'VREDESKOERIER - JANUARI 2013

VREDESKOERIER

1

UITGAVE: HAAGS VREDESPLATFORM & HUMANISTISCH VREDESBERAAD, JAARGANG 2, NUMMER 1. JANUARI 2013

PROTESTACTIE TEGEN UITZENDING
PATRIOTS NAAR TURKIJE
Zie p. 3 voor het vervolg
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KRONIEK VAN DE BINNENLANDSE OORLOG

Op 8 januari 2013 stond Joke Kaviaar terecht voor de meervoudige kamer van de
rechtbank in Haarlem wegens opruiing. Vermoedelijk op last van de AIVD werd zij
om haar protesen tegen het "vreemdelingenbeleid" geconfronteerd met een politieinval, inbeslagname en registratie van heel haar inboedel en enkele dagen politiecel.
Aanvankelijk was de aanklacht "aanzetten tot terrorisme". Over het hoe en waarom
zwijgt justitie in alle talen. De eis is nu zes maanden onvoorwaardelijk, uitspraak op 22
januari.
Het onderstaande is een fragment van haar verdedigingsrede.als laatste woord
"[...] Bedrijven als Ballast Nedam, Strukton, BAM, EGM Architecten, ISS Facility Services en vele anderen streden om de aanbestedingen voor de nieuwe
grensgevangenissen binnen te halen. De poorten naar de hel die zij hebben
gebouwd, verkocht aan de buitenwereld als gouden kooien, zijn bunkers met
maar één onverbiddelijk doel: het deporteren van mensen. Ze dachten dat ze
daar trots op konden zijn en vergisten zich deerlijk! Lange zwarte lijsten van
grote en kleine bedrijven laten de schande zien die zij op zich hebben geladen.
Deze gevangenissen zijn niet alleen ontworpen, gefinancierd en gebouwd door de bedrijven maar zij voeren er ook 25 jaar lang het beheer over. Tel uit je winst! Tel uit je
slachtoffers! Ligt er ook maar één cellentekenaar wakker van zijn ontwerp? Welnee!
Slechts dan wanneer activisten het symbool van het bloed op hun stoep achterlaten. Dat
noemen ze dan terreur. Maar zij weten niet wat terreur betekent!
ik zeg hen: jullie zijn partners in de oorlog die de Europese natiestaten aan migranten
hebben verklaard. Een onzichtbare oorlog. Een oorlog zonder ruchtbaarheid. Maar
wij zullen de oorlog aan het licht brengen! En mensen aan wie de oorlog is verklaard,
hebben het volste recht zich hiertegen te verdedigen, en daarin medestanders te zoeken
en te vinden. Bij verzet in oorlog horen sabotage-handelingen. Bedrijven die het op zich
nemen het opsluiten en deporteren van oorlogsslachtoffers te faciliteren, zullen doelwit
zijn tot zij stoppen met hun investeringen in de neo-liberale strafstaat. Jullie allen zijn
deel van het systeem dat draait op jullie financiële injecties en onophoudelijke lobby.
Jullie zijn de multinationals die aan de touwtjes van de politiek trekken, en de politiek
doet alsof het de kiezers zijn die het voor het zeggen hebben." "Dat, in het kort, is jullie
Voor de volledige redevoering zie:
https://www.indymedia.nl/node/12110 of http://13-september.nl/slotwoord-elk-woord-

REDACTIONEEL
Dit is het eerste nummer van de Vredeskoerier van 2013. Die is kleiner van omvang,
omdat het zal functioneren als een frekwenter verschijnend communicatieblad voor
het Haags Vredesplatform en het Humanistisch Vredesberaad. Behalve voor ingekomen berichten zal het open staan voor discussies en onderwerpen die deze verenigingen ter harte gaan en waarover openlijk gedebatteerd kan worden.
De Vredeskoerier zal dus vaker verschijnen dan viermaal per jaar, zodat er sneller
oproepen worden gedaan voor acties en verslagen daarvan sneller kunnen worden
gepubliceerd. Dit eerste nummer was bijvoorbeeld gepland op 1 januari, maar de
redenen die tot uitstel hebben geleid zijn nu aanleiding geworden voor extra kopij..
LET OP: Het volgende nummer kent wel een absolute deadline. Het zal nog vóór maart
verschijnen ter voorbereiding van de jaarvergadering van het Haags Vredesplatform
op 5 maart.

KORTER LEVEN OF EERDER
DE BOM?
Onderzoek van de Campagne tegen Wapenhandel toont aan dat Nederlandse pensioenfondsen de afgelopen tijd meer zijn gaan
investeren in kernwapenbedrijven. Om
dit bekend te maken heeft de Campagne
tegen Wapenhandel in oktober actie
gevoerd voor het kantoor van diverse
fondsen een bord geplaatst met de tekst
‘Dit pensioenfonds belegt in kernwapens’.
PMT belegt bijvoorbeeld in acht bedrijven
die betrokken zijn bij ontwikkeling, productie en onderhoud van kernwapens
Een flink aantal pensioenfondsen heeft de
afgelopen jaren de beleggingsportefeuilles
geschoond van bedrijven die kernwapens
maken. Maar de achterblijvers zijn juist meer
pensioengeld gaan investeren in bedrijven
als EADS en BAE Systems. En dan gaat
het vooral om grote pensioenfondsen als het
ABP. Hieronder is de site
http://www.vredessite.nl/kernwapens/2012/p
ensioenfondsenkernwapens-oktober2012.pdf
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OORLOG IS GEEN OPLOSSING
Een platform over het Midden-Oosten
Op maandag 7 januari vond van eén
tot drie uur ’s middags voor het Ministerie van Defensie een demonstratie
plaats uit protest tegen de uitzending
van de patriotraketten. De demonstratie was georganiseerd door Enschede
voor Vrede, dat een sterke en actieve
organisatie heeft en al vanaf 13 december elke donderdag een protestwake had gehouden. Bij de organisatie
van deze demonstratie onder de leuze
“oorlog is geen oplossing” waren ook
met succes politieke partijen benaderd.
Zo was daar Jip van Dort, die melding
kon maken van de tegenstem tegen de
uitzending van de SP in de Tweede Kamer. Het kabinet gaf onvoldoende garantie voor het uitblijven van escalatie
van een Turks-Syrisch conflict als Turkije de Nederlandse patriots zou opstellen. Ook waren er verschillende immigrantenbewegingen bezorgd; in Enschede is er een sterke Syrische
groep, met name Christenen. In totaal
flankeerden er een dertigtal mensen de
doorgang tussen Lange en Korte Poten
met spandoeken.
Na de demonstratie werd er in een café
een bijeenkomst gehouden over het
vervolg. Men wilde een permanent platform 'Oorlog is geen oplossing' vormen. Deze leuze was ook gevoerd uit
protest tegen de interventie in Libië van
2011 doet recht aan de oorspronkelijke
eisen van de demonstranten van de Arabische Lente en is tevens een protest
tegen de bemoeienis van de imperialistische partijen met de zaak. De demonstranten maakten nu officieel kennis met elkaars activiteiten. Zo hoorden wij dat Enschede voor Vrede op
donderdag 10 januari zijn laatste wake
zal houden. Andere groepen, met name het Haags Vredesplatform, hadden
de actie feitelijk aan zich voorbij laten
gaan. De belangrijkste overweging was
de vraag in hoeverre een missie van
bijstand met luchtafweer een aanvalshandeling is. Het antwoord dat we
hierop kregen is: 1) Internationale interventie in het zuidoostelijk gebied van
Turkije heeft ook repercussies voor de
gemeenschap aldaar, waar een TurksKoerdische burgeroorlog heerst, en
2) Het plaatsen van raketten is een
krijgshandeling, die tot escalatie kan
leiden en een Syrische reactie kan
(zal?) beantwoord worden met een
interventie vanuit het Westen. Dat lijkt
overigens te worden bevestigd als je
in de trein krantenkoppen tegenkomt
als De NAVO laat Syrië haar tanden
zien. Eventuele zekerheid dat deze

plaatsing een inleiding is op verdere
acties tegen Syrië ontlenen veel
deelne-mers aan de Brzezinski-doctrine
o.a. uiteengezet in The grand chessboard - American primacy and It’s geostrategic Imperatives, waarin de bekende strategische regeringsadviseur zinspeelt op een verovering van landen in
het Midden-Oosten onder de grens van
Rusland.
Besloten is de acties vooral te richten
tegen de deelname van Nederland aan
NATO-acties bij de te verwachten zog.
“vredesinterventies”. Want daarover
waren wij het wel eens: de ideale rol
van de NATO als wereldpolitiemacht,
zoals dat in het Nederlandse beleid
wordt gepredikt is een ideologisch
standpunt, d.w.z. dat onder het dekmantel van ordehandhaving op agressieve manier naar grondstoffen of andere
projecten wordt gezocht om daar winst
uit te behalen.
Besloten is data te prikken voor een nieuwe landelijke demonstratie, mogelijk in
Den Haag, waarin tegen de interventie
van het Westen in het Midden-Oosten
wordt geprotesteerd. Daarvoor zijn er
twee data voorgesteld: 1 maart, de dag
van het verstrijken van een ultimatum
tegen Iran, en 15 maart, de herdenking
van het tweejarig bestaan van de
Syrische opstand. De voornaamste
protesten zullen zich dan – mogelijk in
de vorm van fakkeloptochten - richten
tegen de sancties tegen Iran en Syrië,
die alleen als gevolg zullen hebben dat
het volk daaronder leidt. Zeker is een en
ander nog niet: het kan ook komen tot
plaatselijke fakkeloptochten en wakes.
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DE TENTBEZETTING VAN
DE KOEKAMP
In september afgelopen jaar werd door
Occupy Den Haag en een groep ge
deeltelijk statenloos verklaarde vluchtelingen uit Irak een comité Recht op
bestaan opgericht om te protesteren
tegen het ‘klinkerbeleid’ van de regering.
Occupy stelde zijn tenten beschikbaar om
de Irakezen de gelegenheid te geven om
op het grasveld de Koekamp te mogen
kamperen. Vanaf 19 september was de
Koekamp dus bezet.
Over deze actie is door BBC-correspondent Anita Mulligan verslag gedaan in het
Vredesmagazine, dat in de week vóór
Kerstmis verscheen. Daarin wordt slechts
gedeeltelijk melding gemaakt van de
chicanes waarmee de bezetters te maken
kregen. De gemeente had als ‘demonstratievoorwaarden’ weten te bedingen dat
tenten niet afgesloten dienden te zijn, ook
niet ter bescherming tegen de kou of
de weersomstandigheden. Men zag
dus agenten van de politie Haaglanden
tentzeilen doorknippen en dekens in
beslag nemen die 'naar hun oordeel' als
gordijn konden dienen.
De gemeente had dus zelf voorwaarden
geschapen voor argumenten om bij invallende vorst het tentenkamp te doen ontruimen, want nu was er – anders dan bij
Occuppy rond de inval van de vorige
strenge winter – geen dichte beschutting.
Daarvan maakte de burgemeester op 17
december gebruik. Gedurende de middag
werd een groep bezetters en solidaire
occupyers na geweldloos verzet afgevoerd
Het nummer van Vredesmagazine zou een
dag later pas in de distributie gaan.
Het Comité Recht op bestaan, waaraan
ook leden van het Haags Vredesplatform
hebben meegedaan, heeft het HVP
tijdens hun actie om een steunverklaring
verzocht. Wij hebben daar graag gehoor
aangegeven.
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Agenda: permanente acties
- Iedere eerste zaterdag van de
maand: Vredeswake op de Stadhuisbrug te Utrecht - met op ons spandoekje ‘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 geweldloosheid vanaf 20.00 uur. Org.
De Gemeenschap. Café Tjing Tjing,
Cornelis Trooststraat 54-56, Amsterdam de Pijp. e-mail: amsterdam@deg
emeenschap.info.
- 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.vrouweninhe
tzwart.nl.
Agenda: eenmalige acties
Do 10 jan 2013 - Utrecht - 19:30
Infoavond `Basta! - Impressions from
Palestine: Water, war and Israel’s
latest Gaza attack`. Sara Datturi over
waterdiscriminatie door de Israèlische bezetter. Kargadoor. Gratis. Org: Kritische
Studenten Utrecht. Web:
www.kritischestudenten.nl.
Wo 16 jan 2013 - 20:00 Arminius
Denkcafé- `Wetenschapsfraude, Erasmus deed het ook al! `Arminius, Museumpark 3 Rotterdam. entree € 5 Studenten en Rdampas gratis. Org:
Arminius, podium voor kunst, cultuur en
debat. E-mail: publiciteit@arminius.nu.
Web:www.arminius.nu.
do 17 jan 2013 - Den Haag - 12:3013:30. Debat ´The role of the Netherlands in changing war economies into
peace economies´ lezing van Jaime
de Bourbon de Parme, diplomaat,
Humanity House, Prinsegracht 8. E
10. Ihkv. Bread&Brains: Resource and
Conflict. Org: Society for International
Development and Humanity House.
E-mail: info@sidnl.org. Web: www.sidnl.org.
za 19 jan 2013 - Utrecht - 10:00-17:30
Anarchistische Boeken-markt. Vanaf
12:00 workshops en boekpresentaties.
Om 16:30 discussie over de 1 mei
demonstraties van afgelopen jaren
en in 2013. Om 18:00 maaltijd met
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EERHERSTEL VOOR INDIEWEIGERAARS.

daarna een boekendisco. In de Moira
(boekenmarkt) Wolvenstraat 10; workshops, eten en avondprograma in het
ACU aan de Vooirstraat. Org: Anarchis-tisch
Kollektief Utrecht. E-mail:
boekenmarkt@)ak-utrecht.nl. Web:
www.ak-utrecht.nl.
Za 25 jan. - Amerstfoort - Discussiemiddag over de kwestie/Iran met een panel
van Kees van der Pijl, (hoogleraar
internationale betrekkingen' en Kees
Homan, Instituut Clingendael, Pannel
met Harry van Bommel, Nasser Kalantar, kernfysicus, Peyman Salim (Iranian progressive youth) 16.00-18.00. Organisatie
SP, SP-kantioor, Snouckaertlaan 79.
Za 26 jan - Eindhoven - 14:00-17:30
Nieuwjaarsreceptie Vredesburo Eindhoven. Programma met publieksdebat, sprekers en informatie over de plannen van het
Vredesburo, afgewisseld met culturele
intermezzo’s. Na het inhoudelijke programa
gezamenlijke maaltijd. Burgers, Hertogstraat
2. Gratis. Org: Vredesburo Eindhoven. Info:
040-2444707. E-mail: info@vredesburo.nl.
Web: www.vredesburo.nl.
1 mrt - Den Haag. demonstratie naar
aanleiding van de kwestie Iran. Nadere
gegevens volgen.
2 mrt - Gent (Be) - 10:00-19:00 12de
Internationale Alternatieve boekenbeurs
Gent. Met tientallen onafhankelijke uitgevers
en verdelers, NGO’s en actiegroepen uit
België, Nederland, Franrijk, Engeland en
Duitsland. De Centrale, Kraankindersstraat
2. Gratis. Om 21:00 t avondprogramma entree 5 euro. Org: Ilia vzw i.s.m. AK-Univ
en Infomania. E-mail:
aboekenbeurs@yahoo.com. Web:
www.spin.be.
5 mrt - Den Haag, jaarvergadering
Haags Vredesplatform, 20,00 uur.
15 maart - Mogelijk demonstratie
n.a.v. twee jaar Syrische opstand.

Twee Indië-weigeraars vragen de Hoge Raad
hun veroordeling uit 1950 en 1951 te herzien. Jan Maassen (1929) en Johannes van
Luyn (1925) weigerden in 1949 en 1946
om principiële redenen naar het toenmalig
Nederlands-Indië te gaan om daar mee
te doen aan de zogenoemde ‘politionele
acties’. Maassen is bekend als spreker
bij verschillende protestbijeenkomsten op
veteranendagen, onder andere in 2008, toen
we een alternatieve bijeenkomst hielden voor
dienstweigeraars en veteranen tegen de
oorlog..
Maassen verklaarde tijdens zijn proces indertijd: “Ik zou alleen naar Indonesië willen om
te voorkomen dat mijn kameraden op weerloze Indonesiërs schieten.” Ook Van Luyn weigerde expliciet op onschuldige burgers te
schieten. Op 3 mei 1950 werd Maassen door
het Hoog Militair Gerechtshof veroordeeld
tot 3 jaar gevangenisstraf voor “opzettelijke
ongehoorzaamheid, gepleegd in tijd van oorlog”. Op last van de Minister van Justitie werd
hij later uitgesloten van het kiesrecht tot 5
september 1955. Van Luyn werd op 9 januari 1951 veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf.
Op het moment dat de twee mannen berecht
werden in de jaren 50 was er nagenoeg niets
bekend bij de militaire rechter over geweld
van Nederlandse militairen tegen burgers
in Nederlands-Indië. De misdrijven begaan
tijdens de politionele acties kwamen pas in
1969 in de openbaarheid.
Als argument voor herziening wordt aangevoerd: had de militaire rechter indertijd geweten dat er in 1945-1949 in Nederlands-Indië
oorlogsmisdrijven werden begaan, dan had
hij Maassen en Van Luyn naar alle waarschijnlijkheid niet veroordeeld. Men kan
sedert het tribunaal van Neurenberg niet
eisen dat een soldaat zich willens en wetens
in een situatie brengt waarbij er een grote
kans is dat hij deel zal moeten nemen aan
(oorlogs)misdaden. Nu het om feiten gaat
die pas vele jaren na de veroordeling bekend
zijn geworden, zijn Maassen en Van Luyn van
mening dat er sprake is van een novum, dat
aanleiding kan geven tot revisie. .

