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Het overlijden van Christiaan la Poutré treft ons als redactie zeer. 
Al sinds januari heeft hij niet meer kunnen werken aan de opmaak van 
ook zijn blad. Maar de hoop op herstel bleef aanwezig. Op pagina 4 en 5 
vindt u een drietal reacties. Op pagina 5 ook aandacht voor het overlijden 
van de twee vredesactivisten Carel Nihof en Adrienne van Melle.

Het is heel goed mogelijk dat dit nummer in deze vorm en met deze 
namen het laatste is dat verschijnt. Het initiatief van Nico Faber 
wat in mei tot Hollanditis Nu geleid heeft, wordt voortgezet met een 
proefnummer dat half november zal verschijnen. Een aantal zaken zijn  
nog niet beslist, bv. de naam, en het aantal organisaties dat mee gaat 
doen (in ieder geval Pais, HVP, HVB, Stop de wapenwedloop, VD-Amok 
en WILPF). De bedoeling en hoop is dat het nieuwe vredestijdschrift 
in 2008 4 keer zal verschijnen. De lezers van ons blad en andere 
belangstellenden krijgen de gelegenheid om zich op 29 september uit te 
spreken. Vanzelfsprekend kunt u los van die bijenkomst ook uw mening 
geven per (e)post. Wij stellen dat zeer op prijs.

Wat de internationale politiek betreft het blijft spannend of de Bush het 
aandurft Iran met wapengeweld uit te schakelen. De militaire opbouw 
om dit kunnen doen gaat door en het demoniseren van Iran ook. De 
oorlogszuchtige taal van Bush doet het ergste vrezen. Een boeiende 
analyse van de Amerikaanse Midden-Oosten politiek kunt u lezen in 
Wereldrisk op z’n Amerikaans (pag. 6-8).

Spannend ook hoe de besluitvorming in Nederland zal verlopen over de 
verlenging van de militaire aanwezigheid in Uruzgan. Minder dan 50% 
(variërend tussen 30 en 45) van de Nederlanders is voor verlenging en 
dit niet alleen in stand.nl maar ook volgens recente defensie, Telegraaf en 
AD peilingen. Defensie en Buitenlandse Zaken proberen, geleerd door de 
grondwetdebakel, met lespakketten en de inzet van goed overkomende 
bekende Nederlanders zoals generaal Dick Berlijn en Minister van Staat 
Max van der Stoel de publieke opinie om te buigen. De campagne tegen 
de verlenging krijgt vorm. Zie pag. 23 en lees de bijgevoegde actiekrant.

Krijgen we wel of niet een referendum over het nieuwe Europese 
verdrag?
Schaft Nederland de JSF aan? Het is verontrustend stil in de PvdA 
hierover. Zie ook Springstof pag. 21.

Reynold Klooker

Pais, samen met het Humanistisch 
Vredesberaad en het Haags 
Vredesplatform organiseren dan 
een bijeenkomst voor lezers van 
vredesbladen. Deze bijeenkomst 
wordt ook gesteund door de initiatief-
groep die afgelopen mei Hollanditis.Nu 
heeft uitgegeven en nu bezig is met 
een nulnummer voor het gezamenlijk 
vredesmagazine. Dagvoorzitter is Fred 
Valkenburg, voorzitter van Pais.
Er zijn vier inleidingen van 10 à 15 
minuten, met daar tussen gelegen-
heid tot het stellen van verhelderende 
vragen. De inleiders zijn:
* Nico Faber projectbegeleider: op 
weg naar samenspel, het hoe en 
waarom van “Hollanditis.Nu”
* Janne Poort van Eeden van het 
Platform Vredescultuur: op weg naar 
een gezamenlijk vredesblad
* Guido Schokker van Stop de 
Wapenwedloop: het vervolg

* Egbert Wever van VD Amok: wat 
moet het kosten en wat mag het 
kosten.

Na de lunch (zelf brood meebrengen) 
is er om half twee een forumdiscussie 
over de vraag hoe dit gezamenlijk 
vredesblad er moet uit zien en wat 
erin moet staan. Buiten de inleiders 
zal ook Mans van Zandbergen van het 
WILPF deelnemen aan het forum. 
Wanneer u voor half elf binnenkomt 
ontvangt u een kopje koffie of thee. 
Ook de koffie en thee bij de lunch 
en in de middag worden u gratis 
aangeboden. 
Na de lezersbijeenkomst zal de 
ledenvergadering van Pais worden 
gehouden, die uiterlijk om 16.00 uur 
wordt gesloten.

Nico Faber, Egbert Wever

Lezersbijeenkomst gezamenlijk vredesblad 
zaterdag 29 september 10.30 - 15.00 uur 
in gebouw Emma, Cremerstraat 245 te Utrecht

Droevige tijdingen, spannende tijden
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Christiaans Uitvaart 

Voor Bettie
Voor de familie
Voor ons allemaal

Verdriet laat zich niet altijd in troost vertalen
Toch nog plotseling was Christiaan dood
Nu staat zijn kist nog hier op aarde
Straks keert hij als as terug in werelds moederschoot

Een lange stoet van vrienden op de fiets
Met de oudste broer op kop
Met achter zich een kanodrager en de kist
Met een kar vol bloemen Lieve Bettie, Rob
De kinderen die zeggen dat hij  als een vader voor hen voelde

Christiaan gaat uitvaren
Christiaan is dood
Christiaan moet de Styx nog over
De kanodrager met de kist wordt nu zijn boot
Op de kruising de agent, de arm geheven
Die alle verkeer stil laat staan
Om deze processie voor te laten gaan

Een stille en blije glimlach blijft nastralen
Hij ging de strijd aan met zijn eigen dood

Sonja van Wier

In memoriam 
Christiaan la Poutré
11 maart 1952 – 8 augustus 2007
 
Op 8 augustus overleed Christiaan 
la Poutré, die vanaf 1993 deel 
nam aan de redactie van de 
Vredeskoerier, het maandblad 
van het Haagse Vredesplatform. 
Ook nadat de Koerier samen ging 
met ’t Kan Anders en later met 
Kernwapens Weg! was Christiaan de 
vaste vormgever. 

Christiaan was van beroep jurist, 
eerst werkzaam bij de Raad van 
State, maar koos voor concreter 
werk met mensen. Hij werd sociaal 
raadsman bij de gemeente Den 
Haag. In zijn vrije tijd was hij 
bestuurder van de toneelvereniging 
ADO DVS en een van de prominente 
oudere karakterspelers. Zo behaalde 
hij in de rol van Droogstoppel in 
het veelbesproken toneelstuk Max 
Havelaar de prijs van de Masterclass 
van Aus Greidanus. 

Zijn artistiek temperament klikte 
met dat van zijn zwager Gerard 
van Alkemade, die fotograaf en 
cineast was en eindredacteur van 
de Vredeskoerier, zodat zij beiden 
een team konden vormen. Dit 
leidde naast de vormgeving van 
het blad tot tal van affiches en 
pamfletten, waarmee indertijd de 
conferenties en demonstraties van 
het HVP werden begeleid, en die 
nu nog in het HVP-archief te zien 
zijn. Na Gerards overlijden wisten 
de redacteuren van het steeds 
gewichtiger wordende blad dat ze 
op zijn talent als vormgever konden 
bouwen. 

Totdat aan het eind van vorig 
jaar het bericht kwam van zijn 
kwaadaardige hersentumor, die 
hem de pen uit zijn handen sloeg. 
Er  volgde een periode van traag 
herstel, gevolgd door  nieuwe 
kwaadaardige uitzaaiingen, die hem 
uiteindelijk noodlottig werden.

We kennen Christiaan als een 
rustige, altijd vriendelijke en noeste 
werker en missen hem.
 
Het Haags Vredesplatform
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Christiaan

Ik maakte met hem kennis op 31 augustus 
2004, na de begrafenis van Gerard van 
Alkemade op Oud Eik en Duinen. Nog geen 
drie jaar later, op 14 augustus 2007, was ik op 
Nieuw Eik en Duinen voor zijn crematie. 

Weer het heengaan van een mens nauw 
verbonden met Vredeskoerier ’t Kan Anders, 
weer iemand die ik qua inzet voor het blad 
en belangrijker nog als persoon zeer heb 
gewaardeerd. Doordat ik eindredacteur werd 
van Vredeskoerier ’t Kan Anders Kernwapens 
Weg! werkten wij intensief samen tijdens de 
opmaak van het blad. Dat gebeurde altijd in 
een weekeinde en de aansluitende maandag. 
De eerste keren kwam ik ervoor naar Den 
Haag, bij hem thuis. De ontspannenheid 
waarmee hij werkte, de creatieve ingevingen 
bij de opmaak, het gemotiveerd zoeken 
naar illustraties/foto’s bij de artikelen en de 
vriendelijkheid in de omgang waren voor mij 
zeer inspirerend. Ik kan mij niet herinneren dat 
wij een blijvend verschil van mening hebben 
gehad over aspecten van de opmaak. In rustig 
redelijk overleg kwamen we er altijd uit. Hij 
had een buitengewone soepelheid om een 
andere vormgeving te aanvaarden dan één 
die hij eerst zelf in gedachten of al uitgevoerd 
had. Door de “zegeningen” van de techniek, 
mijn aanschaf van een nieuwe pc, was het na 
twee nummers niet meer nodig bij hem thuis 
te komen. Telewerken met Christiaan ging ook 
zeer plezierig. Toch miste ik het directe contact. 
Ik kon dat een beetje compenseren door hem af 
en toe, los van het opmaakwerk, op te zoeken 
als ik toch voor iets anders in Den Haag moest 
zijn. Helaas is die mogelijkheid er nu niet meer. 

Reynold Klooker

Christiaan (midden foto) tijdens Paasmars 2006

In memoriam 
Adrienne van Melle-Hermans

Op 23 augustus 2007 overleed na 
een langdurige en slopende ziekte 
Adrienne Van Melle. Wij kennen haar 
als voorzitster van Vrouwen voor 
Vrede en als zodanig nam ze deel aan 
de beginfase van het Museum voor 
Vrede en Geweldloosheid en was zij 
betrokken bij de Gandhi herdenkingen 
in Amsterdam en Leiden. In 1999 werd 
zij uitgeroepen tot vredesvrouw van het 
jaar en ontving zij de Gandhi prijs.

Als internationaal voorzitter van de 
vrouwen voor vrede beweging bracht 
zij verschillende vijandelijke groepen 
bij elkaar. Allereerst de kontakten 
met Oost-Duitsland,  maar ook met 
Palestijnse en Israëlische vrouwen en 
met Christen- en Moslimvrouwen in 
Indonesië. Zij is en was een voorbeeld 
van een vredesactiviste en zo zal ze ook 
in onze groep voortleven.

Leiden, 1 september 2007  Nico Faber

Carel Nihof

Geheel onverwachts overleed Carel 
Nihof, in de leeftijd van 77 jaar, op 2 
juni jl., tijdens de laatste dag van een 
vaarvakantie met de ‘Zonnebloem’, een 
Rijnreis naar Mainz. Hij zocht er afleiding 
voor zijn ziekte, die hem meer en meer 
van zijn lichamelijke vermogens zou 
beroven.

Carel Nihof en zijn vrouw Jopie waren 
tijdens grote Haagse demonstratie tegen 
de kruisraketten van oktober 1983 actief 
in  het Wijkplatform Nieuw Waldeck van 
het Haags Vredesplatform. Daarna was 
hij nauw verbonden aan de kerngroep 
van het HVP als organisator van diverse 
activiteiten als wakes, demonstraties 
en manifestaties. Met zijn vrouw Jopi, 
die lid was van Vrouwen voor Vrede 
verzorgde hij de jaarlijkse vredesdiners; 
vooral de pindasoep was onnavolgbaar. 
Kort na zijn pensionering in 1995 werd 
hij door zijn ziekte getroffen, maar zijn 
geest is nog altijd helder gebleven.
Wij zullen hem altijd blijven gedenken 
en leven mee met zijn familie.

Jan Bervoets



6 Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg! SEPTEMBER 2007 7Vredeskoerier 't Kan Anders Kernwapens Weg!SEPTEBER 2007

Wereldrisk op z’n Amerikaans

Soms zou je bijna terugverlangen naar de Koude 
Oorlog met zijn afgebakende invloedsferen 
in Oost Europa en het Verre Oosten. Het 
Midden-Oosten en Zuidoost Azië krijgen 
steeds meer brandhaarden. De bewapening 
rijst er de pan uit. Steeds verder strekkende 
Amerikaanse bemoeienis. Onwillekeurig vragen 
sommigen zich af of enig tegengas van Rusland 
en China misschien heilzaam zou kunnen 
werken.Inmiddels speelt Poetin op die gedachte 
in. Op 17 augustus werden er op Russisch 
grondgebied Russisch-Chinese legeroefeningen 
gehouden. Ook liet hij, voor het eerst sinds 
het einde van de Koude  Oorlog, vluchten met 
strategische bommenwerpers in de Atlantische 
en Stille Oceaan hervatten. Noorse, Engelse en 
Amerikaanse vliegtuigen stegen op om ze te 
schaduwen. Dat is dus weer een Koud Oorlogje. 
Met alle gevaren van dien.

In de afspraken die Roosevelt, Churchill en 
Stalin nog tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in Yalta en Potsdam maakten, werden de 
bestandslijnen vastgesteld, en daarmee 
de naoorlogse invloedsferen. Overwegend 
in West Europa en het Verre Oosten. Het 
heeft ingrijpen in de invloedsfeer van 
de ander wel voorkomen (Hongarije, 
Tsjechoslowakije, Noord-Korea en Noord-
Vietnam). Berlijn en Cuba zijn een verhaal 
apart. Het Midden-Oosten is nog het 
aardigste verhaal, VS en SU grepen samen 
in wanneer Groot Brittannië en Frankrijk 
hun macht wilden handhaven. Desondanks 
bleef decennia lang de dreiging van een 
Derde Wereldoorlog toch als een wolk 
boven de wereld hangen. Vooral ten tijde 
van de Oorlog in Korea, dacht menigeen: 
“Over tien jaar zitten we er weer dik in”. 
Geen crises of er werd gehamsterd. Je 
weet het maar nooit.
Met de Val van de Berlijnse Muur (1989) en 
het uitroepen van de Russische Republiek 
door Heldin (1991) is de Sovjet Unie 
ineengestort en als wereldmacht van het 
internationale politieke toneel verdwenen. 
Dat lijkt rustiger dan het is. In Europa is 
het immers vrede. Maar elders. Zuidoost-
Azië  en het Midden-Oosten bijvoorbeeld 
met de oorlogen in Afghanistan, Irak en 
straks misschien Iran. Die regio’s lijken 
voor de VS meer en meer een verlokkelijk 
strategisch wingewest. De oorlogen die 
het westen er voert liegen er niet om. Ze 
zijn bloedlink. Om nog maar te zwijgen 
van een kelderende beurs. Gelukkig! Nog 

geen Zwarte Donderdag (de Krach van 
1928). Welke tekenen aan de wand zijn 
er? China heeft op de betalingsbalans een 
overschot van 1500 miljard Euro. De dollar 
is nog maar een derde waard van wat hij 
in 1960 was. Er is een conservatief joods-
christelijke lobby in de VS zoals nog niet 
eerder vertoond. Volgens mij zet Bush 
alles op alles om, voor zijn ambtstermijn 
volgend jaar november om is, Iran aan te 
vallen. Het kan niet erger. Of het nu een 
wereldoorlog wordt of niet. Misschien moet 
je daar maar liever niet aan denken en 
gewoon een keuze maken tussen goed en 
verkeerd. Normen en waarden, ook in het 
Midden-Oosten. 

De hegemonie die Amerikanen er 
zoeken, heeft de voorbije zestig jaar een 
gedaanteverwisseling ondergaan. In 1948 
leek de vestiging van de staat Israël een 
logisch vervolg op de Holocaust, omdat 
een nationaal tehuis voor de slachtoffers 
van de Holocaust broodnodig zou zijn. 
Inmiddels is toch de nodige twijfel aan de 
onbaatzuchtigheid van de VS gerezen nu 
datzelfde Israël in een Amerikaans militair 
bolwerk veranderd blijkt. 
We hadden het kunnen weten, want in 
1953, het jaar dat Stalin stierf , werd in 
Iran een democratische ontwikkeling om 
zeep geholpen. President Mossadegh, 
die een Britse Oliemaatschappij 
nationaliseerde, werd door Amerikanen 
en Britten afgezet en sjah Reza Pavlevi 
werd gekroond. Het ging zestien jaar 
goed: we waren de keizer te rijk, althans 
wanneer je het vanuit de standpunten van 
de VS, Israël, de sjah en de damesbladen 
bekijkt. Vervolgens maakte in 1979 het 
uitroepen van de Islamitische Republiek 
door Khomeiny een einde aan die illusie. 
Even leek het de VS niet te deren dat een 
fundamentalist aan de macht kwam. Maar 
wat riep met name Jimmy Carter snel bij 
de les? De bezetting van de Amerikaanse 
ambassade en de maandenlange gijzeling 
van de bewoners. Dan is er tussen 1980 
en 1988 de oorlog tussen Iran en Irak. 
Het voordeel van de twijfel de oorlog te 
hebben gewonnen valt uiteindelijk Iran 
toe. Wanneer Irak dan in 1991 Koeweit 
veroverd, zijn voor de VS de poppen aan 
het dansen. Ze beginnen een oorlog die 
snel gewonnen wordt, de Eerste Golfoorlog 
(1991). Ze laten zich de hegemonie in het 
Midden-Oosten niet uit handen nemen. 
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Maar Bush Sr durft een uiteenvallen van 
Irak niet aan. Dat zou chaos meebrengen. 
De regering van Bush Jr is van een andere 
signatuur. De joods-christelijke lobby doet 
al eerder van zich spreken.

De dubbele houdgreep
In 1993 komt het Pentagon met de 
DUAL CONTAINMENT POLITIEK.  Het 
is de PNAC-groep1) die beleid als Dual 
Containment voorbereid. De democraat 
Clinton, die graag geschiedenisboeken 
leest en belangstelling voor het Israëlisch- 
Palestijnse vraagstuk heeft, is dan 
president. Maar…het Pentagon weet 
wat het wil. Ze vergeten dat Iran geen 
Arabisch land is (dat is de meeste mensen 
ontgaan). Iran is zeer fundamentalistisch,  
dus levensgevaarlijk, want anti-Amerika. 
Evenmin mag Irak, dat de despoot Saddam 
Hoessein als president heeft, maar enige 
kans krijgen in het Midden-Oosten het 
leiderschap op zich te nemen. Beiden 
verdienen een boycot en een regime-
change. Het Midden-Oosten betekent 
voor de Amerikanen (en zeker ook voor 
Europa) olie. De VS wil niet dat welk land 
dan ook, in het Midden-Oosten maar iets 
te zeggen heeft. Zo ontstaat tijdens het 
presidentschap van de republikein Clinton 
een opvatting van buitenlands bestuur die 
niets maar dan ook niets met democratie 
te maken heeft en alles met strategische 
stabiliteit op zijn Amerikaans-Israëlisch. 
Zo is het oorspronkelijk beleid van de 
Britten, die van de drie grootmachten 
in het Midden-Oosten er altijd twee te 
vriend hielden, gewijzigd. Iran en Irak 
worden nu beiden met omsingeling en 
regime-chance bedreigd. Ze kunnen een 
eventueel leiderschap in het Midden-
Oosten op hun buik schrijven. In de 
Tweede Wereldoorlog vochten de Engelsen 
met de Duitsers ( Montgomery tegen 
Rommel) in Noord Afrika. Ook in die 
gebieden is westers imperialisme niet 
vreemd. Maar nu zijn het de VS die de 
kolonialiserende rol van de Britten hebben 
overgenomen en de wijze waarop dat 
gebeurt ontwikkelt zich toch binnen een 
aantal decennia van diplomatiek naar 
economisch en nu naar strategisch. Was 
de Sovjet Unie grootmacht gebleven dan 
waren de ontwikkelingen misschien anders 
gelopen. De SU speelde in ieder geval bij 
de nationalisatie van het Suez kanaal een 
bemiddelende rol. De grote lijn van de 
niet-westerse geschiedenis van de laatste 
vijftig jaar is dat de VS – voorstander 
van dekolonisatie door Britten en Fransen 
– hun rol in het Midden-Oosten overneemt 
en militair heerser wordt. 

De wijze waarop zowel de staat Israël 
als respectievelijk het keizerrijk Iran 
als militaire voorpost zijn gebruikt is 
veelzeggend. Het veiligheidsbeleid van 
Nixon, door diens adviseur Henry Kissinger 
tot doctrine verwoord, behelsde dat de VS 
in Iran niet al te manifest met militairen 
aanwezig was (hij bereikte op die manier 
internationaal zelfs een detente), maar de 
sjah kreeg wel alle bewapening en hulp 
die hij meende nodig te hebben om de 
invloed van de Sovjet Unie in te dammen. 
Typisch Nixon. “Zijn ogen stonden te dicht 
bij elkaar”, zei Annie Schmidt, “evenals 
die van Kennedy”. Merkwaardig, dat 
strategisch belang van Iran. Ten tijde 
van het Modern Imperialisme (omstreeks 
1870) wilden de Russen altijd door Iran 
heen om bij een warmwaterhaven in de 
Perzische Golf te komen. Afghanistan was 
bij Engelsen en Fransen in trek omdat het 
op hun route van Afrikaanse koloniën naar 
andere koloniën in Indië lag. Misschien 
hebben Amerikanen van hun voorgangers 
in kolonialisme wel de weg geleerd, maar 
zijn ze tegelijkertijd hun eigen principes 
over dekolonisatie vergeten. 

Truman gebruikt het woord Containment 
(Policy) voor het eerst in 1947. In 
het nederlands sprak  men toen van 
indammingspolitiek. Hij wilde de 
communistische vijand niet openlijk 
militair aanvallen, maar “inblikken”. 
Vanwege de voortdurende dreiging van 
een wereldrevolutie, richtte hij in een 
ring van omsingelende landen, militaire 
verbonden op: NAVO (Atlantische Oceaan); 
ZOAVO (Zuidoost Azië) en CENVO 
(Centrale Verdragsorganisatie, voorheen 
Bagdadpact). Dat McArthur in Korea de 
48ste breedtegraad niet overschrijden 
mag, omdat op dat moment de Chinezen 
de grenzen van Mantsjoerije ook 
overschrijden, is conform die afspraken. 
Wat in Berlijn is gebeurd (luchtbrug), in 
Cuba (Chroestjov trekt raketten terug), 
in Hongarije en Tsjecho-Slowakije (niet 
ingrijpen van het westen), is conform de 
Containment Policy. Het is een vorm van 
internationaal iets afspreken. Hoewel het 
ondanks dat bijna misging.

De Dual Containment, is een verrechtsing 
van de buitenlandse politiek die aangeeft 
hoe machtig de VS in het Midden-Oosten 
moeten zijn. Israël is haar eerste militair 
bolwerk. Bewapend door de VS. De sjah 
was de tweede. Bewapend door Nixon. 
Saddam Hoessein was de derde. Bewapend 
door de VS. Twee van haar drie bolwerken 
in het Midden-Oosten raakte de VS 
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kwijt. In flagrante strijd met het geldend 
internationaal recht is de regering Bush 
bezig op brute militaire wijze zijn macht te 
heroveren. 

Dat de VS in het MO “democratie” 
brengen, is een opvatting die Amerikanen 
nog maar eens tegen het licht moeten 
houden. Misschien dat een Amerikaanse 
overheersing vernieuwing in de 
economie meebrengt en dat kan ook wel 
democratische opvattingen bevorderen. 
Economie heeft belang bij vrijheden. 
Maar democratie is ook nog zoiets als 
interne processen hun gang laten gaan. 
Ontwikkelingen niet verstoren. Wanneer 
Amerikanen Iran gaan bevechten, kiezen 
ze dan niet juist als voorbeeld Khomeiny, 
in plaats dat ze hem bestrijden? 

Wat Palestijnen overkomt en nog 
te wachten staat, laat zien is alles 
behalve ontruiming van de Westelijke 
Jordaanoever. In Gaza, wat sommigen 
dan leuk ludiek “Hamas-stan” noemen 
is omsingeling hun deel. Israël probeert 
er zijn meest geavanceerde helikopters 
met computergestuurde wapens 
zelfs op vreedzame betogers uit. Dat 
Haniyeh en Hamas geboycot worden 
is niet anders dan regime-change en 
het tart alle internationaal recht en 
vertrouwen. We zijn daarmee aangeland 
bij een politieke methode die bij veel 
dekolonisatieprocessen standaard 
steeds weer is toegepast: de scheidende 
kolonisator dan wel usurpator bepleit 
democratische verkiezingen en wanneer de 
uitslag hem niet bevalt, maakt hij zichzelf 
in andermans wereld onbetrouwbaar 
door te zeggen, dat de ander pas een 
democraat genoemd kan worden als hij de 
door de usurpator gekozen bewindsman 
kiest. Waarmee niet gezegd is, dat Abu 
Mazen een collaborateur is. 

Ontwapening
Willen we in het Midden-Oosten de 
bewapeningswedloop en de groeiende 
spiraal van oorlogsgeweld doen afnemen, 
dan moet de Dual Containment politiek 
van de baan. Wat betreft Iran kan dat 
nog. In het algemeen gesproken zou 
diplomatie richting Iran en Syrië en 
ontwapening ook van Israël de stabiliteit 
in het MO bevorderen. Dus de vrede. 
Kritische diplomaten zoals Hamilton en 
Baker hebben allang diplomatie in plaats 
van dreigende militaire actie bepleit. Dat 
Bush er niettemin alle haast achter zet 
nu zijn ambtstermijn afloopt, om Iran 
te overvallen, heeft te maken met de 

fascistoïde raadgevers die hij om zich heen 
heeft verzameld. Dat in tegenstelling tot 
zijn vader, die in Irak niet ook Bagdad 
wilde overvallen. 

De militarisatie van het Midden-Oosten 
door de Verenigde Staten vraagt erom dat 
het westen de cruciale functie van Israël 
daarbinnen bekijkt. Vierde militaire macht 
ter wereld, financieel gesteund door de 
VS, een binnenlandse economie die dreigt 
in te storten onder haar militaire lasten. 
Een luchtmacht die in sterkte de tweede 
ter wereld is. Wanneer VS-regeringen 
ooit de bedoeling hebben gehad een 
eigen Palestijnse staat te stichten in de 
te ontruimen Bezette Gebieden, dan 
hebben Israëlische regeringen er bij 
onderhandelingen wel voor gezorgd dat er 
in de praktijk geen ontruiming komt. Israël 
heeft bijna veertig VN-resoluties naast zich 
neergelegd. Het wil een joodse staat. In 
andermans land? Geschiedenis herhaalt 
zich zelden. Maar van Amerikanen met 
hun onfrisse verleden versus Indianen, 
de oorspronkelijke bewoners van hun 
land, kun je niet verwachten dat ze wat 
Palestijnen overkomt kunnen begrijpen. De 
toekomst van het Midden-Oosten ziet er 
somber uit. De kaarten voor wereldvrede 
zijn, en worden, daar verkeerd geschud.

Sonja van Wier.

1) De neoconservatieve-imperialistische 
politieke lobbygroep: Project for a New 
American Century

Zie aankondiging pg. 9
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Humanitaire ramp in Irak
De ontwikkelingsorganisatie Oxfam (in Nederland: 
Oxfam Novib) bracht op 30 juli 2007 een rapport uit 
over de toestand van de Irakese bevolking. Die is 
uitzichtloos, omdat oorlogvoeren meer prioriteit heeft 
dan noodhulp aan de bevolking. Genoeg aanleiding 
om stil te staan bij de bezetting van Irak, de gevolgen 
voor de bevolking en de mogelijkheden om het leed te 
verlichten.

Op het moment dat de door de VS geleide 
coalitie Irak binnen viel, was de toestand 
al beroerd. Het land was uitgeput door de 
oorlog tegen Iran, de eerste Amerikaanse 
golfoorlog (1990-1991) en de sancties van de 
Verenigde Naties. Volgens Oxfam en de NGO 
Coördinatie Commissie in Irak (NCCI, een 
samenwerkingsverband van 80 internationale 
en 200 Irakese NGO’s) is de humanitaire 
toestand sinds de bezetting dramatisch 
verslechterd:
- Vier miljoen mensen zijn afhankelijk van 

voedselhulp.
- Meer dan twee miljoen mensen, vooral 

vrouwen en kinderen, zijn ontheemd 
geraakt in Irak

- Meer dan twee miljoen Irakezen zijn naar 
buurlanden gevlucht, voornamelijk naar 
Syrië en Jordanië.

Ongeveer een derde van de 27 miljoen 
inwoners is dus afhankelijk van noodhulp.

Slechts 60 procent van de vier miljoen krijgt 
voedselhulp, in 2003 was dat nog 98 procent. 
De ondervoeding van kinderen is gestegen 
van 19 in 2003 naar 28 procent nu. Het 
aantal Iraki zonder afdoende watervoorziening 
is gestegen van 50 in 2003 tot 70 procent 
vandaag en 80 procent heeft onvoldoende 
sanitaire voorzieningen. In grote delen van 
Bagdad is slechts twee uur elektriciteit per 
dag.

Hulp is door de oorlogssituatie moeilijk, 
constateert Oxfam, maar zowel de Irakese 
regering als de donorlanden kunnen veel meer 
doen. Er is geld tekort. De VS hebben tot nu 
toe $450 miljard uitgegeven aan Irak, maar 
dat geld is grotendeels naar militaire operaties 
opgegaan. De hulp is voornamelijk besteed 
aan grootschalige opbouw en infrastructurele 
projecten. Veel van deze projecten zijn mislukt 
(en het geld is verdwenen in de zakken van 
de vrienden van Bush, JT). In 2006 was er 
achterstand van $26 miljard bij de uitvoering 

van deze projecten. De dramatisch daling van 
de noodhulp is te zien in de tabel.

We kunnen concluderen dat de betrokkenen 
het belangrijker winden de infrastructuur op 
orde te krijgen, dan de bevolking te voeden. 
Maar met miljoenen wanhopige mensen is het 
makkelijk zelfmoordterroristen te vinden. De 
bezetters moeten dat ook beseffen, maar het 
interesseert ze blijkbaar niet.

Oxfam en de NCCI geven aan hoe, ondanks de 
onveilige situatie, hulp kan worden verstrekt. 
Dat kan niet rechtstreeks, maar wel via locale 
NGO’s. De noodzakelijke contacten bestaan. 
Voor de financiering is een flexibeler houding 
nodig van de VN-organisaties en de donoren 
omdat de controlemogelijkheden geringer 
zijn dan bij reguliere hulp. Oxfam verbaast 
zich over de afwezigheid van deze flexibiliteit, 
omdat eerder soortgelijke projecten uitgevoerd 
zijn in onder anderen Angola, Zuid Soedan, 
Uganda, Tsjetsjenië, Darfur en Gaza. Naast 
directe noodhulp dient de Irakese overheid 
de voedselverstrekking te verbeteren en 
de bijstand aan gezinnen van weduwen (de 
meeste gesneuvelden zijn man) te verhogen 
van $100 naar $200 per maand.

Lokale NGO’s lopen risico’s als ze met de 
bezetters in verband worden gebracht. 
Daarom is hulp van donorlanden, die niet 
betrokken zijn bij de bezetting, dringend 
gewenst. Oxfam noemt expliciet België, 
Canada, Frankrijk, Duitsland, Zweden en 
Zwitserland.  Nederland komt niet in het rijtje 
voor, omdat onze regering steun levert aan de 
VS. Reden temeer om de volgzame houding 
van de regering te bekritiseren.

Jan Taat
Bron: www.oxfamnovib.nl/id.html?id=10242&from=
3685

Bedragen in 
miljoen dollar

2003 2004 2005 2006

Humanitaire 
noodhulp door 
donorlanden

862 875 453 95*)

Bijdrage in 
opbouwprojecten

1.233 3.519 20.949 18.010

*) Gegevens van slechts 19 van de 22 donorlanden, wel 
inclusief VS, GB en acht van de tien grootste donoren.

Internationale protestweek 
tegen de militarisering van de 
ruimte 
Het wereldnetwerk tegen wapens en 
kernenergie in de ruimte organiseert elk jaar 
in oktober -samen met de WILPF – een Keep 
Space for Peace week. Dit jaar van 4 tot 13 
oktober.
De oproep om wereldwijd acties te organiseren 
wordt gedaan door Bruce K Gagnon, de 
coördinator van het netwerk.
Zeg NEE tegen het raketschild dat de VS 
in Polen en Tsjechië wil plaatsen en zeg 
NEE tegen alle andere onderdelen van het 
rakettenverdedigingsplan van de regering 
Bush. Ook Nederland werkt er aan mee.
Voor informatie zie www.space4peace.org en 
www.myspace.com/brucekgagnon
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Wat zouden we moeten doen? 
Vaak vragen mensen me: “Wat zouden wij hier tegen 
moeten doen? Hoe kunnen we Bush tegenhouden?” 

Ik zou eerst zeggen dat wij verder dan het 
beschuldigen van Bush moeten gaan. Het imperium 
van de V.S. is groter dan Bush. Hopelijk is het nu 
allemaal duidelijk voor ons hoe de Democraten 
betrokken zijn geweest en nog zijn, bij de opbouw van 
het gehele militaire imperium van de V.S.. Het gaat 
om complete overheersing. Bush is enkel de stroman 
voor het grote geld. 

Dit is voor mij stap 1.

Stap 2 is openlijk te erkennen dat wij als 
natie en als burgers, profiteren van dit 
militaire en economische imperium van 
de V.S.. Door met onze legerlaarzen de 
wereldbevolking er onder te houden krijgen 
wij controle op een hoger percentage van 
de grondstoffen in de wereld. Wij, 5% van 
de wereldbevolking, gebruiken 25% van de 
wereld grondstoffen. Deze feiten leiden tot 
belangrijke morele vraagstukken die niet 
kunnen worden genegeerd.
 
Stap 3 is te erkennen dat wij aan oorlog en 
aan geweld verslaafd zijn. In het ontstaan 
van onze natie zat geweld ingesloten toen 
wij met de uitroeiing van de inheemse 
bevolking begonnen en de slavernij als 
systeem vestigden. Een veteraan van George 
Washington’s Leger zei in 1779: “Ik voelde 
me echt schuldig toen ik de toorts bij de 
hutten hield die het thuis waren van velen 
tot wij, de verwoesters, een desolate leegte 
nalieten...  Ons doel hier is schijnbaar alles 
te vernietigen, maar komt het niet doordat 
wij, verwoesters, het zaad van een Imperium 
zaaien?” De soldaat schreef dit toen het 
leger van Washington trachtte de beschaving 
van de Irokezen uit de Staat New York te 
verdrijven zodat de overheid van de V.S. zijn 
grenzen naar de rivier de Mississippi westelijk 
kon uitbreiden. De verwezenlijking van het 
Amerikaanse imperium was begonnen.

Onze geschiedenis is er sindsdien één van 
permanente oorlog geweest. Tweemalig 
ontvanger van de Congres Eremedaille , 
generaal Smedley D. Butler, Marine Korps van 
de V.S., haalt  in zijn boek “Oorlog is bedrog” 
herinneringen op: “ik bracht 33 jaar en 4 
maanden door in actieve dienst... en tijdens 
die periode bracht ik het grootste deel van 
mijn tijd door als witte boorden krachtpatser 
voor het kapitaal, voor Wall Street en de 
banken. In het kort: ik was een bedrieger, 
een gangster voor kapitalisme... Dus stelde 
ik Mexico en in het bijzonder Tampico veilig 
voor Amerikaanse oliebelangen in 1914. Ik 
hielp om Haïti en Cuba tot een fatsoenlijke 

plaats te maken voor de jongens van de 
“National City Bank” om revenuen binnen 
te halen. Ik hielp met het verkrachten van 
een half dozijn republieken in Midden-
Amerika ten bate van Wall Street... Ik hield 
grote schoonmaak in Nicaragua voor het 
internationale bankiershuis van “Brown 
Brothers” in 1902-1912. Ik bracht licht in de 
Dominicaanse Republiek voor Amerikaanse 
suikerbelangen in 1916. Ik zorgde voor recht 
en Amerikaanse fruitbedrijven in Honduras 
in 1903. In 1927 in China, hielp ik ervoor te 
zorgen dat “Standard Oil” ongestoord zijn 
gang kon gaan.”

Stap 4. Wij moeten beginnen met 
veranderen hoe wij over ons land denken. 
Wij moeten leren om te begrijpen wat 
oligarchie betekent. Ik zal u de moeite 
besparen van het opzoeken van de betekenis 
- een overheid waarin de macht in de 
handen van enkelen is. Wat moeten 
burgers doen als de democratie verloren 
is? Zij moeten vechten (geweldloos) 
om het terug te krijgen. Dit betekent 
natuurlijk directe actie en soms burgerlijke 
ongehoorzaamheid. Vrijwel al het goede 
in onze natie (afschaffing van de slavernij, 
vrouwenkiesrecht, burgerrechtenbeweging, 
anti-oorlogs bewegingen, enz.) is gekomen 
omdat mensen opstonden toen dat nodig 
was. Oproepen tot het opstellen van een 
aanklacht [tegen Bush, GS] door het Congres 
is nu onvermijdelijk. Sta jij op?
 
Stap 5. Vergeet de “ieder voor zich” mythe. 
Wij zijn allemaal gehersenspoeld in dit land 
om in het individualisme verhaal te geloven. 
Maar de beweging voor verandering kan 
slechts gezamenlijk vorm krijgen - werkend 
met anderen. Vergeet dus het egocentrische 
begrip dat “één sterke man”  ons te hulp 
gaat komen.

Zoals een verslaafde naar een groep gaat 
voor hulp tegen zijn verslaving, wetend 
dat zij het alleen niet kunnen, moeten wij 
gemeenschappen vormen om voor de nodig 
verandering te werken als wij de toekomst 
van onze kinderen veilig willen stellen. 

Stap 6. En mijn werk dan? Een andere 
verstikkende mythe in Amerika is “succes”. 
Doe maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg. Niet worden betrokken bij politiek, 
vooral niet oproepen tot een “revolutie van 
waarden” (zoals Martin Luther King Jr.) of 
je zal geoormerkt worden en dan kan je 
je tweede huis vergeten waarvan je altijd 
hebt gedroomd. In zekere zin worden 
wij gedirigeerd doordat wij zelf slaafs de 
succesmythe nalopen. Wij lopen in de pas 
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omdat succes en het stijgen op 
de sociale ladder belangrijker is 
geworden dan de bescherming 
van het vrije woord, schoon water, 
schone lucht, en het stoppen van 
een losgeslagen overheid die uit 
is op wereldoverheersing. Bevrijd 
lichaam en geest en wij bevrijden 
de natie.
 
Stap 7. Leer goed samenwerken. 
Natuurlijk willen wij allemaal sterren 
zijn. Uiteindelijk moeten wij leren 
om onze ego’s terzijde te leggen 
als wij met anderen willen kunnen 
werken om de nodige veranderingen 
te bewerkstelligen.
 
Stap 8. Het is het geld. Hoe 
kan ik dit vredeswerk doen als 
ik fulltime moet werken om de 
hypotheek te betalen? Ik zou graag 
meehelpen, maar ik heb rekeningen 
te betalen! Misschien kunnen wij 
beginnen met het bekijken van 
onze consumptie-levens-stijl en 
zien dat onze verslaving aan het 
ellebogenwerk ons afhoudt van 
het volledig bezig zijn met de 
belangrijkste kwestie van onze 
tijd – wat de komende generaties 
beschermt. Hoe kunnen wij 
beginnen met het onderzoeken van 
coöperatieve leefgemeenschappen, 
gemeenschappen opbouwen, die 
ons economisch onafhankelijk 
maken, zodat we ons meer kunnen 
engageren.

Stap 9. Leer opnieuw te lezen. 
Velen van ons lezen niet genoeg. 
Wij verdoen onze tijd voor de 
televisie, wat het belangrijkste 
middel is van de heersende 
macht om ons te hersenspoelen. 
Wij moeten weer onafhankelijke 
denkers worden en onze jeugd 
onderwijzen om zelf te denken. Het 
lezen en het spreken met anderen 
zijn een breekijzer…

Stap 10. Leer om weer vertrouwen 
en plezier te hebben. Een aantal 
van de aardigste mensen in de 
wereld doen politiek werk. Ontmoet 
ze, wordt vrienden en je leven zal 
ten goede veranderen.

Bruce K. Gagnon 
Coordinator Global Network Against 
Weapons & Nuclear Power in Space
www.space4peace.org

Vertaling en bewerking, Guido 
Schokker

Heksen hebben 
altijd gelijk

Er is veel ophef over het comité voormalige 
moslims. Als voormalig Christen heb ik nooit de 
behoefte gehad een dergelijk comité op te zetten. 
Ik denk hetzelfde over alle georganiseerde religies. 
Ik vind geloof een privé-zaak en wanneer mensen 
dat geloof in groepsverband willen beleven is het 
voor mij ook prima. Ik ga ook niet in mijn eentje 
voetballen. Maar ik heb ook nog nooit iemand 
verteld dat voetbal dé sport is en dat je niet 
gelukkig kan worden wanneer je het niet doet en 
al helemaal niet dat het de tijd na je dood er beter 
op maakt. Al zou het voor mij persoonlijk hemels 
zijn wanneer ik na mijn dood wel het niveau van 
Feyenoord aankan.
Het Comité voor ex-moslims zal vast allerlei goede 
punten hebben, daar wil ik niets over zeggen. Want 
iedereen heeft het recht zich flink af te reageren op 
de achterlijke gewoontes van de fundamentalisten 
binnen wat voor geloof dan ook. Provoceren, 
beledigen, sarren, daar kunnen fundamentalisten 
niet tegen omdat ze ongelijk hebben. Per definitie 
heeft iedereen ongelijk, die zijn gelijk met geweld, 
of dat nou geestelijk of lichamelijk is, probeert 
op te dringen aan anderen. Dat geldt voor dwaze 
Imams, doorgedraaide dominees, voor de zieke 
leiders van het Westerse Imperium, voor linkse 
fanatici. Het comité waarin ik zitting zou nemen, 
zou het voorzien moeten hebben op al deze 
groepen. 
Op de vraag of ik dan niet denk ik dat er iets is, 
kan ik alleen maar antwoorden dat er zoveel is 
en dat ik echt niet alles begrijp of zelfs maar wil 
begrijpen. Wanneer ik iets niet begrijp, haal ik er 
geen God of profeet bij. Maar wanneer iemand 
anders dat wel nodig heeft, prima, even goede 
vrienden. 
Maar wanneer je bedenkt dat jouw God vindt dat 
homo´s, afvalligen, heidenen, abortusartsen dood 
moeten, dat vrouwen moeten worden besneden 
of verpakt in burqa´s of lange zwarte rokken met 
zwarte kousen eronder dan hoef je bij mij niet aan 
te kloppen. Religie heeft op die manier al het leven 
van zoveel mensen verpest. Heksenjachten zijn van 
alle tijden en de heksen hebben altijd gelijk. 
 
PS Welk boek wreder is de Bijbel, de Thora, de 
Koran, Mein Kampf, de geschriften van Steiner 
of de boeken van Ian Rankin. Ik ga daar geen 
uitspraak over doen. Maar ik vind wel dat iedereen 
ze mag lezen, moet lezen zelfs wanneer je 
uitspraken wilt doen over de inhoud.

Harry Zevenbergen
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Een dagimpressie
Hectisch, bergen dossiers en dagelijkse 
verrassingen, zo kunnen we voorlopige de 
eerste maanden van Martin Broek in Den 
Haag omschrijven. Zoals ook deze morgen: 
een besloten debat over de financiering 
van exportartikelen legde beslag op een 
deel van de interviewtijd. In dit geval was 
het heel interessant omdat ook wapens 
op deze wijze grensoverschrijdend worden 
verhandeld. Samen met Krista van 
Velzen kon hij zich laten informeren over 
Atradius, de semioverheidsinstelling die 
exportinvesteringen verzekert. Een vraag 
dringt zich nu op bij Martin: “Waarom was 
de vergadering eigenlijk besloten?” Met een 
frons constateert hij dat hij dit had moeten 
vragen, openheid is belangrijk. Toch is hij 
in de afgelopen 3 maanden lekker op gang 
gekomen. Enkele onderwerpen die behandeld 
zijn: verhoormethodes, opvang van veteranen 
en de organisatie van defensie, waarbij hij 
debatten voorbereidt en brieven schrijft. 

De weg naar de politiek
Na de middelbare school begon Martin (45 
jaar) als matroos bij de marine. Avontuur 
en de behoefte om iets te veranderen in 
de wereld waren de drijfveren van de 18-
jarige jongeman om 5 jaar voor de NAVO 
de wereldzeeën te bevaren. Teleurstelling 
over de ondemocratische gang van zaken 
bij zijn werkgever gaf zijn carrière een 
grote wending. Hij ging zich inzetten voor 
de acties in Woensdrecht in 1985, waar 48 
kruisraketten zouden worden gestationeerd 
voor een Amerikaanse eenheid (Tactical 
Missile Wing). Volgens Wikepedia bestaat 
het speciaal hiervoor gebouwde complex 
in Woensdrecht nog steeds en wordt het 
momenteel gebruikt door de Defensie 
Telematica Organisatie voor de opslag van 
back-up informatie. 
Het actievoeren en de onderzoeken naar 
bewapening als medewerker van Amok 
maakt hem samen met anderen een 
expert op het gebied van de bewapening. 

Met spreekbeurten en publiceren werd de 
volgende fase gevuld. De rubriek Springstof 
in dit blad is er een voorbeeld van. 

Nu is hij als fractieassistent bij de 
socialistische partij, de politieke partij, waar 
hij zich vrij en thuis voelt, werkzaam als 
wereldverbeteraar. Ook in die positie vindt 
hij dat hij kritisch moet blijven en een eigen 
inbreng moet hebben. De wending van de SP 
over het bestaansrecht van de NAVO kan je 
negatief uitleggen, maar het geeft de partij 
ook andere mogelijkheden om gerichte kritiek 
op het militaire bondgenootschap te hebben. 
Op de vraag over samenwerking met andere 
partijen antwoordt hij dan hij er primair zit 
voor de eigen partij, maar dat samenwerking 
nooit uitgesloten moet worden. Zoals 
bijvoorbeeld de samenwerking met Groen 
Links en ook met de vredesbeweging bij 
de laatste actie tegen verlenging van de 
missie naar Afghanistan. In het politieke 
werk merkt hij dat er meer deuren opengaan 
en informatie wordt doorgegeven dan 
tijdens zijn werk voor de Campagne tegen 
Wapenhandel. Toch denkt hij dat het werk dat 
door maatschappelijke groeperingen wordt 
gedaan, heel belangrijk is, de band met hen 
wil hij zeker behouden. In dit licht kunnen we 
waarschijnlijk toch op hem blijven rekenen 
voor nieuwe bijdragen aan Springstof. 
Martin blijft geloven in de kracht van 
actievoeren. Grote, maar ook kleine 
doelgerichte acties vindt hij belangrijk. En 
de komende actie die we van hem kunnen 
verwachten? Een zeer uitgebreid artikel 
over de JSF en het politieke gekonkel door 
verschillende partijen zit eraan te komen. 
Wacht een maandje! 

We zijn benieuwd hoe lang Martin het 
volhoudt als fractieassistent en misschien, 
vele jaren later, net als zijn collega Guido 
Leemput praat over verslavend maar soms 
ook heel frustrerend werk, maar dat net als 
vroeger belangrijk is bij het ijveren voor 
vrede en veiligheid in de wereld.

Anke Polak 

Lezers van ’t Kan Anders zijn zo gewend aan de 
vaste rubriek Springstof (een steeds terugkerende 
verzameling van nieuwtjes en commentaren over 
de Nederlandse bewapening) dat een kort mailtje 
van Martin Broek onrust bracht bij de redactie. 
Door zijn nieuwe baan als assistent van de SP-
fractie in de Tweede Kamer had hij het zo druk, dat 
hij geen tijd meer had voor ons blad en de rubriek 
Springstof. Ondanks onze teleurstelling gingen we 
toch nieuwsgierig naar zijn nieuwe werkplek om eens 
te zien en horen wat het werk van fractieassistent 
inhoudt

Martin gelooft in de kracht van acties en 
blijft voor Springstof schrijven
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Westelijke Sahara, 
de koloniale vrede van het kerkhof.
Soms moet de vrede worden verbroken omdat men 
wil spreken. Dan leidt zwijgen niet tot vrede maar tot 
onderdrukking. Dan moet er gekozen worden. 
Dat is nu precies de situatie van de Westelijke Sahara, 
volkenrechtelijk nog steeds bekend als Spaans Marokko. 
Het is de laatste kolonie van Afrika. En het lot van de 
bevolking vraagt om een uitspraak.

Na de dood van Franco is het mandaat van dit 
land door Spanje toegekend aan de buurlanden 
Marokko en Mauritanië, die er het bestuur 
uitoefenen en de kolonisatie dus feitelijk 
voortzetten. De bevolking zelf was al tegen 
Franco-Spanje in verzet, vertegenwoordigd 
door Polisario. Het mandaat werd daarom 
door de Verenigde Naties slechts erkend met 
als opdracht dat onder de bevolking van de 
Westelijke Sahara een referendum zou worden 
gehouden: dat was tevens de voorwaarde 
van een wapenstilstand, die vanaf 1976 duurt, 
maar tot geen enkel verder verdrag heeft 
geleid. De Westelijke Sahara is verdeeld 
tussen een Marokkaans en een vrij gedeelte en 
gescheiden door een welhaast ‘Berlijnse’ muur, 
met mijnenvelden en schietende Marokkaanse 
bewakers. Onder druk van de VN worden nu 
de onderhandelingen tussen Marokko en de 
Westelijke Sahara hervat. Marokko zet in voor 
een “autonomie” van de Westelijke Sahara 
binnen de staat Marokko, waarbij de laatste 
in ieder geval profiteert van de economische 
hulpbronnen van het West-Saharaanse 
grondgebied: de aan Europeanen uitbestede 
visserij en de fosfaatwinning (olie is nog niet 
gevonden!). De Westelijke Sahara wil echter 
internationale erkenning van zijn soevereiniteit 
en de absolute onafhankelijkheid waarvoor 
Polisario gestreden heeft. Deze erkenning heeft 
het al gekregen van de Afrikaanse Unie en van 
verschillende landen in Latijns Amerika, waar 
het reeds ambassades heeft. 

Het Haags Vredesplatform had op de dag van 
de onderhandelingen tussen Westelijk Sahara 
en Marokko in New York, op 10 augustus, een 
spreekster uitgenodigd van het West Saharaan-
se studentenverzet, Rabab Amidane, die op 
dat moment op doorreis was naar Noorwegen. 
Helaas was haar visum niet toereikend om 
daarna ook naar Nederland te komen. Men 
besloot de bijeenkomst toch door te laten 
gaan en nodigde Ali Mahmoud uit, officieel 
vertegenwoordiger van Polisario in Nederland 
– in Europa overweegt alleen Zweden tot 
een ambassadeverdrag met Polisario over 
te gaan. In een gesprek van meer dan twee 
uur (inclusief vertaling uit het Frans) wist 

hij een gedetailleerd beeld te geven van de 
situatie waarin het volk van de Westelijke 
Sahara zich nu bevindt. Een deel ervan moet 
rondkomen in vluchtelingenkampen in Algerije, 
dat als minderheid in de Arabische Liga steun 
probeert te verwerven. Daarnaast vormen de 
studenten, die in Marokkaanse universiteiten 
(en alleen daar) hun scholing moeten krijgen 
een belangrijke en radicale verzetshaard. 
Daar komen nu de verhalen vandaan van 
gewelddadig politieoptreden tegen vreedzame 
betogingen, het Marokkaanse gevangeniswe-
zen, martelingen. Het schijnt zelfs dat de 
“modernere” koning Mohammed VI erger is dan 
zijn feodale voorganger Hassan II. Ideologische 
argumenten die lijken op het “Indië verloren 
– rampspoed geboren.” van onze koloniale 
oorlogstijd maken deel uit van de algemene Ma-
rokkaanse nationale ideologie. 

Omdat alleen internationale diplomatieke 
interventie deze kwestie kan oplossen willen 
de rondreizende leden van het studentenverzet 
evenals Polisario dat het referendum, dat reeds 
in 1976 door de VN wordt beloofd, nu eindelijk 
wordt uitgevoerd. En dat de Westelijke Sahara 
zijn zelfstandigheid krijgt, waar ook heel Afrika 
om vraagt.

Jan Bervoets

De grenzen op deze kaart zijn omstreden
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De Hiroshima-Nagasaki herdenking en de 
Nergens Kernwapens actie in Amsterdam
Op 9 augustus waren de 
organisatoren Tera Fopma 
en Guido Schokker al voor 
8 uur ’s morgens aanwezig 
om de kramen met het weer 
vernieuwde materiaal te 
voorzien: een tweetalige foto 
expositie over ruim 60 jaar 
kernwapens en de acties 
daartegen. Vanaf tien uur 
tot kwart over vijf werden er 
handtekeningen opgehaald. 
Deze keer onder de leus: 
Nergens kernwapens dus 
ook: geen Amerikaanse 
kernwapens in Nederland.

Het werden er bijna 1300, 
620 van mensen uit 

Onder deze leuzen werd 
donderdag 9 augustus van 
19.00 tot 21.00 uur aktie 
gevoerd bij het gemeentehuis 
van Enschede ter herdenking 
van de atoombommen die 
in 1945 op Hiroshima en 
Nagasaki zijn gegooid.

De initiatiefnemers waren: 
Ien van Ginneken, Rik Min, 
Corry Westgeest en Joop 
Zwart 

Nederland, 666 van mensen 
uit alle windstreken, uit alle 
werelddelen. Een prachtig 
resultaat, dankzij de inzet 
van de circa 35 enthousiaste 
medewerkers. 
Er waren al circa  800 hand-
tekeningen binnengekomen 
via organisaties die de oproep 
in hun blad hadden geplaatst. 
In totaal dus meer dan 2000 
handtekeningen.

Dit jaar voor het eerst het 
optreden van de Raging 
Grannies, de Nederlandse 
woedende oma’s, met 
actie- en vredesliederen.  Ze 
traden drie maal met groot 

Op 17 augustus 2007 waren via de handtekeningenlijsten 
opgenomen in de bladen van de organisatie binnengekomen:
Vredeskoerier/’t Kan Anders/Kernwapens weg: 18 lijsten
Tribunaal voor de Vrede:    14 lijsten
Vredesgroep Zutphen:      5 lijsten  
Vrouwen voor Vrede Amsterdam:   18 lijsten
Vrouwen voor Vrede landelijk:   16 lijsten
WFBN, Wereld Federalisten Beweging Nederland: 15 lijsten
WILPF, Women’s International League for Peace 
and Freedom:        2 lijsten 

succes op. Ook gingen ze 
zingend het Waterlooplein 
op, met in hun kielzog een 
“handtekeningenophaler”.

Op veler verzoek is de 
actie verlengd tot na de 
vredesweek.

Handtekeningen kunnen tot 
1 oktober ofwel bij de eigen 
organisatie, of op onderstaand 
adres worden afgegeven.

Op dit moment doet het 
Comité pogingen om een 
afspraak te maken met een 
van de bewindslieden voor een 
gesprek. Ook wordt overwogen 
op een ludieke manier de 
handtekeningen aan te bieden. 
Als iemand van jullie hiervoor 
een idee heeft, horen we dat 
graag.

Hiroshima-comité, p/a Joh. 
Verhulststraat 121-II, 1071 MZ 
Amsterdam, terafv@xs4all.nl

Nooit meer Hiroshima, Nagasaki 
Stop de atoomagressie van de VS
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PEACE BOAT in Amsterdam

Peace Boat is een internationale 
NGO uit Japan met het doel vrede, 
mensenrechten en milieuzaken 
te bevorderen. Het biedt een 
neutrale ruimte voor workshops, 
gastsprekers, grensoverschrijdende 
dialogen, creativiteit en 
interactiviteit. 
Het initiatief is ontstaan op initiatief 
van vier Japanse studenten die zich 
afvroegen waarom hun buurlanden 
China en Korea zo boos waren over 
de Japanse lesboeken. Ze besloten 
de verhalen uit eerste hand te halen 
door middel van een bootreis langs 
andere landen in 1983. Inmiddels 
heeft de Peace Boat een staf 
van 200 mensen, die zich vooral 

inzetten voor wereldburgerschap en weet 
zich gesteund door veel begrip in Azië.

Door enkele hoopgevende resultaten, zoals 
gesprekken tussen Israëlische en Palestijnse 
jongeren, intensieve communicatie 
trainingen, en vredesboodschappen via 
persberichten inspireren ze steeds weer 
mensen om mee te gaan. Hun meest recente 
actie betreft de “artikel 9 campagne” in 
Japan. In dit constitutionele artikel staat dat 
de Japanse land-, zee- en luchtmacht nooit 
in stand zal worden gehouden. Helaas is er 
een commissie in het leven geroepen om dit 
artikel te wijzigen. Peace Boat en anderen 
verzetten zich hier tegen met alle mogelijke 
middelen. We wensen ze veel succes! 
(www.peaceboat.org)

Anke Polak

Aan de Javakade in Amsterdam was 
in juli een bijzondere boot ( “Topaz”) 
aangemeerd waar verschillende vredes-
organisaties op uitnodiging van ECCP 
(Europees Centrum voor Conflict 
Preventie) een kijkje mochten nemen. De 
Peace Boat die op 9 juni uit Japan vertrok, 
maakt een rondreis via verschillende 
havens zoals Mikonos, Kopenhaven, 
Denemarken, Aden en Jemen.

Amerikaanse kernwapens weg uit Ramstein?

Uit de maandelijkse internetnieuwsbrief van 
VREDESACTIE 27 augustus 2007:

De VS hebben de Duitse luchtmacht-
basis in Ramstein geschrapt van de 
lijst van te inspecteren bases met 
Amerikaanse kernwapens in Europa. 

Dit wijst er op dat er geen Amerikaanse 
kernwapens meer opgeslagen zijn in 
Ramstein! 

Het Nuclear Information Project van de 
Federation of American Scientists (FAS)  heeft 
dat op zijn website bekend gemaakt. Op de 
inspectielijst van januari 2007 komt Ramstein 
niet meer voor, terwijl dat in maart 2005 nog 
wel het geval was.

De NATO hecht grote politieke waarde aan de 
aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens 
in de Europese NAVO-landen ook al kan 
ze geen vijand bedenken waartegen deze 
kernwapens ons moeten beschermen.

Daarom blijven er op de luchtmachtbasissen 
van Kleine Brogel (België), Büchel 
(Duitsland), Lakenheath (GB), Aviano, Ghedi 
Torre (Italië), Volkel (Nederland) en Incirlik 
(Turkije) nog steeds 350 B61 kernbommen 
opgeslagen.

Voor meer informatie zie www.vredesactie.be 
of (engelstalig): www.fas.org/blog/ssp/
2007/07 

Bewerking Reynold Klooker

Sag mir wo die Bomben sind. Wo sind sie geblieben?
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Er dreigt een nieuwe 
wapenwedloop door het geplande 
Amerikaanse raketschild in 
Centraal Europa. Recent liet de 
NAVO weten ook zeggenschap 
in het plan te willen hebben. Het 
argument van de Amerikanen 
is mogelijke bescherming tegen 
nucleaire raketten vanuit Noord-
Korea of Iran. Het is gebaseerd 
op angst en gericht tegen iets 
wat niet bestaat. Angst dus dat 
die raketten er zouden kunnen 
komen met het doel om het 
Westen aan te vallen. Een tegen-
energie dus tegen iets wat 
daardoor alleen maar meer kans 
krijgt om te ontstaan. Zoals nu 
eenmaal alles wat je veel energie 
en aandacht geeft, groeit. Dat 
schild heeft nauwelijks militaire 
waarde. Ballistische raketten 
gaan niet langs een rechte lijn, 
maar met een grote boog over 
de aarde. En defensieve raketten 
hebben niet genoeg snelheid 
en reikwijdte om eventuele 
vijandelijke intercontinentale 
ballistische raketten (ICBM) te 
onderscheppen. Bovendien zijn 
nu alleen VS, Rusland en China 
in staat die ICBM’s te bouwen 
en Iran, waar het plan in theorie 
om zou gaan, tot in de verre 
toekomst niet. Iran kan dat 
nog niet eens als het gaat om 
raketten voor de middellange 
afstand. 

De betekenis is dus meer 
politiek of psychologisch van 
aard. Het zou bijvoorbeeld 
Polen en Tsjechië extra met 
de VS (kunnen) verbinden. 
Ook hier zien we hoe zo’n plan 
voortkomt uit angst en deze 
tegelijkertijd voedt. Bij Polen 
en Tsjechië is dat angst voor 
hun vroegere tegenspeler 
Rusland. Anderzijds komen er 
ook steeds meer berichten dat 
de Polen en Tsjechen niet erg 
blij zijn met het Amerikaanse 
raketschild in hun land, waarbij 
zelfs opmerkingen als “eerst 
hadden we de Russen, nu de 
Amerikanen” worden geuit. En 
bij Rusland gaat het om angst 
jegens de Amerikanen. Het schild 
zou volgens de Russen gericht 
zijn tegen hen. Het gevolg is een 
kleine opleving van de vroegere 
Koude Oorlog tussen Oost en 
West. Tel uit je winst. Het komt, 
behalve in de retoriek over en 
weer, tot uiting in bijvoorbeeld 

het testen van de intercontinentale 
RS-24 door de Russen. Een soort 
spierballenreactie naar het lijkt. 
Maar had Bush een en ander niet 
kunnen voorzien? Het gaat toch 
in meerdere opzichten al niet zo 
goed in Rusland. Waarom daar 
contraproductief op inspelen? 
We zeggen immers dat we 
democratie voorstaan en dus de 
democratische krachten aldaar 
willen ondersteunen. 

Maar zo’n stom en onnodig 
raketschild versterkt alleen 
maar de nationalistische 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 in Europa, niet lang na het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie. 
De Russische beer was gewond. 
De Russen verloren immers de 
Koude Oorlog en daarmee een 
deel van hun zelfrespect. En een 
verslagen tegenspeler geef je geen 
trap na, strooi je geen zout in zijn 
wonden, zo was mijn argument. Ik 
bevond me daarin toen zelfs in het 
gezelschap van Frits Bolkestein, 
wiens verzet uiteraard meer effect 
had. Nederland stemde niettemin 
in. 

In Europa in Oorlog, 1939-1945, 
een recente knappe studie van 
Norman Davies, is nog eens 
onomstotelijk vastgesteld, dat 
niet de Amerikanen, maar de 
Russen Hitler hebben verslagen. 
Ik ben de laatste om te bepleiten 
zoiets te honoreren. Maar aan 
te voelen of te begrijpen, dat er 
sprake kan zijn van gekrenkte 
trots bij de Russen, als ze zien dat 
de meeste voormalige leden van 
het Warschaupact thans lid zijn 
van de NAVO, kan niettemin geen 
kwaad. En nu komt daar plotseling 
dat raketschild bij, waarvan de 
suggestie uitgaat als zou Rusland, 
dat na 1990, hoewel nog steeds 
een grote kernmogendheid, 
heel wat veren heeft moeten 
laten vallen, een aanvalsbeleid 
op het oog hebben. Het bewind 

Rakettenschild in 
Midden-Europa 

ramppolitiek plan

HANS FEDDEMA

van president Bush ontkent 
dat natuurlijk, bezwerend dat 
de koude Oorlog voorbij is. 
Het kwaad is echter geschied. 
Opmerkelijk is dat anders dan 
tijdens de oostwaartse expansie 
van de NAVO nauwelijks 
protesten worden gehoord 
vanuit Nederland en andere 
Europese landen over dit 
rampzalige rakettenschildplan. 

Zijn we dan zo murw 
geworden door de diverse 
politieke miskleunen van het 
neoconservatieve bewind in 
de VS sinds ‘september elf’ 
(en trouwens ook door het 
meer en meer autocratisch 
overkomende bewind van 
Poetin), dat we het hoofd maar 
in de schoot leggen, nu een 
oude tegenstelling nieuw leven 
ingeblazen dreigt te worden. 
Balkenende als schoothondje 
of Nederland als onkritische 
bondgenoot van Amerika is het 
imago, dat we hebben sinds 
onze politieke steun voor de 
Amerikaanse inval in Irak en 
door ons meedoen aan de oorlog 
in Afghanistan. Moet dat imago 
ook nog worden versterkt door 
ons zwijgen over het ontactische 
rakettenschildplan in Midden-
Europa. 

Het voorstel van Poetin om 
het schild, als het dan toch 
echt moet, in plaats van in 
Midden-Europa in Azerbeidzjan 
te plaatsen bleek een vondst: 
immers dichter bij Iran en, als 
het echt om Iran zou gaan, 
hoe fictief de bedreiging van 
Rusland dan ook is,  mede een 
‘bescherming’ voor dat land. 
Bush had er tijdens de G8 even 
niet van terug. Poetin heeft ook 
in zijn besprekingen met Bush 
de optie voor Azerbeidzjan op 
tafel gelegd, zij het voorshands 
tevergeefs. Maar waarom is 
zoiets niet bedacht door Maxime 
Verhagen, onze minister van 
Buitenlandse Zaken of door 
een andere Europese politicus? 
Of waarom zo’n voorstel niet 
gesteund, als dat angst en 
polarisatie in Europa kan 
voorkomen? En wellicht wordt 
zo’n steun dan een tussenstap 
om het onzalige en onnodige 
rakettenschildplan maar 
helemaal af te blazen. 
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Boekbespreking - Peter Gelderloos 
Hoe geweldloosheid de staat beschermt
Ik zal bij deze boekbeschrijving de hoofdstukindeling 
van Gelderloos aanhouden aangezien de hoofdstukken 
op zichzelf staande delen zijn met een thema dat door 
hem doorgelicht wordt.

1 Geweldloosheid is ineffectief
Peter gaat niet zo zeer in op de duidelijke 
mislukkingen van geweldloosheid maar 
zegt: “Laten we eens naar de successen 
van geweldloosheid kijken”. Beter gezegd: 
naar de succesverhalen. De door hem 
aangehaalde voorbeelden zijn onder anderen 
de onafhankelijkheid van India van onder 
het koloniale bewind van Groot-Brittannië 
vandaan, of de burgerrechtenbeweging in 
vooral de Verenigde Staten in de jaren 60 
van de vorige eeuw of de vredesbeweging 
tijdens de Vietnamoorlog. Hij stelt daarbij dat 
geweldloos succes alleen zo genoemd mag 
worden als deze in zijn geheel toegeschreven 
kan worden aan geweldloze tactiek. In 
contrast daarmee zegt hij dat “voor de rest 
van ons” (de niet-pacifisten) het een succes 
heet, als het resultaat er is met gebruik van 
het hele spectrum aan actiemiddelen inclusief 
geweld. Hij benadrukt daarbij dat geweld niet 
zaligmakend is en vaak zelfs onwenselijk. 
Maar als het nodig is om resultaat te boeken, 
moet men niet schromen om het toe te 
passen. Wat is er bijvoorbeeld werkelijk 
waar van de verhalen van geweldloos verzet 
onder leiding van Mahatma Gandhi, de 
noncoöperatie, de boycot van Brits zout en 
textiel, de hongerstaking en dat na decennia 
volharding de Britten zich onvoorwaardelijk 
terugtrokken uit India? De werkelijkheid is 
gecompliceerder, stelt Peter, namelijk dat er 
ook gewelddadige acties waren en dat juist 
die de Britse regering deden besluiten zich 
terug te trekken. Tevens telde mee dat Groot-
Brittannië te veel troepen en materieel in de 
beide wereldoorlogen van de vorige eeuw. Het 
koloniale bestuur werd daarom omgezet in 
een neokoloniaal bestuur met leiders die niet 
al te anti-Brits waren. Ook andere geweldloze 
succesverhalen worden door Gelderloos 
doorgelicht met vergelijkbaar resultaat. Zijn 
conclusie is daarom dat geweldloze acties 
alléén ineffectief zijn en dat je om je doel te 
bereiken je breder moet oriënteren.

2 Geweldloosheid is racistisch
Gelderloos doet zijn uiterste best om 
uit te leggen dat het hier niet gaat om 
verwensingen of rassenhaat maar dat 
geweldloosheid nu eenmaal is voorbehouden 
aan “...de blanke middenklasse die het 
privilege heeft van een vast onderdak, een 
vaste baan, (meer dan) voldoende voedsel...” 
etc. etc. En die blanke pacifist legt dan de 
onderdrukte zwarte in de sloppenwijken 
zonder baan of voedsel op hoe deze zonder 

gebruik van geweld zijn situatie moet zien te 
verbeteren. Ook hier wordt geweldloosheid 
genadeloos doorgelicht. Malcolm X en de 
Black Panther beweging boekten meer 
resultaat. Hij citeert daarbij onder anderen 
Martin Luther King Jr. die zich beklaagde over 
die “...blanke zogenaamd verlichte pacifisten 
die beweren achter onze doelen te staan maar 
zich niet in onze methoden kunnen vinden 
en ons een spoorboekje van onze bevrijding 
willen opleggen...”. 

3 Geweldloosheid betekent trouw zijn 
aan de staat
Dit hoofdstuk is in feite het stokpaardje van 
Peter: De staat moet vernietigd worden en 
mensen moeten zich in kleine verbanden 
verenigen en samenwerken zolang dat 
opportuun is, daarna weer ontbinden. Geen 
gecentraliseerd gezag laat staan een overheid 
met een monopolie op het gebruik van 
geweldsmiddelen. En geweldloosheid bevestigt 
nu juist die monopolie. Hier is ook de titel 
van het boek van afgeleid “How nonviolence 
protects the state” (Hoe geweldloosheid 
de staat beschermd). Aangezien, volgens 
Gelderloos, verzet tegen onderdrukkers per 
definitie een conflict met die onderdrukkers 
(de staat) is, speelt geweldloosheid de 
onderdrukkers in de kaart door bij voorbaat 
de oppositie te pacificeren, de angel eruit 
te halen. De overheid hoeft dan slechts een 
infiltrant in de geweldloze beweging te laten 
binnendringen en ze heeft de regie weer 
geheel in handen, inclusief de mogelijkheid 
om de geweldlozen tot een agressieve daad 
te provoceren en ze heeft een reden om in te 
grijpen.

4 Geweldloosheid is patriarchaal
Patriarchaat is een vorm van sociale 
organisatie dat iets voortbrengt wat we 
gewoonlijk seksisme noemen. Volgens 
Gelderloos gaat het verder dan dat en 
verdeelt het de mensen in twee rigide 
categorieën (mannen en vrouwen) en te 
beweren dat die categorieën zowel natuurlijk 
als moreel zijn. Leiderschap, ook in de 
vredesbeweging, zou ook natuurlijkerwijze 
een mannelijke functie zijn. Hij probeert ook 
aan te tonen dat geweldloosheid patriarchaal 
is door te stellen dat het ervan uit gaat dat in 
plaats van ons te verdedigen tegen geweld, 
we het beter lijdzaam kunnen ondergaan 
totdat er voldoende mensen kunnen worden 
gemobiliseerd om op vreedzame wijze het 
tij te keren. Gelderloos trekt dit door en 
stelt dat geweldloosheid impliceert dat het 
immoreel is voor een vrouw om het gevecht 
met een aanvaller aan te gaan of zelfs lessen 
in zelfverdediging te nemen. Vandaar de titel 
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van dit hoofdstuk. Ik vond het wat gezocht 
en weet niet of alle pacifistes (v) zich daarin 
zouden kunnen vinden. 

5 Geweldloosheid is tactische en 
strategisch inferieur
Dit onderwerp is natuurlijk altijd de crux bij 
discussies over het gebruik van al dan niet 
vreedzame actiemiddelen. Is vrede de weg, 
zoals aan Gandhi wordt toegeschreven, of 
moet je een effectieve actie uitvoeren ook 
al is die gewelddadig. Volgens Gelderloos 
vervallen veel groepen van het maken van 
een strategie naar het maken van slagzinnen. 
Het beperken van de toe te passen tactieken 
tot uitsluitend geweldloze middelen, beperkt 
ook je kansen om je doel bereiken. Voor 
Gelderloos is het schrijven van een brief net 
zo zeer een bruikbare tactiek als een steen 
door een ruit.

6 Geweldloosheid is misleiding
In dit hoofdstuk toont Gelderloos aan dat 
de geweldloze succesverhalen in feite 
misleidingen en verdraaiingen van de 
werkelijkheid zijn. Er wordt victorie gekraaid 
terwijl duidelijk is dat de staat heeft 
gewonnen. Soms geeft de staat in en lijkt 
het of de zaak gewonnen is, maar gaat de 
overheid via een omweg toch haar eigen 
gang. De kruisraketten zouden er niet komen, 
maar is dat wel zo of liggen er stiekem 
tóch kruisraketten op Volkel??? Hij laat vele 
voorbeelden zien waar geweldloosheid niets 
uithaalde en waar met geweld of dreigen 
met geweld veel meer bereikt is. Vooral de 
geweldloze acties tegen de School of the 
America’s (SOA) waar langdurige geweldloze 
acties van burgerlijke ongehoorzaamheid 

werden gevoerd met als gevolg dat velen zich 
zonder verzet lieten oppakken en een half jaar 
of langer achter de tralies mochten verblijven. 
Sommige waren daar nog trots op ook en 
voerden dat aan als het offer waartoe zij 
bereid waren geweest voor de zaak. Het heeft 
echter niets uitgehaald en de SOA bestaat nog 
steeds.

7 Het alternatief: mogelijkheden voor 
revolutionair activisme
Het zal duidelijk zijn dat er ook een alternatief 
moet worden geboden. Gelderloos vindt niet 
dat er meer gewelddadige acties moeten 
worden gevoerd. Wel vindt hij dat je als je 
iets wilt bereiken, je geen enkele methode 
moet afwijzen, dat het geen enkel nut 
heeft om met de overheid te overleggen 
of afspraken te maken. Pacifisme is in zijn 
ogen een ideologie met pretenties die boven 
een persoonlijke praktijk uitgaat en die 
onveranderlijk de belangen van de staat dient 
en psychologisch hopeloos gewikkeld is in het 
beheersschema van het patriarchaat en de 
blanke overheersing. 

‘How Nonviolence protects the State’, Peter 
Gelderloos, South End Press, ISBN 978-0-
89608-772-9, prijs $10.00.

Peter Gelderloos is radicaal anarchist en 
actief in diverse lokale anti-oorlog- en 
anti-globaliseringgroepen en internatinale 
bewegingen als Food Not Bombs. Hij is auteur 
van boeken over grassroots, consensus, 
democratie etc.

Kees de Boer

Boeken om steeds weer in te zien
Een bladzijde uit: Geliefde ouders en verdere familie
Brieven van Indiëganger Maarten Schaafsma 
samengebracht onder redactie van Jeannet van de 
Kamp. Uitgever: J.H. Kok Kampen - 2002 - ISBN 90 
435 06273.
Er zijn boeken die je na gelezen te hebben niet weg 
moet doen. Zo’n boek is dat over de belevenissen van 
Maarten Schaafsma in Indië (1947-1950). Nu, met de 
actualiteit van de oorlog in Uruzgan in gedachten, lees 
je het niet alleen als geschiedenis, maar ook als een 
proces dat zich hedentendage wéér voordoet.

Maarten was 17 jaar toen de oorlog in Nederland 
voorbij was. Twee oudere broers, die in het 
verzet zaten, waren één dag voor de bevrijding 
gefusilleerd. Verschrikkelijk! Hij had het gevoel 
hun verzetswerk te moeten voortzetten door bij 
te dragen aan de bevrijding van rijksgenoten in 
Nederlands-Indië. Hij werd oorlogsvrijwilliger. 
In brieven naar huis gaf hij op een eerlijke 
geloofwaardige manier zijn belevenissen weer en 
zijn kijk op de ontwikkelingen. In het boek zijn 
intermezzo’s ingelast over wat er in de brieven 

ontbrak om de ouders niet al te ongerust 
te maken. Het geheel geeft een beeld van 
troepen te velde die guerrillastrijders ervaren 
als gespuis, peloppers in dit geval, maar die 
zelf als bezetters kunnen worden gezien. Het 
geeft ook een beeld van militairen die zich 
in hun taak, door politieke ontwikkelingen 
gedwarsboomd voelen.

In Nederlands-Indië/Indonesië 1949
Een brief uit het boek:

Gnandjoek, 26-02-’49.
Geliefde ouders en verdere familie!
We zitten middenin een grote zuiveringsactie 
en morgenochtend gaan we weer verderop, in 
de richting van Madioen. Het is zwaar werk, 
maar toch succesvol en daarom ontbreekt het 
niet aan enthousiasme. Onze compagnie heeft 
nog vrijwel niet gevochten omdat we steeds 
de afsluitingsgroep vormden, terwijl speciale 
troepen grote gebieden zuiverden. Deze 
zuivering omvat het Wilisgebergte, dat nogal 
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berucht was om het gespuis dat zich hierin 
had teruggetrokken. De speciale troepen 
hebben hier dan ook goed werk gedaan en 
enorme hoeveelheden munitie en ander 
materiaal vernietigd, terwijl aan buit zelfs 
kanonnen en auto’s in hun handen kwamen. 
Onze compagnie is tot vierhonderd meter 
tegen de hellingen opgeweest, waar enorme 
djatibomen geplant zijn, die echter volkomen 
verwaarloosd zijn de laatste jaren.
De weinige bevolking is arm en ziek. Er is 
kleding en voedsel tekort. Het alles maakt 
weer de indruk van: het kan een rijk 
gebied zijn, maar het is op misdadige wijze 
verwaarloosd. Wat ons wel goed doet, is 
de houding van Nederland op het ogenblik 
tegenover de Veiligheidsraadresolutie. 
Volhouden en doorgaan, zoals tot nu toe 
hier in Indië, dan komt het wel voor elkaar. 
Misschien zult u het in Holland moeilijk gaan 
krijgen door sancties en dergelijk, maar wij 
hebben het ook niet gemakkelijk. Ik eindig, 
hartelijke groeten en tot ziens. Maarten.

Intermezzo over wat er ook gebeurde en 
waarover Maarten Schaafsma niet aan zijn 
ouders schreef:

Een merkwaardige ontmoeting.

Bij een zoveelste zuiveringsoperatie 
naderden we een mooie bergkampong 
vanwaaruit aanvankelijk fel geschoten werd. 
Toen onze 2 inch-mortieren de tegenstand 
gebroken hadden, trokken we de kampong 
binnen. We kwamen bij een groot stenen 
huis met een veranda ervoor. De sergeant 
van de Inlichtingendienst en ik sommeerden 
de deur te openen. Tot onze verbazing 
verscheen een blanke Nederlandse vrouw die 
ons toesnauwde: “Wat moeten jullie hier?” 
De inlichtingendienstsergeant repliceerde: 
“Wat doet u hier?” Zij antwoordde: “Ik 
ben de echtgenote van een kolonel van de 
T.N.I. en jullie hebben in Indonesië niets te 
maken.”
“Waar is uw echtgenoot?” vroegen wij. 
“Denkt u dat ik dat zou zeggen als ik het wist, 
ik ben geen verraadster!” “Dan doorzoeken 
wij uw huis”, zeiden we. We liepen langs haar 
heen en doorzochten het huis kamer voor 
kamer. Natuurlijk vonden we niets.
Zij beklaagde zich over de mortierbeschieting 
waarbij slachtoffers zouden zijn gevallen. 
Wij vroegen of ze ooit van de bersiap 
had gehoord, waarbij vele onschuldige 
Nederlanders waren vermoord. Ik vertelde 
haar dat ik bij de suikerfabriek Meritjan 
tientallen lijken in de kali Brantas had zien 
drijven, waaronder Chinese vrouwen en 
kinderen.
Zij reageerde: “Bij iedere revolutie gebeuren 
betreurenswaardige dingen. Jullie hebben in 

mei 1945 ook een bijltjesdag gehad.”
Er hingen twee kleuters aan haar 
rokken die ons met grote zwarte ogen 
angstig aanstaarden en ze was duidelijk 
hoogzwanger. De inlichtingendienstsergea
nt bood aan om haar naar het hospitaal in 
Kedin te brengen als het zover was. “Dacht u 
dat wij Indonesiërs niet in staat zijn om een 
bevalling tot een goed einde te brengen?”, zei 
de vrouw verontwaardigd.
“Blijkbaar wel”, zei de sergeant laconiek.
“Verlaat nu onmiddellijk mijn huis”, beval ze.
Beschaamd dropen wij af.

Het begin van de volgende brief:

Kediri, 13-03-49.
Lieve moe!
Hartelijk gelukgewenst met uw verjaardag 
en God geve dat u nog vele jaren voor ons 
gespaard mag blijven. Van harte hoop ik dat u 
een mooie dag zult hebben met veel bezoek. 
Ik heb enige tijd geleden een foto laten 
maken die...

En nu in Uruzgan
Ook hier een strijd tegen guerrilla’s die 
buitenlandse troepen als vijand zien en die 
omgekeerd als terroristen worden ervaren. 
Ook hier situaties waarbij, ondanks alle goede 
bedoelingen om de ‘harten en gedachten’ 
van de bevolking te winnen, het optreden 
van Nederlandse troepen hier en daar het 
karakter vertoont van een bezettingsmacht. 
Bij controleposten langs wegen is het al enige 
keren voorgekomen dat bij het negeren van 
een stopbevel werd doodgeschoten.
Ondertussen wordt de Taliban steeds sterker, 
mede door situaties in Pakistan. Aan beide 
zijden van de grens wonen Pathanen. Ook 
in NAVO-kringen wordt ingezien dat een 
louter militaire oplossing niet mogelijk is. De 
diplomatie zal te hulp moeten komen.

Maarten schreef in zijn voorwoord: “We 
gingen naar Indië en kwamen terug uit 
Indonesië.” Hij was in 1950 duidelijk 
gefrustreerd over de ontwikkelingen. Het is 
niet ondenkbaar dat in de toekomst gezegd 
kan worden: “We gingen naar Uruzgan en 
kwamen terug uit Pathanistan”. een wens die 
zestig jaar geleden in Afghanistan duidelijk 
leefde. Er zijn ontwikkelingen waartegen nu 
eenmaal geen kruid gewassen is.
Maarten kwam uit Indonesië niet als pacifist 
terug. Dat kwam later. Aan het eind van zijn 
tocht schreef hij: “Tot aan mijn pensioen 
heb ik bij een aannemersbedrijf gewerkt. 
Ik heb mij afgekeerd van oorlogsgeweld en 
militarisme. Daarvan heb ik genoeg ellende 
meegemaakt. Er zijn betere middelen om de 
vrede te dienen!”

Koos de Beus
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Met zo’n kredietverzekering neemt de 
overheid het financiële risico van de 
exporteur of de financier over, hetgeen 
betekent dat als de klant niet kan of 
wil betalen, de overheid het bedrijf 
schadeloos stelt en probeert de schuld 
alsnog op de klant te verhalen. Het is een 
methode om de export van het Nederlands 
bedrijfsleven te vergemakkelijken. In de 
praktijk blijkt dat zo’n 20 tot 30% van 
deze exportkredietverzekering wordt 
besteedt aan defensiesector. Hiermee 
worden ontwikkelingslanden overgehaald 
om dure wapensystemen te kopen. 
Vooral scheepswerf De Schelde en 
technologiereus Thales profiteren van het 
financiële ruggesteuntje van de overheid. 
Zoals minister Bos in een recente brief 
aan de Tweede Kamer schrijft: “Zonder 
exportkredietverzekeringen zou de export 
naar economisch lastige landen immers 
vaak niet tot stand komen. Doordat zij 
een langere adem heeft dan marktpartijen 
en meer mogelijkheden heeft om officiële 
schulden in te vorderen, kan de overheid 
deze risico’s op zich nemen.” (“Toekenning 
van schuldenkwijtschelding aan OS 
begroting” 12 juni 2007)

Het aandeel van 20 tot 30 % wapenexport 
in deze kredietverzekering is opmerkelijk 
hoog. Wapenexport maakt maar 1,5 % 
van de Nederlandse export uit. Dat vond 
ook Tweede Kamerlid Krista van Velzen, 
die deze zomer aan staatssecretaris Van 
Heemskerk de vraag voorlegde: “Is het 
waar dat 27% van de Nederlandse expor
tkredietverzekeringen, berekend over de 
periode van augustus 2002 tot augustus 
2006, wordt besteed aan wapenhandel?” 
Van Heemskerk ontkende dit: volgens zijn 
berekeningen was het percentage veel 
lager, namelijk slechts 9%. 

Voor genoemd tijdvak gaat het om een 
verschil van bijna 9 miljard euro: 5,3 resp. 

14,2 miljard euro. Een merkwaardig groot 
verschil, en ook erg onwaarschijnlijk: 
immers recent is een exportkrediet 
uitgegeven voor 4 oorlogsschepen voor 
Indonesië die een enorm deel van het 
budget hebben opgesoupeerd. Zelfs 
wanneer wordt uitgegaan van een strikte 
definitie van wapenexport en alleen 
orders worden meegerekend waarvoor 
een wapenexportvergunning moet worden 
aangevraagd (dwz geen orders die wel 
een militaire bestemming hebben maar 
niet onder de wapenexportregels vallen) 
moet het aandeel wapenhandel in de 
exportkredietverstrekking veel hoger 
liggen. Campagne tegen Wapenhandel 
is nog eens zeer nauwkeurig aan het 
rekenen geslagen en kwam, op grond 
van de openbare, door de overheid zelf 
verstrekte cijfers, voor de periode augustus 
2002 tot augustus 2006 uit op 23% 
militaire orders in de portefeuille van de 
exportkredietverzekeraar van de overheid, 
Atradius. 

Nader onderzoek bracht aan het licht, 
dat de overheid bij het beantwoorden 
van de Kamervraag van Van Velzen 
niet is uitgegaan van het totale risico 
dat de staat met die exportkrediet
verzekeringen loopt, maar van de 
totale nominale contractbedragen 
zoals afgesloten door betrokken 
ondernemingen. Men kan zich niet aan 
de indruk onttrekken, dat de overheid 
opzettelijk het aandeel wapenhandel in 
de exportkredietverzekering heeft willen 
verdoezelen. Niet alleen is de totale 
contractwaarde een oncontroleerbare, want 
bedrijfsvertrouwelijke grootheid, ze is in 
dit geval totaal irrelevant. Van belang in de 
discussie over door de staat gegarandeerde 
exportkredietverzekeringen is immers 
het risico dat de overheid bij wanbetaling 
loopt en niet het bedrijfsrisico. Nadat de 
Campagne tegen Wapenhandel hierover 
een persbericht had uitgebracht hebben 
Kamerleden om opheldering verzocht. 
De regering heeft hierop aangekondigd 
binnenkort met een nieuwe berekening 
te komen, ditmaal volgens de “methode 
Campagne tegen Wapenhandel” Wij 
wachten af.

Wendela de Vries
Campagne tegen Wapenhandel
www.stopwapenhandel.org

Economische zaken verhult aandeel 
wapenhandel in exportkredietverzekering
Defensiebedrijven doen veel moeite voor het 
binnenhalen van orders. De meest gangbare manieren 
daarvoor zijn speciale aanbiedingen (bijvoorbeeld een 
deel van de productie overhevelen naar het kopende 
land) of aantrekkelijke financiële regelingen, zoals een 
goedkoop exportkrediet. Dure defensieorders moeten 
voorgefinancierd worden, een zachte lening en soepele 
betalingsvoorwaarden maken het gemakkelijker 
om tot aanschaf over te gaan, zeker voor 
ontwikkelingslanden. De overheid heeft een speciale 
kredietverzekering om exporten naar economisch of 
politiek instabiele landen te stimuleren.
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door
Martin Broek

Kubus & Bangbang
Niet altijd volg ik even goed wat 
er om me heen gebeurd. Wat 
mensen met hun mobieltjes uit 
kunnen spoken bijvoorbeeld 
is voor mij vol raadsels. Het 
kijken naar films en clips op 
internet is ook zo’n gebied waar 
ik een leek ben. Dat is jammer, 
want er is een hele wereld waar 
ik daardoor geen weet van 
heb. Via het vierde net van de 
publieke omroep op het internet 
vind je dat(www.omroep.nl) 
kwam ik op een muziekkanaal 
terecht, met pop muziek die 
net iets minder gangbaar is dan 
de muziek van MTV waar ik al 
zappend wel eens langs kom. 
Kubus & Bangbang verbazen 
mij met een ruig lied en een clip 
(filmpje bij muziek) waarbij de 
kijker er niet om heen kan dat 
conflict diamanten goor zijn en 
moeten verdwijnen. Bovendien 
met een krachtige oproep 
zelf iets te doen. De radicale 
vorm en teksten zouden op 
papier nooit zo’n groot publiek 
bereiken en Kubus & Bangbang 
bereiken mensen die anders 
nooit iets zouden horen van 
bloeddiamanten. 

You tube
Bijna iedereen heeft inmiddels 
al wel eens You Tube gehoord. 
Het is een site met een grote 
verzameling korte en lange 
filmpjes. Er is zelfs een luchtig 
debatprogramma dat de clips 
(hier gewoon kort filmpje) 
gebruikt om onderwerpen in te 
leiden, ‘Wat nu?!’. Dat is ook 
niet zo moeilijk wat op You 
Tube is over vrijwel alles wel 
een clip te vinden. 
Beschieting door Nederland 
in Chora van juni 2007? Op 
You Tube beelden van de 
beschietingen. Het spotje duurt 
maar 18 seconden, maar geeft 
wel een idee van de enorme 
vuurkracht die in Afghanistan 
wordt gebruikt om het land op 
te bouwen. (1) 
Wie weet dat Molukkers in juli 
een marineschip bezetten dat 
door de Schelde is gebouwd 
en onlangs aan Indonesië is 
overgedragen? Ik niet, terwijl 
ik jaren actie heb gevoerd 

tegen de levering. Op You Tube 
beelden die door de bezetters 
zelf zijn gemaakt.(2) 
Zoeken op het engelstalige 
‘arms trade’ levert vijftig 
treffers op. Kijk eens naar 
de korte video van Mark 
Thomas (ik ben een fan) 
om te zien hoe kort en 
krachtig de wapenindustrie 
van al zijn argumenten kan 
worden ontdaan.(3) Het 
Nederlandstalige trefwoord 
‘wapenhandel’ levert nog geen 
treffers op. 
1)  2)  3) www.youtube.com   
1) /watch?v=Ct1uOjhuUuE   
2) /watch?v=EDFavZjAcEY 
3) /watch?v=O2JxhhqbAD0

JSF in de verkiezingstijd
De PvdA was gedurende de 
laatste verkiezingsstrijd bij de 
tijd en plaatste op de eigen 
site en ook op You Tube een 
tekenfilmpje onder de titel 
Wouter’s Angels. Wouter Bos 
constateerde een probleem; 
Balkende III had wel geld 
voor de deelname in het JSF 
programma, maar niet voor 
het wegnemen van knelpunten 
in de zorg. Drie vrouwelijke 
PvdA-kamerleden, de Angels, 
moesten daar wat aan doen. 
Tijdens de overdracht van 
het geld op een donker 
vliegveld, moesten zij het uit 
handen grissen van Jan Peter 
Balkende op het moment dat 
deze het aan Bush zou willen 
overdragen. De Angels slagen 
in hun missie en krijgen van 
Wouter een warm: ‘well done, 
Angels’.
Ruim een half jaar later keert 
het filmpje zich tegen de PvdA, 
want onder Balkenende IV doet 
de PvdA mee aan het uitvoeren 
van de kleine stapjes in het 

JSF-project die uiteindelijk tot 
aanschaf zullen leiden. Het is 
bij een virtuele actie gebleven.
www.youtube.com
/watch?v=-wX-nyOACTA

Midden-Oosten nog meer 
wapens
Begin augustus werd bekend 
dat de Verenigde Staten het 
Midden-Oosten nog verder vol 
willen pompen met wapens. 
Het spreekwoordelijke 
kruitvat krijgt er een portie 
Amerikaanse dynamiet bij. De 
SP stelde onmiddellijk een serie 
vragen over deze ontwikkeling. 
Een paar daarvan:
* Deelt u de mening dat het 
onverstandig is van de VS 
om wapens te leveren aan 
landen die op gespannen voet 
met elkaar staan, zoals het 
geval is tussen Israël en haar 
Arabische buurlanden? Acht de 
minister de wapenleveranties 
bevorderlijk voor de interne 
rust en veiligheid in de 
desbetreffende Arabische 
landen?” 
* Deelt u de mening, zoals 
verwoord door een deskundige, 
dat de wapenleveranties aan 
de omringende landen leidden 
tot druk op Iran om juist een 
kernwapen te ontwikkelen?
* Bent u bereid te protest 
aan te tekenen tegen het 
voornemen van de VS?
De antwoorden zijn nog niet 
binnen. Als ze verrassend zijn, 
volgende keer meer.
Bron: Vragen van Krista van 
Velzen over wapenleveranties 
van de VS aan het Midden-
Oosten (7 augustus 2007).
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K O R T E   B E R I C H T E N

Schilderen tegen geweld
De Belgische kunstenaar 
Jef Germonprez heeft veel 
schilderijen gemaakt die een 
aanklacht vormen tegen allerlei 
vormen van geweld. Een 
selectie eruit is te zien in de 
galerie ‘Kunst voor Vrede’ op 
de website van het Museum 
voor Vrede en Geweldloosheid 
(www.vredesmuseum.nl).

Nato Game Over
De vredesbeweging in België 
is al vele jaren actief tegen 
bases en hoofdkwartieren van 
de NAVO. Daaraan wordt nu 
een nieuwe impuls gegeven 
met de campagne ‘Navo Game 
Over’. Er is onder anderen een 
actie-brochure uitgebracht. 
Deze brochure is te lezen en te 
downloaden in de leeszaal van 
het ‘Vredesmuseum op Internet’: 
www.vredesmuseum.nl/
download/inhoud.php.

Vredesactie
De Belgische zusterorganisatie 
van Pais heeft haar naam 
ingekort. ‘Forum voor 
Vredesactie’ is nu eenvoudig 
‘Vredesactie’ geworden. 
Vredesactie is onder andere de 
drijvende kracht achter ‘Nato 
Game Over’. Maar ze doet meer, 
kijk maar eens op haar website 

Mondiale Vredesindex
Voor het eerst is er een 
wereldwijde vredesindex 
opgesteld die aangeeft in 
welke mate landen er in slagen 
een duurzaam vreedzame 
samenleving te organiseren. Er 
is daarbij gekeken naar zowel 
externe als interne factoren. 
Zo heeft de VS zijn slechte 
score niet alleen te wijten aan 
zijn betrokkenheid bij vele 
gewelddadige conflicten over 
heel de wereld, maar ook aan het 
hoogste percentage gevangenen 
van alle 121 onderzochte 
landen en de vele moorden die 
er gepleegd worden. Enkele 
resultaten: Noorwegen is het 
vreedzaamste land, België komt 
op de 11e plaats en Nederland 
op de 20e nog na Bhutan, 
China op de 60e, de VS op de 
96e en Rusland op de 118e. 
Irak eindigde op de laatste 

plaats met daarvoor Soedan 
en Israël. De Vredesindex is 
gebaseerd op onderzoek door 
de Economist Intelligence Unit. 
Het complete rapport is te 
lezen en te downloaden van 
www.visionofhumanity.com en 
is ook aanwezig in de online-
leeszaal van het Museum voor 
Vrede en Geweldloosheid 
(www.vredesmuseum.nl).

Wij de Mensen voor Vrede
In navolging van een soortgelijke 
actie in de VS is Elbert 
Westerbeek begonnen met het 
verzamelen van handtekeningen 
onder een petitie die onder 
anderen terugtrekken van 
de Nederlandse troepen uit 
Afghanistan en het stoppen van 
het steunen van oorlogen via 
de NAVO en de VS eist. Nadere 
informatie: WijDeMensenVoorVre
de@hotmail.com.

1 Miljoen gedode Irakezen
Op de website van Pais, 
www.vredesbeweging.nl, is 
sedert kort een teller te zien 
die van dag tot dag het aantal 
gedode Irakezen bijhoudt, sinds 
de door de VS geleide invasie. 
Die teller staat al boven de 
1 miljoen! De aantallen zijn 
onder anderen gebaseerd op 
een in het toonaangevende 
medische tijdschrift ‘The Lancet’ 
gepubliceerd rapport. Dit rapport 
is te lezen in de online-leeszaal 
van het Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid.

Colombia smelt wapens om 
tot stoelen
Ruim 13.000 vuurwapens, 
van raketlanceerders tot 
zelfgebouwde revolvers, 
zijn op 9 juli in Colombia 
omgesmolten tot stoelen voor 
schoolkinderen, ter gelegenheid 
van de internationale dag voor 
de vernietiging van wapens. 
Colombia wordt al een halve 
eeuw verscheurd door interne 
conflicten en aan drugs 
gerelateerd geweld en heeft een 
van de hoogste sterftecijfers 
door vuurwapens ter wereld.

Irakese vluchtelingen
Bijna alle westerse landen 
(ook Nederland!) weigeren 

Irakese vluchtelingen toe te 
laten omdat Irak sinds de val 
van Saddam Hoessein een 
‘bevrijd’ land heet te zijn. De 
vluchtelingenorganisatie van 
de Verenigde Naties hekelt de 
‘absolute ontkenning’ van het 
probleem door het westen. Van 
de vier miljoen Irakezen die 
sinds het begin van de oorlog 
in 2003 op de vlucht sloegen, 
wonen er 1,4 miljoen in Syrië. 
De toestroom van vluchtelingen 
heeft in Syrië voor ernstige 
inflatie gezorgd. De situatie is 
er zó nijpend dat tienduizenden 
Irakese meisjes in de prostitutie 
belanden. De mensen zijn er zo 
slecht aan toe dat ze hun eigen 
kinderen verkopen, en de wereld 
kijkt een andere kant op.

(De laatste 2 berichten 
zijn overgenomen uit het 
Vredesbulletin Zutphen.)

Chris Geerse

Gewijzigde datum aanmelden 
kandidaten voor de 
Anke Kooke prijs
Dit kan nu tot 1 oktober 2007

Ook dit jaar reikt ‘NEAG, 
Alternatieven voor Geweld’ weer 
de Anke Kooke Prijs uit. 

Het NEAG heeft in juni 2005, ter 
gelegenheid van het afscheid van 
oprichtster Anke Kooke, besloten 
tot de instelling van een prijs 
voor ‘het meest vernieuwende 
en waardevolle initiatief op het 
gebied van alternatieven voor 
geweld’. Dit jaar is gekozen voor 
een geldbedrag van € 1.500,- om 
het ingediende initiatief (verder) 
van de grond te trekken
Het bestuur van het NEAG 
zal een keuze maken uit de 
ingediende initiatieven.

Voor meer informatie waaronder 
ook de criteria om in aanmerking 
te komen voor de prijs zie 
www.neag.nl

Vraag voor aanmelding een 
aanmeldingsformulier aan.  
NEAG: Vossiusstraat 20, 1071 
AD Amsterdam, tel. 020-
6705295 of info@neag.nl
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Inmiddels zitten we volop in de discussie of 
de Nederlandse militaire missie in Uruzgan, 
ondanks alle tegenvallers en kritiek, na augustus 
volgend jaar verlengd moet worden. De regering 
heeft het zelfs zinvol geacht om een heel 
onderwijspakket uit te brengen aan te tonen dat 
die verlenging terecht zou zijn. Als Platform zijn 
we een andere mening toegedaan: als je alle 
berichten over en vanuit Uruzgan serieus neemt 
dan moet de conclusie zijn dat het roer drastisch 
om moet. Laten we niet langer in militaire 
middelen investeren, maar direct investeren in 
ontwikkelingshulp, diplomatie en democratie.

Samen met SP, GroenLinks en de coalitie Stop de 
Oorlog hebben we als Platform tegen de ‘Nieuwe 
Oorlog’ een krant uitgebracht die we de komende 
weken ook in heel Nederland willen verspreiden. 
Niet alleen op scholen, maar ook gewoon bij 

Uruzgan
PERSBERICHT van het Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’

mensen in de straat, op het werk, in de kerk, de 
moskee of waar dan ook.

Naast het uitgeven van de krant Troepen terug uit 
Afghanistan, zijn de vier genoemde organisaties 
ook een handtekeningenactie begonnen tegen 
de mogelijke verlenging van deze missie. Je 
kunt handtekeningenlijsten bestellen of de 
petitie online tekenen via de website’s van de 
deelnemende organisaties.

We hopen dat onze activiteiten ertoe mogen 
leiden dat de Nederlandse regering of het 
parlement deze heilloze militaire missie in 
Uruzgan tijdig beëindigt. Met jullie hulp moet dat 
mogelijk zijn: we rekenen op jullie! info@
platformtegendenieuweoorlog.nl of 030-2714376.

Met vriendelijke groet, Jan Schaake

Dit najaar zal – naar wij verwachten - door het 
kabinet aan de Tweede Kamer een voorstel 
worden voorgelegd voor de verlenging van het 
verblijf van Nederlandse troepen in Uruzgan. Als 
dit voorstel wordt ingediend, mag dit niet worden 
goedgekeurd.

1  Het is een ondersteuning van de Amerikaanse 
bezetting van het zuidelijk gedeelte, dat 
omgevormd is tot een slachtveld, waarbinnen de 
bewoners als het ware in kampen of “strategische 
dorpen” of “beschermde gebieden” zijn 
opgesloten, zoals de Vietnamezen in het Zuid-
Vietnam van weleer en de Nederlandse burgers 
tijdens de Japanse bezetting van het huidige 
Indonesië.
2  Ook het Nederlandse leger is door de situatie 
genoodzaakt eerder te opereren als een 
bezettingsleger dan als een vredesleger. Vrede 
kan in Afghanistan nimmer door de interventie 
van vreemde machten worden bewerkstelligd. 
Dat hebben de Britten in de Khyberpas in 1847 
en de Russen in de jaren ’80 ervaren.
3  Het gebruik van militaire macht leidt tot 
kolonisatie en niet tot zelfstandigheid of tot 
een oplossing van de problemen die met deze 
zelfstandigheid in Afghanistan samenhangen.

Wij willen dat er tijdens het Kamerdebat een 
brede manifestatie komt met een 
veelheid aan sprekers, die- andere inlichtingen 
weten te geven over de situatie in Afghanistan 
dan de media ons gewoonlijk voorspiegelen- 
duidelijk maken dat vredesmissies in situaties als 
Afghanistan onmogelijk vrede kunnen brengen, 
maar per definitie partijdig zullen zijn en dus de 
orlog importeren of laten escaleren.

Wij willen daarbij zoveel mogelijk standpunten 
aan het woord laten komen, die tot alternatieven 
voor het herstel van de geschonden vrede in 
Afghanistan kunnen bijdragen. Op dit moment 
is er nog geen datum bekend. Wij roepen echter 
nu al organisaties en sprekers op, die bereid zijn 
een bijdrage te leveren aan een manifestatie 
op het Plein zodra bekend is wanneer de Kamer 
zal debatteren. Als we nu alert zijn, kunnen we 
zodra de datum bekend is, iets organiseren. Geef 
je op voor deze manifestatie op dit mailadres: 
jan.bervoets@casema.nl 

We zullen je opnieuw benaderen zodra we weten 
wanneer het debat zal plaats vinden.

Jan Bervoets, 
secretaris van het Haags Vredesplatform

Oproep voor paraatheid van Het Haags Vredesplatform

Geen troepen meer naar Uruzgan of waar dan ook in Afghanistan

Protestactie in Den Haag tijdens het debat in de 
Tweede Kamer over de verlenging van Missie 
Uruzgan Voor de datum zie www.actieagenda.nl 
of www.stopoorlog.nl
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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
• zo 23 sep 11.30 Stille tocht 
Zeg: dag tegen geweld. Bevorder-
ing van geweldloosheid, georgani-
seerd door vrouwelijke slachtoffers 
van seksueel geweld, maar het 
gaat over alle vormen van geweld: 
oorlog, politiek,  economie, dis-
criminatie, milieu, dieren enz. 
Vanaf parkeerterrein Valkenier, 
Valkenburg aan de Geul. Gratis. 
Stichting Time out. 043-6013857. 
marietjelemmens@gmail.com 
www.stichting-time-out.nl
• za 29 sep 14.00-17.00 
Informatiemiddag over 
Werelddorp, VrEdedorp en het 
Vredesgesprek. Lezing door Jan 
Schuiling (initiatiefnemer) over de 
PRO-beweging en verschillende 
initiatieven, zoals een Werelddorp 
(Borger-Odoorn) en een VrEdedorp 
(Ede). Aansluitend vragen en 
bespreking van initiatieven. Info-
materiaal aanwezig over o.a. 
‘andere’ architectuur. Bethelkerk  
J.H. Tooroplaan 133, Ede. Vooraf 
aanmelden!. Soortgelijke middag 
op 6 okt. in Valthe. Jan Schuiling. 
0314-384393. 
info@pro-werelddorp.nl 
www.pro-werelddorp.nl 
• za 29 sep 10.30-15.00 
Lezersbijeenkomst Vredeskoerier 
/ ‘t Kan Anders / Kernwapens 
weg! Onderwerpen oa.: formule 
en verschijningsfrequentie van 
het nieuwe blad, wat zijn de 
verwachtingen van lezers, hoe 
jongeren meer te interesseren 
voor de vredesbeweging 
en meer.. Centrum Emma, 
Cremersstraat 245, Utrecht. Haags 
Vredesplatform, Humanistisch 
Vredesberaad, Pais, Stop de 
Wapenwedloop en initiatiefgroep 
‘Nieuw vredesmagazine’. 015-
2121694. koerier2006@ddh.nl
• di 2 okt Internationale Dag 
van Geweldloosheid. Op voorstel 
van India heeft de Algemene 
Vergadering van de Verenigde 
Naties 2 oktober uitgeroepen 
tot jaarlijkse Internationale 
Dag van Geweldloosheid. 
Dit is de geboortedag van 
Gandhi. en.wikipedia.org/wiki/
International_Day_of_Non-
Violence
• za 13 okt Informatiedag 
PBI Nederland. Peace Brigades 
International (PBI) is een 
organisatie die zich baseert op 
actieve geweldloosheid, en heeft 
vrijwilligers in diverse landen. 
Amsterdam. 020-4200331 / 06-
16498221. infopbi@antenna.nl 
www.peacebrigades.nl
• wo 17 okt Werelddag van 
verzet tegen extreme armoede. 

In de hele wereld en ook in 
Nederland komen mensen bij 
elkaar voor gelijkwaardigheid 
en mensenrechten voor 
iedereen. Meedoen of iets 
organiseren is mogelijk!. 
ATD Vierde Wereld. 0570-
521999. steun17oktober@atd-
vierdewereld.nl 
www.atd-vierdewereld.nl

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• za 22 sep en zo 23 sep 
Herfstweekend VIA (Vrijwillige 
Internationale Aktie). Evaluatie 
werkkampen. VIA organiseert 
internationale werkkampen in 
Nederland en zend vrijwilligers uit 
naar mensen in het buitenland. 
VIA is een afdeling van de CSI, een 
internationale vredesorganisatie. 
Amsterdam. VIA. 020-
6892760. info@stichtingvia.nl 
www.stichtingvia.nl
• za 22 sep t/m zo 7 okt  
Tentoonstelling 1000 Vredes-
vrouwen uit alle Werelddelen. 
Deze expositie geeft een 
indrukwekkend beeld van het 
veelzijdige werk van vrouwen 
wereldwijd voor vrede en 
mensenrechten (op basis van het 
gelijknamige boek). Vruchtentuin 
en theehuis ‘Heyligen Berg’, aan 
de Lockhorsterweg, Leusden. Ihkv. 
de Vredesweek. 033-4950755. 
www.vrouwenvoorvrede.nl
• za 22 sep t/m zo 14 okt 
Tentoonstelling Onderdrukking 
en Bevrijding. Aangrijpende 
tentoonstelling over het droeve lot 
van Duitse dienstweigeraars in de 
Tweede Wereldoorlog. Openbare 
Bibliotheek, Emmasingel 22, 
Eindhoven. Gratis. Opening: 22 
september 16.30 uur door Prof. 
P.P.J.M. Schram. Museum voor 
Vrede en Geweldloosheid. 040-
2444707 (Vredesburo Eindhoven). 
info@vredesmuseum.nl 
www.vredesmuseum.nl
• vr 28 sep t/m zo 30 sep 
19.00 AVP (Alternatives to 
Violence Program) weekend. Leren 
geweldloos omgaan met conflicten. 

Liefst met een gemengde groep 
Nederlanders. Moslim meiden 
en jongens van harte welkom. 
Amsterdam. Prijs nog niet bekend 
Quakers. 0570-654520 (Hadewych 
Touwen, opgeven) 038-4608461 
(Marlies Tjallingii, voor vragen). 
members.home.nl/marliestjallingii

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Elke eerste donderdag van de 
maand 18.00-19.00 Wake 
Silence for Peace. Wake voor een 
cultuur van vrede en 
geweldloosheid voor de kinderen 
van de wereld. Carnegieplein; voor 
het Vredespaleis, Den Haag. 
Gratis. Silence for peace. 
070-3604510.
• Elke derde vrijdag van 
de maand 19.00-21.00 
Protestmanifestatie Nederlandse 
troepen weg uit Afghanistan! 
Het Anti Imperialistisch Platform 
organiseert een protest tegen 
de Nederlandse deelname 
aan de bloedige bezetting van 
Afghanistan. Een informatiekrantje 
wordt uitgedeeld. Binnenwegplein 
tegenover Donner, Rotterdam. 
Anti Imperialistisch Platform 
(AIP). 010-4620852. 
aiplatform@yahoo.com
• Elke eerste zaterdag van 
de maand 14.00–14.30 
Vredeswake Stadhuisbrug 
Utrecht. Op de Stadhuisbrug te 
Utrecht. ‘Vrede zonder wapens’. 
Komt u er ook eens bij staan? 
Een half uurtje maar... Utrecht. 
Vredeswakegroep Regio Utrecht. 
Tilly Okhuizen (030-261507) bgg 
Geertje Kuipers (0345-536536). 
geertjek57@hotmail.com
• Elke eerste zaterdag van de 
maand 12.00-12.30 Siltekring 
‘in plaats van geweld, stilstaan 
voor de vrede en ruimte voor 
dialoog’. De Raad van Kerken, 
het Vredesplatform en de 
werkgroep ‘Moslims en Christenen’ 
Cees van der Steen, Willem-
Alexanderplantsoen 5, 1945 VE 
Beverwijk, 0251-253866
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