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EXTRA EDITIE 
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n 
maandag 
litaristiese aktiegroep Onkruit 1nge-
breken op de Knoopkazerne aan de ~H
neurslaan te Utrecht. In die ka~erne 
was op dat moment een kamer van de 
ploeg Utrecht van 450 Contra - lnllch
tingen-Oecachement van de Koninkll.Jke 
Landmacht . Uit die kamer is e~n gr• t~ 
hoeveelheHl papieren en andet· matcrJ.
aal v~n het CID meegenomen. De papie
ren zijn geklassifice~rd dlS Dlenst
gehelm , ~onfidentieel , Gehe1m en Zeer 
Gehe1m . 
Het CID is een van de inllchlingun
diensten die in Nederland akLief is . 
Regelmatig komen deze diensten 111 de 
pers in op~praak , want hun aktivi ei
ten l1ggen op de grens van wat vol
gens de dPmnkr~t}PSe leefrngPIS üan-

r 1s . Echter bij elk çeva 
bekend wordt , '~ordt zo ' n dienst 

beschermd door een hogere overheid 
en kan e('n beroep gedaan worden op 
de geheimhoudingsplicht . Er is niks 
zo ongrijpbaar en toch zo machtig als 
een inlichllngendienst . Alleen door 
een aktie als deze kan er meer lekend 
worden over het ClD. 
a:<cie 1s het d1rekt treffen van dit 
legeronderdeel en het doorprikken van 
de mythe van vr~de en veil1ghe1d ,.,.aar 
het bestaan van legers mee gerecht
vaardigd wordt. Het blljkt ge,~oon 

niet ,.,.aar l" Zl jn dat het leger pas 
in aktie komt als er een oorlog ul.t
breekt , nPl ~o min als het leger er 
alleen is om ons tegen een buiten
landse vijand te lll•schermen . Neder-
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IEINJII.Df DEN FAT/MA.-------------
In de kamer van de CID hing een bord 
met allemaal kaartjes, het Infiltra
tie Seinvloedinga Schema . 
t~tte kaartjes gaven de naam van éen 
a:<JAnisatie (zie verder). Onder elke 
crganisatie hingen. rijen roze kaart
jes. Dit zijn de personen die gere
gistreerd staan (totaal 178 in U
trecht) . Een stip naast een naam be
tekent aanwezigheid in het fotoboek 
{totaal 68) • Apart hing een rij met 
13 donkerrode kaartjes. Dit zijn per
sonen die door hun verwevenheid c.q. 
aktiviteiten een dreiging voor de 
m::>bilisat,ie vormen. Deze mensen zul
len in tijden van oplopende spanning 
het eerst geinterneerd wordent 
Dit schema wordt maandelijks bijge
werkt en aangevuld. oe zgn. indicato
renlijst geeft aan wat voor een i
deeën ze he.bben omtrent het begrip 
'staatsgevaarlijk.' Beroepen als 
persfotograaf, free lanc~ journalist 
of postzegelhandelaar kunnen al de 
aandacht trekken van het Cidet. Zo 
kun je ook verdacht zijn als je werk
zaam bent · g~weest in kollll'lunistiese 
verzetsorganisaties tijdens de oorlog 
O:>k moet er gelet worden op mensen 
die chantabel kunnen zijn bijvoor
beeld doordat zij homoseksuele rela
ties hebben. 

BUi tenlanders ·. 
In een van de archiefkasten hingen 
vier máppen met de rubrieken: koncen- . 
traties Surinamers, Zuid Molukkers, 
en andere· buitenlandse werknemers 
.plus een registratfe van· de werkloos
heid onder puitenlanders. 

Bij de er detachementen is men me~ 
een grootscheepse infiltratie onder 
"tegen defensie gerichte groepering
en" be.zig. Dit projekt, genaamd F 
of Fatima., is . eind jaren zeventig 
ingezet en loopt op het moment nog. 
Deze operaties lopen d .m.v. "spotten" 
en "runnen." "Spotten" is het aanmer
ken van mogelijke infiltranten, het 
doorgeven van hun namen aan de sektie 
Veiligheid van de Landmachtstaf. Het 
"runnen" .wordt door de cr-detachemen
ten gedaan. Het is het benaderen van 
de ·genoemde kanc.iidaten en het bege
leiden tijdens een infiltratie. In 
1980 ging een proef van 'Start met 
geautomatiseerd "spotten." Hele lich
tingen aanstaande dienstplichtigen 
<~erden per computer doorgenomen, e
ventuele kandidaten werden verder 
gescreend. Dit leverde kennelijk niet 
veel resultaat op. 
vanaf herfst '81 worden , rectoren, 
conrectoren en ander schoolpersoneel 
als spotters· gebruikt. Zo~ n spotter 
geeft de namen door van binnenkox:t 
dienstplichtige jongens die volgens 
hen 'geschikt' zijn. Dit wordt vanaf 
19S2 de nieuwe procedure voor wat 
betr1!ft het spotten. In de loop van 
1982 is het P projekt een grootscha
lig gebeuren geworden, het aantal 
infiltranten wordt snel uitgebreid. 
Deze uitbreiding van bet projekt Fa
tima houdt verband met de diskussie 
over de plaatsing van kruisraketten 
en de opkoiiiSt van de vredesbeweging 
{binnen en buiten het leger). 
Al begin ' 81 wordt geinfiltreerd in 
het Xomitee Soldaten tegen Kernwapens 
de VVDM en de AVNM. Deze infiltratie 
is er op gericht om de politieke ak-

DE liliERAT/El VAN EEN 
tiRDUW IN VERZET 
Het afge7.open ;j'lar . hebben h6e'L tt1at 
mensen d8 stap genomen om vel'de:r te 
@:U11I in lam verset tegen de lt1ap8m>ed
looploop en damtbij de !Jl'ensen die 
door d8 IA)et fJOrden gesteld te over
schrijden om ·hun verset kloacht bij 
te aetten. 

Olga (50 jl'. J is so iemand. Ze is 
lid van ,Vl'Ow.len VOOr Vl'8de en d8ed 
vol'ig ;ja.o.l' novembel' mee aan d8 Vl'ou
wenblokka.de van dé Amel'ikaanse vlieg
basis b(f Soesteroberg. Het tt1as VOOl' 
1uJI:lr d8 eeroste keer dat se ·aan een 
de't"geliJ'1<.8 aktie meedeed. Hieronder 
fragmenten uit een ge11p1'8k met Olga 
over haal' el'Vattingen bii deae en vol
gende akties. 

Hoe ben ie ertoe gekomen om mee te 
doen en hoe heb je ie er op voorbe
reid? 
"Ik las en hoorde bij Vrouwen voor 
Vrede dat vrouwen uit Greenham Common 
in Amerika Reagan gingen aanklagen. 
Uit solidariteit gingen Nederlandse 
vrouwen naar Soesterberg, uit protest 
Ik dacht, verdomme, wat zij kunnen, 
dat kan ik ook, met alle konsekwen
tles van dien. Nou, als ik opgepakt 
wordt, dan word ik opgepakt. Ik was 
alleen doodsbenauwd dat ze me pijn 
zouden doen. Die voorstelling had 
ik wel in mijn hoofd. Het viel me 
best mee dat er van de kant van de 
militairen eigenlijk niets gebeurde. 
ze hielde.n ons wel goed in de gate.n 
met schijnwerpers, verrekijkers, honden 
en dat soort dingen." 

Hadden jullie h6t er van te VO'l"en 
Ol)er gehad? Ben ;je bv. ook op die 
voorbereidingsvergadel'ing ge!A)eest 
op het Centl'WII voor g61J>e ldlose IA)eel'
baazoh6id? 

"Ja, het Centrum, goed dat je dat 
noemt. Dat is waar, ik heb van te 
voren kilometers spandoek zitten ma
ken bij het Centrum met een stel vrou 
wen. Nee, ik heb geen training gewe~d 
loz~ aktie gedaan toen . Dat was pas 
veel later. En ik heb toen allemaal 
spullen meegenomen, ook een ·heel pak 
maandverband, je weet nooit, er zijn 
altijd vrouwen die dat nodig hebben. 

Wat stelde je je er atlemaat b(j vooto? 
Het is natuurl(/1< 'IA)et·. spamwnd om aan 
zo 'n akt;ie mee te doen. Of vond ie 
dat niet ao? 

"Natuurlijk vond' ik het spannend, 
npu {lacht) . . Ik ging er wel met de 
bibberaties heen. Nee, ik had niet 
gedacht dat het een leuke ludieke 
aktie zou zijn. We hadden van te 
voren toch allemaal afgesproken dat 
we met groen licht zouden oversteken 
met die spandoeken om het verkeer 
tegen te houden, om de automobilisten 
te laten zien waar we mee bezig waren 
En dat het erom ging de militairen 
een tijdje de toegang tot de basis 
te ontzeggen. Het was maar voor 24 
uur." 

"'k heb ook meege~open met dat span
doek op dat ltruispunt. Ook heb i~ 
op de grond gezeten, bij dat bek ja 
(van de basis). Niet helemaal tegen 
dat hek aan, dat vond ik een beetje 
te eng,hé jessus. Ik was niet iemand 
die meteen helemaal vooraan liep . 
Ik denk, nou er zijn jonge vrouwen 
die echt de moed hebben 1 dat Zijn de 
echte voorvechtsters voor ons. Die 
worden allemaal met de nek aangelteken 
die feministes e.d. Maar als we die 
niet hadden dan had ik niet de moed 
gehad om mee te doen. Ik doe schuch
ter mee, maar ik ben erbij en ik dóé 
ook mee. Ieder doet het op haar eigen 
manier· en dat wat zij aankan. Dat heb 
ik dus steeds gedaan. Ik liep een 
beetje achteraan , voor het eng wordt, 
dan kan ik al tijd nog terug. Geen een 
vrouw zou mij daar op .aankijken. Je 
moet niet meer doen .dan je aankunt. 
Dat is voor je eigen veiligheid ook. 

".De militairen, dat is meegevallen. 
Aleen de bu~gers, die jongetjes op 
brommers en fietsen op een gegeven 
moment, dat vond ik eng, die vèrtrouw 
ik niet . . Ze gingen dat spandoek 'Ont
wapen de knapen' in de fik steken .. 
En s'avonds ook nog dat groepje man
nen met dat spandoek en die Amerikaan
se vlag. Dat soort dingen had ik ei
ge.nlijk niet verwacht. 'Je verwacht 
dat niet van burgers. Ook dat ~pan
doek waar ze doorheen reden. Ik stond 
zo · met de stok ervan in mijn hand. 

tiviteiten van soldaten(organisa~ies) 
in kaart te brengen en. waar mogelijk 
te verhinder'n <;>f .af te str affen. 
nat het F projekt nog altijd loopt 
èn · verder uitgebreid wordt , . blijkt 
uit de me~st ~ecente notulen. die wij 
hebben. Hieruit blijkt ook. dat de 
P-infiltranten niet alleen in bet 
leger, maar in alle, tegen defensie 
gericht groeperingen ingezet worden. 

ER/1(/A-
Bet Erik(a) of ' .E' projekt houdt in
filtratie in . de. bevoikingsgroep van 
Zuid Molukkers in Nederland in. De 
Molukkers ·worden in de gaten gehouden 
op al hun politieke aktiviteiten, 
of die zich nu tegen het leger rich
ten -of niet . Oe ·'runners ' bij dit 
projekt waren militair~n van de CI
det ploegen. Vanaf zomer 1980 wordt 
~ zaak min of meer overgegeven aan 
de BVD. De Cidetachementen blijven 
nog altijd aktief bij het werven van 
infiltranten. Voor de Cidet' s stopt 
het projekt 'E' op 1 januari '81. 
Van de infiltranten die door 450 ei
det gerund werden (negen stuks in 
de provincies Noord Holland, ZUid 
Holland en Utrecht) worden er 3og 
een paar gehouden om informatie bin
nen te blijven krijgen. 

Ik had dat mens wel kunnen vermoorden 
eerlijk waar. Ik ben echt bang voor 
die burgers. 
Wat ik ook heel erg vond, die bus 
met al die kinderen. We juichten want 
we dachten ha, medestanders. Maar 
het waren kinderen van die militairen 
die op de basis op school zitten. 
Amerikaanse kinderen dle helemaal. 
apart worden gehouden, totaal niet 
in kontakt met de bevolking. 

. ~ .. "Ik zag ook. 2 mannen bij het hek 
staan. Ze deden ni.ks, stonden te kij
ken. Ineens dacht ik, hé wacht effe, 
dat zijn stillen. Nooit geweten "(at 
stillen waren, maar toen, oh .... is 
het dat? Toen ben i 'k er naartoe ge
gaan en heb ik heel bewust over din
gen gepraat, over mijn kleinzoon. Ja, 
die heb ik niet, maar goed. Ze gave.n 
geen sjoege, keken star voor zich 
uit, maar ik merkte wel dat die oor
tjes in beweging kwamen, dat ze gin
gen luisteren. Ik zeg ook, ik sta 
hier nie:t voor mijn plezier, ik sta 
hier omdat ik tegen die wapens ben, 
tegen dat opstellen van die kernraket 
ten. w~arom moeten we verdomme naar 
de verdoemenis op die manier." 

"Ik heb ~et nog meer akties meegedaan. 
In Volkel dat weekend met die piek-. 
nick. Ik denk ik ga niet mee dat hek 
over . Er moeten een paar mensen ach
terblijven voor het geval dat ... Ik 
wil me .niet neer laten slaan. (lacht) 
Om mijn eigen natuurlijk ook te bescher~ 
men. Op een gegeven moment reed een 
grote vra~twaqen door de kazerne
poort, ze werden opgepakt. 0, jee 
dacht ik, nou zitten ze daar gevan.
gen, ik hoop niet dat ze gemarteld 
'WOrden. Ze worden misschien 6 uur 
vastgehouden. Ik blijf 1lier net zo 
lang tot ze vrij zijn, al moet ik de 
hele nacht bij het vuur zitten, al 
is er niets te eten. Ge·eft niks, ik 

P~t blijkt duidelijk dat het werk 
van . de Cidetachementen in vredestijd 
een voorbereiding is op oorlogstijd. 
Het beveiligen van het leger dient 
om straks zo onkwetsbaar en efficient 
mogelijk oorlog te voeren1 het in 
kaart brengen van de binnenla.ndse 
vijand dient om o.ns nu en straks zo 
goed mogelijk te onderdrukken en te 
bestrijden. (Bij de bezetting van 
de PMC bunker in Xloetinge, door On
kruit in ' 82, bleek er een . apart CID
~ertje te zijn) 
Het · werk van inliohtingendiensten 
is per definitie onkontroleerbaar. 
Door hun geheimhouding kunnen ze een 
staat binnen de staat vormen en zelf 
bepalen hoe ruim ze hun bevoegdheden 
moeten opvatten. Dit geldt zeker voor 
de Cldetachementen, die als inlich
tingendienst zelfs binnen het leger 
nauwelijks bek~nd zijn. Ondertussen 
bepalen z(j wel wie tot de belang
ri-jkste . funkties in he.t leger door 
l<an dringen. 
Wij kunnen dit alles niet anders zien 
dan ·als drang om op militaire wijze 
over de bevolking te heersen: door 
t:ure onderdru!cking. Meer dan 50' van 
de Nederlandse bevolking is tegen 
kernwapens. Al de~e mensen zijn dus, 
zo blijkt uit de door ons gevonden 
~pieren. in principe een bedreiging 
van het militaire denken. Vertegen-: 
woordigers van de ideeën van deze 
groep mensen hebben dan ook de aan
dacht van de inlichtingendiensten. 

blijf net zo lang tot ze terug komen. 
Als die vrouwen hier dat ook kunnen. 
Dus ik bleef heel rustig, niet bang . 
Nu voel ik weer die pijn in mijn borst 
van die spanning. In mijn gedachten 
was ik bij die kinderen. Vingerafdruk
ken. Als ze het maar volhouden. Ze 
zijn ook een beetje ruw behandeld hoor. 
Natuurlijk , wat moet je verwachten 
van mannen, het zijn toch kerels. Op 
dat moment kreeg ik een soort mannen
haat. Dat zei ik ook tegen Hans (haar 
man) .Het is nu een beetje gezakt, 
ik kon geen man me~r zien . Alle man
nen vertrouwde ik gewoon niet meer. 
Dat is dat militarisme hé." 

. .. • "Ook toen Mi terrand hier was. 
~j mochte~ officieel dat spandoek 
neerzetten "Pacifique nuclea~re 
OON" . Maar toen kwam die politie: 
gaat U niet goedschiks, dan maar 
kwaadschiks. Een vrouw douwt die ke
rel zo tegen de muur. Maar wat doe 
ik dan, ik trek me terug, aChteruit 
ipv. vooruit. aen be·etje laf) vind 
ik toch wel zwak van mezel.f.: Hoewel, 
in Soesterberg hield ik wel vol~ We 
riepen • Pacifique nucleaire non en 
al dfe agenten gingen voor ons staan. 
Ze zeiden: zing nou eens een leuk 
liedje. Ik zei, verdomme, ik sta hier 
niet voor de leukigheid.~ 
"Het is belangrijk om met een groep 
te zijn die hetzelfde ~enken en voelen 
Juist bij vrouwen omdat we er allemaal 
zo emotioneel bij betrokken zijn. Het 
zou natuurlijk veel beté.r zijn als we 
het heel nuchter kunnen be~jken. Maar 
als ik dan zie dat er geweld gebruikt 
wordt , al dia militairen en politie, 
dan zou je die kerels wel wat kunnen 
doen. In het kantoortje van gewelplo
ze weerbaarheid hangt toch ook zo'n 
spreuk "militarisme kweekt vrouwen
baat" . Nou dat had ik heel sterk toen 
(bij Miterrand) . " 



WOENSDRECHT 
Het is een zonnige vrijdagmiddag op 
Bunkervak. Iedereen is druk bezig 
met bouwen. Ben oventje van straat
stenen, een dak boven de zitplaatsen, 
het repareren en verbeteren van de 
slaapplaatsen. Anderen zijn bezig 
met de noodzakelijke huishoudelijke 
klusjes zoals water halen, afwassen 
en boodschappen doen . De waslijnen 
hangen vol met dekens en slaapzak
ken. De sfeer is prima. We zijn mo
menteel met tienen. Bij een sjekkie 
en een bak koffie bespreken we de 
gang van zaken. En dat is nogal wat 
als je zo intensief met elkaar leeft . 
Zo'n anderhalve week geleden heeft 
de politie onze butten gesloopt. 
Nu heeft 'Ketellappie', het hoo1d van 
de politie weer onze hutten gesloopt . 
morele gronden besloten niet meer 
op zondag te ontuimen. Bet zal ook niet 
meer tweemaal vlak achter elkaar ge
beuren of als het regent . Belaas 
gaat zijn humaniteit en moraal niet 
verder, ook al moet hij bet zinlose 
van deze vernielzuchtige en 'legale' 
kriminele aktiviteiten wel snappen . 
Pallets, plastik en dekens beschou-
wen ze als waardeloos aateriaal (ra-
re wegwerpmaatschappij gedachte} dus 
vernietigen ze het maar. 
Ontvangstbewijzen voor onze in be-
slag genoaen spullen krijgen we al 
niet eens meer. We worden bet poli
tieburo uitgezet als we om een reeu
tja vragen. Je wordt kwaad, hulpe
loos, angstig, maar door met elkaar 
te zijn krijg je ontzettend veel 
kracht om door te gaan . Doorgaan met 
bet verzet tegen de waanzin van de 
overheid, leger en politie. Doorgaan 
omdat je in een andere manier van 
omgaan met elkaar gelooft . We blij
ven: We voeren regelmatig akties ,zo
wel op als buiten de basis. Om door 
te kunnen gaan is het natuurlijk 
als eerste belangrijk om met een 
groep vaste bewonereters te zijn. 
Uaar bezoek, weten dat mensen we-
ten dat we hier nog zitten is ook 
fijn en een stimulans. 
Het is vooral fijn als mensen ak
tief een aantal dagen komen meedoen. 
Slij-ven slapen, meehelpen met de bouw 
van hutten, hout hakken, water balen, 
boodschappen doen en andere huishou
delijke klussen. Samen praten, fees
ten , akties bedenken en uitvoeren . 
Het is de enigste manier om te erva
ren hoe bet leven op bet kamp er aan 
toegaat. 
De laatste weken hebben we veel men
sen op bezoek, o.a. door het Haacse 
roulatiesysteem.Hartstikke goed dat 
er mensen langs komen . Vanaf januari 
zal de volgende roulatieronde van 
start gaan. Het liefst zien we dat 
er verspreid kleine groepjes mensen 
langs komen en voor één of meerdere 
da~en komen meedraaien . 

Wanneer zal de theatergroep Unifora 
voor de 25 ate keer het atuk 'Vernie
ling' opvoeren? Wanneer koaen die 
akteurs met verbeten gezichten bun 
rol spelen? 
Je voelt bij dat stuk die machteloze 
woede agressie over je komen . We pik
ken bet niet aeer, we zullen blijven 
liggen en zingen. 

OPSTAAN ER IS POLITIE 
DE POLITIE STAAT VOOR DE DEUR 
ZE ~OMEN DE BOEL WEER SLOPEN 
WE SLAPEN, WE DóEN NIET OPEN 
DE BENDERS ZIJN VAN ONS 

AL KOM JE ELKE DAG VERNIELEN 
AL KOM JE MET WEL DUIZEND MAN 
WE LATEN ONS HIER NIET VERJAGEN 
ONZE KRACHT IS &TERKER DAN JOUW MACHT 

VREDESAKTIEKRANT :;r VREDESAKTIEKRANT 

VOL I< EL 
Twee aaanden lang is een groep vrou
wen weer op en rond de vliegbasta 
Voltel aktief geweest, .Ben peraanent 
tamp werd abeoluut ~elijk geaaakt 
door de politie die weer allerlei ou
de APV'a (Alceaene Politie Verorde
ning) van stal baalde. zoals het" ver
bod op ... enacboling. Maar daar lieten 
de vrouwen zich niet door ontaoedigen. 
Jdat een inklapba.re hut onder hun ara 
liepen ze rond en streken ze a'nachte 
ereene neer. Ook hebben ze een week 
voor het geaeentehuia in Uden gezeten. 
Op kantooruren werd dat door a.w toe
geata&D, daarbuite.n niet. 
Op e,n gegev.n aoaent hadden ze van 
een boer een stukje land tot hun be
schikking sekrecen . lillar nog seen uur 
nadat ze daar waren neergestreken 
stond ~e politie bij de eigenaar voor 
de deur. Helaas liet de aan zich inti
aideren en laraa de vrouwen venolpna 
vertellen dat hij hen heleaaal seen 
toeateaaing had geseven. 

D- vrouwen hebben deze twee aaanden 
ruiaseboots aktie gevoerd. Tijdens 
de NAVO inspektie van de baaia een 
paar weken seleden zijn ze zelf.a ie
dere nacht op de basis ceweeat . Ze 
zijn er toen o.a. in geslaaad oa op 
7 aeter afstand van het QRA terrein 
(Qu.ick aeaction Alert, waar peraanent 
S atarfishters aet kernlading paraat 
stUD) een baqar aooi op te schilde
ren. Ook hebben ze een nacht 3i uur 
lang ongezien op de basta rondcewan
deld . Ben andere nacht hebben ze de 
bekken van de hoofdpoort dichtgekit 
met superl1ja. Terwijl zich langza
merband een file voor de hoofdpoort 
vonde hebben ze de insang ook nog 
even opgefleurd . 
Dit alles dus terwijl het op de basis 

geven aan de basis. Br zijn geen se
vallen bekend van signalering van de 
vijand, zelfs D.iet van de binnenland
se vijand . De vrouwen wisten imaera 
steeds toch ongezien de buis op te 

·koaen. 

De Volkel-vrouwen werden tijdena hun 
posiJlleD een kaap op te slaan en ook 
tijdens aktiea recelaatig gearres
teerd, aoas zelfs wel drie keer per 
dag. In het begi~ werden ze ateeds 
een tijdje op het politieburo vaatge
houden eo ondervraagd. Later werden 
ze aet..-n ee.n eind verderop weer ce
dropt . Bij arrestatie gaven ze hun 
naaa, Olldat ze anders 6 uur vaatge
houden zOuden worden en dan niets 
anders konden doen in die tijd, ter
wijl ze toch al aet zo weinig vrou
wen waren. 
De politie was met de officier van 
ju•titie overeenceka.en dat al hun 
gevallen geseponeerd zouden woraen. 
Imaera, een procea tegen de vrouwen 
zou natuurlijk ook publiciteit bete
tekenen en de •autoriteiten' hadden 
natuurlijk liever niet dat de akti
viteiten van de vrouweo nog aeer tp 
de openbaarheid zouden toaen ._ Dat zou 
alleen aaar aeer gezichtsverlies voor 
hun betekenen,.ant kennelijk ia de 
basis zo aleebt beveiligd d.at de vrou
wen ruiaachoots de gelesenbeid haddea 
van alles op de baaia uit te vreten. 
Trouwens, er gaat nu een nieuw, hoser, 
hek om de basis heen gelegd worden. 
Net of dat dan wel bestand zal zijn 
tecen een betonschaar. 

Ondanks de sukaesvqlle twee maanden 
zijn de vrouwen vorige week, voorlo
pig, gestopt. 
bet is natuurlijk ook heel zwaar zo 
aet een klein groepje van 7!8 vrouwen. 

DE BASIS OP IN 
GREENHAM 

De vrouwen bij Greenham Common weren 
zich nog steeds. Bijna een jaar nadat 
de kruisraketten Engeland binnen ge
vlogen werden, hebben de Amerikanen 
b.ln eerste grote oefening onder de 
codenaam Broken Arrow gehouden. Deze 
code staat voor de {oefening van de) 
handeling bij een belangrijk nucleair 
atgeluk. De oefening werd gehouden 
q> de 'Salisbury Plains • de eerste 
dagen van november j .1. De zwaar be
waakte Amerikaanse troepen werden 
gehinderd door verschillende groepen 
demonstranten. 
De vrouwen van Greenham Common zijn 
er weer verschillende keren in ge
slaagd de basis binnen te dringen, 
waarbij zelfs een onbewaakte auto 
en een onbewaakt personeelsbusje kon 
·worden 'geleend.' Met het busje werd 
een half uur over de basis gereden, 
~rbij nog twee over de basis 'zwer
vende' groepen werden opgepikt. Ver
volgens werd koers gezet op een be
waakte biimencirkel. Bij het door
knippen van het helt greep de Ameri
kaanse bewaking in. Verschillenàe 
vrouwen werden gearresteerd. 
In het geval van de geleende auto 
uerd de voorruit door een bewa.ker 
ingeslagen, bij nader inzien bleek 
de auto vol te zitten met geladen 
wapens, waardoor de twee inzittende 
vrouwen snijwonden opliepen. 
De Engelse minister van defensie Hes
seltine was steeds bevreesd voor dit 
soort incidenten waarbij Amerikanen 
betrokken. zouden zijn. Eij wil speci
aAl opgeleidde Britse troepen, zodat 
ret niet de Ame.rikanen zullen zijn 
"die het eerste schot lossen . " 

stikte van de ailitairen vanwege 
die NAVO inspektie. Tereebt dan ook 
dat er in de Kaaer vraaen z.ijn ge
steld boe het kon dat de vrouwen toch 
steeds weer de basis opkwaaen. Dat 

Br kwamen te weinig nieuwe vrouwen .......................................... ... 

was toch wel cezichtsverlies van de 
basis. 

Die NAVO inspektie was trouwens wel 
zeer intareasant en oqetwij:feld zeer 
nuttis , voor bepaalde aensén althans. 
Aan de buitenkant van de basis, voor 
bun de verkeerde kant van het prik
keldraad dus, waren ai1itairen sel.e
gerd, Deze moeaten naar bun eisen zeg
gen uitkijken naar de v.tjand. Zodra 
ze die zagen aoeaten ze dat dan door-

bij. De ondersteuning vanuit het land 
begon trouwens wel meer te lopen en de 

vrouwen werden versebillende keren 
uitgenodigd om over hun ervaringen te 
vertellen en te praten over ho.e meer 
soJidariteit gegeven kon word~n . 

Er zijn wel verdere plannen . O.a, om 
een bus te kopen en tijdelijk een rei 
zend vrouwenverzetakamp te worden tot 
ze hopelijk volgend jaar weer ergens 
o~ een stukje grond kunnen neerstrij
kea. Ze zullen zeker nog van zich late 
boren. 

REAKTIE OP 
TWEESTROMEN 

LAND 
Hieronder een reaktie van Marianne 
Jfr>emer op het stukje VROUWEN VOOR 
VREDE, TWEESTROMENLAND, van Hermine 
(VAK rw 10) · 

Het artikel. zelf kan ik ~1'8chrij
ven, daar IJYil ik niet op reageren. Maar 
waar ik beslist" niet achter sta is de 
opmeroking (door mij getrkUlkt.) in de 
Larzà8 Ujke 1<.o ··orodinatiegroep van VvV., 
het door Hermine gegeven voo~eel.d : 
'iemand komt met een verhaal uit Woens
drecht dat zij met iemand uit het be
drijfsleven heeft gesproken. Dat hij 
niets met het Vredesaktiekar.1p te makPon 
IJYil. hebben. Dat is dan hooguit ve.l'Ve
Zend (vel'l)olgt Hermine), /77aal' al.s we 
~ee het VAK laten vallen •••••• ' 
Dit voorbeeld kl.opt niet en kan in de 
stNtek waarin ik deel.neem aan het vre
deswerk (Beyogen op Zoan eo. red. ) al.
~een maar tot misve'l'Standen . Zeiden. 
Voor aZZe duidelijkheid. 
- ik. heb geen gesprek met iemand uit 
het bedrijfsleven gehad. 

Feest is er ook. OV 7 januari is er 
weer een volle-maansfeest. Deze keer 
is bet op de bunker aan de Kooiweg . 
Neem je m-ziekinstrumenten mee, repe
teer met je eigen band, of kom met 

ATOOMVRIJSTAAT JONGEREN 

- de opvatting van het bedrij faleven 
heeft mij geen moment doen ovel'fJJegen 
het VAK te ~aten vaZZen; dat gel.dt voor 
de opvattingen van wie dan ook over het 
VAK, in en buiten Woe1UJdrecht, zolang 
ik het eene ben met hun doelstelling 
(die ook de mijne ia) en de wijze waar
op zij hun strijd voeren in grote lij
nen kan waa!'deren, ook al. voer ik op 
andere manieren aktie, vooralsnog. De 
schake~ tussen opvatting van het be
drijfsleven en. het laten vatten van het 
het VAK dool'. VvV worodt niet als toda
ni{J uitgesproken, l7!aal' wel gesugge
reerod, wat bijna hetzelfde is. 

je eigen tejaterstuk. 

Verder zijn we bezig met bet verza
melen van foto 's van het VAK vanaf 
september '83 tot nu . Wie beeft er 
nog foto's en heeft er geen moeite 
mee dat wij ze gebruiken. Stuur ze 
dan op of kom ze brengen. 
Vredesaktiekamp 
p/a Huygenstraat 41 a, 
Hoogerheide . 

POST IS ALTIJD LEUK:!~!: Sjoerd 

De Stichting Atoomvrijstaat heeft 
een lapje grond grenzend aan de basis 
Woensdrecht aangekocht (nabij de Fok
kerpoort) • Hier vindt op 12 januari 
a.s. een 'BOSWERKDAG' plaats, vanaf 
12.00 uur. overdag wordt het terrein 
opgeknapt en ingericht en ' s avonds 
is er een manifestatie/feest. Ie<ie
is van harte welkom. 
Voor obligaties en paspoorten van 
Atoomvrijstaat en info: Bert 

Tien november j .1 . was er de lande
lijke jongerenaksiekonferensie, waar 
een jongerenaksieplan tegen de kruis
raketten werd vastgesteld {zie VAK 
nummer 10), met als hoogtepunt een 
aksiedagjscholiere.nstaking in het 
najaar van '85. Méér hierover in de 
volgende Vredesaksiekrant .. Voor info 
Als je je wilt aansluiten bij een 
Jongeren tegen Kernwapens groep of 
meer info wilt hebben: JTK pja Vre
deswinkel. In de Betouwstraat 9. 
6511 GA Nijmegen. 

NB. Bij het opmaken van de vorige 
krant hebben we een fout gemaakt in 
de volgorde van het artikel "Vr ouwen 
voor Vrede in Tweestromenland" . De 
twee kolommen zijn verkeerd om ge
plakt . Het stuk begin t dus met de 
laatste alin~a. Onze ekskuses bier
voor. De Redaktie. 



De WeA.k.ÇJAo Pp l<e.tl.llen.Mgie NOi> Me/.1. 
een enoll/11 vCV~.i.i.e/J op;;ei.open n . a. v. 
de g.elwu.dett en M!i i eman. i/..e-J.ta:U..e ''(JJ? 

.}.} -1ep.t.e.mber.. ut émmei.oorul. Zelf_ kun
rten Je di.A . ./..ekoll.t van ciui.Jenden gul
den .-, n. ~~e.t o pvan.g en . dawwm wv!ld t om 
t:J.nan.ci ële 1l<:!w1 p.ev!laaf)d.. Ç.(.UM 
JiOil.tM op f)AAO : 4 JOM <;O .tuv /(lq'IJ~

g;wep N(Ji> énunel.oo11d. 

§i?i•i;ii~{ii4i4•i;Mii?{i§ii~tij 

Jn navol..r;J.n.f). van. de ge.meen.te Lo44eJZ 
he.ef..,t VVV van. rV i..jmeg.en hun. ç;.emeen
.te de ove.t~wef).i..n.r; geg.even me.i eM -1 ./..ad 
in. 'Ru-1lan.d kon.i:.akt op .te nemen. U i...t 
het 11.e i..<WeJZ.<Jl.ag. van Lo4·Jell. b.li.j kt 
ciJ.Udeü;ik. da:t de men4en ut 'R.u 1l 
and r;een oo11.l..o[J. wUlM . maM ban[) 
Ji..jn vooli. het. IVe-1ten. 
tUe p11.a:ten en ho11.en JO vaak. ovM 'de 
~-Jen' . maQ/l kettnM doen we Je ni.e.t. 
/Ve ;;ouden wedM:;l..j.d-1 he.t '' i..Jan.d;óee-ld 
da:t on-1 doon. machthebbe11.-1 M wapenin
c!LM:I.II.i..eën. worc_d:l. opr;.edAong.en van. 3 'n 
voe.&;:tul~ moe-ten halM. 
ll11.oUUJen v0011. VJZede A'i..jlTlef)en Vll.aag;t 
ove/1. JO' n uUt.vi..-1-Je li..ng. na .te dM k.en 
en miA-1chl..en ell i.rt juuw pJ..aat1 wat 
mee te doen . 

I TEL.: 

x 

LP VOOR BEVRIJD ERI 

i..up"_ë, dcivt Dz.U11.ea U! 1962 .i..n.lij.f.
d.e. ontkent he.t ;;el..f_be-1clu.k.l.. i.ng-111.echt 
van het. t11.i..i.lle JP vu LR. . f 3-i-e 111/1( 10 I 
De Nede11Lan.d4e ll.erJ.tVI.Utff doe<. dat ook . 
E..ti..tJpi.ë beA.ei.k.t de met hortf}e/l.órtOOd 
bed!le1.9de men-Jen i..n bevll.i..Jd DzUIZ.ea 
nu.t. Van de 6 à 7 m.U;ioM 4 

f.M 4 i.n é Li...opJ..ë en t~~.i...tAea ltui.Jen M 

1. 25 muj oen Ut de dool!. I t é'f>LF óe
v,ti..-jd geb./..ed. Oe Nede1Z.l..artd-1e ~~.ege
IZ.Ulff bied:t n.aW1Je.l..i1k.-1 hulp. Oe flaag-1e 
buAok11.ati..e weltkt me.t mondj.e411!ac..t M 

te~~.r;.end lan.9;;aam . 
Oe We/l.kf).llOep é11.U11.ea i..4 rwf} -J.teed4 
beJLff met een i.rtJamelin[J.4akûe voo11. 
de wedell.opóoUUJ van de J..andóoUUJ i.n be
VIU.Jd é11.i..i.llea: 'Zaa t.g.oed vooJZ é11.LtA.e
a' . Çji..f.-t.M op fJ.i..ll.o : 54 . 55 . 928 DaM
ttaa4.t i.A de WMkÇJAoep een han.d.tek..e
ni..ngenak-31..e ge-J.tMi.. Voo11. mee~~. i..n.f_o 
en be-J.tuJ..en hanctl.ekeni..n.genüj.-JtM: 
(/)e~~.kÇJAoe.p éJZ i...:I:Aea . I. el... 020- 84 9427. 

• 

&Jwe{..te aan .ieg.enp.a4? Lee-1 ONDEY.
Sï~(.UIJ . df..,JkU'.l-3-i.eb lad van en vooll de 
,.1n.ü-l<e~tneneJZga !Jewegi..ng . ten b.lad 
dat >Jc.lvti.j /.:t ove.t~ k. ell.ftene.t~_g.i..e . het 
''M~et daG/I .i_eg.en en oveJZ eM an.de-1 
enMg..i..e.be.leid. 1/u ve~~.1chi.,tnt een-'J 
in de ) maanden , 15 pi.e.k vo'M 1, n.um

me.r.. <J . Onde/Z.-J.tii.OtJm : An twoo11.d.numrne.A. 
2185 . 6500 U1C \'i..fmep.en. 

ABONNEMENT 
VOOR 10 nummers: 
gewoon abo = f20 ,
steunabo = f25,
rijke lu~ 's = f35 ,-

NAAM •••••••••• • •••••••••••••••• • 

ADRES .. -- . . ••. - •••••••••..• .... • 

POSTKODE •..••• . ••••.•••.• .. .•.. 
PLAATS ••.•.•.•...••.....•.•.•.• 

STUUR DEZE BON OP NAAR S'r VREDESAKTIE 

KRANT . POSTBUS 11347 1001 GR A'DAM. ~ 
OF NOG BETER MAAK METEEN HET ABCGELD :f.b 

OVER OP GIRO 3191118. BKRIKKE A' DAM. " 

INSDAG 'NEE ' - DAG 

De ee~~.-1ie n.eak-J.i...e-J op de vooll.f.J~ 
van de ak-Ji.e 1 Oi..n..-Jdag. Nee dag.' wMen 
JO bemoedi..[)end. da.t de koön.dina:ti.e
fJAOep enthoU4i.a-J.t· vtVI.de~~. i...-1 9-er;aan.. 
Oe vooJZbell.ei..di..n.[)en voo11. de. ak-1i.e-1 
Ji.i.n. dan. ook al i.rt een veJZç;.evoll.deJZd 
-'J:f:adlum. Zowel. pJ..aaue.l..ijk a1.A l.an.de
./...ijk :yi.j.n. nog. vllOWllen n.Odi..[J. . 
Na ovelll..e[J. met e.n./{e.le v/lOUUJelijke. po
)Lti..ci.. en. i..n. vCV~.Óand met de p/l.ak.Ue
-:~e uûmeJZk.ing., voo/lal. op het 9-eb.i...ed 
van. de puóJ..i...ciJtelt , i..-1 de op3et van 
de ak-1i.e gewi..;/3-i..ffd· fle.t aarual Nee 
dag.en i..-1 :te~Z.Ug.g.ebll.ac.h;t t.ot 1;. , waM.toe 
een aan.t.aJ.. .thema 1 1 Ji./-n t.oege.voeg.d. 
jan.. : on.:tuJapeni.rtg. - on.:tw.i.kkuing. 
mil../:.. : ke~~.np11.oeven Ve/1. weg - /{e.t!J?.CM

tA.al.e.;J di.cM:bl..j 
j un. . : wapen.han.de-1. - kortve!l4.i.e 
oM.. : V Men.i..[)de N ati..e -1 - i..n..te~~.na.t i.o

nale ek.on.oml..Me veJZfwudi..n.g.en 

l<on.tak.tadAM : /tlQJZi.an. Wi..llem-1, 'PMk.ho/. 
8 . 2922 CS 1</l..ünpen aan. de JJ-1-Jel. . 

IDEOFILM KERNEN. GEEN DODEN W 

Naa. J.l. i.n./.oll.fflCLti.e o Veil. de ';techn..i..e4e 
kan. t' van de a):oomcy.k lU4 b.i..ectt. de;;e 
/}.l.m vtJollal een di..ePf)aande an.al.y.4e 
van de pv.Lt..tLeke en ekonom.(.e4e buan.
g.en acM.ell. ke.t~nenell.f}..Î...e en ke~~.nbewape
'U/l.ff · De 4lm .Laa;t z.i..en we-lke bedA.ij
ven . ban.k.en en f,am.Ui..e4 .CJ.i..g.an.:l.i.e4 
vMdi.MM aan de i..n.voeJZ i.rtr; en. u.Ub11.ei.. 
di..n.ç;. van. R. e~~.n.eneJZ.f).i..e. An.t-1M en an.de
ll.e dMkundi..g.en ve!Lt.eJ..J..en oveJZ de r;.e
vMen van 1iAal...Ulg. voo/l de r;eJ,ortd
hei.d. S laclt:tof_/.M4 van de atoomlobby 
l~<>men Jel..f_. ook aan. h« woon.d. De f_Um 
WtUII..t 60 mi..n.utM. 11 UUII.pll. L;j-1 j 150 . -
li.n.k. L. fJïW J. be4ie.Uen b.i..j : C:JJVéCLUB. 
~B t626 1000 EP //'dam. ïe-l. 250045 . ., 

i ' 

ONK BONK BONK MEE BONK BO 

~ Ji.j.n. f_.o1.de.~~.4 en kvn.f_.e.~~.en-1i..emappen 
voo11. de fJONI<-k.on.f_CV~.en-Ji..e te be-:~t.u.l..en 
Ve~~.dell moet e11. n.og een hoop !Jellef)el..d 
wo!lden. /tlen4M di..e mee willen hupen 
het 4ekll.dafl.i..aa:t .te ÓeJneMM. OllrJ.an.i.-
4eJZ.en van. de dag., Ve11.4pn.ei..di..ng., e.tc. 
kontakt opn.emen met het 4 ekJZetQ/li..aa.i : 
020-229716 

IJFTIG PLUS TEGEN KERNGEWEL 

W.i_fi J4n een ÇJAOep van. ou.de11.en . di...e 
"oll..dai.JZ met ;ion.g.e.~~.en, f).ewe.l..dJ..oo .;J ak.
-Ji..e wl...l voelZen te:;en ( keJZn. )g.eweld. 
U!iJ dedM dU al. i.n OodewaMd. ~et.ten 
~U44e1., Woen4dAecht en doo11. deelname 
aan de f)AO.ie mani..f_e4ta;ti..e4 i.n. 11 'dom 
en DM Na-:.~.g.. Onlartg.4 het ben we een 
J L..:r 1 if ''" ' ''"' tl n rl (> I ,.J. t j V i.;{ e.Uei'IJIIQ/lkt 

e11. wa-1 veel bel..an.[)/lte.lim:; ' .,, , " . 
éen he-leboel mM-'Jen hebben di..e dafl. 
me.t OnJe g.lloep l<ettni..4 g.emaakL OL.t 
JOU veel vake~~. moeten g.eóeUII.en. /lij_ i 
Jri.-jn al..ti..jd óeJZei..d i..n.li..du.i..n.g.M t~ 
g.evM en -1tan.c1JM ~e bemM..;en . Jn.f.o 
b.(.J : 1/e.l.llt van flloUII.i..k , of_ 
flenny. l<nutt.eL 

BROCHURE 'WAAR BEMOEIEN WE ONS MEE ' -. 
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DEEL NEMENDE GR OEPEN: PL ATFORM VAN RADIKALE VR E D E SGRO~PEN WAARONDER CENTRUM VOOR 
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EN VELE PLAATSEL IJXE AKT IVI STEN/ S BINNEN VR EDES PLATFORMS, !KV- KERNEN, 
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TEGEN 
KRUISRAKET 



VOORWOORD 
~ 

VooJO u tigt de map die ia uitgegeven tezo begeLeiding van de BONK-konfel'6ntie 
die op 19 janu.api 1985 in de Bol' et te Dl'ieber>gen gehouden wordt. 

Bet initiatief tot het or>ganiael'en van deae konfel'entie ie vool'tgekomen uit 
het LONK (Lan.deUjk OVeJOteg Non-KolJpeNtie). Na uitvoel'ige diskussie of van
uit het LONK initiatieven ondemomen moesten wol'den om vel'del'gaande wedes
akties te ondel'steunen en te versterken, of dat men bij de top moest btij
ven aandl'ingen l'Uimte hieJOVoor te Jooeel!loen, is dool' een aantat groepen tot 
het ol'ganisel'en van de aktivistenkonf6'1'entie bestoten. 

De diskussie binnen het LONK, 'IJetke aich minstens over een hatf jaaJ' uit
strekte, tJaB karakteristiek VOO'l' de toenmatige stetmting. Enersijds ws er> 
d8 aftJachtende houding en . het vertrouz.)6n dat, de grote tl'einen van KKN, FNV 
ena. in to1erk:ing gestetd, de Vl'6dssstrijd niet meezo te stuiten sou aijn. 
hlderaijds "'<U'en el' groepen, t.1aal'onder het PLatform van Radikate Vredesgroe
pen, VroUI.o16n vool' Vl'ede-Amstel'dam, AMOK en de Vredesaktiekzoant, die het be
tang ~drukten van ee aelfetandige invuHing van de vl'edesstl'ijd dooit 
plaatse Ujke en "l'egiona te groepen. 

De toenemende diskusaiBs over burg6l'tijk8 ongehoonaamheid en non- k.olJpet'atie 
enenijds, en de bokkesprongen van het KKN en hun stitsiJJijgen l'ond het op
set ten van een q.ktiekampagne l.I)(Ull'Uit to1erketijk verset spl'eekt andenijda, 
91ven de dool's tag tot het organiaeren van een aktiviatenkonferentie. 

I I 
I I 

VREDESTRIJD. EVALUATIE VREDESSTRLJD. 

Hoofdpunten op deae konferentie B'l-311 het opaetten van een s<lll'len'IJ6rkingsV6'1'
band en een a~tiekampagne. De voorstetten die in dese konf6'1'6ntiemap gedtum 
~rden dienen steehts als eerste aanset hiertoe. AanvuLlingen hierop van 
de konferentiedeelnemersters sijn van harte to1elkom, ja ~elfs onontbeel'Lijk. 

~ hopen dat het vete IIX3rk dat in de voo20bereiding van de koniel'6ntie is 
gaan aitten aat bijd.Ngen aan een enthousiaate deetname 
~t siena op 19 ifanuari! 

De voorbel'eidingsgroep. 

INHOUD: 
-Evalutie vr>edesstl'ijd pagina 8 en 3 
-BONK-aktiekampagne 
-BONK-samenwe~kingsverband 

pagina 4 en 5 
pagina 6 

-Bul'gel'lijke ongehool'zaamheid 
-Kel'nenel'gie/Kern,xrpens 

pagina 7 
pagina 8 en 9 

-Burgel'lijke ongehoor>zaamheid van het blauwe Zegel' pagina 10 
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EVALUATIE VAN DE VREDESSTRIJD 
Vredesbewegingen ~jn ongetwijfeld een 
oud verschijnsel, zol ang er oorl ogen 
zijn gevoerd, hebben mensen voor ·vrede 
geijverd. 
In deze evaluatie zal het gaan over 
de geschiedenis van het verzet tegen 
de kernbewapeni ng en over de konklu
sies die b ieruit kunnen . ..,orden ge
trokken . Br is met r echt sprake van 
VREDBSSTRUD, o.c!at niet alleen de 
atoomwapens zelf, aaar ook allerlei 
gevest igde belAJ19en e.n denkbeelden 
bestreden moeten worden. Hoevel het 
verzet tegen de atoombewapening da
teert van kort na de Tweede wereld
oorlog, zal deze evaluatie vooral 
gericht zljn op de periode van 1977 
tot heden, omdat in die tijd de vre
desbeweqiD<Jen een e.norme groei heb
ben doorgemaakt . 

De eerste atoombommen. 

In 1945 worden de eerste atoombommen 
tot explosie gebracht. Terwille van 
de proefexplosie in de woestijn van 
Nieuw-Mexico wordt de konferentie 
van Potsdam na de kapitulatie van 
Duitsland op aandringen van de Ver
enigde Staten uitgesteld. De atoombom 
is immers een machtsmiddel bij uitstek 
tegenover de Sovjet Unie. De Ameri
kaanse weigering in de Verenigde Na
ties om op voorstel van de sovjet 
unie de produktie van kernwapens on
middellijk te stoppen, is in feite 
het star tschot voor de nukleaire be
wapeningswedloop. 

Het eerste verzet tegen de kernbewa
pening. 

la 1950 komt op voorstel van de we
reldvredesraad (een op de s. u. geo
riënteerde vredesbeweging) het 'Ap
pèl van Stockholm' tot stand. Het 
is bet eerste protest tegen atoomwa
pens in het Westen. In ons land wordt 
door de Nederlandse Vredesr aad (voor
zitter Marcus Bakke.r) een handteke
ningenaktie ter ondersteuning georga
niseerd. 
In 1957 neemt de Bngel se filosoof 
Bertrand Russell het initiatief tot 
de oprichting van de 'Campaign for 
Nuclear Disarmament' (CND). 

Niet alleen in Engeland (Labourparty) 
maar ook in west-Du.itslanci. (SPD en 
vakbonden) vindt deze beweging veel 
weerklank. De belangstelling ver
dwijnt echter, zodra de politieke par
tijen vooruitzicht op regeringsver
antwoordelijkheid krijgen of zodra de 
vakbonden betrokken raJten bij de op
komst van het militair-industriëel
kaapleks. 
In de Nederlandse politiek is het 

aanvankelijk alleen de CPN (PSP komt 
in 1959 in het parlement) die kritiek 
op de kernbewapening heeft. 
In 1960 komt aan het licht - na pu
blikaties in de pers en vragen in 
de Tweede Kàmer (CPN en PSP) - dat 
Nederland als eerste NAVO-partner 
op het West-Europese kontinent al 
in 1957 heeft ingestemd met de opslag 
van Amerikaanse atoomwapens. 
Kort daarna wordt het 'Comité voor 
Vrede' , een samenwerkingsverband van 
pacifistiese en socialistiese organi
saties opgericht <Î961) en wordt de 
eerste demonstratie (Paasmars) gehou
den . De leuze "geen kernwapens in 
Nederland" wordt door burgemeester 
Van Hall (PvdA) verboden. 
In 1962 wijst de Nederlandse Hervormde 
Kerk het gebruik van kernwapens af. 
Door de grimmige • koude-oorlog ' 
sfeer in die jaren, hebben de akties 
van de vredesbewegingen echter nauwe
lijks of geen sukses . 

Nieuwe impulsen. 

De eind jaren zestig en de begin ja
ren zeventig zijn jaren van ontspan
ning. De negatieve effekten van de 
welvaartsmaatschappij worden echter 
zichtbaar. Daardoor ontstaat er een 
ruime belangstelling voor a llerlei 
zaken (milieu, mensenrechten, Derde 
Wereld, Vietnam) en komen nieuwe be
wegingen opgang (Nieuw LiJl)ts, D' 66, 
Provo, Kabouters, studentenverzet). 
De samenleving k0111t van binnenUit 
onder kritiek te staan. 
In 1967 wordt het Interkerkel!jk·· Vre
desberaad ( IXV) opgericht als eeri 
samenwerkingsverband van 9 kerkqe
nootsc:happen op het gebied van vre
desvraagstukken. Het IKV start de 
vredesweek onder bet motto 'ç;&en 
spreiding van kernwapens maar sprei
diD<J van wel va.art' . 
De ontwikkelingen in die jaren zijn 
wellicht van doorslaggevende beteke
nis voor de groei van deo vredesbewe
ging vanaf 1977. 

In dat jaar komen 2 belangrijke ont
wikkelingen op gang. Het zijn het Ini
tiatief 'Stop de Neutronenbom' en 
de IKV-kampaqne 'He .lp de kernwapens 
de wereld uit om te beginnen uit Ne
derland ' . 

Het eerste initiatief vindt snel 
steun bij br ede lagen van de bevolkin~ 
omdat het gaat om een wapen 'dat het 
leven doodt, maar het materiële bezit 
spaart' . De wijze van aktievoeren is 
belangrijk. Voor het volkspetitione
ment (1,3 miljoen handtekningen) wor
den zeer direkt mensen benaderd. 
De tweede kampaqne is bedoeld als 
eeen poging om door éénzijdige eerste 
stappen een internationaal proces 
van ~!gemene en volledige denukleari
sering van de bewapening op gang te 
brenge.n. Het IKV roept hier bij op tot 
de vorming van plaatselijke aktiegroE>
pen ('kernen'), omdat de kampagne 
niet tot de kerken beperkt mag blij
ven, maar in de hele samenleving moet 
doorwerken . 
Zowel de IKV-kampagne als het Initi
atief ' Stop de N-bom' hebben gemeen : 
het werken vanuit de basis . Hierin 
ligt de sleutel voor de suksesvolle 
groei van de vredesbewegingen. Mede 
doordat het 'Initiatief' en de ·~am
pagne • kort na elkaar van start gaan 
komen er aan de basis al snel aller
lei vormen van samenwerking tot 
stand. Dit gebeurt zowel tijdens het 
volkspetitionement als tijdèns de IKV
opiniepeilingen, waaruit blijkt dat 
ruim 60\ van de bevollting achter het 
IKV-standpunt staat. 

In 1978 spreekt de kamer zich met 
tweederde- meerderheid uit tegen de 
neutronenbom en in 1979 scharen de 
linkse partijen (inkl. de PvdA) en 
enkele CDA-ers zich achter de IXV

kampagne. 

Samen in verzet tegen Pershing en 
kruisraJtet. 

In 1979 wordt een nieuwe bewapeninga
ronde ingeluid. In november wordt 
in otrec.ht de eerste demonstratie 
(20.000 deelnemers/ster&) daartegen 
georganiseerd door IKV, Pax Chris ti, 
Stop de N-bom, PSP, CPN, PPR en PvdA. 

In 1979 wordt een nieuwe bewapeninga
ronde ingeluid: 572 Amerikaanse atoom
wapens (pershing en kruisraJtetten) 
moeten in West-Europa geplaatst wor
den . Deze nieuwe kernwapens zijn 
'first- strike ' -wapens bedoeld om de 
tegenstander (S.U.) een eerste beslis
sende klap te kunnen toebrengen. 
In november wordt in Utrecht de 
eerste demonstratie (20.000 mensen) 
daartegen georganiseerd door IKV, 
Pax Christi, Stop deN- Bom, PSP, CPN, 
PPR en PvdA. 
Voor de ' noodzaak' van de nieuwe a
toomwapens worden verschil lende rede
nen genoemd. Aanvankelijk heet het 
'mod.ernisering'. van verouderde syste-
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vervolg evaluatie 
men . Later zijn het de Russiese SS-
20 rakette.n die op West-Europa staan 
gericht. De ontwikkeling van de ss-
20 is echter pas sinds 1976 op gang 
gekomen, terwijl de ontwerpen voor 
de kruisraket al uit 1972 en voor 
de pershing uit 1975 dateren. Als 
derde reden wordt de zgn. 'koppeling' 
genoemd. De V. S . zijn wel bereid om 
West -Europa te 'beschermen' , maar 
willen in ruil daarvoor lanceerbases 
op het Europese kontinent. 
Eén ding is echter duidelijk:de .nieuwe 
dienen.allerminst de Europese veilig
heid, maar uitsluitend de bela.ngen 
van de v.s. (verplaatsing van een 
evt. konflikt naar het Europese slag
veld. 
Voor de vredesbeweging wordt het nu: 
"Geen nieuwe kernwapens in Europa, 
niet in Nederland noch in enig ander 
land". Vergeleken bij "Heip de kern
wapens de wereld uit, om te beginnen 
uit Nederland" is het duidelijk een 
stap terug, maar tevens een konkrati
sering van de strijd. 

Het antwoord van de Nederlandse 
politiek in 1979. 

Op 6 december 1979 zegt de Tweede 
Kamer ' nee ' tegen het moderniserings
voorstel. Met de steun van 10 CDA
dissidenten wordt een PvdA/0'66-motie 
aangenomen. Deze motie houdt in, dat 
de Nederlandse regering niet dient 
in te stemmen met de voorstellen voor 
de produktie en plaatsing van de nieu. 
we kernwapens en nu geen toezeggingen 
kan doen voor de plaatsing van een 
aantal van de raketten op haar grond
gebied . 
Op 12 december moeten de ministers 
Scholten (defensie) en v.d.Klaauw 
(buitenlandse zaken) het besluit van 
het parlement beke.nd maken. Dat de 
regering daartoe niet bereid was, 
blijkt: Nederland stemt (nog) niet 
in met de plaatsing (besluit uitge
steld tot eind 1981) ; maar verklaart 
zich ook niet expliciet tegen het 
produktie- en plaatsingsbesluit. De
zeilde dag geeft Van Agt in de Kamer 
een toelichting: "In Brussel was niet 
aan de orde een beslissing tot pro
duktie van nieuwe wapensystemen. Het 
~jn de V.S. - en zij alleen- die daar 
voor verantwoordelijkheid kunnen ne
nemen" . Van Agt had natuurlijk gelijk. 
Zonder het te bedoelen sprak hij dit 
!<eer de waarheid. De gene die het 
besluit tot d~ produktie uiteindelijk 
Jll!!Dien, zaten in Brussel niet aan de 
onderhandelingstafel. 
De regering had zich niet . tegen de 
NAVo-plannen verzet. Door die houding 
was zij in feite akkoord gegaan én 
met de produktie én met de plaatsing 
in West-Europa. Zij had alleen nog 
geen "ja" gezegd tegen de plaatsing 
van de wapens op Nederlands grondge
bied. Wel had zij de mogelijkheid daar 
toe nadrukkelijk opengehouden; d.it 
alles tegen de wil vàn de meerderheid 
van de bevolking in. Ook in het par
lement was een meerderheid tegen de 
handelwijze van de regering. Toch 
weigerde dat parlement op 19 december 
daaraan konsekwentles te verbinden. 
Op die dag was opnieuw e~n PvdA/0'66 
motie aan de orde. Nu weigerde de 
CDA-dissidenten deze motie te steunen 
De regering werd daarmee gered, maar 
het falen van de demokratie was duide. 
lijk. Door de vredesbewegifl9en werd 
deze gang van zaken onvoldoende uit
gebuit. 

vredesstrijd in de jaren tachtig • . 

De periode van 1980 t/m 1984 is van 
bijzondere betekenis. In die periode 
vindt een verbreding van de vredes
strijd plaats vanuit de vredesbeweging 
(Vrouwen voor Vrede, Vrouwen tegen 

Kernwapens) , vanuit de mediese sektor 
(gezondheid.szorg tegen kernwapens, 
Nederlandse Ve.reniging voor Medische 
Polemologie) , vanuit de vakbeweging 
(FNV) en zelfs vanuit het leger (VVDM 
Site-wachtweigeraars, officiersver-
eniging) . De verontrusting en het 

verzet komen vanuit de basis. Daarna 
ontstaan landelijke samenwerkingsver-

VREDESSTRIJD BVALOATIB VREDESSTRIJD. 3 

DE OORZAAK VAN DE. DERDE WERELDOORLOG 

banden vnl. vanuit de besturen: eerst 
het Landelijk Overleg Vredesorganisa
ties (LOVO) en later (1983) het Ko
mitee Kruisraketten Nee (KKN). Ook 
op internationaal nivo ontstaat samen 
werking. In het najaar van 1981 wordt 
dit tot uiting gebracht door indruk
wekkende vredesdemonstraties . Op 10 
oktober komen in Bonn meer dan 
300. 000 mensen bijeen. Daarna volgen 
Brussel met 200 . 000, Londen met 
250.000 en Rome met 300.000. Amster
dam vormt op 21 november het hoogte-
punt: 400.000 mensen. 

In kringen van poli ti ei en bewape-
naars wordt ijverig gezocht naar ant

woorden. Bij de NAVO zoekt men naar 
tegenargumenten. 
De plannen voor de nieuwe kernwapens 
moeten nog beter verpakt worden. Het 
NAVO-besluit van december 1979 heet 
nu 'dubbelbesluit', dwz . het besluit 
tot produktie en plaatsing wordt ge
koppeld aan onderhandelingen met de 
s.u. over vermindering van dit soort 
wapens. Bet dubbelbesluit is een dub
belzinnig besluit: het moet de gemeen
schap doen geloven dat de wapens no
dig zijn als pressiemiddel in de onder 
handelingen met de S.O. Achteraf zal 
de mislukking, waarop door de V. S. 

aangestuurd wordt, gebruikt worden 
voor de legitimatie van de noodzaak 
tot plaatsing. 
Wel is duidelijk, dat de V. S, een 
machtsmonopolie hebben binnen de 
NAVO ter veiligstelling van hun eko
nomiese en militaire belangen. Voor 
de landen van het t1arschau Pa!:.t is 
dat niet anders . Immers in Genève 
zitten alleen de vertegenwoordigers. 
van de V. S. en de S. U . aan tafel. 
Het is je reinste centralisme. 
Helaas kan je in de politiek maar 
al te vaak soortgelijke centralistiese 
tendenzen waarnemen. 
Met de verkiezingen van 1981 in het 
zicht, verklaart Joop (Atoom) ·oen 
Uyl, dat Nederland één of twee atoom
taken zal moeten behouden . Dat is 
volgens hem nodig om in NAVO- verband 
mee te . kunnen (mogen) praten. Toch 
heeft de PvdA zich in 1979 achter 
bet IKV-standpunt geschaard. Den Oyl 
gaat zelfs zover zijn lijsttrekkerschap 
aan die atoomtaken t~ verbinden. on
der deze druk gaat het partijkong.res 
door. de knieën en wordt de uitspraak 
over de afschaffing van alle kernwa
pens ongedaan gemaakt. Alleen de af
wijzing van de kruisraketten blijft. 
Het resultaat is: de PvdA mag weer 
mee regeren, maar tegelijkertijd ·wordt 
in de regeringsverklaring van het 
kabinet 'Van Agt II' óver de afwijzing 
van de kruisraketten niet meer ge-
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sproken. 
Niet alleen in de partijpolitiek vind · 
je centralistiese tendenzen, maar 
ook in de vredesbewegingen en de sa
menwerkingsverbanden (!Cl<N, LOVO) • 
Op de landelijke kernendag van het 
~ in november 1982 worden 2 n.ieuwe 
plannen gelanceerd, nl. het 'Noodplan 
uit Amsterdam (over voorbereiding 
en koördinatie van akties van burg-.!r
lljke ongehoorzaamheid) en het 'Non
koöperatie ' plan uit Delft. !XV-voor
zitter Ben ter Veer acht de tijd voor 
dit soort akties nog niet qe)tomep .. 

Bij wijst (overigens terecht) op het 
ontbreken van een maatschappelijk 
draagvlak voot een plaatsings.besluit. 
In eerste instantie wenst bij daarom 
te vertrouwen op het korreltt funktio
neren van de parlementaire demokra
tie . Akties moeten daarom volgens 
hem op de besluitvorming gericht blij
venJ ~j mogen niet de suggestie wek
ken dat deze ergens anders dan in 
het parlement plaatsvindt. De praktijk 

wijst echter ~it dat de besluitvorming 
juist voortdurend buiten het parle
ment plaatsvindt. De machtigste lobby 
van industriële, wetenschappe~ijke, 

burokratiese, militaire belangengroe
pen maakt in feite de dienst uit . 
We hebbea dat oa. kunnen zien op het 
gebied van de kernenergie (Borssele, 
Dodewaard, UCN). Bet is naief om te 
denken dat dit op het gebied van de 
kernbewapening niet het geval is. 
Argumenten voor een andere strategie 
van de vredesbeweging zijn er dus ge
noeg. Toch· gingen de plannen van Am
sterdam en van Delft in de ijskast. 
De diskussie hierover binnen het IKV 
is tot nu toe te vrijblijvend geweest. 
Ook binnen het LOVO en het KKN en 
de daarin deelnemende organisaties 
komen diskussies over verdergaande 
akties niet of nauwelijks van de grond 
Dit is vooral te wijten aan de verti
kale strukturen en de centralistiese 
aanpak. Hierdoor komen de eisen van 
de basis binnen de vredesbeweging 
even moeilijk tot hun recht als de 
wil van het volk binnen het parlement. 
Desondanks komt de bevolking nog twee 
maal tot een grootse demonstratieve 
afwijzing van de kruisraketten. r.n 
1983 vindt in Den Haag de grootste 
Nederlandse demonstratie plaats 
(550.000 mensen). In 1984 is er de 
aktieweek van 6 tot 12 mei. Uitschie
ters in deze week zijn de scholieren-

staking en de werkonderbreking. 
Voor de zoveelste maal is er ee~ dui
delijk 'nee' gezegd. 
Maar toch laat de v r edesbeweging niet 
echt baar tanden zien. De demonstra
tie krijgt daardoor het karakter van 
' een dagje stoom afblazen ' . De rege
ring besluit weliswaar opnieuw tot 
uitstel en zet daarmee haar uitput
tingstaktiek tegenover de vredesbewe
ging voort . In 1984 dreigt dit zelfs 
als splljtzwam binnen de vredesbewe
ging te gaan werken •. Het meer 'radi
kale' deel heeft de strijd direkt 
verplaatst naar Woensdrecht. Terwijl 
de 'officiële' vredesbeweging zich 
blijft richten op Den Haag. Nu hoeven 
dit ·soort akties en strominqen, die 
al tijd al binnen de vredesbeweging 
aanwezig waren, elkaar zeker niet 
uit te sluiten 1 integendeel, zij vor
JDeri een prima aanvulling op elkaar. 
Door de vredesaktivisten wordt die 
N:heiding ook niet gemaakt, dat ge
beurt veeleer door de leiding. 

In november 1983 worden de onderhande• 
l ingen in Genève afgebroken. Reeds 
in ~ecember worden de eerste kruisra
ketten in Engeland (Greenhaa Coamon) 
geplaatst. Nutlangen in West-Duits
land ia in januari aan de beurt (pe.r
shinqs). De Nederlandse regering 
wordt onder druk ge.zet oa nu ook spoe• 
diq een beslissing te netaen. Op 1 
juni koet he~ kabinet aet een ver kla
rings c!e regering zal in november 
1985 besluiten oe 48 kruis raketten 
op haar grondgebied te pl aatsen, in
dien de s.o. vanaf c!it moaent. (1 juni 
1984) doorgaat .. t bet stationeren 
van SS-20's. Plaatst de s.o. er in 
die periode qeen enkele blj, dan zul
len er in Nederland geen kruisraket
ten geplaatst wordep. Wordt er echter 
tussen Rusland en Amerika alsnog be
sloten tot plaatsing van een vermin
derd aantal raketten , dan zal Neder
land daarvan ook een (gereduceerd) 
aantal voor zljn rekeni..ng n . ..en. In
tussen zullen de voorbereidingen door 
gaan 011 de plaatsing volge~s NAvo
~anning mogelijk te maken . 
Hoe monster lijk dit regeringsvoorstel 
ook mag klinken, het is in politiek 
opzicht een meesterzet, die zelfs 
de top van de vredesbeweging verdeeld. 
De reakties variëren van "dit is zon
der meer een plaatsingsbesluit" tot 
"dit is echt nog geen plaatsingsbe
sluit, maar uitstel van bijna l"s jaar". 
Een feit is, dat met dit voorstel 
de plaatsing afhankelijk wordt gemaakt 
van ontwikkelinqen waar de regering 
zalf geen invloed op heeft. Op 13 
juni steat de Tweede Kamer met een 
minimale meerderheid met dit VQOrstel 
in. 

Nabeschouwing . 

De meeste mensen zijn· zich bewust van 
het totaalvernietigende karakter van 
de kernwapens, maar militaire strate• 
gen geloven nog steeds in de mogelijk 
beid tot het voeren en het winnen 
van een oorlog met atoomwapens; naar 
ze zeggen in het belang van de 'vrij
heid ' en ter bescherm±ng van de 'demo
kratie'. 

VREDESTRIJD IS TEVENS BBN STRIJD VOOR 
RECHTVAARDIGE SOCIAAL BKONOMIESE VER-

I
IIXJDINGEN. ZIJ IJVERT VOOR MEDEZEGGEN 
SCHAP VAN BET VOLK. ___________________________________ ... OP KORTE TERMIJN MOBTEN VANUIT DE 

DISKOSSIE STELLINGEN. 

IE VREDESBBWEGING MOET EBN ANTWOORD 
HBBBBN OP DE BKONOMIESE, POLITIBICB 
a. MILITAIRE BELANGEN DIB ACHTER BBWA 
PBNING EN OORLOGSVOORBBRBIDING SCHUIL 
GAAN. 

IE VREDESBEWEGING MOET DAAROM OM TE 
BEGINNEN ANTI-MILITARISTlES ZIJN . 
DB EERSTE STAP IS NEDERLAND UIT DE 
NAVO, DB NAVO UIT NEDERLAND. 

DE VREDESSTRIJD IS EEN EMANCIPATIE 
STRIJD <»mAT ZIJ ZICB STERK MAAJtT 
VOOR MEDEZEGGENSCHAP OVER BEWAPENING, 
VERDEDIGING. 

VREDESBEWEGING BONDGENOOTSCHAPPEN 
GESLÓTBN WORDEN MET OITI<ERINGSFRONT, 
VROUWENBEWEGING EN ORGANISATIES DIE 
AJCTIBF ZIJN OP SOCIAAL-81\:0N<IUBS 
GEBlED, ANTl-KERNENERGIB-GROEPEN EN 
ANTI-INTERVENTIE-GROEPEN. 



BONK AKTIE KAMPAGNE. BONK AKTIE 

BONI( AKTIE 
NAMPAGNE 

Het Bonk aktieplan dient als 
raamwerk voor hernieuwde akties 
tegen de dreigende plaatsing 
van kruisraketten op woensdrecht. 
Het plan is een r~amwerk waarbinnen 
lokale en regionale vredesaktiegroep 
en akties uitwerken en is dus 
geenszins bedoeld als keurslijf. 

In veel plaatsen en regio's 
zijn er al plannen gemaakt of 
nog in voorbereiding. De Bonk 
aktiekampagne is een mogelijkheid 
deze verschillende initiatieven 
meer op elkaar te laten aansluiten. 
Immers; slechts in een gezamelijk 
aktiefront tegen plaatsing en 
oorlogsvoorbereidingen in het 
algemeen, kan de vredesbeweging 
zich onverzettelijk tonen. En 
zo een opening forceren om de 
eerste schreden te zetten op 
de lange weg van ontwapening. 

In de eerste xase die loopt 
van januari tot aan de zomervakantie 
wordt de organisatories en strategie 
se basis gelegd voor een gesloten 
aktiefront tegen Lubbers es. 
Er wordt informatie verspreid 
over het juni-besluit en over 
verdergaande akties van burgerlijke 
ongehoorzaamheid en non kooperatie. 
De diskussie over konkrete invulling 
van verdergaand verzet wordt 
geïntensiveerd en uitgebouwd, 
zowel op lokaal, regionaal als 
op landelijk nivo. Dit is mede 
om mensen en groepen die nog 
twijfelen over de streep te 
helpen door hen te wijzen op 
de noodzaak en legitimiteit 
van ongehoorzaamheid en non 
kooperatie. Uiterst belangrijk 
doel van de informatie-kampagne 
over bonk akties is het betrekken 
van bestaande vredesaktiegroepen, 
zoals IKV-kernen, N-bom werkgroepen 
en plaatselijke platform. Daarnaast 
moeten vooral maatschappelijke 
organisaties, waaronder de vakbonden 
bij het aktiefront betrokken 
worden. 
De eerste fase zal afgesloten 
worden met een manifestatie 
over de stuwende rol van de 
Navo in de (nukleaire en konventio
nele) bewapening. 
Veel akties en initiatieven 
kunnen in de eerste fase al 
uitgevoerd worden. Dit ter aktive
ring van de beweging en om Lubbers 
langzaam klem te zetten. Op 
deze manier kan de spanning 
flink stijgen en het kwik in 
de thermometer oml~oog doen stuwen. 

Na de zomervakantie worden de 
aktiviteiten zo snel mogelijk 
weer opg.epakt. Zo kunnen er 
regionale manifestaties plaatsvinden 
ter aankondiging van akties 
en om de sfeer er goed in te 
krijgen. Er resten ons dan nog 
een paar maanden voordat Lubbers 
zijn besluit neemt. 
Akties op regionaal nivo worden 
geinten si veerd en er wordt toege
werkt naar landelijke bonkakties. 
Overal in het land bruist het 
van de strijdbaarheid. de laatste 
voorbereidingen worden getroffen. 
Delen van de aktieplannen worden 
al uitgevoerd om Lubbers schrik 
aan te jagen, maar ook om alvast 
te oefenen in aktie. 

Diskussievragen 

Het fasenplan dient als raamwerk 
waarin met bestaande aktieplannen 
een gezamenlijke aktiekampagne ge
vormd wordt. 

Het is daarom dat het aktieplan, 
enerzijds, gericht is op het 
aktiveren van bestaande aktiegroepen 
en het opzetten van nieuwe bonk 
groepen stimuleert. Anderzijds 
streeft het aktieplan naar het 
opbouwen van een landelijk aktie
front middels het kortsluiten 
van lokale aktieplannen en ideeen. 

HET FASEN PLAN. 

Massale drukverhogende akties 
komen niet van de ene op de 
andere dag van de grond. Daar 
moet het nodige werk voor verricht 
worden. Zowel organisatories 
als strategies moeten er bergen 
werk verzet worden. In het aktieplan 
zijn fasen ingebouwd om het 
verzet konsekwent en systematies 
op te bouwen. 

In deze periode moet blijken wat ons 
werk. in de eerste fase heeft opgele
verd. Waar mogelijk worden besmetver
klaringen afgegeven om aktief te boy
cotten en wordt ook al het werk voor 
Woensdrecht besmet verklaard. Even
eens zal de stakingsbereid gepeild 
worden. 
Van alle akties moet zo veel mogelijk 
een dreiging uitgaan. Een dreiging 
van maatschappelijke onrust wel te 
verstaan. 
Rondom november, wanneer het kabinet 
het besluit neemt, vinden er lande
lijke akties plaats. Wanneer en hoe, 
dat is mede afhankelijk van het tijd
stip van besluitvorming en de poli
tieke verhoudingen. Maar vast staat 
dat tegen november 85 nogmaals het 
verzet tegen plaatsing van raketten 
in al haar vormen getoond wordt. Sta
kingen, besmetverklaringen, boycots, 
blokkades, vreedzame bezettingen van 
steden middels demonstraties en open
lijke manifestaties. Bezettingen vind 
en ook plaats van ministeries en al
lerlei openbare gebouwen. Overal loei 
en de sirenes en luiden de klokken. 
Want Nederland slaat ALARM. Nederland 
geeft haar laatste waarschuwing: 
ONVOORWAARDELIJKE AFWIJZING VAN 
PLAATSING. 

Bij een positief plaatsingsbesluit, 
hoe verhuld in rookgordijnen dan ook, 
wordt niet geduld. Enkel een onvoor
waardelijke afwijzing van plaatsing 
wordt geduld. 
Direkt nadat het kabinet haar besluit 
heeft genomen, vinden ·overal in het 
land, in ieder gehucht, dorp en stad 
bijeenkomsten plaats om te oordelen 
over Lubbers' besluit. Bij een posi
tief besluit - plaatsing dus - tr~edt 

onmiddellijk de derde fase in: vol
hardende akties. De akties en aktivi 
teiten houden aan en worden waar moge 
lijk nog aangescherpt. Stakingen, 
boycots, bezettingen. Iedere ochtend 
worden de kerkklokken geluid en loei
en de sirenes. 
Deze fase is opgenoemn omdat de erva
ring van het juni-besluit in 84 ons 
nog vers in het geheugen ligt. 
Gelijk als bij het j·uni plaatsingsbe
sluit zal ook in november 85 de druk 
van Navo-zijde omhet bij plaatsing 
te houden, toenemen. Daarom moet de 
beweging ruim van tevoren al voorbe
reid zijn dat ook rondom november 
het verzet wederom genegeerd wordt. 
En dat de machthebbers het bij hun 
doodsoordeel houden. 

1) Welke plannen tot BONK-akties zijn 
er in jullie regio? Hoever zijn deze 
uitgewerkt? 

2) Sluiten deze plannen aan bij het 
voorgestelde fasenplan of zijn wijzi
gingen daarop nodig? 
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Organisatie opbouw 
Om het aktieplan konkreet in 
te vullen gaan een aantal ·taakgroep
en aan de slag. 

Speurgroep Woensdrecht. 
Deze groep is onlangs opgezet 
Doel van de speurgroep is het 
inventariseren van bedrijven 
die met de bouw, transport en 
toelevering te maken hebben. 
De verkregen informatie is met 
name belangrijk voor de bedrijven
groep. Zij werken dan ook nauw 
samen. 

BONK GROEPEN. 

Plaatselijk ~n regionaal worden 
bonkgroepen opgezet. Deze werken 
samen met bestaande vredesaktiegroep 
en, zo mogelijk in een lokaal 
of regionaal samenwerkingsverband. 
Plaatselijke aktivisten informeren 
de beweging en maken het klimaat 
rijp voor verzet met ongekende 
hoogtepunten. Door onder andere 
nu al akties uit te voeren. 

Bedrijvengroep. 

Deze groep richt zich op het 
informeren en aktiveren van 
rbeiders/sters in bedrijven. 
et gaat hierbij om bedrijven 

met Woensdrecht te maken 
ebben, bouwondernemingen, transport 
n toeleverings-bedrijven. 

k zullen bedrijven benadert 
worden die een zogenaamde speerfunk
ie in neerlands' ekonomie vervullen 

Speurgroep 

NAVO GROEP. 

Ter afsluiting van de opbouwfase 
wordt een manifestatie gehouden 
over de Navo en haar stuwende 
rol in de bewapening. Een voorberei
dingsgroep kan ruim op tijd 
van start gaan met de organisatie 
van de manifestatie. In de maanden 
voorafgaanq aan de happening 
kan onderzoek verricht worden 
en de verkregen informatie kan 
in de daarvoor geschikte bladen 
gepubliceerd worden. Dat deze 
informatie een gat vult, moge 
blijken uit het gebrek aan kennis 
en inzicht binnen dè beweging 
over het doen en laten van de 
Navo 

LANDELIJK BONK OVERLEG. 

In een landelijk bonk overleg 
komen behalve de werkgroepn, 
ook plaatselijke vredesaktiegroepen 
bijeen om de voortgang van de 
kampagne te bespreken. 
Om verschillende initiatieven 
goed op elkaar af te kunnen 
stemmen zal er een koordinatiepun1!. 
moeten komen. Tot de taken van 
deze groep behoren het voorbereiden 
van landelijke bijeenkomsten, 
het uitgeven van een nieuwsbrief 
waarin diverse initiatieven 
worden verslagen, het leggen 
van kontakten met andere landelijke 
organisaties en plannen van 
bijvoorbeeld de jongerenorganisaties 
Vrouwen voor Vrede, verzetskamp 
in Volkel en Vredesaktiekamp 
in Woensdrecht, etc, etc. 

DE ONTAARDING VAN 
EEN PROTEST: 

HOLLAND OP Z'N 
BREEDST IS, 
HOLLAND OP Z'N 
SMALST: 

'Stop de kruisraket' 
DE speurgroep 'stop de kruisraket' 
zal op de Bonk-konferentie van 
19 jan officieel opgericht worden. 
De speurgroep is een initiatief 
om in de meest brede zin alles 
dat met de bouwvoorbereiding, 
bouw, plaatsing en paraat worden 
van de kruisraketten te maken 
heeft te gaan volgen en voor 
en met de beweging in kaart 
brengen. 

De speurgroep is een initiatief 
van AMOK (anti-militaristies 
onderzoekskollektief) en is 
te zien als een poging om diverse 
onderzoeksinitiatieven betreffende 
de kruisraketten te. bundelen 
en ook om gerichter onderzoek 
naar beplaade thema's mogelijk 
te maken. Het initiatief is 
de afgelopen maande besproken 
met mensen uit de radikale deleri 
van de vredesbeweging, plaatselijke 
platforms, basisgroepen en anti
militaristiese groepen. 

3) Zijn er mogelijk bedrijven in jul
lie regio betrokken bij bouw en 
plaatsing van kruisraketten? 
Zijn er ideeän voor te vormen bedrij
vengroepen of ervaringen hiermee? 

Het meest direkte doel is het 
verzamelen van informatie voor 
de beweging. Konkreet zal hiertoe 
enerzijds een informanten-net 
gaan funktioneren en anderzijds 
zal de speurgroep min of meer 
vaste banden aanknopen met de 
diverse organisaties in de beweging, 
waaronder met name het BONK. 
om de informatie door te spelen. 

De informatie die verzameld 
wordt is er primair op gericht 
om verdergaande akties mogelijk 
te maken of te ondersteunen. 
Hierbij valt te denken aan akties 
rond de volgende kategorien: 

burgerlijke ongehoorzaamheid, 
non kooperatie w.o. besmetverkla
ringen en werkstaking, 

direkte aktievormen waaronder 
bezettingen en blokkades. 

- boycot van bijvoorbeeld bedrijven 
of overheidsinstellingen die 
met de kruisraket te maken 
hebben. 

VERVOLG OP VOLGENDE PAGINA. 

.4) Hoe kunnen bestaande plaatselijke 
en regionale overleggroepen, plat
forms, kernen, basisgroepen e.d. wor-

den gestimuleerd om aan BONK-akties 
deel te nemen? 
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PLAATSING I'RAI(TIES 
VERVOLG 
SPEURGROEP STOP DE KRUISRAKET. 

Qn dit soort informatie te kunnen 
verzamelen werkt de speurgroep 
aan het uitbouwen van een informant
en en kontakten- net. Mensen 
die vanuit hun mogelijkheden 
('deskundigheid', aktie-ervaring. 
ergens werkzaam) aan de hand 
van periodiek rond te sturen 
checklijsten informatie doorspelen. 
Gedacht wordt aan enkele informanten 
zo gewenst met waarborging van 
de anonimiteit . Daarnaast hopen 
we dat door de dynamiek van 
de speurgroep ook onbereikbaar 
lijkende informatie toegezonden 
zal worden. om een indruk te 
geven van het soort i nformatie: 
- juridiese en ruimtelijke-ordenings 
as pekten. 
- bouwvoorbereiding, bouwtoelevering 
en daadwerkelijke bouw. 
- de hele bouwwereld . 

woningbouw voor de 
inklusief inrichting 
huizen . 

amerikanen 
van hun 

routes, afzettingen, politie
instrukties, wegenaanleg . 
- allerlei officiele voorschriften 
betreffende de basis en bouw 
enz . 
De speurgroep zelf zal met enige 
regelmaat liergaderen. o i t inhoude
lijke, kosten en veiligheidsoverwe
gingen zal de groep die het 
informantennet vormt niet dan 
in uiterste noodzaak plenair 
bijeenkomen: thema-deelbijeenkomsten 
zijn echter wel denkbaar. 
Voor een goede informatie- verwerking 
komen er periodiek aan de informant
en te versturen checklijsten. 
De speurgroep zelf zal deze 
verwerken en zo snel mogelijk 
doorspelen aan de beweging . 
AMOX zal een deel van het nogal· 
omvangrijk sekretariaatswerk 
op zich nemen; mensen uit BONK 
en basisgroepkringen hebben 
hun interesse al laten blijken 
en gaan ook meedraaien. 
om het omvangrijke werk te finan
cieren is een gironummer geopend: 
5567607, tnv AMOK, ovv Speurgroep. 
Sekretariaat; Esdoornlaan· 14, 3551 
1\J Utrec~t, 
Tel 030 - 442122 (elke dinsdagmiddag) 

Aktie van binnen het bedrijf kunnen 
door door akties van ' buitenaf' ver-

Oe noodzaak van een samenwerkingsver
band als ruggegraat voor een aktie
kampagne zal men onderkennen. Wat 
dit samenwerkingsverband precies gaat 
inhouden is afhankelijk van de ideeën 
die hierover in de regio's bestaan. 

ONMDGELIJI( MAKEN 
Bedrijvengroep 
NAAR EEN BOYCOT VAN AL HET WERK 
VOOR WOENSDRECHT . 

Een belangrijk probleem in het 
opnieuw mobiliseren voor de 
strijd tegen de raketten is 
dat veel mensen zeggen: "Je 
doet er toch niets aan, ze gaan 
er toch mee door. 

Een beetje defaitisties misschien, 
maar wel heel begrijpelijk. 
Tal van plaatselijke initiatieven, 
twee grootse landelijke demonstra
ties, onderzoeken die uitwijzen 
dat de meerderheid van de Nederland
se bevolking tegen plaatsing 
is ..... maar de regering koerst 
aan op plaatsing. 
De konklusie die we moeten trekken 
is dat de tot nu toe gehanteerde 
aktievormen niet voldoende Z~Jn 

geweest om de machthebbers te 
'bewegen' van plaatsing af te 
zien. Er zal nagedacht moeten 
worden over meer effectieve 
middelen ter voorkoming van 
plaatsing. 
Er Z~Jn honderdduizenden mensen 
aktief bij de akties betrokken 
geweest. \lat u .J misschien nog 
onvoldoende beseffen is dat 
ze gezamelijk niet alleen kunnen 
vragen om niet over te gaan 
~plaatsing, maar ook over 
de middelen beschikken om plaatsing 
prakties onmogelijk te maken. 

Tegenover 
er toch 

het 
niets 

idee 'Je 
tegen ' , 

doet 
moeten 

wi :i het idee uJ.twerken dat wij 
veel sterker zijn dan welke 
regering dan ook vanaf het moment 
dat we die weg inslaan. 

Non kooperatie betekent niet
samenwerken, niet meewerken. 
Voor plaatsing is overslagaktiviteit 
(Havens) nodig, is vervoer nodig, 
is bouw nodig en toelevering. 
Kortom een veelheid van werkzaamhe
den waarvoor de machthebbers 
afhankelijk zijn van de gewone 
werknemers. In Den Haag kan 
dan wel bepaald worden dat de 

sterkt worden. Bij de overslag van 
munitie of onderdelen van kernwapens 
wellicht mogelijk. 

Regionaal: 
1) Is er binnen jullie regio overleg 
enjof samenwerking tussen organisa
ties en mensen die met BONK- akties 
bezig zijn? 

2) zo, nee, zijn er mogelijkheden 
om dit op te zetten? 

raketten op Woensdrecht geplaats 
worden, maar voor de uitvoering 
van dat besluit is ' kooperatie' 
van duizenden zo niet tien duizenden 
werknemers onontbeerlijk. En 
onder hen bevinden zich vele 
tegenstanders van plaatsing . 
Niemand kan ons het recht ontzeggen 
niet mee te willen werken aan 
onze eigen vernietiging. Niemand 
heeft het recht om onder het 
mon van 'demokratiese besluitvorming 
te roepen "Befehl ist Befehl". 

Alleen al het feit dat de beweging 
is de richting werkt van een 
kollektieve weigering voor Woens
drecht, zal haar extra kracht 
geven. Maar daarmee komen de 
kaarten ook anders te liggen. 
Een dreiging van een effectieve 
boycot of zelfs een werkstaking 
zal de regering heel wat minder 
zelfverzekerd maken . 

Het organiseren van een effectieve 
vorm van non-kooperatie, boycot 
enof werkstaking, is echter 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Daarvoor zijn een aantal redenen 
aan te geven. 

Als je in een bedrijf bepaalde 
werkzaamheden gaat boycotten, 
loop je het gevaar persoonlijk 
een douw te krijgen. Je baan 
bepaalt je inkomen en daarmee 
voor een groo t deel de levens
en toekomstverwachtingen van 
je zelf en gezin. Voor niemand 
is het aantrekkelijk afhankelijk 
~e worden van de ook duor 
deze regering - gekorte uitkeri ngen. 
De ondernemers zullen zich met 
man en macht verzetten tegen 
een boycot . Niet alleen omdat 
ze aan die werkzaamheden verdienen, 
maar ook omdat in die kringen 
de meeste voorstanders van plaatsing 
vinden zijn . 

Om jezelf teweer tes tellen 
tegen de middelen die ze binnen 
het bedrijf hebben om verzet 
te onderdrukken (er i s altijd 
wel een zweep om een hond te 
slaan i n dit geval het bedrijf 
uit te slaan) moet je sterk 
gemotiveerd zijn en moet je 
kunnen rekenen op de aktieve 
steun van kollegaas . 

Een boycot of werkstaking is 
alleen effectief als het kollektief 
gedragen wordt. Dat wil zeggen 
als vrijwel iedereen in het 
bedrijf eraan meedoet. 
OOk dat vereist een sterke motivatie 
en dat je beschikt over argumenten 
en de nodige solidariteit en 
ondersteuning. 

Een aktieve en massale boycot/ werk
staking heeft de meeste kans 
van slagen indien de bonden 
zich achter het initiatief stellen. 
Zowel vanuit het oogpunt van 
bescherming tegen repressailles 
van de bazen als vanuit financieel 
oogpunt(uitkering). 
De bondsleidingen gaan echter 
op dit ogenblik niet verder 
dan te roepen dat de individuele 
bondsleden de mogelijkbeid en 
het recht moeten hebben niet 
aan dat soort werkzaamheden 
mee te werken. Deze houding 
maakt de anti-oorlogsstrijd 
binnen de bedrijven tot een 
morele, individuele, maar weinig 
effectieve strijd. Het werk 
zal ondanks de paar 'weigeraars' 
toch verricht worden en de paar 
dwarsliggers z~Jn voor de bazen 
de gebeten hond. 
Ook hier geldt weer dat je zelf 
sterk gemotiveerd moet 
en 
om 
het 
een 

de argumenten moet 
samen met kollegaas 

bedrijf het klimaat 
boycot/ werkstaking 

zijn 
hebben 
binnen 

voor 
moet 

organiseren. En op basis 
de bonden onder druk 
en het verzet tegen een 
en effectieve strijd 
de bedrijven te overwinnen. 

daarvan 
zetten 

aktieve 
binnen 

De vredesbeweging heeft in dit 
licht een belangrijke taak. 
Als we ons mede willen richten 
op het organiseren van een akt~eve 
boycot of werkstaking, dan zullen 
we vanaf heden systematies naar 
een aantal belangrijke bedrijven 
toe moeten gaan werken. We mogen 
de inspanning die dat vereist 
beslist niet onderschatten . 
Het is bij wijze van spreke 
heel wat eenvoudiger om een 
oproep te plaatsen voor een 
plaatselijke demonstratieve 
aktie, dan een bedrijf met duizend 
arbeiders/sters te bewegen de 
werkzaamheden stop te zetten. 
In het eerste geval stuit je 
minder op direkte weerstand 
dan in bet tweede. 
Het is daarom niet voldoende 
om vanuit de vredesbeweging 
enkel een oproep tot boycot 
of werkweigering te doen. De 
enige weg die uitzicht biedt 
op sukses is een langdurig werk 
direkt onder de betrokken mensen 
in de bedrijven. Dus aan de 
poort, in de kantine , op vakhondsver 
gaderingen, met mensen uit de 
vredesbeweging die in de bedrijven 
werken. 

Hieronder 
suggesties 
meer dan 
is, binnen 

noemen we een paar 
om de anti-oorlogsstrijd 
tot nu toe het geval 
de bedrijven te brengen-

Een landelijke groep wordt er 
gevormd. Deze groep kan beginnen 
met onderzoek naar welke bedrijven 
betrokken Z~Jn bij de plaatsing 
en aankleding van Woensdrecht. 

Een maandelijkse krant wordt 
uitgegeven voor de werknemers/sters 
voor de betrokken bedrijven. 
In dat krantje wordt ingegaan 
op de argumenten die in de bedrijven 
naar voren komen over plaatsing 
en het organiseren van een boycot 
werkstaking . De informatie is 
gericht op wijzen naar de macht 
waarover z~ J . werknemers/sters 
beschikken. Ideeen worden besproken 
hoe je kunt toewerken naar een 
effectieve boycot. 

De weinige kontakten vanuit 
de vredesbeweging met mensen 
uit de bedrijven moeten geintensi
veerden uitgebreid worden. 
Lokaal en plaatselijk worden 
groepen georganiseerd die bereid 
zijn om maandelijks de krant 
te verspreiden, kontakten te 
leggen in bedrijven, ervaringen 
doorgeven en de aktiviteiten 
gezamelijk bespreken. 

Bij voldoende weerklank worden 
landelijke bijeenkomsten belegd, 
speciaal gericht op die mensen 
in de bedrijven om argumenten, 
werkwijze, ervaringen en problemen 
te bespreken. 

Nogmaals alleen al het dreigen 
met een aktieve strijd binnen 
de bedrijven tegen plaatsing 
en oorlogsvoorbereidingen in 
het algemeen, zal de arrogante 
houding van dit kabinet doen 
vervagen. 
Bovendien is dit werk goed te 
ls.ornbineren met andere aktievormen. 
In het verleden zijn blokkades 
en demonstraties bij bedrijven 
al weinig effectief gebleken 
omdat de steun van de werknemers
sters in de bedrijven gering 
was. Als we systematies binnen 
de bedrijven werken, winnen 
de andere aktievormen ' van bui ten' 
ook aan kracht. 
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Dat een gezamenlijke BONK-aksiekam
panje een noodzaak is behoeft geen 
betoog. In dit hoofdstuk gaan we in 
op een essentiële voorwaarde daar
voor: een organisatoriese basis. Een 
BONK-SAMENWERKINGSVERBAND. 

Allereerst geven we de argumenten op 
een rijtje waarom een samenwerkings
verband noodzakelijk is, om de strijd 
tegen kruisraketten en oorlogsvoorbe
reiding te intensiveren en uit te 
bouwen. Vervolgens noemen we een aan
tal voorwaarden en mogelijke funk
sies . 

WAAROM EEN BONK-SAMENWERKINGSVERBAND 

Enerzijds zijn, gezien de politieke 
krachtsverhoudingen, aks i es van bur
gerlijke ongehoorzaamheid en non-ko
operatie nodig. 
Anderzijds moeten we -gezien de te
kortkomingen van de vredesb~weging, 
zoals de kloof tussen basis en top
konkluderen dat een BONK-samenwer
kingsverband de organisatoriese voor
waarde vormt voor verdergaande ak
sies. 

BONI( SAMENWERI(INGSVERIAND 
Aktiefront 

De politieke invalshoek. 

De afgelopen jaren is een massale be
weging rond het verzet tegen kruisra
ketten ontstaan. Twee massale demon
straties hebben een record aantal 
men.sen op de been gebracht . Verschil
lende opinie-onderzoeken wezen (wij
zen) op een overtuigende meerderheid 
tegen plaatsing van nieuwe kruisra
kette.n. 
Ondanks de massale tegenstand tegen 
verdere bewapening, nam het kabinet 
Lubbers in juni '84 een zogenaamd 
voorwaardelijk plaatsingsbesluit. 
Plaatsing van kruisraketten op Woens
drecht hangt enkel nog af van de tel
lllëlnoevres van Russiese ss-20 raket
ten . Niet van het verzet van het Ne
derlandse volk. 
Dat Lubbers zelf geen lieverdje is 
zal niemand betwisten. Tekenend voor 
de politieke krachtsverhoudingen is 
dat in de maanden voorafgaand aan het 
besluit in juni, NAVO-generaals en 
- regeringsvertegenwoordigers veelvul
dig op bezoek kwamen op het Catshuis. 
Of 'onze ' ministers werden bij hun 
ambtsgenoten op het matje geroepen. 
Vanwege stevige druk is de zogenaamde 
loyaliteit aan de NAVO belangrijker 
dan die aan het eigen volk. Na inten
sief overleg op NAVO-nivo heeft het 
kabinet een zeer geraffineerd plaat
singsbesluit genomen. 
OOk voor de toekomst zullen we ons 
er- op moeten voorbereiden dat het ka
binet, ondersteund door militairen 
en groot-i ndustrieëlen verzetsdaden 
bagatelliseren en negeren. Elke be
dreigende aksie tegen oorlogsvoorbe
reidingen zal in de kiem gesmoord 
worden. 

We kunnen stellen dat het kabinet be
zig is om de kracht van de vredesbe
weging te verzwakken door een uitput
tingsstrategie. 
Keer op keer worden we met een kluit
je in het riet gestuurd e .n worden be
sluiten uitgesteld of met 'mitsen' 
en ' maren' omkleed. 
Het i s aan de vredesbeweging en in 
het bijzonder aan het BONK, om verzet 
te organiseren en verder uit te bou
wen. Daar zijn volop mogelijkheden 
voor. Binnen de vredesbeweging groeit 
het besef dat demonstreren en morele 
druk op politici niet voldoende zijn 
om bijvoorbeeld plaatsing van kruis
raketten tegen te houden. Er zijn an
dere dwangmiddelen, naast bestaande 
protesten nodig. Wie niet wil luiste
ren moet maar voelen. Burgerlijke on
gehoorzaamheid en non-koöperatie kun
nen de druk op de ketel verhogen en 
plaatsing prakties onmogelijk maken. 
Ruim 72\ van de demonstranten in Den 
Raag erkende dat verdergaande aksies 
nodig zijn. 
Een organisatoriese basis is -naast 
een goed aksieplan- een voorwaarde 
om daadwerkelijk een machtstaktor te 
worden . 

Verdergaande aksies speelden zich tot 
nu toe voornamelijk af in de marge 
van de vredesbeweging. Een reden 

3) Hoe kunnen meer groepen (bijv ; 
vvakbonden) in deze samenwerking be
trokken worden? 
4) Welke positie zou een eventueel 
BONK-samenwerkingsverband in moeten 
nemen ten opzichte van bestaande vre
des- (en anti-kernenergie) organisa
ties? 

Tegen Kruisraket I 
oorlogsvoorbereiding 

daarvoor is ongetwijfeld de houding 
van de top. Het KKN (Komitee Kruisra
ketten Nee) en met name het IKV zijn 
niet gebaat bij verdergaande aksies. 
om de eenvoudige reden dat een vre
desbeweging die kiest voor verder
gaande aksies ' niet te kontroleren 
valt of in sociaal-de.mokratiese banen 
te leiden . In het verleden hebben zij 
dan ook vaak als rem op verdergaand 
verzet gewerkt. 
In de afgelopen jaren van st.rijd zijn 
door verschillende radikale groepen, 
pogingen gedaan om BONK-aksies aan 
de orde te stelle.n in overlegorganen, 
zoals het LOVO (Landelijk Overleg van 
Vredes Organisaties) en het KKN. Ech
ter zonder resultaat. Het betreffen 
hier aksievoorstellen van IKV, stop 
de N-bom werkgroepen en Vrouwen voor 
Vrede, .maar ook van FNV vrede en vei
ligheid werkgroepen. Blokkades, Be
taal Niet Mee, besmetverklaringen, 
aktieve boycots, bezettingen en idee
en over ontregeling van het dagelijk
se funksioneren van de maatschappij, 
allemaal ideeën die een voor een in 
de prullenbak verdwenen. Slechts aan 
de werkonderbreking -op 10 mei '84-
is door de top gehoor gegeven . Maar 
dan wel na enorme druk van onderop. 
Een vervolg van deze werkonderbreking 
zal nog meer druk vergen. 
De feitelijke situati e is dat ondanks 
de intensieve lobby van onderop, de 
top van de beweging verdergaande ak
sies afremt in plaats van deze onder
steuning te verlenen. 
Het LOVO en het KKN zijn toendertijd 
opgezet met als doel het verzet tegen 
plaatsing van kruisraketten te bunde
len . Aanvankelijk fungeerden deze 
koepels als koördinatie-organen van 
de toen nog niet sterk gegroeide be
weging. Door het ontstaan van honder
den plaatselijke vredesaksiegroepen 
groeide het zelfstandig verzet aan 
de basis. Terwijl plaatselijke akti
visten eigen invulling aan vredes
st.rijd gaven en veel werk verrichten 
aan de landelijke aksiekampanjes, be
gaf het KKN zich volledig op de par
lementaire weg . .De invloed van de so
ci.aal- demokratiese organisati es, zo
als PvdA en deels ook het FNV, dwong 
het KKN de eisen van de beweging los 
te laten. Was de kampanje ooit opge
start met de leus: 'Alle kernwapens 
de wereld uit, te beginnen uit Neder
land ' , anno ' 85 moeten we het doen 
met een flauw aftreksel daarvan: 
' Geen nieuwe kruisraketten in Europa' 
Het afzwakken van eisen van de bewe
ging diende de taktiek van bet pone
ren van politiek haalbare voorstel
len. Bijvoorbeeld:' tegengaan van 
plaatsing door (tijdelijk) te plaat
sen. oe kri tiek op het meedenken met 
bewapeningspolitici en militairen was 
dan ook niet van de lucht. Gelukkig 
maar. 
Als van onderop, aan de basis van de 
beweging de druk niet ve.rhoogd wordt 

5) Is er. een landelijk BONK-overleg 
nodig en haalbaar? 
6) Wat zou precies het doel van zo ' n 
overleg zijn? Hoe vaak zou bet bijeen 
moeten komen? 
7) Boe kan vermeden worden dat een 
BONK-samenwerkingsverband een nieuwe 
aparte orga.nisati e wordt, en niet 
de bestaande organisaties in de wie-

en het verzet niet geïntensiveerd, 
dan zal de vredesbewegi ng onder aan
voering van het KKN afstevenen op 
verzwakking. 

Verzet tegen het KKN-keurmerk voor 
aksies groeide ook. In de loop van 
de jaren ontstond er een struktuur 
waarin het KKN haar eigen aksies van 
een soort keurmerk voorzag. Aksies 
van burgerlijke ongehoorzaamheid en 
non- koöperatie werden afgekeurd. 
Niet voorzien va.n het tovermerkje, 
konden verdergaande aksievoorstellen 
niet op massale ondersteuning reke
nen. 
De kritiek op de top van de beweging 
en de erkenning dat verdergaand ver
zet nodig is, gaan hand in hand. Ze 
versterken elkaar wederzijds. Het is 
nu tijd om deze ontwikkelingen te be
geleiden met een BONK-samenwerkings
verband. Tot nu toe heeft het aan een 
organisatoriese kracht ontbroken om 
aksies van burgerlijke ongehoorzaam
heid en non-koöperatie massaal van 
de grond te krijgen. Er hebben wel 
BONK-aksies plaats gevonden, maar 
veelal versnipperd en geïsoleerd van 
elkaar. Het is van alle belang dat 
de vele kleintjes een krachtige vuist 
maken en gezamenlijk BONK-aksies een 
lllëlssaal en dwingend karakter geven. 

EEN BONK-SAMENWERKINGSVERBAND. 

Hierboven hebben we al een aantal re
denen voor het opzetten van een BONK
samenwerkingsverband gegeven. 
Er zijn nog enkele argumenten te noe
men die zic.h als funksie.s van een sa
menwerkingsverband laten omschrijven. 

Bundeling van BONK-ideeën, -aksies 
en -ervaringen, in een krachtig front 
tegen verdere bewapening, stimuleert 
de opbouw van politieke weerstand. 
Een noodzaak gezien de uitputtings
strategie van kabinet en NAVO, maar 
ook vanwege h~t gegeven dat strijd 
tegen oorlog, 'voor ontwapening, een 
strijd van zeer lange adem is. 

Door het bijeen brengen van BONK
ideeën krijgen verdergaande ak.sies 
naar binnen en buiten een duidelijker 
gezicht . In het opstellen van een ge
zamenlijke strategie kunnen aksies 
van burgerlijke ongehoorzaamheid en 
non-koöperatie konkreet ingevuld wor
den. 
Dit is mede noodzakelijk om 'onge-

hoorzame' theoretici van binnen en 
buiten de bewegl.ng van . repliek ·te 
dienen . Er is en wordt veel geschre
ven en gezegd over burgerlijke onge
hoorzaamheid juist om verzet in te 
kapselen en dood te drukken in aller
lei spelregels. 
Door konkreet gestal te te geven aan 
verdergaande aksies van b.o. en n.k. 
ontstaat er duidelijkheid en eens
luidendheid over het netelige pro
bleem. Mede daardoor worden verder
gaand,e aksies toegankelijker voor 
meer mensen en groepen. BONK-aksies 
worden zo uit de taboesfeer gehaald. 
Een voorwaarde om die aksies ook wer
kelijk massaal te kunnen voeren. En 
massal iteit is op haar beurt voor
waarde om ook daadwerkelijk invloed 
uit te oefenen, meer dan alleen sym
bolies. 

Elders in de map is bet voorstel voor 
een BONK-aksi~kampanje opgenomen . Het 
op te zetten samenwerkingsverband 
heeft ten aanzien van de aksiekampan
je -in een geheel of deels gewijzig
de vorm- een begeleidende taak. Dat 
betekent dat zij een koördinerende 
funksie heeft in het uitwerken en 
uitvoeren van een BONK-aksiestrategie 
\~e noemen een paar konkrete taken. 

Het samenwerkingsverband is ten eer
ste een overleg van zelfstandige vre
desaksiekomitees, anti- militaristiese 
groepen, Vrouwen voor Vrede groepen, 
FNV-werkgroepen, vakbondsaktivisten 
etc. Een overleg waar ideeën en er
varingen worden uitgewisseld, maar 
ook een overleg voor wederzijdse on
dersteuning. 

Daarnaast biedt het samenwerkingsver
band een mogelijkheid lokale en regi
ona.le aksies een landelijk -dat wi l 
zeggen massaal- karakter te geven. 
Dit kan bijvoorbeeld geschieden. door 
aksies op hetzelfde tijdstip uit te 
voeren. 

Denkbaar is dat het BONK besluit tot 
het initiëren van landelijke aksies. 
Vooropgesteld dat er een strategie
aksieplan is uitgewerkt. 

zo kan het BONK de organisatie dragen 
voor een manifestatie over de stuwen
de rol van de NAVO in de bewapening. 

Een andere bijdrage van het BONK is 
het. mede tot stand brengen van een 
landelijke bedrijvengroep en een pe
riodiek verschijnend bedrijven-nieuws 
blad. Dit met het oog op besmetver
klaringen, bouw niet mee en werk niet 
mee aksies. Plaatselijk en regionaal 
worden er werkgroepen opgestart die 
(delen van) het gezamenlijk vastge
stelde aksieplan uitwerken of onder
steunen . 
Het voorstel van een landelijke 
speurgroep Woensdrecht (taak: inven
tarisatie van bedrijven die mogelij
kerwijs met Woensdrecht te maken heb
ben/krijgen) is een duidelijk voor
beeld van waartoe een bundeling van 
ideeën en krachten kan leiden . 
De ontwikkelingen op het gebied van 
met name konventionele bewapening 
gaan razend snel. Landelijk kan er 
een onderzoeksgroep opgezet worden 
die deze ontwikkeling bijhoudt en 
doorspeelt. Deze groep kan in nauwe 
samenwerking met de voorbereidings
groep van de NAVO-manifestatie voor 
de zomer, informatie verzamelen en 
in de daarvoor geschikte bladen pu
bliceren. 

Van groot belang is dat het BONK een 
platform is waar de strategiediskus
sie i ntensief gevoerd wordt. Politiek 
zijn er dagelijks verschuivingen. En 
ook de strategen van het kabinet en 
militairen zitten niet stil. Het is 
mede aan het BONK om keer op keer een 
antwoord klaar te hebben. 
Bij het opzetten van een BONK-samen
werkingsverband ligt vanaf het begin 
de nadruk op lokale en regionale ak
tiviteiten. .Deze moeten ondersteund 
worden en zonodig mede geïnitieerd 
worden. Lokale en regionale samenwer
king (sverbanden) garanderen dat dat 
ook gebeurt. 

Zo zijn er nog vele konkrete moge
lijkheden op te sommen. Voorop staat 
het bijeenbrengen van BONK-krachten 
in een ·gezamenlijk front o~ politici 
te dwingen tot een onvoorwaardelijke 
afwijzing van plaatsing van kruisra
ketten als eerste stap op een lange 
weg . Onderlingé solidariteit aan de 
basis van de beweging is mede bepa
lend of we deze opening kunnen maken. 
WAAR RECHT ONRECHT WORDT, WORDT VER
ZET EEN PLICHT . 
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BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID. ------------------------------------------------------------------------------------------.----- BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID. ~ 

Nu de plaatsing van kruisraketten 
in Nederland ondanks alle protesten 
meer dan ooit dreigt, moet de 
vraag gesteld worden welke middelen 
ons nog resten om ze tegen te 
houden. Moeten we volstaan met 
akties die keurig binnen de 
wettelijke kaders blijven of 
geldt van nu af aan het kernachtige 
spreekwoord "nood breekt wet". 
Verbiedt de Kruisraketten heeft 
de regering intussen een proces 
aangedaan wegens schending van 
nationale en internationale 
wetten en afspraken. Een regering 
die van anderen verlangt de 
regels van het recht onder alle 
omstandigheden te eerbiedigen, 
zit in de beklaagdenbank. 
Binnen het KKN (KruisrakettenKomite 
Nee) wordt gediskussieerd over 
de vraag of er een volkspetitione
ment gehouden moet worden. Bij 
de bepaling van het tijdstip 
van deze aktie, voor of na de 
zomer van 85, werpen de komende 
verkiezingen hun schaduwen reeds 
vooruit. 
Er zijn echter ook mensen en 
hun aantal groeit, die verdergaande 
aktievormen aan de órde stellen. 
Aktievormen die niet persé 
binnen de wet hoeven te vallen: 
bu~gerlijke ongehoorzaamheid 
en non kooperatie. Wat steekt 
er achter deze niet alledaagse 
termen?. 

WIM HARMS. 

EN SIAMESE TWEELING. 

Als je weigert mee te 
aan wat-dan-ook, ben je 
met non-kooperatie. Vaak 

werken 
bezig 
blijf 

je daarmee binnen de wet, maar 
soms ook niet. 
Een dienstweigeraar, die zich 
beroept op de wet Gewetensbezwaren 
militaire dienst, blijft binnen 
de wettelijke kaders. Een belastings 
plichtige echter, die de betaling 
geheel of gedeeltelijk stopzet, 
is in overtreding. Een arbeider, 
die weigert mee te werken aan 
de bouw van een raketbasis, kan 
wegens wanprestatie voor de 
rechter worden gesleept en ontslagen 
Non-kooperatie kan dus zowel 
wettig als onwettig zijn, al 
naar gelang de aard van weigering. 
Bij burgerlijke ongehoorzaamheid 
gaat het echter altijd om daden, 
in strijd met de wettelijke 
voorschriften. Akties van burger
lijke ongehoorzaamheid kunnen 
bovendien.verder gaan dan niet 
samenwerking. Het hele terrein 
van passieve en aktieve tegenwerking 
valt er ook onder. 
In de praktijk van 
zijn beide principes 
onderscheiden, maar 
scheiden. ze gaan 
in elkaar over. 

de 
wel 

aktie 
te 

niet te 
voortdurend 

EEN ONRECHTVk~DIGE WET IS GEEN WET .. 

De tegenstanders van wetsoverschrij
dende akties worden niet moe 
ons te vertellen, dat we ons 
aan demokraties genomen besluiten 
moeten onderwerpen, en dat de straat 
niet mag regeren. Maar er bestaan 
omstandigheden waarin de wet zijn 
kracht verliest. 
Er zijn wetten die in strijd UJn 
met het algemeen gevoel van recht. 
Luther King zei eens: 
"Een onrechtvaardige wet is 
geen wet". Niemand hoeft zich 
gebonden te achten aan een menson
waardig besluit of wet. Verzet 
kan zelfs tot plicht worden. 
Burgerlijke ongehoorzaamheid en ook 
Non :Koöperatie zijn daartoe beproefde 
middelen. Zij die elk parlementair 
besluit heilig verklaren dienen 
zich te realiseren, dat Adolf 
Hitler langs parlementaire weg 
aan de macht kwam. Als er in 
die tijd een krachtige beweging 
was geweest om het nazisme een 
voet dwars te zetten, zouden 
de 50 miljoen doden van de tweede 
oorlog niet gevallen zijn. 

~ISDADIG MILITARISME. 

Ook nu staan we voor de keus 
Nederland kan kiezen voor het 
niet plaatsen van nieuwe atoomraket~ 

IU'RGE'RLIJI(E 
DNGENDD'RZ AMHEID 

ten en zo een adempauze scheppen 
in de voortwoekerende koude oorlog 
een bezinningspauze waarin het 
terugdringen van de bewapening 
een kans krijgt. 
Nederland kan ook mee blijven 
doen aan de dodelijke wedloop 
naar vernietiging van mens en maat
schappij. 
Als het aan de huidge parlementaire 
meerderheid ligt, is de kans 
op een poitieve keuze, dat wil 
zeggen afwijzing van plaatsing, 
niet groot. Zij verleent prakties 
en ideelogies steun aan een 
misdadig militarisme. 
Het verzet hiertegen van de 
vredesbeweging is geen verzet 
tegen onbelangrijke bijzaken. 
De vredesbeweging verzet zich 
tegen de universele dreiging 
van de atoomdood. Het kan daarbij 
noodzakelijk z~Jn het radarwerk 
van de bewapening tot het uiterste 
te saboteren. 

i'IELOVERWOGEN. 

Aktivisten leggen zichzelf beperking 
en op als het gaat om geweld .. 
Doodslag en het toebrengen van 
lichamelijk letsel vormen een 
grens die onder geen beding 
overschreden mag worden. 
Vanzelfsprekend wordt de voorkeur 
gegeven aan openlijk optreden. 
Toch is volledige openbaarheid 
in de voorbereiding van akties 
of het opbouwen van verzet niet 
altijd mogelijk. 
Het is een aanbeveling om tijdens 
akties zoveel mogelijk derden 
te ontzien, maar bij massale 
akties is enige overlast nu 
eenmaal onvermijdelijk. 

LE:;AAL OF LEbiTIEM ?. 

Het doel van burgerlijke ongehoor
zame akties is beleidsverandering. 
Daarbij kan een regering, die 
niet bereid is haar desastreuze 
plannen te wijzigen, onder zware 
druk gezet worden en tot aftreden 
gedwongen worden. 
Niet om de demokratie te vernietigen, 
maar om deze te herstellen. Om via 
nieuwe verkiezingen een ander beleid 
mogelijk te maken. We moeten ons daar 
bij wel bewust zijn dat een nieuwe 
regering nog geen garantie biedt voor 
een principieel ander beleid. 
Al leiden sommige akties tot 
illegaal, dit is onwettig gedrag, 
daarom kan dat gedrag nog wel 
gewettigd zijn. Gewettigd door 
de nood waarin de bevolking 
gebracht is. Veel politici denken 
niet verder dan de volgende 
verkiezingen. Zij willen de 
stem van de massa's niet horen. 
Ze zien de naderende verschrikkingen 
niet. Ze zijn ziende blind en horende 
doof. En als ze hun stem zouden ver
heffen zijn ze met stomheid geslagen. 

De bevolking hoeft zich niet 
als een kudde makke schapen 
naar de slachtbank te laten 
voeren. Ze heeft het recht zich 
in te zetten voor overleving 
door ontwapening. Het is niet 
voor niets, dat in de Universele 
Verklaring van de Rechten van 
de Mens de regel is opgenomen:"Een 
ieder heeft het recht op leven; 
vrijheid en onschendbaarheid 
van zijn (haar) persoon". 

NIET BIJ KRUISRAKET ALLEEN. 

Al is de plaatsing van de op 
aanval gericht kruisvluchtwapens 
een centraal thema in de tachtiger 
jaren, er zijn nog andere onderwerp
en die de aandacht opeisen. 
Is niet de gehele moderne bewapening 
een bedreiging van mens en samenle-

ALLE BEGIN IS 
MOEII,IJK 

ving?. 
Naast. het van oorlog en 
vrede vragen de kernenergie 
en het sociale onrecht onze 
aandacht. 

thema 

Met een ongelofelijke brutaliteit. 
tracht 'de atoomlobby' haar 
plannen voor nieuwe kerncentrales 
door te drukken. Ook in dit 
geval speelt de regering een 
kwalijke rol. Tegen de duidelijke 
uitspraken van de bevolking 
in stelt ze zich achter de kleine 
groep atoomfanatici en hun belangen. 
De resultaten van de Brede Maatschap 
pelijke Diskussie worden zonder 
meer van tafel geveegd. Blijkbaar 
funktieneert hier de demokratie 
ook als een legitimatie van dodelijke 
atoombelangen. 
En dan het onderwerp 'sociale 
rechtvaardigheid'. De meer dan 
schunnige behandeling van de 
mensen met de laagste inkomens 
is in strijd met de meest elementai
re eisen van gewone menselijkheid. 
Onbeschaamd wordt keer op keer van 
de armen genomen om de rijken 
te geven. Door op de verkeerde 
posten te bezuinigen is de bestaans
zekerheid van grote groepen 
mensen in het gedrang gekomen. 
De uitgaven voor het leger daartegen 
over blijven stijgen. De multinatio
nals boeken gigantiese winsten. 
Aan de ellende van de minimumlijders 
wordt achteloos voorbij gegaan. 
Militarisme, atoomenergie en 
sociaal onrecht: drie zaken 
die ieder op zich voldoende 
legitimiteit verschaffen aan 
een kampagne van non-kooperatie 
en burgerlijke ongehoorzaamheid. 
De vredesbeweging, de energiebewe
ging en de sociale beweging 
zouden elkaar moeten steunen 
in hun strijd tegen de kortzichtige 
en hebzuchtige machtselite. 

ALLE BEGIN IS MJEILIJK. 

mensen die zijn opgevoed tot 
gehoorzame burgers vinden het 
in het algemeen een · hele stap 
om over te gaan tot ingrijpende 
akties. Ook al noodt de maatschappe
lijke situatie daartoe. Velen 
vragen zich af o.f het allemaal 
wel zin heeft. Velen Z1Jn bang 
voor de persoonlijke gevolgen. 
Het staatsapparaat probeert 
de mensen af te houden van ieder 
verzet, dat verder gaat dan 
een demonstratie. Een betrekkelijk 
onschuldige aktie als het inhouden 
van een paar gulden van de defensie
belasting wordt afgestraft met 
verkoop van een deel van de. 
inboedel. Er is de overheid 
veel aan gelegen om aktivisten 
te ontmoedigen en te kriminaliseren. 
Bestuurders en juristen spelen 
een aanvullende rol. Ze weigeren 
het maatschappelijke ~arakter 

van het verzet te erkennen en 
verklaren het als een gevolg 
van het individuele geweten 
van een minderheid. ·Op · deze 
W1JZe proberen ze te voorkomen 
dat het beleid zelf in de diskussie· 
komt. 
Ook proberen ze het verzet te 
ontkrachten door voor te schrijven 
aan welke eisen akties moeten 
voldoen om 'aanvaardbaar' te 
zijn. De tien geboden van Schuyt 
spelen hierbij een voorname 
rol. 
Zo zien we dat individualisering 
en kriminalisering, intimidatie 
en inkadering een bijdrage leveren 
aan de ontmoediging van de toch 
al niet overmoedige bevolking. 

BUNDELING·VAN KRACHTEN. 

De vredesbeweging moet alles 
in het werk stellen om het resultaat 
van het verzet tegen de kruisraketten 
Zo groot mogelijk te maken. 
De eerste voorwaarde daartoe 
is de opbouw van en hechte organisa
tie. Een gunstig uitgangspunt 
daarbij is het bestaan van een 
hecht netwerk van plaatselijke 
vredesplatforms. Het streven 
moet erop gericht zijn de kontakten 
met deze platforms te verstevigen. 
Op alle denkbare manieren moet 
het gesprek over non kooperatie 
en burgerlijke ongehoorzaamheid 
in deze platforms gestimuleerd 
worden. Uit deze diskussie zal 
spoedig duidelijk worden, dat 
over verdergaande akties geen 
eenstemmigheid bestaat. Met 
dit gegeven moeten we leren 
leven. Tijd verknoeien in onzalige 
debatten met mensen en groepen 
die toch niet mee willen gaan 
moet vermeden worden. Verkettering 
moet vermeden worden. Ieder 
heeft het recht op een eigen 
keuze. 
Het kan 
binnen elk 
werkgroep 

verdienen 
een aparte 

te richten. 

aanbeveling 
platform 

BONK op 

Deze werkgroepen kunnen zich 
federatief verbinden tot een 
landelijke werkgroep. Een aantal 
akties zal gezamelijk en landelijk 
gevoerd kunnen en moeten worden. 
Andere akties hangen vaak af 
van plaatseiijke omstandigheden 
en mogelijkheden. 

INITIATIEF IN EI:;EN HAND. 

De vredèsbeweging zal het doel 
van de akties goed in de gaten 
moeten houden. Als dit doel 
is het voorkomen van de plaatsing 
van nieuwe atoom. wapens, moet 
de strijd daar op gericht Z1Jn. 
Konfrontaties met het machtsapparaat 
van de overheid leiden de aandacht 
van het eigenlijke doel af. 
Bovendien kan de overheid aanzien
lijk meer macht organiseren 
dan de vredesbeweging, zodat 
dit soort konfrontaties wel 
in het nadeel van de aktivisten 
moeten uitlopen. 
Indien aktivisten besluiten 
om over te gaan tot interventie
akties, zoals blokkades en bezetting 
en, ligt het voor de hand deze 
akties het karakter te geven 
van geweldloze guerrilla: verrassend, 
snel en van korte duur. 
Zoveel mogelijk moet vermeden worden 
dat de openbare menig negatief beïn
vloed wordt. 
Grote kansen liggen in het aanpakken 
van de kern van het beleid. 
Kruisvluchtwapens worden hier 
welliswaar niet gemaakt, maar 
wel vervoerd, opgesteld, bemenst en 
betaald. De hier op inspelende akties 
liggen ook voor de hand. 
Dienstweigeren, werkweigeren 
en belastingweigeren komen in 

eerste instantie in aanmerking. 
Bij massale deelname kan van 
deze aktievormen een grote invloed 
ui tg aan. Bovendien hebben ze 
geen negatieve bijwerkingen. 
Uiteraard zal de overheid proberen 
door het bestraffen van enkelingen 
de tegenstand te breken. Daarom 
moeten overal solidariteitsgroepen 
worden opgezet van mensen die 
elkaar steunen bij moeilijkheden. 
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Kernenergie en kernwapens hebben veel 
met elkàar te maken. Zij zijn loten 
van dezelfde stam: het atoom. Het 
atoom kan voor verschillende doelen 
worden gebruikt. Het kan voor de vre
de en voor de oorlog worden ge
splitst . De gemeenschappelijkheid 
kenmerkt zich ook door het feit dat 
tegen beide toepassingen tegenstand 
bestaat. En daarmee lijken de over
eenkomsten op het eerste gezicht ook 
op te houden . Wij kennen een anti
kernenergiebeweging die zich tegen 
kerncentrales verzet, en een vredes
beweging die zich tegen kernwapens 
verzet . Deze scheiding is niet het 
gevolg van een bewust gekozen ar
beidsdeling tussen beide bewegingen, 

De siamese tweeling . 
De civiele en militaire nukleaire 
industrie is vanaf haar ontstaan nauw 
met elkaar verbonden. Kort na de 
'zuiver wetenschappelijke' ontdekkin
gen van bijvoorbeeld curie en Ein
stein werd al snel dui delijk wat voor 
een enorme potentiële kracht er in 
kernsplijting schuilde. Dit resul
teerde tijdens de Tweede Wereldoor
log ir een enorm militair onderzoeks
programma. Alle onderdelen van de 
kernenergieketen werden hierin ont
wikkeld. Er werden tientallen urani -
urnmijnen geopend en 
produceerde men in de 
ten op kleine schaal 
veelheden plutonium. 
aan het einde van de 

in het geheim 
Verenigde sta
de eerste hoe
En zo vielen 
Tweede Wereld-

oorlog de eerste plutoniumbom op Na
gasaki en de eerste uraniumbom op 
Hiroshima. Het duurde niet lang voor
dat ook andere landen in het diepste 
geheim met militaire onderzoekspro
gramma ' s begonnen . Binnen een aantal 
jaren hadden ook de Sovjet-Unie, 
Frankrijk, Engeland en China de be
schikking over kernwapens. 
Als jonge loot aan deze projekten 
groeide na dé Tweede liereldoorlog 
de civiele nukleaire industrie. In 
de Verenigde Staten werd hiervoor 
het startsein gegeven middels de lan
cering van het 'Atoms for Peace' 
programma. Dit programma had tot doel 
een formele scheiding aan te brengen 
in het militaire en civiele gebruik 
van de atoomtechnologie. Tenslotte 
was het veel gemakkelijker en goedko
per om de nukleaire industrie via 
een kommerciële tak uit te bouwen 
dan via een militaire tak. Deze be.na
dering leverde ook ruimere mogelijk
heden op voor de eksport van nukle
aire installaties. Psychelogies had 
het • t voordeel om over 'veilige en 
schone • technologie te kunnen spre
ken. De formele scheiding zorgde e
veneens dat de kernwapenlanden de 
kennis over militaire toepassingen 
konden blijven beheersen en uitbrei
den. In de kernwapenlanden is dan 
ook nooit van een materiële schei di ng 
tussen civiele en militaire installa
ties sprake geweest . De scheiding 
diende met name commerciële, politie
ke en propagandistiese doeleinden . 
Onbedoeld, maar zeer effektief, 
splitste de formele scheiding tege
lijkertijd het verzet in tweeën. I n 
de loop der tijd hebben beide bewe
gingen zich zowel inhoudelijk als 
strategies op een geheel eigen wijze 
ontwikkeld. 

Zo is er een vredesbeweging ontstaan 
die zich richt op massademonstraties 
en politieke lobby. Naast de sterke 
aandacht voor de etiese aspekten van 
ke rnwapens heeft zij veel belangstel
ling voor de Oost-West verhoudingen. 
Dit uit zich onder andere in de ont
wikkeling van alternatieve veilig
heidsplannen. Verder kenmerkt de vre
desbeweging zich door haar sterke 
profilering op één thema, namelijk 
de kernwapens, en haar sterke relatie 
met de kerken. 
De anti-kernenergiebeweging daarente
gen is al in een vroeg stadium over
gestapt van demonstratie.s naar vormen 
van direkte aksie. Dit uit zich onder 
andere in het blokkeren van toegangs
wegen van kerncentrales, het belemme
ren van nukleaire transporten en het 
zich vastketenen aan de hekken van 
kerncentrales. Ook is men zich met 
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naar het resultaat van de scheiding 
tussen militaire en 1 vreedzame 1 toe
passingen van de atoomtecnnologie. 
Als gevolg van deze scheiding volgen 
beide bewegingen inhoudelijk en stra
tegies voor een groot deel verschil
lende wegen . Maar binnen de meer ra
dikale delen van beide bewegi ngen 
treedt de laatste tijd een fusie op. 
Men komt tot de ontdekking dat de 
nukleaire technologie niet te schei
den valt in twee aparte sferen. Men 
begint te beseffen dat beide bewegin
gen zich in essensie tegen dezelfde 
technologie en tegen dezelfde indus
triële kompleksen richten. 
Wat betekent deze konstatering voor 
beide bewegingen? 

CN3EOOELD, tv'MR ZEER EFFEKTIEF SPLITSTE 
DE FOOM:LE SCHE 10 ING TEGEL I JKERT I JO HET 
VERZET IN TWEEEN. 

méér onderwerpen gaan bezighouden . 
De anti-kernenergiebeweging heeft 
zich ontwikkeld tot een energiebewe
ging. Men is sterke nadruk gaan leg
gen op de uitwerking van alternatieve 
energieplannen . 
Tot zover enige markante verschillen. 
Tbch hebben beide bewegingen ook veel 
met elkaar gemeen. Dat geldt zowel 
op i nhoudelijk als op strategies ge
bied. 

Overeenkomsten 
De eerste overeenkomst is dat beide 
bewegingen gekonfronteerd worden met 
het feit dat: politieke part i jen hen 
niet serieus nemen. Zo heeft de vre
desbeweging honderdduizenden mensen 
op de been weten te brengen in Am
sterdam en Den Haag . De regering 
trekt zich hier niets van aan . Ze 

gaat gewoon door met de voorbereidin
gen voor plaatsing van kruisraketten. 
De anti-kernenecgiebeweging heeft 
soortgelijke ervaringen . Tot ongeveer 
1980 wist de anti-kernenergiebeweging 
grote groepen mensen op de been te 
brengen in Almelo, Kalkar en Dode
waard . Het heeft echter niet mogen 
baten. Ondanks het feit dat ook de 
Brede Maatschappelijke Diskussie tot 
de konklusie kwam dat een meerderheid 
van de Nederlandse bevolking tegen 
nieuwe kerncentrales is, gaat de re
gering gewoon door. Er worden weer 
kerncentrales gepland alsof er geen 
verzet bestaat. 
Het is ook niet verbazingwekkend dat 
in beide bewegingen steeds meer wordt 
gedacht over vormen van burgerlijke 
ongehoorzaamheid en non-koöperatie. 
Door ervaringen van beide bewegingen 
met elkaar uit te wi sselen wordt het 
mogelijk van elkaar te leren. 
De tweede overeenkomst is dat steeds 
meer mensen zowel aktief zijn in de 
vredesbeweging als in de anti -ke.rne
nergiebeweging. Vooral op lokaal nivo 
kent men goede vormen van samenwer
king . Aan de basis blijkt men veel 
gemakkelijker in staat te zijn om 
de relatie tussen kernenergie en 
kernwapens te leggen dan op landeli jk 
nivo. Dit heeft voor een deel te ma
ken met het feit dat mensen uit de 
anti-kernenergiebeweging in de vre
desbeweging aktief zijn geworden en 
daar de diskussie over de relaties 
hebben aangezwengeld. Aan de andere 
kant is men ook in de vredesbeweging 
bijvoorbeeld bij Vrouwen voor Vrede, 
aktief naar de relaties op zoek ge
gaan. Dat wil niet zeggen dat men 
tegenwoordig de relatie autornaties 
legt. Door de eenzijdigheid van de 
kampanje tot nu toe (alleen kernwa
pens) weten veel plaatselijke vredes
groepen soms helemaal niets over deze 
relatie. Vaak is men helemaal niet 
tegen kerncentrales. Sommige plaatse
lijke vredesgroepen komen ni et verder 
dan de konklusie dat er • natuurlijk 
een relatie is ' . Over de eksakte re-

Stellingen. 

1) Kernenergie en kernwapens zijn 
loten van dezelfde stam; het zijn 
siamese tweelingen . Een strikte 
scheiding tussen civiele en militai
re toepassing van de nucleaire tech
nologie is onmogelijk. Om die reden 
dienen ook de vredes- en anti-kerne-

laties tast men vaak i n het duister. 
Ret is dan ook de taak van de meer 
radikale delen van de vredesbeweging 
om de diskussie over de relatie kern
energie-kernwapens in eigen gelederen 
aan te zwengelen en de bewustwording 
te stimuleren. De Bonk-konferensie 
vormt een goed begin. Om de diskussie 
te stimuleren hebben wij de relatie 
tussen kernenergie en kernwapens 
hieronder helder proberen weer te 
geven. 
Hieruit blijkt dat beide bewegingen 
zich verzetten tegen de produksie 
van plutoni um. Of het nu gaat om plu
tonium dat in opwerkingsfabrieken 
en kweekcentrales wordt gebruikt of 
om plutonium dat in kernwapens wordt 
gebruikt . Vandaar dat zij er als sia
mese tweelingen ook niet onderuit 
komen om gezamenlijk kampanje te voe
ren tegen technologieën en indus
trieën die plutonium produceren, ver
handelen of transporteren . 

Plutonium 
Plutonium is een door de mens gemaak
te verbinding. In de natuur komt plu
tonium niet voor. Het is een uiters 
gevaarlijke stof die zeer giftig i.s 
en duizenden jaren radio-aktief 
blijft. Als het in het milieu terecht 
komt heeft dat desastreuze gevolgen. 
Plutonium wordt geproduceerd door 
kerncentrales. Dat gebeurt tijdens 
de produksie van elektrici teit. Het 
uranium in de brandstofstaven wordt 
dan tijdens de kernspli tsing omgezet 
in plutonium. Alle kerncentrales te
zamen produceren nu al jaarlijks dui
zenden kilo ' s plutonium. Als alle 
kerncentrales worden gebouwd die men 
nu gepland heeft dan zal dit tegen 
het jaar 2000 opgelopen zijn tot on
geveer 200.000 kilo plutonium per 
jaar. De totale hoeveelheid plutonium 
zal tegen die tijd 600.000 k i l o zijn. 
Dit is genoeg voor de produksie van 
100.000 kernwapens. 
Is er in een kerncentral e een bepaal-' 
de hoeveelheid plutonium gevormd, 
dan best aat dat uit spli jtbaar en 
niet-splijtbaar plutonium. Van het 
splijt bare plutonium is vooral het 
plutonium dat bekend is onder de naam 
plutonium-239 belangrijk . Over het 
algemeen deelt men het plutonium in 
drie kategorieën. Deze indeling wordt 
bepaald door het percentage plutoni
um-239 . Al het plutonium dat meer 
dan 93% plutonium-239 bevat noemt 
men • weapon-grade plutonium • en ge
bruikt men voor kernwapens. Al het 
plutonium dat tussen de 80-93% pluto
nium-239 bevat noemt men • fuel-grade 
plutonium'. En alles dat minder dan 
80% plutonium-239 bevat noemt men 
'reactor-grade plutonium'. 

nergiebewegi ng zich als siamese twee
lingen op te stellen. 

2) De vredesbeweging dient vanwege 
de relati e met kernwapens ook de ak
ties tegen de nieuwe kerncentrales 
te ondersteunen. De anti-kernenergie
beweging dient vanwege dezelfde hech-

Hoe komt men nu aan deze percentages 
plutonium? Simpel gezegd ·wordt het 
percentage plutonium- 239 bepaald door 
de ti_jd dat brandstofstaven in een 
kerncentrale hebben gezeten . HQe kor
ter dit het geval is geweest, hoe 
hoger het percentage plutonium-239 
is dat wordt gevormd. 
Het is om deze reden dat kernwapen
landen onder andere kerncentrales 
gebruiken om plutonium voor militaire 
doeleinden te produceren . Zo hebben 
Frankrijk en Engeland al sinds de 
Tweede Wereldoorlog kerncentrales 
van net Magnox-type in gebruik voor 
de aanmaak van plutonium voor kernwa
pens. Dit type kerncentrale, dat an
ders is dan het type kerncentrales 
in Nederland, heeft de mogelijkheid 
om een deel van de brandstofstaven 
versneld uit de kerncentrale te halen 
zonder dat daarvoor de produksie van 
elektriciteit hoeft te worden stopge
zet. Door deze brandstofstaven ver
volgens in een opwerkingsfabriek op 
te werken, kan men het plutonium voor 
kernwapens onttrekken . Dit voorbeeld 
geeft aan dat in feite alle kerncen
trales in staat z~Jn om plutonium 
voor kernwapens te produceren. Het 
geeft ook aan dat sommige landen deze 
mogelijkheden ook bewust gebruiken, 
en dat er geen principiële scheiding 
bestaat tussen civiel en militair 
gebruik van atoomtechnologie. 

Opwerkingsfabrieken 
Een ander onderdeel van de nukleaire 
keten waar geen strikt onderscheid 
bestaat tussen civie.l en militair 
gebruik is de opwerkingsfabriek. Ook 
hier lopen beide toepassingen door 
el kaar heen. 
In een opwerkingsfabriek worde.n de 
brandstofstaven uit civiele en mili
taire kerncentrales met chemikaliën 
behandeld. ·Hierdoor komt het splijt
bare en niet-splijtbare plutonium 
vri j. Dit plutonium kan vervolgens 
voor een drietal doelen worden ge
bruikt. Of het wordt verwerkt in 
brandstofstaven voor kweekcent-rales, 
Óf he't plutoni um wordt met uranium 
vermengd in brandstofstaven voor 
kerncentrales (zgn . MOX-fuel) óf het 
wordt direkt voor kernwapens ge
bruikt. Voor al deze toepassingen 
heeft men verschillende kwaliteiten 
splijtbaar plutonium nodig. Wij heb
ben het daar hiervoor al even over 
gehad . Zo heeft men voor kerm.rapens 
het liefst plutonium dat voor meer 
dan 93% uit plutonium- 239 bestaat. 
Voor gewone kerncentrales kan men 
genoegen nemen met minder dan 80\ 
plutonium- 239. 
Maar hoe kan het civiele en militaire 
gebrui k nu in een opwerkingsfabriek 

te vervlechting de akties tegen de 
nieuwe kruisraketten t e ondersteunen. 
Allen op die manier kunnen de bewe
gingen elkaars aktiviteiten weder 
zijds ondersteunen en versterken . 

3) Het is de t aak van de meer radika
le delen van beide bewegingen om de 
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dóor elkaar gaan- lopen? Laten w~J 
Frankrijk als voorbeeld nemen. Daar 
heeft men in het plaatsje La Hague 
een grote opwerkingsfabriek staan. 
In deze fabriek heeft men bepaalde 
hallen die gebruikt worden voor de 
opwerking van brandstofstaven uit 
militaire installaties . Andere hallen 
worden gebruikt voor de opwerking 
van brandstofstaven uit civiele in
stallaties, onder a.ndere kerncentra .. 
les uit Nederland. Na opwerk·ing van 
beide soorten brandstofstaven, en 
dat is de kern van het verhaal, hoeft 
men volgens de internationale regels 
van de IAEA (zie voetnoot) alleen 
de totale hoeveelheid plutonium te 
noteren die men heeft opgewerkt. Du.s 
alleen de kwantiteit, niet de kwali
teit. Juist deze ontsnappingsmoge
lijkheid. in de internationale wetge
ving geeft landen met opwerkingsfa
brieken de mogelijkheid om plutonium 
van verschillende kwaliteiten met 
elkaar te verwisselen. Op die manier 
is het mogelijk om plutonium afkom
stig van civiele kerncentrales in 
kernwapens te gebruiken. Men hoeft 
zoals bijgaand voorbeeld laat zien, 
alleen ~e zorgen dat in de boekhou
ding de totale hoeveelheid plutonium 
die in beide ' gescheiden' sektoren 
zijn opgewerkt hetzelfde blijft. 

werkelijke produksie 

plutonium-239 
meer dan 93% 
tussen de 80- 93\ 
minder dan 80% 

civiel 
8 kg 

72 kg 
0 kg 

80 kg 

administratieve truuk 

plutonium-239 
meer dan 93% 
tussen 80- 93\ 
minder dan 80% 

civiel 
0 kg 

80 kg 
0 kg 

militair 
1' kg 
9 kg 
0 kg 

10 kg 

militair 
9 kg 
1 kg 
0 kg 

Dit verwisselen van verschillende 
kwaliteiten plutonium, in vakkringen 
'swopping' genoemd, is een normale 
praktijk in kernwapenlanden als 
Frankrijk en Engeland. Het instellen 
van kwaliteitskontroles zou dit pro
bleem misschien kunnen opvangen, ware 
het niet dat de betreffende landen 
dit steeds weigeren. Van een strikte 
scheiding tussen militair en ei viel 
gebruik van de atoomtechnologie is 
dus ook wat betreft de opwerkingsfa
brieken geen sprake. 

Snelle kweekreaktoren 
Het plutonium dat in opwerkingsfa
brieken v·rijkomt wordt voor een deel 
in kweekcentrales gebruikt. De bedoe
ling is dat de brandstofstaven, in 
de kern van de kweekcentrale, een 
mantel van uranium bestralen. Hier
door wordt het uranium omgezet in 
plutonium-239. Dit plutonium is van 
zeer goede militaire kwaliteit. Het 
bevat over het algemeen meer dan 93\ 
plutonium-239. Dit plutonium is dan 
ook zeer geschikt voor de moderne 
kernwapensystemen. Het verbaast dan 
ook niemand dat juist dit plutonium, 
dat vrij zeldzaam is in een dergelij
ke kwaliteit, in kernwapens wordt 
gebruikt. Zo gebruikt Frankrijk al 
sinds 1973 haar eksperimentele kweek
centrale Phenix voor de produksie 
van militair plutonium. Niet veel 
anders ligt het bij de als civiel 
aangeduide kweekcentrale Super Phe
nix . Hoewel bedoeld voor de produk
sie van elektriciteit wil Frankrijk 
deze kweekcentrale, net zoals bij 
de kerncentrales van het type Magnox, 
óók voor de produksie van militair 
plutonium gaan gebruiken. In deze 
kweekcentrale, waaraan ook Nederland 

diskussie over samenwerking en weder
zijdse ondersteuning in de eigen ge
lederen te bevorderen . Zij dienen 
er ook voor te zorgen dat d ie samen
werking daadwerkelijk van de grond 
komt . 

4) Er dient een gezamenlijke werk
groep te worden opgericht, bestaande 

deelneemt, is het technies mogelijk 
om 330 kilo met 97\ plutonium-239 
per jaar te produceren. Dat is genoeg 
voor de produksie van 60 atoombommen. 
Net als bij de opwerkingsfabrieken 
is ook hier kontrole onmogelijk. Als 
het plutonium uit de brandstofstaven 
van de mantel in een opwerkingsfa
briek wordt onttrokken, kan dezelfde 
administratieve truuk worden uitge
haald als wij hierboven beschreven. 
Er is geen enkele juridiese mogelijk
heid Frankrijk te beletten dit te 
doen. Als kernwapenstaat heeft Frank
rijk, evenals alle andere ' erkende ' 
kernwapenlanden, het recht om pluto
nium van de civiele naar de militaire 
sektor over te hevelen. Het feit dat 
de Super Phenix een internationaal 
projekt is schijnt daar niets aan 
af te doen. 

Bovenstaande voorbeelden van versmel
ti.ng van civiele en militaire toepas
singen van atoomtechnologie concen
treren zich niet voor niets op pluto
nium en op kernwapenlanden. 

Ten eerste is Nederland als niet-kern 
wapenland direkt bij deze voorbeelden 
betrokken. Nederland levert bijvoor
beeld brandstofstaven uit Borssele 
aan de opwerkingsfabriek in La Hague. 
Daarnaast levert Nederland plutonium 
(evenals geld en kennis) voor de kern 
van de kweekreactor Super Phenix. 
Ten tweede is het plutonium dat zorgt 
voor de vergroting van het atoomge
vaar. Het zijn met name de nieuwe 
technieken om plutonium te produceren 
waarmee in de toekomst de kerwapenar
senalen zowel kwantitatief als kwali-

tatief zullen worden vergroot. 
Een derde reden is dat in de kerwapen 
landen zelf de relatie tussen kerne
nergie en kernwapens steeds duide
lijker wordt . Ook daar zien wij een 
steeds groter wordende samenwerking 
tussen vredesbeweging en anti-kern
energiebeweging. Zo is onlangs door 
een gezamenlijke werkgroep van de 
Campaign for Nuclear Disarmament 
(CND) in Engeland bekend gemaakt dat 
à 3 ton plutonium, afkomstig uit 
Engelse kerncentrales en oorspronke
lijk bedoeld voor onderzoek, is ge
bruikt voo;- de produktie van Ameri-

uit mensen uit de vredes- en anti
kernenergiebeweging, om het proces 
van samenwerking te stimuleren en 
te kijken naar konkrete aktiemoge
lijkheden. 

020-221366. Daalseweg 30, Nijmegen. 080-237544. 

Regionale platforms: 
-Zeeuws platform · tegen kernenergie, 
Pb. 334, Goes, 01100-28259. 
-werkgroep kernenergie N-O- polder, 
Pb. 182,3800 AD Emmeloord,05.270-17174 
-Brabants plf. tegen kernenergie, 
Willem II str. 15A, 5038 BA Tilburg, 
013-356225. 

kaanse kernwapens . Een deel daarvan 
zou terecht gekomen zijn in de kruis
raketten die onlangs in Engeland zijn 
gestationeerd. 
De term ' plutoniummaatschappi j ' be
perkt zich overigens niet tot pluto
nium. In feite hebben wij het over 
het gehele nucleaire complex, dus 
ook over kerncentrales en verrijkings 
fabrieken. Het is dit hele complex 
dat op gespannen voet leeft met onze 
demokratie. In plaats van het begrip 
'plutoniummaatschappij' kan je beter 
de term 'atoomstaat ' gebruiken. 
Want ook met uranium kun je een atoom· 
bom maken. Dat bleek een paar jaar 
geleden nogmaals toen bekend werd 
dat de Pakistaanse atoomgeleerde Kahn 
in de verrijkingsfabriek van UCN in 
Almelo spioneerde. Met behulp van 
de kennis die hij over verrijking 
van uranium te weten kwam is hij nu 
in Pakistan een atoombom aan het ma
ken. Met de term 'atoomstaat' hebben 
wij het dus over alle vormen van ge
heimhouding en uitvoerige veiligheids 
kontroles die noodzakelijk Z~Jn om 
de kennis over atoomtechnologiën niet 
in verkeerde handen te laten ko
men. 

De export van nucleaire e llende. 

Ook door de export van kerncentrales 
wordt de verspreiding van kernwapens 
gestimuleerd en nemen de regionale 
spanningen toe. Wij hoeven alleen 
maar te denken aan het Midden-Oosten 
(bijv. Israël-Ira~l, Afrika (bijv. 
Zuid- Afrika-Angola), Latijns Amerika 
(bijv. Brazilië-Argentinië) en aan 
Azië (bijv. India-Pakistan9. Juist 
in deze regio ' s wordt middels civiele 
kernenergieprogramma's gewerkt! aan 
de produktie van kernwapens. De moge
lijkheden hiertoe zullen in de komen
de jaren toenemen, zo is de verwach
ting , als gevolg van de toenemende 
druk vanuit de nucleaire industrie 
om de afwezigheid van binnenlandse 
ordners te compenseren door extra 
voordelige aanbiedingen aan derde 
wereldlanden. Reeds nu is er tussen 
de Amerikaanse, Franse en West-Duitse 
nucleaire industrie een harde konkur
rentieslag gaande om orders uit derde 

-contact Milieubescherming/Nd-Holland 
Stationsstraat 6, Zaandam, 075-351598 
-Strohalm/Utrecht, Oude Gracht 42, 
Utrecht, 030-314314. 

wereldlanden. De Verenigde Staten 
zijn onder Reagan bezig weer een 
sterke en vertrouwde handelspartner 
te worden. Er zijn diverse voorbeel
den te geven van situaties waarbij 
de Verenigde Staten minder harde vei
ligheidsgaranties van derde wereld
landen eisten om daarmee de konkur
rentie vanuit Frankrijk en West-
Duitsland het hoofd te bieden. Oe 

laatste in deze rij is het voorgeno
men nucleaire akkoord van de VS met 
China van begin 1984. Vanuit Neder
land wordt, onder andere door staats
sekretaris Bolkestein , opnieuw ge
pleit voor kerncentrales omdat daar
mee een goede exportpositie zou kun
nen worden opgebouwd. Ook minister 
Schoo is bezig de band tussen ontwik
kelingssamenwerking en het Nederland
se bedrijfsleven harder aan te halen. 
Buiten de verrijkingsfabriek in Alme
\o valt daar binnenkort ook een her
levende Nederlandse nucleaire indus
trie onder. Ook Nederland dreigt dus 
door de bouw van nieuwe kerncentrales 
de export onder minder stringente 
veiligheidsvoorwaarden te gaan stimu
leren. Dat zal voor een aantal derde 
wereldlanden opnieuw een stimulans 

betekenen om ook in hun land de 
scheiding tussen civiele en militaire 
installaties niet al te serieus te 
nemen. Ook om die reden dient de bouw 
van nieuwe kerncentrales te worden 
afgewezen. 

voetnoot: 
Internationaal Atoom Energie Agent
schap. Een in Wenen gevestigde orga
nisatie die moet toezien op uitvoe
ring van het non- proliferatie ver
drag. Het is een onderdeel van de 
Verenigde Naties. In september '85 
zal de naleving van het verdrag voor 
de derde maal getoetst worden tijdens 
een internationale konferensie in 
Genève. 
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voorgaande artikelen wordt d e nood 
ak en le<Jitimiteit van verdergaande 
ties belicht. 

In de volgende twee artikelen wordt 
t nogmaals aangatoont door de advo
ten Jurjen Pen en Benk Xersting. 

urjen Pen, bekend vanwege zijn veel
ldige verdediging van onder andere 
taalweigeraars, plaatst bet begrip 
rgerlijke ongehoorzamheid in een 
storisch kader . Bij komt al s nel 

tot de konklusie dat het hoog tijd 
is voor een strate<Jiebepaling om tot 
aktie over te kunnen gaan. 

Benk Kersting )laalt zijn voorbeelden 
vooral uit zijn ervaringen a ls jurist 
met )confrontaties van de kraakbewe
ging en de staat. 
Hij schetst i n zijn artikel •burger
li jke ongehoorzaamheid van het blauwe 
leger" de hypokr isie van de staat 
tov. vergrijpen van de ordehandhavers 
de _politie. 

De politie, justitie en rechterlijke 
macht worden soms geconfronteerd met 
de vraag in hoeverre lichte vormen 
van verzet van de bevolking straf
rechterlijk gesanctioneerd dienen 
te worden . 
Het gaat om de reactie van de staat 
op kleine wetsovertredingen zoals 
bijvoorbeeld het weigeren van de 
volkst~lling of het niet gevolg geven 
aan een sommatie direkt een einde 
te maken aan een vreedzame bezetting 
van een over heidagebouw, akties van 
~rger li jke onge.hoorzaamheid. 
De Partij van de Arbeid heeft enige 
tijd geleden hierover een discussie
stuk geschreven waarin niet eens een 
keuze wordt gemaakt voor het ·toleren 
van burgerlijke ongehoorzaamheid doch 
slecht een aantal vragen aan de orde 
worden gesteld . D~ reactie van rechts 
hierop was onverbiddelijk: burger
lijke ongehoorzaamheid is ten enen 
male ontoelaatbaar. Ook de P. v .d .A 
partijtop kwam de dicussie hoogst 
ongelegen . Waarschijnlijk herinnerde 
Den Uyl zich weer zijn uitspraken 
die hij deed in 1969, toen hij de 
Maagdenhuisbezetting een aktie noemde 
die het f ascisme in de kaart speelde 
Merkwaardig toch , nu er echt sprake 
is van fascistische dreiging hoor 
je hem er niet over. 
Hupocriet is het onverzoenlijke stand 
punt van de autoriteiten, inclusief 
de sociaal- democratie , tav. 'ongehoor 
zaamheid' van links, wel . 
Voor de eigen- richting van rechts 
worden veel r uimere marges toegelaten 
De burgerwachten bijvoorbeeld ont
moeten een begripvol onthaal. 
Nog schijheiliger wordt de opstelling 
van het politioneel en j ustitiëel 
apparaat indien je bekijkt hoe het 
reageert op de zware criminaliteit 
~e binnen haar eigen gelederen wordt 
gepleegd. Criminaliteit waarbij ak
ties van burgerlijke ongehoorzaamheid 
in het niet vallen. 

Het Nederlandse politiecorps blijkt 
niet zo onkreukbaar te zijn als zijn 
reputatie doet vermoeden. Er wordt 
niet alleen gestolen bij het leven, 
ook blijkt men het met .de geweldsin
structie niet zo nauw te nemen. 
De cruciale vraag in deze kwestie 
is; in hoeverre wordt van hogerhand 
straffeloosheid gegarandeerd van het 
lagere kader, dat over de schreef 
gaat. 
Wat de vermogenscriminaliteit betreft 
ligt de zaak duideli j k. Indien het 
lagere kader zich bewijsbaar aan an
dermans goed vergrijpt, volgt er een 
sanctie, bijvoorbeeld ontslag. 
Mishandeling, zware mishandeling, 
poging tot doodslag echter, alles 
strafbaar gesteld in de artikelen 
300, 302 , 287 jo. 45 Sr. zijn mis
drijven waarvoor ee.n politieman zel
den of nooit wordt vervolgd. In zijn 
algemeenheid is het zo dat nog nooit 
een politieman optredend als H.E.
er , als stille of als knuppelende 
platte pet wegens geweldsmisbruik 
is vervolgd in relsituaties. 
Sinds 1975, bij de ontruiming van 
de Nieuwmarktbuurt, is de M .E. luk
raak ingezet om het verzèt van de 
bevolking te onderdrukken . Tegen het 
optreden van de M.-E. in de Nieuwmarkt 
buurt werden 160 klachten ingediend . 
Wie t oen nog dacht dat het recht bo
ven de partijen stond, zou voorgoed 
van deze illusie genezen moeten zijn. 

BURGERLIJKE DIIGEHDDRZAAMHEID 
VAN HET BLAUWE LEGER 
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De stenengooiers kregen vaak drie 
maanden onvoorwaardelijke gevangenis
straf, de mishandelde burgers kregen 
na twee jaar te hore.n dat hun klach
ten waren geseponeerd. 
Oe toenmalige hoofdcommissaris van 
politie Th. S~nders verklaarde onom
wonden tegenover Vrij Nederland (12-
2- 1977) : "geen Amsterdamse diender 
zal bloeden voor de ~ktie in de Nieuw 
markt". 

Een enkele keer is er onderzoek inge
steld door de Rijksrecherche (• rijks 
politieambtenaren die op last van 
de Procureur-generaal bij het ge
rechtshof een onderzoek instellen 
naar het wangedrag van politieagen
ten). Het gewenste re·sultaat, name
lijk een gerechtelijk vooronderzoek, 
dagvaarding voor de rechtbank, laat 
staan een ver09rdeling inclusief cel
straf heeft het nimmer opgeleverd . 
Toch i s daarvoor vele malen aanlei
ding geweest, getuige enkele passa
ges uit het k l achtenboelt ' Geen Nood
zaak' , l982: .... ze (de M.E.) sloten 
ons in en begonnen te rammen, slaan 
en trappen zonder een waarschuwing 
te geven. Ze riepen "doorslaan. door-

.J PEN: 
'STAPPEN 

VOORWAARTS' 
Ti jdene de 60-er jaren komt er met 
provo en het studentenverzet een be
weging op gang die haar onvrede met 
aZZerZei dingen op straat uit. Eisen 
worden op t afel gelegd, de buiten
wereld wordt ged~ongen positie te 
kiezen. 
Ook binnen het strafrecht komt een 
diskussi e op gang. Uit Amerika komt 
het begrip 'civil disobedience' over
waien. Prof. Schuyt beschri jft in 
een proefsch't'ift een 10-tal· k't'ite't'ia 
waaraan een ve't'zetsdaad moet voldoen 
cm burge't'lijke ongehoorzaam genoemd 
te kunnen ~or-den . In essentie komen 
deze kriteria neer op: 
- het protest gaat in tegen de ~et 

is dus strafbaar; 
- het pr-otest geschiedt openLijk; 
- de aktievistie ie ber-eid de straf-

rechtelijke gevolgen te dragen. 
De laatste twee punten geven · het 
onderscheid aan met ge~one kr-iminali
teit, want een dief ~il helemaal niet 
gepakt ~orden en ook zijn etr>af niet 
dragen . 
Toen, in de ja't'en zestig, was het 
invoeroen van het begrip misschien 
een zinvolle manier om een or>dening 
t e scheppen in de chaos van maat
schappelijke gebeurtenissen. vo;r 
de rechter gaf het gebruik van het 
begrip b.o. de mogelijk om aan te 
geven: d~ze persoon moet ~el ·straf 
krijgen, maar ie in ~.o>ezen geen 
s lt :hterik. Dat is mooi. 
~t ie er echter gebeurd? 
Het beg't'ip 'burgerliJKe ongehoorzaam
heid' is een eigen leven gaan leiden . 
Een burgerolijk ongehoorzame is nu 
iemand die het leuk vindt om straf 
te krijgen. Het wordt hem/haar zelfs 
kwalijk genomen als hij/zij pr>obeer>t 

slaan", hoewel ik riep dat ik er 
niets mee te maken had.. . .. . •• ze 
gingen op mijn hand trappen, "ga op 
die hand staan" .riepen ze. Hierbij 

jn al mijn pezen gescheurd en mijn 
in mijn hand gebroken. Van 

hand is weinig over, al mijn 
•)mc•kk.els zijn weg . . . . . . • tijdens 

rit moest ik afwisselend zitten , 
en liggen. Verder hoorde ik 

ze triomfantelijk vertelden, dat 
iemand z ' n been verbrijzeld hadden 

Het verschil tussen Nederland en El 
salvador is vaak niet zo groot als 
men wel denkt. I~ Nederland mag de 
klacht nog zonder censuur openbaar 
worden gemaakt. Voor de betrokken 
criminelen in het blauwe pak heft 
het nooit gevolgen. Je kunt 'dat niet 
alleen de politiemensen verwijten, 
maar ook, en zelfs veel eerder de 
gezagsdragers. Zij, de burgemeester, 
officier van Justitie , rechter bepa~ 
len de marges waarbinnen het politie
apparaat mag optreden , en die marges 
zijn heel ruim: mishandel naar harte 
lust, doch schiet voorlopig nog niet! 
In de openbaarheid vergoeilijken de 
autoriteiten hun lakse houding tav . 
de blauwe criminelen met argumenten 

aan de opgelegde straf te ontkomen. 
Dat is natuurlijk krankzinnig. Een 
totaaZ~eigeraar wil. helemaat geen 
jaar> in de bak zitten. 

Door de vredesbeweging ~erd het 
begrip ook overgenomen. Dat is mede 
t e verklaren uit het fei t dat grote 
groepen het moeilijk vinden iets 
tegen de wet te (moeten) ondernemen. 
Onze chri stelijke mol'aal verbiedt 
dat. en steeds zoeken we naar recht
vaardigi ngen voor one handelen. Met 
burgerl ijke ongehool'zaamheid ben je 
weL een beetje· etecht, maar omdat 
je j e straf ~ilt dragen, ook weer 
een beetje goed. 
Dat is volgens mij een ver-keerde 
ont~ikkeling. 
Het gaat er helemaal. niet om of je 
in de ogen van de rechterlijke macht 
weL 'netjes 1 ongehoorzaam bent. In 
ver-zet, ·tegen bijvoorbeeld de 
raketten , moet je je niet laten 
leiden door wat andere meneen vinden, 
andat die nu toevallig de meeste· 
rracht hebben. 
Neem je het etiket burgerolijke onge
hoorzaamheid over, dan laat je je 
in een hoek drukken waar je niet 
thuishoort. 

'BurgerLijke ongehoorzaamheid' is 
een term die je moet zien in het 
licht van een tijd waarin een H ein 
groepje 1 Langharigen 1 zich verzette 
tegen de meerderheid van de 'strop
dasdragende' burgers . Zolang dat 
groepje klein bleef, kreeg het all.e 
vrijheid om te doen wat het ~ilde. 
AtLemaal vrij onschuldig. 

De situatie waal"in ~e nu Zeven ie 
heel anders . 
~ is een Brede MaatschappeLijke Dis
kussie geweest, ~aarin de meerderheid 
oon het Nederlandse volk zich heeft 
uitgesproken tegen kerncentraLes, 
en de reger-ing maakt toch plannen 
voor nieuwe. 

als : ·"ze hebben 
te verwerken, ze 
druk, die krakers 
verdjes" . 

zoveel spanni ngen 
staan onder grote 
zijn ook geen lie -

Dat de M.E. met de wapenstok hardhan
dig de straat schoonveégt is niet 
onwettig .. De geweldsinstructie van 
de politie staat zulks zelfs uitdruk
kelijk toe. Doch daar g~at het niet 
om, het gaat om de vraag, wordt een 
politieman , H.E.-er of sti lle straf
feloosheid van hoger hand gegaran
deeerd, iqdien hij weerloze demon
strante n slaat , trapt en knevel t . 
Het antwoord is: JAI 

Een enkele keer dat en politieman 
werd vervolgd betrof incidenten op 
straat of in woningen waarbij onschul 
dige zwaargewonden of doden vielen 
als gevolg van optreden van overspan
nen of rancuneuze agenten . 
Dit waren nooit relsituaties, waar in 
de politie te maken had met georgani
seerd verzet . In laatst genoemde si
tuaties treed de staat slechts op 
met een doel: de kop indrukken van 
het verzet. Als het voorlopig nog 
kan zonder schieten, dan is dat best. 
Niet martelen en niet schieten is 
echter geen principiële keuze van 
de Nederlandse democratie. lndien 
Het is slechts een terughoudendheid 
in reactie op het verzet, omdat de 
belangen vah de staat en de heersende 
klasse minder bedreigd worden dan 
in andere landen. I ndien echter 
in Nederland het verzet van de bevol
king grotere vormen aanneemt en daad
werkelijk vitale delen van de econo
mie gaat aantasten (een waterdichte 
blokkade van alle vervoer naar Rot
terdam en Den Raag, ik stel maar iets 
voor) dan zullen de marges voor on
wettig optreden van het geweldsappa
raat nog ruimer gesteld worden dan 
nu reeds het geval is . Dan mag er 
ook een dode vallen of een nageltje 
worden uitgetrokken op het politiebu
ro, zonder dat dit repercu·ssies heeft 
voor de daders . HENK ~ERSTlNG 

De meerderheid spreekt zich uit tegen 
de kruisraketten en ze komen er toch. 
We bevinden ons in een uiterst kri
tiese situatie die je zeer zeker niet 
kunt bagata2iseren. 
Kortom, het is belachelijk om na te 
blijven denken over ongehoorzaamheid, 
indien je je verzet tegen zo 1n be
leid. De r>egering levert s Z.echt ~erk 
af en dat moeten ze voeLen ook. 
Belangrijk ie dat er een diskussie 
volgt over de strategie en taktieken. 
Wat ~e willen is ~el duidelijk 1 maar 
hoe bereiken ~e dat? Gaan we op de 
weg zitten of blazen to>e eenvoudig 
de boel op? Hoever gaat de vredes
beweging om die raketten tegen te 
houden? 
Deze diskussie heeft ook te maken 
met het speerpunt, de anti- kruis
rakettenstrijd. Ik vind het niet 
slecht om een speerpunt te kiezen, 
ale het maar duidelijk is dat dat 
zo is . 
De vredeebe~eging heeft een verder
gaand ·doel; het moet een positieve 
beweging zijn, geen reaktiebeweging. 
Dat die raketten nu geplaatst <bteigen 
te ~orden, betekent dat de beweging · 
die 'even meeneemt ' in haar akties. 
Uit takties oogpunt kan het goed zijn 
een ander speerpunt te kiezen, een
voudig omdat je mensen niet zo lang 
op de been houdt op een en het zelfde 
ondenwerp. Als beweging moet je er
ooor waken dat je niet steeds maar 
''nee" krijgt als antwoord op je 
eisen. Je moet prober~n een strategie 
van kleine stapjes op te bouwen waar
in zo nu en dan een resultaat behaald 
T.oJOrdt. In de rechtspraak zitten 
scheuren, die moet je proberen groter 
temaken. Het zijn aangrijpingspunten 
voor> verdergaande eisen. 
Maak in ieder geval snel een keuze 
voor je strategie waiit"ae regering 
zit zich alleen maar in de handen 
te ~ijven bij alle diskussies en 
is alLang blij dat er nog steeds 
niets gebeurd! 



aededelingen-mededeli ngen-aededeling 

vervolg evaluatie 

Tegen dit bedrog, waarachter ekono
miese, politieke en militaire belan
gen schuilen, zal de vredesbeweging 
duidelijk stelling moeten nemen. Een 
werkelijk antwoord hierop is, dat zij 
anti-militaristles moet zijn . Anti~ 

militaristiese strijd richt zich tegen 
het hele ekonomiese en politieke sy
steem waar het militarisme een gevolg 
van is. 
De vredesstrijd heeft het falen van 
de parlementaire demokratie herhaal
delijk en duidelijk aan de kaak gesteld. 
Het is niet alleen voldoende om van 
het parlement te eisen om de kruis
raketten tegen te houden en vervol
gens het toe te staan op dezelfde 
wijze verder te gaan met de bewape
ningswedloop. 
Het falen van de parlementaire demo
kratie is het gevolg van centralis
ties denken en handelen. Dit vinden 
we ook terug in allerlei andere in
stellingen van de maatschap~j (inter
nationale instellingen zoals de NAVO 
en de EEG, politieke partijen, het 
bedrijfsleven, vakbeweging en in meer 
of mindere mate ook in de vredesbewe
ging).Binnen het centralisme wordt 
men wel gehoord, maar heeft men geen 
medezeggenschap (een voorbeeld is 
de Brede Maatschappelijke Diskussie) . 
De macht van regeerders en bestuur
ders is afgeleid van machtsstrukturen. 
Terwille van het deelhebben aan die 

macht blokkeren zij de medezeggenschap 
waar de basis om vraagt . Dit moet 
niet als een soort komplot gezien 
worden, maar als een mechanisme. De 
bestrijding van dat mechanisme is ei
genlijk een emancipatie-strijd en kan 
alleen vanaf de basis gevoerd worden, 
vanuit het besef dat die vredesbewe
ging, vakbeweging of politieke partij 
van de basis zelf is (en niet van 
de leiders) . 
Dit houdt ook in dat de vredesstrijd 
zich moet richten op de ekonomiese 
belangen achter de bewapeningswedloop 
die in feite beslissend zijn voor de 
produktie van (kern)wapens. 
Vredestrijd is niet alleen gericht 
tegen de (kern) bewapening, maar is 
tevens een strijd voor rechtvaardige 
sociaal-ekonomiese ~oudingen. 
Alleen dan worden wapens overbodig. 

Welke strategieën en middelen staan 
ons ter beschikking in de strijd tegen 
de 3 bondgenoten: kapitalisme, mili
tarisme en centralisme? 

De vredesst"rijd moet zich richten op 
een zo breed mogelijke aanhang die 
vanaf de basis is opgebouwd . 
De vredesstrijd dient een buitenparle
mentaire aktie te blijven . Politici 
(politieke partijen) mogen er op die 
ui tdru.kkelijke voorwaarde wel aan 
deelnemen , maar mogen de aktie niet 
voor hun politiek gebruiken . De vre
desbeweging mag dat laatste ook nooit 
toelaten. 
De middelen dienen te zijn afgestemd 
op het beoogde doel en de plaatselijke 
anstandigheden . Er dient een opbouw 
in de volgorde van die middelen te 
~jn , zodat er een drukverhogend effek 
vanuit gaat. De strategieën en midde
len moeten niet alleen op of tegen 
de regering en het parlement gericht 
zijn , maar tegen alle instellingen 
of personen d ie belang bij de bewape
ning hebben of die deze bewust steu
nen. De enige beperking die wordt 
gesteld is geweldloosheid, omdat ge
weld juist dient te worden bestreden . 
Omdat alle l egale middelen onderhand 
~jn benut zonder dat dit tot de ge
wenste resultaten heeft geleid, is 
de tijd voor het gebruik van niet- le
gale middelen zeer dichtbij gekomen. 
OOk blj de toepassing van niet-legale 
middelen dient een opbouw in st~rkte 
(zwaarte) in acht te worden genomen. 
Dit kan bv. door in een proces van 
burgerlijke ongehoorzaamheid in de 

eerste fase het middel van non-koöpe
ratie en pas in de tweede fase het 
middel van interventie (tussenkomst, 
dwz. trachten de uitvoering van een 
besluit te verhinderen, bv. een blok
kadel te gebruiken. Hierdoor is het 
wellicht ook beter mogelijk om het 
taboe op burgerlijke ongehoorzaamheid 
tedoorbreken. Omdat de middelen op 
het doel en de omstandigheden moeten 
worden afgestemd, zal deze fasering 
niet altijd mogelijk zijn . 
Tenslotte het probleem van de krimi
nalisering. Is dat een reden om aktie 
van burgerlijke ongehoorzaamhei d ach
terwege te laten? In de strijd tegen 
de kernbewapening kan dat nooit een 
doorslaggevende reden zijn. Uit ekono
miese belangen worden er nukleaire 
oorlogsvoorbereidingen getroffen. 
Wie hieraan meewerkt zou schuldig 
kunnen worden bevonden aan 'die End
lösung der Menschenfrage ' . Er zal 
echter niemand meer zijn om dat 'schul• 
dig ' te kunnen uitspreken. Wie krimi
naliseert hier eigenlijk wie ... ? 

Johan Serris 
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VREDESSTRIJD 

VRIJHEIDSSTRIJD 
Regelmatig vertrekt er een Nederlands 
fregat uit Den Helder naar de Caraï
ben. Op de Antillen is permanent een 
fregat gestationeerd. Ook zijn er 
twee F-27 verkenningsvliegtuigen, 
waarvan er één voortdurend in de 
lucht is, een bevoorradingsschip, 
600 mariniers en een radarpost. Offi 
cieel heet dit ae bescherming van 
de Nederlandse Overzeese gebiedsdelen 
, in de praktijk oefenen ze geregeld 
met de Verenigde Staten en andere 
bondgenoten, zoals Engeland . 
Jaarlijks worden grote militaire oe
feningen gehouden in het Caraïbies 
gebied. Bij voorbeeld: van 1 augustus 
tot oktober '81 vond de oefening 
'Ocean Venture' plaats, de grootste 
oefening sinds de Tweede Wereldoor
log. Eén onderdeel daarvan was de 
oefening 'Amber•, uitgevoerd door 
de VS, een eksakte voorproef van de 
inval op Grenada twee jaar later . 
Deze militaire aanwezigheid en oefe
ningen dienen om belangrijke aan
en doorvoerroutes veilig te stellen: 
naar de Atlantiese Oceaan en de door
voer naar het Panama-kanaal. Ze die
nen de huidige machtsverhoudingen 
in de wereld waarbinnen multinatio
nals bun winsten maken dankzij goed
kope grondstoffen en arbeidskrachten, 
wat leidt tot onderdrukking en armoe 
van de bevolking van de Latijns- Ame
rikaanse landen. 
Het verzet wat da.artegen gevoerd 
wordt, de vrijheidsstrijd, heeft tot 
doel het opbouwen van een rechtvaar
dige samenleving, waarin de basisbe
hoeften van de bevolking centraal 
staan. Bet grootste struikelblok om 
dit te realiseren is de inmenging 
van de VS op ekonomies en militair 
gebied. 
Zolang landen als Nederland het bui
tenlands beleid van de VS bli jven 
steunen , zal het heel moeili j k zi j n 
voor het verzet om deze VS-inmenging 
terug te dringen. 

Ter ondersteuning van dit verzet is 
het nodig dat er in Nederland pro
testaksles gevoerd worden tegen het 
uitvaren van Nederlandse fregatten 
om een stukje van het Nederlandse 
aandeel in de militaire o verheersing 
van Latijns-Amerika aan de kaak te 
stellen. 
In plaats van deelname aan militair 
machtsvertoon zou de Nederlandse 
staat een vredesbeleid moeten voeren, 
dus afzien van deelname aan oefenin-
gen met de vs en de bevrijdingsstrijd 

Als je wel mee wilt doen, maar op 
deze avond niet kunt, s chrijf dan 
even naar bovenstaand adres, tav LAC
vredesgroep, of bel 020-314078 (Jan
nie) . Meer informatie over de mili
taire oefeningen in het Caraïbies 
gebied is te verkrijgen op de konfe
rensie, evenals een uitgebreid sten
cil over de West-Europese wapeneks
port naar Latijns-Amerika. 

Wat heeft dit met kruisraketten te 
maken? 

Tot het eind van de jaren '60 hadden 
de vs een nukleair overwicht op de 
SOvjet-Unie, de nukleaire garansie 
voor het veilig stellen van de Ame
rikaanse belangen in de wereld. Om
streeks 1970 had de Sovjet-Unie nu
kleaire pariteit bereikt, en daar
door werd het risiko o m met kernwa
pens te dreigen voor de VS groter. 
Daarom werd er eind jaren • 70 in de 
vs een nieuwe intervensiemacht opge
bouwd, de Rapid Deployment Forces, 
met bases die het in staat stellen 
overal in de wereld op korte termijn 
te interveniëren. Om de machtsdroom 
kompleet te maken wordt ook de kern
bewapening vernieuwd, met o.a. kruis
raketten en N-bom die het mogerlijk 
zouden maken een 'beperkte• nukleaire 
oorlog te voeren. De 572 kruisraket
ten in West-Europa vormen daar een 
klein onderdeel van. Buiten de NAVO 
krijgen de VS nog de beschikking over 
minstens 4000 kruisraketten, • die de 
hele wereld bestrijken. Het gevaar 
van een 'beperkte kernoorlog' is 
hiermee veel groter geworden. 
Tussen 1945 en 1978 waren er 167 ge
wapende konflikten, waarvan er 150 
i n de Derde Wereld werden uitgevoch
ten. Ook de lasten van de defensie
uitgaven drukken het zwaarst op de 
Derde Wereld, waar de mensen lijden 
aan honger en onderontwikkeling. 
Net zo min als ' onze' 48 kruisraket-

ten onze veiligheid dienen, dienen 
die 4000 andere raketten evenmin de 
belangen van de mensen in de Derde 
Wereld. 
Alleen de Amerikaanse, imperialistie
se belangen zijn op deze wijze ge
diend. 

.................................................................................. -f ekonomies en politiek ondersteunen. 
Op de avond van de BONK-konferensie 

Voor ons in West-Europa is het van 
l evensbelang dat we ons verzetten 
tegen de kruisraketten en het hele 
militaire systeem. Want de NAVO-wa
pens, de konvensionele en de nukle
aire, vervullen ook de taak om ons 
in het gareel te houden. 
Wat wi j willen is: strijd voeren te
gen het militarisme , dat verder reikt 
dan de Europese grenzen en zich ook 
in de Derde Wereld bevindt. Daarom 
willen we op zo 'n manier stri jd voe
ren, dat daarin zowel onze eigen si
tuatie in 't Westen, als ook onze 
verbondenheid en solidariteit met 
de mensen in de Derde Wereld tot uit
drukking wordt gebracht. 

Naam: 

Adres: 

Postkode: Plaats: 

bestelt ... ex. van de Bonk-konferentiemap. 

Zij/hij komt met ... personen op de konferentie op 19 
j anuari '85 in de Horst te Driebergen. 

Zij/hij heeft f . . . . . (minimaal f3,- per map) overge
maakt op giro 5327335 t.n.v. Bonk te Amsterdam, o.v. v . 
konferentiemap (pen) . 

op 19 januari hopen we hier verder 
op in te gaan. 

We hopen dat veel mensen en groepen 
het belang van genoemde aksie inzien 
en mee willen doen met plannen maken 
en o rganiseren. 
De eerste vergadering is op 30 janua
ri a.s. op het Lati j ns-Amerika Cen
trum, Nieuwe Herengracht 29 in Am
sterdam. Latijns-Amerika Centrum - Vredesgroep 



PROGRAMMA 

10.30 - 10.45 uur aankomst dee lneme rs; koffie 
10 .45- 11.15 uur in de Kuil wo1·dl ee n toelic tninc: op de konfe r e n tieopzet ~re 

geven. 
11.15 - 12.45 uur in ve1·schillende t"ulrnles vinde n paral~l_e diskussies plaats 

A crroepsdiskussie per plaats/ 1·er,io B themar,1·oep evaluatie 
-voorstellen bonk aktiekampanje uredesstrijd e n b.o . 
- voorstellen uit de g roep voo1· rn het licht van de 
akties i n de plaats/ r eg io bonk aktiekampanje. 
voorstellen we rkc r oepen. ln lei de r:L. Wecke. 

Diskussi e . 
C themagroep r e lati e ke rnene rgie- kernwape ns e n de r:cza

lijke akti e s hiertegen . Inl ei de r: Davc van Doye n, dis
kuss ie. 

12.45 - 13.30 uur Lunchpauze ; er zij n lunc hpakketten te koop. In de Kuip 
treedt het An ti ~iliLa r isties Koo r op. 

13.30- 14 .15 uur I n de Kui l vindt de e~ 1·ste ;Jle1~ire n.a.v. ct f' ochtenddis
ku s sic plaa ts . \'oo t·z i Ls ter: Anr;c les De kke r. 

14.15 - 16 .00 uur G1·oepsdiskus_sie per plaatsj r er;io i n de lokal en . 
- deelname aan ge zarnelijke bonk-ak ti ekampanj e . 
- o pzetten landelijk bonk-samenwerkingsverband. 
- deel name aan ,,•erk{;l·oepen 
- afsprak en over plaatselijke / regionale bonk-akties 
- vo1·min~ plaatse lijk/ l"egionaa1 samenwe1·kinr:sve1·band 

16.00- 16.30 uur theepauze 
16 . 30- 17.30 uu1· i n de Kui l vindt de afsl uitende ple nai1·e n. a.v. de mid 

dacdis kussie plaats. 
- bestui te n omt re nt ee n gezame l i jke bonk- aktiekampanje 
- besluiten omt r e nt het opzetten van een same nwerkings-

vet·band. 
17 .30- 18.00 uur in de Kuil : muzi ek: Fanfare van de Eerste Li e fdes nacht. 
18 .00- 19.00 uur pau ze ; er zijn maalLijd en vc r krijcbaar. 
19.00 - 19.30 uur in de Kuil creven ~c~~S_!:s_(+ ) ~kti e~ampen in l".'oe nscl!·echt 

en Volkol info over kampe n. 
19 . 30- + 21.00 u. in de Kuil : t'u!Lu1·e~ -i nfo_t·maLiefp_t·Og l·amma 

Op de konfe r e nti edag zijn in de 
verschillende arcepen van de: ( 
( + ) anti ke rne nergi e beweg ing 
mede l ande1·s. 
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TOEL ICH TI l'JG 
BiJ de g r oepsdi skussies in het och
tend gedeelte is gekozen voor ~en 
i ndeling naa r plaats of regio . Dit 
om de invulling va:1 een samemverkings 
ve r band en d e a ktiekampagne konkreet 
te kunne n maken . 
Bij de desbetr effende s:::ukken in de 
map staan d iskussicvragen die hierbi j 
van nut kunne n zijn . 

Hiernaast bestaat in het ochtendpro
gra mma de mogelijkheid om in thema 
groepen te d1skussië1en . De thema ' s : 
evaluat1e vredesstrijd e n burgerlij ke 
ongehoorzaamheid en de relatie kern 
energie/kerm•apens 1vorden hierin uit
gediept aa n de hand van d i skussie
s t elli ngen d ie onder el k artikel ge
noemd worden . 

1n de eerste plenai r e zitting worden 
de hoofdlijnen uit oe gevoerde groeps 
diskossies geïnventariseerd e n Ultg~
loJisseld . Gepeild lvordt: hoe de moge
lijkheden voor een gezamenlijk samen
werki ngsve r band en aktiekampanje in 
de d i verse regja ' s liggen . 

In de plenaire slot zitting \o/Orden 
besluiten geformulee rd tav een BON:<
samemver!ungsverband , de invulling 
van de we rkg roepen en een gezamen
lij ke aktiekampagne . 

ISCHE 
RMATI 

Om een schatting te kunnen 111aken van 
het aantal konferentie- deelnemers/ 

1 (waarm<>e oe>:< nieUI,•e map
cl kunnen worden) . lJ !wnt 

1en met of schrijven naar het 

Afgezien v..1 n de opbrengstPil uit de 
verkoop van de map Pn de entt~cgPlden 
is er meer geJd nodig om c'le organJ.
satiP van df' konferentiP financi<"t"!l 
luitend te ma~en. 

~~~·::.,;!"~lil doen een dringend hf'ro!?p op u om 

Bon!< 

financiile biJdrage over te maken 
iro 532733'> 

. : Bon!< 
Lc Amsterdam 

. bijdrage . 

Lel i~;Jracht 5-! 
1015 DJ 1\I·ISTI:;ai.J.I\N 
tel .: 020- 229716 
giw 53Z7335 

I ' , l • • : ,, .,. . . ~ ... 
• . ..t· . . . ... ... I<ONFERENTIE MAP 

Aan de :1etP ),rij van hl;!t samenstel 
len van deze u.ap hebbPn de volgende 
mensen hun vingers gebrand : 
1111 , r nez , Roos , Frans , Ha ns , Bas , 
Gerard , \Jim , Johan , Nie!< , Henk , tien!< , 
Thoos , rlermtne , :<ees , Piet , Jur j en , 
G\lideo , Jenneke , l<oger , Claire , Dave , 
Thijs , de pizzeria om de hoek . het 
eetrHf~ aan de van Ostadestraat 233c 
en vr·lP .. ndr•r!>n . j. ., 

. . :r, }.· ... , ... . ; . 
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IndJ.Prt ..!c map door al m1 kritJ.ese opmer!nnc;,.,n/ 
,;trepC>n onlcesl aéor is gp•.,rc,rclen , o f met"r mertSr"ll i;, 
U\oi nmgevtng dr· t.l<lp lv illr>JI leZf'lt , ;,unL u ÓP r.1::tp n,

:,..;~ellen . 
G<"'l if"VF :uFl voo r gebrut k tl' mak,...n van rle bon o;:> :-.::g . 

~ van dP~c map 1 c·n pr-r truf mir. tT:lia4)1 f 3 , - i.-'r: r r·xr!r~~

t))aar o ve:-r tf-- me;.~',.::.n r.J j J: 

gJ.ro '>127.535 , tnv . Bon.< , 1:1~ ,\mstecJom , 
ovv . k< n[r·u •nLir·rnap(p<'rt l . 
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