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De War Resisters League betreurt de verschrikkingen van 
Gaza met een gebroken hart en een verdriet dat onze toewij-
ding aan het gebroken geweer, het logo van onze 85 jaar 
oude organisatie, alleen maar versterkt. 
De retoriek die geweld rechtvaardigt – van de kant van Israël, 
van degenen die Israël steunen in Washington en van de kant 
van Hamas – is complex en gaat terug op echte grieven en 
pijn. Maar uiteindelijk wordt deze oorlog (als dat een juiste 
term is voor een confl ict tussen een militaire grootmacht en 
een militante groep die geen staat is), als alle oorlogen, ge-
voed door een barbaarse combinatie van de wil om te heer-
sen, politiek eigenbelang en het geloof dat met geweld een 
rechtvaardige toestand kan worden bereikt. De WRL verwerpt 
al deze factoren ondubbelzinnig. 
We hebben gezien hoe op de zegerijke slagvelden de zaadjes 
ontsproten van toekomstige oorlogen. Hoe ze groeiden tijdens 
wapenstilstanden die alleen ontberingen, verdeeldheid en 
wanhoop opleverden. We weten dat de effectieve middelen 
om de lokroep van geweld en extremisme tegen te gaan en 
zo veiligheid te verzekeren gelegen zijn, en altijd gelegen 
hebben, in vrijheid en gerechtigheid. We menen dat de meest 
effectieve manier om voor vrijheid en rechtvaardigheid te 
strijden, ook waar het gaat om een militaire bezetting, is door 
geweldloze actie. We weten ook dat veiligheid voor Israël 
en recht voor de Pale-stijnen elkaar niet uitsluiten maar dat 
het één niet zonder het ander kan bestaan. Wij steunen 
daarom de vele Palestijnen en Israëliërs die, ondanks oor-
logsmisdaden begaan door beide zijden, voortgaan om ge-
weldloos te strijden voor vrijheid en recht. 
Te midden van diplomatieke dubbelzinnigheden en het verwar-
ren van wraak met verdediging, luisteren we naar de stemmen 
van Palestijnen en Israëliërs die oproepen om een einde te 

maken aan het bloedvergieten, die oproepen tot vrede en die 
de visie en bewerktuiging hebben om bij te dragen aan die 
vrede. We spannen ons in om die stemmen te horen boven 
het kabaal uit van vrees aanjagen en rationaliseren. 
We weten dat de oplossing voor het Midden Oosten vanuit 
deze visie en met deze middelen bereikt kan worden. Maar 
alleen dan als ons land daarbij helpt. Er zijn veel dingen die 
we kunnen doen en veel redenen voor de mensen hier om ze 
te doen. 
De oorlog wordt daar gevoerd, maar hij wordt hier in de 
VS gekocht en betaald. Van opeenvolgende regeringen, 
Democratisch zowel als Republikeins, heeft Israël meer 
militaire steun ontvangen dan enig ander land. Deze 
onvoorwaardelijke militaire steun, tezamen met bijkomende 
diplomatieke en fi nanciële steun, maken de belegering, 
bezetting en kolonisatie van Palestijns gebied mogelijk. 
De WRL heeft tezamen met andere organisaties vele 
protesten, marsen en ander vredesacties georganiseerd en 
ondersteund, die er op gericht zijn deze politiek te beëindigen. 
Meer dan andere groepen heeft de WRL zich daarbij gericht 
op twee gebieden: weigering van oorlogsbelasting en 
dienstweigering. 
Weigering van oorlogsbelasting – als een symbolisch nee 
tegen oorlog en als een concrete verlaging van de voor 
oorlog beschikbare gelden – is een essentieel element 
van het werk van de WRL. We presenteren het nu ook als 
een eerste stap naar beëindiging van de fi nanciering van 
de oorlog tegen Gaza door de VS-belastingbetaler. Verder 
vragen we om erkenning van het ‘recht om te weigeren te 
doden’. In het bijzonder voor Israëlische dienstweigeraars 
die geconfronteerd worden met een eindeloze ketting van 
straffen. 

VERKLARING VAN DE AMERIKAANSE WAR RESISTERS LEAGUE 

    OVER DE LAATSTE ISRAËLISCHE AANVAL OP GAZA
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Het jaar 2009 is het eerste jaar waarin 
Vredeskoerier/ ’t Kan Anders en het 
Vredesmagazine met gescheiden jaar-
gangen verschijnen. Daarom zullen de 
vier kleine actualiteitennummers en de 
vier omvangrijke magazines met hun 
onderzoekskaternen nu in een aparte 
reeks verschijnen, elk met de nummers 
1-4. 
Wij hebben het afgelopen jaar afscheid 
genomen van Koos de Beus als redac-
teur en vormen nu een team van drie. 
Dat is weinig voor een slagvaardig 
beleid en we zoeken dan ook belang-
stellenden voor uitbreiding. Dat is 
nodig, want we willen het komende jaar 
meer en meer op de actualiteit ingaan. 
Daarvoor is het kader van dit blad 
eigenlijk te klein. Daarom moeten we 
de lezer waarschuwen voor plannen 
om in de nabije toekomst (volgend jaar 
misschien?) dit blad door een inter-
neteditie te laten vervangen. Wie niet 
over een computer beschikt, hoeft zich 
niet ongerust te maken. We gaan niet 
switchen voordat de distributie van 
papieren versies geregeld is.
Wij roepen belangstellenden op zich  
bij de redactie aan te sluiten.
In ieder geval wensen wij u veel 
leesplezier en een strijdbaar jaar toe. 
Bernadette, Chris, Gerrit, Jan en Kees.

WAAROM VERZET 
TEGEN DE NAVO-TOP IN 
STRAATSBURG?

De NAVO heeft zich van een defen-
sieorganisatie ontwikkeld tot een 
offensieve interventiemacht, die ook 
een (militaire) politierol wil spelen 
in de binnenlandse politiek van de 
aange-sloten landen. 
De NAVO breidt zich uit en stelt 
zich daarmee in de plaats van 
de Verenigde Naties. Door deze 
uitbreiding bevordert zij de kans op 
oorlog. 
De uitbreiding geschiedt door: 
- de plaatsing van militaire bases door 
de VS over de gehele wereld;
- uitbreiding van het aantal lidstaten
 in Europa. Alle voormalige Warschau-
pactlanden buiten Rusland en de Bal-
tische staten hebben zich al aange-
sloten. Onderhandelingen zijn gaande 
met de Oekraïne en Georgië. Dit leidt 
tot verdergaande confrontaties met 
het Russische imperium.
- uitbreiding door samenwerkingsver-
dragen met niet-Europese staten, 
zodat er een globale NAVO ontstaat: 
Israël, Japan, Zuid-Korea, Australië. 
Indien deze verdragen op NAVO-

niveau komen wordt dit verplichting 
tot wederzijdse bijstand en 
partijkeuze in het Midden Oosten en 
tegenover China. 
- aanwezigheid in Afghanistan. In 
2003 nam de NAVO het commando 
van de VS over met het doel opbouw 
en natievorming. Men kent de gevol-
gen.
De NAVO-verdragen verbinden 
de lidstaten steun te verlenen aan 
oorlogen van de VS. Zelfs België 
verleent belang-rijke steun aan de 
Amerikaanse oorlog in Irak, ook al 
heeft de regering zich daartegen 
verklaard. Want De NAVO maakt 
gebruik van civiele diensten voor 
militaire transporten. De lidstaten 
Nederland en België hebben 
gedoogd dat. 65% van de militaire 
goederen voor de Irak-oorlog  zijn 
overgebracht via de havens van 
Rotterdam en Antwerpen via 
Belgische, Nederlandse en Duitse 
goederenlijnen.
De NAVO  ontwikkelt een “intern” 
en “extern” veiligheidsplan, waarin 
het door Bush gepropageerde “pre-
emptive” en “pro-active” karak-
ter voorrang krijgt in de vorm van
“politioneel” optreden. Eerst schie-
ten, dan vragen stellen.
Een en ander is vastgelegd in het 
rapport “Towards a grand strategy 
for an uncertain world”, dat aan de 
NAVO-top in Straatsburg zal worden 
voorgelegd. Dit rapport behandelt 
zowel  binnenlands als buitenlands 
beleid en bespreekt ordehandhaving 
in geval van klimaatverandering, 
met een speciale paragraaf over 
"beveiliging van de energie". Als de 
energietoevoer in gevaar komt uit 
landen waar grondstoffen worden 
gewonnen of pijpleidingen zijn aan-
gelegd, zal de NAVO ingrijpen. Aan 
de orde is daarbij ook de voedsel-
schaarste, en daarbij spreekt de 
nota letterlijk over de beteugeling 
van “boze hongerige mensen”!  
Men beoogt dan ook interventie 
“ter verdediging van de bestaande 
‘way of life’ in deze maatschappij”. 
Het doet denken aan de beruchte 
Amerikaanse interventiecontracten 
van weleer met multinationals in 
Latijns Amerika, waarbij mililitair 
ingrijpen werd afgesproken als de 
productie in gevaar kwam.
De NAVO verschaft instrumentarium 
voor internationale politiediensten 
en solliciteert naar inschakeling in 
de bestrijding van piraten vanuit 
Somalië. In deze situatie blijven ook 
kernwapens betrokken. Wij krijgen 
dus agenten met atoombommen op 
straat. 

In het laatste VredesMagazine vraagt 
Kees van der Pijl, die op 6 februari a.s. 
in Den Haag zal komen spreken, zich af 
of in de komende top dit alles wel kan 
worden bekokstoofd. Maar daar geet het 
niet om. Het gaat erom, lezer, dat u en ik 
het niet willen.
Vandaar dat we oproepen tot mobilisatie. 
Tegen de oorlog. Tegen de NAVO.
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Op 15 januari 2009 publiceerde War 
Resisters International een rapport voor 
de commissie voor veiligheid en defensie 
van het Europese parlement over de 
toepassing van het recht op dienstwei-
geren in Europa. Uit dit rapport blijkt dat dit 
recht lang niet altijd wordt gewaarborgd. 
Het is een handig overzicht over rechten 
en plichten van de Europese soldaat, maar 
volledig is het niet. Onduidelijk is welke 
rechten er gelden in NAVO-verband en in 
het kader van het Europese leger. Dat zijn 
zaken, die zijdelings ook bij de komende 
NAVO-top aan de orde kunnen komen.
Thans bestaat er nog in negen landen een 
wettelijke dienstplicht is met een actieve 
opkomstplicht: Cyprus, Denemarken, 
Duitsland, Estland, Finland, Griekenland, 
Litouwen, Oostenrijk en Zweden. In het 
laatste land overweegt men de opkomst-
plicht af te schaffen. In Polen is dat vanaf 
1 januari een feit. In al deze landen 
kunnen gewetensbezwaarden dienst 
weigeren; zij krijgen dan vervangende 
dienstplicht. Volgens internationaal recht is 
deze vervangende dienstplicht maximaal 
anderhalf jaar van de werkelijke dienst-
plicht, maar op Cyprus en in Estland, 
Griekenland en Finland is die langer. 
Eenmaal ingelijfd mag een soldaat geen 
gewetensbezwaren meer aanvoeren in 
Cyprus, Griekenland, Estland, Litouwen en 
Oostenrijk. Alleen in Duitland, Nederland 
en Engeland kunnen beroepsmilitairen 
wegens gewetensbezwaren dienst 
weigeren.
 De erkenning van gewetensbezwaarden 
is soms problematisch. In Finland worden 
gewetensbezwaarden automatisch er-
kend, maar in Polen - dat nog in het 
onderzoek betrokken was - werd slechts 
60% van de gewetensbezwaarden na een 
verhoor toegelaten. Griekenland kende 
veel strafprocessen tegen gewetens-
bezwaarden, en die kunnen langdurig zijn. 
Nog steeds wordt Giorgios Monastiriotis 
gerechtelijk vervolgd wegens desertie, 
omdat hij in 2003 als beroepssoldaat in de 
Perzische golf weigerde mee te doen aan 
de oorlog tegen Irak. In Nederland kan de 
minister van Defensie, die dienstweigering 
in 1994 voor beroepsmilitairen via  een 
regeling mogelijk had gemaakt, dit recht 
in bijzondere gevallen ontzeggen. Dat 
gebeurde met name bij de uitzending 
naar Irak in 2004. Ook worden 
gewetensbezwaren niet zomaar erkend, 
voor dienstweigeraars bij de missie naar 
Afghanistan was jurisprudentie nodig. Op 
12 maart 2007 werd een dienstweigeraar 
in hoger beroep vrijgesproken, nadat 
een lagere krijgsraad hem veroordeelde 
tot twee maanden gevangenisstraf; op 

28 december 2007 werd een andere 
dienstweigeraar vrijgesproken. 
In Duitsland worden op een beroeps-
militair, die wegens gewetensbezwaren 
de dienst verlaat, bepaalde kosten voor 
zijn opleiding verhaald, hetgeen hem 
dus op een studieschuld komt te staan. 
Daarom is het in de praktijk moeilijk de 
militaire dienst te verlaten. Wel is op 
21 juni 2005 Florian Pfaff vrijgesproken 
omdat hij in Irak weigerde een bevel 
uit te voeren dat in strijd was met zijn 
geweten.
In Finland en Duitsland zijn veel 
totaalweigeraars. In Finland zijn dat 
er zestig tot tachtig pers jaar, Zij 
worden gewoonlijk veroordeeld tot 
gevangenisstraffen die de helft van 
de diensttijd bedragen. In Duitsland 
leidt totaalweigering tot herhaalde 
– korte – gevangenisstraffen, die 
door het militaire gezag zelf worden 
opgelegd. Volgens een besluit van het 
ministerie van Defensie van 21 April 
2008 mogen totaalweigeraars eerst 
worden vrijgelaten nadat zij minstens 
twee veroordelingen van elk 21 dagen 
hebben ondergaan. Dit is in strijd met 
het internationale rechtsbeginsel dat 
niemand tweemaal voor hetzelfde feit 
mag worden veroordeeld.  
Maar dat gebeurt overigens vaker in 
Turkije. En in Israël, waarover op p. 5 
meer.

DIENSTPLICHT EN DIENSTWEIGERING

     IN DE EUROPESE UNIE SCHOENEN VOOR BUSH

Op maandag 19 januari organi-
seerden het Haags Vredesplatform 
en enkele andere groepen voor 
de Amerikaanse ambassade in 
Den Haag een afscheid voor G.W. 
Bush, aftredend president van de 
Verenigde Staten. Voor het befaamde 
gebouw van Breuer werd een pop 
opgesteld, die met schoenen kon 
worden bekogeld. Met dank aan 
de kringloopbeweging Emmaus, 
die deze actie een uitstekend vorm 
van recycling vond en de talrijke 
particulieren, die op deze manier 
graag hun oude schoenen en 
grieven kwijft wilden. Het werd een 
spectaculair geheel, opgeluisterd 
met levende standbeelden, waarvan 
foto's elders in dit blad. Jammer dat 
deze ‘vrolijke keuken’ minder publiek 
aantrok dan verwacht, want het 
leverde de plaatselijke pers mooie 
plaatjes op. Als kermismuziek werden 
de Amerikaanse protestliederen ten 
gehore gebracht iegen de oorlogen 
waarvoor Bush verantwoordelijk was. 
Opvallend was het enthousiasme 
waarmee een mede-werker van het 
Internationaal Strafhof de aftredende 
president, hier gekleed als 'held op 
sokken' te lijf wilde gaan. 
's Avonds maakte vooral de stromen-
de regen een einde aan de pret. 
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GAZA-KRONIEK
Onmiddellijk na de Israëlische 
bombardementen op GAZA van 
27 december was er een reactie 
van Aartsbisschop Desmont Tutu, 
Nobelprijswinnaar van de vrede door 
zijn strijd tegen de apartheid in Zuid-
Afrika. Op 28 december was zijn 
commentaar: “Het bombardement 
draagt alle kenmerken van 
oorlogsmisdaden.” Uri Avner stelde 
in het dagblad Ha’aretz onmiddellijk 
als daadwerkelijke schender van 
de wapenstilstand met Hamas aan 
de kaak. Door de weigering de 
grenzen van Gaza open te stellen, 
door te schieten op vissers en door 
clandestiene militaire invallen op Gaza 
zelf lokte het raketbeschietingen uit.  
Intussen is vanuit andere bronnen 
twijfel uitgesproken of bepaalde 
raketten wel van Hamas afkomstig 
waren. Er zijn projectielen gevuurd 
vanaf plaatsen waar zich autonome 
krijgsheren bevinden, die aan Hamas 
geen boodschap hebben.
Voor het eerst leidt een oorlog weer 
eens tot een massademonstratie. Op 
31 december lopen er duizend mensen 

en Rotterdam. We moeten leuzen 
bedenken om de vrede te bewaren, 
zoals NIEMAND AAN HET GAS / 
JODEN NOCH HAMAS! Jammer dat 
we er pas zo laat opkomen...
Op 6 januari publiceerde IKV-Pax 
Christi zijn rapport In gesprek met 
Hamas, over het falen van de isolatie-
politiek. In dit rapport wordt benadrukt 
dat de isolatie van Hamas onder het 
mom van terrorismebestrijding leidt 
tot het tegendeel van wat de politiek 
beoogt.
Op 8 januari 2009 stonden alle treinen 
in Noorwegen en alle trams en metro's 
in Oslo 2 minuten stil uit protest tegen 
de Israëlische invasie van Gaza. De 
Noorse Machinistenbond en Unie van 
Oslo’s Treinpersoneel betuigden zo hun 
steun aan de bevolking van Gaza.Aan 
de passagiers werd de volgende 
verklaring gegeven: 
‘Wegens de situatie in de Gaza Strip 
hebben wij besloten onze solidariteit 
met het Palestijnse volk te laten blijken. 
Wij doen dat door op dit station twee 
minuten langer te stil te staan. Deze 
actie wordt op alle personentreinen 
ongeveer tegelijkertijd gevoerd. Wij 
eisen de onmiddellijke terugtrekking 
van alle Israëlische troepen uit Pale-
stijns gebied. Wij danken u voor uw 
begrip.’
In Oslo.hebben de vakbonden ook 
acties gevoerd in supermarkten en 
winkels om Israëlische producten te 
boycotten.
Op 8 januari was er een openbare 
wake gehouden door de Raad van ker-
ken in Vlaardingen. Vanaf die datum 
was in Den Haag een dagelijkse wake 
begonnen voor de Israëlische ambas-
sade van 4 tot 5 uur; werd de eerste 
wake massaal bezocht na een petitie 
aan de Tweede Kamer, in de volgende 
dagen kon men steeds tien tot twintig 
personen daar zien staan.  Bovendien 
was er de hele middag op het Plein een 
Palestijnse tent, waarin aan het publiek 
voorlichting is gegeven over Gaza.en 
van waaruit verdere acties werden 
aangestuurd. Op 10 januari was er een 
grote middagwake in Utrecht. 
8 januari Campagne tegen de 
Wapenhandel protesteert met een 
persbericht tegen de aanwezigheid 
van Nederlandse wapens in Israël, die 
nu in de Gazastrook worden ingezet. 
Officieel worden er - overeenkomstig 
EU-regels - geen directe 
uitvoervergunningen meer naar Israël 
gegeven, o.m. wegens schendingen 
van de mensenrechten. Indirect worden 
er nog steeds Nederlandse wapens 
naar Israël gebracht, want vervoer via 
andere landen wordt niet gecontroleerd. 
Onderdelen van boven Gaza vliegende 
Apaches zijn afkomstig van Stork. Op 
14 januari roept Amnesty International 

VERLATE KERSTBEELDEN, MAAR NOG ALTIJD ACTUEEL

Op woensdag 17 december en een week later, kerstnacht 24 december, kon 
men op het Plein en voor de Kloosterkerk een kerstvoorstelling zien, zoals die 
zich zou afspelen in het huidige bezette Palestina. Uitgebeeld werd hoe Jozef 
en een zwangere Maria, op weg naar hun volkstellingskantoor in Betlehem, 
werden tegengehouden door een roadblock, omdat ze niet over de vereiste 
papieren zouden beschikken. Een als soldaat optredende acteur vroeg 
passanten of het nu geoorloofd was het stel met dumdumkogels en traangas 
te verwijderen. De actie was geïnspireerd door het Haags Vredesplatform naar 
aanleiding van een Palestinareis door een van de leden, die daar hulp had 
verleend bij het oogsten van olijfolie. Ze was daar getuige van de muur die 
Betlehem nagenoeg volledig van de buitenwereld afsloot. Foto’s van de situatie 
aldaar werden tijdens de actie getoond. Geprobeerd is de kamerleden, het 
kabinet en de koningin, die op de 24e in de Kloosterkerk aanwezig zou zijn, te 
laten zien hoe men in de huidige “normale” omstandigheden in Palestina moest 
leven. (De foto's van deze actie zijn genomen door Boyd Noorda) 

uit protest langs de Ame-rikaanse en 
Israëlische ambassade. 
Op diezelfde dag doet oud-minis-
terpresident van Agt een oproep aan 
Nederland om Nederland het initiatief 
te nemen tot een VN-onderzoek naar 
oorlogsmisdaden in Gaza. “Staat er 
niet in de men-senrechtenstrategie van 
minister Verhagen dat mensenrechten 
altijd gelden en overal en voor ieder-
een? Voor iedereen? Blijkbaar niet 
voor de Palestijnen. Tegen de wurging 
van Gaza, een strook land zo groot als 
Texel waar anderhalf miljoen mensen 
bijeengepropt zitten in voedselnood, 
heeft de minister zich ook nooit uitge-
sproken!” Het vervolg leert ons dat 
de regering dat ook in de daarop 
volgende dagen niet alleen zal blijven 
zwijgen, maar instemming betuigt met 
de uitspraken van de Amerikaanse 
president George W. Bush dat Israël 
op correcte wijze het recht van 
zelfverdediging uitoefent.
Op 3 januari vindt in Amsterdam een 
demonstratie plaats van bijna 10.000 
mensen. Deze tocht  gaat vooraf 
door demonstraties in Den Haag 
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de Britse regering op de wapenhandel 
met Israël te staken. 
13-14 januari. Op al deze dagen zijn 
er berichten geweest over discussies 
in de Tweede Kamer over de aanval op 
Gaza. 
15 januari: Advocaten van het Pale-
stijns Platform voor Mensenrechten en 
Solidariteit hebben bij het Internationaal 
Strafhof een klacht ingediend tegen 
Israël wegens oorlogsmisdaden. Er zijn 
redenen te over. Zo is gebleken dat 
er op dichtbevolkte stedelijke gebie-
den fosforbommen en -granaten zijn 
gebruikt. Tot de slachtoffers horen 
medewerkers van de Verenigde Naties, 
waarvan op diezelfde dag een gebouw 
in Gaza Stad is beschoten. Ook zijn er
clusterbommen gesignaleerd. 
Voor het hof stond een honderdtal 
demonstranten.
15 januari: De Spirit of Humanity van 
de Free Gaza Movement werd 100 mijl 
uit de kust van Gaza, dus ruimschoots 
in internationale wateren, onderschept 
door 5 Israëlische oorlogsschepen. 
Ze hinderden de vaart van de Spirit 
of Humanity door steeds vlak voor de 
boeg langs te varen. Ook dreigden 
ze het vuur te openen als het schip 
niet direct rechtsomkeert maakte. 
Toen er van de zijde van de Spirit of 
Humanity op werd gewezen dat dit 
een oorlogsmisdaad zou zijn, lieten de 
oorlogsschepen weten zich daaraan 
niets gelegen te laten liggen.Het schip 
werd gedwongen terug te keren naar 
Cyprus. 
De opvarenden hadden geluk; tijdens 
het bestand werden vissers uit Gaza in 
hun eigen territoriale wateren gedood.
Tijdens een succesvolle flyeractie 
werden door het NPK onder de 
bezoekers van de Vakantiebeurs op 
17 en 18 januari zo’n 2700 flyers 

verspreid “Ga lekker op vakantie, 
maar niet naar Israel”. Vier leden 

van het Nederlands Palestina Komitee, 
versterkt door nog eens twee nieuwe 
vrijwilligers deelden de flyers uit. Het 
leidde ertoe dat het bureau zijn stand 
terugtrekt. 
17 januari: 7 mannen en 2 vrouwen 
heb-ben op 17 januari 2009 in 
een fabriek in het Engelse Sussex 
computers en machines vernield, om 
te voorkomen dat deze voortgaat met 
het leveren van wapenonderdelen 
aan Israël voor gebruik in Gaza.Het 
gaat om de fabriek van EDO MBM 
Technolologies Ltd., die behoort tot 
het onlangs door ITT overgenomen 
Amerikaanse EDO concern. Er worden 
essentiële onderdelen vervaardigd 
voor F-16’s en Hellfire raketten, die 
in strijd met de Geneefse Conventies 
door Israël worden gebruikt tegen 

burgerdoelen in Gaza. Volgens de politie, 
die de betrok-ken vredesactivisten 
arresteerde, is de schade aanzienlijk. 
Chloe Marsh van de ‘Smash EDO 
Campaign’ verklaarde: ‘De burgers van 
Groot-Brittannië zijn niet langer bereid 
om werkeloos toe te zien terwijl Israël 
genocide begaat met de steun van onze 
regering en wapenindustrie’..
18 januari: 2500 mensen, opgeroepen 
door  Milli Görus, World Islamic Mission, 
Ned.Islamitische Federatie, Unie van 
Marokkaanse moskeeën en een beraad 

Vlak voor de uitbraak van de Gaza-
oorlog werd ons door War Resisters 
International de aandacht gevraagd 
voor de Siministim,  studenten die 
weigeren dienst te nemen in het 
Israëlische leger. Hiervoor worden 
zij gearresteerd. Hun perioden in de 
nor duren kort, maar dienstweigering 
wordt steeds opnieuw met gevangenis 
bestraft
Omer Goldman is de dochter van 
het vroegere plaatsvervangend 
hoofd van Mossad, de Israëlische 
veiligheidsdienst. Omer heeft zonder 
toestemming van haar vader een 
Palestijnse stad op de Westoever 
bezocht, en bij een checkpoint is zij met 
de Palestijnen onder vuur genomen 
door Israelische soldaten. “We zaten 
te praten aan de kant van de weg en 
er kwamen soldaten langs en na een 
paar seconden kregen ze een bevel om 
gasgranaten en rubberen kogels op ons 
af te schieten. Het verbaasde mij dat de 
soldaten de orders zonder nadenken 
opvolgden. Voor het eerst in mijn leven 
hief een Israëlische soldaat zijn wapen 

om op mij te schieten.” Dat heeft haar 
gemotiveerd het militaire systeem af te 
wijzen. 
Dus schrijft zij: “Ik weiger dienst te 
nemen in het Israëlische leger. Ik zal 
geen deel uitmaken van een leger 
dat nodeloos een gewelddadig beleid 
uitvoert en dagelijks de fundamentele 
mensenrechten schendt. […] Ik geloof 
in het dienen van de maatschappij 
waar ik deel van uitmaak en daarom 
weiger ik nu juist deel te nemen aan de 
oorlogsmisdaden die mijn land begaat. 
Geweld leidt niet tot een oplossing 
en ik zal geen geweld gebruiken, 
kome wat er komen moge.” Andere 
dienstweigeraars hebben woensdag 
21 januari openlijk geprotesteerd 
tegen de laatste aanval op Gaza. 
Een daarvan, Raz Bar David-Veron, 
zal voor de vijfde maal veroordeeld 
worden. Beide dienstweigeraars werden 
begeleid door de inwoners van Ni'ilin, 
waar het Israëlische leger herhaalde 
malen slachtoffers heeft gemaakt door 
demonstranten neer te schieten.

EEN GROEIEND LEGER VAN 

  ISRAËLISCHE DIENSTWEIGERAARS

van Marokkaanse moskeeën in den 
Haag demonstreren op het Mailieveld. 
Ook elders organiseren diverse 
organisaties acties: Oss brengt 
duizend mensen op de been, verder 
zijn er demonstraties in Haarlem, 
Nijmegen, Veendam en Venlo.  Israël 
roept op zijn troepen terug te trekken, 
Hamas kondigt een wapenstilstand af 
voor een week.
In Nederland is er een week lang  
boycot van Israëlische producten 
plaats met acties in de supermarkten.
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KORTE BERICHTEN
Hoe Israël de democratie verdedigt.
Sinds het begin van het offensief 
op Gaza, hebben demonstranten te 
maken met bruut optreden van leger 
en politie tegen de veelal vreedzame 
demonstraties die er dagelijks plaats 
vinden. Meer dan 600 Israëlische burgers 
zijn tijdens of na geweldloze  betogingen 
tegen de oorlog  gearresteerd  wegens  
ordeverstoring, het voeren van Palestijn-
se vlaggen, en „het kwetsen van het 
moreel van de natie“. Anderen werden 
voor ondervraging opgepakt door de 
veiligheidsdiensten, en geïntimideerd, 
gedreigd en gewaarschuwd niet 
aan demonstrat0es deel te nemen, 
kregen huisarrest of werden verboden 
bepaalde steden te bezoeken. De 
grote meerderheid van die arrestanten 
zijn Israelisch-Palestijnse burgers. 
Ongeveer dertig anderen behoren tot 
de Zionistische Joodse linkervleugel. 
Een derde is onder achttien. Meer dan 
tachtig worden al gerechtelijk vervolgd. 
Palestijnse, Israëlische en internati-
onale geweldloze demonstranten in 
de West-Bank kregen te maken met 
extreem legergeweld, waarin met scherp 
werd geschoten. Daardoor werden vier 
Palestijnse demonstranten in Ni “ilin, 
Kalkilia en Sawad werden gedood, 
-  meer dan er aan Israëli door raket-
aanvallen zouden zijn gevallen. Vele 
anderen werden gewond. Inwoners 
van Ni'ilin reageren op dit geweld door  
dienstweigeraars te vergezellen, die 
door het leger in de kazerne worden 
opgeroepen. 

BRIEF VAN HET HUMANISTTISCH VREDESBERAAD  AAN MINISTER 
VERHAGEN

Leiden, 28 december 2008
Betreft: Verzoek om actie n.a.v. het geweld in de Strook van Gaza

    Aan de minister van Buitenlandse Zaken

 Geachte heer Verhagen,

Het Humanistisch Vredesberaad verzoekt u dringend om 
diplomatieke druk uit te oefenen op de staat Israël om direct te stoppen met 
het oorlogsgeweld in de Strook van Gaza dat sinds zaterdag 27 december 
onophoudelijk voortduurt, en geen grondoorlog te beginnen zoals men dreigt. 
 Het aantal doden als gevolg van dit geweld ligt nu al boven de 300. 
Zoals bekend is het bij een dergelijke actie vrijwel onvermijdelijk dat ook 
totaal onschuldige burgers worden gedood. Zeker in de Strook van Gaza, een 
van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld, is dit het geval. Hoe verwerpelijk 
ook de gewelddadige acties van Hamas zijn, deze buitenproportionele actie 
van Israël kan hierin geen rechtvaardiging vinden.
 Ook gematigde Palestijnse woordvoerders, zoals mv. Hanan Ashrawi,  
hebben erop gewezen dat dit geweld van de kant van Israël tot gevolg moet 
hebben dat nog meer Palestijnen radicaliseren en tot nieuwe gewelddaden 
overgaan. De droevige spiraal van geweld zal hierdoor in intensiteit dus 
eerder toe- dan afnemen.
 De huidige E.U.-voorzitter Frankrijk heeft een Europees initiatief 
voorgesteld om tot een hernieuwd bestand te komen. Uw Belgische collega 
heeft het geweld veroordeeld. Wij vragen u dringend om u niet alleen hierbij 
aan te sluiten, maar bovendien uw invloed aan te wenden om te bereiken 
dat Europa het buitensporige geweld van de kant van Israël ondubbelzinnig 
veroordeelt.
Wij wachten af, vertrouwend op actie van uw kant.
Namens het Humanistisch Vredesberaad:

Mw mr. A.G.Polak (voorzitter)

C.c.: De fracties van de Tweede Kamer en de pers

In het radioprogramma Democratie nu, 
(januari 14) vertelde een Noorse arts, 
Mads Gilbert, die net van Gaza in 
Denemarken was teruggekeerd, zijn 
belevenissen in Gaza, waar hij jaren-
lang had gewerkt en ook met de oorlog 
werd geconfronteerd. In zijn praktijk 
stelde hij vast dat Israël een nieuw 
wapen gebruikt, DIME (dense inert 
metal explosive = dicht inert metaalex-
plosief), een nieuw soort dumdumko-
gel, dat binnen het lichaam als een 
kartets werkt. Dit leidt tot wonden, die 
– zeker door chirurgen in Gaza -  nog 
nooit waren gezien. Conventionele 
granaten beschadigen volgens Gilbert 
lichaamsdelen alsof zij door een reus-
achtig mes waren gesneden, maar 
DIME - gemaakt van nikkel en kobalt – 
verspreid “kleine stukken van één of 
ander soort substantie” in het lichaam, 
waarbij het getroffen deel volledig 
wordt verbrijzeld met “allerlei ernstige 
breuken, waardoor spieren van been-
deren worden gescheiden.” Ook kartet-
sen zijn volgens Genève verboden

VERBODEN PIJN IN GAZA...

Petitie aan de leden van de Tweede Kamer tegen de afzijdigheid van de Nederlandse regering, 12 januari 
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Combat proven: kustbeschietingen
Een goed wapen is combat proven 
(in de oorlog getest). “Dan heeft 
het zich bewezen”. Het is de meest 
cynische reclame slogan die ik ken. 
In 2006 bombardeerden Israëlische 
marineschepen Libanon vanaf zee. 
Ook bij de Gaza oorlog gebeurde dat. 
Fox, spreekbuis voor rechts Amerika, 
stelt bijvoorbeeld: “Vroeg op de 
maandagmorgen schoten Israëlische 
oorlogschepen meer dan 25 granaten 
op Gazastad. Zij veroorzaakten brand 
en deden kantoorgebouwen op hun 
grondvesten trillen, inclusief dat van 
het persbureau AP.” Waren deze 
marineschepen al combat proven, dan 
zijn ze dat nu nog eens extra.
Kustbeschietingen. Het woord doet 
denken aan de zware slagschepen. Dat 
beeld klopt niet. De grootste Israëlische 
marineschepen van de Eilat klasse 
zijn 85 meter lang (dat is korter dan de 
schepen die Damen Shipyars Group 
aan Marokko en Indonesië levert) en 
kunnen worden uitgerust met een kanon 
van 76mm. Het grootste deel van de in 
Nederland gebouwde marineschepen 
is eveneens uitgerust met een 76mm 
kanon (het zwaarste Nederlandse 
scheepsgeschut is 127mm), evenals 
de oppervlakte schepen die Nederland 
exporteert.
 Dat laatste is reden er hier, in Spring-
stof, aandacht aan te besteden. 
Korvetten van Damen zijn geen grijs 
geschilderde pleziervaartuigen, maar 
multi-tasking wapensystemen. Kustbe-
schieting is een van de taken die ze uit 
kunnen voeren. Dat men dat niet wil 
zien, heeft zo zijn redenen. De regering 
wil immers Damen laten leveren aan 

landen die  zelf kusten “bewaken” 
voor Westelijke Sahara, Irian Barat of 
Atjeh? Welnu, toegeven dat de schepen 
deze capaciteit hebben, zou bepaalde 
transacties strijdig kunnen maken met 
het wapenexportbeleid. Met een kanon 
kan je geen mensen treffen en geen 
gebouwen in puin schieten. Als je een 
leugen maar vaak genoeg herhaalt 
wordt het de waarheid, zei Lenin al. De 
oorlog van Israël tegen Gaza toonde 
wederom aan dat het toch nog steeds 
een fabeltje is, zelfs Fox beschreef dit.

Elfstedentanks als koopwaar
Nederland heeft sinds 1998 een grote 
hoeveelheid tanks aan Chili geleverd. 
Chili wil nu van honderd van die tanks 
af, omdat het een modernere tank van 
het zelfde type wil kopen. Voor een 
deel daarvan heeft Chili al een klant. 
Ecuador zal dertig van de Chileense 
tanks kopen. (Mogelijk nog meer.)  
Omdat de tanks uit Nederland kwamen 
en in Duitsland zijn gebouwd moesten 
beide landen toestemming geven 
voor de leverantie. Zowel Duitsland 
als Nederland hebben die verleend. 
De tanks gaan nu hun vierde leven in. 
Geweren gaan in de loop der tijd van 
hand tot hand. Tanks blijkbaar ook. 
Duitsland en Nederland hebben nu 
beide iets te zeggen over de doorle-
verantie. Dat is dus contractueel 

vast-gelegd. Heel prettig, want het gaat 
hier om zware wapens en niet om land-
bouwmachines. De zaak roept toch een 
aantal vragen op.
 Als Ecuador nu weer een nieuwe klant 
zoekt, wat dan? Moeten Duitsland, 
Nederland en Chili dan allen toestem-
ming verlenen, of houdt de invloed van 
een of meer van de landen nu op? Kan 
Ecuador zonder problemen de tanks 
wel doorleveren? Dit ook als een van de 
landen of het afgevallen land er moeite 
mee heeft? Op welke manier wordt het 
verlenen van toestemming voor deze 
export aan de Tweede Kamer gemeld?

Lawaaischoppers in Leeuwarden
Het contract voor de JSF-testtoestellen 
moet echt eind april getekend zijn, 
zei de premier half januari na het 
kabinetsberaad. Omwonenden van 
luchtmachtbasis Leeuwarden kregen al 
de staatssecretaris Jack Spindoctor De 
Vries op bezoek. Hij vertelde hun dat het 
met de geluidsoverlast wel mee zal vallen. 
De JSF is voorlopig nog een grotere 
lawaaischopper dan de F-16 of Gripen. 
“De een zegt dat de JSF dertig procent 
lawaaiger is, de ander dat hij tien keer 
meer geluid maakt. Er is veel emotie, 
daarom moeten eerst de objectieve 
gegevens vast komen te staan, inclusief 
de gevolgen voor de omgeving,” zegt 
de Friese gedeputeerde voor milieu Piet 
Adema. (zie www.jsf-nieuws.nl) In het 
dorpse Marssum nabij Leeuwarden klagen 
ze nu al "straaljagers maken nu al lawaai 
dat de pijngrens overschrijft". De Vries 
doet deze klachten tegenover de pers af 
als "een campagne om onrust te zaaien", 
terwijl de journalisten  glasruiten van 
viereneenhalve centimeter al horen trillen 

De ‘Campagne voor Vrede en voor 
Nucleaire Ontwapening’ en ‘World 
without wars’ hebben een wereldmars 
georganiseerd, die meer dan 160.000 
km zal afleggen en waaraan een miljoen 
mensen actief zullen deelnemen. Zij 
begint op 2 oktober 2009 in Wellington, 
Nieuw Zeeland, zal alle werelddelen 
aandoen en eindigt op 2 januari in 
Punta de Vacas (Aconcagua), Argen-
tinië. Nobelprijswinnaars als José Sara-
mago (literatuur) en  Desmond Tutu 
(vrede), academici als Noam Chomsky 
en Eduardo Galeano en honderden 
bekende personen uit de wereld van 
de kunst, sport en wetenschap hebben 
reeds hun steun betuigd. 

Deze ‘Wereldmars voor Vrede en 
Geweldloosheid’ is de grootste wereld-
mars waar de mensheid over gehoord 
heeft! Het traject zal door ongeveer 
100 landen gaan in zes werelddelen 
en rekent op de directe deelname van 
meer dan een miljoen mensen. “In de 
voorbereidingsfase besloten we dat 
het traject door 40 landen zou gaan, 
wat een enormiteit leek. Inmiddels 
zullen we reeds door [100] landen 
gaan,” zei Rafael de la Rubia, oprichter 
van ‘Mundo sin guerras’ (‘Wereld 
zonder oorlogen’) en bedenker van de 
mars. In het traject is ook Nederland 
opgenomen, en daarbij worden alle 
vredesorganisaties opgeroepen 

daaraan steun te betuigen. 
Voor Nederland gaat het initiatief uit van 
de Stichting voor Actieve Geweldloosheid 
(SVAG), en De Gemeenschap, Amster-
dam. De mars zal Amsterdam aandoen 
en ook het Vredespaleis in Den Haag. 
De vredesorganisaties in deze plaatsen 
wordt opgeroepen om acties voor te 
bereiden en bijeenkomsten te houden. 
Het feit dat er in november ook een 
wapenbeurs in Rotterdam wordt 
gehouden is een mooie gelegenheid om 
ook daar massaal iets te dioen

Informatie:  www.worldmarch.net;  
www.samenvoorvrede.nl. 

WERELDMARS VOOR DE VREDE,

   EEN MOOI UITZICHT OP HET EIND VAN HET JAAR 2OO9
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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). 

Periodieke picketlines en wakes
- Utrecht: iedere eerste zaterdag van 
de maand Vredeswake - met op ons 
spandoekje ‘Vrede zonder wapens’. 
Stadhuisbrug (over de Oude Gracht). 
Org: Vredeswakegroep Regio Utrecht. 
Info: Tilly Okhuizen: 030 2615074 (bgg 
Geertje Kuipers: 0345 515293). E-mail: 
geertjek57@hotmail.com.
- Amsterdam (de Pijp): iedere tweede 
vrijdag van de maand, La Paz, open café 
over het thema geweld-loosheid vanaf 
20.00 uur.  Org. De Gemeenschap.Café 
Tjing Tjing, Cornelis Trooststraat 54-56, 
e-mail: amsterdam@degemeenschap.in
fo, 
- Rotterdam: iedere derde vrijdag 
van de maand is er een manifestatie 
Nederlandse troepen weg uit Afghanistan. 
Binnenwegplein, tussen boekhandel 
Donner en de Mediamarkt. Org: Anti 
Imperialisme Platform. E-mail: info@aip-
web.org. Web: aip-web.org.
- Vrouwen in het Zwart houden op zeven 
plaatsen periodieke wakes tegen de 
bezet-ting van Palestina: Amsterdam, 
eerste vrijdag, 12.45 uur Spui bij het 
Lieverdje; Groningen, zaterdag om 
de veertien dagen, 13.00 - 14.00 uur, 
verzamelen op de Grote Markt; Haarlem 
eerste zondag van de maand, 14.00 
- 15.00 uur, Grote Markt; Leeuwarden, 
laatste zaterdag van de maand,  13.00 
- 14.00 uur, Nieuwstad bij De Waag; 
Maastricht, laatste donderdag van de 
maand, 18.15 - 19.15 uur, op de Markt; 
Utrecht, laatste zaterdag van de maand, 
13.00 - 14.00,  Stadhuisbrug (Oude 
gracht). 
Info: www.vrouweninhetzwart.nl 

Anti-NATO  Actie-agenda (voorlopig  
bekende gegevens)
- 6 februari, lezing van Kees van der Pijl 
in De Regenvalk,  Regentesseplein 60, 
Den Haag.20.00 uur. Zaal open 19.30. 
- 6-7 februari, actie in München wegens 
de Sicherheitskonferenz  (SIKO, security 
conference) aldaar.

- 21 februari: voorbereidingsvergadering 
van het comité Stop de Oorlog -  Stop de 
NAVO, Amstrerdam. 
- 25 februari: Tweede ‘Target Café’ in 
De Peper, Overtoom 301 Amsterdam, 
over de NAVO en de grensbewaking, fort 
Europa en de vreemdelingenweer. 20.00 
uur (deur open vanaf 19.30). 
- 21 maart 2009 actie NATO-Game over, 
poging tot blokkade en omcirkeling van 
het NATO-hoofdkwartier in Brussel. 
Oproep aan andere landen om op die 
datum tegelijkertijd acties tegen de Nato 
te ondernemen; ook in Nederland zijn er 
plannen. Houd de sites in de gaten. 
- 25 maart: Derde ‘Target Café’ in De 
Peper, Overtoom 301 Amsterdam over 
internationale veiligheidsarchitectuur en 
de rol van de NAVO daarbij. 20.00 uur 
(deur open vanaf 19.30).
 - 1-5 april NAVO-top in Straatsburg, 
Kehl, Baden-Baden. Voorlopig bekend: 
Tijdens de manifestaties in Straatsburg 
van 2-5 april gaan er van 3-5 bussen 
vanuit Nederland.  Men wil in ieder geval 
op de grote demonstratie op zaterdag 
aanwezig zijn. Het gehele Straatsburgse 
programma is:
1-5 april: internationaal actiekamp
- 2 april tegenconferentie in Baden-
Baden (spreker o.a. Noam Chomsky). 
Actie in Londen, wegens een bezoek van 
president Obama aldaar, in het militaire 
hoofdkwartier in Berlijn en in Straatsburg
- 3 april reactie op festiviteiten van de 
NATO in Baden Baden
- 4 april grote demonstratie in Straats-
burg,Bus vanuit Amsterdam vertrekt 
vrijdag. .
- 2-5 april tegentop door de NGO’s. 
info: http//stopdenavo.bkogspot.com,

- 13 april: Paasmars in Den 
Haag. Nadere berichten volgen in 
VredesMagazine 2.
- Afhankelijk van het animo zullen ook 
na de aprilmobilisatie de maandelijkse 
Targetcafés in Amsterdam worden voort-
gezet. 
- 19 november: Symposium en beurs van 
de Stichting Nederlandse Industrie voor 

Defensie en Veiligheid in de Ahoyhall 
in Rotterdam. Tijdens de afgelopen 
beurs op 6 november 2006 is de rol 
van de NAVO als afnemer van de 
defensie-industrie aanbevolen!
- 9 oktober – 9 januari 2010: 
Wereldmars voor de vrede. Zie 
elders in dit blad. 

Overige eenmalige acties
- 10 februari: Jaarvergadering Haags 
Vredesplatform.
- 16 februari, 10.00 Opening van de 
rechtszaak van 2000 eisers tegen een 
uitspraak van de Hoge Raad, waarbij 
een eerste  gebruik van tactische 
kernwapens boven steden rechtmatig 
is verklaard. Plaats: Den Haag Paleis 
van Justitie, Prins Clauslaan 60 (vanaf 
station c.s. achter de Koninklijke 
Bibliotheek).
- 21 februari: Gent (Be) Achtste 
alternatieve Boekenbeurs. Met tien-
tallen onafhankelijke uitgeverijen, 
boekhandelaren, NGO’s en actiegroe-
pen uit België, Nederland, Groot-
Brittannië, Duitsland en Frankrijk, 
waaronder ook antimilitaristische. 
Intercultureel centrum De Centrale, 
Kraankinderenstraat 2 (tussen 
Dok Noord en Dok Zuid). E-mail: 
httpaboekenbeurs@yahoo.com. Web: 
www.aboekenbeurs.be.
Tentoonstellingen: Tot 22 maart: Den 
Haag, GEMAK. Het beloofde land, 
krtitisch werk van Pavel Wohlberg 
(foto's) en Yael Bartana (video) over 
feestend Israël in oorlog. 
Paviljoensgracht 20-24. 
2 maart -21 juni: Schinnen, Museum 
voor Vrede en Geweldloosheid: 
Vergeven en verzoenen.

Diplomatie boven oorlog
In de afgelopen 15 jaar werd 7,5% 
van alle conflicten door een militaire 
overwinning beslist; in 92% van de 
gevallen brachten onderhandelingen 
de uitkomst. 


