzingen”.
In 497 v. Chr. in de slag bij het meer van 
Regillus kwam de zucht naar roem tot uiting in 
de figuur van Marcus Valerius. Aangespoord 
door de roem van zijn familie stortte hij zich 
blindelings in de linie van de tegenstanders. Hij 
verloor het leven, maar de kansen van de 
Romeinen tegen de Latijnen keerden. Eigen 
leven werd minder van belang geacht dan eer, 
roem en trouw aan het vaderland.
Eeuwige roem was ook bij leven haalbaar. In de 
republikeinse tijd kon een generaal er 
aanspraak op maken bij een toonaangevende 
overwinning in een gerechtvaardigde oorlog 
waarbij minstens 5000 vijanden waren gedood. 
In een triomftocht, met duizenden 
toeschouwers langs de kant, reed hij in een 
vierspan naar de tempel van Jupiter . 
Meegevoerd werden de buit, veroverde wapens, 
geketende krijgsgevangenen, overwonnen 
tegenstanders. Op een lijst, waarop de 
statusverhoging voor het nageslacht werd 
vastgelegd, werd hij bijgeschreven.
Bij de latere keizers was het de keizer zelf die 
het al of niet houden van een triomftocht 
bepaalde, zoals bij Titus ter ere van zijn 
neerslaan van de opstand der Joden. Uniek was 
de buit in de vorm van grote hoeveelheden 
ivoor en edele metalen. Grote bewondering 
ging uit naar de heilige voorwerpen uit de 
tempel in Jeruzalem, naar de zware gouden 

Boekbespreking 

Macht zonder grenzen
Rome en zijn imperium door Fik Meier
Dit boek gaat over het ontstaan, de groei en bloei, en 
tenslotte de ondergang van het Romeinse rijk; een 
door militaire macht verkregen imperium. Imperium 
komt van imperare, dat heersen betekent. Waarom 
zouden we in een vredesblad daar aandacht aan 
schenken? Wij zijn juist op zoek naar een wereld 
waarin mensen elkaar nièt naar het leven staan, 
waarin ze elkaar de ruimte geven. In die zoektocht 
echter, kan dit boek van Fik Meier, hoogleraar oude 
geschiedenis aan de UVA goede diensten bewijzen. 
Het bevat niet alleen een overzicht van de 
geschiedenis. De schrijver doet meer. Zonder te 
moraliseren gaat hij in op de beweegredenen, op het 
denken van de mensen, op hun overtuiging ook van 
het recht te hebben, als je sterk en slim genoeg bent, 
om te overheersen over anderen. De auteur is erin 
geslaagd dat niet alleen heel beeldend op papier te 
zetten, maar ook door het aanhalen van getuigenissen 
van schrijvers uit de oudheid, je als lezer het gevoel 
geven, dat je het meebeleeft.
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tafel, de 
zevenarmige 
kandelaar en 
de wetsrol-
len, (NB. 
procurator 
Gessius Florus 
had het oproer 
over zich 
afgeroepen 
door de 
tempelroof in 
66 na Chr., 
zogenaamd om 
zijn bouwpolitiek 
in Jeruzalem te 
bekostigen. Titus 
had de orde 
moeten 
herstellen. De 
tempel werd 
verwoest, 

duizenden werden gedood, 
duizenden anderen als slaaf afgevoerd. De 
twee leiders moesten meelopen in de 
triomftocht).

De Romeinen waren echter niet alleen eerzuch-
tig, wreed en op buit belust. Ze waren ook slim. 
In veroverde gebieden pasten ze het systeem 
van verdeel en heers toe. Sommigen werden 
Romeins staatsburger. Anderen weer niet. In de 
bloeitijd van de republiek hadden ze ook geen 
afkeer van vreemdelingen. Waar ze anderen 
konden gebruiken, schakelden ze hen in; als 
hulptroepen, maar ook door opdrachten aan 
Griekse scheepsbouwers toen ze een zeeoorlog 
met Carthago wilden beginnen.

Godsdienst en de (rechtvaardige) oorlog
De Romeinen wilden niet zomaar oorlog voeren. 
Daaraan ging een speciaal ritueel vooraf. Een 
priester ging naar de grens van de beoogde 
tegenstanders, wierp een lans in hun gebied en 
hield een rede waarin hij repte van de door de 
anderen geschade Romeinse belangen, hetgeen 
om vergelding vroeg. Daarop ging hij het 
gebied in, herhaalde tweemaal zijn 
beschuldigingen, onder het aanroepen van de 
goden, en gaf de tegenstanders 30 dagen de 
tijd om te reageren. Bij onvoldoende 
genoegdoening werd vervolgens de goden om 
instemming gevraagd.
Daartoe speciaal opgeleide priesters konden 
hun antwoord afleiden uit de vorm van de lever 
van een geslacht dier, dan wel uit de vorm van 
een zwerm overvliegende vogels. Ook uit het 
eetgedrag van speciale heilige kippen. Pas bij 
een positief antwoord (waarbij ook wel 
gesjoemeld is!) trok het leger de grens over. 
Het moest nu eenmaal een rechtvaardige oorlog 
zijn, of beter gezegd, een in hun ogen en in die 
van de goden gerechtvaardigde oorlog zijn.

In de eeuwen na Christus werd ook het 
christendom gekend, in bepaalde perioden 
miskend, maar tenslotte erkend. Daaraan ging 
een droom vooraf. Het was in de tijd van het 
machtsvacuüm, van krimpende grenzen. De tijd 
ook van onderlinge strijd van meerdere keizers 
tegelijkertijd. Het waren soldatenkeizers, 
veldheren door hun legers op het schild 
geheven. Eén van hen, keizer Constantijn had 
het idee dat de god van de Christenen wel eens 
machtiger zou kunnen zijn dan de vanouds 
aanbeden goden. In 312 stonden zijn leger en 
dat van zijn rivaal Maxentius tegenover elkaar. 
In de nacht ervoor droomde hij van een hogere 
macht die hem maande vóór de slag een teken 
van Christus aan te brengen op de schilden van 
zijn soldaten. Hij volgde de raad op en versloeg 
Maxentius die daarbij het leven liet. Een jaar 
later werd in het ‘Edict van Milaan’ vastgelegd 
dat het christendom juridisch werd gelijkgesteld 
met andere godsdiensten. 
In 392 verbood keizer Theodosius alle heidense 
riten.
Rond 400, aldus Fik Meier, werd het Romeinse 
rijk beheerst door Christenen, doch niet dan 
nadat in 394 nog een veldslag heef plaatsgevon-
den tussen aanhangers van de oude Romeinse 
polytheistische godsdienst en de troepen van 
Theodosius.

Naschrift
• Zal de ‘Romeinse geschiedenis’ zich in onze 
tijd herhalen sinds er na 1989 nog maar één 
overheersende macht is? Een historicus is 
huiverig om te stellen dat de geschiedenis zich 
zal herhalen. Fik Meier deed dit in een tv-
interview over zijn boek dan ook niet. Wel zijn 
er hier en daar overeenkomsten.
• Kunnen we als vredesmensen moed putten uit 
de ontwikkelingen van toen? Nauwelijks! Het 
bevestigt wat we in een artikel in VK/’t KA al 
eens veronderstelden, namelijk dat de 
georganiseerde oorlog in de mensheid zijn 
intrede deed toen de mens landbouw ging 
bedrijven, zich ging vestigen, bezit kreeg.
Elementen van zucht naar materiële zaken, 
macht, roem traden op de voorgrond en leidden 
van tijd tot tijd tot roof, moord en doodslag, 
oorlog. Godsdiensten vormden daarbij soms 
een complicerende factor.
• Wel kunnen we eruit leren. De oervorm van 
wat tot oorlog leidt is nog steeds, zij het in een 
wisselend jasje, aanwezig. Vredesmensen doen 
er goed aan dit steeds weer aan de kaak te 
stellen, onder andere door non-coöperatie en 
aandringen op wereldwijde rechtvaardigheid. 
Uiteindelijk zal een wereld zonder oorlog pas 
bereikt kunnen worden binnen een 
wereldomspannend juridisch kader met een 
verbod op oorlog voeren en oorlog voorbereiden 
en met een in deze wereldomspannende 
uitvoerende macht.

Koos de Beus

Macht zonder grenzen Fik Meier - 3e druk 2006
Uitg. Ath.-Polak & v. Gennip.

ISBN 90 253 3422 9/NUR 683 Prijs € 19,95
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Oorspronkelijk ging de heer Berlijn, door wie de 
afspraak voor het gesprek was geïnitieerd, 
akkoord met het inbrengen van een aantal 
deskundigen op het gebied van vredesvraag-
stukken, maar de staatssecretaris die de regie 
van het gesprek in handen heeft genomen, 
wees dit af. Hij stelde dat hij daar geen behoef-
te aan had en zelf wilde bepalen wanneer hij 
met deskundigen om de tafel zou gaan. Hoewel 
bij aanvang van het gesprek al gezegd werd, 
dat we elkaar over en weer waarschijnlijk niet 
zouden kunnen overtuigen, wat ook niet is 
gebeurd, vond het drie kwartier durende ge-
sprek in goede sfeer plaats. Een keur van 
onderwerpen op het gebied van vrede en 
veiligheid passeerde de revue en er werden 
over en weer standpunten en posities 
verduidelijkt. 
  
Veteranendag  
Vanuit het HVP werd uiteengezet dat Veteranen-
dag de indruk wekte niet alleen respect te 
betuigen aan veteranen die (vaak verplicht) zijn 
uitgezonden naar conflictgebieden en oorlogen 
in de wereld, maar ook een militaristisch propa-
ganda element kent, waarbij zelfs wervings-
elementen, onder jongeren ingezet zijn. Vanuit 
Defensie werd benadrukt dat het op Veteranen-
dag echt gaat om het respect betuigen en dat 
de op jeugd gerichte elementen als een klim-
muur niet gericht zijn op werving, maar om ook 
bij de jeugd begrip en respect voor veteranen 
te bewerken. 
 
Werving  
HVP: Vragen werden gesteld over de eerlijkheid 
van de wervingsvoorlichting. Het beeld wordt 
gecreëerd van avontuur en humaniteit, maar de 
trauma’s, (burger)slachtoffers en onderliggende 
economische belangen komen niet aan bod. 
Afschuw werd betuigd over het al op zeer 
jeugdige leeftijd benaderen door defensie via 
(kinder)evenementen, sportdagen etc. en het 
proberen aan zich te binden van minderjarigen 
d.m.v. een oriëntatiejaar vrede en veiligheid 
voor 16 en 17 jarigen. Defensie: Had begrip 
voor deze zorg en stelde ook dat er de laatste 
jaren bijgesteld is in de wervingsreclame, 
waardoor minder de nadruk op het beeld van 
“stoere mannen” werd gelegd. Defensie heeft 
behoefte aan goed personeel, niet aan “ 
avonturiers” die met een verkeerd beeld 
binnenkomen. 
 
Kernwapens  
HVP: Gevraagd is om openheid van zaken te 
geven over de aanwezigheid van Amerikaanse 

kernwapens op vliegbasis Volkel. Gewezen is op 
de bepalingen van het Non Proliferatie Verdrag 
en de uitspraak van het Internationaal Gerechts-
hof van 8 juli 1996. De vraag is neergelegd of 
de Nederlandse bijdrage aan de NAVO kern-
wapenpolitiek niet hypocriet is ten opzichte van 
de ophef die er is over de ontwikkelingen in 
Noord Korea en Iran. Deze landen kunnen ook 
legitimatie ontlenen aan de Nederlandse opstel-
ling. Defensie: De staatsecretaris stelde dat zijn 
positie bekend is en hij gezien de bondgenoot-
schappelijke verplichtingen geen openheid van 
zaken kon geven. (België gaat daarin politiek 
verder) Met het oog op de verkiezingsuitslag zei 
hij daar nog bij dat een eventuele SP minister 
van Defensie daar wellicht anders tegenaan kon 
kijken. De CDS legde de nadruk op het feit dat 
na de hoogtijdagen van de koude oorlog 10 van 
de 11 Nederlandse kernwapentaken zijn afgesto-
ten. Ook stelde hij dat voor landen als Iran en 
Pakistan de situatie in de eigen regio en de 
kernwapenpositie van India en Israël veel 

Irak, Afghanistan, Oorlog tegen het 
terrorisme 
Waarom en wanneer “vredesoperaties”? HVP: 
Benadrukt werd dat de Irak oorlog onder valse 
voorwendselen is gestart (de aanwezigheid van 
massavernietigingswapens en de band tussen 
het Saddam Hussein bewind en Al-Qaida). 
Gevraagd is om openheid hierover van de 
Nederlandse politiek. Gewezen werd op de 
grote aantallen onschuldige slachtoffers, de 
verslechterde situatie van vrouwen en de 
actuele situatie in Irak die als burgeroorlog te 
kenschetsen valt. Ook wat betreft de Neder-
landse rol in Afghanistan werd de zorg geuit 
over onschuldige slachtoffers. In algemene zin 
werd de vraag opgeworpen waarom we wel 
meedoen in Irak en Afghanistan, maar slechts 
zeer mondjesmaat of niet in landen als Congo, 
Soedan (Darfur) etc. optreden, waar ook op 
grote schaal mensenrechten worden geschon-
den. Hierdoor wordt het beeld dat ons optreden 
bepaald wordt door het opkomen voor mensen-
rechten en vrouwenemancipatie ongeloofwaar-
dig door zijn eenzijdigheid en het zou eerlijk 
zijn om belangen als invloedsferen, olie etc. ook 
te benoemen. Defensie: Zowel de staatssecreta-
ris als de CDS erkenden min of meer dat er in 
Irak feitelijk sprake is van een burgeroorlog en 
er vooraf te makkelijk is gedacht dat het alle-
maal wel goed zou komen, als het bewind van 
Saddam Hussein verdwenen zou zijn. Gesteld 
werd dat Nederland ook niet echt een rol 
speelde in de oorlogsfase, maar meer in de fase 
van wederopbouw erna. De vraag om openheid 
van zaken te geven rond de besluitvorming 
m.b.t. de Irak oorlog werd niet beantwoord. 
Daarnaast wezen beiden op de rust en veilig-
heid in het gebied waar Nederland actief was: 
Al Muthanna. Wel werd erkend dat deze streek 
een niet zo gecompliceerde menging heeft van 
Koerdische, Soennitische Sjiitische groepen als 

Haags Vredes Platform praat met top Defensie

Zij worden het niet eens 

Naar aanleiding van een ontmoeting tijdens een 
protest op Veteranendag 2006 vond op 24 november 
2006 een gesprek plaats tussen de Staatssecretaris 
van Defensie de heer Van der Knaap, de Commandant 
der Strijdkrachten (CDS) de heer Berlijn en drie 
vredesactivisten van het Haags Vredes Platform. 
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delen van Irak waar momenteel zoveel geweld 
is. Ook werd gewezen op de Nederlandse 
aanpak (eerst rust in klein gebied en vertrou-
wen wekken en langzaam als inktvlek zien uit 
te breiden). CDS Berlijn deelde de zorg voor 
onschuldige slachtoffers en maakte daarin een 
onderscheid tussen Taliban met grote T en 
taliban met kleine t. (de echte slechteriken en 
de meer klem zittende armoedige bevolking) 
Ook gaf hij aan dat je naar Afghanistan kan 
kijken door een rietje of met wijde blik, waarbij 
in de laatste manier van kijken zaken als 
pijpleidingen om de olie uit het gebied rond de 
Kaspische Zee naar de Arabische Zee te trans-
porteren in beeld komen. Wat betreft het niet of 
nauwelijks bijdragen aan missies in Afrika 
stelden beiden, dat dit gezien de nieuwe verhou-
dingen in de Tweede Kamer zou kunnen veran-
deren. 

De verhouding VS en NL 
HVP: Onze belangrijke bondgenoot de VS 
weigert het Internationaal Strafhof te erkennen, 
heeft zelfs een Hague Invasion Act om Den 
Haag als gaststad van het Hof binnen te vallen, 
mocht er een VS soldaat terecht staan. 
Aandacht werd gevraagd voor de mensenrech-
ten van gevangenen op Guantanamo. Defensie: 
De staatssecretaris benadrukte dat Nederland 
niet tevreden is met de weigering van de VS om 
het Internationaal Strafhof te erkennen. Een VS 
invasie van Den Haag is echter onvoorstelbaar. 
De Nederlandse regering heeft een aantal maal 
haar zorg uitgesproken m.b.t. de Guantanamo 
gevangenen en CIA vluchten. 
Het effect van “de oorlog tegen het terrorisme” 
op de Nederlandse samenleving. HVP: De zorg 
werd geuit dat de missies in Irak en Afghani-
stan het beeld oproepen van een oorlog tegen 
de Islam en bijdraagt aan het wij zij denken in 
de Nederlandse samenleving Defensie: Zowel 
de staatssecretaris als de CDS deelden de zorg 
voor het wij zij denken en hekelden de islamo-
fobie van politieke partijen als Een NL en groep 
Wilders. 
 
Defensieschandalen  
HVP: Gesteld werd dat wij mede door een reeks 
schandalen binnen defensie (cocaïne-smokkel 
vanaf de Antillen, drank-, drugsmisbruik, porno 
en seksuele intimidatie bij de marine, affaire 
Spijker, en laatstelijk de vermeende mishande-
ling bij MIVD verhoren in Irak) regelmatig 
bevestigd worden in onze pacifistische of anti-

militaristische mening. Defensie: Beide heren 
stelden niet blij te zijn met dergelijke schanda-
len en dat defensie voor zover mogelijk (waar 
de veiligheid niet in het geding komt) een 
transparante en open organisatie wil zijn. 
Wangedrag wordt aangepakt. Naar de MIVD 
verhoren wordt onderzoek ingesteld.
   
Wapenindustrie en handel  
HVP. Gewezen werd op de (financiële) belangen 
die wapenindustrie en handel hebben bij con-
flicten, spanningen en ambities en missies van 
defensie. Gewezen werd op de industrie en wer
kgelegenheidsargumenten in het JSF traject de 
uitspraak van een Stork woordvoerder tijdens 
het bezoek van Minister Kamp aan vliegbasis 
Woensdrecht vorige week: “er mogen nog wel 
een paar vredesoperaties bij komen om de 
orderportefeuille verder te vullen”. Defensie: De 
staatssecretaris benadrukte dat het de politiek 
en niet de industrie is die keuzes maakt en had 
niet veel oor voor onze zorg over de invloed van 
de defensie-industrie-lobby. De CDS stelde ook 
dat Defensie op basis van haar eigen kijk op 
nut en noodzaak van materiaal (we willen de 
beste spullen) keuzes maakt, maar gaf wel aan 
dat de defensie industrie een rol probeert te 
spelen in het krachtenveld. Beiden stelden dat 
de JSF gewoon de beste keus was en gezien het 
ambitieniveau van de Nederlandse krijgsmacht 
noodzakelijk. Eventuele kostenoverschrijdingen 
hoorden in hun ogen wel een beetje bij dergelij-
ke ontwikkelingsprojecten. Het HVP voorspelde 
(nogmaals) een parlementaire enquête over de 
JSF in de toekomst. 
Tijdens het gesprek deed CDS Berlijn de sugges-
tie om eens met hem mee te gaan naar Afghani-
stan om met eigen ogen de situatie te bekijken. 
Staatsecretaris v/d Knaap merkte lachend op, 
dat we dan waarschijnlijk daar gingen demon-
streren en een van de HVPers noemde zichzelf 
al “embedded vredesactivist”. Bij de afsluiting 
van het gesprek bleek CDS Berlijn het nuttig te 
vinden om vaker in gesprek te gaan, ook met 
deskundigen uit de vredesbeweging. 
Staatssecretaris v/d Knaap had al eerder in het 
gesprek aangegeven daar geen behoefte aan te 
hebben, maar ons zeker niet uit de weg te 
zullen gaan, mochten we elkaar opnieuw bij een 
protest tegen het lijf lopen. 

overname van HVP-verslag wat te vinden is op 
www.vredessite.nl/nieuws/2006/

Op donderdag 11 januari is de gevangenis op 
de Amerikaanse legerbasis te Guantanamo, 
Cuba, vijf jaar in gebruik. De gevangenen 
worden hier zonder rechtsgang vastgehouden 
en onmenselijk behandeld. 
Er zal van 10 - 11 uur een kleine demonstratie 
worden gehouden bij het Amerikaanse consu-
laat op het Museumplein in Amsterdam met de 
volgende boodschap:

Demonstratie op 11 januari bij het 
Amerikaanse consulaat in Amsterdam

Als de Amerikaanse regering bewijs heeft dat 
de honderden mensen die daar zitten een 
misdaad hebben begaan, dan moeten ze in 
beschuldiging worden gesteld en een eerlijk 
proces krijgen. Als er geen bewijzen zijn, 
moeten de mensen worden vrijgelaten. Ook 
mogen ze niet gemarteld worden en moeten 
hun ondervragers ter verantwoording kunnen 
worden geroepen als dat wel gebeurt.

Meer info bij het Jeannette Noël Huis, 020-
6998996, vraag naar Frits.
Vrede en alle Goeds, Frits ter Kuile
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K O R T E   B E R I C H T E N

Jan Klaassen en de vrede
Op initiatief van Vrouwen voor 
Vrede  Nijmegen werd de poppen-
kastvoorstelling ‘Jan Klaassen en 
de Vrede’ gemaakt en in de Vredes-
week twee keer vertoond. De 
mogelijkheid van meer voorstellin-
gen is aanwezig. Ook is van de 
voorstelling een opname gemaakt, 
die thans verder bewerkt wordt. 
De bedoeling is dat het Museum 
voor Vrede en Geweldloosheid, dat 
de voorstelling financieel steunde, 
hier iets mee gaat doen.

Peace Diary 2007
Reeds 54 jaar verschijnt de inter-
nationale vredesagenda uitgegeven 
door de aan de WRI gelieerde 
uitgeverij Housmans in Londen.
Behalve een handig agendadeel 
met gedenkwaardige data en 
vredescitaten, bevat deze agenda 
een lijst van bijna 2000 vredes-
organisaties in 150 landen. De 
agenda kost 13 euro en kan 
besteld worden bij Housmans, 5 
Caledonian Road, Kings Cross, 
London NI 9DX. Meer info: 
www.housmans.com

Nieuwsbrief TV-geweld
De nieuwe Nieuwsbrief van de 
Werkgroep TV-geweld is onlangs 
verschenen. U vindt er in van hoe 
de politieke partijen denken over 
geweld in de media en in computer-
spellen. Verder worden de nieuw-
ste wetenschappelijke inzichten op 
dit gebied belicht. De volledige 
inhoud van de Nieuwsbrief staat 
ook op www.tvgeweld.nl. De 
papieren versie wordt u op verzoek 
(015-2121694) gratis 
toegezonden.

Defensie: een geschikte 
werkgever?
De Onkruit Steungroep heeft 
onlangs een brochure onder deze 
titel uitgebracht. In 71 bladzijden 
wordt belicht hoe de wervings-
activiteiten van defensie steeds 
verder doordringen in scholen en 
werkgelegenheidsinstellingen. 
De brochure kost € 2,50 en kan 
besteld worden via 
onkruit@puscii.nl.

Vredeswenskaarten en meer
Met het oog op uw kerst- en 
nieuwjaarswensen heeft de 
Museumwinkel van het Museum 
voor Vrede en Geweldloosheid zijn 
collectie vredeswenskaarten 
uitgebreid. Er zijn nu 12 

verschillende verkrijgbaar. Op 
www.vredesmuseum.nl vindt u ze 
allemaal afgebeeld.
Ook verkrijgbaar in de Museum-
winkel is het nieuwe boek van 
Karel Koster: ‘Nucleaire ontwape-
ning, nog steeds bittere noodzaak’.
Bestellen kan via de webshop en 
via 015-2121694.

Mensenrechtencomité wijst 
klacht af
Het Mensenrechtencomité van de 
VN heeft onverwacht afwijzend 
beschikt op de door het Tribunaal 
voor de Vrede ingediende klacht. 
De klacht betrof het dreigen met 
de in Nederland gestationeerde 
kernwapens, wat in het licht van 
de eerdere uitspraak van het 
Internationaal Gerechtshof 
onrechtmatig geacht wordt.
Aangezien de ambtelijke behande-
ling nog in volle gang was, is het 
waarschijnlijk dat het plotselinge 
en voortijdige besluit op politiek 
niveau is genomen. De Nederland-
se Staat wordt aldus behoed voor 
de noodzaak om pijnlijke vragen te 
beantwoorden.

Hope Flowers School
In Bethlehem is al sedert 1984 een 
bijzondere school actief, de Hope 
Flowers School. Naast het normale 
schoolprogramma besteed deze 
school veel aandacht aan vredes-
opvoeding. De school is er trots op 
dat nog nooit een oud-leerling 
betrokken is geweest bij bomaan-
slagen of andere gewelddadighe-
den. Tot voor kort was er voor 
oudere leerlingen en leraren een 
uitwisselingsprogramma met 
Israëlische scholen. Helaas is dat 
thans door de Israëlische 
autoriteiten verboden. Meer 
informatie: www.hope-flowers.org.

Boete voor kritische officier
In het tijdschrift ZivilCourage van 
de DFG-VK (de Duitse zusterorga-
nisatie van Pais) lezen we dat 
Jürgen Rose, pedagoog en 
officier in de Bundeswehr, 750 euro 
boete heeft gekregen wegens 
‘Ehrverletzung’. Hij had in een 
tijdschriftartikel kritiek geuit op de 
200 generaals die Duitsland telt, 
omdat geen van hen vraagtekens 
heeft gezet bij de rechtmatigheid 
van de Duitse deelname aan de 
Irak-oorlog.

WRI actief in Rusland
War Resisters International (waar-

van Pais de Nederlandse tak is) 
heeft besloten zijn op Rusland 
gerichte activiteiten te vergroten. 
Uit contacten met Russische 
organisaties en enkele bezoeken 
aan dat land is gebleken dat het 
vredeswerk in Rusland het moeilijk 
heeft en een beroep doet op onze 
steun. Het gaat daarbij zowel om 
de ondersteuning van dienstweige-
raars en dienstplichtigen die in het 
leger gebrutaliseerd worden, als 
om het verzet tegen de oorlog in 
Tsjetsjenië en de daarmee samen-
hangen uitwassen van de strijd 
tegen het terrorisme.

Battered by the Pentagon
De War Resisters League, de 
zusterorganisatie van Pais in de 
VS, heeft een folder uitgebracht 
speciaal gericht op vrouwen die 
overwegen dienst te nemen in het 
Amerikaanse leger. De vrouwvijan-
dige cultuur in het leger wordt erin 
aan het licht gebracht en aan de 
kaak gesteld.

Iraanse en Amerikaanse vrou-
wengroepen roepen op tot 
vrede
Op initiatief van de Nobelprijswinna-
ressen Dr. Shirin Ebadi uit Iran en 
Prof. Jody Williams uit de VS 
kwamen in juni jl. vrouwengroepen 
uit beide landen bijeen. Ze werden 
het eens over een resolutie van 
negen punten waarin zij sterk 
pleiten voor wederzijds respect en 
het vermijden van een gewapend 
conflict. Ze zeggen onder andere: 
“Geweld is een keuze. Wij vragen 
onze regeringen andere keuzes te 
maken.”

Chris Geerse
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Het is een jarenlang goed gebruik bij de war resiters' 
international, de WRI, om aan dienstweigeraars in 
december extra aandacht te besteden. Het is niet 
noodzakelijk dat U ze allemaal een kaart stuurt. U 
kunt ook volstaan met  een stuk of wat  uit de lijst 
te kiezen. 
Denkt u wel aan de aan de volgende richtlijnen, 
anders ontvangen ze uw kaart niet.

1. Stuur uw kaart altijd in een envelop.
2. Zet uw naam en adres op de kaart en op de 

envelop.
3. Foto’s van uw stad, de natuur of een bepaald 

evenement genieten de voorkeur.
4. Denk wat u zelf zou willen lezen als u in de 

nor zat.
5. Gevangenen mogen maar beperkt schrijven, 

verwacht geen antwoord.
6. De WRI kan u verzekeren dat de gevange-

nen dankbaar zijn voor uw post.
7. Als U een tekstje schrijft, doe dat in het 

Engels, anders volstaat u met een december 
groet

Zend een kerstkaart aan een dienstweigeraar in de gevangenis

Adressen

Israël: Mordechai Vanunu, is veroordeeld tot 18 jaar, 
tijdelijk vrijgelaten maar heeft huisarrest. 
Schrijfadres: WRI, 5  Caledonian Road, London N1 
9DX Britain

Puerto Rico: José Velez Acosta zit gevangen tot juni 
2006. Adres:  USP,  POB 1033, Coleman ,  Florida 
33521-1033  Puerto Rico

Belarus (Wit-Rusland): Yuri I Bandazhevsky is 
veroordeeld tot 8 jaar cel. Adres: Prison Minsk,  ul 
Kavarijskaya 36,  PO Box 36 K, Minsk

Duitsland: Jannes von Bestenbostel, totaalweigeraar
Trunhft Roland Kazerne 313
Fohrder Landstrasse 33,  14772  Brandenburg

Simon Alexander Lieberg, totaalweigeraar
Fallschirmjägerbatallion, Frieslandkaserne, 26316 
Varel

Op 1 en 2 januari 2007, wil ‘Voor Moeder Aarde’ 
uit Gent met een groep van 100 mensen uit 
Nederland, België en Luxemburg de Trident-
duikbootbasis in Faslane blokkeren.

Vertrek: za 30 december
Terugkeer: do 4 januari
Kosten: zo laag mogelijk

Wat is Faslane? 
Faslane ligt ongeveer 30 kilometers noordwest van 
Glasgow in Schotland. De ‘HM Naval Base Clyde’ in 
Faslane is de thuisbasis van de Trident-atoomduik-
boten. Trident is het Britse kernwapensysteem, dat 
bestaat uit vier duikboten. Elke duikboot kan 16 
kernraketten, elk gewapend met acht kernkoppen, 
dragen. In totaal heeft het Trident-systeem de 
destructieve kracht van zo n 1000 Hiroshima-
bommen. Behalve de kernraketten zit er ook een 
kernreactor in elke Trident-duikboot. Er patrouilleert 
altijd tenminste één Trident-duikboot op de Noord-
Atlantische oceaan. 

Faslane 365 
Faslane 365 is een campagne die zich inzet voor 
nucleaire ontwapening in Groot Brittanië, dit doel 
willen zij bereiken door een continue vredesvolle 
blokkade van de Trident-duikbootbasis in Faslane. 
Een jaar lang van 1 oktober 2006 tot eind september 
2007 zullen groepen uit Groot Brittannie, maar ook 
geïnteresseerden uit andere landen (o.a. België/ 
Luxemburg/ Nederland) deze basis blokkeren en zo 
druk uitoefenen op de nucleaire wapenbasis van 
Groot-Brittannië. Er zijn reeds 90 verschillende 
groepen die zich hebben ingeschreven voor deze 
blokkade. 
Geïnteresseerd, dan kunt u altijd contact met ons 
opnemen. 

David Heller, tel: 0032472 342 463  
david@motherearth.org 

Meer informatie over de actie is te vinden op: 
www.motherearth.org/agenda/action_nl  en 
www.faslane365.org

Vredesactie zonder grenzen

Faslane365 - Blokkade tegen kernwapens een jaar lang

Op initiatief van Greenpeace en de campagne 
Bomspotting (België) leggen sinds begin november in 
heel Europa actievoerders in lokale politiekantoren 
klachten neer tegen de Amerikaanse NAVO-
kernwapens, maar ook tegen de Franse en Engelse. 
De klacht is gebaseerd op het internationaal 
humanitair recht en vraagt om de kernwapens uit 
Europa te verwijderen. 
Er liggen nog steeds in totaal 480 Amerikaanse 
kernwapens in zes Europese landen: Duitsland, 

België, Italië, Nederland, Turkije en Groot-Brittannië. 
Personen en groepen uit onder andere Frankrijk, 
Portugal, Turkije, Spanje, Duitsland en het VK legden 
klachten neer tegen hun regeringen, betrokken 
ministers en militaire bevelhebbers. Dat gebeurde in 
tenminste 50 steden. Ook in Nederland heeft deze 
oproep navolging gekregen. Er zijn nu tenminste drie 
persoonlijke klachten ingediend. Ik heb nog niet 
gehoord dat een Nederlandse organisatie zich achter 
de klachtenactie gesteld heeft. 
Informatie met voorbeeld klachtbrief (ook voor 
Nederland) te vinden op www.vredesactie.be. Een 
meer aan Nederland aangepaste versie van de klacht 
kan ik u op verzoek toesturen (contact: reynold_
klooker@planet.nl)

Oproep deelname aan 
Europese klachtenactie tegen 
VS kernwapens in Europa
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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
• do 21 dec 19.00 Vredesceremo-
nie Levend vredesteken op de 
Dam. De deelnemers. voorzien van 
fakkels en kaarsen, vormen een 
vredesteken. Als een statement 
voor vrede en om een nucleaire 
ramp te voorkomen. Dam, Amster-
dam. Humanistische beweging. 
020-6938005. 
www.nucleaireontwapeningnu.tk
• zo 24 dec Fakkeltocht Voor 
tolerantie en respect. Jaarlijkse 
fakkeltocht, waaraan duizenden 
mensen deelnemen. Eindhoven.
• di 16 jan 19.30-22.00 
Optreden Salman Ahmad. De 
eerste Islamitische rocklegende 
met songs over vrede en verzoe-
ning. Tevens fragmenten uit de 
documentaire The Rock Star and 
the Mullah, over zijn gesprekken 
met islamitische leiders die zijn 
muziek willen verbieden. Randstad. 
€ 45 / € 31,50 voor lezers Ode. 
The Project Network.
www.ode.nl/events
• do 18 jan 20.00 Informatie-
avond Een ander Europa is moge-
lijk. Mmv Annie van der Gaag 
(Vrouwen voor Vrede) en Tuur 
Elzinga (XminY). Buurthuis Lydia, 
Roelof Hartplein 2a, Amsterdam.
• vr 26 jan 16.00-19.00 
Nieuwjaarsreceptie Vredesburo 
Eindhoven. Ter markering van de 
start van een nieuw en actief jaar. 
Tevens opening van de expositie 
‘1000 vredesvrouwen / 1000 Peace 
Women’, die 14 dagen in de biblio-
theek blijft staan. www.vrouwen-
voorvrede.nl. Openbare Biblio-
theek, in de witte Dame aan de 
Emmasingel, Eindhoven. Stichting 
Vredesburo Eindhoven. 040-
2444707. info@vredesburo.nl
www.vredesburo.nl 

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• di 2 t/m wo 31 jan 
Tentoonstelling 1000 vredesvrou-
wen uit alle werelddelen. Ihkv het 
internationale project ‘1000 
PeaceWomen’ en op basis van het 
gelijknamige boek: 22 carrousels 
met elk 48 kaarten met foto’s en 
teksten. Nederlandstalige catalo-
gus beschikbaar. Zie www.1000pea-
cewomen.org. Gemeentehuis, 
Groesbeek. 1000 PeaceWomen / 
Vroject / Vrouwen voor Vrede. 
033-4622755. 
www.vrouwenvoorvrede.nl
• ma 8 jan t/m zo 4 feb 
Tentoonstelling Vergeven - Verzoe-
nen. 24 verhalen met foto’s die 
een indringend en persoonlijk 
beeld van vergeving en verzoening 
wereldwijd geven. De verhalen 
komen van mensen die zelf geweld 

doorgemaakt hebben. JOC, Duitse 
begraafplaats, Timmermannsweg 
75, Ysselsteyn. Gratis. Museum 
voor Vrede en Geweldloosheid. 
0478-541916. 
www.vredesmuseum.nl
• vr 12 jan t/m zo 14 jan 
Festival Praktisch Activisme. 
Nieuwe acties, nieuwe kansen! Tijd 
om de koppen weer eens bij elkaar 
te steken rond thema’s als: G8, 
bomenkampen, kraakverbod, 
verkiezingen, bajesboten, wapen-
beurzen, etc. De nadruk ligt vooral 
op praktische zaken. Leiden. 
Mutipleks. paf@multipleks.org
• za 20 t/m do 25 jan Wereld 
Sociaal Forum. Internationaal 
treffen van de andersglobaliserings
beweging rond het leidende thema 
‘Een andere wereld is mogelijk! Er 
worden zo’n 100.000 bezoekers 
verwacht. Belangstellenden uit 
Nederland kunnen zich melden bij 
het NSF. Nairobi, Kenya. 
info@sociaalforum.nl 
www.forumsocialmundial.org.br
• vr 26 jan t/m vr 9 feb Tentoon-
stelling 1000 vredesvrouwen uit 
alle werelddelen. Ihkv het interna-
tionale project ‘1000 PeaceWomen’ 
en op basis van het gelijknamige 
boek: 22 carrousels met elk 48 
kaarten met foto’s en teksten. 
Nederlandstalige catalogus beschik-
baar. www.1000peacewomen.org. 
Openbare Bibliotheek, in de witte 
Dame aan de Emmasingel, Eindho-
ven. Gratis. Stichting Vredesburo 
Eindhoven ism. Vrouwen voor 
Vrede. 040-2444707. 
info@vredesburo.nl
www.vrouwenvoorvrede.nl

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Elke 3e dinsdag vd maand 
13.00 Actieve Stilte-actie tegen 
armoede. Verzamelen op het Plein 
bij het Binnenhof, Den Haag. 078-
6317861 / Elly van Santen 06-
14831673 / Norga Simons 070-
5117530. www.stichtingclip.nl/
html/nieuwsbrief/nr11/oproep-
actievestilte.html
wezijnhetzat@hotmail.com 

• Elke eerste woensdag van de 
maand 13.00-14.00. Beursplein 
Amsterdam (voor Beurs Berlage).  
Stille wake tegen investeren in 
wapenindustrie en wapenhandel. 
Franciscaanse Vredeswacht e.a.
• Elke woensdagavond van 
17.30-18.00. Stationsplein 
Enschede Stiltekring voor de 
Vrede, Doopsgezinde Gemeente 
Twente O-Enschede. 053-4763341, 
hannink-starre@zonnet.nl
• Iedere woensdag van 18.30-
20.00 uur, Kerk op het Dorpsplein. 
Koudekerke (Zeeland) Stiltewake 
0118-552170
• Iedere eerste donderdag van 
de maand 18.00-19.00. aan de 
voet van het vredespaleis. Carne-
gieplein Den Haag, “Stilte voor 
Vrede” Irene en Maria Felice 070-
3604510 irenevans@hetnet.nl
• Elke donderdag 15.30-16.30 
Lange Voorhout Den Haag voor 
Ambassade VS: Picket-Line Vredes-
wake tegen de Oorlogen van de 
VS. Haags Vredes Platform. 070-
3251102. gfrijstein168@freeler.nl
• Elke donderdag 19.00 op de 
Brink Deventer: Stiltewake wake 
met vredeskaarsjes
• do 28 dec 19.30-20.00 Vredes-
wake. Elke laatste donderdag van 
de maand. De Waag op de Nieuwe-
stad, Leeuwarden. Fries Vredesplat-
form. www.friesvredesplatform.nl
• Elke 1e vrijdag van de maand 
12.45-13.45 bij het Lieverdje op 
Spui Amsterdam, Vrouwen in het 
zwart, Stille Wake, Lily vd Bergh 
tel. 020–6223661, osp@xsall.nl
• Iedere eerste zaterdag vd 
maand 14.00-14.30. Vredeswake 
op Stadhuisbrug te Utrecht ”Vrede 
zonder wapens”. Vredeswakegroep 
regio Utrecht, p/a Tilly Okhuizen, 
030-2615074 / bgg Geertje Kui-
pers, 0345-536536 (na 18.00 uur).
• Laatste zaterdag vd maand 
op de stadhuisbrug in Utrecht 
van 13.00-14.00, Wake van 
vrouwen in het zwart, Stil protest 
tegen de bezetting van gaza, west 
oever en jeruzalem en voor de 
ontruiming van de settlements. 
Mannen in het zwart zijn ook 
welkom. 030 – 2413646, vrouweni
nhetzwartutrecht@yahoo.co.uk
• Elke 1e zaterdag vd maand 
12.00-12.30. Breestraat Bever-
wijk, Stiltekring voor de Vrede “In 
plaats van geweld - ruimte voor 
dialoog.” Trees Kruidenberg tel. 
0251 - 222270. treeskruidenberg@
hotmail.com
• Elke laatste zaterdag vd 
maand van 12.00 tot 12.30 
Hoek martkt/Sprongstraat Zutphen 
“Kring voor Vrede”, J. de Vries, 
0575-526807


