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TIJDSCHRIFT VOOR EEN LEEFBARE WERELD
'T kan anders

vredeskoerier

Een dikke week geleden vierde de NAVO haar 60 jarig 
bestaan in Straatsburg.
Voor dit feestje van het militair bondgenootschap hadden 
de Fransen (en Europese) veiligheidsdiensten uitgepakt 
met zo’n 30.000 man. De schattingen van het aantal 
tegendemonstranten lopen uiteen van 30 tot 50 duizend. Zij 
kregen te maken met een zeer repressief en gewelddadig 
politieoptreden. Achteraf blijken de autoriteiten erin geslaagd 
om (met behulp van de burgerlijke pers) deze gigantische 
opkomst van vredesdemonstranten en andersglobalisten (600 
organisaties uit 33 landen) te criminaliseren.
Vele van u hebben wellicht de beelden op tv gezien van het 
rellende, stenengooiende en brandstichtende black block 
(zwarte blok). Een beeld waarmee de vredesbeweging geen 
zieltjes wint, maar waarbij de autoriteiten garen spinnen. 
Want wat is er voor hen mooier dan het beeld dat de 
vredesbeweging uit relschoppers bestaat? Op hun kritiek en 
argumenten hoef je dan ook niet meer in te gaan.

Jazeker, ze waren er zo’n duizend, misschien wat meer 
in het zwart, gemaskerd en vol testosteron, adrenaline en 
boosheid. Ja, over hun strategie van confrontatie valt te 
twisten (en dat moeten we de komende tijd ook gaan doen). 
Laat echter duidelijk zijn, dat het een kleine minderheid was 
en de meeste acties en demonstraties divers, kleurrijk en 
geweldloos waren. Laat eveneens duidelijk zijn dat ook deze 
geweldloze demonstranten werden geconfronteerd met een 
bizar gewelddadig optreden van de Franse oproerpolitie: 
helikopters, traangas, shockgranaten, pepperspray, 
gummiknuppels, waterkannonnen, honden, paarden etc. 
Laat dus duidelijk zijn dat het black block-”geweld” peanuts 
is bij het oorlogsgeweld van de NAVO. Laat daarom duidelijk 
zijn dat de autoriteiten niet zaten te wachten op een goed 
verlopende anti-NAVO demonstratie en belang hadden bij 
confrontatie en het uit de hand lopen daarvan.
De signalen waren er al op voorhand:  
- Het Schengen-verdrag (vrij verkeer van personen) 
werd tijdelijk opgezegd en vele honderden werden aan 
de grens geconfronteerd met een inreisverbod.
- Pas op het laatste moment kwam er toestemming voor 
de grote demonstratie van zaterdag maar wel in een 
buitenwijk en industriegebied op 10 km afstand van de 
top (wat nou vrije meningsuiting en demonstratierecht?).
- Alle aankondigingsacties en demonstraties werden ge-
confronteerd met verboden, politie-ingrijpen en vooral 
heel veel traangas.
-  Rondom het vredeskamp (permanent dag en nacht 
gespot door helikopters) waar in de loop van de week 
zo’n 5.000 demonstranten zich verzamelden waren al 
dagenlang kleine opstootjes en confrontaties met de 
politie die zeer aanwezig was met o.a. persoonscon-
troles, etc.

De politiek van de Franse autoriteiten was gericht op 
confrontatie en hoe begrijpelijk ook het black block 
heeft gehapt. Hoewel er binnen de beweging voldoende 
ongeleide projectielen zijn met een teveel aan testosteron en 
adrenaline, er deelnemers waren uit veel meer gepolariseerde 
samenlevingen. Denk aan de banlieu-jongeren - het racaille 
(uitschot) zoals Sarkozy ze noemde-, de confrontatiestrategie 
van het black block op zichzelf en de ontstane boosheid 
over het repressieve politieoptreden al een aardig mix voor 
een rel oplevert. Toch moet ook de vraag gesteld worden 
of de autoriteiten het alleen hebben laten gebeuren of ook 
aangestuurd hebben. Ervaringen uit het verleden (o.a. Genua, 
G8, Heiligendam) rechtvaardigen deze vraag. Ook rijst de 
vraag hoe het komt dat de brandweer bij de verschillende 
branden zo laat arriveerde of zo laat begon met blussen 
– terwijl ze soms op slechts enkele tientallen meters afstand 
stonden.
Antwoorden hierop komen wellicht in de toekomst nog. Hoe 
komt het dat de demonstraties in Baden Baden en Kehl wel 
geweldloos zijn verlopen? Had de Duitse politie wel en de 
Franse politie geen strategie van de-escalatie.

Toch moet gezegd dat ondanks alle meningsverschillen over 
strategie en actievormen wij als vredesactivisten meer gemeen 
hebben met het black block dan met de autoriteiten. Hun 
gerechtvaardigde woede over de verhoudingen in de wereld, 
delen wij. Al met al is er slechts de keuze tussen democratie of 
NATOcratie.

Laat duidelijk zijn dat dergelijk toppen alleen mogelijk zijn 
met draconische ‘veiligheids- en openbare orde maatregelen. 
Omdat ze kennelijk bang zijn voor dat kritische tegengeluid

BERICHTEN UIT STRAATSBURG
 Toespraak van Rob Boogert tijdens de Paasmars in Den Haag van 13 april 2009.
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DIRECTE ACTIE TEGEN HET DEMONSTRATIEVERBOD IN DEN HAAG 

  TIJDENS DE AFGHANISTANTOP VAN 31 MAART

 Op 31 maart vond een als protest tegen 
de Afghanistantop een demonstratie 
plaats die tegen de verkapte oorlogspro-
gagada voor Afghanistan was verricht. 
Het stond tevoren vast dat deze demo 
illegaal was. Stop NAVO, waarbij ook 
het Haags Vredesplatform is aangeslo-
ten, was niet bereid zich in een van de 
kleine door dranghekken aangegeven 
vakjes te laten proppen in een plant
soentje langs een lege straat met uit-
zicht op een blinde muur van het Omni-
versum op vijfhonderd meter van het 
World Forum - zelfs buiten het zichtveld 
van de agenten die het ommuurde sper-
gebied rond het forum bewaakten. Daar 
mochten maximaal vijftig mensen staan: 
naast de demonstranten voor Vrij Papua 

en Vrij Koerdistan en een eenzame 
demonstrant voor Vrij Palestina. 
Wij hadden met zijn zestigen vóór het 
Centraal Station geposteerd om van 
daaruit een mars te beginnen. Er was 
pers gewaarschuwd met de boodschap 
dat we ons demonstratierecht zouden 
opeisen en zouden marcheren, Wij 
zouden ons niet aan de beperkingen 
storen die de gemeente ons hadden 
opgelegd, en waartegen we ook 
vergeefs hadden geprocedeerd. De 
politie had met onmiddellijke arrestatie 
gedreigd. Bij deze demonstratie had 
zich een groep Afghanen gevoegd, 
die ernstig was geslonken nadat we 
gewaarschuwd hadden dat ze goede 
papieren bij zich moesten hebben. 

21 MAART: NATO GAME OVER
Op 21 maart waren er talrijke 
vredesdemonstraties zowel in Europa 
als in de VS. In Europa waren ze gericht 
tegen de NAVO en in de VS tegen 
de militaire aanwezigheid in Irak en 
Afghanistan.

In Brussel kwamen honderden 
vredesactivisten het NAVO-
hoofdkwartier sluiten. ‘Gewapend’ met 
touwladders en tapijten probeerden 
ze om geweldloos het terrein van het 
NAVO-hoofdkwartier te betreden.. 
Tegelijkertijd werd Tegelijk werd met 
een feestelijke optocht, een fanfare 
en een afscheidsceremonie de NAVO 
symbolisch ten grave gedragen. 
Ondanks de massale aanwezigheid 
van politie met waterkanonnen, 
helikopters, paarden en heel veel 
prikkeldraad, slaagden meerderen erin 
om op geweldloze wijze het terrein te 
betreden en poorten, deuren en ramen 
te verzegelen. 450 activisten werden 
gearresteerd. 

In Nederland werd bij het Air Operations 
Control Station van de NAVO-basis 

Nieuw-Milligen (bij  Apeldoorn) na de 
bezetting van de torenmast in februari 
opnieuw actie gevoerd. Ditmaal was het 
een massale tevoren aangekondigde 
“burgerinspectie”. die door een grote 
politiemacht werd opgewacht. Van een 
zestigtal mensen wisten vier personen 
het grote politiekordon langs twee kanten 
te verschalken en  het terrein te bereiken. 
Er waren veertig arrestaties.

Diezelfde avond organiseerde De Ge-
meenschap en Wereldmars voor de 
Vrede een bijeenkomst op de Dam in 
Amsterdam, waarbij uiteindelijk vijfhon-
derd mensen bijeen kwamen om een 
vredesteken te vormen.  

In de VS waren er demonstraties in 
Washington, Los Angeles en San 
Francisco. In Washington trokken 
10.000 mensen aangevoerd door Irak 
en Afghanistan veteranen op naar het 
Pentagon. Daarbij voerde hun weg langs 
de kantoren van grote wapenfabrikanten 
waar ze symbolische doodskisten voor 
de deur zetten. Ook hier trad de politie 
hard op met traangas en honden.

Wij waren omringd door honderden 
politieagenten op de fiets, te paard en 
in postuur, en toen ik aankwam zag ik 
op elke straathoek een peloton ME en 
de nodige overvalwagens. Maar ook 
werden we bestormd door de  tientallen 
fotografen en filmers. Dus toen we na 
enkele opwekkende woorden aan 
de mars begonnen, stonden de 
massa’s agenten onder het oog van 
de landelijke pers. Moesten zij nu 
onder het oog van het leger fotografen 
en cameralieden gaan knuppelen en 
arresteren?
De politie koos eieren voor zijn geld en 
week, wij konden doorlopen tot het 
Malieveld en de pers verdween. Toen 
daar de politie het consigne gaf niet 
verder te gaan, maakten we in dezelfde 
formatie rechtsomkeert, en ontbonden 
de demo bij het station. Daar bleek 
de pers verdwenen. Stop NAVO zag 
de tocht als een overwinning in de 
strijd tegen de onderdrukking van de 
demonstratievrijheid. 
  Jan Bervoets

foto boyd noorda.sociamedia.nl
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EEN ANDERE KEIZER IN DE OUDE KLEREN?
 
je kunt een probleem niet oplossen door het groter te maken
vraag het aan de bewoners van een plein in de Haagse   
           Heesterbuurt
de huizen op het plein waren hard aan een opknapbeurt toe
de woningbouwvereniging stuurde bouwers die soms slopers  
             leken
 
je kunt een probleem niet oplossen door met een pistool op de  
            slaap
vrijheid en vrede af te dwingen en professionele slopers te laten  
              bouwen
je kunt de inhoud van een boek niet veranderen met een andere  
              omslag
 
democratie en vrijheid zijn loze termen in de mond van de  
      wereldkampioenen
dubbele moraal verborgen agenda cynisch opportunisme   
     bloederige machtspolitiek 
nee wanneer ik ons niet was zou ik ons nooit geloven op die  
      mooie blauwe ogen
 
Den Haag internationale stad van recht en vrede is een holle  
        leus 
zolang de weegschaal volledig uit het lood is 
en de blinddoek ons verhindert eens goed in de spiegel te kijken
de oude roverhoofdman is vervangen door één die Change  
       propageert 
 
maar is er meer dan ijdele hoop? 
ik zou maar wat graag geloven dat hij wel vrede bedoelt als hij  
       vrede zegt

Harry Zevenbergen

Oproep van medici voor een wereld 
zonder kernwapens

Meer dan 300 van de meest vooraan-
staande medici ter wereld roepen in een 
gezamenlijke brief de presidenten Obama 
(VS) en Medvedev (Rusland) op een einde 
te maken aan het tijdperk van nucleaire 
wapens.
“Al meer dan 60 jaar hangt de dreiging van 
nucleaire vernietiging boven de  mensheid. 
Wij schrijven u aan met de hoop dat u de 
gelegenheid van uw recente verkiezing 
aan zult grijpen om de grootste bedreiging 
van ons voortbestaan een halt toe te 
roepen´. Medische hulp na een kernaanval 

is een illusie, juist daarom doen 
artsen deze oproep.
Wereldwijd staan er nog 25.000 kern-
wapens `op scherp´. De problematiek 
van kernwapens kan, in tegenstelling 
tot andere gezondheidsbedreigingen 
als klimaatsverandering, armoede 
en aids, wel gemakkelijk worden 
opgelost, namelijk met één 
daadkrachtig besluit. Obama en 
Medvedev ontmoeten elkaar voor het 
eerst in Londen op 1 april. Nucleaire 
ontwapening en non-proliferatie 
maatregelen staan naar verwachting 
hoog op de agenda.” De brief sluit 
af met de woorden `Over duizend 

jaar zal niemand zich meer herinneren 
wat u de komende jaren gedaan zult 
hebben, maar niemand zal de leiders 
vergeten die een eind gemaakt hebben 
aan de dreiging van een kernoorlog´. 
Bekende Nederlandse ondertekenaars 
zijn  Prof. Dr. A.C. Nieuwenhuijzen 
Kruseman, voorzitter van de Kon. Ned.  
Maatschappij voor Geneeskunde en  
Prof. W.A.B. Stalman, decaan van het 
VU Medische Centrum.
De brief is een initiatief van de organi-
satie IPPNW (Int. Physicians for the 
Prevention of Nuclear War), die in 
1985 de Nobelprijs voor de Vrede 
ontving. De NVMP, gezondheidszorg 
en vredesvraagstukken is de Neder-
landse afdeling van IPPNW.

Vorig jaar sprak minister Verhagen 
zich uit voor nucleaire ontwapening. 
Onzes inziens kan ook Nederland 
een bijdrage leveren daaraan, door 
de Amerikaanse kernwapens op 
luchtmachtbasis Volkel van haar 
grondgebied te verwijderen en af te 
zien van de NAVO kernwapentaak 
van de Koninklijke Luchtmacht. Maar 
of men dat zal willlen, gezien het JSF-
debat?

Zweedse vredesactivisten krijgen 4 
maanden gevangenisstraf

Anna Andersson en Martin 
Smedjeback drongen de fabriek van 
Saab Bofors binnen en vernielden 
14 granaatwerpers. Nu zijn ze 
daarvoor veroordeeld tot 4 maanden 
gevangenisstraf. De gevraagde 
schadevergoeding kreeg Saab echter 
niet.
Martin Smedjeback, een 35-jarige 
trainer in geweldloosheid, zei tijdens 
het proces: ‘Saab Bofors levert 
granaatwerpers aan het leger van de 
VS die o.a. worden ingezet in Irak. 
Ik ben bereid om gevangenisstraf 
te ondergaan als dat nodig is om 
wapenexport te hinderen die zoveel 
lijden en dood veroorzaakt.’
Anna Andersson, een 27-jarige website 
ontwerper, zei: ‘Het is mijn plicht in 
te grijpen waar Saab zoveel dood 
en verderf zaait over heel de wereld. 
Anderen die Zweedse wapens op hun 
weg vinden, b.v. in Irak en Afghanistan, 
betalen een veel hogere prijs.’
Op het grootste plein van Eskilstuna, 
de plaats waar het proces plaatsvond, 
werd een grote steunbetuiging 
gehouden waarop gesproken werd 
door de grootste vredesorganisaties 
van het land.
De Avrusta (‘Ontwapen’) campagne, 
waar de acties van Anna en Martin 
deel van uit maken, gaat gewoon door.



't KAN ANDERS Vredeskoerier - mei 20094 't KAN ANDERS Vredeskoerier - mei 2009 5

Berichten over de Coalitie Stop NAVO 
over Straatsburg en War Resisters 
International:

De door de Coalitie Stop de NAVO geor-
ganiseerde busreis, met twee bijna volle 
bussen met voornamelijk studenten en 
jonge arbeiders, verliep uitstekend. Op 
het kamp waren de voor de Coalitie gere-
serveerde plekken beschikbaar, we zijn 
met bijna alle Nederlanders bij elkaar 
gaan staan. 
Een grote groep heeft deelgenomen aan 
de massale vreedzame blokkades die 
om 4.00 uur ‘s ochtends begonnen. Het 
is de groep met daarbij onder andere de 
Nederlanders ondanks tientallen traan-
gasaanvallen gelukt door de politielinies 
heen te komen en nabij het stadscentrum 
te komen. Internationaal is het succes 
nog groter. War Resisters International 
slaagde erin de noordelijke en zuidelijke 
toegangswegen (Place de la République, 
1000 mensen; Avenue Pierre Mendez, 
200 mensen)  te blokkeren.  Dit lukte 
vooral omdat veel leden vanuit andere 
plaatsen dan het kamp gingen slapen 
en zich vandaaruit groepeerden. Een 
bezoek van Mevrouw Obama aan een 
ziekenhuis moest worden afgelast, 
omdat de toegang geblokkeerd was door 
Belgen. 
Het werd grimmiger tijdens de demon-
straties, waarbij de tienduizenden 
zouden optrekken naar de grens met 
Duitsland, om duizenden demonstranten 
uit Kehl te ontmoeten. Het werd een 
verhaal van traangas en brandstichting, 
wat onder meer aanleiding gaf tot de 
elders in dit blad afgedrukte verklaring 
van Rob Boogert, die werkte voor de 
voedselvoorziening door het Collectief 
Rampenplan in het kamp. De groep 
Nederlanders behoorden tot de demon-

stranten die in de havenwijk naar 
een politiecolonne werden gedre-
ven waar ze frontaal met traangas, 
schokgranaten en pepperspray werden 
bestookt. Vanuit Kehl strandde de 
vreedzame demonstratie van 4000 
personen voor de grensovergang naar 
Frankrijk, waar men de rook van in 
brand staande gebouwen kon zien. 
Deze tocht eindigde met een sit-in van 
alle deelnemers op de plaats waar zij 
werden tegengehouden.
Het politieoptreden zal in de toekomst 
niemand afschrikken van daden van 
burgerlijke ongehoorzaamheid. Stop 
NAVO verklaart: “Voor de Nederlandse 
demonstranten was de deelname 
aan de activiteiten tegen de NAVO 
in Straatsburg een inspirerende 
gebeurtenis. Veel van de studenten 
die mee waren op de bus hebben 
door de ervaringen in Straatsburg 
aangegeven ook in Nederland verzet 
te willen organiseren tegen oorlog en 
imperialisme”

Maar wie waren dan die 
stokebranden?

De blokkadeactie werd overschaduwd 
door het geweld tijdens de demon-
stratie in de havenwijk van Straats- 
burg - van de politie, maar ook voor 
een groot deel van deelnemers in de 
demonstratie. Hoeveel hiervan het 
werk is van als black block verklede 
politieprovocateurs, is moeilijk te 
bewijzen. Maar er zijn volgens WRI 
diverse getuigen die verklaarden 
dat er provocateurs waren. Ook 
Nederlanders, die vanuit modderige 
campingterreinen de demonstratie 
ingingen, viel het op hoe smetteloos 
de outfit en vooral de sneakers van 

NIEUWS UIT STRAATSBURG

sommige zeer actieve black blockers 
waren. 
Dit doet denken aan eerder 
optreden van de Franse CRS. In 
december 1986 waren er massale  
studentenopstanden na het 
doodknuppelen van de Algerijn-se 
student Malik Oussekine door de 
Parijse politie. Om de vreedzame 
demonstranten in diskrediet te 
brengen verliet in het holst van de 
nacht een speciale eenheid van de 
CRS, vermomd als ‘autonomen’,  zijn 
kazerne om auto’s in brand te steken 
en vernielingen aan te richten. Zij 
werden door een televisieploeg 
gezien en gefilmd…
Kan dat ook in Straatsburg? Het 
legal team van de Belgische 
demonstranten publiceerde in 
Indymedia.be, getuigenverklaringen 
over de brand in het Ibis hotel, dat 
tijdens een der demonstraties werd 
bestormd en door de politie ontruimd. 
De brand ontstond merkbaar na 
de ontruiming. Waarnemers zagen 
dat het gebouw werd geraakt door 
een brandbare granaat van een 
helikopter. De brandweer zou door 
de poitie zijn tegen gehouden.

Tegen totalitair regime in 
Straatsburg

De Franse advocatenbond SAF gaf 
reeds lang vóór de NAVO-top kennis 
van zijn ongerustheid over de talrijke 
schendingen van het recht en van 
de pogingen daartoe die al bij de 
voorbereiding van de organisatie van 
de NAVO-top  in Straatsburg hadden 
plaats gevonden. Voorbeelden waren 
de inbeslagname van een anti-
NAVO-vlag, de grensversperringen 
tegen leveranciers binnen de 
gemeente, de talrijke onrechtmatige 
identiteitscontroles, de onrechtmatige 
sperverordeningen voor 40.000 
burgers zijn allen voorbeelden 
daarvan.
Bij deze schendingen vraagt de SAF 
zich af of de bestuursrechter wel 
in staat is de openbare vrijheden 
te waarborgen. Juist nu wij de 
onwettigheid vaststellen van deze 
verordeningen voor  mensen die 
in de veiligheidszone wonen en 
werken. had de voorzieningsrechter 
in Straatsburg door een vonnis in 
kort geding geweigerd maatregelen 
te stellen die daaraan een einde 
zouden maken voor mensen die 
om dringende redenen de stad uit 
moesten.
De SAF riep op tot mobilisatie van de 
burgerij en tot waakzaamheid.

foto boyd noorda.sociamedia.nl
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           DE GESEL VAN AGRESSIE EN POPULISME

    HANS FEDDEMA
 DE GESEL VAN AGRESSIE EN  
POPULISME

         H A N S   F E D D E M A 

‘Onderkoning’ Tjeenk Willink klaagt  
over de balans tussen staat, markt en 
samenleving. Die zou zoek zijn. Het 
verklaart ten dele de huidige crisis. 
Maar er is meer aan de hand. Denken 
we alleen maar aan de mediaberichten 
over geweld, verbaal of fysiek, jegens 
dienstverleners en aan de sterke 
opkomst van de PVV. Filosoof Ger 
Groot noemt in een studie argwaan 
‘de grondstemming van de moderne 
mens’. Deze leeft als vrij individu in 
een risicosamenleving, waar je als 
het ware ‘alles kunt winnen’ maar 
ook ‘veel kunt verliezen’. Waar je 
zowel de lusten als de lasten van de 
vrijheid hebt. Als burger meen je recht 
op geluk te hebben. De lusten acht 
je vanzelfsprekend, maar je neigt er 
toe de ‘lasten’ niet te pikken. Ziedaar  
de grondstemming van argwaan. 
Het is een emotie, die gemakkelijk 
kan doorslaan naar agressie of naar 
pogingen je frustratie af te wentelen 
op een zondebok. Bijvoorbeeld de 
publieke sector of de (stedelijke) elite. 
En dat terwijl de echte crisis er nog niet 
is. Wie weet wat ons nog te wachten 
staat. In steden kan het soms zelfs 
uitgroeien naar criminele jeugdbendes 
vanuit een eigen wijk. Populisme, en 
dan verbaal nogal eens agressief naar 

een etnische of religieuze minderheid, 
is ook in dit kader te plaatsen. Naast 
angst speelt zeker ook argwaan een 
rol bij populisme. De onderzoekers 
Mark Bovens en Anchritt Wille tonen 
in een rapport (april 2009) aan, dat 
Nederland een ‘diplomademocratie’ 
is geworden, ‘geregeerd door burgers 
met de hoogste diploma’s’. Een nieuwe 
klasse van hoogopgeleiden zou de 
dienst uitmaken en mede daardoor 
ook hun eigen voorkeuren en zorgen 
de meeste aandacht geven, waardoor 
vooral bij laagopgeleiden het cynisme 
over regering en parlement hoog 
scoort. Voer voor populisme dus 
en tevens om met Mariëtte Hamer 
(PvdA) te spreken: voer voor ‘het gelijk 
van de grote bek’. Tevens voer voor 
vreemdelingenhaat, stigmatisering en/of 
racisme. Balkenende en Bos vragen 
terecht om respect en participatie, maar 
geven ze die ook zelf? Enige jaren 
terug was er de kritiek over de Haagse 
stolp. Leerden we daar van? Laat Den 
Haag oppassen niet opnieuw regentesk 
te worden. Meedoen aan de oorlog in 
Afghanistan ging door, ook al bleek 
uit opiniepeilingen, dat het volk er in 
meerderheid tegen was. Invoering van 
(correctieve) referenda of rechtstreekse 
burgemeesterverkiezingen staan 
wel eens ter discussie, maar daar 
blijft het bij. En van interactief beleid, 
bijvoorbeeld bij grote projecten, is 
geen sprake. Met andere woorden: 
de politieke elite doet weinig om het 
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Traditioneel worden zowel in Nederland 

als in Duitsland met Pasen vredes-
marsen gehouden. Dit jaar stonden 

ze in het teken van 60 jaar NAVO.
De Nederlandse Paasmars vertrok dit 
jaar om 13:00 uur vanaf het Carnegie-
plein bij het Vredespaleis en eindigde 
bij het NAVO-agentschap NC3A The 
Hague aan de oostkant van Den Haag. 
Deze Paasmars werd georganiseerd 
door het Haags VredesPlatform, in 
samenwerking het comité Stop de 
NAVO en Wereldmars voor de Vrede. 
De mars, bedoeld als  onderdeel de 
acties rond het 60-jarig bestaan van 
de NAVO was ook een opmaat voor de 
Wereldmars. Helaas was de deelname 
bepoerkt tot zo’n zeventigtal personen, 
wat mogelijk te wijten was aan de 
relatief kille zeemist, die door het KNMI 
was voorspeld. . 
In Duitsland werden meerdere 
Paasmarsen gehouden. Die in Düssel-

dorf had een internationaal tintje. 
Deze mars werd georganiseerd door 
het DFG-VK (Deutsche Friedensge-
sellschaft - Vereinigte Kriegdienstgeg-
nerinnen), die zijn Belgische en 
Nederlandse zusterorganisaties had 
uitgenodigd om te spreken. Dat zijn 
Vredesactie en Pais. Namens Pais 
sprak Jenny Watson. Ze vertelde over 
de vredesbeweging en de anti-NAVO-
acties in Nederland.  Aan de mars 
namen ca. 500 mensen deel.

Doe mee aan het 
burgerinitiatief:

SLOOP DE MUUR

In 2008 werd binnen het samenwer-
kings-verband “Taskforce Palestina” het 
besluit genomen geen genoegen meer 
te nemen met het ontwijkende gedrag 
van de Nederlandse regering als het 
om het Israelisch-Palestijnse probleem 
gaat. Een initiatiefgroep wilde naar 
voorbeeld “Openheid over Irak” onze 
volksvertegenwoordigers forceren zich 
uit te spreken over het onrechtvaardige 
gedrag van Israël. 
Een voorbeeld: welliswaar had het Inter-
-nationaal Gerechtshof (Den Haag) in 
juli 2004 gesproken over het gedeeltelijk 
afbreken van de muur die Israël bouwt 
tussen de Palestijnse gebieden en 
Israël, maar tot nu toe heeft Israël 
deze uitspraak genegeerd. De muur 
slingert op grote delen van Palestijnse 
gebieden en veroorzaakt onmenselijke 
omstandigheden voor de Palestijnen. 
Kan Nederland hiermee genoegen 
nemen? Volgens de grondwet bevor-
dert Nederland de internationale 
rechtsorde, maar het lijkt erop dat we 
dat heel selectief doen. Sterker nog, we 
gunnen Israël zakelijk zelfs een voor-
keursbehandeling!
Er zijn 40.000 handtekeningen nodig 
van kiesgerechte Nederlanders om 
deze kwestie in de Tweede Kamer te 
behandelen. Zorg ervoor dat ook uw 
handtekening erbij is.
Via dit burgeriniatief wordt aan de volks-
vertegenwoordigers gevraagd  maatre-
gelen tegen de staat Israël te nemen, 
opdat het recht zal worden gerespec-
teerd. De actie betrekt alle Nederlan-
ders bij dit probleem: ongeacht  leeftijd, 
afkomst, geboorteplaats, seksuele 
geaardheid of levensovertuiging. Doe 
mee en geef het door. Sluit je aan bij de 
campagne die medio mei van start gaat!
Meer informatie op de website: 
www.sloopdemuur,nl of vraag om 
meer documentatie via Humanistisch 
Vredesberaad : Postbus 235, 2300AE in 
Leiden. (meer info 06 15 15 63 81).
Ondersteun dit hartverwarmende 
initiatief financieel: rek. 449165760, te 
Vlaardingen.
  Anke Polak

Op dit moment zijn er in het Palestijnse 
grensgebied Ni’ilin, waar Israëli en 
Palestijnen op basis van geweldloze 
weerbaarheid samenwerken om verwoesting 
van hun leefgemeenschap door de bouw 
van de muur  tegen te gaan, al achttien 
doden gevallen door het optreden van de 
Israëlische regering . 
bron: Anarchists against the wall
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OPEN BRIEF aan minister Verhagen van Humanistisch Vredesberaad

ONDERWERP: VN-CONFERENTIE TEGEN RACISME GEBOYCOT DOOR NEDERLAND

Geachte heer Verhagen, 

Het is treurig dat Nederland de VN-conferentie tegen racisme in Genève te boycot, 
en wel om de volgende redenen:
1. De allerbelangrijkste reden is dat Nederland hiermee het gezag van de VN 

diskwalificeert en ondermijnt.
Toelichting: De conferentie in Genève is een poging van de VN om betere regulatie 
van een internationaal probleem als racisme mogelijk te maken. Nederland hoort 
dit initiatief te steunen in plaats van het te ondermijnen door niet deel te nemen. 
Nederland diskwalificeert hiermee het gezag van de VN.
Ook de VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, mw. Navi Pillay, heeft de 
afwezigheid van Nederland en enkele andere landen zeer betreurd. De meeste 
EU-lidstaten wonen de conferentie wel bij. Er zijn geen doorslag gevende redenen 
waarom Nederland anders moet handelen. In tegenstelling tot  de Verenigde Staten  
heeft Nederland in 2001 de slotverklaring van de conferentie wel onderschreven. 
De ontwerpverklaring van nu bekrachtigt deze verklaring van 2001, hetgeen voor de 
VS de doorslaggevende reden is om weg te blijven, maar voor Nederland is dit dus 
geen geloofwaardig argument.
2. Het is een drogreden om de conferentie te boycotten omdat sommige 

islamitische landen er een anti-Israël manifestatie van zouden willen 
maken.

Toelichting: De ontwerpverklaring bevat geen harde veroordeling van Israël. Het is 
zeer betreurenswaardig dat Nederland nu opnieuw de indruk wekt te kiezen voor 
een kritiekloze solidariteit met Israël, en daarmee veel niet-westerse landen voor het 
hoofd stoot. Voor veel overwegend islamitische landen is de veelvuldige schending 
van rechtsregels door Israël immers juist een zaak van groot belang .
Ook zouden de westerse landen zich mogen realiseren dat de islamitische landen 
decennia lang hebben moeten tolereren dat de westerse landen de VN-agenda 
bepaalden of domineerde.

Stichting Humanistisch Vredesberaad, Leiden

    DE LEUGEN REGEERT

Gaat Nederland voor de Amerikaanse 
Joint Strike Fighter als toekomstig 
kroonjuweel van de luchtmacht of 
kiest het toch voor de belangrijkste 
concurrent van de JSF, de Zweedse 
Saab Gripen? Als Nederland kiest 
voor de Zweden als opvolger van de 
F-16 betekent dat Nederland verdwijnt 
uit de ‘Champions League’ van de 
de NAVO, althans dat beweerd Ko 
Colijn defensiespecialist van Instituut 
Clingendael voor de radio en de 
pers eind maart van dit jaar. De 
achterliggende gedachte is namelijk 
dat volgens experts van het Pentagon 
de Gripen onvoldoende betrouwbaar is 
voor het uitvoeren van atoomtaken.
Inderdaad, u heeft het goed gelezen: 
de JSF onderscheidt zich van het 
Zweedse tuig, omdat het dient voor 
de instandhouding van kernwapens!. 
Het achterkamertjesoverleg over 
dit vliegtuig staat haaks op de door 
president Obama beloofde afschaffing 
van kernwapens en misschien zijn die 
verhalen over afschaffing alleen maar 
bedoeld als boodschappen aan de 
regeringen van Iran of Noord-Korea. 
Wordt het niet eens tijd dat onze media 
die lobbyisten voor de JSF met dezelfde 
normen beoordelen en propagandistisch 
op dezelfde wijze aanpakken als 
Ahmahinejad of Kim Yung Il?
  Jan Bervoets

70% Palestijnse jongeren tegen 
geweld

Uit een VN-onderzoek blijkt dat 70% 
van de Palestijnse jong-volwassenen 
geloven dat het gebruik van geweld 
niet erg helpt bij het oplossen van het 
Palestijns-Israëlische conflict. Slechts 
8% gelooft dat geweld een belangrijk 
middel is. Uit het onderzoek bleek 
ook dat meer dan 80% van de jonge 
Palestijnen gedeprimeerd zijn en dat 
47% zich meer zien als Moslims dan 
als Palestijnen. Bijna de helft van 
de groep die onder invloed verkeert 
van de omstandigheden waaronder 
men moet leven, is zelfs extreem 
gedeprimeerd. En in de Gaza Strip 
beduidend meer dan de helft. Het 
onderzoek is gebaseerd op inter-
views met 1200 personen uit de West 
Bank en Gaza. Uitvoeriger verslag op 
www.unitedcivilians.nl

Oorlogsmisdaden in Gaza-oorlog

De VN-rapporteur Richard Falk bracht 
in februari een rapport uit over de 
schendingen van de mensenrechten 
in de Gaza-oorlog. Hij toont aan de 
vooral Israël zich daaraan op grote 

schaal schuldig heeft gemaakt. Falk 
gaat in een gedegen rapport, dat 
zowel met feiten als met juridische 
argumenten goed is onderbouwd, 
de mensenrechtenschendingen 
en oorlogsmisdaden aan zowel de 
Palestijnse als de Israëlische kant na. 
Hij komt tot de conclusie dat beide 
partijen zich er schuldig aan hebben 
gemaakt, maar dat de omvang van de 
Israëlische schendingen buitengewoon 
groot is.
Falk acht de hele Israëlische actie 
in strijd met het internationale recht. 
Een bezettende macht mag niet met 
zoveel geweld optreden tegen de 
bevolking van bezette gebieden, zelfs 
niet als die bevolking verzet pleegt. 
Ook de door het Westen gesteunde 
Israëlische blokkade van Gaza acht hij 
onrechtmatig.

Het volledige rapport is te lezen in de online-
leeszaal van het Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid: 
www.vredesmuseum.nl/download/
inhoud.php. Zie ook de TV-reportage van 
Zembla “Geen geld voor Gaza” van 8 maart 
2009, waarin met name wordt aangetoond 
dat het leger opzettelijk landbouwgrond 
onvruchtbaar heeft gemaakt en voedsel-
voorraden heeft vernietigd
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Zuid-Afrika als klant
In Zuid-Afrika gaan de dingen niet zo-
als voorspeld. Lang niet voldoende hui-
zen, slechte sociale omstandigheden 
voor hen die aan de verkeerde kant van 
het spoor wonen en een samenleving 
die moeizaam bij elkaar te houden is.  
Wat wel goed gaat – behoudens een 
corruptieschandaaltje hier en daar – is 
de opbouw van een sterk Zuid-Afrikaans 
leger. Nieuwe gevechtsvliegtuigen, 
pantservoertuigen, onderzeeërs en 
fregatten. Het lijkt niet op te kunnen.
Nu maakt Zuid-Afrika plannen voor 
de volgende aankoop. Dit keer niet 
zo mega-groot. Gewoon zes patrouil-
leschepen (OPV’s) voor de marine. Drie 
voor het binnenland en drie voor de 
oceanen rond Zuid-Afrika. Totale kosten 
worden geraamd op 160 miljoen euro.  
Twee bedrijven bevechten elkaar 
om de gevechtssystemen te leveren: 
het Duitse Atlas Elektronik en Thales 
African Defence Systems (ADS). Dat 
laatste bedrijf heeft een product uit 
Hengelo en “een boel lokale ontwikke-
ling,”  in de aanbieding. Dat betekent 
dure banen voor hoogopgeleiden.
Bron: Leon Engelbrecht, ‘Atlas, Thales  
ADS to Compete for OPV Combat System,’  
defenceWeb, 31 maart 2009

Joint Strike Fighter debat
Nog voor de JSF vliegt neemt zijn effec-
tiviteit al af. Computerkrakers hebben 
ingebroken in het Pentagon en vele 
terabytes (1.000.000.000.000 bytes) 
gekopieerd. Als deze gegevens in 
handen komen van vijanden, wordt het 
gemakkelijker een verdediging ertegen 
op te werpen. 

Het nieuws stond in de Amerikaanse 
krant Wall Street Journal, een dag voor-
dat in Nederland het debat over de 
aan-schaf van de testvliegtuigen stond 
gepland. Het had geen invloed. Jack 
Spin-doctor de Vries schreef dat de 
Amerikanen dit serieus aanpakken 
en daarmee was de kous af.Wat wel 
invloed had op het debat was het stand-
punt van de PvdA. Opeens waren zij de 
hoop voor tegenstanders van de JSF. 
Geen nieuwe testvliegtuigen volgens 
woordvoerster Angelien Eijsink. Een 
pas op de plaats. Niet verder de fuik in. 
De volgende dag zou van het krasse 
standpunt weinig overblijven.  
Van de noodzakelijke kandidatenverge-
lijking, die er volgens de PvdA eerst 
moest komen, werd even niets meer 
vernomen. Er is besloten te vertragen, 
maar ook om verder te gaan met de 
testfase. De enige wijziging op dat 
gebied is dat Nederland bij het uitstap-
pen zijn geld voor dat vliegtuig terug 
krijgt van Lockheed Martin en het niet 
hoeft terug te verkopen. De boete van 
20 miljoen euro moet nog wel betaald 
worden. Een volgende regering moet in 
2012 besluiten over de aanschaf van de 
nieuwe bommenwerpers. Nederland zit 
er dan - los van paar honderd miljoen 

voor de twee testvliegtuigen - weer 
60 miljoen verder in (zie Materieelpro
jectenoverzicht 2008).Na Luuk Blom, 
de huidige Europawoordvoerder, was 
Eijsink de tweede PvdA’er die op dit 
dossier haar geloofwaardigheid verloor. 
De eerste PvdA JSF-woordvoerder, 
Frans Timmermans, werd Staatssecre-
taris van Europese zaken. Ik ben be-
nieuwd naar welke Europese functie 
Eijsink in 2010 zal worden weggewerkt.

Tweedehandsjes 
De grootste wapensystemen die Neder-
land naar het buitenland verkoopt zijn 
afgedankte wapens van de Nederlandse 
krijgsmacht. Soms zijn de klanten tevre-
den, soms totaal niet.De aankoop van 
Leopard tanks door Canada is een 
voorbeeld van het eerste. Het slopen 
van zandaarden wallen, “zo hard als 
beton”, in Afghanistan gaat gemakkelij-
ker met een Leopard. De Canadezen 
zullen daarom meer opgelapte voor-
malige Nederlandse tanks naar Afghani-
stan sturen.  
Minder gelukkig met zijn aankoop van 
Nederlandse wapens zijn de Verenigde 
Arabische Emiraten. Zij gaan de Neder-
landse fregatten, die ze in de jaren 
negentig kochten, doorverkopen. Aan 
wie? Dat is nu de vraag. En vervolgens, 
hoe reageert Nederland als een onfris 
klantje ze wil kopen?
Bronnen: ‘Canada Anticipates Larger 
Counterinsurgency Role for Armor,’ 
Defense News 20 april 2009; en ‘Grootste 
Nederlandse wapensysteem in de verkoop?,’ 
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/254591
  Martin Broek

Enkele duizenden vredesactivisten 
hebben zaterdag 11 april in vele Duitse 
steden, waaronder Berlijn en München, 
deelgenomen aan de traditionele 
paasmarsen tegen de NAVO en 
voor de Amerikaanse voorstellen tot 
nucleaire ontwapening.  De optochten 
vonden ook plaats in Düsseldorf, 
Duisburg, Bremen, Oldenburg en 
Augsburg. Andere Paasmarsen waren 
zondag, meer bepaald in Keulen 
en Essen, en maandag in Hamburg 
en Frankfurt, voorzien. Tijdens de 
Paasmars van Berlijn protesteerden 
als paashaas geklede demonstranten 
tegen de “angsthazen” die niet voor 
hun afkeer tegen de oorlog durfden 
uit te komen. De elders in dit blad 
vermelde demonstratie in Kehl tijdens 
de NAVO-top, waarvan twee foto’s in 
dit blad zijn afgedrukt,  was ook als 
Paasmars bedoeld, maar die vond 
op Palmzondag plaats. Eigenlijk leeft 
het antioorlogsprotest in nagenoeg 
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elke Duitse stad is er wel een adres 
waar je inlichtingen kunt krijgen 
(www.ostermarsch.info). 
In Belgische werd de zevende Paas-
mars van Leuven naar Brussel gehou-
den. Deze mars was gewijd aan 
de oorlogen in Irak, Afghanistan 
en Palestina, het laatste onder de 
leuze “laat Gaza leven”. Het aantal 
deelnemers aan deze tocht van ca. 30 
kilometer was ongeveer vijftig personen. 

In Bern liepen zeshonderd mensen 
in een traditionele Paasmars, die 
vroeger door de Ban de Bom beweging 
werd georganiseerd. Dit jaar was het 
gericht tegen de marginalisering van 
immigranten in Zwitserland en het  
Zwitserse asielbeleid dat internationaal 
berucht is. De leuze: "stop de uitzettin-
gen, vrede voor de migranten!"
In Skt Gallen herdacht een gelijkaardige 
mars de sluiting van Zwitserse grenzen 
tegen vervolgden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
Keren we weer terug naar Nederland,
Zal er volgend jaar overigens weer 
een Paasmars in Den Haag worden 
gehouden. Er gaan stemmen op om 
weer elders in den lande actie te 
voeren, zoals vanuit Leeuwarden. 
Misschien wordt het tijd om eens de 
beurt te geven aan een andere stad of 
streek, zoals in de jaren negentig van 
de vorige eeuw gebeurde. Er zijn al 
voorstellen om het in Friesland te doen.
  J.B.
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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). 

Permanente acties
- Iedere eerste zaterdag van de maand 
Vredeswake op de Stadhuisbrug te 
Utrecht - met op ons spandoekje ‘Vrede 
zonder wapens’. We delen een actuele 
flyer uit aan het winkelend publiek. 
Een half uurtje voor de vrede: komt u 
er ook eens bij staan!. Stadhuisbrug. 
Org: Vredeswakegroep Regio Utrecht. 
Info: Tilly Okhuizen: 030 2615074 (bgg 
Geertje Kuipers: 0345 515293). E-mail: 
geertjek57@hotmail.com.
- Iedere tweede vrijdag van de maand, 
La Paz, open café over het thema 
geweldloosheid vanaf 20.00 uur.  Org. 
De Gemeenschap.Café Tjing Tjing, 
Cornelis Trooststraat 54-56, Amsterdam 
de Pijp. e-mail: amsterdam@degemeen
schap.info, 
- 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 bezetting 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 

Eenmalige acties.
- 8 mei, Den Haag: Debat “Europees 
leger,hoe, wat ,waar,wanneer?”, met de 
politicoloog
Wilbert van der Zeijden, Wijk en 
dienstencetrum de Regenvalk 
Weimarstraat 69. gratis. Org: Haags 
Vredesplatform. Info: 0624706559. E-
mail: jmvanleeuwen@wanadoo.nl. Web: 
www.haagsvredesplatform.nl.
-9 mei, Den Haag: Wake van de Fran-
ciscanerwacht tegen de wapenhandel 
naar aanleiding van de wapenbeurs 
ITEC  in Brussel, Den Haag, Plein 
13.00 uur, tegenover het ministerie van 
defensie. Info: 023-5658469. E-mail: 
gevleugeldwiel@gmail.com. Web: www.f
ranciscaansevredeswacht.nu.
-9-10 mei, Amsterdam: Marxisme 
festival 2009: een systeem in crisis, een 
wereld van verzet. Een weekend vol 
debat, discussie, film en muziek. CREA 
Theater / Turfdraagsterpad 17. Org: 
Internationale Socialisten. Web: www.int

ernationalesocialisten.org.
-12 mei, 20.00 uur Tilburg: “Denk groot, 
ga micro”, discussieavond over voor en 
tegen van microkrediet en micro-inves-
teringen in derdewereldlanden. Studio-
zaal Theaters Tilburg. Gratis. 
Org: Wereldpodium. Web: 
www.wereldpodium.nu.
- 12 mei, 20.00 uur  Den Haag, lezing 
van Carolus Wimmer over Latijns Ame-
rika in de wereldpolitiek. Wijk- en diens-
tencetrum de Regenvalk Weimarstraat 
69. gratis. Org: Haags Vredesplatform.  
Info: 0624706559. E-mail: 
jmvanleeuwen@wanadoo.nl. Web: 
www.haagsvredesplatform.nl 
- 16 mei, Amsterdam 13.30 uur: 
discussiemiddag “naar een op rechten 
gebaseerde oplossing in Palestina/
Israël” met kezingen van Ali Abunimah 
en Steven Friedman, o.l.v. Moham
med Rabbae. Org: NPK, De Balie. 
- 24 mei,  Utrecht 10:00-16.30: 
Symposium Voices of Peace from 
the Balkans and the Caucasus, 
discussie en zang met vrouwelijke 
sprekers en musici uit de Balkan en 
de Kaukasus. Rasa, Pauwstraat. 
Org: IFOR’s Women Peacemakers 
Program (WPP) en Musicians 
without Borders. Info: 072-5123014. 
E-mail: j.devries@ifor.org. Web:
www.ifor.org.
- 25 mei 2009  Nijmegen - 20.00: 
Jongerendebat ‘Militairen en 
ontwikkelingshulp; gaat dit samen 
in Afghanistan?’ Marienburg 38-
39. Org: Global Debat. Web: 
www.globaldebat.nl.
- 30 mei – 1 juni, Pinksterlanddagen 
in Appelscha op het kampeercen-
trum tot vrijheidsbezinning. Info: 
www.pinksterlanddagen.nl
- 31 mei Den Haag, 15.00 uur: film 
Persona non grata, reportage van 
Fabio Wuytak over arm Venezuela. 
filmhuis. Info: taoo@planet.nl 
- 6 juni Utrecht 13-16 uur: 
symposium van NVMP, vereniging 
voor gezondheidszorg en vredes-
vraagstukken. Wilhelmina 

Kinderziekenhuis, Lundlaan 6. Graag 
vooraf aanmelden bij office@nvmp.org 
23-29 jun 2009 - Calais (Fr). 
Transnationaal actiekamp No Borders 
No Nations! Protest tegen internatio-
naal weren van migranten en vluchte-
lingen. Info: london.noborders.org.uk.
 -12 -16 juli 2009 - Het noorden van Ne-
derland - ong. 15.00 uur: Wandelvier-
daagse Is Het Hier Oorlog? (15 km. per 
dag; tent meenemen) Opgeven graag 
vóór 1 juni. Org: Is Het Hier Oorlog? 
Info: 050 - 3133247. E-mail: vredescent
rum@hotmail.com.

Tentoonstellingen Museum voor 
Vrede en Geweldloosheid
t/m 5 juli: Vergeven – Verzoenen op 
meerdere plaatsen in Schinnen, Geleen 
en omgeving.
t/m 30 mei: Onderdrukking en 
Bevrijding (Duitse dienstweigeraars in 
WO II)  in Elspeet.
t/m 31 mei: Gandhi in Wijk aan Zee.
1 aug. t/m 30 sept.: Gandhi in 
Amersfoort.
Meer info: www.vredesmuseum.nl/info/
agenda.php of 015-785.01.37


