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TIJDSCHRIFT VOOR EEN LEEFBARE WERELD
'T kan anders

vredeskoerier

HET MILITAIRE VIRUS 
  EEN GEVAAR VOOR DE VOLKSGEZONDHEID!
Naar een pamflet, verspreid door de  antimiltaristische groep Tortuga in Alicante (Spanje).

Wij zijn op een groot gevaar gestuit; de antimiltaristische gezondheidsdeskundigen adviseren ons dat als wij niet besmet 
willen worden met de infectie van de Derretitus Cerebrorum, die door het virus wordt veroorzaakt, wij ervoor moeten zor-
gen dat we niet voortdurend slachtoffer worden van de militaire hiërarchie. Zij mogen dat erg jofel, avontuurlijk en 
humanitair afschilderen, maar het is niet meer dan een valkuil waarin onder dekking van staatwetten geweld en blinde 
gehoorzaamheid worden ontwikkeld; daarbij krijg je absurde bevelen en zenden ze je uit naar aan plaatsen waaraan 
je nooit went om daar mensen te doden waarvan ze vertellen dat zij je vijanden zijn, waaronder ook kinderen, wat ze 
“bijkomende schade” noemen, of op zijn Engels "collateral damage".

Dit virus is zeer besmettelijk en het heeft reeds het leven van talrijke jonge mensen geruïneerd 
Overal ter wereld en in de gehele geschiedenis  heeft het virus zijn dodelijk karakter laten zien. Er is geen week 
voorbijgegaan zonder wij nieuwsberichten hebben gekregen van nieuwe dode burgers door de Europese. Noord-
Amerikaanse en plaatselijke militaire virussen.  Wij kennen geen enkele oorlog waarachter geen economische belangen 
zijn die samen hangen met de belangen van de heersende klassen, zoals tegenwoordig de oliewinning, en ook geen 
“humanitaire actie” die geen moorden of  systematische schendingen met zich meebrengt. En dat betalen wij met het geld 
van de staat, die vier keer duurder zijn dan de begrotingen van het onderwijs. Dit virus is speciaal gevaarlijk, aangezien 
het goedaardig probeert te lijken wanneer het zijn dodelijk potentieel achter woorden als „ humanitair“, „democratie“, 
„vrede“ of „vrijheid“ verbergt.

Voornaamste symptomen van de virusbesmetting:

¤ Een geestelijke verdoving die veroorzaakt dat men uiteindelijk denkt dat de oorlog gelijk staat met vrede en het binnen-
vallen, vernietigen en bezetten van een land  „voor zijn eigen bestwil is en bedoeld is om hen de vrijheid te geven”.
¤ Totaal verlies van het kritisch vermogen en zichtbare neigingen van onderwerping en blinde gehoorzaamheid. Hoe ab-
surd de bevelen ook zullen zijn, je blijft ze eerbiedigen, ook al beveelt Majoor Kees  je om gekleed als Spiderman “Rats 
kuch en bonen” te gaan zingen in een wedstrijd voor de Idols. De militaire discipline kent geen coherentie.
¤ Hoge patriottische koorts met zwellingen van vreemdelingenhaat, racisme en machisme. Daarmee zul je altijd aan 
de witte kleur van je huid blijven denken en je zult zelfs de zwarte of grijze kleur van andere menselijke wezens haten. 
Omdat het leger nu eenmaal  zo is: zij zullen je leren zien dat het enige dat belangrijke is dat we ons verdedigen tegen 
denkbeeldige vijanden moet verdedigen en dat kunnen Chinezen, Arabieren of Marsmannetjes zijn
¤ Je zult mensen bevelen grote rotzooi te trappen en je zult weigeren te luisteren naar elke persoon die daarover anders 
denkt, een houding die elke fascist waardig is. In het leger zullen zij je hersens verteren als in een sekte; je zult domweg 
moeten denken zoals zij willen.
¤ Paranoïde en agressieve neigingen, overal vijanden en vreemdelingen zien.

Als je door dit hooliganvirus besmet bent en denkt dat je sanitaire humor-humanistische  hulp nodig hebt, kun je met de 
vredesbeweging  contact opnemen, die ervoor zullen zorgen dat u weer een persoon met eigen kritische en menselijke 
vermogens wordt en geen toekomstige militaire hooligan.

Vertaling tekst van het spandoek:
Kies je toekomst: óf zwijgen en 
gehoorza-men óf zelf denken en 
handelen!

Zie over de hier afgebeelde groep Tortuga 
Vredesmagazine, 2e kwartaal 2010, p. 34
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GEVAARLIJK SPEELGOED
Op 19 en 20 juni vonden 
de open dagen voor de 
luchtmacht plaats, ditmaal
 in Gilze Rijen. Al dan niet 
oranjegekleurde toe-
schouwers kwamen met 
hun kinderen naar het 
schouwspel kijken zonder 
zich rekenschap te geven 
van het traumatische 
effect voor baby’s en kleu-
ters door overvliegende 
straaljagers, zodat het 
'feest'gebeuren gepaard 
ging met het angstgehuil 
dat normaal bij echte bom-
bardementen hoort. Maar 
daar kwamen Jose van 
Leeuwen en Mudde met een 
grote zak speelgoed, zoals 
springtouwen en blaasringen 
met zeepsop om bellen de 
lucht in te laten gaan. Wel-
dra kwam er op het veld tussen de 
stands een grote kring spelende kinde-
ren te staan zodat er rond José’s 
bord: oorlog is geen speelgoed, een 
spontaan arrangement groeide. Zelfs 
volwassenen kwamen touwtje springen 
en bellen blazen. Dat schoot een stand-
houder van Rolls Royce, die naast dure 
auto’s aan burgers ook wagens aan het 
leger levert, in het verkeerde keelgat en 
hij riep om het openbare gezag. Weldra 
werden alle spelers omcirkeld door de 
marechaussee en werd het speelgoed 
in beslag genomen. Jammer, want heel 
wat kinderen vonden haar optreden 
“het leukste van de hele dag” en waren 
helemaal niet geïnteresseerd in de 
speelgoed-uzi’s en de meest recente 
versie van een Rambo-DVD. Maar 

misschien zijn zeepbellen, frisbees en 
springtouwen wel een gevaar voor het 
vaderland omdat zij de professionaliteit 
van het leger aantastten.  
José kreeg het zoveelste proces-ver-
baal, dat iedere procureur-generaal of  
rechter tot wanhoop brengt, wil hij niet 
als collaborateur van een Militärstaat 
worden aangemerkt. Intussen is zij vrij-
gesproken voor haar acties tijdens de 
Havendagen in Rotterdam. De rechter  
oordeelde dat de juist de marechaussee 
onrechtmatig optrad! En toen had ze 
nog die bloedige plaatjes bij zich. 
Er zullen ongetwijfeld meer van dit soort 
berichten volgen.

Bron: Rosa in Indymedia 20 juni. Foto: José 
van leeuwen.

VRIJSPRAAK VOOR SABOTAGE
Negen  vrouwen en drie  mannen zijn op
 7 jumi j.l. vrijgesproken nadat zij in ja-
nuari 2009 hadden ingebroken in de wa-
penfabriek van Raytheon in het Noord-
Ierse Derry. De fabriek is inmiddels 
gesloten.
De jury oordeelde dat de vredesactivis-
ten met hun vernielingen geen crimineel 
oogmerk hadden maar juist poogden 
misdrijven te voorkomen. In de fabriek 
werden n.l. wapens gemaakt die door 
Israël in Gaza werden gebruikt voor 
door Goldstone aangegeven oorlogs-
misdaden. Er werden wel twee anderen 
veroordeeld tot lichte straffen, namelijk 
voor belediging van een politieagent en 
voor het spuiten van een tekst.
Op 3 juli werden vervolgens  zeven an-
deren vrijgesproken die in een wapen-
fabriek nabij Londen hetzelfde hadden 
gedaan. Zij hadden in januari 2010 

tij-dens de Gaza-oorlog voor 200.000 
pond schade aangericht in een bedrijf 
van EDO/ITT die o.a. onderdelen 
maakt voor Israëlische militaire vlieg-
tuigen.
Na een proces van drie weken accep-
teerde de jury het argument dat het 
hier ging om een noodzakelijke en re-
delijke poging om afbreuk te doen aan
het Israëlische optreden in Gaza, wat  
door de jury werd gezien als een grove 
schending van het internationale recht 
en daarmee als een groter kwaad dan 
het vernielen van goederen. Een an-
dere overweging was dat er via de 
gewone democratische procedures 
geen mogelijkheden waren om het 
bloedvergieten in Gaza te verhinderen.

Bron: WRI, 7-6-2010, 3-7-2010

DE ECONOMISCHE MACHT 
VAN HET TURKSE LEGER

Zes honderd. Zoveel bedrijven runt het 
Turkse leger minstens. Van een bank 
en 
verzekeringsmaatschappijen tot auto-
productie en bouwmaterialen - de kans 
is groot dat het Turkse leger er dik aan 
verdient. Zo dik dat de holding van het 
leger, waar al die bedrijven onder val-
len, Oyak, tot de top-5 of -3 van het 
land behoort. Oyak werd opgericht in 
1961, vlak na de militaire coup van 
1960, en is kort na de coup van 1980 
flink gegroeid. Doel onder andere: een 
fermere greep krijgen op de maat-
schappij en de macht aan het leger 
verstevigen. De correspondentie 
Fre-derike Geerdink deed op 26 juni 
verslag van een conferentie van 
TESEV, een denktank in Istanbul . 
Hierin rapporteerde Ismet Akca van de 
Yildiz Technical University aan de hand 
van jaarrapporten, documenten in het 
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BREAKING NEWS: 
RIJKELUISKINDEREN BELANDEN VAKER IN WITTEBOORDENCRIMINALITEIT
 
4 procent van de jongeren komt in aanraking met justitie, 
 
Van de jongens die aanraking komen met justitie is: 

20 procent van Nederlandse afkomst, 
54 procent van Marokkaanse afkomst  

Marokkanen komen gemiddeld 4,1 keer met justitie in aanraking.
 
Van de meisjes die in aanraking komen met justitie is:

4,5 procent van Nederlandse afkomst,
16,6 procent van Marokkaanse afkomst, 

 
Van de veelplegers is:

12,8 procent van Nederlandse afkomst,
32,3 procent van Marokkaanse afkomst.

Marokkaanse meisjes zijn twee keer zo vaak veelpleger vergeleken met autochtone meisjes
(Bron: Geen Stijl en die hebben het weer uit het Tijdschrift voor criminaliteit)
 
Er zijn mensen die schrikken van deze cijfers en vinden dat criminelen terug moeten naar waar ze vandaan 
komen. Ik vind dat het wel meevalt. Ik ben zelf zo´n 10 keer gearresteerd en heb negen keer de nacht doorgebracht 
in een politiecel. Bovendien ben ik een veelvoud daarvan in aanraking gekomen met de politie. Vaak figuurlijk 
maar ook met enige regelmaat letterlijk. Knuppels op mijn achterhoofd, vuisten in mijn gezicht, aan mijn haren 
overeind getrokken. De cijfers van een onderzoek bewijzen dat de gemiddelde Marokkaan daar niet aan kan tippen 
en de gemiddelde autochtoon (Zwitsers,Canadezen,  Finnen en Nepalese monniken meegerekend) al helemaal 
niet. Ik snap de ophef dan ook niet zo. Ik vind dat iedere jongere minstens één keer in aanraking moet komen met 
de politie, ze hebben daar recht op in hun volwassenwordingsproces. De cijfers moeten dus nog flink omhoog en 
wanneer dat betekent dat er meer politieagenten bij moeten dan moet dat maar.
Verder vind ik ook dat iedere jongere recht heeft op een rechtszaak. Ik moest ooit een keer voor de rechter 
verschijnen en werd veroordeeld voor openlijke geweldpleging en vernieling van politie-eigendom. Ik zou vanaf 
twee hoog bij een ontruiming verfbommen op politieagenten hebben gegooid. Ik had het niet gedaan, het was een 
medekraker, maar ik heb hem niet verraden en kon me helemaal vinden in die verfbommen. Als het aan sommige 
mensen had gelegen was ik toen teruggestuurd naar het Grebbegebergte bij Rhenen. Gelukkig is het zover niet 
gekomen. 
Mijn laatste confrontatie met een politieagent was toen ik zonder licht reed (in het donker). Ik kreeg twee boetes 
één voor het ontbreken van licht op mijn fiets.De tweede boete was voor mijn onvermogen een identiteitsbewijs 
te tonen, deze laat ik altijd principieel thuis liggen. Een derde boete voor de opmerking dat ik zelf toch een helder 
licht was ontliep ik met enig geluk. Hij snapte het niet. Maar genoeg nostalgie nog wat cijfers:                                    
        
77% van de jongeren met rijke ouders raakt verzeild in de witte boorden criminaliteit
85% van deze jongeren weet zich daar in de rest van hun leven niet aan te onttrekken en wijdt ook hun kinderen in
95% van de witte boordencriminelen komt nooit in aanraking met de politie 
97% van de witte boordencriminelen zijn autochtonen 
kleine criminaliteit is 1000000 x minder lucratief dan witte boordencriminaliteit
stelen van de rijken zet nauwelijks zoden aan de dijk het omgekeerde daarentegen is big business
 
(Bron: Mijn grote duim, maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat ik er ver vanaf zit)

          Harry Zevenbergen 

Turkse nationaal archief en vele ande-
re bronnen om een zo compleet mogelijk 
beeld te schetsen van Oyak. De macht 
van het Turkse leger gaat dus veel verder 
dan de tegenwoordig eindeloos bediscus-
sieerde politieke macht. Daarvan heeft das 
Militär wel het een en ander opgegeven: ze 
zitten niet meer in de Hoge Raad voor
Onderwijs (YÖK), niet meer in de tv-waak-
hond (RTÜK) en ze hebben een flinke 
stap terug moeten doen in de Nationale 
Veiligheidsraad. Maar hun economische 

macht groeit alleen maar, als ware 
het een maffiakartel. En daarover 
wordt voorlopig niet gepraat...
Bron: Frederike Geerdink,  www.journalist
inturkije.nl  26-06-2010

P.S.: hoe zit het ook alweer met 
de Nederlandse stichting Industrie 
voor Defensie en Veiligheid? En het 
Europese defensie-agentschap?

Leden kascontrolecommissie ge-
vraagd

De vereniging Pais zoekt twee men- 
sen die één keer per jaar de boekhou-
ding van de vereniging willen contro-
leren. Kunt u hiervoor een paar uur 
per jaar vrijmaken? Dan ontvangen 
we graag bericht van u via: 
info@vredesbeweging.nl of 
015-785.01.37 (Chris Geerse).
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RECHT NAMENS DE STAAT  
Op 6 augustus 2005, zestig jaar na de atoombom op Hiroshima waren tien 
mensen de vliegbasis Volkel opgegaan om te protesteren tegen de aanwezig-
heid van atoombommen aldaar. Ze hadden daar spruitjes gezaaid en druiven 
en vijgen gepoot en beklommen het dak van een Amerikaans communicatie-
gebouw. Hiervoor stonden twee van hen op 2 juni 2010 in hoger beroep te-
recht; ze waren in eerste instantie veroordeeld tot werkstraffen en boetes voor 
het open knippen van een hek en het betreden van verboden terrein. Intussen 
hebben, zoals iedereen in het vorige nummer van dit blad heeft kunnen 
lezen, afgelopen Paaszaterdag dertig mensen op allerlei mogelijke manieren 
het terrein van Volkel met hun voeten beroerd. Bovendien zijn in Engeland 
herhaalde malen mensen vrijgesproken die daadwerkelijk wapenfabrieken 
hebben gesaboteerd, waarover elders in dit blad meer.
En waar men daar bestrijding van  oorlog en wapenproductie ziet als een 
redelijk doel is dat deze acties rechtvaardigt, weigeren in Nederland bepaalde 
rechters en zelfs de Hoge Raad in overweging te nemen dat het werken 
en dreigen met atoomwapens volgens een vonnis van het Internationaal 
Gerechtshof een oorlogsmisdaad is.  Dit leidt tot absurde situaties waarin de 
rechters zelf zich tegen rechtsbeginselen keren om hun gezag te handhaven. 
Maindert Stelling maakte op 2 juni het volgende mee.

De behandeling in hoger beroep werd 
een ronduit bizarre vertoning. Op 22 au-
gustus 2008 vond een eerste zitting 
plaats. Toen werd door de raadslieden 
van de activisten de niet-ontvankelijkheid 
bepleit van het openbaar ministerie: dat 
was ten onrechte tot strafrechtelijke 
vervolging van de activisten overgegaan. 
En dat trerwijl de activisten zich juist had-
den ingezet voor de handhaving van de 
rechtsorde. Zij hadden zich verzet tegen 
de misdadige voorbereidingen voor nu-
cleaire massamoord van genocidale om-
vang. Het openbaar ministerie, zo stelden 
de raadslieden, diende juist die misdadi-
ge voorbereidingen aan te pakken. 
Het gerechtshof besloot echter hierover 
pas in het eindvonnis uitspraak te doen: 
de advocaten stelden "te ingewikkelde 
vraagstukken.“ Omdat deze beslissing 
inging tegen de wettelijke regeling en de 
jurisprudentie, wraakten de raadslieden 
het gerechtshof. Een eerlijke en onpartij-
dige rechter, zo stelden zij, neemt geen 
beslissingen die duidelijk in strijd zijn met
de wet en de jurisprudentie. Maar het ge-
rechtshof wees het verzoek om wraking 
af. Vervolgens deden de raadslieden een 
poging om de Hoge Raad te bewegen tot 
ingrijpen. Maar de Hoge Raad ging daar 
niet op in.  
En zo werd de behandeling op 2 juni 
2010 voortgezet. Onmiddellijk werd de 
toon gezet door de voorzitter van het hof. 
Hij waarschuwde de raadslieden dat hij 
niet wilde hebben dat zij spraken over 
collaboratie van leden van de rechterlijke 
macht met de misdadige voorbereidingen 
voor nucleaire massamoord. Meindert 
Stelling gebruikte die bewoording voor de 
stelselmatige steun van leden van de 
rechterlijke macht voor de mogelijke 
nucleaire massavernietiging.  Dat was 
vreemd, want op 22 augustus 2008 
mochten de advocaten dat kennelijk wel. 
Meindert Stelling had toen toegelicht 

waarom over collaboratie werd gespro-
ken en mr. Van de Loo had daarop 
gezegd dat hij begreep vanuit welke 
ernst dat werd gezegd. Maar op 2 juni
 2010 begreep hij dat kennelijk opeens 
niet meer. Bovendien heeft een rechter 
geen enkele bevoegdheid om de me-
ningsuiting van raadslieden en verdach-
ten te beperken op grond van de in-
houd daarvan. Volgens de raadslieden 
wenste mr. Van de Loo dus op onrecht-
matige wijze te komen tot een beper-
king van de vrijheid van verdediging.  
Daarom werd mr. Van de Loo gewraakt. 
De terechtzitting werd daarop geschorst 
en de raadslieden kregen te horen dat
de wraking direct zou worden behan-
deld door een wrakingskamer van het 
hof. Even later konden de raadslieden 
inderdaad voor een wrakingskamer 
uiteenzetten wat er in het geding was.
 Zij stelden dat mr. Van de Loo door de 
vrijheid van verdediging niet te respec-
teren, zich niet als een eerlijke en on-
partijdige rechter had gedragen. Dus 
zou hij van de zaak moeten worden 
afgehaald. Na een schorsing van ruim 
een uur keerde de wrakingskamer terug 
in de rechtszaal. Het verzoek werd 
afgewezen. Volgens de wrakingskamer 
kon, ook indien inbreuk zou zijn ge-
maakt op de vrijheid van verdediging, 
daaruit nog niet worden afgeleid dat mr. 
Van de Loo vooringenomen zou zijn. 
Dat spotte met de redelijkheid, want er 
werd niet uitgelegd waarom een eerlijk 
en onpartijdig rechter inbreuk zou willen 
maken op de rechten van verdachten. 
Direct na deze uitspraak werd de be-
handeling van de strafzaak voortgezet. 
Ter waarborging van de vrijheid van 
verdediging gaf Meindert Stelling toen 
een uiteenzetting over de vrijheid van 
meningsuiting. Hij werd daarin onder
broken door mr. Van de Loo, die stelde 
de relevantie daarvan niet in te zien. 

Meindert Stelling zei daarop dat de 
voorzitter die ochtend de aanval had 
ingezet op de vrijheid van verdediging,. 
Hij wees er op dat het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens al gerui-
me tijd geleden had uitgesproken dat 
de vrijheid van meningsuiting inhield 
dat opvattingen over het voetlicht 
mochten worden gebracht die sommi-
gen zouden krenken, shockeren of 
storen. Bovendien liet de Grondwet 
niet toe dat deze vrijheid door een 
rechter kon worden beperkt zonder dat 
daarvoor een wettelijke bepaling kon 
worden aangewezen.. Op dat moment 
ontnam mr. Van de Loo de raadsman 
het woord.  
Verbijsterd vroeg Meindert Stelling 
waarom hem het woord werd ontno-
men. De voorzitter wilde die reden 
echter niet meedelen. Toen de raads-
man stelde dat hij er recht op had 
om die reden te vernemen, bleef mr. 
Van de Loo erbij dat hij die niet zou 
vertellen. Vervolgens zei de voorzitter 
dat de raadsman de rechtszaal diende 
te verlaten. Daarop wraakte Meindert 
Stelling de voorzitter opnieuw en 
zei hij dat hij de rechtszaal niet zou 
verlaten. Mr. Van de Loo herhaalde 
slechts dat hij het woord aan de 
raadsman had ontnomen en dat deze 
de rechtszaal diende te verlaten. Ook 
Nico Steijnen,  kreeg toen van mr. Van 
de Loo te horen dat hem het woord 
werd ontnomen en dat hij de rechtszaal 
diende te verlaten, terwijl hij nog niet 
eens het woord had gehad! Een meer 
flagrante schending van het recht op 
verdediging lijkt nauwelijks denkbaar. 
 Meindert Stelling reageerde opnieuw 
met de duidelijke mededeling dat hij 
mr. Van de Loo wraakte. De wet schrijft 
voor dat de terechtzitting dan wordt 
geschorst. Maar mr. Van de Loo trok 
zich daarvan niets aan; kennelijk was 
hij van mening dat de wet niet voor 
hem gold. En omdat de raadslieden 
weigerden de rechtszaal te verlaten, 
verliet het hof zelf de zaal. Meindert 
Stelling werd daarop vastgegrepen 
door de parketpolitie en de rechtszaal 
uitgewerkt. Nico Steijnen volgde. Co 
van Melle, de enige activist die de 
terechtzitting nog bijwoonde, bleef 
eenzaam achter. Hij moest tot zijn 
verbazing even later constateren dat 
het hof, na terugkeer in de rechtszaal, 
de behandeling van de zaak voortzette 
en zich niets aantrok van de wraking. 
Vol onbegrip over dit rechterlijk wange
drag verliet toen ook Co van Melle de 
rechtszaal. 
 Het hof heeft toen in een onderonsje 
met de advocaat-generaal de zaak 
tegen de antikernwapenactivisten 
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afgewikkeld. De activisten waren be-
roofd van hun recht op verdediging. 
Het hof had de raadslieden belemmerd
verweer te voeren. Het had zich niets 
aangetrokken van mensenrechten, die
in de Grondwet en in het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rech-
ten van de mens en de fundamentele 
vrijheden zijn neergelegd. De gang 
van zaken was door toedoen van mr. 
Van de Loo een aanfluiting voor, ja 
zelfs een rechterlijke aanval op de 
rechtsstaat!
Tegen het vonnis is onmiddellijk appel 
aangetekend bij de Hoge Raad en een 

klacht ingediend bij het Hof over de ge-
voerde procedure. Tegen de voorzitter 
van het Hof, mr. O.M.J.J. van de Loo,
wordt een strafklacht voorbereid we-
gens knevelarij, een misdrijf waarop  
zes jaar kan staan.  Meindert Stelling,
Nico  Steynen en diverse vredes- en 
antikernwapenverenigingen roepen de 
Orde van Advocaten op te protesteren 
tegen een vorm van rechtspleging, die 
Nederland sedert de bezetting niet 
meer heeft gekend.   
  Jan Bervoets

PROCES TEGEN DE STAAT
Op maandag 5 juli vond in hoger beroep 
het proces plaats dat het Tribunaal 
voor de Vrede samen met 1965 andere 
eisers, waaronder bestuursleden van de 
verenigingen die dit blad uitgeven, wij 
dus, al jaren voert tegen de staat. Inzet 
is een uitspraak van de Hoge Raad 
dat het gooien van kernwapens op 
steden niet onder alle omstandigheden 
onrechtmatig is. Deze uitspraak staat 
haaks op het nu elf jaar oude vonnis 

van het Internationaal Gerechtshof 
dat het dreigen met kernwapens een 
oorlogsmisdaad is. De landsadvocaat, 
die als tegenpartij van ons optreedt, 
wil dat deze eis niet ontvankelijk wordt 
verklaard, omdat defensiepolitiek en 
NAVO-beleid niet onder de competentie 
van de rechter valt. Enkele argumenten 
tegen dit standpunt zijn hieronder door 
Meindert Stelling, die met Nico Steynen 
als advocaat optrad,  geformuleerd. 
“Reeds meer dan 25 jaar was immers 
al gepoogd om op zuiver feitelijke en 
juridische gronden de misdadigheid 
van het gebruik van kernwapens 
aan de orde te stellen. Maar de 
rechterlijke macht had in zijn uitspraken 
stelselmatig gekozen voor misleiding 
en rechtsbuiging. Zo was uitgesproken 
dat de minister van Defensie 
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid 
mocht eisen van een officier met 

juridische bedenkingen tegen het 
gebruik van kernwapens. Dat was de 
eis van Befehl ist Befehl, een eis die 
na het Internationaal Militair Tribunaal 
van Neurenberg onmogelijk meer 
gesteld kon worden. En de Hoge Raad 
omarmde de Duitse theorie dat onder
 bepaalde omstandigheden mocht wor-
den ingegaan tegen de wetten en ge-
bruiken van de oorlog. Die Duitse the-
orie, bekend onder het motto Kriegs-
räson geht vor Kriegsmanier, was na 
de Tweede Wereldoorlog eveneens 
door de hele wereldgemeenschap 
afgewezen. Daarom moet de immo-
raliteit van de betrokken Nederlandse 
rechters ook aan de kaak worden 
gesteld. Na de Tweede Wereldoorlog 
hadden zij het immers bestaan om die 
verderfelijke Duitse opvattingen over 
te nemen in zaken waarin het ging om 
nucleaire massavernietiging.”
Dat dit geen academische discussie 
is, maar van grote invloed is op de 
rechtspraktijk, bewijst de praktijken 
die op 2 juni zijn toegepast tijdens 
het hoger beroep van tot werkstraffen 
veroordeelde demonstranten in Volkel: 
de advocaten werden gewoon de 
laan uitgestuurd en de demonstranten 
zijn zonder verdediging veroordeeld. 
Bescherming van volk en staat staat 
volgens sommige rechters gelijk aan 

bescherming van het leger en daarmee 
dreigen praktijken die we hieronder 
sigmaleren ook in Nederland te worden 
ingevoerd.  
Er is dus alle reden om met dit proces 
door te gaan tot aan Europese hoven, 
die hopelijk anders zullen oordelen.

Op 17 juni werd het vonnis geveld over
negentien Turkse antimilitaristen, die op
6 januari aanwezig waren bij een pers-
conferentie. Daarin werd opgeroepen 
voor solidariteit met de dienstweigeraar 
Enver Aydemir.
Die was net voor de tweede maal gear-
resteerd en gemarteld. Inmiddels is hij 
opnieuw veroordeeld en komt hij weer 
vrij om voor de derde maal te worden 
ingelijfd en te worden berecht.
Hiertegen wilde een antimilitaristische 
groep Ahali protesteren. Tijdens de pers-
conferentie deed de politie een inval en 
arresteerde alle toehoorders. Zij stonden 
vanaf 15 februari terecht.
Volkar Sevinç werd als organisator van 
de bijedenkomst veroordeeld tot ander-
half jaar gevangenisstraf wegens “ver-
vreemding van het publiek van het le-
ger” en belediging van een agent. Halil 
Savda, Gökçe Otlu Sevimli en Zarife 
Ferda Çakmak kregen voor hun propa-
ganda voor dienstweigering zes maan-
den. Gelukkig werden deze straffen 
voorwaardelijk gesteld, maar met een 
proeftijd van vijf jaar, in de hoop dat ze 
een half decennium hun antimilitaristi-
sche mond zouden houden. Merkwaar-
digerwijs eiste de procureur-generaal 
vrijspraak, omdat veroordeling een in-
breuk zou zijn op de vrijheid van me-
ningsuiting! De overige vijftien werden 
vrijgesproken. De veroordeelden gaan in 
hoger beroep.
Halik  Savda is al eerder opgepakt en 
veroordeeld geweest, omdat hij in au-
gustus 2007 demonstreerde voor de Is-
raëlische ambassade voor Israëlische 
dienstweigeraars. Hiervoor werden in 
2009 eveneens massale demonstraties 
gehouden, maar ditmaal zonder arres-
taties en veroordelingen. 
 
Maar het wordt nog erger: vanaf juni 
kan wie in Turkije dienstweigert tot vier-
en-een half jaar worden veroordeeld 
als terrorist, omdat  het desbetreffende 
wetsartikel sedert juni onder de terroris-
tenwet valt.  En wie daarvoor propa-
ganda voor maakt, wordt beschouwd 
als een aanhanger van Al Quaida, de 
UNA-bomber en misschien wel het zich 
verzettend Koerdistan.  

Ahali Gazetesi, Ankara, 17-6-2010, War 
Resisters International 7 juli.

 KRIEGSRÄSON!!
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Bij  IKV Pax Christi is een Engelstalige 
brochure verschenen over een aantal 
seminars die in Marokko zijn gehouden 
om Islamisten, liberalen en linkse Ma-
rokkanen in dialoog te brengen. De ge-
sprekken waren georganiseerd met ver-
schillende Marokkaanse burgerrechten-
orgnisaties.  De uitgave heeft de titel 
Islamists versus Seculars, Confronta-
tions and Dialogues in Morocco. De in-
leidende bijdrage in de brochure is van 
IKV Pax Christi - medewerkers Jan 
Jaap van Oosterzee en Gijsbert van 
Iterson Scholten onder de titel ‘Debates 
between Islamists and seculars as pea-
ce building’. In deze inleiding staat de 
onrustbarende opmerking “Morocco is 
not a country at war.” 
Niet in oorlog? Marokko bezet voor vier-
vijfde deel de Westelijke Sahara.  Het 
heeft een militaire verdedigingswal op-
geworpen van meer dan 2500 kilometer 
ter bescherming tegen Saharaanse vrij-
heidsstrijders. Er wordt sinds de afkon-
diging van het staakt-het-vuren in 1991 
niet geschoten maar de militaire verde-
digingslinie wordt onderhouden en uit-
gebreid en doet zo een hele grote aan-
slag op het Marokkaans budget. Er is 
een vredesmissie van de Verenigde 
Naties in het gebied actief om toezicht 
te houden op het bestand en om 
een referendum over de toekomst te 
organiseren. De kwestie staat hoog 
op de agenda van de Veiligheidsraad. 
De VN probeert met grote moeite 
vredesonderhandelingen gaande te 
houden. Marokko is niet in oorlog? Hoe 
halen ze het bij IKV Pax Christi in hun 
hoofd?!
Achter de Marokkaanse verdedigings-
linie worden de mensenrechten van de 
oorspronkelijke bevolking op grove wijze 
geschonden. De Saharanen zijn daar 
inmiddels een minderheid in eigen land. 
In het bezette gebied voeren zij een 
burgerlijke strijd voor onafhankelijkheid, 
ongewapend. Vrouwen hebben daarin 
een grote bijdrage. Het gewelddadige 
Marokkaanse antwoord wordt gegeven 
door militairen en kolonisten. Seksisme 
en rascisme zijn giftige bestanddelen 
van de repressie. 
Maar de VN vredesmissie MINURSO 
mag zich niet met de mensenrechten
bemoeien. Het is - net als destijds 
Dutchbat in Srebrenica - zo'n  vredes-
missie die zich niet met mensenrechten 
mag bemoeien. De MINURSO mag 
twee dingen: toezicht houden op het 
staakt-het-vuren en proberen het 
referendum over de toekomst van het 
gebied te organiseren. Marokko werkt 
het referendum tegen en dat zal daarom 

niet plaats kunnen vinden. 
De MINURSO heeft de internationale 
gemeenschap al vele honderden mil-
joenen euro’s gekost maar heeft slechts 
als resultaat dat het conflict - en daar-
mee de slachtoffers van de Marokkaan-
se repressie en de 150.000 Saharaanse 
vluchtelingen in de Algerijnse woestijn -  
inmiddels is vergeten door de oorlogs-
verslaggeverij en nu ook door IKV Pax 
Christi. 
De brochure van IKV Pax Christi kan 
men downloaden op: 
http://www.ikvpaxchristi.nl/catalogus/
default.aspx?lid=1&id=129

Het Saharaans bevrijdingsfront POLI-
SARIO is inmiddels de contacten met 
de MINURSO aan het heroverwegen. 
Waarnemers verwachten dat van Saha-
raanse zijde binnen het jaar een einde 
wordt gemaakt aan de “vredesmissie”.

  Frans Willems

KORTE BERICHTEN 

47 geweldloze culturen ontdekt
De Amerikaanse antropoloog Bruce 
Bonta heeft onderzoek gedaan naar 
samenlevingen die geweldloze con-
flictoplossing praktiseren en opvoeden 
tot vreedzaamheid. Hij heeft er 47 ge-
vonden verspreid over alle continenten. 
Het gaat om volken met een hoge mate 
van onderlinge harmonie, waar weinig 
of geen fysiek geweld voorkomt. Ze 
kennen methoden om zonder geweld 
en oorlog conflicten op te lossen en 
vermijden. Vaak is het de oorspronke-
lijke bevolking van een gebied, wat er-
op duidt dat de cultuur van vrede en ge-
weldloosheid van generatie op genera-
tie is overgedragen. Dat deze culturen 
konden overleven in een wereld waarin 
geweld zo dominant aanwezig is stemt 
hoopvol. Er is echt een andere weg dan 
die van steeds toenemend geweld en 
tegengeweld.
Meer info: www.peacefulsocieties.org, 
Ontleend aan: Geweldloze Kracht, 
voorjaar 2010

Hamas en Hezbollah omarmen 
geweldloze tactieken
Na Israël lang met geweld bestreden te 
hebben, beginnen Hamas en Hezbollah 
in te zien dat geweldloze tactieken 
als burgerlijke ongehoorzaamheid, 
protestmarsen, rechtszaken en 
boycots wel degelijk effectief kunnen 
zijn. De vooraanstaande Hamas-
parlementariër Azis Dweik zei onlangs 
“Als we geweld gebruiken helpen we 

Israël aan internationale steun” en “De 
Gaza-vloot heeft meer bereikt voor 
Gaza dan 10.000 raketten”. Dat is een 
ander geluid dan nog maar enkele jaren 
geleden. Toen vond Hamas geweldloze 
actie "iets voor vrouwen".
Nu wijst Hamas zelfmoordaanslagen 
af als contra-productief; ook het 
afschieten van raketten op Israël is 
gestopt. Hamasleiders nemen nu wel 
deel aan protestmarsen, producten 
uit de Israëlische nederzettingen zijn 
verboden in de Palestijnse gebieden 
en er worden rechtszaken in Europese 
landen aangespannen tegen Israëlische 
functionarissen.
Dit alles betekent niet dat Hamas, Hez-
bollah en Fatah nu pacifistisch zijn. Ze 
zien slechts in dat in hun situatie ge-
weldloze strijd wat te bieden heeft. Isra-
ël voelt zich er wel door in het nauw ge-
dreven. Luister maar naar  woordvoer-
der Mark Regev: “De mensen gebruiken
geweldloos verzet als dekmantel voor 
het provoceren van geweld”.
Ontleend aan een artikel van Charles 
Levinson, 4-7-2010

Zweden schaft dienstplicht af
Zweden heeft, na 109 jaar, per 1 juli 
jongstleden de militaire dienstplicht 
afgeschaft. Niet alleen positief want 
dit hangt samen met het minder strikt 
nemen van de Zweedse neutraliteit. 
Iets dat Zweedse deelname aan het 
NAVO-optreden in Afghanistan mogelijk 
maakte.

Clean Sky subsidieert wapenindustrie
EU-subsidies die de impact van de 
luchtvaart op de klimaatwijziging moeten 
verminderen, kunnen oorlogsvliegtuigen 
helpen ontwikkelen die nog dodelijker 
zijn dan die van vandaag. Dat hebben 
functionarissen in Brussel toegegeven.
De EU heeft 1,6 miljard euro vrijgemaakt 
voor Clean Sky. Dit onderzoeksproject, 
één van de grootste die de EU ooit 
heeft gefinancierd, is bedoeld om 
vliegtuigmotoren te ontwikkelen die de 
helft minder CO2 uitstoten. Dit betekent 
dat die motoren ook minder brandstof 
verbruiken en stiller zijn.
Vliegtuigen met een grotere actieradius 
die je minder lang van tevoren hoort 
aankomen zijn voor militairen erg 
interessant. Uit de glanzende brochures 
over het project blijkt dan ook dat 
grote wapenproducenten deelnemen, 
onder meer Dassault, EADS, Safran, 
Israel Aerospace Industries, Saab en 
Westland Helicopters.
Met name een Europese subsidie 
voor Israel Aerospace Industries roept 
verontwaardiging op. Dit bedrijf leverde 
veel van de wapens die Israël gebruikte 
bij de aanval op Gaza eind 2008, begin 
2009.

DE SAHARA,
    EEN OORLOG DIE NIET BESTAAT
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Dit staat niet in het 
nonproliferatieverdrag!
WASHINGTON, 23 april 2010. De Ame-
rikaanse president Barack Obama on-
derzoekt de mogelijkheid van de inzet 
van een arsenaal aan raketten met con-
ventionele niet-nucleaire ladingen met 
zeer explosieve kracht, die overal ter 
wereld binnen ongeveer een uur hun 
doelwitten kunnen treffen. Hoewel van 
de nieuwe superbom op Minuteman-ra-
ketten, geen kernbom is, zal zijn de-
structieve vermogen daarmee vergelijk-
baar zijn. Het wapen is meegenomen 
in de onlangs ondertekende START 2- 
verdragen met Rusland. De autoriteiten 
in Moskou eisten en slaagden er ook in 
om in de overeenkomst krijgen dat de 
Verenigde Staten een nucleaire kern-
raket zal verwijderen in ruil voor een 
van deze raketten.
Volgens de New York Times en CBS TV, 
moet de nieuwe bom, Prompt Global 
Strike (PGS) genaamd, in staat zijn om 
Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden in 
een grot in Afghanistan te doden, een 
volledig parate Noord-Koreaanse raket 
te vernietigen of een Iraanse nucleaire 
installatie aan te vallen, “zonder de 
nucleaire drempel te overschrijden.” Het 
voordeel van een militaire optie van een 
niet-nucleair wapen met hetzelfde ef-
fect als een kernbom is voor de rege-
ring-Obama belangrijk. Het was in eer-
ste instantie een plan van de Republi-
keinse president George W. Bush, maar 
dat werd geblokkeerd door protesten 
uit Moskou. De Russische autoriteiten 
zeiden toen dat, omdat de Minuteman 
ook in staat is kernkoppen te vervoeren, 
het onmogelijk was om vast te stellen 
dat de lancering van een PGS niet het 
begin van een nucleaire aanval bete-
kent.
De regering-Obama gelooft echter dat 
zij Rusland en China de nodige garan-
ties kan geven om misverstanden te 
voorkomen. De raketsilo’s van het 
nieuwe wapen zullen ver van de nucle-
aire kernkopsilo’s worden gebouwd en 
kunnen regelmatig worden geïnspec-
teerd door deskundigen uit Moskou of
 Peking. De superbom zit op een Minu-
temanraket, die met duizend pounds 
explosief materiaal aan boord met ge-
luidssnelheid door de atmosfeer vliegt. 
Bovendien zal uiterst geavanceerde ap-
paratuur de raket in staat stellen de 
bom met grote precisie op de geselec-
teerde doelen te laten vallen.
De verantwoordelijkheid voor het PGS-
project, waarvan de kosten voor het 
eerste experimentele jaar alleen worden
geraamd op 250 miljoen dollar, is ge-
legd bij generaal Kevin Chilton, com-
mandant van het Amerikaanse nucleaire 
arsenaal. Chilton verklaarde dat de PGS 
een leemte moet opvullen in de reeks 

van de momenteel beschikbare opties 
van het Pentagon. ‘Op dit moment,’  
zei  hij, ‘hebben we met niet-nucleaire 
wapens minstens vier uur nodig om elke 
plaats in de wereld te bereiken. Voor 
een snellere actie, ‘gaf hij toe,’ hebben 
we slechts de nucleaire optie.’
Met de nieuwe bom zullen Verenigde 
Staten in de toekomst met conventionele 
middelen zowel tegen een terroristische 
groep als tegen een vijandelijk land 
veel sneller kunnen optreden en daarbij 
internationale verontwaardiging over 
het gebruik van nucleaire wapens 
vermijden. Het is de bedoeling dat het 
testen van start gaat in 2014 en de VS 
het arsenaal beschikbaar zal hebben in 
2017. Obama zal dan niet meer aan de 
macht zijn, maar de superbom kan de 
niet-nucleaire erfenis worden van deze 
president, die reeds met de Nobelprijs 
voor de Vrede werd bekroond.
Tekst verspreid vanuit Havana onder de 
titel “De waanzin van deze tijd”. 

Wapenconferenties ongewenst in 
Amsterdam
Op 2 en 3 juni werd in de Groote 
Sociëteit aan de Dam in Amsterdam de 
Netherlands Offset Conference 2010 
conferentie gehouden, waarin onder 
het mom van technologie-uitwisseling 
grote wapenhandelaars bijeen kwamen 
om te praten hoe zij het Nederlandse 
bedrijfsleven via het ministerie van 
Defensie het beste van dienst konden 
zijn. De vijf aanwezige wapenreuzen 
(BAE Systems, Boeing, Lockheed 
Martin, L-3 Communications en Thales)
 

leveren wapens aan oorlogsregio’s, 
aan dictatoriale regimes en aan 
ontwikkelingslanden. Ook zijn ze 
allemaal betrokken bij de productie 
van kernwapens en/of clustermunitie. 
Bovendien was Lockheed Martin 
hoofdaannemer van het JSF-project, 
dat Nederland banen zou moeten 
opleveren via compensatieorders. 
Met de 6 miljard euro die de JSF 
zal kosten is dit met stip het duurste 
werkgelegenheidsproject ooit. 
 Op de conferentie was ook het 
Israëlische bedrijf Elbit aanwezig. Door 
Elbit geproduceerde UAVs (onbemande 
vliegtuigjes) werden onder meer inge-
zet bij Israëlische aanvallen op de 
Gazastrook, Libanon en Soedan. Ook 
levert Elbit de technologie en camera’s 
voor de scheidingsmuur tussen Israël 
en de Palestijnse gebieden en voor het 
hek tussen de VS en Mexico, bedoeld 
om ‘illegale’ immigratie tegen te gaan.
 Voor de deur van de Groote Socië-teit 
werden de congresgangers en om-
standers aangesproken door leden van 
Campagne tegen den Wapenhandel, 
het Haags Vredesplatform en  PAIS.
Dit protest kreeg een staartje. In de 
Amsterdamse gemeenteraad kwamen 
vragen van de  SP en zowaar de VVD 
bezorgd was voor de veiligheid in de 
stad.  Het gemeentebestuur gaf de 
vragenstellers gelijk met het volgende 
antwoord”[…] Vanaf 2005 is de lijn 
van het college dat het houden van 
dergelijke conferenties haaks staat op 
de Amsterdamse aanpak van agressie 
en geweld, waarin een belangrijk 
speerpunt is het wapenvrij maken van 
de gemeente. Het huidige college 
handhaaft deze zienswijze en is dan 
ook van mening dat het onwenselijk 
is dat deze conferentie in Amsterdam 
wordt gehouden en zal dit ook 
aangeven bij de betrokken partijen.” 
Wij hopen dat ze woord houden!

 

foto: José van 
Leeuwen
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Selectie uit de landelijke Aktie
Agenda van Omslag en Socia
Media. De meest recente en

volledige versie staat op
www.aktieagenda.nl (u kunt daar

zelf agendapunten invoeren).

Permanente acties 
- Iedere eerste zaterdag van de 
maand: Vredeswake op de Stad-
huisbrug te Utrecht - met op ons 
spandoekje ‘Vrede zonder wapens’. 
Org: Vredeswakegroep Regio Ut-
recht. 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 
in Rotterdam: manifestatie Neder-
landse troepen weg uit Afghanistan. 
Binnenwegplein, tussen boekhandel 
Donner en de Media-markt. 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
- Van 25 juni tot 31 aug. is de Ecoto-
pe Biketour aan de gang door Enge-
land, Frankrijk, België en Nederland. 
Exacte data voor ontmoetingen op 
www.ecotopiabiketour.net.  
- 21 juli tot 8 aug.: Vredesfietstocht 
door Duitsland naar vestigingen van 
de wapenindustrie, kazernes van 
de Bundeswehr, exercitieterreinen 
en andere militaire voorzieningen, 
om daar voor ontwapening en 
vrede te demonstreren. E25,- per 
dag. Contactpersoon in Nederland: 
Johanna Pfeffer. Org: DFG-VK 
Beieren. Info: 06-14651148. E-mail: 
johanna@pfeffer.nl. Web: www.dfg-
vk-bayern.de.

18-26 sept, overal in Nederland: 
VREDESWEEK. Organisatoren: di-
verse gemeenten, kerken en scho-
len, en o.a. IKV onder het motto
“Buurten voor Vrede”. Hum. Vredes-

beraad, Haags Vredesplatform, PAIS. 
Hieronder enkele evenementen::
- Groningen, 19 sep, Openbare Biblio-
theek 13-17 u. "Zijn wij verantwoordelijk 
voor de vrede?", pubieksdebat en uitrei-
king prijs journalist voor de vrede.
- Sittard, 19 sep. in Fenix, 13.30 uur, Ge-
leen 22 sep. in Teater Karroesel, 13.00 
uur: Kinderfestival met o.a. kindertheater 
De Ossekop (org. PAIS).
- Amsterdam, 20 sept. Studio K, Nacht 
van de Vrede (org, IKV, nader bericht bij 
IKV).
- Sittard, 21 sep, in Biblianova 19,30 uur. 
Lezing over vredeseducatie door Prof. Dr. 
Lennart Vriens (org. PAIS).
- Den Haag 24 sept. De Regenvalk 
20.00 uur; Vredesdiner met als thema 
Klimaatverandering als casus belli. (org. 
HVP  ism. Haagse klimaatfractie). 
- Utrecht 24 sept. IKV-Vredeswerkdag, 
tevens symposium Visies op Vrede, met 
uitreiking scriptieprijs.
- Rotterdam, 26 sept. Erasmushuis: 
derde Seeds of Change festival  met 
markt onder het thema "Samen". 
--Nederland 18-26 sep: De Raad voor 
de Kerken verspreidt een brochure 
“Wees niet bang” met als thema de 
rechtvaar-dige vrede.

Tentoonstellingen
Den Haag, GEMAK: Paviljoensgracht 
24, Fototentoonstelling  Dutchbat III 
door Friso Keunis - 15 jaar Srebrenica.
Museum voor Vrede en Geweldloos-
heid:
1 t/m 29 sept.: Vergeven - Verzoenen. 
Maastricht; 
3 t/m 29 sep.: Vergeven – Verzoenen,  
Amsterdam.
13 t/m 25 sep. Zicht op Vrede, Gronin-
gen.
16 sept. t/m 8 okt.: Gandhi, Apeldoorn.
17 sept. t/m 16 okt.: 75 jaar Kerk en 
Vrede, Boxmeer.
Meer info: www.vredesmuseum.nl/info/
agenda.php of 015-785.01.37

gezocht!   
JOURNALIST VOOR DE VREDE 
2010                     
Doe mee!

Transparante informatie over oorlog 
en vrede, Wie vindt dat niet belangrijk? 
Het Humanistisch Vredesberaad 
heeft daarvoor de publieksprijs voor 
vredesjournalistiek ingesteld,als blijk 
van onze  kritische kijk op de Neder-
landse media. Meer informatie op: 
www.humanistischvredesberaad.nl.

De wisselprijs is vernoemd naar Han 
Achtienribbe, een humanistische vre-
desactiviste (1930-1999). Eerder werd 
de prijs toegekend aan: 
Stan van Houcke, Anja Meulenbelt, 
Mohammed Benzakour, Ramsey Nasr, 
Koert Lindijer, Arnold Karkens en 
Minka Nijhuis.

Ook u kunt kandidaten voordragen: 
stuur tot 25 augustus 2010 een gemo-
tiveerde nominatie naar:   
info@humanistischvredesberaad.nl
of Postbus 235,2300AE Leiden of bel 
0648233329 

Reeds aangemelde kandidaten: 
Marjon van Royen (NOS Z.Am), Gie 
Goris (MO-be), Huub Jaspers (VPRO 
Argos), Catherine Vuylsteke (de 
Morgen)


