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TIJDSCHRIFT VOOR EEN LEEFBARE WERELD
'T kan anders

vredeskoerier

 RAWAGEDE - GEEN OORLOGSPROPAGANDA MAAR VERZOENING
      Alternatieven voor een veteranendag

In de werkgroep “Wereld-Rechts-Orde” 
van de Wereldfederalistenbeweging Ne-
derland gaan we ook op actuele vraag-
stukken in. In november 2008 alarmeer-
de het zoveelste NRC-artikel over de 
slachting in het Indonesische dorpje 
Rawagede, waar Nederlandse militairen 
op 9 december 1947 vrijwel de hele 
mannelijke bevolking – ook minderjarige 
jongens – hebben omgebracht. Voor de 
negen weduwen en enige overlevende, 
allen dik in de tachtig, had een advocaat 
een proces tegen de Nederlandse Staat 
aangespannen. Onze landsadvocaat 
achtte deze aangelegenheid verjaard. 
Daartegen kwam ons rechtsgevoel in 
opstand: oorlogsmisdaden verjaren 
niet! Als onze officials wegens de 
financiële consequenties geen excuses 
willen aanbieden kunnen individuele 
Nederlanders wel degelijk hun excuses 
maken. En als velen zelfs maar 5 euro 
bijdragen, kunnen ook de erbarmelijke 
materiële omstandigheden van deze 
mensen worden verbeterd met een 
symbolisch smartengeld. Na bestudering 
van de “Excessennota” (1969) ontdekten 
we dat er in Zuid-Sulawesi eens zoveel 
slachtoffers waren gemaakt, wat even-
eens buiten de pardonregeling van 1949 
viel. Ook op Cirebon vielen vele slacht-
offers. Vier misdaden waren in de Veilig-

heidsraad gehekeld, zodat tenminste 
voor één vergrijp ong. 460 gulden per 
slachtoffer is uitgekeerd; overigens is 
er nauwelijks schade vergoed (wél door 
de Engelsen, voor het bombardement 
op Soerabaja). Een Esperanto-kerst-
stand in Beverwijk oogstte vijf onderte-
keningen voor een eerste Rawagede-
verklaring en 18 euro. 
Nu bieden het Humanistisch Vredes-
beraad en andere vredesbewegingen 
op hun website een verzoenende 
verklaring  ter ondertekening aan. 
Hierin wordt ook rekening gehouden 
met slachtoffers van de Indonesische 
reactie op 350 jaar wrede koloniale 
uitbuiting. En dankzij contact met de 
Indonesische Stichting Comité Neder-
landse Ereschulden (www.kukb.nl) 
ook met gewetensbezwaarde dienst-
weigeraars. Rawagede is trouwens 
dank zij de belangstelling voor het 
proces een symbool geworden. De 
organisatie “Eerlijk Delen” keerde 
al 500 euro per persoon uit. Maar 
er zou een museum moeten 
verrijzen (à 70 000 euro, want het 
terrein is al beschikbaar). Er is een 
bankrekening geopend (898028779 
t.n.v. HumanistischVredesberaad, 
Alphen, ovv Rawagede-actie) ten 
bate van compensatie, een 

museum en onderzoek. Een website 
[www.rawagede-actie.nl]  wordt 
opgestart.
Nederland hecht aan internationale 
rechtsorde, zoals blijkt uit onze 
grondwet. Maar onze gewoonte andere 
naties te wijzen op de mensenrechten 
heeft weinig effect. Het wordt tijd zelf 
een schone lei te maken. Zoals een 
Japanse professor in de geschiedenis 
contact heeft gezocht met Chinese 
en Koreaanse collega’s voor een 
gemeenschappelijk leerboek voor het 
middelbaar onderwijs, waarin ook de 
Japanse wreedheden onverbloemd zijn 
opgesomd, zouden onze historici met 
Indonesische collega’s een dergelijk 
werk moeten opvatten: Rawagede mag 
niet vergeten worden. We hopen dat 
het Internationaal Gerechtshof onze 
regering kan oriënteren over de omvang 
van onze ereschuld. Al zal de crisistijd 
de uitvoering als “niet-opportuun” op de 
lange baan schuiven. 
Maar vooral gaat het om mensen die 
erkenning verdienen in hun leed, hun 
hoge leeftijd maakt onderzoek ter 
plaatse urgent. En vooral willen we het 
Internationale Jaar van de Verzoening 
aangrijpen om iets te bereiken voor 
beide partijen. 
Dit leidde tot een alternatieve actie op  
27 juni in de Boskapel bij het Haagse 
stadhuis. De organisatie berustte 
bij Kerk en Vrede, Basisbeweging 
Nederland, Vereniging Theologie en 
Maatschappij en het Werkverband 
van religieuzen voor Gerechtigheid 
en Vrede. De bijeenkomst trok een 
dertigtal belangstellenden. Optimistisch 
deed het motto aan: Gedane zaken 
nemen een keer. De eerste lezing van 
Mevr. Stef Scagliola betrof juist onze 
oorlogsmisdaden in Indonesië, maar 
in het perspectief van het “collectief 
vergeten”, zoals ook in de 13e brochure 
van Kerk en Vrede (Werkgroep Vrede 
en Geweldloosheid) was uiteengezet. 
Ook de dissertatie van spreekster 
Last van Oorlog. De Nederlandse 
oorlogsmisdaden in Indonesië en 
hun verwerking (2002) vond veel 
belangstelling. Het was een protest 
tegen de wijze waarop  materiële en 
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't KAN ANDERS

geestelijke nood na zo’n oorlog onder 
tafel blijft, waardoor Nederland zich met 
een schijnbaar zuiver geweten steeds 
weer laat verleiden tot militair optreden. 
Er werd gelegenheid gegeven de 
Rawagede-verklaring uit te delen; ook 
dhr Jeffry Pongaan van de Stichting 
KUKB kreeg even het woord. Een DVD 
gaf gelegenheid te gruwen van beelden 
van onze geschiedenis in Indonesië. 
Maar “Inheemse” zang van twee dames 
gaf gelegenheid de zinnen te verzetten. 
De militairhistoricus Chris Klep belichtte 
de mislukte “vredesacties” in Somalië 
(welbewuste moord op een 16-jarige 
dief), Rwanda (gruwelijke dood van 
ten dode opgeschreven Belgische 
militairen) en Srebrenica. Overal het 
zelfde beeld: met militair ingrijpen wordt 
geen duurzame vrede bereikt.
’s Middags in de paneldiscussie ging 
het om de vraag hoe te voorkomen dat 
Nederland telkens weer jonge mensen 
uitstuurt naar oorlogsgebieden, zonder 
lering te trekken uit het verleden. Een 
eerste stap zou publieke verwerking 
van de oorlogsmisère zijn. Kunnen we 
militairen verantwoordelijk stellen voor 
de gevolgen van een guerrilla? 
Onder de bedrijven door konden we 
‘meegenieten’ van fanfares en over-
vliegende toestellen en de demonstra-
ties van tanks en ander militair speel-
goed op het Malieveld met zijn honderd-
duizend toeschouwers. Enkele mensen 
van het Haags Vredesplatform stonden 
aan de kant te protesteren tegen de 
bloedige consequenties van dit vertoon. 

  Rob Moerbeek

Vrijdag 21 juni kwamen de clowns van 
Clownonel op bezoek, die met T-shirts 
“I love Nukes”  en ballonnen in hun 
hand een demonstratie van atoom-
wapens uitbeelden en hartstochtelijk 
verklaarden dat ze de originele bom-
men toch zo graag wilden zien. Zij 
berichtten: “Maka en Elfie hadden de 
kernbommen nog niet gezien, maar 
dachten wel dat ze nu een speciale 
rondleiding zouden krijgen. Misschien 
dat alleen maar speciale gasten dat 
mochten. Maar uiteindelijk werden ze 
op het politieburo van Uden ontvangen 
met een kopje thee. Volgens de pliesie 
waren ze niet gearresteerd, maar 
zouden ze een gesprekje krijgen. 
Uiteindelijk kwam het er op neer dat 
defensie eigenlijk een beetje bang 
is voor clowns en dat ze daarom 
de kernwapens niet meer mochten 
bezichtigen. Uiteraard zijn de clowns 
reuze benieuwd of andere bezoekers 
dat voorrecht wel hebben gehad.”  
Zaterdag 22 juni werd tegenover het 
kamp door de Stichting Atoomvrijstaat 

ZOMERSTILTE 
 OF TOCH NIET?

 Het is medio juli. Er heerst rust. Ik voel 
nu niet als anders energie vanuit de 
media. Maar ligt dat aan de media? 
Het zit in wezen in mezelf. Als de 
buitenwereld er  nu even niet is en ik 
daar zo op reageer, geeft dat aan dat 
ik te weinig autonoom ben. te weinig 
stil in mezelf. Te gevoelig dus voor 
de energie vanuit de buitenwereld. 
Ik kijk in deze zomerluwte, voordat ik 
vakantie ga houden in Frankrijk, ook 
nog nauwelijks tv. In wezen is dat alles 
een verademing. Ook de kranten lees ik 
minder nauwgezet. 
Toch heb ik me vandaag, nu ik deze 
column aan het schrijven ben, me 
weer wat grondiger verdiept in de 
krant. Het lijkt nog steeds het zelfde, 
veel negatief nieuws afgewisseld met 
soms ook wat hoop. Natuurlijk is er 
weer een aanslag, nu in Jakarta met 
8 doden. En de gruwelijke moord op 
mensenrechtenactiviste Natalja in 
Tsjetsjenië, een geweldige vrouw, 

die de hoop was van velen in dat 
geplaagde land, raakt me ook. Ik zie 
tevens een klein bericht over Berlusconi. 
Volgens zijn voormalige advocaat en 
ex-staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken Taormina is Berlusconi ‘een 
dictator in een democratisch land’. Dat 
ligt volgens T niet alleen aan hem, maar 
ook aan zijn partijgenoten, die gewoon 
‘gehoorzamen’ wat Berlsconi beslist. 
Eerlijk gezegd vind ik dit erger dan diens 
geflirt met jongere vrouwen, waarover 
veel ophef is. Als zelfs in een EU-land 
de democratie en de weerbaarheid 
terugloopt, moeten we alert zijn. 
Natuurlijk moet dat ook op ons geweld 
in Afghanistan, een oorlog die met de 
dag uitzichtlozer begint te worden. 
De Taliban krijgt door onze al maar 
voortgaande bestrijding juist energie. 
Hopelijk wordt het niet de achilleshiel 
van Obama, maar trekt hij tijdig 
lering. Interessant is verder nog wat 
ik lees over de arrestatie van een 
oppositieleidster wegens belediging 
van de vrouwelijke premier in een 
Indiase staat. In een discussie over de 
vele verkrachtingen in die staat had ze 
gesuggereerd dat de premier om hier 
wat meer begrip voor te krijgen ‘zelf 
eens verkracht zou moeten worden’. 
Wij zouden zoiets opvatten als 
gewaagde ironie of althans als vallend 
onder de vrijheid van meningsuiting, 
maar daar moet ze in het gevang 
voor ‘opruiing’ en ‘aantasting van de 
vrouwelijke waardigheid’. De cultuur 
daar en hier verschillen nogal, zullen 
we maar zeggen. Een teken van hoop 
vond ik tenslotte, dat er weer protesten 
en betogingen zijn in Teheran en zeker 
ook dat Rafsanjani, de invloedrijke 
geestelijke en ex-president van Iran 
het in een publieke rede opnam voor 
de tegenbeweging in dat land ‘in crisis’. 
Er zijn krachten en tegenkrachten aan 
de gang in de wereld. En alles moet 
kennelijk zijn eigen beloop hebben. 
Ook tijdens de zomerstilte word je 
daarvan bewust, als je één dag de krant 
nauwgezet leest. 
  Hans Feddema

SCHERMUTSELINGEN 1: 
Open luchtmachtdagen Volkel, 
21 en 22 juni

Open dag betekent dat alles wat de 
luchtmacht aan krachtpatserij wil laten 
zien mag worden getoond. Minder 
openbaar zijn de maatregelen die de 
burgemeester van Uden nam voor 
bezoekers die het niet met dit vertoon 
eens waren en duidelijk wilden maken 
dat de vrede in gevaar is als men 
hiermee doorgaat. Hieronder volgen een 
paar voorbeelden.
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MOSLIMS UIT DE HEL

vrij naar Libyan Students from Hell van Attila the 
Stockbroker

wij zijn de plaag van dit land oorzaak van alle ellende
we maken deel uit van Bin Laden´s favoriete bende
we eten baby´s en zijn nog terroristen ook
we helpen op scholen alle kinderen aan de coke
met een vlammende staart hoorntjes en hoeven
veranderen we alle engeltjes in schurken en boeven
wij zijn de moslims weet je wel
komen rechtstreeks uit de hel

wanneer je auto niet start je tv het niet doet 
en je wijst naar ons dan zit je absoluut goed
wanneer je wakker wordt naast Geert Wilders in bed 
ieder schot van de tegenstander verdwijnt in het net 
wanneer het regent hagelt en je mist de bus
is het zo goed als zeker dan waren wij het dus 
wij zijn de moslims weet je wel
komen rechtstreeks uit de hel

wij bestuurden op afstand die zwarte Suzuki
Volkert van der G je weet toch onze matti
we zijn persoonlijk drie wereldoorlogen  begonnen
zorgden dat de Toppers het songfestival niet wonnen
we hebben allemaal de Mexicaanse griep
en geven het door aan jou in het geniep
wanneer je eten aanbrandt je banden leegstaan
vergeet dan niet dat hebben wij gedaan
wij zijn de moslims weet je wel
komen rechtstreeks uit de hel

     Harry Zevenbergen

een wake gehouden, terwijl er een 
vredesmonument werd opgericht. Op 
die dag was er opnieuw ongewenste 
nieuwsgierigheid van vredesactivisten. 
José van Leeuwen: “Ik vroeg waar de 
vliegtuigen hun bommen zouden afgooien, 
waar ik de kinderen onder 
het puin zou zien en waar de kapotte 
wijken te vinden waren. Dat leek men 
niet zo goed te snappen en daarom 
werd ik net zoals op de landmachtda-gen 
naar de persvoorlichter gestuurd. Mijn 
aanwezigheid werd gelijk door-gebeld en 
ik kreeg wat militair geleide op afstand. Bij 
militairen die kinderen schminkten vroeg ik 

of zij ook kinderen zonder ledematen 
konden beschilderen, misschien 
kinderen die besmet waren geraakt 
door verarmd uranium. Na heel wat 
afgelopen te hebben met het geleide 
achter mij aan, heb ik toch iemand 
aangesproken om eindelijk de 
persvoorlichter te vinden. De militie 
had intussen versterking gekregen 
van de marechaussee, die mij 
verzocht mee te gaan voor controle. 
“Controle van wat en met welk 
gevolg?”. vroeg ik, - Ik moest het 
terrein verlaten want een kritische 
geluid op het feestje was niet de 

bedoeling. 
Buiten het terrein mocht ik doen wat ik 
wilde. Uren heb ik daar gezeten met 
teksten over de slachtoffers van oorlog 
en verarmd uranium. Duizenden men-
sen zijn mij gepasseerd, velen met af-
gewend hoofd, maar ook nieuwsgierige 
kinderen, waarvan sommige vroegen 
wat er met het kind op de foto zonder 
armen en benen was gebeurd, en dat 
toch wel heel zielig vonden. 
Nadat de politie mij  twee uur onge-
moeid had gelaten, kwam er ineens 
een agent die mijn spullen begon te 
pakken en zei dat ik weg moest of ge-
arresteerd zou worden. Voorzover 
ik hem begreep was er een noodveror-
dening opgesteld op grond waarvan ik 
opgepakt kon worden! Hij maakte zich 
kenbaar als hulpofficier van justitie en 
nam mijn teksten in  beslag met de me-
dedeling “die krijgt u nooit meer terug”. 
Na 2 uur in een cel gezeten te hebben 
mocht ik een verklaring afleggen. Toen 
ik de politie op het bureau gewezen heb 
op het recht van vrije meningsuiting en 
de daarover bestaande jurisprudentie, 
kreeg ik alles maar dan ook alles terug.” 

KANDIDAAT VREDESJOURNALIST 2009?

De betekenis van goede journalistiek heeft 
het Humanistisch Vredesberaad vorm gege
ven door ieder jaar “de journalist voor de 
vrede” te benoemen. Een ereprijs, die in 
samenspraak met publiek wordt toegekend. 
Eerder werd deze toegekend aan: Stan 
van Houcke, Anja Meulenbelt, Mohammed 
Benzakour, Ramsey Nasr, Koert Lindijer en 
Arnold Karkens.
Voor de journalist van 2009, die op 14 novem
ber de prijs krijgt, zoeken wij kandidaten. U 
kunt hieraan meehelpen. Doe mee.
De volgende namen zijn genoemd: Gie 
Goris, Kees Driehuis, Linda Polman. Noem 
ons de vrouw, man of redactie die naar jouw 
oordeel deze eervolle vermelding voor 2009 
verdient. 
Het profiel:
●Recentelijk actief als journalist, pu-blicist, 
programmamaker, cartoonist of redactie 
●Levert een wezenlijke (Neder-landstalige) 
bijdrage aan het bevor-deren van 
vredescultuur 
Tot 1 oktober 2009 kan je kandidaten 
voordragen.  naar: info@humanistischvre
desberaad.nl of HumanistischVredesbera
ad, Postbus 235, 2300AE Leiden of  bel: 
0648233329. Meer inlichtingen: 
www.humanistischvredesberaad.nl
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DISCUSSIE OVER STRAATSBURG
In de “berichten uit Straatsburg”, die in het vorige nummer van Vredeskoerier/’t KAN 
ANDERS op de frontpagina werden afgedrukt, werden opmerkingen gemaakt over 
het optreden van “Black Block”. Over deze actiegroep, die afweek van tevoren 
gemaakte afspraken van de gezamenlijke vredesdemonstranten over burgerlijke 
ongehoorzaamheid (blokkades en doorbreking van het demonstratieverbod), zijn 
verschillende reacties mogelijk. Er ontstond een discussie, die hieronder volledig is 
opgenomen.       
        Redactie

NAAR AANLEIDING VAN 
T0ESTANDEN IN STRAATSBURG

"Berichten uit Straatsburg. Toespraak van 
Rob Boogert tijdens de Paasmars in Den 
Haag van 13 april 2009. Daarmee open-
de het meinummer van Vredeskoerier ‘t 
KAN  ANDERS. Ik gretig aan het lezen. 
Maar al bij de eerste alinea overviel mij 
een grote treurigheid. Voor de zoveelste 
maal dat verhaal over een als vreedzaam 
bedoelde megademonstratie waar zich 
groepen bij aansluiten die geweld in de 
zin hebben. Met het voorspelbare resul-
taat.
Achteraf blijken de autoriteiten erin ge-
slaagd om (met behulp van de burger-
lijke pers) deze gigantische opkomst van 
vredesdemonstranten en andersgloba-
listen te criminaliseren. Velen van u heb-
ben wellicht de beelden op tv gezien 
van het rellende,  stenen gooiende en 
brandstichtende ‘black block’ . Een beeld 
waarmee de vredesbeweging geen 
zieltjes wint, maar waarbij de autoriteiten 
garen spinnen.
De spreker deed zijn best om zijn gehoor 
op te beuren maar wat hij zei was niet 
zo bemoedigend als hij gehoopt had: 
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 geweldloze demon-
stranten werden geconfronteerd met 
een bizar gewelddadig optreden van 
de Franse oproerpolitie (. . .) Laat dus 
duidelijk zijn dat het black block ‘geweld’ 
peanuts is bij het oorlogsgeweld van de 

NAVO. Duidelijk voor de luisteraars 
en de lezers van dit blad. Niet voor 
al die onwetende televisiekijkers en 
krantenlezers. De vraag kwam in mij 
op of het niet beter zou zijn om geen 
evenementen meer te organiseren 
die geweld aantrekken. Maar dat idee 
vond niet meteen een gewillig onthaal. 
Zo’n besluit zou toch een triomf van de 
repressie zijn. Dus liet ik mij mee-
tronen door de positieve impuls van 
Boogerts slotzin: Laat duidelijk zijn 
dat dergelijke toppen alleen mogelijk 
zijn met draconische veilgheids- en 
openbare orde-maatregelen. Omdat ze 
kennelijk bang zijn voor dat kritische 
tegengeluid.
Dat bereiken we dan toch, ging door 
mij heen, dat we ze daartoe dwingen. 
Maar prompt sloeg de ontnuchtering 
toe. Wat kopen we daarvoor? dacht ik. 
En waarom zouden de machthebbers 
bang zijn voor situaties waarbij ze hun 
overmacht kunnen demonstreren en 
onze geweldloos engagement met 
rellenschopperij associëren? 
En wat moet ik me bij ‘dat kritische 
tegengeluid’ voorstellen? Een kritisch 
geluid laten horen is niet roepen dat 
het anders moet. Met kritiek geef je 
aan wat er volgens jou in een houding 
of standpunt fout zit en waarom dat 
zo is. Bij een demonstratie komt dat 
niet uit de verf. Dat is het zwakke punt 
van demonstraties, en  het hele geijkte 
actierepertoire. 

Als je bekijkt wat demonstreren tegen 
de NAVO inhoudt, dan zie je  dat men-
sen zich verzamelen om te bewijzen 
dat hun nee tegen de NAVO niet zo-
maar een meninkje is maar een bloed-
ernstige overtuiging. En dat ze zich 
daarmee niet als quantité negligeable 
opzij willen laten schuiven. In het ver-
lengde hiervan ligt de demonstratie als
pressiemiddel - de macht van het getal
zoals die   zich bij massale demonstra-
ties laat voelen. Helaas plegen macht-
hebbers daarvan niet gauw onder de 
indruk te zijn.
De waarde van demonstraties ligt vol-
gens mij dus meer in de betekenis er-
van voor de deelnemers dan in het 
resultaat. Maar ook het eerste is reden 
genoeg om met het demonstreren 
voor de vrede en andere goede doelen 
niet zomaar af te schaffen. Een echte 
liefhebber ervan ben ik weliswaar 
niet, zoals ook bij deze gelegenheid 
naar voren kwam. Terwijl ik naar Rob 
Boogerts slotwoorden zat te kijken 
- ‘dat kritische tegengeluid’ –  drong 
het onheilspellend tot mij door wat 
voor een inhoudelijk magere reactie 
demonstraties zijn op het feit dat wij er 
in de politieke wereld niet aan te pas 
komen.  Zodoende kwam ik oog in oog 
te staan met de vraag ‘hoe kan het 
anders?’  Omdat ik daarmee zo gauw 
geen raad wist, begon ik te fantaseren. 
Stel je voor, dacht ik, dat al die mensen 
die naar Straatsburg zijn gereisd om 
tegen de NAVO te demonstreren waren 
thuisgebleven. Hoe hadden ze dan 
de tijd, het geld en de energie die ze 
daardoor overhielden, voor hetzelfde 
doel anders kunnen besteden?  
Twee van de mogelijkheden die in mij 
opkwamen wil ik aankaarten. De 
eerste houdt in dat je in je eigen 
woorden opschrijft hoe je tegen de 
NAVO aankijkt en daaraan toevoegt 
waarom naar jouw idee anderen daar 
zoveel positiever tegenover staan en 
wat je tegen die mensen zou kunnen 
zeggen. En dit bericht vervolgens in de 
eigen sociale omgeving verspreidt. De 
tweede, dat je bedenkt wat de lastigste
vraag is die je aan een NAVO-politicus
kunt voorleggen en dat je die vervol-
gens zo’n politicus toestuurt. Het 
spreekt vanzelf dat je de NAVO naar 
behoefte door een ander mikpunt kunt 
vervangen.  Met deze suggesties peil 
ik naar het verschil tussen collectief 
optreden en persoonlijke actie. Mijn 
overweging hierbij is dat wij  vredesge-
zinden op persoonlijk niveau in een 
communicatieve knoop zitten. Wat 
ons voor ogen staat, namelijk dat het 
inzetten op geweldsmiddelen in de 
politieke wereld wordt afgebouwd, 
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REACTIE OP CLEMENS RAMING

Met een aantal veronderstellingen, 
conclusies en ideeën van hem [ben 
ik het] oneens; Zijn aanname dat ik 
mijn best deed het gehoor op te beuren 
is onjuist. Mijn spreekbeurt was daarop 
niet gericht (laat mensen maar treurig, 
boos, verontwaardigd worden), maar 
was een persoonlijk verslag van mijn 
beeld over Straatsburg en eerder 
bedoeld om de black-blockstrategie (die 
de mijne niet is) ter discussie te stellen. 
Met als agument dat autoriteiten (al/of 
niet via provocateurs) uit het geweld-
dadig verloop van de Straatsburgacties 
winst halen. Het is geen totale afwijzing 
van de black-blockstrategie. Met 
nadruk: wij hebben meer gemeen met 
hen dan met de autoriteiten en macht-
hebbers: “blijf met je rotpoten van ons 
klote zwart blok af”. Ik wil erop wijzen 
dat we niet moeten doorslaan in onze 
kritiek op het ook politiek geweld-dadige 
black-block, maar de focus moeten 
blijven leggen op het zoveel grotere 
politiek gewelddadige gedrag van 
staten, machthebbers, met hun militaire 
organisatie, repressieapparaat en PR-
machine.
Oproepen tot geweldloos maar strijd-
baar en strategisch conflictgedrag is 
wat mij betreft goed, maar het lijkt me 
ook netjes te erkennen dat er andere 
strategieën denkbaar zijn en dat het 
veeleer antikapitalistische Black Block 
daaruit andere keuzen maakt dan 
de Vredesbeweging lijkt me evident. 
(waarbij ik wel wil opmerken dat de 
vredesbeweging zelf ook al verdeeld is 
in pacifisten sec, antimilitaristen etc., 
maar in elk geval antikapitalistisch zal 
moeten zijn, omdat zonder sociale 
rechtvaardig-heid geen vrede mogelijk 
is). Want wie heeft de wijsheid tenslotte 
in pacht? 
Ik vind wel dat het Black Block moet 
beseffen dat ze in hun acties rekening 

hebben te houden met de momentums 
waarop vredesgroepen vanuit hun stra-
tegie geweldloze demonstraties, acties 
etc. organiseren en die niet horen over 
te nemen. 'Wees een vent, kies je eigen 
moment en zorg ervoor dat geweldloze 
demonstranten geen last hebben van 
je acties (de klappen krijgen)'.  De 
strategiediscussie moeten we voeren, 
maar we mogen elkaar niet het recht 
ontzeggen andere keuzen te maken.
De suggestie van Clemens om geen 
bijeenkomsten te organiseren waarbij 
geweld kan worden aange-trokken werp 
ik verre van mij. Dat zou de dood in de 
pot zijn voor elke vorm van protest of 
kritiek en tot een overwinning voor de 
repressie leiden (hij komt daar zelf ook 
al op terug).
Wel ben ik positief over zijn suggestie 
om op persoonlijk niveau, maar vooral 
op die van buurt, stad en regio je kri-
tiek op NAVO te verspreiden. De vredes-
beweging zal weer meer op straat, klein-
schalig haar boodschap dienen uit te 
brengen om de gemiddelde televisie- en 
krantenlezer te bereiken.
Het preken voor eigen parochie is 
misschien geen (misschien soms juist 
wel) doel op zichzelf, maar het elkaar 
ontmoeten, spreken, juist ook om 
discussie te voeren, is zeker nuttig. 
(Natuurlijk willen we bereik naar buiten, 
weer die gewone televisiekijker of 
krantenlezer). Een voor Nederlandse 
begrippen extreem project als een 
vredesactiekamp voor 5000 mensen in 
Straatsburg is daarvan een geweldig 
voorbeeld: met zijn eigen infrastructuur 
(water, kampement, sanitair, voedsel, 
medische en juridische ondersteuning, 
basisdemocratische besluitvorming
sexerimenten, politiek en cultureel 
programma, actievoorbereiding etc) is 
het - ondanks enkele negatieve ervarin-
gen - voor veel mensen een gebeurte-
nis geweest waardoor ze wellicht nog 
jarenlang geïnspireerd worden om in 
eigen omgeving actief te zijn
 
   Rob Boogert 

vinden wij zo’n dringend gewenste 
vooruitgang, zo’n onontkoombare 
opgave dat ieder redelijk denkend 
mens daarvoor zou moeten opkomen. 
Wij ervaren echter dat er een politieke 
realiteit bestaat die een enorme 
daaraan tegengestelde druk uitoefent. 
En wij hebben moeite om onze inzichten 
en verlangens daartegen overeind te 
houden. Vandaar dat er in onze kring 
zo’n behoefte bestaat aan bevestiging 
door elkaar, zoals het preken voor 
eigen parochie laat zien en het grote 
overwicht van geijkte boodschappen 
in de communicatie met de ongelovige 
buitenwereld. 
Minder verkondiging en meer discussie 
zou ons goed doen, denk ik, en helpen 
om de weg naar ontmilitarisering poli-
tiek begaanbaar te maken. Het komt 
er, dat moet erbij, wel op aan hóé er 
gediscussieerd wordt. Voorop staat dat
het niet aan strijdbaarheid mag ontbre-
ken. De vraag is hoe je aan deze 
strijdbaarheid vorm  moet geven. Houdt 
strijdbaar optreden in dat je je van 

partijdige voorstellingen van zaken 
bedient? En dat je de problematische 

punten in jouw verhaal maskeert? Of 
zoek je juist van openheid en helderheid 
jouw kracht te maken? Zo kom ik aan 
bij mijn slotstelling: er zal niet veel vrede 
op aarde zijn als de vredesgezinden 
zich niet meer dan nu gaan bekomme-
ren om de communicatieve kwaliteit van 
hun verzet tegen politieke gewelddadig-
heid en van hun pleiten voor geweldloos 
conflictgedrag. Ik kijk uit naar lezers 
van Vredeskoerier ‘t KAN ANDERS die 
willen laten weten waarom ze het hier 
wel of niet mee eens zijn. 

                                 Clemens Raming     

VREDESEDUCATIE 

Eindelijk is het dan zover!, de website 
over vredeseducatie is sinds mei 2009 
op het internet te vinden. Op www.vrede-
leren.nl kunt u veel wetenswaardigheden 
vinden over de veelzijdige kanten van 
conflicthantering. Handige tips, verwijzin-
gen en vernieuwingen op dit gebied zijn 
slechts een kleine greep van deze nieu
we website. De Website is het begin 
van een expertisecentrum, dus in de 
toekomst komt er meer.
Ga kijken naar dit project van het 
Platform Vredescultuur en de Stichting 
VredesWetenschaooen (SVW)!  
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SCHERMUTSELINGEN 3: 
Parkpop Den Haag, 28 juni.

Tijdens Parkpop in Den Haag en andere
festiviteiten komt het leger kijken. Het 
komt met tanks en andere spectaculaire 
wagens en kostuums de aandacht 
trekken voor het spannende beroep van 
soldaat. Dit jaar viel Parkpop op de dag 
na Veteranendag, 28 juni. Defensie is 
een van de sponsoren van Parkpop, 
vandaar.
Het spektakel werd bijgewoond door 
José van leeuwen, die voor Indymedia  
het volgende verslag instuurde: 
“Duizenden mensen bezochten dit 
festival en passeerden zo  de plek waar 
defensie stond. Als protest tegen deze 
vorm van ronselen ben ik daarvóór met 
wat teksten en foto’s gaan zitten. Voor 
velen even verwarrend, want wat moet 
zo’n mens met een anti oorlogsgeluid 
tijdens Parkpop maar kijkend naar de 
stand van defensie ging het lampje 
branden. 
Na enkele uren daar gezeten te hebben 
kwam de organisatie vragen hoe ik daar 
gekomen was en dat ik al mijn spullen 
moest opruimen omdat ik niet had 
betaald voor een stand. Welnu, ant-
woordde ik, ik had geen stand, maar 
maakte gebruik van vrijheid van 
meningsuiting. De beveiliging van 
Parkpop werd opgetrommeld om mij te 
verwijderen maar dat ging niet: alleen 
op last van de politie en met duidelijke 
en wettige redenen zou ik het terrein 
moeten verlaten. Twee aardige agenten 
kwamen na een hele periode zeggen 
dat zij geen grondige reden zagen tot 
arrestatie en probeerde te bemiddelen. 

Ja, maar, zei de organisator: “Parkpop 
is een besloten feest, zodra je het 
terrein op komt, dit is huisvredebreuk 
- het moet niet gekker worden.”  Reden 
voor mij om openlijk met mijn mobieltje 
een advocaat te benaderen om de 
wartaal van de heren organisatoren te 
bestrijden. Das Militär heeft zijn eigen 
waanzinnige zaakjes niet gewonnen: 
vrijheid van meningsuiting heeft ook 
in Parkpop voorrang! Nadat ik een 
compromisvoorstel had geweigerd mijn 
picket op een afstand op de stellen, 
haalde men na veel overleg bakzeil. . 
Van beveiliging,organisatie en politie 
mocht ik blijven zitten. 
Enkele militairen kwamen kijken wat 
voor teksten ik bij mij had en vonden 
het toch wel raar dat ik nou net tegen 
over hen was gaan zitten. Dat ik niet 
het goede van defensie kon zien en 
dat zij niet op oorlogstour gaan maar 
juist om mensen te helpen en voor de 
vrede. De dame met wie ik sprak was in 
Afghanistan geweest en had daar vele 
burgerslachtoffers kunnen helpen,dat 
zou u toch ook moeten waarderen! 
Er kwam een jongetje kijken en vroeg 
wat ik daar deed. Ik vertelde hem dat 
militairen vechten in oorlogen en dat 
dat geen kinderspel is. Ik vroeg hem of 
hij foto’s had gezien van een oorlog of  
oorlogsslachtoffer en als hij die gezien 
zou hebben of hij naar binnen zou 
gaan. “Nee,dan zou ik nooit naar binnen 
zijn gegaan” Zijn handschoentjes, die 
hij van defensie cadeau had gekregen, 
droeg hij heel trots, -  maar de volgende 
keren dat hij bij mij kwam staan ,droeg 
hij ze niet meer. Zeer ontroerend hoe hij 
steeds kwam kijken en hoe schuldig hij 
zich voelde.…”

KORTE BERICHTEN

Israël entert schip met hulp voor 
Gaza
De Israëlische marine heeft op 30 juni 
2009 een schip van de Free Gaza 
Movement geënterd dat met hulpgoe-
deren op weg was naar Gaza. Aan 
boord van de ‘Spirit of Humanity’ waren 
21 mensenrechtenactivisten uit 11 
landen waaronder nobelprijswinnares 
Mairead Maguire en het vroegere 
lid van het Amerikaanse Congress 
Cynthia McKinney. Het schip is, met de 
mensen aan boord, opgebracht naar 
een Israëlische haven. De opvarenden 
zijn op 6 juli weer vrijgelaten en Israël 
uitgewezen.  De ‘Spirit of Humanity’ 
vervoerde medische goederen, cement 
en kinderspeelgoed. Aangezien het 
een klein schip betreft is de betekenis 
ervan vooral symbolisch. Een teken 
van hoop voor de Palestijnen die lijden 
onder de Israëlische blokkade die elke 
wederopbouw verhindert. De Free 
Gaza Movement heeft er bij de VS op 
aangedrongen het opbrengen van de 
‘Spirit of Humanity’ aan te grijpen om 
inhoud te geven aan de oproep van 
president Obama aan Israël om weer 
hulpgoederen tot Gaza toe te laten. 
Meer informatie: www.freegaza.org

Mondiale Vredesindex 2009
Voor derde keer is er een wereldwijde 
vredesindex opgesteld die aangeeft 
in welke mate landen er in slagen een 
duurzaam vreedzame samenleving 
te organiseren. Het blijkt er in de 
wereld niet vreedzamer op geworden 
te zijn in 2008. Oorzaken zijn de 
intensivering van gewelddadige 
conflicten in een aantal landen, maar 
ook de economische crisis. Door stij-
gende prijzen van o.a. voedsel en 
werkloosheid ontstaat onrust onder 
de bevolking en wordt de veiligheid 
en zekerheid in de samenleving 
ondermijnd. Nieuw Zeeland blijkt het 
vreedzaamste land terwijl Nederland 
evenals in 2008 op de weinig eervolle 
22e plaats komt, na vele andere wes-
terse landen, b.v. België en Duitsland. 
De grootmachten China, de VS en 
Rusland scoren slecht met resp. een 
74e, 83e en 136e plaats. Op de laatste 
en 144e plaats komt evenals in 2008 
Irak, voorafgegaan door Afghanistan, 
Somalië en Israël.
De Vredesindex is gebaseerd op 
onderzoek door de Economist Intelli
gence Unit. Het complete rapport is te 
downloaden via de online-leeszaal van 
het Museum voor Vrede en Geweld-
loosheid (www.vredesmuseum.nl/
download/inhoud.php). 
  Chris Geerse

 Foto Indymedia
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Slakkengangetje op het ministerie
Het heeft er alle schijn van dat op het 
ministerie van Economische Zaken is 
besloten om minimaal een half jaar 
achter te lopen met het verstrekken 
van gegevens over de export van mili-
taire goederen. Doordat daarbij ook 
nog eens per half jaar wordt gepubli-
ceerd zijn de oudste gegevens van 
een jaar geleden. Dat is een wel erg 
ruime periode om te voorkomen dat er 
door een te korte tijdsspanne tussen 
verstrekking en publicatie foutjes inslui-
pen. Twee à drie maanden lijkt daarvoor 
voldoende. De Tweede Kamer moet 
ook nog een gaatje vinden om de feiten 
te bespreken en zo gaat er al gauw 
anderhalf jaar overheen voordat het 
wapenexportbeleid van de regering 
gecontroleerd kan worden. Eind juni 
verscheen de rapportage over de 
maanden juli tot december 2008. De 
gegevens over doorvoer van militaire 
goederen zijn er nog steeds niet. 
Hieronder enkele gegevens:
Een van de vreemdste landen is Saoe-
di-Arabië. Gelegen in een grote zand-
bak zwaaien islamisten van een kwalijk 
allooi er de scepter. Oliedollars gaan 
de wereld over om religieuze bondge-
noten in de vreemde te steunen. Je 
zou zeggen: speerpunt Nr. 1 in de 
strijd tegen religieus fanatisme en voor 
democratie en vrouwenrechten. Dat is 
echter te simpel, want Saoedi-Arabië 
heeft een nogal tweeslachtig karakter. 
Die positie in de wereld van geld, macht
 en internationale politiek is prachtig 
samengevat in De Loopgraaf, een deel
 in de trilogie Steden van Zout van Abde
lrahman Munif, over de ontstaansge-
schiedenis van het land. Een Neder-
landse vertaling is er gek genoeg nog 
steeds niet. De les: “hoe belangrijker 
een land wordt hoe minder het zijn 
eigen politiek kan bepalen,” wordt door 
de elite in Saoedi-Arabië goed verstaan. 
Het is daarom ook een bondgenoot 
van het Westen. Het staat toe dat 
Amerikaanse militairen er gelegerd 
zijn; en het koopt zijn wapens op de 
Westerse markt.
Jaap de Hoop Scheffer was indertijd in 
zijn functie van minister van Buitenland-
se Zaken niet gecharmeerd van die 
wapenleveranties. Toch gaan ook in 
2008 gaan weer wapens naar Ryad. 
Een aantal keren gaat het om radaron-
derdelen en ook gaan juist offensieve 
middelen als onderdelen voor juist een 
vliegsimulator naar Saoedi-Arabië. Die
 laatste gaan via Engeland, waar de
simulator waarschijnlijk wordt geassem-
bleerd. 
Andere landen in het Midden-Oosten en
 de Arabische wereld die uit Nederland 
wapens ontvangen zijn: Egypte, Israël,
 Jordanië, Libië, Oman, Qatar, Turkije, 

Verenigde Arabische Emiraten en 
Oman. Dat laatste land ontvangt finan-
cieel de grootste levering: Onderdelen 
voor een commandosysteem ter waarde 
van 87 miljoen euro.  Nog groter zijn 
de leveringen aan Venezuela (236 E 
voor radarsystemen), Portugal (240 
E  voor fregatten), :Duitsland (100 E 
voor materiaal voor pantserwagens) 
en Griekenland (95 E voor vuurlei-
dingsradar)

Horen zien en zwijgen 
“Wij hebben daar intern hele strenge re-
gels voor. En die schrijven voor dat we 
verzoeken voor de financiering van 
kernwapens en ander wapentuig te al-
len tijde zullen afwijzen. Het past ge
woon niet bij onze ethiek. Wij finan-
cieren geen wapenhandel en wij beleg
gen ook niet in fondsen die in wapenbe-
drijven zitten en het spaargeld van onze
 klanten wordt daarvoor ook niet ge-
bruikt,” aldus ING-woordvoerdster Caro-
lien van der Giessen. 
Een bank in de verdediging. Zo mag ik
 dat graag zien. Drie jaar geleden zat ik 
op het ING-kantoor bij station Bijlmer. 
Een pracht van een kantoor, met prach
tige schilderijen. Ik kwam daar om te 
praten over de financiering van een 
wapenleverantie. Niet verboden, maar 
politiek toch onjuist dacht ik en velen 
met mij. Ik weet nog goed dat de voor-
zitter van de Raad van Commissarissen 
tegen me zei: het is uw werk morele en 
ethische thema’s aan de orde te stellen 
en onze taak om geld te verdienen. 
Daarmee was de kous af, maar van der-
gelijke eerlijkheid houd ik toch ook wel. 
Nu wordt er gedraaid en gedoken. 
Want laten we eerlijk zijn als je zegt 
dat Boeing en EADS ook een beetje 
wapens maken (“ING rekent wel EADS 
en Boeing tot zijn klanten, maar deze 
bedrijven verdienen hun geld voor het 
grootste deel aan civiele activiteiten en 
helemaal niet met wapenhandel. Wel is 
het zo dat deze bedrijven vanwege hun 
lucht- en ruimtevaartexpertise ook 
betrokken zijn bij officiële overheidpro-
gramma’s van Frankrijk en Amerika 
voor kernwapens”) dan vernaggel je de 
boel; water is niet een beetje nat. Beide 
behoren al jaren tot de tien grootste 
wapenfabrikanten in de wereld.  

  Martin Broek

Nog meer over foute banken
Op 1 juli paradeerden zo’n 15 oranje 
ING-leeuwen met een kernraket op 
hun schouders voor de ING-bank. Het 
waren demonstranten van OXFAM-
NOVIB, die de Eerlijke Bankwijzer 
aanboden aan de directie, een rapport 
waarin werd aangegeven welke banken 
nog steeds investeren in wapenhandel, 
kernwapens en verboden wapens. Het 
rapport richtte zich met name op banken 
die als gevolg van de kredietcrisis 
afhankelijk zijn van staatssteun. 
Het slechts kwam in dit rapport ING 
uit de verf: De bank investeert met 
eigen geld alleen in bedrijven die 
betrokken zijn bij de productie van 
kernwapens zoals Boeing en EADS. 
Maar via de beleggingsfondsen die de 
bank beheert gaat er ook geld naar 
producenten van clustermunitie en anti-
persoonsmijnen zoals het Amerikaanse 
Alliant Techsystems en Textron. ABN-
AMRO kwam beter uit de verf: de oude 
boosdoener ABN-AMRO, die twee 
jaar geleden hoog op het lijstje stond, 
is door de laatste ontwikkelingen met 
Royal Bank of Scotland ook de poot 
kwijt geraakt die zich  juist met die 
wapenhandel bezig hield, en hoort nu 
met Triodos en SNS bij de braafste 
jongetjes in de klas.
IDe reactie van ING in het dabldad 
De pers vindt men in het stuk van 
Martin Broek. Hierop geeft De eerlijke 
bankwijzer:opnieuw commentaar:
”[...] Dit is aantoonbaar onjuist. ING 
investeert bijvoorbeeld zelf in Thales 
en Boeing. 64% van de omzet van 
Thales betreft wapens. Thales leverde 
wapens aan China en Rusland (waar 
wapens tegen de eigen bevolking 
worden ingezet) en de dictatuur 
Saoedi-Arabië. Boeing is de grootste 
wapenproducent ter wereld. 50% van 
de omzet van Boeing zit in wapens, 
waaronder massavernietigingswapens. 
In de kredietovereenkomst die ING met 
Boeing heeft getekend staat in elk 
geval geen clausule dat het geld van 
ING niet besteed mag worden aan de 
ontwikkeling van omstreden wapens of 
wapenhandel met discutabele regimes. 
Via haar beleggingsfondsen investeert 
ING in Textron: een bedrijf dat cluster-
munitie en anti-persoonsmijnen maakt. 
Aandeelhouders als ING kunnen 
helemaal geen voorbehoud maken in 
welk deel van een bedrijf waarin men 
belegt hun geld geïnvesteerd moet 
worden. ING investeert dus wel in 
bedrijven die zich schuldig maken aan 
foute wapenhandel of de productie van 
omstreden wapens.”
Martin heeft dus groot gelijk!

  Jan Bervoets
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Permanente acties
-Iedere zaterdag tot eind september: 
Den Haag, Plein, 14 -15 uur: Protest 
tegen Israëlische bezetting, stand en 
flyeractie door de groep Vrede in Pale-
stina.
- Iedere eerste zaterdag van e 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
@degemeenschap.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.n

Eenmalige acties
2-8/8: Veere, Euopese zomerschool 
over kernenergie in hert Buitencen-
trum, org. WISE, kosten E 200,--, info: 
www.tegenstroom.nl 
8-8: Hiroshima-herdenkingen; 
1)Amsterdam, Antoniesluis, 10:
00-18:00 Informatiekraam 
‘Nergens kernwapens dus ook 
geen Amerikaanse kernwapens in 
Nederland’ door Vrouwen voor Vrede 
en het Hiroshima-comité. 2) Den 
Haag, Plein 13.00 uur, wake van de 
Franciscaanse Vredeswacht.
15-8: Amsterdam, Oosterpark 13-
22.00 uur, WISH-festival van De 
Gemeenschap, dit jaa gewijd aan 

SLOOP DE MUUR

Op 9 juli, was het precies 5 jaar gele-
den dat het Internationaal Gerechtshof in 
Den Haag bepaalde dat de muur,die
Israël op de Westelijke Jordaanoever 
bouwt,  in strijd is met het internationale 
recht, dat de bouw moet worden stopge-
zet en dat de delen in bezet gebied 
moe-ten worden afgebroken. Palestijnen 
die door de bouw van de muur zijn 
gedupeerd, moeten schadeloos worden 
gesteld. De Algemene Vergadering van 
de VN een resolutie aan waarin Israël 
werd opgeroepen gevolg te geven aan die 
uitspraak  Israël heeft hier tot nu toe geen 
gehoor aan gegeven en gaat ongehinderd 
door met bouwen op bezet Palestijns 
gebied, en schiet mensen dood die daar 
ge-weldloos tegen ageren. 
United Civilians for Peace lanceerde op 9 
juli de nieuwe brochure ‘Over de muur’.
De brochure bevat persoonlijke verha-
len van Israëliërs en Palestijnen over het 
effect dat de muur heeft op hun leven. 
Daarnaast vindt u in de brochure de meest 
up-to-date informatie en antwoorden op 
veel gestelde vragen. Zie de on-line lees-
zaal: www.vredesmuseum.nl/download/
inhoud.php
Teneinde de Nederlandse regering tot 
een uitspraak te dwingen over dit onrecht 
is het burgerinitiatief Sloop de Muur bezig 
met een handtekeningenactie om de 
kwestie in de Tweede Kamer te brengen. 
De actie is op 5 juni gestart met de 
lancewring van campagnemateriaal. 
Het is te verwachten dat er in het najaar 
bijeenkomsten zullen worden gehouden.  
Mogelijk in september in Den Haag, maar 
ook elders in het land. Zie de website: 
www.stopdemuur.nl 
PUBLICATIES

Beter Geweldloos
Nadat de 1e druk snel was uitverkocht is nu de 
2e herziene druk verschenen van het boekje 
Beter Geweldloos. Hierin zijn hoofdstukken 
te vinden over: geweldloze vormen van 
bewustzijn, communicatie, zelfverdediging, 
conflictpreventie en -oplossing, actievoeren, 
defensie, levensstijl en cultuur, met een 
inventaris van organisaties, trainingen en 
informatie die daar over gaan. Uitgegeven 
door het Platform Vredescultuur, (waarin 
zo’n 20 vredesorganisaties samenwerken) 
72 blz. op A6 formaat. Prijs €3,- plus €1,50 
verzendkosten. Bestellen:webwinkel van 
het Museum voor Vrede en Geweldloosheid 
www.vredesmuseum.nl/winkel/boeken.php.

Afghanistan 2001-2008
Catalaanse vredesactivisten hebben een 
goed  overzichtsrapport samengesteld over 
Afghanistan, met cijfers over troepeninzet, 
slachtoffers, juridische inbedding en 
alternatieven voor militaire inzet. Er is 
een Engelstalige pdf beschikbaar op 
www.vredesmuseum.nl/download/
afghanistan2008.pdf.

de Wereldmars voor de Vrede en 
Geweldloosheid. 
1-9-2009 tot 1-9-2001: Den Haag officieel 
War Child stad.
20 en 21-9: Internationale dag van de 
vrede. Manifestaties in Den Haag (Grote 
Markt), Utrecht (Domplein)
22-9: Eindhoven TU, symposium Kapita-
lisme, eerlijke handel, armoedebestrijding 
en vrede, Org. Stichting Vredescentrum 
Eindhoven, nader www. vredescentrumei
ndhoven.nl
27-9: Rotterdam, Grote Kerkplein en 
Laurenskerk: Festival Seeds of change, 
prg.COS en Huis van Erasmus
 
Tentoonstellingen:
1/8-30/9 Amersfoort, Johanneskerk, 
Westsingel 30: Tentoonstelling Gandhi: 
Geweldloze actie - Vrede is de weg.
20/9-4/10. Zutphen, tentoonstelling 
Vergeven - verzoenen.
2-31/10 Maastricht, tentoonstelling 
Gandhi.
Tot  27-9, fototentoonstelling  Entering 
Europe, reportage over de illegale tocht 
van Marokkaanse vluchtelingen door Joël 
van Houdt.

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).

Jonathan Meese: Gegner


