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los van de deelnemende verenigingen en stichtingen, is een 
optie waarvoor gekozen is in de samenwerkingsovereenkomst 
die in december door de vier besturen getekend is. Voor de 
uitvoering van dit voornemen zijn mensen nodig die zich hieraan 
met voldoende tijd en inzet kunnen en willen wijden. Helaas 
hebben wij daar te weinig van. De mensen die dit blad nu 
maken hebben vaak nog een drukke baan ernaast. De oproep 
voor een opmaker die zowel in het vorige magazinenummer 
als in de actualiteiteneditie geplaatst is, heeft nog geen 
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2008.
Een uitweg uit deze situatie wordt mogelijk geboden door 
de deelname aan een nieuw initiatief. Vorig jaar is het 
Paisbestuurslid Nico Faber begonnen met het polsen van een 
groot aantal vredesorganisaties of zij geïnteresseerd waren in 
de uitgave van een gemeenschappelijk vredesblad. Er kwam 
een positieve reactie van een tiental organisaties: VD/Amok, 
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en Geweldloosheid, Pedagogen voor Vrede, Euro’s voor Vrede 
naast ons kwartet. Het overleg heeft geleid tot de uitgave begin 
mei van een testnummer: HOLLANDITIS NU. Het besluit door 
VD/AMOK, WILPF en PAIS tot uitgave is genomen met het oog 
op de Top van Onderop. Meer organisaties hebben dit nummer 
financieel ondersteund. Een deel van de lezers hebben dit blad 
via hun organisatie ontvangen, anderen niet. Op de Top zijn een 
800 exemplaren verspreid onder de deelnemers. Een inlegvel 
was toegevoegd om de waardering voor vormgeving, inhoud en 
naam te peilen. Op 19 juni heeft een vergadering plaats waarin 
de binnengekomen reacties besproken worden. Als er voldoende 
positieve respons is dan komt er in november een vervolg, een 
proef of 0-nummer, en als alles goed gaat verschijnt er vanaf 
2008 4 keer per jaar een breed gedragen Vredesmagazine. 
De redactie wil zich inzetten om dit project te doen slagen. 
Reynold Klooker
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In populaire TV films en videogames wordt 
een impliciete of expliciete goedkeuring voor 
martelingen uitgedragen. Het thema van 
bijvoorbeeld de serie ‘24 Hours’ (ook op een 
aantal Nederlandse zenders te volgen) is het 
voorkomen van aanslagen met massaverni
etigingswapens op Amerikaans grondgebied, 
door een speciale eenheid die marteltechniek
en systematisch toepast. Door deze en an
dere programma’s ontstaat een sfeer waarin 
marteling aanvaardbaar wordt gemaakt voor 
de publieke opinie. De meest voorkomende 
redenering is immers: je moet een verdachte 
kunnen martelen om een groter kwaad, bij
voorbeeld een aanslag, te voorkomen. 
Deze culturele context van het martelen 
is niet alleen een reactie op 0911, maar in 
zekere zin een weerspiegeling van de oor
log tegen het terrorisme zoals die gevoerd 
wordt over de hele wereld door de VS en haar 
bondgenoten. 

De recente martelschandalen – 
Nederlandse betrokkenheid
De discussie over martelingen is vooral losge
barsten na drie golven van onthullingen. 
De eerste betrof het martelen van Irakese 
gevangenen in de Abu Ghraib gevangenis door 
Amerikaans militair personeel, waarvan de 
beelden in april 2004 de wereld rondgingen. 
De tweede, eind 2005, betrof het vervoer van 
gevangenen van de Amerikanen door de CIA 
of aanverwante organisaties in burgervlieg
tuigen met medewerking en voorkennis van 
Europese autoriteiten. De derde onthulling, in 
de Volkskrant in november 2006, ging over de 
mishandeling en vermoedelijke marteling van 
Irakese gevangenen door Nederlandse mili
tairen in Irak, in 2004. 

Het eerste geval was een Amerikaanse aan
gelegenheid, met dien verstande dat ze 
voortvloeide uit een illegale aanvalsoorlog 
waaraan de Nederlandse regering steun gaf. 
Het tweede was voornamelijk een Ameri
kaanse aangelegenheid die weer voortvloeide 
uit de gevoerde oorlogen. Europese regerin
gen waren er bij betrokken, omdat de burg
ervliegtuigen waar het om ging landden op de 
vliegvelden van minstens vijf Europese lan

den en het luchtruim van allen doorkruisten. 
Daar was duidelijk sprake van voorkennis en 
passieve, soms actieve betrokkenheid. 
De derde onthulling raakt de Nederlandse 
samenleving veel dieper. Het gaat immers 
om verrichtingen van de krijgsmacht in het 
kader van een door de VNgesanctioneerde 
vredesmissie (handhaven van de orde in het 
door de VS bezette Irak). Voor onderzoek 
naar wat er daar gebeurde zijn twee commis
sies opgezet. Dit zijn de commissie van den 
Berg, vanuit het ministerie van defensie, en 
de Commissie Toezicht Inlichtingen en Veilig
heidsdiensten. De eerste komt waarschijnlijk 
in juni 2007 met een rapport. 
In de Volkskrant woedde destijds een dis
cussie over de onthulling – ze was immers 
gedaan aan de vooravond van de Kamerver
kiezingen, met duidelijke politieke bedoelin
gen: namelijk om VVD minister Kamp, verant
woordelijk voor de Irakese gebeurtenissen, 
te beschadigen. Dat politieke opportunisme 
betekende niet dat er niks aan de hand was. 
BrigadeGeneraal de Vries van de landmacht 
schreef in een brief aan de Volkskrant (17 
febr. ‘07) terecht dat militairen die op de 
hoogte zijn van misstanden de morele plicht 
hebben om zulke zaken aan de orde te stel
len terwijl ze nog in dienst zijn. Deze moreel 
te prijzen stellingname werd echter ernstig 
ondermijnd door het eerste deel van zijn brief. 
Daarin beschrijft hij hoe hij tijdens zijn loop
baan onderworpen werd aan harde ondervra
gingstechnieken, net zoals die, die kennelijk 
in Irak zijn gebruikt. Hij wilde de beschreven 
handelingen niet als marteling kenschetsen. 
Daaruit blijkt dat hij, wat het onderwerp be
treft, op zijn zachtst gezegd totaal ondeskun
dig is. 

Wat is marteling? 
Martelen is voor een heel belangrijk deel het 
opwekken van angst door de dreiging met 
extreme pijn, en het creëren van omstan
digheden waardoor die angst versterkt wordt. 
Een cruciaal onderdeel daarvan vormt de 
situatie waarin de gevangene zich bevindt, 
dat wil zeggen de totale onderwerping van 
zijn lichaam en welzijn aan de willekeur van 
degenen die hem bewaken en gevangen heb
ben gezet. Dat is vanzelfsprekend een heel 
andere situatie dan die van een militair die als 
onderdeel van zijn opleiding harde ondervra
gingen ondergaat. De reële onderworpenheid 
en machteloosheid zijn van cruciaal belang. 
Het is schokkend dat hoge militairen zo tonen 
dat ze dit essentiële punt niet begrijpen of 
doen alsof ze dit niet begrijpen. 
Op een door het ministerie van defensie 
georganiseerde conferentie in Amsterdam, 
afgelopen oktober, onder de titel ‘The Moral 
dimension of Asymmetrical Warfare, kwam 
het onderwerp ook ter sprake in een presen
tatie van Dr. Ramsay van de universiteit van 
Leeds. De voorzitter van dit deel van de con

Marteling is een fenomeen van alle tijden. Vele 
psychologen en historici hebben er op gewezen 
dat het ook een bij uitstek menselijk fenomeen is. 
Tegelijkertijd is er een breed gedragen mening dat 
het martelen van gevangenen ontoelaatbaar is. De 
norm is nog steeds overwegend afkeurend. Maar er 
is de laatste jaren, zeker sedert de gebeurtenissen 
van 11 september, een kentering opgetreden in de 
afkeer. Deze verandering heeft veel te maken met de 
breed verspreide angst voor terroristische aanslagen. 
Maar die angst wordt begeleid en aangemoedigd door 
beleidsmatige maatregelen en een verschuiving in de 
culturele aandacht voor marteling. 

Martelen een cultuuromslag
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ferentie volgde precies dezelfde redenering als 
brigadegeneraal de Vries. De zaal, vol met 
militairen en deskundigen uit een aantal NAVO 
landen, deed er het zwijgen toe. 

Bij de Amerikaanse martel affaires behoorden 
de ondervragers veelal tot de militaire inlicht
ingendiensten en de CIA. Dat is logisch omdat 
deze organisaties geacht worden informatie 
te verzamelen over mogelijke dreigingen voor 
hun landen dan wel krijgsmachten te velde. 
De CIA is geen beginner op het terrein van 
ondervragingstechnieken. In de loop van de 
afgelopen veertig jaar zijn in die organisatie 
handboeken ontwikkeld voor het effectief 
ondervragen van politieke gevangenen. In het 
Amerikaanse opleidingscentrum voor geal
lieerde militairen, de School of the Americas 
worden al jaren marteltechnieken gedoceerd. 
Daarbij gaat het allang niet meer om het sim
pele verminken van lichamen zoals gesugger
eerd wordt in de in 2004 vrijgekomen foto’s. 
Van veel groter belang is het toepassen van 
psychologische technieken zoals ‘sensory de
privation’ (o.a. langdurig verblijf in het donk
er), het geraffineerde gebruik van honger, 
dorst, isolatie en bovenal de angst voor 

ergere straffen. Deze technieken werden door 
het Britse leger ook toegepast in Noord Ier
land, op IRA gevangenen. Daarnaast wordt er 
tegenwoordig veelvuldig gebruik gemaakt van 
de religieuze achtergrond van het slachtoffer, 
om gevoelens van schaamte en onderwor
penheid op te wekken. Daarbij maakt men 
gebruik van psychologen en andere sociale 
wetenschappers. 
Het doel van martelingen kan uiteenlopen, 
van eenvoudige terreur om alle oppositie te 
intimideren, het achterhalen van informatie 
i.v.m. met lopende of komende operaties of 
als strafmaatregel. 
De noodzakelijke ingrediënten voor de martel
praktijken waren al snel na de bezetting van 
Irak aanwezig. Bij de Amerikaanse diensten 
werkten mensen met tientallen jaren ervar
ing in het toepassen van marteltechnieken. 
De medewerkers legitimeerden hun handelen 
omdat ze overtuigd waren dat ze met terror
isten te maken hadden, die bovendien in hun 
ogen toch niet helemaal menselijk zijn. Dat 
laatste is terug te voeren op een belangrijk 
ideologisch element: de onjuiste, maar door 
de regering sterk gepropageerde overtuiging 
bij de Amerikaanse troepen en een deel van 
hun leiders dat het Irakese verzet bestaat uit 
de terroristen die de aanval op New York op 
hun geweten hebben. Er was dus een ideolo
gischmorele rechtvaardiging om wat hardere 
methoden te gebruiken tegen de gevange
nen. Bovendien speelt ook racisme een rol: 
een Britse officier vertelde een krant dat de 
Irakezen door de Amerikaanse militairen als 
een soort Untermensch werden behandeld.

Verantwoordelijkheid 
In een discussie naar aanleiding van de 
onthullingen over martelingen in de Abu 
Ghraib gevangenis werden we door histori
cus Leo van Bergen ( Volkskrant 4 mei 2004) 
herinnerd aan de menselijke aard van martel
ing en de bereidheid van gewone mensen om 
daartoe over te gaan onder bepaalde omstan
digheden. 
Daarmee bracht hij een cruciaal punt in de 
discussie: is marteling iets dat zomaar ge
beurd, als uiting van de wredere kant van 
de mens? Of is er iets anders voor nodig? 
De omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de 
angstpropaganda rondom de war on terror 
zijn zeker van groot belang. Ze hielpen om 
een algemene aanvaarding te creëren, een 
normvervaging waarin het toepassen van 
harde ondervragingtechnieken eerst als grote 
uitzondering en vervolgens als norm wordt 
aanvaard. 
Maar er is meer nodig: de veiligheidstroepen, 
politie, marechaussee en leger werken onder 
een strikt stelsel van regels en gebruiken. Dat 
stelsel hanteert formeel de Geneefse conven
tie tegen martelingen. Het verschuiven van 
de normen in de bredere maatschappij kan in 
de gereglementeerde kring van de staatsinsti
tuties alleen worden doorgevoerd als ook de 
regels veranderen. In de burgermaatschappij 

Abu Ghraibgevangenis onder Amerikaans gezag in Irak
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wordt dit gelegitimeerd door de angst voor 
aanslagen. In het leger op een oorlogsmis
sie is dat ook van toepassing maar met een 
veel directer en operationeel doel: de guerrilla 
bestrijden. 
In Irak kwam het Nederlandse leger, voor 
het eerst sinds de oorlog in Nederlands Indië 
(19451949), in een contraguerrilla situ
atie terecht. Toen er in 2004 in Al Moethana 
provincie aanslagen plaatsvonden, ontstond 
er grote druk om de verantwoordelijken op te 
pakken en om verdere aanslagen te voorko
men door ondervragingen.

In zo een contraguerrilla situatie is het bij
zonder makkelijk – bijna wetmatig – dat de 
regels voor die ondervragingen, afkomstig uit 
een normaliter vreedzame samenleving, eerst 
uitgehold en daarna ondergraven worden. Dit 
gebeurt onder druk van de oorlogsomstan
digheden. Dat is voor de soldaten een vanzelf
sprekendheid. De zaak loopt echter helemaal 
uit de hand als er van hogerhand de ruimte 
wordt geschapen om de marteltechnieken 
toe te passen. Dat kan door een expliciete 
richtlijn, maar vaker door het veranderen 
van bestaande regels, dan wel het verzwak
ken of niet toepassen ervan. De Nederlandse 
marechaussees of andere controlerende 
instanties werden in Irak in 2004 botweg niet 
toegelaten tot de gevangenissen waar de Mili
taire Inlichtingendienst over de scheef ging. 
Dit was echter alleen mogelijk met goedkeur
ing dan wel het nietingrijpen van bovenaf. 
Latere rapporten verdwenen volgens hetzelfde 
principe in een bureaula en bereikten nooit de 
minister. Zo werd deze gevrijwaard van onge
wenste informatie.

Het gaat dus niet alleen om degenen die 
de expliciete bevelen gaven maar vooral 
die de gezagsruimte creëerden om de mar
teltechnieken toe te passen. De geschiedenis 
leert dat er altijd dekking is van hogerop 
voor dergelijke wantoestanden. Die dekking 
bestaat uitdrukkelijk ook uit het ‘nietweten’, 
ofwel zorgen dat je niet weet wat er gebeurd 
in het gebied of het onderdeel dat onder je 
verantwoordelijkheid valt. 

Institutionele stappen 
In de VS werd in de Guantanamo Bay gevan
genis op Cuba en een aantal andere gevange
nissen de gezagsruimte (niet noodzakelijker
wijs een gezagsvacuüm) gecreëerd waarin er 
gemarteld kon worden. Dat gebeurde soms 
door Amerikaans militair of CIA personeel, 
maar ook door burgerpersoneel dat via uitbe
stedingscontracten voor het VS leger werk
ten. Het gebruik van deze huurlingen had het 
voordeel dat ze niet aan de normale bevels
structuur waren onderworpen. De geogra
fische en politieke locatie waren belangrijk: 
men deed het immers buiten het bereik van 
de Amerikaanse wet en juridische apparaat 
dat martelingen expliciet verbiedt. Als dat niet 
afdoende was, werd overgestapt op het uitle

veren van ‘illegale strijders’ (een niet door 
het internationale recht erkende categorie 
gevangenen, die in een soort juridisch nie
mandsland werden geplaatst) aan landen 
die geen of nauwelijks bescherming boden 
tegen martelpraktijken – het verschijnsel 
van ‘rendition’. 
Tenslotte werd het begrip marteling zelf 
opgerekt, zodat een reeks marteltechnie
ken die door Amerikaanse ondervragers 
gehanteerd werden er niet meer onder 
vielen. Berucht is het ‘waterboarding’ – het 
bijna verdrinken van gevangenen. Deze 
praktijk werd officieel gelegitimeerd. Dank
zij het grondige werk van o.a. de Ameri
kaanse mensenrechtenorganisatie Human 
Rights Watch is de ontwikkeling van dit 
martelbeleid onderzocht en gepubliceerd. 
Van cruciaal belang was het besluit, ge
nomen op het allerhoogste niveau, dat de 
Geneefse conventies tegen marteling bui
ten werking gesteld konden worden voor 
bepaalde groepen gevangenen. Dat werd 
vastgelegd in het “Joint Doctrine for De
tainee Operations: Joint Publication 363,” 
(230305)” en vormde de (Amerikaans) 
legale basis voor de martelpraktijken die 
volgden. Dat een deel van het berokken 
CIA personeel wist wat er aan de hand 
was bleek uit latere lekken naar de media, 
zoals het beslissende artikel over ‘rendi
tion’ in de Washington Post.( Dana Priest, 
CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons 
021105).
Er moeten duizenden betrokkenen zijn 
die er nog steeds het zwijgen toe doen. 
Dat geldt niet alleen voor de Amerikaanse 
maar vanzelfsprekend voor de Europese 
en dus ook Nederlandse ambtenaren en 
militair personeel die de omstandigheden 
creëerden waarin deze zwarte krachten 
vrij baan kregen. Daarom moeten ook een 
aantal harde vragen aan de Nederlandse 
regering gesteld worden. Zoals wat er bij 
de verantwoordelijke ministers bekend 
was van de martelingen in alle genoemde 
gevallen. Er verschenen hierover immers 
al ruim voor april 2004 berichten in de 
Britse en Amerikaanse pers. Van groot 
belang is of Nederlandse troepen op welke 
manier dan ook hiermee te maken had
den. Bijvoorbeeld doordat ze gevangenen 
overdroegen aan de Amerikanen en Britten 
in de wetenschap dat er mishandelingen 
plaatsvonden. 
Bij een debat over Irak in de Kamer in 
2004 hield minister Kamp van defensie 
een hartstochtelijk verhaal over de morele 
plicht om het verblijf van de Nederlandse 
troepen in Irak te verlengen. We hebben 
tevergeefs gewacht op zijn veroordeling 
van de Amerikaanse martelpraktijken. Niet 
zo merkwaardig, gezien zijn kennis van 
wat er onder Nederlandse verantwoorde
lijkheid plaatsvond. 

Karel Koster 
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Late en beperkte actie
Irak zet in de jaren ‘80 van de vorige eeuw 
veelvuldig chemische wapens in, zowel in de 
oorlog met Iran als tegen de eigen Koerdische 
bevolking. De grondstoffen voor deze wapens 
koopt het regime van Saddam Hoessein vooral 
van bedrijven in westerse landen.
De eerste berichten over gifgasgebruik bereiken 
al in 1981 het ministerie van Buitenlandse Zak
en. Daar wordt niets mee gedaan. Ook als in de 
daaropvolgende jaren de meldingen over het 
gifgasgebruik steeds frequenter worden, en ook 
bevestigd worden door de Verenigde Naties,  
kunnen Nederlandse bedrijven zonder proble
men grote hoeveelheden grondstoffen voor 
chemische wapens aan Irak blijven leveren. 
Pas als in 1984 Nederland door de Verenigde 
Staten op grote orders aan Irak gewezen wordt, 
worden stappen ondernomen om zulke leveran
ties onmogelijk te maken.
Dan ontspint zich een bizar gevecht tussen de 
ministeries van Economische Zaken en Buiten
landse Zaken. Economische Zaken doet er 
alles aan om de lijst van stoffen waarvoor een 
exportvergunningplicht gaat gelden zo beperkt 
mogelijk te houden. Daardoor vallen enkele 
door het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
voorgestelde gifgasgrondstoffen alsnog af. Ook 
na april 1984 blijft het daarom mogelijk stoffen 
die geschikt zijn voor het produceren van che
mische wapens naar Irak te verschepen. 
Toenmalig staatssecretaris van Buitenlandse 
Handel Bolkestein (VVD) loopt voorop in het 
verzet tegen exportbeperkingen. Voor hem 
staan economische belangen op de eerste 
plaats. Dat blijkt ook tijdens een kritiekloos 
bezoek aan Bagdad in oktober 1983, wanneer 
Irakees gifgasgebruik al vaststaat.

Melchemie en KBS
Er zijn twee Nederlandse bedrijven, naast Van 
Anraat, waarvan vaststaat dat zij chemische 
stoffen aan Irak hebben geleverd, die zeer 
waarschijnlijk gebruikt zijn voor de productie 
van chemische wapens. Het gaat om Melche
mie (Arnhem, nu Melspring genaamd) en KBS 

Holland (Terneuzen, inmiddels Bravenboer en 
Scheers). 
Melchemie heeft jarenlang chemicaliën aan Irak 
geleverd die als grondstof voor de productie 
van gifgas gelden. Op één na vonden die trans
acties overigens plaats zonder dat daarvoor een 
exportvergunningplicht gold. Dat neemt niet 
weg dat Melchemie destijds had moeten weten 
dat de stoffen voor de productie van chemische 
wapens gebruikt konden worden.
Wanneer in 1984 voor de uitvoer van fosforoxy
chloride, een grondstof voor mosterdgas, een 
vergunningsplicht geldt, neemt Melchemie, on
danks herhaaldelijke waarschuwingen van on
dermeer het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
een order voor 60 ton van deze stof aan van 
het Irakese staatsbedrijf SEPP. Na een tip van 
de CIA doet de Economische Controle Dienst 
(de huidige FIODECD) in februari 1985 een 
inval bij Melchemie. Het komt uiteindelijk tot 
een rechtszaak, waarbij het bedrijf veroordeeld 
wordt tot een boete van honderdduizend gulden 
(45.000 euro) en een voorwaardelijke stilleg
ging voor de duur van een jaar met een proef
tijd van twee jaar.
Ook na 1985 is Melchemie doorgegaan met het 
leveren van chemische stoffen aan Irak. Een 
geheim Irakees rapport noemt aan de hand van 
een lijst van leveranties het bedrijf expliciet als 
leverancier voor het Irakese chemische wapen
programma. 
KBS levert in 1983 500 ton thiodiglycol (TDG) 
aan Irak. Nadien wordt vooral vanwege de 
ongebruikelijke omvang van de order algemeen 
aangenomen dat het voor de productie van 
mosterdgas bestemd was. Op dat moment staat 
het nog niet op de lijst vergunningsplichtige 
goederen. Ook andere goederen, die deels later 
op die lijst terecht komen, worden geleverd. 
Wanneer in februari of maart 1984 weer een 
omvangrijke order voor TDG binnenkomt bij 
KBS, wordt deze uiteindelijk afgeslagen op 
advies van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Andere handel van KBS met Irak gaat 
wel gewoon door. 
Kamervragen in 2005 over de vervolgbaarheid 
van KBS, leiden tot afwijzende antwoorden van 
Minister Donner van Justitie. Dat is opmerkelijk, 
omdat niet duidelijk is wat KBS destijds van 
het mogelijke eindgebruik heeft geweten. Het 
bestaan van die kennis speelde namelijk in het 
proces tegen Frans van Anraat een sleutelrol.
De Campagne tegen Wapenhandel vindt dat 
de zaak tegen Van Anraat moet leiden tot een 
grootschalig onafhankelijk onderzoek naar de 
betrokkenheid van overheid en bedrijfsleven bij 
de export van chemicaliën naar Irak in de jaren 
‘80. 
Het rapport “Nederland en de chemische wa
pens van Irak” en een samenvatting daarvan 
(in Nederlands en Engels) staan op internet: 
www.stopwapenhandel.org

Mark Akkerman

Nederland medeschuldig oorlogsmisdaden Saddam Hoessein

Op 9 mei jl. veroordeelde het Gerechtshof in Den 
Haag chemicaliënhandelaar Frans van Anraat tot een 
gevangenisstraf van 17 jaar wegens medeplichtigheid 
aan oorlogsmisdaden. Van Anraat speelde een grote 
rol in de opbouw van het chemische wapenarsenaal 
van Irak in de jaren ‘80 van de vorige eeuw. De 
Nederlandse betrokkenheid gaat echter verder, 
zo blijkt uit onderzoek van de Campagne tegen 
Wapenhandel en het radioprogramma Argos. 
Andere bedrijven, met name KBS en Melchemie, 
waren eveneens belangrijke leveranciers van 
gifgasgrondstoffen. De bedrijven wisten zich moreel 
gesteund door het ministerie van Economische Zaken, 
dat handelsbelangen liet prevaleren. Met name 
toenmalig staatssecretaris Bolkestein speelt in dit 
dossier een ronduit onthutsende rol.
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Politici en ambtenaren als dienstwillige informanten 
voor de VS-ambassade

“Het State Department maakte onlangs [in 2006] 
zesduizend telexen openbaar die in 1973 en 1974 
werden verzonden tussen Den Haag en Washington. 
Daaruit blijkt dat Nederlandse politici als de 
staatsecretarissen Westerterp en Stemerdink en 
minister Gruijters bij de Amerikaanse ambassadeur 
klikten uit de ministerraad. Ze ondermijnden daarmee 
ministers en kabinetsbesluiten. En zij waren niet 
de enigen. De Amerikanen kregen alle gevoelige 
informatie die ze wensten ingefluisterd door hoge 
ambtenaren, volksvertegenwoordigers, kabinetsleden 
en diplomaten. Ook als dit het Nederlands belang kon 
schaden.”

Aldus de inleiding op het artikel dat onder de 
titel De HollandAmerikaLijn geschreven werd 
door Ko Colijn en Freke Vuijst. De twee delen 
werden op 13 en 20 mei 2006 gepubliceerd in 
Vrij Nederland en zijn nu nog steeds (naast een 
langere webversie) te vinden op de website van 
Vrij Nederland: www.vn.nl/web/show Het is een 
lang artikel overeenkomende met zo’n 10 pa
gina’s in ons blad. Het is duidelijk dat ik slechts 
heel beperkt kan citeren uit dit verbijsterende 
verslag over Nederland als vazal van de VS.
Uit de webversie: “Ze [de telexen] bestrij
ken nog niet eens het geheimste deel van de 
wereldpolitiek in die jaren – die correspondentie 
blijft achter slot en grendel – maar onthullen 
ontelbaar veel details over het spel achter de 
schermen.“
“Van die lawine van 320.00 telexen gaan er 
5614 over ‘Nederland’. Dat is bijna twee pro
cent, en misschien zegt het iets over ons belang 
in de wereldpolitiek. Soms alleen maar over het 
stemgedrag van ons land in de Wereldpostze
gel Unie, (...). Maar veel telexen gaan ook 
over zaken van meer belang: blijft Nederland 
lid van de NAVO of hollen wij die uit door onze 
bezuinigingen op defensie? Hoe moesten wij 
ons volgens de Amerikanen gedragen tijdens 
de Arabische olieboycot, hoe kon de aankoop 
van een Amerikaanse straaljager door ons 
parlement geloodst worden, hoe kon Nederland 
gevraagd worden om heimelijk 100 tanks aan 

de Israëli’s te leveren die de Israëlische oor
logsverliezen na de Yom Kippuroorlog moesten 
aanvullen? En hoe moesten jonge, politieke 
leiders, vooral die uit de aanstormende PvdA 
‘met de meeste volharding bewerkt worden’ 
(‘US interests dictate that we cultivate this 
group most assidously’)? En niet te vergeten 
het inpakken van onze jonge militaire leiders 
‘to assure they think American tactically and 
therefore are receptive when it comes to buying 
American’?” 
“We [NL en VS] zijn bondgenoten, en zelfs 
vrienden houden elkaar in de gaten. De vraag 
is vooral hóe scherp vrienden elkaar in de gaten 
mogen houden, en wanneer je kunt zeggen dat 
vriendschap overgaat in gluren, spionage en 
zelfs inmenging in binnenlandse aangelegen
heden. En wat is eigenlijk het nationaal belang 
van Nederland? Is dat iets waarin loyaliteit van 
elke Nederlandse politicus of ambtenaar aan 
de eigen regering hoedanook voorop staat, of 
mogen die daar zo hun eigen gedachten over 
hebben en desnoods als ‘informant’ van de 
Amerikaanse ambassadeur fungeren en rod
delen over de eigen baas? En zelfs adviseren 
hoe ze het ‘eigen’ regeringsbeleid zo effectief 
mogelijk om zeep kunnen helpen? Dat gevoel 
bekruipt je als je leest hoe diep de Amerikaanse 
belangen soms in de Nederlandse politiek en 
ambtenarij gepenetreerd waren, en hoe gemak
kelijk Nederlandse politici en ambtenaren bij de 
ambassade op schoot kropen. De Amerikanen 
hoefden hier niet eens te spioneren als ze dat al 
van plan zouden zijn, ze kregen de informatie 
en de invloed die ze wensten op een presen
teerblaadje aangereikt.”

De dossiers die in het artikel besproken 
worden
De kabinetsformatie voorjaar 1973: Wie in 
overleg met de Amerikaanse ambassadeur po
gingen doen om een kabinet Den Uyl te voorko
men.
-De vervanging van de Starfighter door een 
nieuw gevechtsvliegtuig: hoe het een Ameri
kaans toestel werd (eerst de Cobra, later de 
F16) in plaats van de Franse Mirage, die door 
minister Vredeling (kabinet Den Uyl) gewenst 
werd.
De nieuwe defensienota: hoe over de concept
versies (met name over voorgenomen bezuinig
ingen) onderhandeld wordt met de Amerikanen.
De olieboycot van Nederland: hoe voorkomen 
dat Nederland zijn steun aan Israël beperkt.
De NAVO en de kernwapens: hoe de Neder
landse politiek in het Amerikaanse spoor hou
den.
De kritiek van (links) Nederland op de rol van 
de CIA bij de destabilisatie van de regering Al
lende in Chili en de staatsgreep van Pinochet 
(11 september 1973): het misleiden van de 
Tweede Kamer en de publieke opinie mbt de rol 
van de VS.
De ‘war on drugs’ in Den Haag: hoe de Neder
landse regering onder druk gezet wordt en na Dhr. Stemerdink, Foto:16052004 VARA TV Buitenhof
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een lange lobbycampagne van de Amerikanen 
toestemming geeft dat Amerikaanse drugs
agenten hun undercover werk kunnen doen in 
Nederland.
De promotie van kernenergie in Nederland: de 
bouw van nieuwe kerncentrales in het belang 
van het Amerikaanse bedrijfsleven.
Ontwikkelingshulp: eerst toestemming vragen 
aan de Amerikanen of zij met de landenkeuze 
akkoord gaan.
Suriname: hoe Nederland de Amerikaanse 
bauxietbelangen moet garanderen alvorens in 
te stemmen met de onafhankelijkheid.
“Moeiteloos zou deze bloemlezing met nog tien 
dossiers kunnen worden aangevuld” schrijven 
Colijn en Vuijst.

Betrokken politici en ambtenaren met 
name 
Naast de drie uit de inleiding: Tsjerk Wester
terp (KVP), Bram Stemerdink (PvdA) en Hans 
Gruijters (D66), die op of over de rand van 
landsverraad opereerden, waren, onder meer, 
ook Max van der Stoel (PvdA), Hans de Koster 
(VVD), Van Agt (KVP), de directeurgeneraal 
Internationale Samenwerking Jan Meijer, de 
hoogste ambtenaar op Buitenlandse Zaken 
van Lynden, zeer bereidwillig de Amerikaanse 
standpunten en belangen te verdedigen.
In de telex over het gesprek met de laatst ge
noemde ambtenaar vermeldt de ambassadeur 
dat Nederland ”niets zou ondernemen dat de 
VS zou kunnen beledigen of de Amerikaanse 
plannen [in verband met de olieboycot] in de 
wielen zou kunnen rijden”.
Maar ook degenen die zich de wet niet wilden 
laten voorschrijven door de Amerikanen, Den 
Uyl en Marcel van Dam bijvoorbeeld, vonden 
het nodig om hun beleid bij de ambassadeur te 
verdedigen. 
Opmerkelijk is de notitie van ambassadeur 
Gould over Van Thijn. Hij was buitengewoon 
negatief [over de rol van de VS in Chili]. Hij had 
de vraag gesteld: “Als de VS clandestien activi
teiten in Chili uitvoren, is het dan mogelijk dat 
ze in Nederland hetzelfde doen?”

Ik zou zeggen buitengewoon naïef. Maar wat 
nog verbazingwekkender is dat tot op de dag 
van vandaag het beeld van de betrouwbare 
bondgenoot uitgedragen wordt door alle kabi
netten, het CDA, de VVD, de PvdA en klein 
rechts. Natuurlijk er is af en toe kritiek, dat 
zouden ze toch niet moeten doen: Abu Ghraib, 
Guantanamo, ontvoeringen en geheime CIA 
vluchten, maar dat zijn incidenten, voor de rest 
is alles oké en blijft Nederland slaafs de VS 
volgen. 

Discussie over het artikel en verantwoor-
ding van de betrokkenen
Voorafgaande aan de publicatie in VN is aan de 
verschijning van het artikel aandacht besteed in 
Trouw (De Verdieping, 8 mei 2006): een korte 
inhoudweergave zonder commentaar.
Op 9 mei werd in het radio 1 programma van 
de VPRO één van schrijvers Ko Colijn geïnter
viewd. Na afloop van het programma werd 
Stemerdink door de VPRO presentator gebeld 
(of hij was eerder al gebeld en de opname werd 
uitgezonden) met de vraag naar commen
taar op het artikel wat zijn rol betrof. Een kort 
gesprek waarin hij tegensprak ooit vertrouwe
lijke informatie aan de VS ambassadeur ge
geven te hebben. Hij ontkende zijn contacten 
niet, maar was duidelijk niet bereid daar verder 
op in te gaan.
Na het verschijnen van het artikel bleef het 
oorverdovend stil in de media. Zelfs in de NRC, 
sterk in internationaal nieuws, geen letter. In 
het Radio 1 programma heb ik er in de weken 
daarna niets over gehoord. Om mijn indruk te 
toetsen heb ik Ko Colijn gebeld met de vraag 
of hij op de hoogte was van discussie over het 
artikel. Hij had dat niet uitgezocht en wist daar 
niets van. Wel was hij naar aanleiding van het 
artikel twee keer gebeld. Stemerdink vroeg 
hem of de telexberichten wel betrouwbaar 
waren. Colijn zei hem geen enkele reden te 
hebben te twijfelen aan de bronnen.  Hij werd 
ook gebeld door de Volkskrant journalist Paul 
Bril. Het is mij niet duidelijk of er in de VK iets 
over gepubliceerd is. Ik heb het op internet 

niet kunnen vinden. Op mijn 
vraag aan Ko Colijn of hij zich 
neerlegt bij het doodzwijgen 
van zijn artikel kreeg ik een 
verrassend antwoord: Dit jaar 
komt er een proefschrift uit 
met nog meer informatie, wat 
naar zijn verwachting wel tot 
discussie zal leiden.
Dat de politiek de doofpot 
hanteert en de media zwij
gen is te begrijpen. Het gaat 
natuurlijk niet alleen over 
wat er in 1973 en 1974 aan 
de hand was en wie daarbij 
betrokken waren, maar veel 
meer over wie in het recente 
verleden hand en spandien
sten aan de VSambassade 
verleend hebben en over wie 
nu samenspannen met de VS. 

Reynold KlookerAmbassade van de Verenigde Staten in Den Haag, foto: Min. van Def. 27011991
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Ontslagbrief van Cindy Sheehan 
aan de Amerikaanse anti-oorlogsbeweging

Geheel onverwacht voor degenen die op 20 mei in het kader van de Top van Onderop Cindy 
Sheehan nog vol strijdlust hebben horen spreken heeft zij een ontslagbrief "Good Riddance Attention 
Whore" geschreven aan de Amerikaanse anti-oorlogsbeweging. Uit de brief blijkt dat zij al langere 
tijd haar twijfels had. De actuele klap die haar tot het schrijven van deze brief bracht was de steun 
die de democraten gaven aan het compromisvoorstel met Bush over de financiering van de oorlog in 
Irak zonder dat er een datum voor terugtrekking van de troepen in vermeld staat. Na het veto van 
Bush van het eerste voorstel waarin die datum wel stond zijn zij door de knieën gegaan. "Een aantal 
belangrijke democraten - Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Barack Obama - stemden weliswaar tegen 
maar spreken kennelijk niet de taal van de meerderheid van de democratische afgevaardigden." 
De brief is vertaald door Kees de Boer en Bernadette van Pilanen.

"Opgeruimd staat netjes, mediageil", door Cindy Sheehan, maandag 28 mei 2007

Ik heb veel vuiligheid en haat moeten doorstaan sinds Casey is gesneuveld en helemaal sinds ik het zogenaamde 
‘gezicht’ van de Amerikaanse antioorlogbeweging was geworden. Speciaal sinds ik alle banden die ik nog had met 
de Democratische Partij verbrak. Ik ben nog meer door het slijk gehaald in de zogenaamde ‘liberale blogs’ zoals 
Democratic Underground. Mediageil genoemd worden en ‘opgeruimd staat netjes’ toegevoegd krijgen, zijn nog 
de mildere verwensingen. Ik ben tot een paar hartverscheurende conclusies gekomen op deze herdenkingsdag. 
Dit zijn geen reflecties zomaar voor de vuist weg, maar het zijn dingen waar ik nu al ongeveer een jaar over heb 
nagedacht. De conclusies waartoe ik langzaam en aarzelend gekomen ben zijn heel hartverscheurend voor mij.

De eerste conclusie is dat ik de lieveling van het zogenaamde links was, zolang ik mijn protesten beperkte tot 
George Bush en de Republikeinse Partij. Natuurlijk, ik werd te schande gemaakt en door rechts ervan beschuldigd 
een werktuig te zijn in de handen van de Democratische Partij. Dat etiket werd gebruikt om mij en mijn bood
schap te marginaliseren. Hoe zou een vrouw een originele gedachte kunnen ontwikkelen of werkzaam kunnen zijn 
buiten ons tweepartijenstelsel?

Toen ik echter de Democratische Partij langs dezelfde meetlat legde, zoals ik dat met de Republikeinse Partij 
had gedaan, begon de steun voor mijn zaak te verweren en ‘links’ begon me dezelfde smetten toe te werpen als 
‘rechts’ had gedaan. Ik denk dat niemand aandacht aan me besteedde toen ik zei dat het onderwerp van vrede en 
mensen die zonder reden sterven, geen zaak is van ‘rechts of links’, maar van ‘goed of fout’. 
Ik werd als ‘radicale’ bestempeld omdat ik geloof dat partijpolitiek aan de kant geschoven moet worden als hon
derden duizenden mensen sterven voor een oorlog gebaseerd op leugens, ondersteund door zowel de Democraten 
als de Republikeinen. Ik vind het verbazingwekkend dat er mensen zijn die scherp op een onderwerp kunnen zijn 
en zich als een laserstraal kunnen focussen op leugens, onjuiste voorstellingen en politiek opportunisme als het 
aankomt op de andere partij, maar dit weigeren in te zien als het om hun eigen partij gaat. Blinde partijdiscipline 
is gevaarlijk ongeacht aan welke kant het gebeurt. Wij staan voor joker in de hele wereld omdat we onze politieke 
leiders zo veel vrijheid gunnen in hun moorddadig gedrag en als we geen alternatieven vinden voor dit corrupte 
tweepartijenstelsel zal onze ‘Republiek van Vertegenwoordiging’ verdwijnen en vervangen worden door datgene 
waarin we razendsnel aan het afzakken zijn met amper controle of afweging: een fascistische woestenij. Ik ben 
gedemoniseerd omdat ik geen partijband of nationaliteit zie als ik iemand ontmoet, ik zie iemands hart. Als ie
mand er uitziet, zich kleedt, gedraagt, praat en stemt als een Republikein, waarom zou diegene dan steun verdie
nen alleen omdat diegene zichzelf een Democraat noemt?

Ik ben ook tot de conclusie gekomen dat als ik doe wat ik doe omdat ik ‘mediageil’ ben, ik ook echt toegewijd 
moet zijn. Ik heb mijn hele hebben en houwen geïnvesteerd in het trachten vrede en gerechtigheid te brengen in 
een land dat in geen van beide geïnteresseerd is. Als iemand beide wil dan is die persoon in de regel niet bereid 
om meer te doen dan in een protestmars mee te lopen of achter zijn/haar computer te zitten om anderen te be
kritiseren. Ik heb elke cent uitgegeven van de vergoeding die een ‘dankbaar’ land me gaf toen mijn zoon gesneu
veld was en al het geld dat ik kreeg door lezingen te houden en boeken te schrijven. Ik heb een huwelijk van 29 
jaar opgeofferd en lange tijd gereisd waardoor ik niet bij Casey’s broer en zussen kon zijn. Mijn gezondheid ging 
hard achteruit. Mijn ziekenhuisrekeningen van afgelopen zomer, toen ik met één been in het graf stond, moeten 
nog betaald worden omdat ik al mijn energie verbruikte om te proberen dit land ervan te weerhouden onschuldige 
mensen af te slachten. Ik heb alle verachtelijk namen naar mijn hoofd geslingerd gekregen die bekrompen geest
en bedenken kunnen en mijn leven werd vele malen bedreigd.

De verpletterendste conclusie waartoe ik vanochtend kwam, was echter dat Casey inderdaad voor niets is gestor
ven. Zijn kostbare leven bloedde uit hem weg in een land ver weg van zijn liefhebbende familie, door toedoen van 
zijn eigen land dat schatplichtig is aan en geleid wordt door een oorlogsmachine die zelfs bepaalt wat wij moeten 
denken. Sinds hij gestorven is, heb ik geprobeerd zijn offer zinvol te laten worden. Casey stierf voor een land dat 
wie er bij de volgende American Idols wint belangrijker vindt dan hoeveel mensen er de komende paar maan
den zullen sterven, terwijl de Democraten en Republikeinen politiek bedrijven met mensenlevens. Het is zo pijn
lijk voor mij te weten dat ik zoveel jaar in dit systeem geloofd heb en dat Casey de prijs moest betalen voor die 
trouw. Ik heb gefaald voor mijn zoon en dat doet het meeste pijn.
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Ik heb ook geprobeerd te werken binnen een vredesbeweging die vaak persoonlijke ego’s plaatst boven vrede 
en mensenlevens. Deze groep wil niet werken met die groep, hij zal een bijeenkomst niet bezoeken als zij daar 
zal zijn, en waarom krijgt Cindy Sheehan eigenlijk alle aandacht? Het is zwaar voor vrede te werken als die
zelfde beweging zo versplinterd is.

Onze dappere jonge mannen en vrouwen in Irak zijn in de steek gelaten voor wie weet hoe lang door hun laffe 
leiders die hen als pionnen over het schaakbord van vernietiging heen en weer schuiven en de Iraakse mensen 
zijn gedoemd tot dood en eindeloos lijden vanwege bestuurders die bezorgder zijn om verkiezingen dan om 
mensen. Maar over vijf, tien of vijftien jaar zullen onze troepen thuis komen strompelen na de zoveelste ellen
dige nederlaag en tien of twintig jaar daarna zullen onze kindskinderen hun geliefden zonder enkele reden zien 
sterven, omdat hun grootouders ook geloofden in dit corrupte systeem. George Bush zal nooit afgezet worden, 
omdat als de 
Democraten te diep 
zullen graven, zij 
wel eens een paar 
lijken uit hun eigen 
graf zouden kun
nen opgraven en zo 
houdt dit systeem 
zichzelf in stand tot 
in lengte der dagen.

Ik ga mijn boeltje 
pakken en ga naar 
huis. Ik ga naar 
huis om weer een 
moeder te zijn voor 
mijn nog levende 
kinderen en ik ga 
proberen weer wat 
terug te krijgen van 
wat ik allemaal 
kwijtgeraakt ben. 

Ik zal proberen een 
aantal erg positieve 
contacten die ik ben 
aangegaan toen ik 
me door de dood 
van Casey verplicht 
voelde deze reis te 
maken, te onder
houden en te blijven 
voeden. Ik zal de 
contacten die door 
deze eenpersoons 
kruistocht in het 
slop zijn geraakt 
weer aanhalen en proberen het denkraam te veranderen dat, ben ik bang, gebeiteld is in onbeweeglijk, onbuig
baar en stug leugenachtig marmer.

Camp Casey is uitgediend. Het is te koop. Iemand geïnteresseerd in twee hectare mooie grond in Crawford, 
Texas? Ik zal elk serieus bod in overweging nemen. Ik heb gehoord dat George Bush binnenkort ook gaat ver
huizen... wat de grond nog waardevoller maakt.

Dit is mijn ontslagbrief als het ‘gezicht’ van de Amerikaanse antioorlogbeweging. Ik sta niet schaakmat, want 
ik zal nooit opgeven om mensen waar ook ter wereld proberen te helpen als ze geschaad worden door het rijk 
van die goede oude US van A, maar ik heb het gehad om te werken binnen of buiten dit systeem. Dit systeem 
biedt met geweld weerstand tegen elke vorm van hulp en verslindt de mensen die proberen het te helpen. Ik 
stap uit voordat het mij of nog meer mensen die ik liefheb of de energie die ik nog over heb, helemaal verteert.

Het ga je goed Amerika... Je bent niet het land dat ik liefheb en ik realiseer me eindelijk dat hoe veel ik ook 
opoffer, ik je nooit tot dat land kan maken, tenzij jij dat zelf wilt.

De beurt is nu aan jou.
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“Een andere wereld is 
mogelijk. 
Mens en milieu boven 
winst!” 

Meer dan 1200 Nederlanders 
onderschreven deze 
oproep op 20 mei jl. bij 
een manifestatie op het 
Museumplein. Zij protesteren 
daarmee tegen de G8, de 
club van rijke landen die op 
6 en 7 juni bijeenkwamen 
in Duitsland. De deelnemers 
schilderden de oproep 
gezamenlijk op een 40 
meter lange muur bij het 
Amerikaanse consulaat 
op het museumplein in 
Amsterdam.
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Het ministerie van defensie heeft, zoals we 
hebben kunnen lezen (NRC Handelsblad, 
25-05-07) grote problemen met de finan
ciering van de Uruzganmissie. De kosten 
zijn veel meer dan begroot. Eén van de 
oorzaken is de grote slijtage van het ma
terieel in de warme stoffige omgeving al
daar. Extra duurbetaalde onderhoudstech
nici zijn dringend nodig. Minister Middel
koop heeft aangekondigd daarom binnen 
zijn begroting te verschuiven van de post 
materieel naar die van personeelskosten. 
Daarbij ziet hij af van de door oudminister 
Kamp zo vurig verdedigde aanschaf van 30 
Tomahawkkruisraketten voor een tweetal 
fregatten van de LCFklasse (luchtverde
digings en commandofregatten). Kamp 
wilde dat Nederland met landen als de VS, 
Engeland, Frankrijk, zou kunnen meedoen 
‘hoog in het geweldsspectrum’ zoals mili
tairen dat noemen. Voor het argument dat 
dit een minder groot land kwetsbaarder 
maakt voor repercussies dan de grotere 
landen was hij niet gevoelig. Zo gezien zijn 
de begrotingsperikelen bij defensie een 
geluk bij een ongeluk.

Het maakt overigens wel nieuwsgierig naar 
de opvattingen van het nieuwe kabinet 
en naar die van minister Middelkoop in 
het bijzonder over het al of niet deelne
men aan militaire operaties hoog in het 
geweldsspectrum.
Naar onze smaak ligt de taak voor Neder
land in de wereld momenteel op een heel 
ander vlak*), namelijk op de strijd tegen 
het opkomende water. Daarmee kunnen 
we eigen land weer nieuw elan geven en 
voor de wereldvrede iets betekenen door 
hulp aan armere landen met soortgelijke 
problemen van wateroverlast ten gevolge 
van de verwachte zeespiegelstijging.

Koos de Beus

*) Zie het artikel in VK/’tKA van mei 2007, 
getiteld: Defensie 21e eeuw: Geen wapens, 
maar dijken.

Gelukkig geen 
kruisraketten

Daar was ik
mei 2002 
 
Ik weet nog precies waar ik was. 
Op 4 mei was ik thuis en zette zoals ieder jaar de TV rond de klok 
van acht uur op de BBC. Ik wil de tweede wereldoorlog niet baga
telliseren, maar zolang de derde bezig is, wil ik de hypocriete kop
pen niet zien van degenen die de kransen leggen op de Dam en 
twee minuten stil zijn. Ik heb geen moeite met stil zijn, ben het 
regelmatig. Maar om acht uur wil ik het uitschreeuwen. In 2002 
over de bezetting en de oorlogsmisdaden gepleegd in ´onze´ 
naam tegen het Afghaanse volk. Een bezetting die nu al weer 
langer duurt dan de bezetting van  Nederland in de jaren veertig. 
Nu in 2007 is daar ook al weer 4 jaar bezetting van Irak bijgeko
men. Verder duurt de economische oorlog tegen de armen van de 
wereld al langer dan mensenheugenis en maakt deze vuile oorlog 
meer slachtoffers dan welke andere oorlog ook. Zo gedacht kan ik 
geen twee minuten stil zijn, niet op 4 mei, niet om 8 uur. 
 
Op 6 mei zat ik met mijn kinderen te eten in de Boterwaag, toen 
iemand van het personeel kwam vertellen dat Pim Fortuyn was 
neergeschoten. Het bleek anders dan eerder die dag geen mop te 
zijn. Ik moest wel lachen, omdat ik het op dat moment nog niet 
besefte. Later thuis heb ik de hele avond de WK Snooker gekeken, 
Stephen Hendry kon zijn zoveelste wereldtitel pakken. Af en toe 
schakelde ik even naar één van de Nederlandse zenders, waar de 
Fortuinhysterie zich voorzichtig begon af te tekenen. 
Op 7 mei schreef ik de eerste (?) ´Moord op Fortuyn´grap, voor 
een theaterprogramma dat ik op 7 en 8 mei in Theater Pepijn 
speelde met een groep, die niet langer zou bestaan dan deze twee 
optredens. Er werd gelachen om de grap, zij het wat besmuikt. 
Een stemming die tekenend was voor de hele avond. Wij wijten 
het aan dé moord en niet aan ons beroerde spel. 
 
Op 8 mei had ik thuis op de bank willen zitten of in de Kuip. Ik 
wist ondertussen dat het wel ons beroerde spel was, maar toch 
moest ik voor de tweede opeenvolgende dag in Pepijn op het po
dium staan. Ik heb nog even overwogen me ziek te melden. Maar 
besloot de UEFA cup finale in Rotterdam op te nemen en later 
integraal te kijken. Ik wist later na de voorstelling thuis te komen 
zonder de uitslag te horen en keek tot diep in de nacht hoe Pierre 
van Hooijdonk Feyenoord naar de UEFAcup leidde. 
 
Op 9 mei haalde ik even diep adem en zat ik urenlang zwijgend 
op de bank, overdacht alles wat er gebeurd was en nog gebeuren 
moest. De wereld en ik. 
Een wonderlijk tweetal. Wanneer je ouder wordt leer je je wel 
verzoenen met alle onrecht, werd me meerdere malen gezegd én 
later als je ouder wordt leer je klassieke muziek wel waarderen. 
Ik kan zeggen dat het allebei nog steeds niet gebeurd is en dat ik 
zorgen zal gaan maken wanneer ik opeens een klassieke cd opzet. 
Want wat zou dan de volgende stap zijn. 
 
Deze week vroeg iemand me of ik milder was geworden in mijn 
oordelen. Een beetje antwoordde ik, maar dan nog is mijn oordeel 
vaak vernietigend. Ik geloof niet in compromissen als het om 
zaken als oorlog, verdeling van de welvaart of vluchtelingenbeleid 
gaat. Voor mij moet het alles of niets zijn.  
Ik wil niet dat er in mijn naam wordt onderhandeld, afgedongen 
en gesteggeld over een paar mensenlevens meer of minder en 
nee ik wil nog steeds geen twee minuten stil zijn op 4 mei. Maar 
ik zet wel de muziek een beetje zachter om acht uur. Dat is net 
dat beetje volwassenheid dat met de jaren is gekomen.  
Maar het biedt geen enkele garantie en wanneer volgend jaar Iran 
wordt bezet, kon het volume wel weer eens vol open gaan.

Harry Zevenbergen
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Verarmd uranium en kanker: verband al acht jaar bekend

Ofschoon er weinig bekend was over de 
gezondheidsrisico’s van verarmd uranium (depleted 
uranium, DU) – sinds begin jaren vijftig was dat 
onderzoek stopgezet – werd het rücksichtslos 
gebruikt in tal van toepassingen. Eén daarvan is in 
antitankgranaten. Wanneer een antitankgranaat 
van DU doel treft op een pantser of een ander hard 
doel ontwijken er stofwolken met microdeeltjes 
uraniumoxyden (DUO’s). Verarmd uranium wordt in 
deze toestand beschouwd als de meest riskante vorm. 
Via de longen, de slokdarm of open wonden kan het 
op deze manier makkelijk het lichaam binnenkomen. 
Wat dat allemaal kan veroorzaken wordt steeds 
duidelijker door het vele werk dat de afgelopen acht 
jaar door specialistische wetenschappers is verricht. 

Voor de onbekende aantallen slachtoffers onder 
burgers en veteranen – vermoedelijk vele 
honderdduizenden – van de Golfoorlog (1991), 
de Balkanoorlogen (’94/’95 en ’99) en de 
Irakoorlog (2003), die nog leven zal er weinig 
hoop zijn door gebrek aan epidemiologische 
gegevens. Maar met de huidige wetenschap
pelijke kennis kunnen medische behandelpro
gramma’s worden ontwikkeld waarmee nieuwe 
slachtoffers en mogelijk ook nog slachtoffers 
van de Irakoorlog van 2003 geholpen kunnen 
worden, zowel getroffen burgers als veteranen. 
Maar als de doofpotcultuur van de NAVOlanden 
blijft voortduren, ziet het er ook voor de nieuwe 
slachtoffers somber uit.

Volgens de New Scientist van half mei was het 
team van John Wise de eerste in het aantonen 
van een mogelijk verband tussen verarmd 
uranium (DU) en kanker1). Het onderzoeks
team van de toxicoloog van de Universiteit 
van Zuidelijk Maine in Portland zou als eerste 
hebben aangetoond dat kweekculturen van 
longcellen die aan stofdeeltjes verarmd uraniu
moxiden (DUO’s) worden blootgesteld, muteren 
en daardoor in staat zijn om kanker te ontwik
kelen. In werkelijkheid is dat mogelijke verband 
al zeker acht jaar bekend. Samen met Dr. Keith 
Baverstock2) informeerde ondergetekende op 
20 november 2006 de commissie landsverde
diging in de Belgische senaat over de risico’s 
van uraniumwapens. Op 23 maart jongstleden 
leidde dat tot een unanieme stemming in het 
Belgisch parlement voor een algeheel verbod op 
uraniumwapens. Vlak na de hoorzitting legde ik 
Dr. Keith Baverstock een NAVOdocument voor 
van Dr. Alexandra Miller3). In opdracht van het 
Armed Forces Radiobiology Research Institute 
(AFRRI), een onderzoeksinstituut van het Pen
tagon, leidt deze radiobiologe al bijna 10 jaar 
het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van 
wapensystemen met verarmd uranium. In haar 
paper voor een NAVOconferentie (juli 2005) 
wordt volgens Baverstock scherper dan ooit het 
bewijs geleverd dat DUO’s potentieel carcino
geen zijn. Het enige wat volgens Baverstock 
nog ontbreekt is dat de uitkomsten pas als sta
tistisch significant kunnen worden beschouwd 
na een gedegen epidemiologisch onderzoek. 

In zijn redevoering eind jaren tachtig voor de 
Belgische senaat wees deze wetenschapper 
erop dat nikkel met veel minder bewijs door 
de internationale organisatie IARC (registreert 
kankerverwekkende stoffen) als kankerverwek
kende stof werd geclassificeerd. Dat DU nog 
steeds niet is geregistreerd wijt Baverstock aan 
de politieke druk die op de WHO wordt uitge
oefend. Dit is mede de reden waarom veel be
langwekkend onderzoek naar verarmd uranium 
consequent wordt weggelaten.

Interessant is dat de bevindingen van de toxi
coloog John Wise de bevindingen van de radio
biologe Alexandra Miller bevestigen. Naarmate 
het onderzoek van Miller naar de gezondheids
risico’s van DUO’s vordert nemen de aanwijz
ingen toe dat er sprake is van een samenspel 
van de chemische en radiologische giftigheid 
van uranium. Net als andere zware metalen is 
uranium een giftige stof, vooral vergelijkbaar 
met de giftigheid van nikkel en cadmium, die 
ook kankerverwekkend zijn. Daarnaast zendt 
het uranium ook alfastraling (uranium238) 
en bètastraling (afkomstig van de dochter
producten van uranium238: thorium234 en 
protactinium234) uit. Volgens Miller’s hy
pothese wekt de chemische giftigheid van de 
uraniumoxiden tumoren op in lichaamscellen 
en bevordert de radioactieve straling de groei 
van de tumoren. Er is dus in feite sprake van 
een effect waarbij de twee soorten giftigheden 
elkaar versterken, ook wel synergetisch effect 
genaamd. 

Verarmd uranium veroorzaakt niet alleen kan
ker maar heeft meer ernstige gevolgen: sinds 
een aantal jaar is bijvoorbeeld ook bekend dat 
het de bloed/hersenbarrière kan passeren en 
daarbij schade kan aanrichten aan de hersenen 
en centrale zenuwstelsel. Het kan onder meer 
leiden tot gedragsverandering bij mannen. Met 
andere woorden: het posttraumatisch stress
syndroom (PTSS) is niet de enige verklaring 
voor gedragsverandering. Naast psychologische 
factoren spelen ook milieufactoren een rol. 
Verder zijn er ook sterke aanwijzingen dat ver
armd uranium schade aanricht bij de ongeboren 
vrucht en kan leiden tot geboorteafwijkingen.

Henk van der Keur, Stichting Laka, www.laka.
org

1] New Scientist, May 14, 2007, “Depleted uranium 
weapons linked to lung cancer”, 
www.newscientist.com
2] Dr. Keith Baverstock is onder meer radiobioloog 
en was elf jaar lang toponderzoeker bij de Wereld
gezondheidsorganisatie (WHO) zie www.laka.org/info/
publicaties/
3] Miller, A.C., et al.; Radiation and Depleted Urani
umInduced Carcinogenesis Studies: Characteriza
tion of the Carcinogenic Process and Development of 
Medical Countermeasures.
www.afrri.usuhs.mil/www/outreach/pdf/miller_
NATO_2005.pdf
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Militair Fundamentalisme

Edward Luttwak en Martin van 
Crefeld, beide bekende inter
nationaal politiek en militair 
strategische specialisten, lieten 
weer eens van zich horen. De 
eerste via een geruchtmakend 
artikel over de oorlog in het 
Midden Oosten in de NRC van 
12 mei jl. en de tweede via 
een nieuw boek onder de titel 
Evolutie van Oorlog. Ze menen 
beide, dat het militaire apparaat 
bij verre niet meer adequaat is 
voor het huidige type oorlog, 
zoals guerrilla, thans ook ter
rorisme genoemd en burger
oorlog, laat staan dat je er een 
gewenste gedragsverandering 
mee tot stand kunt brengen. 
Dat Eimert van Middelkoop 
de door zijn voorganger Henk 
Kamp geplande Tomahawk 
kruisraketten heeft afbesteld, 
lijkt dan ook geheel in de lijn 
te liggen. Deze raketten heb
ben behalve een prestigewaarde 
alleen een functie als je met de 
Amerikanen in hun achterhaalde 
oorlogsstrategie wilt meevech
ten. Vreemd dat de anderszins 
door mij gerespecteerde Volks
krant journalist Hans Wansink 
(PvdA) Middelkoop bekritiseert 
en het opneemt voor Henk 
Kamp inzake die kruisraketten 

met een pleidooi voor “versterking 
van de slagkracht van het defen
sieapparaat”, zoals hij dat noemt 
(Volkskrant, 220507).
Nu begon ik dat dagblad net weer 
wat aardiger te vinden.  Er is altijd 
wat.

Hetzelfde geldt voor dat gedoe 
rondom het Amerikaanse raket
schild in Europa.
Ze hebben geen echte militaire 
waarde. Ballistische raketten gaan 
niet langs een rechte lijn, maar 
met een grote boog over de aarde. 
De betekenis is politiekpsycho
logisch. Het bindt OostEuropese 
landen als Polen extra met de VS. 
Rusland voelt zich hierdoor gepakt 
met als gevolg een kleine ople
ving van de vroegere Koude Oorlog 
tussen Oost en West. Tel uit je 
winst. Het gaat toch al niet goed in 
Rusland.

Hans Feddema

Zo’n stom en onnodig raketschild 
versterkt zo alleen al de nationa
listische en reactionaire krachten 
in dat land. Juist daarom en vanuit 
de vredesoptiek heb ik ooit in 
diverse media stelling genomen 
tegen de oostwaartse uitbreiding 
van de NAVO, niet lang na het 

uiteenvallen van de Sovjet
Unie. Ik bevond me daarin toen 
zelfs in het gezelschap van Frits 
Bolkestein, wiens verzet uiter
aard meer effect had. Nederland 
stemde niettemin in. En over dat 
raketschild hoor ik nu nauwelijks 
protest in ons land.

Ego’s in de vredesbeweging

Wat me tenslotte erg raakte 
was het nieuws dat de bekende 
Amerikaanse vredesactiviste 
Cindy Sheehan, onlangs nog 
in Amsterdam, er mee stopt. 
Althans als ‘gezicht’ van de 
Amerikaanse vredesbeweg
ing. Ze is teleurgesteld in haar 
“land dat gerund wordt door een 
oorlogsmachine die zelfs bepaalt 
wat wij denken”.  Ze meent dat 
niet alleen de Republikeinen, 
maar ook de Democraten “de 
oorlog in Irak steunen en spelen 
met levens”.  Veelzeggend is ook 
haar kritiek op gedoe en onder
linge afgunst in de vredesbewe
ging, waarbij “persoonlijke ego’s 
boven vrede en mensenlevens” 
worden geplaatst  Een opmerke
lijke vrouw die Cindy die niet 
alleen president Bush maar nu 
bij haar terugtreden ook ons 
vredesmensen even een spiegel 
voorhoudt.      

de stad. Burgemeester Job Cohen noemde de komst 
van de beurs in Amsterdam ‘onwenselijk’.
 
In 2005 protesteerde het medische tijdschrift The 
Lancet al tegen de betrokkenheid van Reed Elsevier 
bij dit soort beurzen. Een Brits charitatief fonds 
verkocht in februari dit jaar een belang van bijna drie 
miljoen euro in het bedrijf.
 
De uitgever was ook in Amsterdam het mikpunt van 
protesten. Eind 2005 besmeurden actievoerders het 
Amsterdamse kantoor vlakbij station Sloterdijk met 
verf. Ze spoten ‘stop wapenhandel’ op de gevel en 
gooiden verfbommen, ondanks de extra bewaking. 

Michiel Couzy  

www.parool.nl/nieuws/2007/JUN/02/eco1.html

In Amsterdam besmeurden actievoerders twee jaar 
geleden nog het kantoor van de uitgever. 

Topman Crispin Davis maakte deze stap vrijdag be
kend. De afgelopen jaren hebben klanten en auteurs 
bij de uitgever hun zorgen geuit over de organisatie 
van de wapenbeurzen door Reed Elsevier, schrijft top
man Crispin Davis aan zijn personeel. ‘’Wij hebben 
hier goed naar geluisterd,’’ aldus Davis. De klachten 
kwamen vooral uit de wetenschappelijke en medische 
hoek. Ook personeelsleden delen deze zorgen, erkent 
Davis.
 
Reed Elsevier geeft onder andere wetenschappelijke 
en medische tijdschriften uit. In Nederland brengt het 
bedrijf de weekbladen Elsevier en FEM Business en 
vakbladen op de markt. Reed Elsevier is eigenaar van 
database LexisNexis en organiseert beurzen.
 
De uitgever organiseert vijf wapenbeurzen, goed voor 
een half procent van de jaarlijkse omzet. Reed Else
vier is ook betrokken bij Itec, de rondreizende 
wapenbeurs die in 2005 de Amsterdamse RAI aan
deed. Dit evenement maakte tal van protesten los in 

Reed-Elsevier stopt wapenbeurzen na protesten van klanten
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TV en computer op de loer
De Werkgroep TVgeweld heeft, 
speciaal voor ouders en andere op
voeders, de folder ‘TV en computer 
op de loer’ uitgebracht. Veel oud
ers willen hun kinderen beschermen 
tegen de schadelijk invloed van het 
vele geweld op tv en in computer
spelletjes. Deze folder geeft daar
voor handige tips. De folder is onder 
andere verkrijgbaar bij openbare 
bibliotheken.
Wetenschappelijk staat de schadeli
jkheid van al dat, als amusement 
gepresenteerde, geweld allang 
vast. Er zijn duizenden onderzoeken 
over gepubliceerd en ook de poli
tiek discussieert er regelmatig over. 
Vreemd dus eigenlijk dat er nog 
geen folder bestond met praktische 
informatie voor ouders. In dat hiaat 
kan de Werkgroep TVgeweld slechts 
ten dele voorzien. Ze heeft ervoor 
gezorgd dat de folder in alle grot
ere openbare bibliotheken ligt. Veel 
verder strekt haar mogelijkheden 
niet. Ze doet dan ook een beroep op 
draagkrachtiger instellingen en de 
overheid om hun verantwoordelijk
heid te zien en het initiatief over te 
nemen. Behalve in openbare biblio
theken is de folder ook verkrijgbaar 
via de website: www.tvgeweld.nl. 
Scholen en andere instellingen kun
nen daar grotere aantallen  bestel
len. Op deze website is de folder te 
zien en ook te downloaden. Wie niet 
over internet beschikt kan ook 015
212.16.94 bellen.

Koop geen Mercedes
De Duitse zusterorganisatie van 
Pais, DFGVK (Deutsche Friedens
gesellschaft – Vereinigte Kriegsdi
enstgegnerinnen), is in april 2007 
gestart met de campagne “Wir 
kaufen keinen Mercedes. Boykottiert 
Streumunition!”. De actie keert zich 
tegen het Daimlerconcern dat niet 
alleen Mercedesen maakt, maar ook 
betrokken is bij de productie van 
clusterbommen. Inmiddels hebben 
meerdere organisaties zich bij de ac
tie aangesloten. Meer informatie op: 
www.wirkaufenkeinenmercedes.
de.

Peace Awards
Op 28 september aanstaande worden 
in New York de Peace Awards van 
de War Resisters League uitgereikt. 
De eerste gaat naar ‘The Center for 
Constitutional Rights’, dat al sedert 
2001 opkomt voor de rechten van 
de gevangenen in Guantanamo. Zij 
startten het ‘Guantanamo Global 

Justice Initiative’ dat in 2004 succes 
boekte bij het Hooggerechtshof. Ook 
‘The Torture Abolition and Survi
vors Support Coalition International’ 
krijgt een Award. Onder andere voor 
haar verzet tegen de ‘Military Com
missions Act’, die martelen feitelijk 
legaliseert.

Dag van de dienstweigeraars
Op 15 mei was het “International 
Conscientious Objectors’ Day” 
oftewel “Internationale Dag van de 
Dienstweigeraars”. In Nederland 
kreeg die niet veel aandacht. Dat 
komt natuurlijk omdat in Nederland 
de militaire dienstplicht nog wel 
bestaat maar de dienstplichtigen 
niet meer worden opgeroepen. In 
andere landen ligt dat heel anders. 
In Colombia bijvoorbeeld, dat het 
recht op dienstweigering niet erkent, 
is pas een netwerk van organisaties 
die dienstweigeraars steunen opger
icht. Red Juvenil, de Colombiaanse 
zusterorganisatie van Pais, is een 
van de deelnemers. Ter ondersteun
ing besteedde het laatstverschenen 
nummer van ‘The Broken Rifle’, het 
blad van de WRI er veel aandacht 
aan. U kunt dit nummer lezen op 
www.vredesbeweging.nl of in de 
leeszaal van het virtuele vredesmu
seum www.vredesmuseum.nl

Belastingweigering in de VS
Steeds meer mensen in de VS weig
eren een deel van hun belasting te 
betalen als protest tegen de oorlog 
in Irak. Er is nu ook een nationaal 
comite dat de acties coördineert. De 
regering heeft harde maatregelen 
genomen. Onlangs is de boete op 
belastingweigering verhoogd van 
$500 tot $5000. Toch houden veel 
weigeraars vol.

Ministerie van Vrede en Geweld-
loosheid
In navolging van Nepal hebben een 
aantal leden van het Amerikaanse 
Huis van Afgevaardigden voorg
esteld een Ministerie van Vrede en 
Geweldloosheid in te stellen. Dit 
heeft tot een verhit debat geleid. De 
conservatieven beschouwen het als 
een communistische geestverschijn
ing, terwijl veel ‘liberals’ het een leuk 
idee vinden.

Vredesweek in Irak
De Iraakse vredesbeweging groeit! 
Begin mei organiseerden tientallen 
Iraakse organisaties voor de tweede 
keer de ‘Iraakse Week van Geweld
loosheid’. Met honderden bijeen
komsten door heel Irak brachten zij 
de geweldloze strijdmethoden van 
Gandhi en Martin Luther King onder 
de aandacht. Bij de AlMustansiriyya 
Universiteit werden olijfbomen 
geplant ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers van een autobom. Op 
veel plaatsen waren er soortgelijke 
ceremonies. Centraal stond dit keer 
de oproep aan alle partijen om kin
deren buiten de strijd te laten. Het 
organiserende netwerk heeft een ook 
Engelstalige website: www.laonf.org.

Britse vredesactivisten vrij-
gesproken
Op 22 mei jongstleden sprak de jury 
in Bristol de vredesactivisten Philip 
Pritchard and Toby Olditch vrij. Zij 
hadden op 18 maart 2003 gepro
beerd op de luchtmachtbasis Fairford 
B52bommenwerpers te beschadi
gen om zo te voorkomen dat zij Irak 
zouden aanvallen. De jury was ken
nelijk van oordeel dat dit geoorloofd 
was omdat de aanval op Irak in strijd 
was met het internationaal recht.

Korte berichten

Chris Geerse

In het maartnummer 2007 stond 
(met foto) onder Korte berichten: 
Hadis Amit weer veroordeeld. Uit de 
volgende epost blijkt dat zij ein
delijk vrijgesteld is van dienstplicht 
waarmee een einde gekomen is aan 
5 perioden van 21 dagen gevangen
schap.

Dear Friends, 
 
On Monday, 28 May 2007, CO Hadas 
Amit has finally received an official 
exemption from military service on 
grounds of “unsuitability”. After five 
prison terms, she is now no longer 
in danger of imprisonment. Many 
thanks for all your support!  
 
New Profile 
Veel onthullende informatie vanuit 
Israël zelf over mis/wandaden met 
betrekking tot de Palestijnen, over 
de macht van het leger en de mili
tarisering van Israël is te vinden op 
(engelstalig) www.newprofile.org/
default.asp?language=en

Reynold Klooker
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Doorvoer
Sinds vorig jaar verstrekt het 
Ministerie van Economische Zaken 
een uitgebreid overzicht van wa
pendoorvoermeldingen via Neder
land. De eerste verstrekking ging 
over 2005. Onlangs is een tweede 
lading maandoverzichten vrijgege
ven over de eerste zes maanden 
van 2006.
Dat betekent bijna een jaar oude 
gegevens. Dat moet zeker beter 
en sneller kunnen, zoals vorig 
jaar bleek toen de Regering in een 
zucht en een scheet de wapen
doorvoergegevens met betrekking 
tot Israël kon verstrekken. 
In de laatste verstrekking zitten 
niettemin een aantal opvallende 
zaken, hier een kleine selectie.

Israël exporteert nachtzichtap-
paratuur naar Rwanda
Op 4 april 2006 blijkt dat Israël 
30 nachtzichtvizieren van het type 
NL61 naar Rwanda wil exporte
ren. Het vliegtuig zal daarbij een 
tussenlanding maken op Schiphol. 
De Nederlandse overheid grijpt in 
en legt aan de lading een vergun
ningsplicht op en het transport via 
Nederland wordt voorkomen.
Het roept meteen de vraag op of 
de lading desondanks toch nog in 
Rwanda is aangekomen en via wel
ke route. De Israëlische fabrikant 
New Noga Lite was in Nederland 
ook al in mei 2001 tegen een NEE 
aangelopen. Destijds probeerde 
het in Nederland beeldversterker
buizen te kopen. Ook dit weigerde 
de overheid.
Bron: maandrapportage wapen
doorvoer (stopwapenhandel.org/in
formatie/Doorvoer/april_2006def.
pdf) en Wapenexportbeleid 2001, 
denial NL9/2001.)

Wakkere jongens en traangas-
granaten
In februari 2006 vertrok wel on
gehinderd een partij van 2.800 
traangasgranaten naar Oeganda. 
Wederom kwamen de goederen uit 
Israël. “Voor deze transactie werd, 
als gevolg van een misverstand 
in de communicatie, een consent 
[vergunning, MB] op basis van de 
Wet wapens en munitie verleend 
voordat duidelijk was of er be
hoefte bestond om op basis van 
de In en uitvoerwet een ad hoc 
vergunningplicht op te leggen. In 
maart 2006 is bij een soortgelijke 
transactie zo’n ad hoc vergun
ningplicht wel opgelegd en heeft 
de Israëlische exporteur er uitein
delijk vanaf gezien het vervoer via 
Nederland te laten plaatsvinden,” 

zo wordt schuldbewust vastge
steld. Eerder in 2007 bleek al dat 
door een gebrekkige communicatie 
ongezien 90 containers met tan
konderdelen Nederland konden 
verlaten. Je zou bijna denken dat 
de koffie op is en de oogleden van 
onze controlediensten te zwaar. 
Twee keer in een jaar betekent wat 
mij betreft een rode kaart.
Nog meer traangasgranaten. Net 
als in 2005 wordt de dictatuur in 
Kazachstan in 2006 voorzien van 
5.528 traangasgranaten voorzien. 
De granaten worden per vracht
auto uit Tsjechië aangevoerd en 
verlaten via Schiphol ons land om 
naar het regime van president voor 
het leven Nazarbajev te worden 
vervoerd. Nederland kan er overi
gens weinig aan doen, want Tsje
chië is een NAVO en EUlidstaat 
en een bevriende natie en daar 
houdt de Nederlandse verantwoor
delijkheid op. Bondgenoten moet 
je vertrouwen, zo is het ietwat 
naïeve adagium.

Games
Televisiegeweld en agressie. Het is 
een thema dat mensen bij ’t Kan 
Anders al jaren bezighoudt. De in
vloed van games (ouderen noemen 
deze computerspelletjes) heeft 
ongetwijfeld ook de aandacht van 
hen vanwege mogelijk agressieve 
resultaten van het spelen ermee.
Er zit nog een kwalijke kant aan 
games. “Er is geen twijfel mogelijk 
dat games het beste gereedschap 
zijn dat de militaire trainer tot 
zijn beschikking heeft,” zo stelt de 
auteur van een artikel over ga
ming en de krijgsmacht: ‘Serious 
Games: Why Today?, Where Tomo
row?’ Het artikel beschrijft waarom 
computergames in de eerste plaats 
worden ontworpen voor het leger 
en pas na jaren op de civiele markt 
komen. 
Games worden steeds levensechter 
en daardoor beter inzetbaar voor 
het krijgsbedrijf. Dit heeft het gro
te voordeel dat jonge soldaten die 
zijn opgegroeid met en achter het 
beeldscherm gewoon verder gaan 
daar waar ze op de middelbare 

school waren gebleven; je sluit aan 
op een al bestaande hobby. Boven
dien gaat het snel en efficiënt en 
dat moet ook wel gezien de korte 
periode tussen werving en uitzen
ding (oorlog in Irak, Afghanistan 
en dergelijke). 
Advertenties van Rheinmetall 
Defence “optimum training so
lutions for Air Force, Army and 
Navy,” geïllustreerd met vervaarlijk 
uitziende militairen en vliegtuigen, 
van Rockwell Collins dat een optre
den met gevechtshelikopters in de 
petrochemische industrie afbeeldt 
en militairen oproept het revolutio
nary Environment Creation Tool te 
kopen, en van MEGGiTT dat komt 
met een trainer voor extreme om
standigheden maken duidelijk waar 
het om draait. Oorlog en gevech
ten op alle mogelijke niveaus.
Dat computerspelletjes mijn kinde
ren hyper maken is één ding, dat 
computerspelletjes ontworpen wor
den voor het leger en een aantal 
jaar later lichtelijk verouderd mijn 
huis binnen komen, daar hangt 
wat mij betreft een penetrant 
luchtje aan. 
Bron: MS&T; the international 
defence training journal, 2/2007, 
pp. 2630.

Zie voor meer informatie over 
wapenhandel: www.stopwapen
handel.org

door Martin Broek

WAPENFEITEN

Wat besteed de VS aan oorlog-
voeren?
Zomaar gevonden in het Algemeen 
Dagblad van 14 april: Wist u dat

de 442 miljard euro die de VS in 
2008 uit willen geven aan het leger 
en de oorlogen in Irak en Afghani
stan, meer is dan:

de gezamenlijke winsten van alle 
bedrijven op de top 500lijst van 
het tijdschrift Fortune?

het dubbele van de gezamen
lijke defensieuitgaven van de 10 
landen die na de VS de hoogste 
defensiebegroting hebben?

de gehele Nederlandse economie?

Chris Geerse
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Onderzoek naar gedrag van 
media en journalisten over 
vraagsstukken van oorlog en 
vrede, maar ook preventie 
van geweldsconflicten 
door het aanbieden van 
vredeseducatie-trainingen 
zijn actiespeerpunten van het 
Humanistisch vredesberaad. 

Vredeseducatie en maatschap-
pelijke onrust
In mei heeft een groep Human
istisch Vormingsdocenten deel
genomen aan een training in vre
deseducatie. Doelstelling hiervan 
was om jonge mensen te con
fronteren met de verantwoordelijk
heid die zij met hun medemensen 
hebben voor het voortbestaan en 
de humane vormgeving van onze 
wereld en ze uit te nodigen en uit 
te dagen die verantwoordelijkheid 
te aanvaarden en in eigen situatie 
gestalte te geven. ( definitie Vre
deseducatie volgens Vriens 1987). 
Dit betekent dat ieder moet leren:
Om te gaan met het geweld in 
jezelf
Geweldloos conflicten op te lossen
Vooroordelen en vijandbeeld te 
verwerpen
Zich kritisch te oriënteren op poli
tiek en cultuur
Gevoel voor humor te behouden
Goede informatie te gebruiken 
over mondiale problemen
Al deze vaardigheden zijn juist 
op plaatselijk niveau zeer bruik
baar en zelfs een goed instrument 
bij maatschappelijke onrust. U 
kunt onze trainingen financieel 
ondersteunen via giro: 79911 tnv 
Humanistisch Vredesberaad te 
Alphen.

Oorlogspropaganda, de media 
en wij
In haar boek “Elementaire princi
pes van oorlogspropaganda” noemt 
Anna Morelli 10 geboden voor oor
logspropaganda. Zij baseerde deze 
geboden op gegevens uit een boek 
van Ponsonby uit 1928. Deze pro
pagandageboden zijn: 1wij willen 
geen oorlog, 2 het andere kamp 
is de enige verantwoordelijk voor 
oorlog, 3 de vijand lijkt op de du
ivel, 4 wij verdedigen een nobele 
zaak, 5de vijand begaat bewust 
wreedheden, wij onopzettelijke 
fouten, 6de vijand gebruikt il
legale wapens, 7 wij lijden weinig 
verliezen, de vijand verliest enorm, 
8kunstenaars en intellectuelen 

steunen onze zaak, 9 onze zaak 
is heilig, 10wie aan onze propa
ganda twijfelt, is een verrader. 

Journalist voor de vrede 2007
Hoe makkelijk kan je deze re
gels toepassen in deze tijd. En 
aansluitend hierop over stappen 
op de waardering voor de journal
ist voor de vrede 2007. Want er 
wordt veel gepubliceerd op papier 
en digitaal. (Ik beperk me nu tot 
enkele willekeurige aanbevolen 
bronnen: zoals alternativenews.
org, publicintegrity.org of stanvan
houcke.blogspot.com). Het zijn 
bronnen om ons scherp te houden, 
om kritisch te blijven. Aangezien 
de media hun pijlen juist op ons, 
lezers en kijkers, richten moet 
vooral het publiek de keuze maken 
over de kwaliteit van de informatie 
die we dagelijks over ons heen  
krijgen. Informatie mag niet af
hankelijk zijn van het grote geld of 
de overheid of de grote massa. 

Op onze oproep, in ‘t Kan Anders/
Vredeskoerier  2007 nr. 3,  is 
gereageerd door het noemen van 
een aantal kandidaten.  Tot nu toe 
zijn deze kandidaten voorgesteld: 
Joeri Boom, Hanneke ChinAFo, 
Oscar Garschagen, Henk Hofland, 
Antoinette de Jong, Arnold Kar
skens, Henk vd Keur, Koert Lindi
jer, Joris Luyendijk, Bram Vermeu
len, Rudi Vranckx.
Misschien weet u een andere 
journalist, publicist, cartoonist of 
een redactie die een wezenlijke 
bijdrage heeft geleverd aan een 
cultuur voor vrede en geweldloos
heid. Of vind u juist dat sommigen 
die waardering niet verdienen! 
Reageer per email, telefoon of 
schriftelijk naar: info@humanis
tischvredesberaad.nl,  0648233329 
of  Postbus 75490, 1070AL Am
sterdam. 

Anke Polak

Speerpunten Humanistisch Vredesberaad
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Van 27 april tot 3 mei hebben het 
Haags Vredesplatform en het Haags 
Interkerkelijk Vredeswerk een mani
festatie georganiseerd in het Haagse 
stadhuis (in de grote hal, het Atrium). 
De atriummanifestatie past in een 
nogal goedkoop opgezette campagne 
van de gemeente om te herdenken 
dat honderd jaar geleden de tweede 
vredesconferentie plaats vond, die 
leidde tot de instelling van het In
ternationaal Hof van Arbitrage. De 
grote smaakmaker van die conferen
tie, Tobias Asser, kreeg de Nobelprijs 
voor de Vrede en die gebeurtenis was 
de reden tot de bouw van het Vre
despaleis. Met dit paleis ontstond iets 
van een visie over een wereldorde 
die boven het geruzie van de oorlog
voerende staten uitging, maar ook 
van een visie over de mislukkingen 
in de vorm van twee wereldoorlogen, 
een koude oorlog en iets wat nu als 
nieuwe wereldorde wordt gepropa
geerd door het Project New American 
Century. 
Samen met het Internationaal 
Gerechtshof, het Internationaal 
Strafhof, het Joegoslaviëtribunaal en 
de Organisatie voor het verbod van 
chemische wapens hielden wij dus 
een tentoonstelling. De manifestatie 
werd geopend door burgemeester 
Deetman, die de vooruitgang van 
de vrede vooral in het verdwijnen 
van het Oostblok in 1989 zocht. Dat 
ook de hegemonie van de Verenigde 
Staten als garantie voor wereldvrede 
twijfelachtig is, zeker onder het 
huidige presidentschap, mocht niet 
im Frage worden gesteld. Discussie 
daarover leidde aanvankelijk tot 
afwijzing van gemeentelijke subsidie 
bij alle aanvragen in het kader van de 
vredesherdenking. Wij kregen dus wel 
geld voor de tentoonstelling, voor de 

presentatie van de internationale or
ganen, maar niet voor discussiefora…
Op zondag 29 mei hielden alle ex
poserende organisaties een lezingen
cyclus voor een rij constant bezette 
stoelen en een aandachtig gehoor. De 
vragen aan de internationale hoven 
waren vooral commentaar op het on
vermogen om op belangrijke punten 
doeltreffende rechtssituaties te schep
pen. De uitspraken van het Internatio
naal Gerechtshof dat de muur tussen 
Israël en Palestina onrechtmatig en 
het dreigen met atoombommen een 
oorlogsmisdaad is, hebben nog steeds 
geen gevolgen gekregen. 
Het HVP exposeerde zijn panelen, 
grotendeels afkomstig van zijn jubi
leumfeest op 1 oktober, maar aange
vuld met foto’s en affiches van meer 
actuele gebeurtenissen. Bovendien 
gaf het straattheater, dat ook be
kend is geworden van demonstraties 
soms de nodige acts ten beste. De 
toeschouwers werden geconfronteerd 

Het Haags Vredesplatform exposeert in het Haagse stadhuis

met de wapenhandelaar P.A. Triot, die 
zijn zaakje een móórdhandel vond en 
jammerde dat met de vrede geen geld 
te verdienen viel. Iemand van het 
Joegoslaviëtribunaal geloofde dat wij 
werkelijk gehinderd werden door een 
vertegenwoordiger in oorlogstuig! 

Op dinsdag 1 mei werd in het Atrium 
het Michiel de Ruyter jaar gevierd 
met de opening van een grote foto
tentoonstelling Marine en Michiel in 
aanwezigheid van J.P. Balkenende 
en met veel militair kabaal. Het 
HVPstraattheater trad op met een 
pacifistische Michiel de Ruyter en zijn 
derde vrouw, die een fanatiek aan
hangster van “de VOCmentaliteit” 
beweerde te zijn. Helaas kwam deze 
actie niet verder dan tot een guerrilla 
met de diplomatieke bewakingsdienst 
DKDB, die de acteurs voortdurend de 
weg versperde; de pers haalden wij 
niet. 
Uit deze confrontatie bleek welke ver
schillen van opvattingen er bestonden 
tussen het Haags Vredesplatform, dat 
zich keert tegen iedere vorm van oor
logsvoorbereiding, met name tegen 
propaganda door militair vertoon en 
de gemeente die mariniers gebruikt 
als argument voor “vredehandhaving” 
op dezelfde wijze als NoordKorea 
zijn in massaal opdracht van de staat 
vervaardigde sociaalrealistische schil
derijen exposeert. Den Haag, stad 
van recht & vrede, gedoogt op 29 
juni een Veteranendag waarmee het 
Nederlands militair optreden in het 
voormalig Nederlands Indië, Nieuw
Guinea en in opdracht van de NATO 
wordt verdedigd. Het is nog steeds 
nodig dat wij daarover een tegenge
luid laten horen. 

Jan Bervoets, 
voorzitter Haags Vredesplatform
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Augustus 1945                                                  Augustus 2007

Nergens kernwapens
Dus ook:

geen Amerikaanse kernwapens
in Nederland

 

naam plaats handtekening

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

   
Volle lijsten kunt U inleveren bij:  

T. Fopma, Joh. Verhulststraat 121-ll,  1071MZ Amsterdam                                                            
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Augustus 1945 kernbommen op Hiroshima en 
Nagasaki. 
Zoals al veel jaren worden ook dit jaar de meer dan 
200.000 slachtoffers herdacht met een tentoonstelling 
bij de Sint Antoniesluis tegenover het Rembrandthuis. 
Maar niet alleen herdenken maar ook nee blijven 
zeggen tegen de kernwapens die, met de VS 
voorop, weer helemaal  mee mogen doen in de oor
logsvoering! Op een vraag van een Amerikaanse 
journalist of er bij de recente  VS vlootoefening  in 
de Perzische golf  kernwapens aan boord waren werd 
ontwijkend geantwoord door een marinevoorlichter.  
De feiten:  De NAVO is bereid  om als eerste kern
wapens te gebruiken 
 Er zijn nog steeds Amerikaanse kernwapens op 
Nederlands grondgebied, de vliegbasis Volkel. Neder
landse piloten worden nog steeds getraind om ze te 
gebruiken. Ook de nieuwe JSF’s  zullen (voor een 
deel) weer een kernwapentaak krijgen. 
 Ook deze Nederlandse regering zwijgt over de 
permanente schending door Nederland van het ver
drag  tegen de verspreiding van kernwapens terwijl ze 
sancties tegen Iran steunt dat (tot nu toe) dit verdrag 
respecteert.
De handtekeningenlijst heeft dit jaar als leus: 
Nergens kernwapens Dus ook: Geen Ameri-
kaanse kernwapens in Nederland.
Wij staan op 9 augustus van 1018 uur bij de Sint 
Antoniesluis, te bereiken met lijn 9 vanaf Amsterdam 
C.S. 
 
We hebben die dag veel mensen nodig die het publiek 
willen informeren en die 
handtekeningen willen verzamelen. 
Geef je op om mee te helpen voor een dag, een 
ochtend, een middag of een uurtje. 
Tera Fopma: email terafv@xs4all.nl

Bomspotters uit België naar Faslane, blokkade 
17 en 18 september
Nederlanders moeve mee!
Sinds oktober 2006 loopt in Schotland de ‘Faslane 
365actie’. Een jaar lang blokkeren elke dag groepen 
activisten uit binnen en buitenland de marinebasis 
in Faslane waar de Britse atoomduikboten zijn ge
stationeerd. Op woensdag 14 maart keurde het Britse 
parlement de omstreden plannen goed om de Trident 
atoomduikboten te vernieuwen. Het is tijd om de druk 
op te voeren. Op 17 en 18 september is het de beurt 
aan de Bomspotters. Op vraag van de Britse vredes
beweging trekken we naar Faslane om gedurende 2 
van de 365 dagen de militaire basis te blokkeren. 
Al jaren zijn de kernwapens in Faslane het doelwit 
van grootschalige geweldloze directe acties. Sinds de 
start vorig jaar hielden al meer dan 60 groepen op 
een geweldloze manier de basis geblokkeerd. Daarbij 
werden 583 mensen gearresteerd. De vaak kleurrijke 
blokkades waren het werk van heel uiteenlopende 
groepen: jongeren, geestelijken, vrouwengroepen, 
academici,... 
 
Op 17 en 18 september trekken de Bomspotters naar 
Schotland om 48 uur lang de militaire basis te blok
keren. We leggen daarvoor contacten met groepen 
in andere NAVOlidstaten, voor een blokkade met 
mensen uit de ‘nuclear sharing countries’. Net als 
in België liggen ook in Nederland, Italië, Duitsland, 
Turkije en GrootBrittannië NAVOkernwapens. Met 
een gezamenlijke blokkade willen we de Faslaneactie 
in een ruimere politieke context situeren. Bovendien 
betekent het, na de klachtenactie tegen kernwapens 
in meer dan 52 Europese steden, een stap vooruit 
voor de internationalisering van onze campagnes. 
 
Bomspotting is op zoek naar actievoerders om mee 
naar Faslane te gaan.
Ben je geïnteresseerd? Contacteer Vredesactie/Bom
spotting op bomspotting@vredesactie.be of via  0032 
3281 68 39. Meer info op www.faslane365.org

Hiroshima-Nagasaki 
herdenkingsdag
Amsterdam 9 augustus 2007

Trident actie

Voorbereiding aanval op Iran gaat door

Eind maart hield de VS een grote marine oefening in de Perzische golf. Hieraan namen 40 schepen deel waar
onder 2 grote vliegdekschepen met elk 80 vliegtuigen. De aandacht voor deze oefening was bijna afwezig door 
de er mee samenvallende arrestatie van de 15 Britse matrozen en mariniers die “toevallig” net een vrachtschip 
moesten inspecteren in een stukje zee waar ze normaal niet komen (volgens een Irakese hoge militair). De 
commandant van de Engelse boot had een paar weken daarvoor in een interview gezegd dat ze (ook) inlichtin
gen verzamelden over de vlootbewegingen van Iran.  
Op 24 mei was de VS met de grootste vlootconcentratie in de wateren bij Iran aanwezig sinds het begin van de 
aanval op Irak: 3 vliegdekschepen, 2 kruisers, 2 landingschepen en 2 torpedojagers naast de kleinere schepen. 
Aan de oefening deden 17 000 matrozen en mariniers mee.
11 juni Israël lanceert een nieuwe spionagesatelliet met het doel Iran nog nauwkeuriger te kunnen observeren. 
Objecten tot 70 cm worden onderscheiden.
Wat las, hoorde of zag u in de grote Nederlandse media hierover? Gaat u maar rustig slapen. Balkenende volgt 
de grote Leider.

Reynold Klooker
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Aan het 60 jarige bestaan van de moderne staat Israël 
hangt een kaartje. Een kaartje van bezette gebieden sinds 
1976. Deze gebieden zijn na een felle korte oorlog veroverd 
door Israël. De West Bank en Oost-Jerusalem waren van 
de Palestijnen en de Golan Hoogte was van Syrië. De Golan 
Hoogte is inmiddels geannexeerd, maar de status van de 
eerste twee gebieden is nog steeds een zwarte bladzijde in 
de Israëlische geschiedenis.
Wereldwijd werd aan deze situatie aandacht geschonken op 
9/10 juni, 40 jaar na dato.

“De wereld zegt neen tegen de bezetting!” is het motto 
van deze actie, die in 22 landen in de wereld plaats vindt. 
Van Australië, IJsland, Griekenland, Zuid Afrika tot Japan, 
overal protest. Ook in Nederland zijn wakes, discussies, 
film en bustours georganiseerd van Groningen tot 
Maastricht en van Den Haag tot Amsterdam, van mei t/m 
juni. Zie ook de website voor actuele foto’s en verslagen: 
www.40jaarbezetting.nl      Anke Polak

West-Bank en Gaza 40 jaar bezetting door Israël
'Ik ben ontzet' manifestatie op 5 juni  in Den Haag
 
Op het Plein bij de Tweede Kamer wordt een grote 
taart geserveerd met daarop de kaart van Israël en de be
zette Palestijnse gebieden. Op de WestBank staan de illegale 
nederzettingen en de muur die Israël op bezet Palestijns land 
heeft gebouwd. Sonja Zimmermann (bestuurslid van Ned. 
Palestina Komitee) spreekt de aanwezigen toe.
De  Tweede Kamerleden Harry van Bommel (SP) en Mariko 
Peters (GL) verwijderen de kolonisten uit de WestBank en 
breken de muur af. Daarna planten anderen olijfbomen en een 
Palestijnse vlag als teken van de creatie van de Palestijnse  
staat.  
De foto's zijn gemaakt door Wim Lankamp, voorzitter van het 
NPK. 
Zie voor meer over Israël en Palestina: www.xs4all.nl/~npk

40 jaar bezetting
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 op 23 maart jl. moesten 10 vredesactivisten bij 
de politierechter in Den Haag voorkomen voor hun 
protest op 4 juli 2006 bij het Ministerie van Defensie. 
De demonstranten stelden zich aan de vooravond van 
het bezoek van de Burgemeester Akiba (in het kader 
van de Mayors for Peace campagne) in toga op voor 
de ingang van het ministerie van Defensie. Dit om 
aandacht te vragen voor de uitspraak van het Inter
nationaal Gerechtshof 10 jaar eerder (8 juli 1996) 
met betrekking tot de illegaliteit van het dreigen of 
gebruikmaken van kernwapens en de voortdurende 
nederlandse steun aan de NAVO kernwapenpolitiek 
en de opslag van VS kernwapens op vliegbasis Volkel. 
Tijdens hun eerste rechtszaak verschenen de vrede
sactivisten ook in toga voor de rechter, die dat niet 
accepteerde en de zaak verdaagde. Dit maal stond de 
politierechter het de vredesactivisten wel toe om in 
toga te verschijnen. De vredesactivisten werden vero
ordeeld tot een boete van 120, euro voor het niet 
opvolgen van een politiebevel. De activisten overwe
gen in Hoger Beroep te gaan.

Een ander geluid op veteranendag

Vanaf 2005 wordt er elk jaar op 29 juni in Den Haag 
een veteranendag gehouden. Deze veteranendag is 
ingesteld door het ministerie van Defensie en gaat 
gepaard met veel militair vertoon en verheerlijking 
van het militaire verleden. Het Haags Vredesplatform 
vindt het nodig dat hier een tegengeluid naast komt 
te staan.
Dit jaar werkt het Haags Vredesplatform samen met 
Kerk en Vrede, het Humanistisch Vredesberaad en 
AMOK voor de organisatie van een alternatieve veter
anendag. Groter opgezet dan verleden jaar, en meer 
tot het publiek gericht. Vanaf half elf ‘s morgens tot 
half vijf ‘s middags zullen er op het Plein in Den Haag 
een tent en een podium staan met verschillende 
stands van vredesorganisaties en burgervredesini
tiatieven. Er zullen spreekbeurten/debatten worden 
gehouden met gelegenheid tot discussie, opgeluisterd 
door muziek, poëzie en cabaret. 
Onder de leuze bloed, zweet en tranen zal er een 
afwisselend dagprogramma worden afgewikkeld op 
basis van drie thema’s:
Tussen 1112.00 uur. 
Onze afschuw voor de misleidende werving voor en 
propaganda door het leger en de campagnes daar 
tegen, met voorbeelden van misleiding.
Tussen 1314.00 uur.
Beeld en werkelijkheid van het leger; veteranen voor, 
tijdens en na de missie. We hopen dat er veteranen 
zullen spreken en gegevens uitwisselen en dat we 

 Op 30 maart jl. moesten tien vredesactivisten bij de 
politierechter in Den Bosch voorkomen voor hun anti
kernwapenaktie op vliegbasis Volkel op 6 augustus 
2005. In deze zaak hebben de advocaten tot 4 x maal 
toe de politierechter gewraakt, omdat hij weigerde in 
te gaan op de motieven van de vredesactivisten. Uit
eindelijk werd het 4e wrakingverzoek toegewezen. De 
afgelopen zitting werd er opnieuw door de advocaten 
gewraakt, nadat hun verzoek om deze ingewikkelde 
zaak voor te leggen aan een meervoudige kamer door 
de politierechter werd afgewezen. Ondertussen is dit 
wrakingverzoek toegewezen. Een nieuwe zittingsda
tum is nog niet bekend.
 Op 31 mei jl. moest 1 vredesaktiviste in Hoger 
Beroep voorkomen bij de rechtbank in Den Haag van
wege een dyinn tijdens de NIID wapenbeurs in Den 
Haag in 2005. De advocaatgeneraal eiste 190, euro 
boete voor het niet opvolgen van een politiebevel. De 
uitspraak volgt over 2 weken. Twee andere deelnem
ers aan de dyinn zijn eerder in Hoger Beroep veroor
deeld tot 150, euro boete.

Rob Boogert

Overzicht rechtszaken begin juni 2007 

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

mensen kunnen opvangen. We hebben voor dit laatste 
om bijstand gevraagd.
14.3015.30 uur.
Alternatieven voor conflictoplossing (burgeriniti
atieven). 
Verschillende burgervredesactivisten zullen spreken 
over hun ervaringen, waaronder Sjors Beenker, be
kend van Hollanditis Nu.
Tussendoor zullen er muzikale en poëzie intermezzo's 
zijn.

Deze dag is uiteraard niet gericht tegen de veteranen, 
maar tegen het politieke systeem dat de veteranen 
misbruikt om oorlog te verheerlijken. Wij proberen de 
mobilisatie vóór de oorlog, die uitgaat van de officiële 
organisatoren van veteranendag om te buigen naar 
een mobilisatie tégen de oorlog. We zullen proberen 
de toehoorders ervan te overtuigen dat militair op
treden geen wenselijke of werkbare methode is om 
internationale conflicten op te lossen. We weten dat 
er veteranen zijn die dit zullen beamen. Den Haag zal 
niet alleen een stad van parades en van blinde ge
hoorzaamheid aan de militaire macht zijn, maar ook 
van burgers die aan het denken worden gezet. En die 
zullen meehelpen om aan deze parades een halt toe 
te roepen.

Informatie hierover binnenkort op 
www.haagsvredesplatform.nl

Jan Bervoets

Niet meehuilen met de wolven
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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
vr 29 jun 2007•	  Alternatieve 
Veteranendag. Het HVP heeft 
het voortouw genomen voor 
een evenement waar niet 
het militair vertoon, maar de 
veteranen zelf en hun verhalen 
centraal staan. Wij zoeken 
samenwerking met vredes 
en veteranenorganisaties om 
dit plan uit te werken.. Den 
Haag. Haags Vredes Platform. 
www.haagsvredesplatform.
nl/contact/ vredessite.nl/
nieuws/2006/hvp2906.html
zo 1 jul 2007•	  Festival Live for 
Life / Taste of Cultures festival: 
LIVE AGAINST RACISM !!!!. 
Ontmoetingplaats van ruim 
18.000 kleurrijke jongeren in 
de leeftijd van 17 tot 35 jaar 
uit verschillende culturen en 
die laten zien dat de smaak 
van deze culturen swingend, 
smakelijk, respect, vreedzaam, 
maar bovenal een bron van 
rijkdom is voor Nederland. 
Arnhem. Stichting Rhythm 
of Reason. 0481361327/06
26610092. info@liveforlife.nl 
www.liveforlife.nl
zo 1 jul 2007•	  Klimaatactie ‘De 
zee komt’. Rene Pare vraagt op 
spectaculaire wijze aandacht 
voor de milieu problematiek, 
die ten grondslag ligt aan 
het klimaatprobleem: Op het 
dak van het TAC wordt met 
welvaartsresten met gigantisch 
grote letters het woord ‘SOS’ 
gevormd. TAC, Vonderweg 
1, Eindhoven. Ihkv. het Via 
Ventose Festival (www.tac.
nu). Rene. 0402133032 of 
2464271. pare@dse.nl pare.
dse.nl/sos/soseindhoven.pdf
za 7 jul 2007•	  Popconcerten 
‘Live Earth’ concerten ‘for a 
climate in crisis’. Op initiatief 
van Al Gore en andere milieu
activisten: een 24uurs 
popconcert in alle continenten 
tegelijk, om actie te 
mobiliseren om de opwarming 
van de aarde te stoppen. Mmv. 
meer dan 100 topartisten. 
Concerten in: Shanghai, 
Sydney, Johannesburg, London 
en in nog nader te bepalen 
plaatsen in Brazilie, Japan, de 
VS en Antarctica.. Tevens start 
van een nieuwe campagne 
Save Our Selves. Ook live op 
Internet. liveearth.org/
do 9 aug 2007•	  Hirohsima/
Nagasaki herdenking, Sint 
Antoniesluis, Amsterdam 
Jaarlijkse herdenking van de 
atoombommen op deze Japanse 

steden. Handtekeningenactie en 
informatiekraam. Org: Vrouwen 
voor VredeAmsterdam. Info: 
0206734535 (Tera Fopma). 
terafv@xs4all.nl

Meerdaagse activiteiten
t/m zo 30 sep 2007 •	
Tentoonstelling Vrouw van 
de wereld  Anna Maria van 
Schurman als internationale 
ster. In 2007 is het vierhonderd 
jaar geleden dat Anna Maria 
van Schurman (Keulen 1607
1678) werd geboren. Zij was 
een ‘savante’ vrouw met 
opmerkelijk veel contacten met 
de geleerden en groten van 
haar tijd. Museum Martena, 
Franeker. 0517 392 192. info@
museummartena.nl www.
museummartena.nl
t/m ma 31 dec 2007 •	
Petitie voor een nieuw 
Europa Referendum. Het 
samenwerkingsverband 
‘Ander Europa’ is een petitie 
gestart waarin de Tweede 
Kamer wordt gevraagd een 
referendum te organiseren 
over een nieuw Europees 
verdrag dat in de plaats komt 
van de Europese Grondwet.. 
Samenwerkingsverband 
‘Ander Europa’. info@
wijwillenreferendum.eu www.
wijwillenreferendum.eu
zo 15 jul 2007 t/m do •	
19 jul 2007 15:00 Anti 
militaristische wandeltocht Is 
Het Hier Oorlog?. Kamperen 
en ongeveer 20 km per dag 
lopen. Enkele avonden met een 
thema.. Camping De Meene, 
Markslagweg 6, Buurse (bij 
Enschede). E 10 per dag voor 
kamperen en eten. Bed kun 
je reserveren in Nivonhuis 
Den Broam, tel: 053  569 
6234. VredesInfoCentrum in 
Groningen. 050  3133 247. 
vredescentrum@hotmail.com

wo 29 aug 2007 t/m vr 31 •	
aug 2007 Seminar Political 
Campaigns, Communication 
and the Internet. “This seminar 
is open to professionals in 
the field of campaigning, 
public affairs, communication, 
journalism and the academic 
world’’. Felix Meritis, 
Amsterdam. The Amsterdam
Maastricht Summer University 
(AMSU). 020  620 02 25. 
ruggero.lala@amsu.edu www.
amsu.edu/courses/POLI1/

Terugkerende activiteiten

Iedere eerste donderdag •	
van de maand. 18:00-
19:00 Wake Silence for 
Peace voor een cultuur van 
vrede en geweldloosheid voor 
de kinderen van de wereld. 
Den Haag Carnegieplein; 
voor het Vredespaleis. 
Gratis. Org: Silence for 
peace. 0703604510  info@
voordekinderenvandewereld.
nl www.
voordekinderenvandewereld.nl 
Iedere eerste zaterdag •	
van de maand 14:00-14:30 
Vredeswake Stadhuisbrug 
Utrecht op de Stadhuisbrug. 
Met op ons spandoekje: ‘Vrede 
zonder wapens’. We delen 
een actuele flyer uit aan het 
publiek. Komt u er ook eens 
bij staan? Een half uurtje 
maar... Vredeswakegroep Regio 
Utrecht. Tilly Okhuizen (030
261507) bgg Geertje Kuipers 
(0345536536). geertjek57@
hotmail.com
Iedere eerste vrijdag van •	
de maand 12:45-13:45 
Stille Wake Vrouwen in het 
zwart, Lieverdje op het Spui, 
Amsterdam  Lily van de Bergh  
020 – 6223661, osp@xsall.nl
Elke tweede zondag van de •	
maand 15:00-16:00 Wake 
Cellencomplex Schiphol Oost. 
In deze gevangenis zitten veel 
mensen die niet in Nederland 
mogen (ver)blijven omdat ze 
niet over de juiste papieren 
beschikken. De wake is bedoeld 
als solidariteitsbetuiging 
en protest. Cellencomplex 
Schiphol Oost, Ten Pol 64, Oude 
Meer, Schiphol Oost. Vertrek 
14:40 parkeerplaats naast 
rest. Wakamana op station 
Amsterdan Zuid.Jeanette Noel 
Huis. 020699 8 996 (Frits ter 
Kuile) / 0206969 899 (Janneke 
van Veelen). fritstk@antenna.nl 
www.antenna.nl/noelhuis


