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TIJDSCHRIFT VOOR EEN LEEFBARE WERELD
'T kan anders

vredeskoerier

DEN HAAG STAD VAN VREDE EN RECHT?
Van 20 tot 27 september was er in 
Den Haag een vredesweek, waarin het 
stadsbestuur zich sterk maakte om voor 
EXPATS en andere belangstellende 
aspirantbewoners reclame te maken 
voor de vredelievendheid van zijn 
bestuur. Samen met international
e organisaties als het Internationaal 
Gerechtshof en het dito strafhof, waar-
mee ons aller Haags Vredesplatform 
verleden jaar een mooi feestje vierde, 
- maar ook met de NAVO, waarmee 
datzelfde platform zoals iedereen 
weet niets te maken wil hebben. Die 
laatste organisatie werd als engelbe-
waarder voor de veiligheid en als mooie 
aanvulling van de politie Haaglanden 
voorgesteld. Al deze clubs hielden 
een mooi Engelstalig referaat in 
het Spuitheater. Er was een mooie 
zomerzondag voorspeld, maar een kille 
zeewind maakte het eenmansprotest 
van José van Leeuwen tegen die 
vredespropaganda met soldaten 
bepaald niet aangenaam.
Net als alle andere jaren nam het 
Haags Interkerkelijk Vredeswerk het 
initiatief voor tal van bijeenkomsten, 
zoals een lezing van een aalmoezenier 
uit Afghanistan in de Bethelkerk (21 
september), en een bijeenkomst van 
het IKV-Pax Christi in de Kloosterkerk 
over kansen voor de afschaffing van 
kernwapens (26 september). Trof de 
eerste bijeenkomst een afgeladen 
zaal met veel belangstellenden, de 
bijeenkomst in de Kloosterkek bestond 
zoals elk jaar uit enkele kerkelijke 
afgevaardigden en bestuursleden van 
het Haags Vredesplatform, wat veel te 
weinig is. 
Maar de week stond in het teken 
van een andere affaire. De Haagse 
kunstenaarsgroep TODAYSART had 
posters in de stad opgehangen voor een 
manifestatie op 25-27 september 2009. 
Op diverse affiches wordt dus reclame 
gemaakt voor THE HAGUE CITY OF 
CONFLICT. In enkele brochures wordt 
reclame gemaakt voor de ‘War games”. 
Ook werden er video’s verspreid van 
het ACCUSE CONFUSE EXPOSE 
DIVIDE FRONT waarin de Hoftoren, 
het hoge gebouw van het ministerie 
van Onderwijs, werd opgeblazen en 
waarin een man in het zwart blijkens 
gefingeerde videocamera’s een bom 

legde voor het stadhuis en tot ontploffing 
bracht. 
Op zaterdag 12 september werd de 
organisator van het TODAYSART 
festival Olaf van Winden van zijn bed 
gelicht. Zijn huis was omsingeld door de 
mobiele eenheid en hijzelf werd onder 
zware bewaking in een politiewagen 
gesleept en naar het bureau vervoerd. 
Na een dag lang aan een verhoor te 
zijn onderworpen werd hij voor een 
officier van justitie gebracht, die hem 
aanklaagde voor opruiing, een misdrijf 
waarop vijf jaar gevangenisstraf staat. 
Olaf moest nog driemaal in het politiebu-
reau verschijnen en ook zijn personeel 
werd verhoord. 
TODAYSART deelde tijdens de manifes-
tatie kleine blauwhelmpjes uit, die men 
overal in de stad kon plaatsen. Het Spui-
plein bevatte legertenten omringd met 
zakjes vaderland en gefi-guurzaagde 
poppen met dito mitraiileurs in aanslag 
lieten schietgeluiden horen. In diverse 
theaters werden artistiek controversiële 
projecten uitgevoerd, soms met veel 
elektro-nische NOISE en andere vormen 
van ludiek optreden. Een Amerikaan 
legde uit hoe hij - om discussies over 
samenleving van godsdiensten te 
provoceren - in een Zwitsers dorp het 
elektronische klokgelui voor het angelus 
had vervangen door een gebedsoproep 

van een moskee. In het Atrium van 
het stadhuis voerden ballet-dansers 
vertraagde vechtbewegingen uit. Het 
was de bedoeling van het project de 
burger duidelijk te maken dat vrede 
niet hetzelfde is als onvoorwaardelijke 
gehoorzaamheid aan een gezapig 
gezag. Een vrede die de kudde voor 
graast, zoals ds. Nicolaas Beets het 
indertijd wilde kan nooit het doel van een 
vredesbeweging zijn. Men moest ook 
zelf nadenken over tegenstrijdigheden 
en conflicten zijn niet altijd te vermijden, 
zeker niet als er creativiteit in het spel is.
Op 22 september protesteerden de 
directeuren van vijftig culturele instel-
lingen tegen de arrestatie en vervol-
ging van Olaf van Winden. Er werden 
vragen gesteld door D’66 en de SP over 
het politieoptreden en de aanklacht, 
maar de burgemeester wees verder 
elke bevoegdheid over het vervolg 
van de gerechtelijke procedure af. Of 
de vervolging wordt voortgezet is nu 
onduidelijk. Maar ze past wel in een 
internationaal kader waar willekeurige 
arrestaties aan de orde van de dag 
zijn. In Frankrijk pakt men anarchisten 
op wegens sabotage als de TGV 
gebreken vertoont. In Italië verzint de 
politie een anarchistische organisatie, 
die bomaanslagen voorbereid en 
pakt daar diverse studenten op. In 
Griekenland, waar daadwerkelijk 
bommen ontploffen, houdt men razzia”s 
onder studenten en scholieren die niets 
met de zaak te maken hebben; op basis 
van een oude terroristenwet (van een 
PASOIK-regering!) kan men ze vijf jaar 
incommunicado houden (en martelen). 
In Servië worden vijf revolutionaire 
vakbondsmensen willekeurig 
aangeklaagd  als iemand (mogelijk 
ASPIS: elementen van diezelfde Griekse 
politie, die het kolo-nelsregime willen 
terug hebben) een molotovcocktail tegen 
de muur van de Griekse ambassade 
gooit. Hebben Haagse politie en justitie 
daar soms voorbeelden gezien en wil 
het openbaar gezag mét de NAVO dan 
dat soort vrede en recht? 

  Jan Bervoets

 Poster ARTODAY
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IN MEMORIAM EVERT HUISMAN

Op 8 oktober j.l. overleed Evert Huis-
man in Zwolle op 86-jarige leeftijd. Op-
groeiend in het Zeeuwse Schoondijke 
en geografie studerend aan de Universi-
teit van Utrecht, waar hij zijn vrouw Wil 
leerde kennen, werkte hij van 1950 tot 
voorjaar 1953 bij de PPD (Provinciale 
Planologische Dienst) in Haarlem, en 
daarna bij de PPD van Overijssel. Het 
jonge gezin Huisman, met inmiddels 
zoon Gerritjan, ging in Zwolle wonen, 
waar hun zoon Ruurd geboren werd. 
Gebruikmakend van een VUT-regeling 
stopte hij in 1984  bij de PPD. In 2005 
overleed zijn dierbare levenspartner Wil.
Het blad Militia Christi, van Kerk en Vre-
de, dat hij in 1950  onder ogen kreeg,
wekte zijn belangstelling voor conflict-
hantering, en tot begin jaren zestig was 
hij actief in de Studiegroep van deze or-
ganisatie. Maar hij wilde meer dan stu-
deren en artikelen schrijven’ en in no-
vember 1962 nam hij het initiatief tot de 
oprichting van het ‘Centrum voor Studie, 
Vorming en Training in Geweldloze 
Weerbaarheid’, dat in 1966 een stichting 
werd. In 1976 was hij mede-initiatiefne-
mer van de Stichting Voorlichting Actie-
ve Geweldloosheid (SVAG). Beide orga-
nisaties gingen in 1991 samen in de 
Stichting voor Actieve Geweldloosheid, 
waarvan hij tot 2000 voorzitter was en 
daarna tot zijn overlijden secretaris.
Daarnaast was hij bij vele andere initia-
tieven op het terrein van het vredesstre-
ven betrokken, waaronder Kerk en 
Vrede, Netwerk Sociale Verdediging, 
WereldFederalisten Beweging, Peace 
Brigades International, Burgervredes-
teams Nederland en Platform Vredes-
cultuur. Naast vele artikelen en enkele 
publicaties onderbouwde hij in Van 
Geweld Bevrijd; overleven door 
democratisering en ontwapening (527 
blz.; 1987) en Naar een cultuur van 
Vrede en Geweldloosheid; conflicten 
geweldloos oplossen’(494 blz; 2003) zijn 
visie.
Evert was een markante persoon met
een vaste overtuiging en een levensin-
stelling die zich kenmerkte door eerlijk-
heid, eenvoud en een sterke verbonden-
heid met zijn gezin en naaste familie.  
Gedurende 40 jaar werkte ik met hem 
samen, met op de achtergrond altijd de 
grote betrokkenheid en genegenheid 
van Wil. Met Evert deel ik de overtuiging 
dat geweldloze kracht de basis van het 
leven en het samenleven zou dienen te 
zijn. De autobiografie die hij, op zeer 
persoonlijke wijze, voor familie en geest-
verwanten begin 2009 publiceerde, ein-
digt met een gedicht van Paul van Vliet, 
waarvan de beginregels zijn: “Als wij 
niet meer geloven dat het kan, wie dan 
wel?” Bijna 60 jaar heeft hij zich hier met 

hart en ziel voor ingezet.
Meer informatie over Evert Huisman op: 
www.geweldlozekracht.nl )
   Wim Robben

KORTE BERICHTEN

Satire op Palestijnse tv
5 miljoen Palestijnen keken in septem-
ber dagelijks naar een satirisch pro-
gramma waarin de spot werd gedreven 
met machthebbers. Uniek in de Arabi-
sche wereld en dat op de Palestijnse 
staatstelevisie.Een latent homofiele 
Hamas-extremist, mannelijke advocaten 
in boerka en een Palestijnse politicus 
die in zijn boxershorts terugkeert van 
vredesonderhandelingen, omdat Israël 
hem weer eens heeft uitgekleed. Ieder-
een kijkt met ingehouden adem. En 
lacht zich een rotje. Palestijnse politici, 
Fatah, Hamas, Israël, de Amerikaanse en 
Europese vredesgezanten; niemand is 
veilig voor de satire Al-Watan a la 
Wattar (Thuisland aan een Zijden 
Draadje). Sinds een maand nemen drie 
Palestijnse cabaretiers iedereen op de 
hak. Met naam en toenaam. Er gingen 
stemmen op om het programma te ver-
bieden, maar het bleef te zien ook in 
Gaza. Oorspronkelijk alleen bedoeld voor 
de Ramadan, volgt er binnenkort een 
nieuwe serie.
Ontleend aan: De Pers, 1-10-2009.

Petitie voor steun aan vernielers 
wapenfabriek en wapenboycot Israël
In januari 2009 richtte een groep vredes-
activisten vernielingen aan in een Engel-
se fabriek die wapens maakte voor ge-
bruik door Israël in Gaza. Binnenkort 
moeten ze terecht staan. U kunt hen 
steunen door een petitie te ondertekenen  
www.petitiononline.com/decom1/
petition.html.
De petitie zal worden aangeboden aan 
het Britse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken en roept op tot het verbieden van 
de export van wapens naar Israël en de 
import van wapens uit Israël.

Installatie tegen de wapenhandel op 
Trafalgar Square
10 september: Kunstenares Quinnie 
gebruikte het uur dat zij de beschikking 
kreeg over een lege sokkel op Trafalgar 
Square voor een protest tegen de 
wapenhandel. U kunt zien hoe zij dat 

uur vulde op: www.oneandother.co.uk/
participants/Quinnie. Quinnie drapeerde 
een doek over de sokkel met de tekst 
‘Ontwapen de wapenhandel’. Daarop 
stond zijzelf terwijl zij afwisselend 
een groot gebroken geweer ophief en 
teksten tegen de wapenhandel riep 
door een megafoon. Op het plein zelf 
hielden mensen van de Campaign 
Against Arms Trade een die-in.
De happening viel samen met de 
start van de grootste wapenbeurs van 
Europa DSEi in het Excel Centre in 
de Londense Docklands, waaraan 
ook De Nederlands NIDV spectaculair 
deelnam; Jacques de Vries mocht op 
de wateren van de Thames paraderen 
met een heus marineschip.  Op de 
beurs zelf werd met door bezoekers 
schoenen gegooid naar de stand van 
Legal and General, en op de schermen 
werd geprotesteerd tegen handel 
in de dood. Omdat ook de politie 
optrad konden de bezoekers zien hoe 
gevechten er werkelijk aan toegaan. 
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Obama
In het Suske-en-Wiske-stripverhaal 
De snorrende snor (1957) laat Willy 
Vandersteen op het einde professor 
Barabbas een Nobelprijs voor 
goede bedoelingen krijgen, omdat 
hij met een stunt alle wereldlegers 
naar een woestijn heeft weten te 
lokken en weten te confronteren met 
de boodschap “Bemint elkander”.  
Misschien heeft de Nobelcommissie 
dit boekwerk in handen gehad toen 
ze dit jaar voor een vredesprijs aan 
Obama dachten.... 

VOORZICHTIG EN MET GEDULD
 
Iedereen kent het wel. Je hebt een heleboel snoeren en legt ze ergens neer. 
Verlengsnoeren, kerstlichtjes maar tegenwoordig meestal een gezinsbakje 
vol telefoonladers. Je legt ze er één voor één in. Later wanneer je er één wilt 
pakken blijken ze spontaan knopen te hebben gevormd en resteert een grote 
wirwar van snoertjes. Het enige wat je op zo´n moment kunt doen is de boel 
ontwarren. Goed kijken en met veel geduld aan de juiste draadjes trekken.
Op het gebied van de wereldpolitiek is er sprake van één groot kluwen van 
problemen en conflicten die ooit onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan. Maar 
in de loop der tijd hebben ze zich in elkaar gehaakt en kunnen ze nauwelijks 
nog los van elkaar gezien worden. Aan verschillende kanten wordt af en toe 
met veel geweld ingehakt op het kluwen, terwijl voorzichtig ontwarren en 
zoeken naar ingangen en uitgangen, samenwerken het enige devies is. Want 
regelmatig is ergens een draadje enigszins los getornd en wordt er vervolgens 
vanaf een andere kant weer een wilde ruk aan gegeven en zit de knoop strak-
ker dan ooit. 
Het is niet makkelijk om de eenvoudigste oplossing te bedenken, omdat deze 
door alles en iedereen aan het zicht wordt onttrokken wordt en toch zullen we 
dat moeten proberen en blijven proberen. Telkens weer, ook als ieder uitzicht 
op ontwarring uitblijft.
Persoonlijk heb ik thuis niet alleen het probleem met snoertjes. Ik heb het ook 
met boeken, mijn gedachten en de uren van de dag. Met pennen heb ik het 
niet, mijn pennen verdwijnen in hoekjes en gaten en komen als het meezit pas 
bij mijn verhuizing weer te voorschijn.

Over dictators en legers
De staatsgreep in Honduras van 28 juni 
heeft ook gevolgen voor de vredessituatie 
in Latijns Amerika. De huidige president 
Micheletti. en zijn gorilla’s komen soldaten 
tekort om zijn dictatuur meer kracht te 
geven en voeren per decreet de in 1994 
bij grondwet verboden dienstplicht weer 
in. Jongeren werden in het kader van de 
noodtoestand gerekruteerd, waarbij het 
leger als pressgang optreedt. Dat is een 
van de redenen waarom de bevolking de 
straat op blijft gaan. Het ziet ernaar uit dat 
de strijd tegen de dictatuur - en voorlopig 
voor het machtsherstel van president 
Zelaya - ook een strijd tegen de oorlog zal 
worden. 

Zal Zwitserland de wapenhandel 
afschaffen?
Op 29 november zal er in Zwitserland een 
referendum worden gehouden over een 
voorstel tot het verbod van wapenexport. 
Voor de derde maal na de oorlog wordt de 
bevolking hierover geraadpleegd. In 1972 
stemde 49% vóór, in 1997 helaas 22,5%. 
Twee jaar geleden wist een organisatie 
GSoA (Groep voor Zwitserland zonder 
leger) meer dan het dubbele aantal 

van de vereiste honderdduizend 
handtekeningen te verzamelen om 
het opnieuw te proberen. Zwitserland 
is maar een kleine vis op de wapen-
markt, maar is het tweede land in 
de handel in munitie voor kleine 
wapens. De groep voert bovendien 
aan dat deze handel niet zo voordel-
ig is als men denkt, omdat de rege-
ring vaak subsidie verstrekt voor 
wapens naar arme landen, zodat de 
belastingbetaler ervoor opdraait.
Bron: War Resisters International 28 
september 2009.

GANDHI’S RELEVANTIE VOOR 
VANDAAG 
(fragmenten van een lezing, 
gehouden op 2 oktober in 
Wassenaar)

Wat de mensheid intrigeert is, dat Gan-
dhi een daadkrachtige spirituele man is 
met een grote morele authenticiteit, die 
mild is zonder de mensen naar de mond 
te praten, die weet wat het doel van 
onze levensreis is en zich bij alles laat 
leiden door zijn innerlijke stem, die ook 
de elite waarschuwt niet te vervallen in 
slaafse imitatie van het Westen en die 
zonder leger iets presteerde wat ieder 
potentieel in zich heeft, maar waarvoor 
hij of zij het moeilijk vindt de geestkracht 
op te brengen. Werd hij vooral bekend 
door zijn conflictoplossing, zijn erfenis is 
ook een krachtige consistente levens-
houding met een heel eigen moderne 
spiritualiteit. Erg actueel, nu het in 
het Westen meer en meer gaat om1) 
individualiteit, 2) authenciteit en 3) 
innerlijke kracht.  
[…]
Gandhi had zijn successen, omdat hij 
opereerde, niet vanuit het dualistische 
wij-zij, maar vanuit eenheidsbewustzijn 
en het hart, wat ook betekende inlassen 
van stilte, weet hebben van de wetten 
van het universum en luisteren naar je 
innerlijke stem. 
Vandaag zien we in, dat zo’n houding 
een enorme kracht is en leidt tot 
vrijheid, authenciteit en individualiteit. 
Gandhi was een voorloper van deze 
nieuwe attitude, die aan het opkomen 
is. “Bij de meeste mensen slaapt de 
geest, waardoor het hen ontbreekt aan 
soul-force maar als al een mens die 
geest bij zich doet ontwaken, wordt 
daarmee de aarde een beetje opgetild”, 
zei hij eens. 
Soul-force is een enorme kracht, via 
welke je leeft vanuit een hoger ideaal 
en via welke je niet gericht bent op een-
zaamheid, angst, rivaliteit, wrok, iemand 
gebruiken, op tekort en eigen belang, 
maar meer op gelijkwaardigheid, verbin-
ding, mededogen, vrijheid, geven en 
denken in overvloed. Luther King for-
muleerde het als volgt: “De zwakte 
van geweld is dat het een neergaande 
spiraal is en juist datgene opwekt wat 
je wilt vernietigen. Met geweld kun je 
de hater doden, maar niet de haat. Met 
geweldloosheid hebben we echter een 
kracht die groter is dan een kernbom. 
Want een bom kan alleen vernietigen, 
maar geweldloosheid kan harten 
veranderen.
  Hans Feddema

Publicatie van de volledige lezing is binnen 
afzienbare tijd te verwachten. (red) 
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DISCUSSIE OVER STRAATSBURG: VERVOLG
Beste redactie
De bijdrages over de demonstratie in 
Straatsburg in het vredesblad ’t Kan 
Anders trokken mijn aandacht. Het is 
inmiddels alweer bijna een half jaar gele-
den dat die discussie begon. Rob jaagt 
me meteen de kast op. De stenengooi-
ers, de brandstichters staan dichter bij de 
vredesdemonstranten dan de machtheb-
bers en de autoriteiten, stelt hij met 
nadruk. Hij voegt daaraan toe: “blijf met 
je rotpoten van ons klote zwart blok af”. 
Ze kiezen een andere strategie die niet 
die van Rob is, maar we mogen anderen 
ook niet het recht ontzeggen andere 
keuzen te maken. Rob hinkt op twee 
benen, hoezeer hij ook zijn best doet dit 
te ontkennen.  Ik weet niet of ik er wel zo 
zeker van ben dat ik liever een in zwart 
gehulde stenengooier met zijn strate-
gie van geweld (met confrontatie is min-
der mis wat mij betreft) heb dan een poli-
tieman. Ik weet wel waar ik harder voor 
op de loop zou gaan.  
Maar laat ik verder gaan met de reactie 
van Clemens. Hij beweert dat de vredes-
beweging haar visie niet weet uit te dra-
gen. Dat ze na zou moeten denken hoe 
je die overbrengt. Dat ze daarbij niet de 
problemen moet maskeren of de waar-
heid voor een karretje spannen. Boven
dien stelt hij het middel van de demon-
stratie ter discussie. Hij vindt het een 
inefficiënte tijdsinvestering om een 
mening voor het voetlicht te krijgen. Ver-
der zoekt hij naar een verschil tussen 
collectief optreden en persoonlijke actie, 
een belangrijk punt dat ik hier helemaal 
buiten beschouwing zal laten.
Op het eerste gezicht ben ik het wel met 
hem eens. Er waren 5.000 mensen een 
paar dagen aanwezig bij de acties in 
Straatsburg. Omgerekend in Nederland-
se werkjaren zijn dat er ruim vijftig; de 
omvang van een middelgroot bedrijf met 
personeelskosten tussen de 10 en 15 
miljoen euro. Vergelijkbaar met Milieudef-
ensie. Laten we eerst constateren dat 
dit wel is wat de activisten op de been 
wisten te brengen. Vervolgens kan je dan 
de vraag stellen: wat mag je verwachten 
van een bedrijf van deze omvang aan bij-
voorbeeld visie, zichtbaarheid in de me-
dia, inspiratie, werving van nieuwe men-
sen, politieke druk en beleidsverande-
ring? Die vraag is niet helemaal eerlijk. 
Een bedrijf heeft immers een manage-
ment en werkt met een centrale visie.  
Zo’n verzameling activisten weet samen 
gebruik te maken van een infrastructuur 
in een kamp - wat al een hele prestatie 
is -, maar een centrale visie is er niet. 
Naast de veelkleurigheid die dit oplevert, 
verkleint het ook de slagkracht. Een actie 
zo zakelijk bekijken, geeft mij echter enig 
houvast om te oordelen of een grote 
actie inderdaad een inhoudelijk magere 

reactie is en bedoeld om mensen die in 
een communicatieve knoop zitten zelf 
te bevredigen. De knoop die Clemens 
noemt, is de moeilijkheid om de 
eigen visie te relativeren en daarmee 
communicabel te maken. 
Ten eerste vermoed ik dat een groot 
deel van de deelnemers aan de acties 
zich nooit met de NAVO zou hebben 
bezig gehouden als die acties er niet 
waren geweest. In die zin betekent 
thuisblijven eerder dat een wervende 
activiteit wegvalt dan dat er ruimte 
ontstaat voor iets anders. Bovendien 
is mijn ervaring dat ik meestal gesterkt 
terug kwam van een ontmoeting met 
buitenlandse collega’s. Ik wist meer en 
had meer energie. Daar ben ik het met 
Rob eens. Laten we zo’n demonstratie 
vergelijken met het jaarlijkse perso-
neelsuitje van een onderneming. Dat 
doen die bedrijven ook niet uitsluitend 
voor de lol, maar om medewerkers te 
stimuleren, ziekteverzuim te vermin-
deren en de sfeer goed te houden. Niet 
alleen de productiecijfers, maar ook 
de aandacht voor het sociale is in de 
harde economie gangbaar. Het gesprek 
over collectief optreden en persoonlijke 
actie kan je in zo’n kamp ook voeren 
en wie weet wat dit oplevert.
Je moet de activisten ook weer niet te 
veel verwijten. Een kritische visie op de 
NAVO wordt vanaf midden jaren tachtig 
steeds minder gehoord. De kwijnende 
anti-NAVO-werkgroep van BONK 
– waarin ook Clemens actief was - 
werd naar ik meen in 1987 opgeheven. 
Zoveel anti-NAVO demonstraties zijn 
er sindsdien niet geweest. Het gaat 

dan ook wat ver om de demonstranten 
te verwijten dat de visie niet overkomt. 
Zelfs te stellen dat ze beter thuis had-
den kunnen blijven. Ik denk dat er dan 
minder aandacht zou zijn geweest 
vanuit kritische hoek voor het jubileum. 
Op mijn blog haalde ik in april al een 
artikel uit The Nation aan dat beschreef 
waarom de demonstranten gelijk had-
den. (http://www.thenation.com/
blogs/edcut/422690/no_to_war_no_
to_nato)  heb voor deze reactie nog 
gezocht op de trefwoorden: NATO, 
Demonstrations, Strassbourg, April 
2009 –violence. Het levert 22.300 tref-
fers op. Veel aankondigingen, maar 
ook analyses en korte visies. Een 
enorme hoeveelheid. De eerste de 
beste treffer maakt me al nieuwsgierig. 
Het is de pagina van Vrouwen in het 
zwart: http://www.wloe.org/Workshop-
papers.551.0.html met veertien feminis-
tische visies over de NAVO. Ze worden 
samengevat door Cynthia Cockburn. 
Ga ik zeker lezen. 
Bij aanvang dacht ik dat Clemens’ visie 
mijn visie was, maar na het opschrijven 
van deze gedachten niet meer. Zelfs 
een uur zoeken achter mijn computer 
geeft me nieuwe energie. Is Clemens’ 
visie daarmee, om het bruut te stellen,
 onzinnig? Nee je moet je altijd afvra-
gen waar en hoe je activiteiten het 
meeste opbrengen aan menings- en 
beleidsbeïnvloeding, maar ook aan in-
spiratie, plezier en aantrekkelijkheid 
voor nieuwe mensen. De twee ideeën 
die hij noemt zijn het overdenken 
waard. 
“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 

VREDESEDUCATIE
Op 29 november, 11 uur Humanistisch centrum, Scholtenstraat 2 zal Lennart 
Vriens emeritus-hoogleraar vredespedagogiek in Utrecht een presentatie over vre-
deseducatie geven. Volgens de website van “vrede-leren.nl” zou dit een van de 
traditionele taken in opvoeding en onderwijs moeten zijn. Kant achtte dit een cruci-
ale bijdrage aan een betere wereld voor alle mensen. Na de oprichting van de 
Verenigde Naties werd dit een zaak voor de UNESCO, dat 2001 als “het decenni-
um voor een vredscultuur” startte. Die doelstelling is in 2010 niet helemaal bereikt. 
Vredeseducatie kweekt een sterk moreel besef (houding) en biedt kennis en vaar-
digheden om beter om te gaan met de problemen die men in het eigen leven te-
gen komt. In de directe omgeving: weerbaarheid, conflicthantering, maar ook de 
betrokkenheid met het grotere globale geheel. (Eigenlijk dus voor jong & oud!) . 
Vredeseducatie wordt verschillend toegepast. In oorlogsgebieden en bedreigde 
"democratieën" is dit sterk gericht op onderling begrip, respect en verzoening, en 
vervolgens mensenrechten. In “rustige” landen zoals Nederland ligt het zwaarte-
punt op vaardigheden om geweld te voorkomen op school (pesten!!) en thuis 
(vertrouwen en genegenheid) en conflicten te leren beheersen. 
Met vredeseducatie in Nederland kan vooral betrokkenheid met de wereld worden 
gestimuleerd. Gesprekken over “burgerschap” hebben dan vooral betrekking op 
bewapening, klimaatprotocollen of  ongelijkheid. Actuele gebeurtenissen kunnen 
leiden tot gesprekken, initiatieven en respect voor elkaars mening. Naar onze 
visie is waarheidsvinding over oude conflicten ook van groot belang. Verzoening 
is vaak pas mogelijk als alle kanten zijn belicht. Herschrijven van de geschiedenis, 
vooral in schoolboeken is een stap in de goede richting (China/Japan, Nederland/
Indonesië, VS/Vietnam etc). 
Actuele informatie : www.humanistischvredesberaad.nl
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‘t Is plicht dat ied’re jongen voor d’onaf-
hanklijkheid 
aan zijn geliefde vaderland zijn beste 
krachten wijdt."

Dit lied behoorde op Koninginnedag ten 
gehore te worden gebracht voor de 
burgemeester op zijn bordes. Maar ik 
weigerde (stilzwijgend) om het te leren 
aan mijn klasje, ondanks het verzoek 
van de gemeente. Ouders boos, colle-
ga’s verbaasd, schoolhoofd schudde 
het hoofd, de kinderen lachten een 
beetje naar mij.  Ze waren nog te jong 
om van tevoren uiteen te zetten wat 
een gebroken geweertje, onafhanke-
lijkheid en het vaderland betekenden. 
Wel was een jaar later deze  burgerlijke 
kinderplicht  van het programma 
verdwenen. Iedereen keek voortaan in 
de ochtend naar dat andere bordes op 
TV om vervolgens feest te vieren. Een 
gelukkige tijd brak voor mij aan toen 
enige jaren later een nog bescheiden 
groep recalcitrante jongeren de vanzelf-
sprekendheid van "Jan wordt soldaat" 
aan de kaak stelde.  Waren er altijd al 
vanaf het begin van de eeuw dienstwei-
geraars geweest, nu ging het jonge 
maar ook ervaren volk zich meer en 
meer te weren. (Nog een klein) deel 
van de Nederlandse bevolking begon 
het bevoogdend  karakter van de auto-
riteiten tegen te staan. Met name de 
iets hoger opgeleide jeugd liet steeds 
nadrukkelijker haar stem horen. Er 
kwam zelfs een sit-down-demonstratie, 
lees ik in "Imaazje!" (2003, Niek Pas , 
Wereldbibliotheek). "Op de drempel 
van de jaren zestig groeide het besef in 
westerse landen over de gevaren die 
van de wapenwedloop en de Koude 
Oorlog uitgingen. In verschillende lan-
den, zoals Nederland, zwol vanuit paci-
fistische kringen het protest tegen de 
"DOOMSDAY MACHINE."
 Provo werd geboren. Ook mijn zoon 
werd er éen en dat deed het moeder-
hart deugd. Europa kwam in beweging 
en allerlei dromen leken mogelijk te 
worden. Robert Jasper Grootveld, 
Hans Tuynman, Rob Stolk , Simon Vin-
kenoog en "de zachtmoedige anarchist" 

Roel van Duyn werden begrippen in het 
kielzog van Gandhi, Bertrand Russell en 
Anton Constandse. Er kwam nieuwe 
muziek, witte fietsen, ja, zelfs Piggelmee 
en de kabouters volgden de waan van 
een nieuwe dag. Woodstock beheerste 
het jonge denken en stimu-leerde liefde, 
vriendschap en vredesge-dachten. 
Maar wat lees ik op 15 augustus 2009 
als kop in Trouw? "DEFENSIE KAN 
TOELOOP NIET AAN". Wat zullen we 
nou krijgen! Eerst geloof ik mijn ogen 
niet. Maar verderop vertelt een 25-jarige 
jongeman heel braaf dat zijn ouders dit 
de kans van zijn leven noemen. Tijdens 
de huidige crisis hoeft defensie de scho-
len niet meer langs om zieltjes te win-
nen, welnee, ze komen vanzelf wel om 
zich discipline te laten bijbrengen, om 
gestimuleerd te worden de eeuwige vij-
and voorgoed te vernietigen en de eigen 
persoonlijkheid uit te schakelen. Inder-
daad, dit is de taal van een inmiddels 
oude vredesactivist. Die sinds lang het 
solliciteren  en ploeteren voor het dage-
lijks brood voorbij is. Inderdaad een 
oneerlijke beschuldiging.. Maar…vergeef 
me…hier schrijf ik, ik kan niet anders. Ik 
ben vandaag te zeer ontdaan.
Toch is er hoop. Voor me ligt de Nieuws-
brief van Stichting Vredesburo Eindho-
ven; het viert zijn 25-jarig bestaan. Het 
aantal acties en discussies is eindeloos. 
Van vredeseducatie tot arbeidsplaatsen 
en vrijwilligerswerk, van een vredes-
markt tot de Bieb, van boekbesprekingen 
tot stageperikelen. Ik weet dat ze nog 
lang niet oud  zijn en zeker geen bonus-
sen ontvangen. "De oorlog is de winter-
slaap voor de cultuur" citeren ze 
Nietzsche. 
Ik hoorde laatst in een radiointerview de 
violist Theo Olof eindigen met: "De 
oplossing voor de mensheid is het 
verlies van haar domheid.".  Tieners en 
twintigers van nu, ze zullen moeten leren 
luisteren,, leren vergelijken, leren literat-
uur tot zich te nemen in plaats van twee 
defensiegeschriftjes uitgereikt te krijgen.
Zijn ze nou echt zo ver in onnozelheid 
afgegleden? Dat wil ik niet geloven. 
       M.Schreijers, Heemstede.

Ingezonden
"DEFENSIE KAN TOELOOP NIET AAN..."

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 
vervolgens zo’n politicus toestuurt.”*
Je kan schrijven en demonstreren. Of 
niet demonstreren en wel schrijven, of 
andersom. Ik ga Clemens’ oproep 
volgen en een stukje schrijven over de 
NAVO. Misschien wel twee of drie. Maar 
dan moet ik er wel voor zorgen dat 
anderen dit lezen.
Blijft dat boos geweld tot veel imagos-
chade leidt en het uitje ontsiert. Het 
zorgt er bovendien voor dat organisaties 
die een positie hebben deze niet op het 
spel zullen zetten door zich in een uit 
de hand lopend avontuur te storten. 
De acties schoonwassen met zeep 
van nog groter NAVO-geweld maakt 
het er niet beter op. Het verschaft 
anderen een alibi om niet mee te doen. 
Je niet duidelijk tegen van tevoren 
gepland en niet te controleren geweld 
uitspreken doet vooral afbreuk aan de 
werving van serieuze vredesactvisten 
en de ontwikkeling van een sterker 
tegengeluid.

Martin Broek

* “Waarom is het nodig dat NAVO-lan-
den meer aan bewapening, onderzoek 
naar nieuwe wapens en hun krijgsmacht 
uitgeven dan alle andere landen in de 
wereld bij elkaar?” Dat zou mijn vraag 
zijn.

NAWOORD VAN JAN BERVOETS

De demonstratie in Straatsburg was 
niet alleen een protest tegen de 

NAVO, maar ook tegen het 
demonstratieverbod dat de stad 

de bevolking oplegde en tegen de 
politiestaat die het NAVO-gebeuren met 
zich meebracht. Er wer-
den dus afspraken gemaakt voor ge-
weldloze acties van burgerlijke onge-
hoorzaamheid: blokkades en het nege-
ren van het demonstratieverbod. War 
Resisters International riep zelfs op tot 
trainingen voor geweldloze actie.als 
antwoord op de politie. Black Block 
koos een eigen weg, met een optreden 
waarvan het effect door de politie werd 
versterkt. Naast het feit dat minstens 
een gebouw door de politie in brand is 
geschoten zijn er ook nog de berichten 
van agenten in burger, die in het kamp 
alcoholische drank uitdeelden  met het 
doel de afspraken te verstoren. 
Over deze kwesties is zeker het laatste 
woord nog niet gezegd. Mogelijk  komt 
er nog nieuw materiaal boven tafel  In 
dit blad zullen we dit debat voorlopig 
afsluiten. 
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VREDES(KINDER)FESTIVAL IN 
SITTARD

Dit jaar is de Internationale Dag van 
de Vrede (Day4Peace) voor de tweede 
keer in Sittard gevierd. Ditmaal met 
een vredesfestival speciaal gericht op 
kinderen. Pais organiseerde het, de 
gemeente Sittard-Geleen gaf subsidie. 
Het is een heel leuk feest geworden. 
Kindertheater Oppekop bracht een show 
met het verhaal over een professor 
Annelief, die het pad van de vrede 
bewandelde om vrede te stichten waar 
onrecht was.
Schoolkinderen van 8 t/m 12 jaar en 
een verstandelijk gehandicapte jongen 
hadden gedichten gemaakt die zij voor-
droegen. Die zijn gebundeld in het 
boekje ‘Wijlandt 2009 - Hoe maak je 
vrede als je ruzie hebt?’ waarvan het 
eerste exemplaar werd aangeboden 
aan wethouder Berry van Rijswijk 
(Groen Links), die op zijn beurt aan 
de deelnemende scholen de Eugéne 
James Aanmoedigingsprijs uitreikte. 
James was de organisator van het 
jaarlijkse multiculturele festival in 
Sittard. Na het voordragen van enkele 
gedichten van Eugéne James door 
Henk Eberson, zang van Jenny Watson 
en van drie dames van Oppekop werd 
de dag afgesloten met djembé.
Er waren zo’n 160-170 heel enthousias-
te bezoekers, waarvan zo’n 60 kinderen. 
Met bijna drie keer zoveel bezoekers 
als vorig jaar kunnen Jenny Watson 
en Henk Eberson, de organisatoren 
namens Pais, terug zien op een zeer 
geslaagd evenement.

Foto’s op: www.vredesbeweging.nl/archief/
2009/vredesfeest.php. Het boekje met 
gedichten is verkrijgbaar bij: 
www.vredesmuseum.nl/winkel/boeken.php

START WERELDMARS VOOR 
VREDE EN GEWELDLOOSHEID

Ter gelegenheid van de start van de 
Wereldmars voor Vrede en Geweldloos-
heid in Nieuw Zeeland waren er op 2 
oktober overal in de wereld manifesta-
ties. In Amsterdam was er een op de 
Dam, voorafgegaan door o.a. een 
fakkeloptocht. vanaf het Lieverdje. 
Het werd een warme bijeenkomst met 
vele sprekers en veel muziek, zang 
en dans, waaronder een optreden van 
het vredeskoor ‘The Raging Grannies’. 
Pais bestuurslid Jenny Watson zong het 
lied ‘Want ik heb een droom’ en droeg 
een fragment voor uit het boek Tussen 
vreugde en verdriet’ van Rita Goswani.. 
De Wereldmars zelf doet van 1 tot 3 no-
vember Nederland aan. Het voorlopige 
programma is: 1 november: aankomst  
van delegaties in Amsterdam; 2 novem-
ber: mars in Rotterdam en ontvangst  
op het stadhuis door of namens burge-
meester Aboutaleb; 3 november: naar 
de commissie Buitenlandse Zaken van 
de Tweede Kamer in Den Haag en 
mogelijk een manifestatie in en voor het 
Vredespaleis. Voor 4 november wordt 
Hilversum ge-noemd. Mogelijk een 
radio- of televisie-uitzending?
De mars wordt georganiseerd  door de 
internationale organisatie “Wereld zon-
der Oorlogen”. De mars wordt inmiddels 
ondersteund door meer dan 3000 orga-
nisaties, meer dan 200 instellingen en 
instanties en maar dan 600 belangrijke 
persoonlijkheden. 
De eisen zijn: 
1. Wereldwijde nucleaire ontwapening 
2. Onmiddellijke terugtrekking van inva-
sietroepen uit bezette gebieden 
3. Progressieve en proportionele reduc-
tie van conventionele wapens 
4. De ondertekening van niet-aanvals-
verdragen tussen landen 
5. Het door regeringen afzien van het 
gebruik van oorlog als middel om conf-
licten op te lossen  

Meer informatie: www.wereldmars.nl.

BURGERINITIATIEF SLOOP DE 
MUUR

Op dinsdag 6 oktober was er in Den 
Haag in het museum Gemak een 
bijeenkomst van het burgerinitiatief 
“Sloop de Muur”, die slecht werd 
bezocht, maar waarin nogmaals 
het belang werd uiteengezet van 
een parlementair debat over de 
Palestijnse kwestie. Feitelijk gaat 
het om toenemende Apartheid en 
komt steeds duidelijker het sluipende 
genocidenbeleid van de Israëlische 
regering aan het licht . Het zijn de 
bekende feitent. De staat Israël propa-
geert in toenemende mate nationaal-so-
cialistische gedachtegoed uit de eerste 
helft van de vorige eeuw, dat blijkbaar 
niet alleen Duitsland had geïnspireerd.  
Steeds luider wordt – o.a. met het boek
Josua in de hand - het recht van bloed 
en bodem geproclameerd: het uitverko-
ren volk mag beschikken over het eco-
nomisch bestaan en uiteindelijk over 
leven en dood van wie niet tot die natie
 behoort. Daarbij heiligt het doel alle 
middelen, ook die welke door de tribu-
nalen van Neurenberg en Tokio veroor-
deeld zijn. Daarom is het verzet tegen 
de muur niet alleen in het belang van 
de Palestijnen; het krijgt ook de steun 
van een steeds grotere groep proteste-
rende Israëlieten die het optreden van 
de staat Israël strijdig achten met de 
joodse traditie, zeker met de herinne-
ring aan de Shoah. 
Reden van dit protest is niet alleen de 
muur zelf, die de Palestijnen bewesten 
de Jordaanoever berooft van eenderde 
van het hun “toegewezen” grondgebied. 
Er wordt ook niets gedaan aan de 
voortgaande uitbreiding van de neder-
zettingen, waarvan de export naar Ne
derland – verboden door EG-regels! 
– wordt gedoogd. Het rapport Goldsto-
ne, waarin de oorlogsmisdaden van de 
partijen in de Gazastrook worden ver-
oordeeld – waaronder de raketaanval-
len op Israël! – wordt door minister 
Verhagen als een “eenzijdig” vod papier 
aan de kant verwezen. Van hem mag 
geen Nederlander kennis nemen van 

de ca. 1400 bewust gedode burgers, de 
doelbewuste ontregeling van de infra-
structuur en de permanente uithonge-
ring door de blokkade, die de Gaza-
strook tot een nieuw soort “getto van 
Warschau” maakt; de leefomstandighe-
den beginnen die van 1941 te benade-
ren. Hierdoor staat ons land als  colla
borateur te kijk.
Om dit tegen te gaan is het nodig dat er 
vanuit de bevolking een discussie wordt 
georganiseerd, die moet leiden tot een 
openlijke ondersteuning van sancties 
tegen Israël. Verder kunnen er acties 
gevoerd worden tegen de handel van 
producten uit de nederzettingen, die in 
feite illegaal is en als medeplichtigheid 
aan smokkel kan worden vervolgd. Ook 
moeten we ijveren voor een verbod van
medewerking aan de bouw in Israëli-
sche nederzetting door Nederlandse 
“bunkerbouwers”. 
Site burgerinitiatief: www.sloopdemuur.nl

Boycotactie van de Bad-
jassenbrigade  tegen de 
cosmetica van Ahava, 
afkomstig van Israëlische 
nederzettingen op de 
West Bank. Foto door de 
actievoerders in Haarlem, 
24 of 25 september. 
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Andere handel,  waarbij de linker-
hand weet wat de rechterhand doet!

De oplettende lezer van dit nummer 
weet nu dat de stad Den Haag heel 
veel mooie dingen doet voor vrede 
en recht. Zo is het een vol jaar lang 
actief voor War Child en daarom mag 
iedereen in de residentie dit initiatief 
voor minderjarige oorlogsslachtoffers, 
kindsoldaten en getraumatiseerden 
sponsoren zonder daarbij de kwalitei-
ten van zijn eigen onderneming onder 
stoelen of banken steken. Zo was er 
op 8 oktober voor dit goede doel een 
mooi feestje op het Plein met allerlei 
wedstrijden en toespraken vanaf een 
hagelwit podium, zichtbaar opgezet 
door bouwondernemer RIWAL. In 
De Groene van 9 oktober 2009 staat 
uitvoerig beschreven hoe een filiaal 
van dit bedrijf heeft meegewerkt aan 
de bouw van de Israëlisch-Palestijnse 
muur en nu verdient aan de bouw 
van de Israëlische nederzetting Ariel 
op Palestijns grondgebied, waar een 
heuse zware industrie wordt opgezet. 
En dat heeft ernstige consequenties 
voor de kindertjes ter plaatse. Te vre-
zen is dat zelfs als er geld van War 
Child naar Palestina gaat, dit niet kan 
worden goedgemaakt. j.b.

Nederlands bedrijf door VS bestraft
Het Nederlandse bedrijf Thermon Euro-
pe B.V. is onlangs een schikking aange-
gaan met de Amerikaanse Exportcontro-
ledienst (BIS) na een overtreding van 
de Amerikaanse exportwetgeving. Het 
bedrijf moet een kleine dertigduizend 
euro betalen; anders krijgt het een jaar 
lang geen exportvergunningen meer. De 
schikking betreft in totaal negen over-
tredingen. In alle gevallen gaat het om 
hitte zoekende apparatuur. Vier andere 
dochters van Thermon trof hetzelfde lot. 
In de periode oktober 2003 tot april 
2004 werd door de Nederlandse vesti-
ging zes keer een vrachtje naar Libië 
geëxporteerd. In augustus 2005 gingen 
vervolgens twee zendingen naar Syrië. 
Daarna leverde Thermon nog een zen-
ding aan Iran. In een aantal gevallen 
verliep de export via  Nederland. Zowel 
voor leveringen aan Iran als Syrië was 
het bedrijf door de Amerikaanse moeder
van Thermon gewaarschuwd. De con-
troledienst schrijft dan ook in zijn schik-
king: “Thermon Europe handelde met 
voorkennis, omdat op 25 februari 2005 
Thermon US een email stuurde naar 
zijn dochters, inclusief Thermon Europe 
waarin stond: “producten gemaakt 
door Thermon US mogen niet worden 
verkocht naar de tien landen die op de 
sanctielijst van de VS staan.” De email 
noemde Syrië als een daarvan.
Met een snelle zoektocht op het internet 
kon ik geen enkele Nederlandse publi-
catie over deze zaak vinden. Ook geen 
antwoord op de vraag of Thermon met 
de leveringen de Nederlandse export-
wetgeving heeft overtreden (in ieder ge-
val de vergunningsregelingen en inter-
nationale afspraken, J.B.) Het is wel 
een duidelijk voorbeeld van de actieve 
inzet van de machtige en lange armen 
van de Amerikaanse overheid. De con-
trole op de export van strategische 
goederen is in de VS beter geregeld 
dan in Nederland. Nederland weigert 
de handel en wandel van bedrijven die 
onder jurisdictie van bondgenoten staan 
te controleren. Dat bleek ook weer in 
het laatste wapenexportdebat van de 
Tweede Kamer op dinsdag 7 oktober. 
Je moet daarbij wel beseffen dat deze 
controle in dienst van het Amerikaanse 
buitenlandse beleid staat.
Bronnen: Order relating to Thermon Europe 
B.V., United States Department of Commer-
ce, Bureau of Industry and Security, Was-
hington D.C. en tabel met exportovertredin-
gen (zie efoia.bis.doc.gov/ exportcontrolviola-
tions/tocexportviolations.htm

Folders met wapens van de 
Staatsdrukkerij 
Nederland heeft nog niet eerder 
zowel veel geld aan wapenhandel 
verdiend als in 2008. Meer dan 1,25 
miljard euro. Een ambtenaar van 
Economische Zaken relativeerde 
vorig jaar op een vergadering van 
de NIVD, de de belangenorganisatie 
voor de defensie-industrie, die ook 
wapenbeurzen houdt,  de Nederlandse 
wapenexporten. De positie die 
Nederland volgens het Zweedse SIPRI 
inneemt op de internationale ranglijst 
van wapenexporteurs, de genoemde 
vijfde plaats, is wat hem betreft vooral 
het gevolg van het doorverkopen van 
tweedehands materieel. Die relativering 
is wonderlijk. De overheid is niet in de 
eerste plaats zelf een wapenexporteur, 
maar wie handelt in wapens met 
buitenlandse klanten zou je zo toch 
een wapenexporteur moeten noemen. 
Bovendien is Nederland wel degelijk een 
belangrijke speler.
De overheid als wapenhandelaar 
heeft een voordeel; alles is uitermate 
overzichtelijk opgeschreven. Daardoor 
weet je precies wat ze in de aanbieding 
heeft. Ook potentiële klanten kunnen 
die Kamerstukken gebruiken als 
verkoopfolders. De goederen die al 
verkocht zijn kan terugvinden in de 
rapportage wapenexportbeleid. Die 
van 2008  bevat een hele pagina met 
leveringen ter waarde van ongeveer 90 
miljoen euro. 
Veel staat ook in het Materieelproject-
tenoverzicht (MPO), dat jaarlijks wordt 
gemaakt. Op prinsjesdag verscheen 
de versie voor 2009. Op pagina 106 
en verder staan de wapens die voor 
afstoting in aanmerking komen met foto, 
relevante Kamerstukken en alles wat 
je wilt weten in een oogopslag op een 
pagina. Nou ja net niet alles. Het zou 
handig zijn als van verkochte wapens 
ook de opbrengst werd genoemd. 
Wil je een beknopter beeld van de 
kraam met wapens die Nederland in de 
verkoop heeft? Dan is pagina 88 van de 

Defensiebegroting een uitkomst. Ook 
al zo’n prinsjesdag stuk. Een half A-4 
met daarop alle typen en aantallen 
vliegtuigen, tanks, houwitsers, 
pantservoertuigen die in de verkoop 
zijn. Ook de net aangekochte 
pantserhouwitsers staan er al weer op.
Het wordt nu opletten wie die 
wapens gaat kopen, Met name 
de Fokkervliegtuigen (2 militaire 
vrachtvliegtuigen en twee maritieme 
patrouille vliegtuigen) kunnen zomaar 
verdwenen zijn, omdat de baas van 
de wapenfirma aan Het Plein in ’s 
Gravenhage er met zo min mogelijk 
gedonder en tegen de hoogste prijs 
van af wil. Zo gingen in het verleden 
ook al zogenaamde niet-strategische 
wapens naar devreemdste plaatsen. 
Zie ook: http://www.vkblog.nl/groep/63/
Wapenhandel
  Martin Broek

Totale waarde vergunningen in 2008 per land 
1 Portugal 319,41
2 Indonesië 316,42
3 Duitsland 157,07
4 Canada 93,57
5 VS 56,34
Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2008: Rapportage over de uitvoer van militaire goederen van de 
Staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken mede namens de minister voor Ontwi
kkelingssamenwerking. september 2009
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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 zaterdag tot eind september: 
Den Haag, Plein, 14 -15 uur: Protest 
tegen Israëlische bezetting, stand 
en flyeractie door de groep Vrede in 
Palestina.
- 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
- 1-4 nov - Amsterdam (avond), 
Rotterdam, Den Haag, Hilversum. 
Bezoek van delegaties van de Wereld-
mars voor de Vrede, met ondersteunen-
de nevenacties, ook in andere steden. 
Meer op p. 6, ook www.wereldmars.nl. 
- 6, 11, 15 nov – Den Haag, herdenking 
van Hugo de Groot (selectie): 6/11: 
Thomas Mertens Over Oorlog en Vrede, 
Campus Den Haag, Lange Voorhout 44, 
14.00 uur; 8/11:  Janne Elisabeth, dito, 
maar dan filosofisch, Haags Historosch 
Museum, Korte Vijverberg 7, 12.00 uur; 
15/11 Th. Markus van Leeuwen, over 
Hugo de Groot, godsdienst en vrede, 
Museum Meermanno, Prinsessegracht  
30, 13.00 uur. Entree €5,--, reserveren 
aanmelden@mareliberum.nu. Meer over 

Hugo de Groot www.mareliberum.nu. 
- 13 nov. - Den Haag , Vredesdiner en 
lezing. Vegetarische maaltijd, waarna 
presentatie van Guus Geurts over de 
relatie tussen (WTO) vrijhandelsbeleid 
en het ontstaan van internationale 
spanningen en oorlog. De Regenvalk, 
Weimarstraat 69, 2562 GR. 10 euro 
diner, lezing gratis. Opgave voor diner 
voor 6 november.Org: Haags Vredes-
platform. Web: www.haagsvredesplat-
form.nl.
- 14 nov  - Amsterdam, Prijsuitreiking 
Journalist voor de Vrede 2009, ook jubi-
leumviering Humanistisch Vredesbe-
raad onder de titel 25 jaar vredesbe-
raad en actie. Met aanbieding van een 
jubileumboekje, presentatie door Kees 
Schuyt ‘vrede & onvrede, zijn naoorlog-
se idealen verwerkelijkt?’ en discussie 
met Lodewijk de Waal. 13:00-17:00.  
Artis, Plantage Middenlaan 41-43. Web: 
www,humanistischvredesberaad.nl
- 19 nov - Rotterdam, demonstratie 
tegen de NIDV-wapenbeurs vóór de 
Ahoyhal, 8-18 uur. Organisatie o.a. 
Campagne tegen de Wapenhandel, 
Haags Vredesplatform.

VREDESDINER HAAGS VREDES-
PLATFORM GAAT OVER HET ETEN 
VAN ANDEREN

Het Vredesdiner zal dit jaar worden 
gehouden op vrijdag 13 november in de 
Regelvalk, Weimarstraat 69, Den Haag, 
zaal open 17-23 uur. Na het diner zal 
Guus Geurts spreken om 20.00 uur. 
over de WTO als bedreiging van de 
wereldvrede.
Geurts bespreekt hierbij internationale 
vrijhandelsverdragen, waarbij geen belet-
sel mag worden gelegd tegen de Wester-
se roof van natuurlijke hulpbronnen in 
ontwikkelingslanden. Landbouwproduc-
ten, grond, vis, natuurlijke gewassen, 
watervoorraden en bossen zijn onbe-
schermd en kunnen zomaar eigendom 
worden van Westerse ondernemingen. 
De lokale bevolking komt daartegen in 
verzet en de ondernemingen kunnen dan 
een beroep doen op interventies van het 
land van herkomst of van organisaties als 
de NAVO, die de vrijhandel beschermen. 
Vrijhandel biedt dus geen vrijheid en zeker 
geen vrede. Natuurlijke hulpbronnen 
moeten vooral beschermd worden voor 
locale, regionale of nationale consumptie 
of eerlijke ruil.
Kont allen en denk mee!! Geef je op via 
g.frijstein@hetnet.nl of telefoon 070-
3251102 als je wilt komen eten (kosten 
€10,-- p.p., over te maken op giro 496449) 
of kom langs als de tafels zijn opgeruimd.

- 28 nov - Amsterdam, discussie over 
Palestijnen in Israël en vluchtelingen,  met 
Hassan Abu Nimah en Iyad Rabi,  13-
17.99 uur, Amstelkerk, Amstelveld 10,

Tentoonstellingen Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid
2 t/m 31 okt.: Gandhi in Maastricht.
Meer info: www.vredesmuseum.nl/info/

ACTIE TEGEN WAPENBEURS NIDV, 
donderdag 19 november – vanaf  8.00 uur - Ahoy (Ahoy-weg) - Rotterdam

Want daar vindt de jaarlijkse wapenbeurs van de Nederlandse defensieindustrie 
plaats. Onder het motto ‘Partners in Veiligheid’ komen wapenproducenten, militairen, 
ambtenaren en politici samen om wapenhandel verder te stimuleren. Ontwapen! laat 
deze moorddadige beurs natuurlijk niet zonder protest voorbij gaan. Vanaf 8 uur ‘s 
ochtends - dan komen de eerste bezoekers aan- houden we een picketline voor de 
deur om onze afkeuring te laten zien en horen.
De NIDV (Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid) is de koepelorganisatie 
van de defensie-industrie, waarbij ongeveer 200 bedrijven zijn aangesloten. Zij pro-
beert in het algemeen militaire orders voor deze bedrijven binnen te halen en is een 
intermediair tussen defensie, politieke en bedrijfsleven. De NIDV is bijvoorbeeld een 
van de aanjagers van de Nederlandse deelname in het desastreuze Joint Strike 
Fighter-project.Ontwapen! keert zich - met vele andere organisaties en individuen 
- met kracht tegen wapenhandel en militaire beurzen. Wapenhandelaren verdienen 
grof geld aan de dood of verminking van talloze mensen. Mede dankzij hen worden 
oorlogen, andere gewelddadige conflicten en situaties van onderdrukking in stand ge-
houden. Bovendien kunnen de enorme bedragen die omgaan in de wapenhandel veel 
beter gebruikt worden voor zaken als armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwer-
king.  KOMT DUS ALLEN!!!  LAAT JE HOREN!!!   
       Mark Akkerman


