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EEN ANTIMILITARISTISCH STEUNFONDS 
         UIT DE KAST
Jan Bervoets en Gerrit Frijstein  

    Vanaf in ieder geval 1922 bestaat er een Fonds Internationa-
le Solidariteit (FIS), dat in die jaren is opgericht door de Inter-
nationale Antimilitarische Vereeniging (IAMV). Dit fonds is een 
steunfonds voor mensen die verzet plegen tegen het leger, 
oorspronkelijk tegen dienstweigeraars. Het IAMV kende als be-
langrijkste voormannen de anarchosyn-dicalist Albert de Jong 
en de principiële strateeg van de geweldloze weerbaarheid 
Bart de Ligt. Tijdens de Spaanse burgeroorlog viel het IAMV 
uiteen, maar het fonds bleef voortbestaan, omdat het naast 
dienstweigeraars ook steun verleende aan door  het naziregi-
me vervolgde anarchisten. Sedertdien werd het beheerd door 
anarchisten: het  Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten, die 
daarmee dienstweigeraars bleven steunen, veelal niet-erkende 
gewetensbezwaarden. Toen in 1971 de Federatie van Vrije So-
cialisten was ontstaan, werd het FIS een steunfonds voor 
slachtoffers van repressie in het algemeen. Na de ontbinding 
van de federatie stond het FIS onder beheer van een comité 
waarin ook ik kwam te zitten.
    Door allerlei omstandigheden is dit fonds slapend geworen; 
een van de redenen is dat de totaalweigeraars aan het eind 
van de jaren ’70 geen beroep deden op het FIS. Een andere 
is dat de Vrije Bond, die nu praktisch de rol van de ontbonden 
federatie wil overnemen, over eigen solidariteitsfondsen be-
schikt. Toch is er nog op verschillen-de manieren steun ver-
leend, het laatst nog in de jaren ’90 aan een Servische dienst-
weigeraar in het Kroatische Kraji-na, die door de opstandige 
Serven werd geronseld. Omdat dienstweigering geen reden is 
tot erkenning als vluchteling zou deze in Nederland belande 
asielzoeker aan de Kroatische regering van Tudjman worden 
uitgeleverd en daar ongetwijfeld zijn geïnterneerd. Hij is door 
het fonds aan mid-delen van bestaan geholpen.
   Het fonds bevond zich vanaf 2001 onder persoonlijke hoede 
van Jan Bervoets, die aan dit monopolie snel een eind wilde 
maken, door het zijn oorspronkelijke bestem-ming terug te ge-
ven en er weer een antimilitaristisch fonds van te maken. In 
dat jaar heeft het fonds eenmaal een uitkering gedaan aan een 

cliënt, die een boete heeft gekregen bij een inspectieactie in 
Volkel. Daarna stokte zijn activiteiten als gevolg van reorga-
nisatieplannen.
    Het was de bedoeling dat het zou samengaan met het in 
1985 opgerichte Fonds Burgerlijke Ongehoorzaamheid, dat 
indertijd de slachtoffers van repressie tijdens de bezetting in
Woensdrecht te hulp zou schieten. Overleg met de beheer-
ders van dat fonds, Gerard van Alkemade en Piet Reckman 
werd doorkruist door hun ontijdig overlijden. Ik was met 
Gerard aan het corresponderen over de statuten van het 
nieuwe fonds, die dus niet zijn afgeschreven. Het FIS kan in 
zijn huidige benaming niet blijven voortbestaan: er bestaat 
een Fonds Internationale Solidariteit van de Vrouwenbond 
van de Partij van de Arbeid, en de afkorting FIS heeft vanuit 
Algerije ook een andere betekenis gekregen. De tot nu toe 
voorgestelde nieuwe naam is Stichting Antimilitaristisch en 
Anti-Atomair Steunfonds (SAAS).  Maar ondanks dat een en 
ander nog niet definitief geregeld is, hebben problemen rond 
Nieuw Millingen ons genoodzaakt om met het fonds in actie te 
komen.
    Volgens de ontwerpstatuten wil het fonds voortaan 
materiële hulp en bijstand  verlenen aan personen of 
organisaties, die “a […] slachtoffer zijn van dwang om deel 
te nemen aan oorlogs-geweld of oorlogsvoorbereiding; b […] 
zich op geweldloze wijze verzetten tegen oorlogsgeweld, 
oorlogsondersteuning of oorlogs-voorbereiding door 
propaganda of bewapening dan wel tegen projecten voor de 
toepassing van kernenergie of kernwapens, en die als gevolg 
van de daarbij noodzakelijke burgerlijke onge-hoorzaamheid 
materiële schade lijden; c  […] slachtoffer zijn van
de aantasting van vrijheidsrechten als gevolg van belangen 
die verband houden met oorlogsbevordering, bevordering van 
kernenergie of -bewapening of propaganda daartoe.”
 
Het fonds maakt nu  bekend dat het open staat 
voor aanvragen van uitkeringen, wat feitelijk 
een publiek geheim was. Tot nu toe hebben alle 
partijen met succes geprobeerd te voorkomen dat 
het tot uitkeringen zou komen, maar uiteindelijk is 
zijn optreden noodzakelijk gworden. En nu moeten 
we zien te voorkomen dat het snel uitgeput raakt.

Daarom roepen wij de lezers op ons 
antimilitaristisch steunfonds te helpen met 
uw financiële bijdrage. Hiervoor staat een 
gironummer open: 0482400, dat voorlopig staat op 
naam van het Fonds Internationale Solidariteit.

Voor aanvragen van steun: Jan Bervoets, 
Valkenboskade 461, 2563 JC Den haag, e-mail 
jan.bervoets@casema.nl.
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DAT IS PAS GOEDE BEZUINIGING!!!

Tijdens de havendagen in Rotterdam op 3 september heeft 
CloLoNel actie gevoerd met het volgende manifest:

Het CLownelijk Loslopend Nederlands Leger (CLoLoNeL) heeft 
vernomen dat Defensie een financieel tekort heeft. Gezien de 
huidige crisissituatie stelt CLoLoNeL voor dat Defensie de eer 
aan zichzelf houdt en zichzelf opheft. Immers, het onderhouden 
van alle materialen en wapens van Defensie kosten alleen maar 
geld en leveren weinig lol op. CLoLoNeL heeft jaren geleden al 
de lach als wapen aangenomen, vrij voor iedereen en zonder 
onderhoudskosten. 
[…]
CLoLoNeL constateert dat het Defensie apparaat uitermate 
geschikt is voor het principe van recycling. Immers heeft zij veel 
oud ijzer zoals tanks, bommen en oorlogsschepen. Als onderdeel 
van de campagne Oud Lood om Oud IJzer zal CLoLoNeL aanwezig 
zijn op de Wereldhavendagen om de Marine te helpen een nieuwe 
begroting op te stellen met een ijzeren koers van 17 ct pet kilo. 
IJzer kan zo op een duurzame manier hergebruikt worden. Tanks 
en geweren kan je omsmelten tot handige gebruiksvoorwerpen 
als een kandelaar, die echt licht brengt of een kookpannetje om 
voor elkaar te koken. Zo krijgen de bezittingen van Defensie een 
waardevolle functie, waar iedereen blijer van wordt. Delf wat uit de 
recycle-manie voortkomt, kan gebruikt worden om Zorg, Onderwijs 
en Welzijn nu eens de boost te geven die deze terreinen verdienen. 

REDACTIONEEL
    Op de convocatie voor de  redactievergadering voor het vorige nummer kregen 
wij bericht van Bernadette Pilanen en Kees de Boer, die wegens drukke bezigheden 
in hun eigen omgeving genoodzaakt werden uit de redactie terug te treden.  Het 
gevolg was dat het blad gerund zou worden door één redacteur, wat door alle partij-
en als minder wenselijk werd beschouwd. Gelukkig bleek Chris Geerse bereid tot de 
redactie toe te treden.
    Hij zal zich in het bijzonder bezig houden met de opzetten van een e-mail nieuws-
brief. Daarmee willen we een nieuwe stap zetten in de digitalisering van de nieuws-
voorziening vanuit de vredesbeweging. Nu al is dit blad te lezen op internet en dat
wordt ook druk gedaan. We verwachten dat in de loop der jaren al geslonken be-
langstelling voor het papieren blad verder zal afnemen. We kunnen nog vele jaren 
vooruit maar er kan dus een moment komen dat het financieel niet meer mogelijk is 
dit blad op papier uit te brengen. Dan willen we zover zijn dat we via internet op een 
goede manier verder kunnen.

KLIMAATVERANDERING    
          EN OORLOG

Op 24 september organiseerde het 
Haags Vredesplatform zijn jaarlijks vre-
desdiner. Thema was klimaatverande-
ring als oorzaak van (toekomstige) 
oorlogen. De voorzitter van het Instituut 
voor Milieuveiligheid Wouter Veening 
hield na de maaltijd een lezing die te 
beluisteren is op vredessite.nl/nieuws/
2010/veening2409.html. Met deze 
avond droeg hat HVP bij aan een dis-
cussie, die in Den Haag op gang wordt 
gebracht door het mede door Veening 
opgestelde Klimaatmanifest. Daarin 
wordt opgeroepen tot een plaatselijk 
initiatief voor klimaatverandering. Het 
HVP heeft dit manifest mede onderte-
kend, omdat door burgerinitiatieven 
bewerkstelligde klimaatwijziging kan 
bijdragen tot een eind aan de wereld-
wijde jacht naar fossiele brandstoffen 
en de oorlogen die daarom worden 
gevoerd.
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KERNWAPENS 0P 
STEDEN 
GEOORLOOFD?
Op 17 september heeft het gerechtshof 
in Den Haag uitspraak  gedaan in het 
proces van duizend eisers in hoger be-
roep tegen de Hoge Raad. Die is voor 
de rechter gebracht om een opvatting 
die hij op 21 december 2001 impliciet 
heeft verwoord in zijn arrest na een pro-
ces van duizenden eisers tegen kern-
wapens  Wat betekent dat alle vormen
van kernwapengebruik in beginsel 
rechtmatig zouden kunnen zijn. Dat wil 
zeggen in overeenstemming met het 
volkenrecht bij een gewapend conflict, 
met name het internationaal humanitair 
recht. Dit zou dan ook voor de meest 
vèrstrekkende en massavernietigende 
optie gelden, het ‘eerste gebruik’ van 
zware strategische kernwapens recht-
streeks op steden.. 
Het gerechtshof heeft in zijn uitspraak  
erkend dat de Hoge Raad de aange-
vochten opvatting naar voren heeft 
gebracht. Het hof keurt goed dat de 
raad op 21 december 2001: ‘..impliciet 
de mogelijkheid heeft opengelaten dat 
een situatie denkbaar is ‘een eerste ge-
bruik’ van kernwapens op bevolkings-
centra niet zonder meer onrechtmatig 
is.’[…]: ‘te weten een situatie waarin het
[...] recht op zelfverdediging aan de or-
de is, waarbij het [...] recht op overleven 
van de staat op het spel staat.’  Maar 
volgens datzelfde Hof veroorzaken 
atoombommen op steden een situatie 
waarin eigenlijk niets rechtmatigs te 
bespeuren valt. Het hof stapt dan over 
naar de stelling dat dan  een situatie 
aan de orde zou zijn die: ‘...een in 
beginsel onrechtmatig handelen zou 
kunnen gaan rechtvaardigen.’  Het lijkt 
op de uitspraak waarmee Duitsland 
de invasie van het neutrale België in 
1914 verdedigt: “Not kennt kein Gebot” 
ofwel in de oorlog is uiteindelijk alles 
geoorloofd.
Dit rechterlijke gedraai heeft tot heftige
reacties van deelnemers aan de acties
in het Volkel van de afgelopen paasma-
nifestatie geleid. Een van de arrestan-
ten, die binnenkort moet voorkomen,  
vraagt zich in zijn correspondentie af of 
het zin heeft om zich voor een dergelijk 
gerecht te verdedigen. 
In het komend nummer van het Vredes-
magazine zullen de advocaten nader op 
deze kwestie ingaan. 

EEN PAAR MAANDEN IN EEN MIJNSCHACHT 
ZOU WONDEREN KUNNEN DOEN

Soms - eigenlijk best wel vaak - wens ik dat de politici die ons land besturen, 
de directeuren van de grote bedrijven en banken of de generaals Chileense 
mijnwerkers zijn. Mijnwerkers die 700 meter onder de grond zitten en dat we 
maandenlang kijken hoe ze daar zitten. Het contact verbroken met iedereen 
die voor ze werkt. En dat wij dan in die tijd van alles veranderen boven. Dingen 
verschuiven, op zijn kop zetten, de bezem er doorheen halen. Dat alles zo ri-
goureus dat wanneer ze dan uiteindelijk na een maand of drie weer boven ko-
men, ze geen idee hebben waar ze terecht zijn gekomen en denken dat dat ligt 
aan hun ondergrondse verblijf. Dat daarna iedere keer wanneer zij of anderen 
weer beginnen met alles zo te verdelen en te veranderen in het voordeel van 
hun kleine groepje we ze weer ´s nachts van hun bed lich-ten en laten zakken 
in een ingestorte mijnschacht.

Dat wij dat niet alléén doen. Maar dat overal ter wereld hetzelfde gebeurt. Dat 
we onze tijd zo besteden dat welvaart en welzijn zich over de wereld gelijkelijk 
verspreiden als een weldadig gas. Dat de noodzaak om een ander het brood 
in de mond te misgunnen, hele landen te vernietigen en van huis en haard te 
verdrijven voor iedereen verdwijnt.

Soms - eigenlijk best wel vaak. Wanneer er teveel zaken zijn waar ik over na 
moet denken. Ik weer eens niet kan kiezen wat ik wil. Dan zou ik in mijn eentje 
700 meter onder de grond in een vergeten mijnschacht willen zitten. Zonder ca-
mera´s. Zonder mensen die maanden bezig zijn me te redden. Maar met vol-
doende eten, muziek en mooie boeken. Het is niet dat ik iets tegen mensen 
heb. Ik ben er zelf één. Wel tegen alle keuzes die we maken ten koste van 
anderen. Wanneer ik dan na mijn retraite weer bovenkom doe ik in het in stilte 
en neem ik gewoon mijn plekje weer in. Dan hoop ik dat alles wat ik bedacht 
heb en mijn goede voornemens stand houden. Langer dan een maand.

Dan hoop ik dat ik het niet alleen doe. Maar dat iedereen ergens zo´n mijn-
schacht heeft. Wanneer het nodig is en dat het op deze manier ordenen van 
alle gedachten oplevert dat er andere keuzes gemaakt gaan worden. Want
zeg nou zelf, zoals nu kan het toch niet doorgaan.

GEEN NEDERLANDSE OORLOGSTRAINERS NAAR 
AFGHANISTAN

Vrouwen voor Vrede heeft tijdens de formatieperiode van het nieuwe kabinet een 
brief naar Kamerleden van CDA, D’66, Groen Links en PvdA gestuurd. Aanleiding 
zijn voorstellen voor een politiemissie naar Afghanistan, waartegen voorzichtig 
bezwaren worden geuit. “[…] zolang de overheid in Afghanistan nog zo corrupt is, 
en de opgeleide politieagenten fungeren als paramilitairen, zal het opleiden van 
politie alleen maar tot meer geweld leiden. Het verzoek tot het opleiden van politie is 
ook niet gedaan door de Afghanen zelf, maar komt van de NAVO. Pas als er vanuit 
de Afghaanse samenleving zelf een verzoek wordt gedaan om hulp bij het opleiden 
van niet-corrupte politie, zou onze regering hier - onder strikte voorwaarden - 
positief op kunnen reageren.” 
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 “…ALS EEN OPGESLOTEN VLIEG EEN UITWEG 
ZOEKT”
 Jan Rijnders schildert  oorlog en verloedering
Omdat de Delftse schilder en docent op 
de Vrije Academie Jan Rijnders dit jaar 
vijfenzeventig jaar oud wordt, zijn er op 
drie locaties in de stad tentoonstellingen 
ingericht. Twee ervan, in het Prinsenhof 
(open di-zo 11-17 u) en in galerie O26 
(Oude Delft 26, open vrij-zo 13-17 u) zijn 
al sedert 18 september open en duren tot 
21 november. In DOK Kunst, (Openbare 
Bibliotheek, Vesteplein 100, open op 
winkeltijden) loopt de tentoonstelling van 
8 oktober tot 6 november. 

De titel ven de tentoonstellingencyclus 
Over leven lijkt naar het leven van de 
kunstenaar te verwijzen, - de inrichting 
van de catalogus, die bij de balie voor 
19,95  € wordt verkocht, schijnt dat te be-
vestigen - maar vooral verwijzen zijn  
schilderijen, die doen denken aan de 
pop-art van de protestperiode van de ja-
ren ’60, in toenemende mate naar het le-
ven van de mensheid in het algemeen. 
Tien jaar na zijn dienstplichtperiode be-
gint Rijnders namelijk het militaire stel-
sel, de wapenhandel en de oorlog aan de 
kaak te stellen door realistische beelden
 en symbolische verwijzingen. Daarin 
schaart hij zich met zijn geëngageerde 
expressie naast zoveel bekendere tijdge
noten als Gustave Asselbergs, Uwe Lau-
sen en Enrico Baj. In 1974 construeert hij 
een anti-geweldmonument, dat in 1999 
in het Haagse congrescentrum en in 
2003 nog in volle glorie in de Oude Kerk 
heeft gestaan. Daarvan staan bewaard 
gebleven gedeelten nu verspreid in het 
Prinsenhof.  
Oorlogsherinneringen en de angst voor 
gifgas uit de lucht ( “ik vertrouw de hemel
niet meer”) komen in geheel zijn oeuvre
voor. Een wand vol welhaast abstracte 
bergen en ravijnen krijgt de titel Wippol-
der. Dat naar dit vlak gelegen wijkje 
(dorpje) benoorden Delft wordt verwezen 
komt doordat dit zijn geboortestreek is, 
dat in mei 1940 slagveld was en door 

Stuka’s werd gebombardeerd. De jaren
 1990-1994 wijdt hij volledig aan schil-
derijen met agressieve en aan het 
leven lijdende honden. Zijn uitspraak 
“dat je een hond kunt dresseren vind 
ik iets engs hebben” verwijst naar het 
soldatenleven. In 1993 sluit hij deze 
cyclus af door deze honden op sterk 
water te zetten.
In de loop van zijn oeuvre maken de 
beelden van militairen, monsters in de 
lucht en verknipte wolken met gepara-
chuteerde vrijheidsbeelden plaats 
voor meer menselijke figuren of 
abstracte landschappen, maar altijd in 
die context van angst en vermaning 
die men als maatschappijkritiek kan 
beschouwen – wat zwarte humor nu 
eenmaal is. Mari Andriessens Dokwer-
ker strompelt in krukken door een he-
mel vol luchtbellen en tot neerstorten 
gedoemde helikopters. Files versmel-
ten met een boomlandschap aan en 
eindigen in wrakschappen. Fietsers, 
topsporters en evenwichtskunstenaars 
zoeken hun weg in een vervreemde 
wereld met gekrulde perspectieven 
of bloedige ongelukken, of – zoals bij 
Constant Nieuwenhuis na zijn afscheid 
van Nieuw Babylon - in een theater dat
verwijst naar een spektakelmaatschap-
pij. 
Zo worden deze tentoonstellingen een 
feest van confrontatie, waarbij aan de 
bezoeker antwoorden worden ge-
vraagd. Hij zal misschien meer inter-
pretaties vinden dan in dit stukje staan. 
Zelf zegt Jan Rijnders: “uiteindelijk gaat 
alles naar de verdommenis, maar je 
moet er wel om kunnen lachen.” Maar 
over ontbrekende vrede kun je blijven 
discussiëren zonder dat aan zijn werk 
afbreuk wordt gedaan.    
      Jan Bervoets 

Foto van een deel van het antigeweld-
monument door Marieke Thiescheffer )

KERK EN VREDE TEGEN 
HET REGEERAKKOORD 

Via een persbericht van 30 september 
j.l. protesteert Kerk en Vrede tegen het 
regeerakkoord dat feitelijk een oorlogs-
akkoord is. “Eenzijdig eigenbelang 
[wordt] te vuur en te zwaard verdedigd”
Zowel binnenlandse en buitenlandse 
problemen worden militair opgelost. 
“[Dat] wordt al meteen vertaald in de 
nadruk op energie- en grondstoffenze-
kerheid en de bevordering van de han-
dels- en economische belangen van 
Nederland en Nederlandse bedrijven. 
[En] later in de buitenlandparagraaf 
ingevuld met het voornemen actief 
deel te nemen aan militaire missies 
die de koopvaardij beschermen tegen 

piraterij en voor de grotere rol die het 
bedrijfsleven krijgt te spelen in de ont-
wikkelingssamenwerking waarbij vooral 
voor programma’s gekozen zal worden 
op thema’s waarin het Nederlands be-
drijfsleven sterk is. Het perspectief van 
de allerarmsten en hun behoeften en 
[...] de sociaaleconomische [...] oorza-
ken van piraterij worden in deze op 
eigenbelang gerichte benadering vol-
strekt buiten beschouwing gelaten.” 
Bovendien meent Kerk en Vrede dat 
een militaire verdediging van energie- 
en grondstoffenvoorziening een heilloze 
weg vormt die in de nabije toekomst tot 
steeds omvangrijkere gewelddadige 
conflicten zullen leiden, met als gevolg 
dat ook steeds meer mensen op drift 
raken. Ook hier wil het kabinet kennelijk 
niet kijken naar de oorzaken van migra-
tiestromen, maar blijkens het concept-
regeerakkoord de krijgsmacht inzetten 
om ‘de illegale immigratie’ aan banden 
te leggen. 
Kerk en Vrede stipt nog meer concrete
 militaire dreiging aan: het voornemen 
om in NAVO-verband de internationale 
strijd tegen terrorisme actief te steunen. 
Er wordt al concreet een artikel 100-
brief aan de Kamer aangekondigd over 
een nieuwe missie naar Afghanistan! 
Delen van militaire missies zullen bo-
vendien worden gefinancierd uit het al
 van 0,8 naar 0,7 procent teruggebrach-
te budget van ontwikkelingssamenwer-
king waardoor de integratie van ontwik-
kelingssamenwerking bij militaire mis-
sies verder wordt uitgebouwd. Ons land 
levert hierdoor “ontwikkelingswerkers 
met een geweer.“ Bovendien wordt, alle 
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WAR RESISTERS INTERNATIONAL
BETAALT GEEN OORLOGSBELASTING!
De Engelse belastingdienst dreigt War 
Resisters International )WRI’, met de 

beslaglegging van activa. WRI betaalt  
een deel  van zijn inkomstenbelasting 
niet omdat daarmee oorlog wordt gefi-
nancierd. Vanaf 2001 houdt het 7% van
zijn belastingen in, het deel dat voor de
 defensiebegroting is bestemd.  WRI 
heeft dit elk jaar toegelicht:: “De inter-
pretatie van de rechten van de mens 
verandert voortdurend, en tegenwoor-
dig is er geen twijfel meer dat gewetens-
bezwaar tegen militaire dienst een men-
senrecht is, afgeleid van art. 9 van de 
VN-conventie. Wij zijn ervan overtuigd
dat hetzelfde opgaat voor gewetensbe-
zwaar tegen belastingheffing voor het 
leger. Wij spreken daarom tegen dat de 
schuld… een wettelijke schuld is omdat
zij voortkomt uit een wet die fundamen-
tele mensenrechten schendt”. 
Daarnaast wijst WRI op tradities van 
burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals 
die door Henry David Thoreau, Mohan-

das K Gandhi, of Martin Luther King 
zijn uitgeoefend.
Het huidige conflict gaat over de belas-
tingsjaren 2007/08, 2008/09, en 
2009/10. In zijn dwangbevel gaat de 
belastingsdienst helemaal niet in op de 
mensenrechten, zij schrijft domweg: 
“Volgens onze administratie… bent u er
 niet in geslaagd deze belasting op tijd
 te betalen. U moet daarom het volledi-
ge bedrag per omgaand voldoen… Als 
u daar niet aan voldoet gaan wij ervan
uit dat u onwillig bent te betalen en zul-
len wij tot inbeslagnameactie overgaan, 
waarbij wij uw activa voor openbare 
verkoop op  een veiling zullen gebrui-
ken.” 
WRI heeft in zijn antwoord voorgesteld 
om over deze kwestie opnieuw met de 
belastingambtenaren te praten. Als die 
niet bereid zijn de gewetensbezwaren 
van WRI te erkennen, zal de 
organisatie  naar de rechter stappen. 

Steun War Resisters’ International 
met uw gift
War Resisters’ International kan zijn 
geld echt beter gebruiken dan belas-
ting betalen!  Onder het motto “Oorlog 
is een misdaad tegen de menseijkheid” 
is zij over heel de wereld actief. Er zijn
in alle werelddelen organisaties aange-
sloten.
De WRI heeft speciale programma’s, 
die bedoeld zijn om de aangesloten 
organisaties - vooral die in  spannings-
gebieden - en ook individuele vredes-
activisten te steunen. Zo is er een pro-
gramma om dienstweigering te onder-
steunen en een programma dat gericht 
is op geweldloos actievoeren. Naast 
het blad ‘The Broken Rifle’ geeft de 
WRI ook een e-mail nieuwsbrief ‘War 
Profiteers’ News’ uit, die erop gericht is 
de wapenindustrie aan de kaak te stel-
len. Ook zijn er veel vrouwen binnen 
de WRI actief. Zij hebben een eigen 
publicatie ‘WRI Women’.
Bij dit nummer van ‘t Kan Anders is een
acceptgirokaart gevoegd waarmee u 
het internationale vredeswerk van de 
WRI kunt steunen. LET OP: het gaat 
hier dus om een extra gift en niet om 
het abonnementsgeld voor dit blad 
of om contributie voor Pais. Omdat 
Pais de Nederlandse afdeling van de 
WRI is, zijn uw giften aftrekbaar voor 
Inkomstenbelasting want Pais is door 
de Belastingdienst erkend als ANBI.
Meer informatie over de WRI vindt u
op de website van Pais: 
www.vredes-beweging.nl, en uiteraard 
op www.wri-irg.org

Initiatief voor clandestien uitstapje 
Palestijnse vrouwen krijgt navolging 
in Israël

Zeshonderd Israëli’s hebben zich aange-
sloten bij een campagne van burgerlijke 
ongehoorzaamheid, en beloven Pale-
stijnse vrouwen en kinderen uit de Wes-
telijke Jordaanoever naar Israël te smok-
kelen voor een dagje uit. Zij worden 
geïnspireerd door schrijfster Ilana Ham-
merman die tweemaal eerder Palestij-
nen een glimp gunde van leven buiten 
de bezette gebieden om ‘even adem 
te halen’ zoals een van de Palestijnse 
deelnemers zei.
"We verzetten ons tegen de immorele 
wet die Israëli’s toestaat te gaan waar 
ze willen maar die Palestijnen gevangen 
houdt in hun dorpen, " zegt Ofra Lyth, 
initiatiefnemer van een online forum 
ter ondersteuning van de campagne. 
De actie is niet zonder risico. Tegen 
Hammerman loopt momenteel een 
gerechtelijk onderzoek. Bij veroordeling 
hangt haar een gevangenisstraf van 
twee jaar boven het hoofd.

gepredikte noodzaak tot bezuiniging 
ten spijt, doorgegaan met het miljoenen 
verslindende Joint Strike Fighter-traject.

MAAR WAT DAN?

Kerk en Vrede doet een beroep op het 
Handvest voor Compassie, een Engels 
initiatief van Karen Armstrong, dat in 
tweeëndertig landen werd gepresen-
teerd in gezamenlijke bijeenkomsten 
van alle levensbeschouwingen: Christe-
nen, Joden, Islamieten en vrijdenkers. 
Doel van dat manifest is: ‘[…] dat wij 
compassie in onze gepolariseerde we-
reld maken tot een duidelijke, lichten-
de en dynamische kracht. Indien com-
passie is geworteld in principiële vastbe-
slotenheid om uit te stijgen boven 
egoïsme, kan zij politieke, dogmatische 
en religieuze grenzen slechten [...] 
Compassie voert naar verlichting en is 
onmisbaar voor het realiseren van een 
eerlijke economie en een harmonieuze 
wereldgemeenschap die in vrede met 
elkaar leeft.’  
Op 12 september vond voor Nederland 
deze bijeenkomst plaats in de Mozes en 
Aäronkerk in Amsteredam. De beweging 
die hieruit ontstond, het Interreligieus 
Beraad, verspreidt nu een Manifest voor 
Verdraagzaamheid, dat te gelegener 
tijd aan alle Kamerleden en politieke 
partijen zal worden gezonden. Daarin 
wordt gesteld:  “Helaas werken de 
media en het politieke debat een sfeer 
van onverdraagzaamheid in de hand 
door andersdenkenden stelselmatig als
 gevaarlijk weg te zetten. Het lijkt alsof 

politici en journalisten zich niet altijd 
voldoende afvragen wat de ander wer-
kelijk beweegt. Daardoor wordt vaak 
een eendimensionaal beeld van de 
samenleving geschetst. Het is tijd voor 
een mentaliteitsomslag." Daarom roept 
het Beraad de politieke partijen op om 
zich in deze campagne en in de nieuwe 
regering onomwonden uit te spreken 
voor respect en verdraagzaamheid. 
Wie het Manifest mede wil onderteke-
nen kan het vinden op 
www.manifestvoorverdraagzaamheid
.nl.   

Foto van een deel van het antigeweld-
monument van Jan Rijnders door Hen-
drik van Leeuwen 
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VERLOREN WOORDEN GEVONDEN!

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrede organiseerde Pais op 19 
september voor het derde achtereenvolgende jaar een Vredes(kinder)festival. De 
ruim honderd bezoekers konden genieten van o.a. kindertheater, een sambaband, 
gedichten, zang en djembé. Na een kort openingswoord door Jenifer Watson wist 
de negenjarige Jordan alle programmaonderdelen leuk te presenteren. De samba-
band Razematas beet met zijn vrolijke drumgeluid de spits af waarna Theater Oppe 
Kop in een grandioos optreden een zoektocht uitbeeldde:  naar woorden die uit het 
woordenboek verdwenen waren die mensen waren vergeten: Helpen, Blij, Vriend, 
Liefde en Vrede. Op het toneel werden ze gelukkig weer gevonden en konden ze 
aan het publiek worden getoond..

OVER WIJ EN DE VREDE 

Op 26 september hield het Humanis-
tisch Vredesberaad zijn jaarlijkse inter-
nationale dag van de vrede. Thema was
de vraag: “zijn wij verantwoordelijk voor
de vrede?” De voorzitter van het Huma-
nistisch verbond Groningen Marijke van 
de Hel begon haar openingswoord met 
een gedicht van Toon Tellegen “vrede”,  
vertelde van het jaarthema “de lieve 
vrede” bij de humanisten in Groningen 
en eindigde met de constatering dat 
“vre-de” een werk-woord is, Daarna  

volgden twee presentaties van Marcel 
Brus en Leon Wecke, die antwoord ga-
ven op de vraag in hoeverre de toe-
hoorders – dus wij – voor de vrede ver-
antwoordelijk waren. Marcel Brus ging 
uit van het internationaal recht: "wij" 
verwijst naar de internationale gemeen-
schap van de Verenigde Naties en de 
rechtsorde die uitgaat van een soort 
collectiviteit, die zich manifesteert in de
 vorm van een afspraak. De lidstaten 
kunnen elkaar aanspreken op een ver-
antwoordelijkheid om te beschermen, 
Responsibility to Protect. Wij-van-de-he-
le-wereld hebben dus een verplichting 
genocide, uitbuiting, honger etc. tegen 
te gaan en zo de vrede te bereiken. 
Maar of dat met militaire middelen moet,
zoals de NAVO bijvoorbeeld wil?  Leon 
Wecke ging dieper op die twijfel in. “Uit-
sluitend militaire acties moet je wantrou-
wen, vrede kan per definitie niet alleen 
door militairen worden bewerkstelligd. 
Een olifant, hoe gedresseerd ook, kan 
geen vogelnestje bouwen.” Er is dus 
nog werk te over voor de vredesbewe-
ging – in de context van het wereldover-
leg tegenwoordig wel een heel klein 
wij-tje,
Het muzikaal intermezzo van Kato & 
Friends, waaronder een eigen bewer-
king van Donovans“Universal Soldier”, 
was met zijn aanstekelijke ritme een 
goede afwisseling na de ernstige dis-
cussie over “vredesinterventies”. Daarna 
was het tijd voor de jaarlijkse uitreiking 
van de prijs voor de journalist voor de 
vrede 2010. Ter inleiding hield Willem de 
Haan een toespraak over de “waarheid” 
in de journalistiek. Waarna Paul Kuiper 
van het Humanistisch Vredesberaad het 
jury rapport voor dit jaar (2010) voorlas, 
gericht op de winnaar Huub Jaspers. 
Huub is door de jury verkozen boven 
de eveneens genomineerde Marjon van 
Royen en Bette Dam. 

OPGROEIENDE ONVREDE?

Op de Internationale Dag van de Vrede, 
21 september, gaf Prof. Lennart Vriens 
(emeritus-hoogleraar vredeseducatie) 
een lezing in Biblionova te Sittard. In 
de lezing ging hij in op de historische 
context van vredeseducatie. Hij is van 
mening dat we nu te maken hebben 
met een pedagogische crisis. Naar 
zijn smaak is er nu te veel aandacht 
voor hoe we kinderen iets kunnen 
leren in plaats van voor de vraag: 
waarom willen we kinderen iets leren? 
Het oorspronkelijk optimisme van na 
de Verlichting is nu omgedraaid: de 
slogan was voorheen ‘open een school 
en sluit een gevangenis’ omdat men 
echt dacht dat educatie leidde tot een 
betere samenleving, nu lijkt het met de 
bezuinigingen en verharding van de 
huidige maatschappij eerder ‘sluit een 
school en bouw een gevangenis’!
Het aantal aanwezigen was helaas 
gering, daardoor werd de lezing een 
gesprek over o.a. vertrouwen en 
optimisme in de pedagogiek. Vele 
vraagstukken kwamen op tafel en op 
de vraag: ‘Wat betekent vredeseducatie 
voor kinderen in knelposities’ wist ook 
Lennart Vriens geen definitief antwoord. 
Al met al een heel interessante avond 
en de aanwezigen gingen tevreden naar 
huis.

KRONIEK VAN DE VREDESWEEK 2010
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Slapjanus PVV gaat voor JSF 
Bezuinigingen op Defensie waren in de
 verkiezingsprogramma’s populair. 
Alleen VVD en SGP wilden meer voor 
Defensie. Zelfs de Christen Unie 
schrapte een beetje van de begroting. 
Het CDA kwam met een half miljard 
aan structurele bezuinigingen; net iets 
minder dan de PVV. Die structurele be-
zuiniging is ook in het Regeerakkoord 
opgenomen. Defensie is het departe-
ment dat het meest moet inleveren. Al-
leen nationale, gemeentelijke en provin-
ciale overheden leveren meer in. Dat is 
het goede nieuws. 
Het slechte nieuws is de holle retoriek 
van Geert Wilders toen hij zich uitsprak 
tegen de JSF: “Natuurlijk moeten we 
‘nee’ zeggen tegen het speeltje van de 
"supersonische staatssecretaris" [Jack 
de Vries], die nu zelf dreigt neer te 
storten. Geen testtoestellen dus.” Maar 
begin augustus bleek al: de PVV had 
zijn verzet tegen de aanschaf van een 
testtoestel laten varen. De partij hield 
alleen een (wegens tegenslagen bij de 
productie toch al onvermijdelijk) uitstel 
van de aanschaf overeind. Die positie 
zie je ook terug in het Regeerakkoord: 
“De regering schaft in 2011 een tweede 
JSF (Joint StrikeFighter)-testtoestel aan 
voor deelname aan de internationale 
operationele test- en evaluatiefase.” 
Daarmee plaatst Nederland zich in de 
Eredivisie van de JSF-gebruikers. 
Alleen de VS en Groot Brittannië 
zullen eveneens gaan beschikken over 
testvliegtuigen. 
Het is de volgende stap op weg naar 
aankoop, want testen doe je een vlieg-
tuig immers niet voor de industrie, maar
om er zelf mee te gaan vliegen. Als de 
nationale industrie een graantje mee 
kan pikken - bij de uitvoering van verbe-
teringen  - dan is dat meegenomen. Niet 
het hoofddoel. Ook de PVV bereidt nu 
de aankoop voor en blijkt op dit dossier 
over zwakke knieën te beschikken. 
 
Exportbevordering: ruim geformu-
leerd
Het is en blijft een bijzondere construc-
tie dat op het ministerie van Economi-
sche Zaken zowel de taken wapenex-
portcontrole als wapenexportbevorde-
ring zijn ondergebracht. Je kan beweren 
dat het een het ander niet uitsluit. Men 
kan immers gewenste wapendeals be-
vorderen en ongewenste stoppen. 
Maar dat is erg theoretisch en alleen 
goed mogelijk als er een scheidslijn in 
zwart/wit zou zijn. Het gaat altijd om 
grijstinten. 
En het gaat altijd om belangen. Aan de
ene kant de softe politieke overwegin-
gen, zoals ontwikkeling, vrede en men-
senrechten en aan de andere kant 
staats- en bedrijfsbelangen van econo-

mische, militaire, buitenlandspolitieke 
en bondgenootschappelijke aard. Het 
ligt voor de hand dat de staats- en be-
drijfsbelangen de doorslag zullen geven. 
Zeker als het gaat om grote bedragen.
Bij de exportbevorderaars lees ik het 
volgende: “Het Commissariaat Militai-
re Productie ondersteunt Nederlandse 
ondernemingen bij hun exportactivitei-
ten in het geval van inkomende (buiten-
landse) missies alsmede via uitgaande 
(Nederlandse) overheidsdelegaties, on-
der meer bij internationale defensievak-
beurzen. Een aantal van deze beurzen 
worden jaarlijks tevens in samenwerking 
met Defensie en de NL Economische 
Voorlichtingsdienst (EVD) Internationaal 
ter plaatse ondersteund.” Binnenkort 
gaan ze naar Euronaval in Parijs. Lek-
ker, zo’n reisje van 25 tot 29 oktober 
naar de Lichtstad.
Kijken wie er na Indonesië en Marokko 
het volgende land wordt dat grote Ne-
derlandse voor honderden miljoenen 
euri oorlogsschepen gaat kopen, terwijl 
het zijn middelen beter anders kan 
besteden. 
Die andere ambtenaren, die van ex-
portcontrole, moeten dan o.a. beoorde-
len of de levering voldoet aan het ont-
wikkelingscriterium voor wapenexporten: 
de levering moet passen binnen de soci-
aal-economische situatie in het ontvan-
gende land; en de verhouding tussen 
aankoop en veiligheidssituatie en -be-
hoefte moet beoordeeld worden. Inder-
daad lekker ruim geformuleerd. De slag 
lijkt ook daarom al op voorhand verloren 
voor de controleurs.
 
Een prangende vraag
Waarmee bereiken we meer om de wa-
penproductie onder controle te krijgen: 
met acties tegen en lobby naar banken 
of met lobby voor betere regelgeving 
door overheden? 
Dat was een vraag die een Spaanse 
logé stelde tijdens het avondeten bij ons 
thuis. Mij leek het streven naar betere 
wet- en regelgeving door de overheid 
te verkiezen boven afspraken met het 
bankwezen. Dat sluit echter niet uit dat 
acties tegen banken dat doel dichterbij 
kan brengen. Bovendien hebben ook 
banken zich verantwoordelijk te gedra-
gen. Wat vindt u?
Wat me tijdens het gesprek hierover 
opviel is dat de acties tegen bewapening 
zich steeds meer gaan richten op een 

klein deel van de wapens. Na de land-
mijnen kwamen de clusterwapens. Je
 kan voor nieuwe successen ook nog 
denken aan wapens met verarmd ura-
nium en verblindende wapens. Maar 
waarom niet gewoon een bom, een 
straaljager, een pantservoertuig, een 
marineschip of onderdelen voor wa-
pens of een heel scala aan wapens? 
Het gaat uiteindelijk toch niet om wa-
pens, maar om solidariteit en mens-
waardigheid waar die acties zich op 
richten. 
Een granaat uit een pantserhouwitser 
op je huis is niet prettig. Ook niet als 
hij gewoon conventioneel is en geen 
verarmd uranium bevat, dat weten de 
Afghanen ook. De getroffene kan een 
voltreffer in alle gevallen niet navertel-
len. Kunnen we weer wat breder gaan 
kijken?

  Martin Broek

… EN DAAROP IS EEN ANTWOORD!

Komt allen demonstreren op 18 
november bij de Ahoyhal. 
Daar houdt de Stichting Nederlandse 
Industrie voor Defensie en Veiligheid 
zijn jaarlijks symposium ter verheerlij-
king van de wapenhandel. En dat geldt 
voor alle soorten wapens, conventio-
neel of technologisch, die door onze 
economie overal ter wereld wordt ver-
spreid.
Deze demonstratie start om 8.30 uur
…en wij van Campagne tegen de 
Wapenhandel, Ontwapen! het Haags
Vredesplatform, en iedereen die voor
vrede is en tegen wapen- en oorlogs-
verheerlijking is wordt opgeroepen dáár 
te zijn. Op die dag hopen wij het zo 
lang mogelijk vol te houden om DE-
FINITIEF DUIDELIJK te maken dat er 
in Nederland mensen zijn die dat NIET
willen. Wij willen dat burgers zich daar-
tegen verzetten en tegen die ideologie 
van het begin van de vorige eeuw, 
die al in dit hele artikel ter discussie 
wordt gesteld en toen tot een Eerste 
Wereldoorlog had geleid.
"Reed’lijk willen stroomt over de aarde
En die stroom rijst al meer en meer…"

  Jan Bervoets
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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).

Agenda: permanente acties 
- Iedere eerste zaterdag van de 
maand: Vredeswake op de Stadhuis-
brug te Utrecht - met op ons span-
doekje ‘Vrede zonder wapens’. 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 ge-
weldloosheid vanaf 20.00 uur.  Org. 
De Gemeenschap. Café Tjing Tjing, 
Cornelis Trooststraat 54-56, Amster-
dam de Pijp. e-mail: amsterdam@deg
emeenschap.info. 
- Vrouwen in het Zwart houden op ze-
ven plaatsen periodieke wakes tegen
 de bezetting van Palestina: Amster-
dam, 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.vrouweninh
etzwart.nl. 

Agenda: eenmalige acties
- wo 27 okt 2010 - Brussel 16:00-17:00 
Actie Ik sluit mijn rekening bij Dexia! 
Campagne tegen de financie-ring door 
Dexia van de Israëlische kolonies in 
de bezette Palestijnse gebieden. Org: 
Platform ‘Israël koloniseert - Dexia fi-
nanciert’. Info: 0032-2-2092350. E-mail: 
info@intal.be. Web: www.intal.be.
- za 30 okt - Amsterdam 14.00 uur, de-
monstratie bij de Dokweker tegen 
vreemdelingenhaat. Org. Nederland 
bekent kleur.  
- do 18 nov – Rotterdam vanaf 8 uur 
v.m. Picketline tegen de wapenbeurs 

Ledenvergadering Pais
Hierbij nodigen we alle leden van de 
vereniging Pais uit tot het bijwonen van 
de ledenvergadering die zal worden 
gehouden op zaterdag 11 december 
a.s. in het kantoor van Job Consultancy, 
Pontanusstraat 22 te Amsterdam (nabij 
het Muiderpoortstation).
De vergadering vangt aan om 10.30 
uur en zal een uitsluitend huishoudelijk 
karakter dragen. Aan de orde komen 
o.a. de jaarverslagen 2009, het verslag 
van de kascontrolecommissie en de 
benoeming van bestuursleden.
Leden die de vergaderstukken willen 
ontvangen kunnen dit melden via 
info@vredesbeweging.nl of 071-
521.14.72 (Nico Faber) of 015-785.01.37.

WILLEKEURIG BERICHT UIT 
EEN WEKELIJKSE KRONIEK

Al zeven jaar zijn de dorpen die 
getroffen worden door de bouw van de 
Israëlische muur in Palestijns gebied in 
verzet. Dit verzet wordt gevoerd door 
de locale bevolking, ongeacht Hamas, 
Fatah, joodse of Arabische afkomst, 
en is geweldloos. Internationaal wordt 
het bekend gemaakt door Israëlische 
opponenten tegen de bezetting, die 
voor een federalistische opbouw van het 
Midden-Oosten en een samenwerking 
tussen Israël en Palestina zijn. Berichten 
in deze stijl komen wekelijks over 
tientallen dorpen in het nieuws en de 

opstanden breiden zich uit over Hebron 
en Ramallah. Wat hiernaast staat is een 
keuze. 
<<Ma’asara 9 oktober 2010.
Ongeveer 60 demonstranten uit de hele 
wereld (Palestijnse inwoners, solidaire Is-
raëli en mensen uit het buitenland) heb-
ben samen gedemonstreerd tegen de 
muur en om te protesteren tegen de 
moord op twee Palestijnen diezelfde och-
tend in Hebron en tegen de brand in een
moskee, die door bewoners van Israëli-
sche nederzettingen was aangestoken. 
Toen ze bij de grens van het dorp waren 
geraakt, werden de demonstranten tege-
moet gereden door enige jeeps van het 
leger en de grensbewaking. De soldaten 
hebben tegen de demonstranten gezegd 
dat ze zich in gesloten militair gebied 
bevonden, maar die gaven als antwoord 
dat ze  in werkelijkheid op vrije Palestijnse 
grond stonden. Na een paar minuten werd
 de stoet bestookt met een regen van 
schokgranaten waarop fysiek geweld van
de soldaten volgde. Op dat moment wer-
den de demonstranten gedwongen halt te 
houden aan de rand van het dorp.
Toen ze oog in oog met de soldaten ston-
den gaven de demonstranten uitleg aan 
de soldaten over de werkelijke betekenis 
van hun actie. Zij riepen hen op mee te 
gaan met de volksdemonstratie en mee 
te werken aan de vrede en aan alternatie-
ven voor het geweld en de bezetting. De 
soldaten leken niet zover te gaan dat ze 
hun geweren wegwiepen en deserteer-
den, maar ze zijn tenminste teruggeko-
men op hun plan om de gasgranaten te 
gooien die ze in hun handen hadden. Uit-
eindelijk hebben ze allemaal een stap te-
rug gedaan en daarmee eindigde de de-
monstratie.>>
Het eerste deel van de demo is verfilmd
op http://www.youtube.com/
watch?v=vzXnddIGYqg tot op het moment 
waarop de cameraman last kreeg van de 
schokgranaten.

NIDV. Org. Campagne tegen de Wa-
penhandel,  Haags Vredesplatform, 
Ontwapen! e.a. 
- vr 19 nov 2010 t/m zo 21 nov, Tilburg  
Activistisch festival 2dH5 Jaarlijks treffen 
voor wereldversleutelaars. Centraal 
thema:  ‘Organiseren, deel 2; Beyond 
D.I.Y./D.I.Y. Voorbij’. Diverse locaties. 
Web: www.2dh5.nl.

Tentoonstellingen:
- Delft:  Prinsenhof,O26 en DOK: 
schilderijen van Jan Rijnders, tot uiterlijk 
21 nov.
- Den Haag, Atrium (stadhuis) ‘Helden en 
heldinnen, over landmijnen & lef’’ over de 
verwijdering van landmijnen in 
de Derde Wereld.19 okt - 4 nov. org. 
Actiefonds Mijnen Ruimen, Nijmegen.


