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0 

In april 1983, nu bijna~ ~g~lüt 
werd het initiatief genomen tot de 
Vredesaktiekrant door een groepje 
mensen die aktief varen binnen Vrou
we.n voor Vrede, Stop de N Bom en !IV. 
Direkte aanleiding was de bekendma
king door het IKV dat de slapende 
vliegbasis in de Peel vermoedelijk 
aangewezen zou worden als kruisraket
ten basis. 
Het doel van de krant werd in bet re
daktioneel van nummer 1 als volgt 
weergegeven: 
•De vredesbeweging groeit toe naar 
nieuwe aktievormen. Daarbij kunnen 
we een voorbeeld nemen aan andere 
fiest Europese landen. In Engeland, 
Duitsland en Italië nemen al duizen
den mensen deel aan direkte geweldlo
ze akties als omsluitingen en blokka
des van militaire bases ••• • Nederland 
loopt wat dat betreft achter, mede 
doordat er nog geen officieel besluit 
ligt. Al meer dan een half jaar wordt 
er in de vredesbeweging gepraat over 
het thema •burgerlijke ongehoorzaam
heid•... Die diskuss ie moet echter 
niet alleen door kopstukken in de 
pers worden gevoerd, maar vooral door 
mensen in de vredesbeweging zelf. Dit 
blad wil hoertoe bijdragen. 
Burgerlijke ongehoorzaambeid betekent 
dat er initiatieven vanuit de basis 
van de vredesbeweging gaan ontstaan. 
Voor groepen die vredeskampen opzet
ten of andere initiatieven ontplooien 
is het belangrijk om ervaringen uit 
te kunnen wisselen. Daarom deze krant 
van en voor basisinitiatieven in de 
vredesbeweging.• 

Naast het stimuleren van de diskussie 
over burgerlijke ongehoorzaamheid was 
er nog een a.nder doel . In het redak
tioneel van nr.4 ( het nummer voor de 
massale demonstratie in den Haag) 
vervoordden we dit zo : 

• ••• • de Vredesaktiekrant wil een ak
tief onderdeel vormen van die vredes
strijd. We verstaan daaronder niet 
alleen aktiviteiten tegen (atoom)
wapens, maar elke strijd di e gevoerd 
wordt tegen onderdrukking, tegen 
struktureel geweld . Daarbij denken 
we nu aan geweld tussen mannen en 

Als we nu terugkijken op bijna 5 jaar 
Vredesaktiekrant kunnen we zeggen dat 
ve vrij konsekwent aan de gestelde 
doelen hebben vastgehouden. Ook kun
nen we konstateren dat er door heel 
vat mensen in de vredesbeweging di
rekte akties gevoerd zijn en dat er 
verbanden gelegd zijn tussen oorzaken 
van en strijd tegen de (kern)wapen
vedloop , militarisme, armoede en hon
ger in de wereld 1 onderdrukking van 
vrouwen , kernenergie, racisme en fas
cisme . Natuurlijk is het onmogelijk 
om precies vast te stellen wat de in
vloed van de Vredesaktiekrant is ge
veest, maar toch durven we wel te 
stellen dat de Vredesaktiekrant een 
bijdrage heeft geleverd aan allerlei 
diskussies en zelfstandig ontstane 
initiatieven en akties aan de basis 
van de vredesbeweging. Naast het aan
zwengelen en verslag geven van dis
kussies en initiatieven hebben mede
verk(st)ers van de krant zelf ook ak
tief meegewerkt aan een aantal initi
atieven zoals bv. het opzetten en on
dersteunen van het Vredesaktiekamp 
in Woensdrecht, het vrouwenverzeta
kamp in Volkel , het opzetten van een 
basisgroepenstruktuur binnen de vre
desbeweging, de oprichting van BONK. 
1983 en '84 waren de piekjaren van 
de vredesbeweging. Overal i n het land 
gonsde het van de aktiviteiten. Het 
varen ook de topjaren van de Vredes
aktiekrant. Een behoorlijke versprei
ding van de krant en een goed bezette 
redaktie. Nummer 1 en 4 verschenen 
in een oplage van 10.000 die groten
deels verkocht werd, De 5000 exempla
ren van nummer 7 (voor de Aktieweek 
in mei '84) varen in een mum van tijd 
verkocht. Ook de meeste andere num
mers (in een oplage van 3000) liepen 
goed en het aantal abonnees groeide. 
Wel bleef de losse verkoop tij dens 
manifestaties, demonstraties e . d. het 
belangrijkst . Daar hadden we ook voor 
gekozen. Dus meestal varen we er wel, 
met de krant. Soms zelfs zo vaak dat 

vrouwen, witten en zwarten, rijken ---------------------1 
en armen ••• We vinden het belangrijk 
dat in de vorm van de vredesstrijd ----------------:~""!=T:lrdi 
tot uitdrukking komt wat voor nieuwe 
samenlevingsverbanden we voor ogen 
hebben.• WATWILDE 

VREDESAKTIE KRANT 

~~~11-:-YIM, ;~ 
oe Vredesakt iekrant neemt daarnaast 
artikelen op waarin de strategie en 
werkwijze die door de toppen van de 

F;;g;:;...:.:.;._.a....:..;;..z.._.:.:.......::...::...:::.::.;;;.;;::u;,;;;__"C!rote vredeso~anisaties worden aan

vaak wordt ons gevraagd wie we zijn , 
welke groep of partij we verteqen
woordigen en van waaruit we z>.jn oot
staan . Welnu: 

Aan de leus 'Kernwapens de wereld uit 
, om te beginnen uit Nederland ' moet 
worden vastgehouden. 

gegeven, l<ri ties worden gevolgd. En 
waar1n wordt aanqeqeven waar deze 
meer een belemmering dan een verster
king van de str iJd be tekenen. 

Ook willen we blootleqgen welke mach
t en verant woordelijk zijn voor de wa
penwedloop, het m.ü>.tarisme , e l<ono
miese Ultbuiting en andere o nde rd ruk
kende s t ruk t ure n; hoe dit alles i n 
elkaar zit (en bestreden zou kunnen 
worde n). 
Te.nslot te willen we in de krant ve r 
der gaan met het aanqeven van verban
den t ussen al de verschillende vo rmen 
va n onderdrukking. 
vredesst rljd moet volgens ons verbon
den worden me t de strijd van andere 
bewegi ngen naast 'de vredeabeweqing ' . 
Gezamenlijke akties willen we stimu
leren e n meer bekendheid geven. 
Onder 'vrede ' verstaan we niet alleen 
een situatle van geen oorlog in Euro
pa, maar een situatle waari.n e r geen 
onderdrukkln<J is, waar dan ook . 
Vredesstrijd lS str ijd tegen ALLE on
derdrukking, daarom willen we die ook 
verbinden met bijvoorbeeld de st.rijd 
van vrouwen, buitenl anders , arbeiders 
en mensen in de Derde Wereld . 

We zijn geen van alle aan een poli
t i eke partij verbonden. Vredesst r ijd 
maq niet ve rmengd worden met par tij
politieke belangen. 

we wel eens het gevoel kregen van 
"daar staat ze veer met baar krantje" 
Haar juist door die kolportage kregen 
we vaak leuke gesprekken en diskus
sies met allerlei mensen . Zo bleven 
we ook goed op de hoogte van wat er 
zoal leefde in het land en wat mensen 
van de krant vonden. 

Inmiddels is de vredesbeweging in een 
nieuwe fase terecht gekomen . Door ja
ren strijd te voeren is er heel vat 
bereikt: er is een enorme bewustwor
ding op gang gekomen over de machten 
achter en de gevaren van de wapenwed
loop en over de schijndemokratie. 
Veel mensen hebben ervaren dat ze 
zelf hiertegen in aktie kunnen komen 
en niet maar machteloos hoeven toe
kijken . Er zijn allerlei groepjes, 
organisaties, kontakten en vriend
schappen ontstaan en mensen veten el
kaar nu te vinden als dat nodig is. 
Mensen zijn over hun angsten heenge
komen om allerlei "enge" akties of 
Überhaupt akties te doen. Nieuwe ak
tievormen zijn uitgevonden. Al is die 
grote radikale, revolutionaire bewe
ging vaar we in het begin toch een 
beetje over gedroomd hadden er nog 
steeds niet, vel begi.nt bet er op te 
lijken dat de kruisraketten er inder
daad niet komen en krijgen we wat dat 
betreft toch onze zin. Goed, het is 
maar 3% van de totale kernwapenvoor
rasd, er wordt hard gewerkt aan Star 
Wars , er voeden nog allerlei oorlogen 
in de veréld en het gros van de men
sen wordt nog steeds uitgebuit en on
derdrukt , dus we hebben nog steeds 
alle reden om onverminderd met ons 
verzet door te gaan. Haar toch hebben 
ve met ons allen heel vat bereikt en 
hebben velen van ons misschien wat 
tijd nodig om weer nieuwe invalshoe
ken, aktieterreinen te vinden of om 
gewoon even uit te rusten of weer 
eens aan iets anders belangrijks toe 
te komen. 

De vredesbeweging is in een andere 
fase terecht gekomen en dat heeft ook 
zijn veerslag op de Vredesaktiekrant. 
Doordat er minder akties zijn en al 
bijna helemaal geen massale gebeurte
nissen meer en ook doordat langzamer
hand heel vat mensen weer met andere 
dinge.n bezig zijn is de oplage en het 
abonneebestand behoorlijk teruggelo
pen. Al een tijdje zitten we op een 
oplage van nog maar 1000 en daar bl.U
ven er soms n6g teveel van over, zo
dat we het financieel ook niet meer 
zo best redden . 
Hoewel er steeds een redelijk kon
stante redaktiekern was , zijn er ook 
altijd wisselingen en meningsver
schillen in de redaktie geveest . Bo
ve.ndien was de Vredesaktiekrant voor 
iedereen een aktiviteit naast veel 
andere aktiviteiten, al of niet bin
nen de vredes- en anti-militaristiese 
beweging. Ook op een andere manier 
aktief zijn binnen de beweging vonden 
ve een voorwaarde om een goeie krant 
te kunnen maken. 
Inmiddels zijn we met nog maar 2 re
daktieleden over en vonden we het no
dig om nieuwe stappen te nemen . Zoals 
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het er nu voor staat, met te weinig 
llell8en , te weinig abonnees en te we~
nig losse verkoop, kunnen en villen 
we niet door blijven gaat. Eerdere 
pogingen om er nieuwe abonnees en re
daktieleden bij te krijgen hebben 
niet genoeg opgeleverd . Het moet dus 
helemaal anders. Daarom hebben we 
begin september een heel aantal groe
pen voorgesteld om tot een gezamenlij
ke krant te komen vaarin iedere groep 
een of misschie.n meer peginas voor 
eigen rekening zou nemen. We hadden 
gekonstateerd dat veel groepen met 
betzelfde probleem kampen: te weinig_ 
menskracht en te weinig geld , terwijl 
iedere groep zijn eigen nieuwsbrief 
of krantje heeft. Krachten bundelen 
leek ons dus een goed idee. Bovendien 
is het leuk om veer eens een nieuw 
initiatief te menen. 
Op de door ons voorgestelde vergade
ring varen mensen van BONI, de Lande
lijke Basisgroepen, bet Vredesaktie
kamp, Atoomvrijstaat en Zwaarden of 
Ploegscharen aanwezig e.n iedereen zei 
toe dat ze zich binnen bun eigen or
ganisatie sterk zouden maken voor het 
uitbrengen van een gezamenlijk proef
nummer. Tijdens vervolg-vergaderingen 
werd duidelijk dat uiteindelijk al
leen Zwaarden of Ploegscharen , AMOK 
en het Vredesaktiekamp aan een geza
menlijke krant vilden bijdragen, maar 
geen redaktielid daarvoor konden le
veren, alleen op verzoek artikelen. 
BONI, de Basisgroepen en Atoomvrij
staat wilden om praktiese redenen en 
deels uit angst voor verlies van ei
gen identiteit helemaal niet meedoen, 
hooguit alleen aan een proefnummer. 
Daarmee was dit initiatief dus van 
de baan. Toen dachten we eerst dat 
ve dan maar helemaal moesten stoppen. 
Haar dat zat ons toch niet lekker. 
Ook hoorden we van steeds meer mensen 
dat ze het jammer zouden vinden als 
de Vredesaktiekrant zou verdwijnen. 
Bovendien hebben we een verplichting 
naar onze abonnees en vilden we het 
idee van een nieuwe samenwerking nie t 
maar meteen opgeven. Dus na nog ver
der nadenken en met verschillende 
mensen praten ontstond er een nieuw 
idee: samengaan met AMOK en BONI vra
gen daar ook in mee te doen. BONI had 
al eerder te kennen gegeven dat ze 
eventueel de Vredesaktiekrant in z'n 
geheel zouden villen overnemen, maar 
rlj zagen er meer in om het breder 
te trekken. Inmiddels zijn we samen 
met AMOK en BONI dit idee verder aan 
het uitverken en is het zeker dat er 
iets gezamenlijke uit gaat komen al 
kunnen we nog niet precies zeggen hoe 
dat er uit gaat zien. Over vorm en 
inhoud zijn we nog aan het praten. 
Misschien wordt het zoiets als "AMOK 
waarin opgenomen de Vredesaktiekrant 
m.m.v. BONI", met daarin een aantal 
duidelijk te onderscheiden peginas 
Vredesaktiekrant. Misschien wordt het 
ook iets heel anders. Misschien wordt 
bet A4-formaat, misschien blijft het 
ook de grote lap die het nu ie. Zoals 
gezegd , het ligt allemaal nog open . 
Wat vel zeker is is dat onze abonnees 
na dit nummer de Vredesaktiekrant in 
vernieuwde vorm in de bus zullen krij
gen. In welke vorm precies is nog een 
verrassing, zowel voor onze l ezers 
els voor onszelf. 
Reekties en/of suggesties van onze 
lezers zijn nog steeds ten alle tijden 
welkom. 

ik wo .. d abonnee 



GEEN REDEN OM 
Terwijl de vredesaktiekampen hun vijf 
de winter ingaan, is hèt opmerkelijk 
hoe Woensdrecht en haar kruisvlucht
wormen telkens weer in de publiciteit 
komen. En dat terwijl de drukke tij
den voor de vredesbeweging toch voor
bij zijn. Amerikanen en bouwvakkers 
hebben plaats gemaakt voor de idealen 
van menig demonstrant. En er zijn er 
veel die redeneren van ··ze komen er 
toch niet .. , en vergeten dat onze sa
menleving toch miljarden uitgeeft aan 
infrasructuur en militarisering van 
zuid-we~ Nederland. 

Nederland maakt zich op voor een 
feest als er begin december besloten 
wordt geen krui.sraketten te plaatsen. 
Maar in Woensdrecht kijkt men daar 
toch even anders tegen aan. Rond de 
jaarwisseling wordt hier de BOOste 
Amerikaan verwacht. En die zijn voor
lopig nog niet weg. En als er al geen 
kruisraketten komen dan kunnen ze zon 
der 'WAR HEADS' toen oefeningen hou
den en ondertussen hebben de USA er 
toch maar ~en operationele basis bij, 
eentje tussen t wee wereldhavens. Een 
met een gepland bunkerpark voor een 
squadron amerikaanse straaljagers. 
~ wie weet waar Woensdrecht mee op
gezadeld wordt bij een akkoord! Zeer 
waarschijnlijk wordt de W.A. B. (Woens 
drecht Air Base). een logistieke basis 
een doorvoerbasis van troepen en ma
teriaal voor West-Europa. Bn mocht 
bet Pentagon ooit spijt krijgen, dan 
staan er binnen enkele dagen meer 
kruisraketten dan onze democratie kan 
verdragen. 
Vandaar dat de vredesaktivisten voor
lopig nog niet weggaan, al is dat de 
wens van het plaatselijke CDA. Maar, 
ach die hebben er nooit veel van be
grepen. Natuurlijk roept het knippen 
in het hek rond de vliegbasis niet 
bij iedereen sympathie op, maar het 
gaat niet altijd om de sympathie. 
Hekken staan symbooi voor bezit. 
Kruisraketten staan symbool voor de 
bezittende maatschapp.ij . En knippen 
in het hek staat symbool voor verzet, 
voor een eeuwenoude gedachte dat al
les van iedereen is, dat niemand het 
recht heeft zich pingen toe te eige
nen om daannee de natuur te verkrach
ten en de mensheid in gijzeling te 
nemen. Prikkeldraad staat symbool 
voor onvrijheid . Wie in Woensdrecht 
de 60.000.000 gulden kostende hekwer
ken met toebehoren bekijkt, kan zich 
met recht afvragen hoe omstreden deze 
kwestie is. 
Er is al heel wat keren in het neder
landse en amerikaanae hek geknipt, 
zowel openlijk als stiekem. Af en toe 
wordt er toe opgeroepen, zoals met 
de aktieperiodes eind juni en oktober 
De laatste aktie-periode werd op 21 
oktober door de USAF ingeluid met het 
invliegen van een C 5 Galaxy. Uit dit 
reuzenvliegtuig kwam een serie trans
porters (voorstukken) van vrachtwagen 
combinaties die gezamelijk een kruis
raketten konvooi vormen, een LCC 
Launeb Control Center Combine, con
tainers met o.a. communicatie appara
tuur en soldaten. Mede vanwege het 
invliegen werden 2 dagen daarna de 
landingslichten bezet. Rond de lan
dingslichten is er nu een kale vlakte 
De bomen werden gekapt voor de aan
vliegroute, maar dat had niets met 
kruisraketten te maken , zei defensie 
destijds. Echter op 21 oktober beweer 
de de defensievoorlichter dat wanneer 
deze bomen niet gekapt waren, de Ga
laxy nooit had kunnen landen , vanwege 
haar 70 meter brede spanwijdte. 

PROCESSEN 

Op 6 en 13 november moesten diverse 
mensen voor de politierechter ver
schijnen omdat zij op 7 december (toe 
vallig) 1986 de basis hebben betreden 
om er bomen te planten op die kale 
plek rond de landingslichten. Er 
werd zelfs een rozenstruik geplant 
bij een van de amerikaanse noodgebou
wen. Tegen de meesten werd f150,- ge
eist of een vervangende gevangenis
straf . De rechters moeten eind novem
ber uitspraak doen. Bij de rechtszaak 
op 13 november was J. J. Verdonk, be
stuurslid IKV getuige-deskundige. Hij 
gaf een verklaring inzake Burgerlijke 
Ongehoorzaamheid, er waren dan ook 
nogal wat IKV leden onder de verdach
ten. Er waren en zijn behoorlijk wat 
processen dit najaar. In de maand no
vember waren en zijn er op 3,6,12,13, 
17,19,21 en 25 november processen in 
Breda en Bergen op Zoom . In december 
op 3,10,15 en 22 december in Breda. 
Vooral de 22e Delooft druk bezocht 
te worden, maar ook op andere data 
is ondersteuning vanaf de publieke 
tribune zeker welkom. 
Op 10 september moesten rond de 20 
mensen op het kantongerecht van het 
verkeer, in Bergen op Zoom, voorkomen 
Bij dit m~sa proces wegens hinderen 
snoerde de rechter een ieder de mond 
die iets zinnigs wilde zeggen. 
Niemand kreeg het recht van het laats 
te woord. Maar onafhankelijk van deze 
juridische poppenkast waa er al ee.n 
blokkade van de amerikasnee hoofd
poort aangekondigd. Die middag werd 
er dan ook geen verkeer doorgelaten, 
maar vreemd genoeg vond de poli tie 
het niet nodig om mensen op te pakken 
Toen er op een gegeven moment mensen 
het amerikasnee deel op gingen, wer
den die wel aangehouden. Zo ook Carol 
(engel~e) van het vrouwenverzetskamp. 
Zij werd gedeporteerd mede omdat ze 
geen geld op zak had. Toen haar flOO, 
werd gegeven heeft de poli tie daar 
de bootreis van betaald. Gelukkig was 
ze een dag later weer terug. 

BLOKKADES 

Op 5 oktober en 2 november waren de 
blokkade maandagen. In de nacht van 
4 op 5 oktober werden op de vliegba
sis amerikaanse busjes beschilderd 
met teksten a la; LOVE YOUR ENEMIES 
en STOP PREPARATION FOR WAR. Overdag 
op de 5de oktober werden er tijdens 
het blokkeren door ongeveer 10 mensen 
elders op het amerikasnee hek, de 
teksten; STOP DE BOUW NU, ETEN, GEEN 
BOMMEN en VREDE NU geschilderd. Bij 
beide blokkades werden ongeveer 25 
mensen gearresteerd. Van de mensen 
die overbleven werd geëist dat ze al
len aan een kant van de weg gingen 
staan. Dat is gemakkelijker voor de 
politie I 2 November was het een zil
veren blokkade, de 25 ste sinds het 
1 november besluit . 
Behalve veel zilverpapier, geschmink
te gezichten en verklede mensen, was 
er een wirwar van linten die na iede
re ontruiming opnieuw over bet wegdek 
werden gespannen. Tot dat de politie 
de linten zo kort had geknipt dat 
de lol er af was. 
Tijdens de axie v1erdaagse in oktober 
was er een poging de hekken met en
terhaken oliiVer te trekken, maar de 
politie was er te snel bij om met een 
mes de touwen door te snijden. 

De bezetting van het tranaport-en
container-ophaal bedrijf Coppens was 
wel een succes. De direkteur durfde 
de bezetters niet onder ogen te ko
men, blijkbaar voelde hij zich schul
diger dan de meeste ondernemers doen 
voorkomen. In zijn kamer werd dan ook 
een plattegrond van de W. A.B. gevon
den. Samen met reeds bekende infor
matie leverde dat een fraai overzicht 
van de bouwplannen op. 

KAMPPERIKELEN 

Momenteel zijn er twee vredeskampjes. 
Het Takkenvak, een bosperceel tussen 
enkele akkers aan de noordwestkant 
van de basis. En het Vrouwenverzets
kamp, vlakbij Fokker aan de kop van 
de landingsbaan. 

WEG 
Het aantal be~ners van de kampjes 
laat te wensen over, slechts enkele 
mensen vormen de vaste bezetting van 
de kampjes. Er zijn natuurlijk vele 
redenen om niet in de buitenlucht 
rond de basis te vertoeven. Maar 
triest is het wel wanneer door een 
combinatie van veel blowen en weinig 
initiatieven, het kampleven sterk 
verwaarloosd wordt. 
Terwijl het Witte huis soms wel een 
opvanghui s lijkt voor mensen die de 
blow- scene uit de stad ontvluchten . 
Maar het zijn niet alleen de interne 
strubbelln&en zoals; de 'aktieven' 
die de 'minder aktieven' hun niet 
~tief zijn verwijten en andersom dat 
'mindere aktieven' de 'aktieven' ver
wijten aktiviteiten naar zich toe te 
trekken. 
Van buitenaf wordt er ook het nodige 
van het Woensdrechtse aktiewzen ge
vergd. De repressie van de politie, 
ontmoedigend maar vaak wel voorspel
baar . En jongens die vanwege hun 
luidruchtige hobby ook wel brommer
jochies worden genoemd, kunnen met 
bun vernielingen op de kampjes of bij 
het huis irriterend zijn. 
Vooral het Vl'ouwenkamp heeft he-t;.. dit 
najaar moeten ontgelden. Soms dage
lijks op de kampjes kapot geslagen 
servies, lekke banden, verdwenen ge
reedschap of op het huis een ruit 
ingegooid. En dan de intimidaties, 
vooral als ze met een groepje zijn. 
Toen 'ze' toevallig tijdens de axie
vierdaagse, s'avonds in het dorp een 
feestje kwamen verpesten door en 

masse ongenodigd de alcohol vooraad 
op te eisen, liep de boel uit de hand 
:dit keer was er verzet. De te hulp 
gesnelde politie werd bekogeld en 
wonder o wonder de i.v.m. de axie
vierdaagse achter de hand gehouden 
ME kon 7 jongens inrekenen. 

JACHT SEIZOEN GEOPEND 

17 November was er een proteataxie 
tegen de onlangs geplaatste waar
schuwingsborden tussen de twee omhei
ningen rond de W.A.B. 
Di verse bordjes met de tekst"bij het 
beveiligen van dit object mogen zon
der nadere opdracht conform de in
strukties vuurwapenen worden ge-

Steun het witte huis giro 4590096 
Atoomvrijstaat Woensdrecht en de 
Vredesaktiekampen giro 3332968 VAK 
Woensdrecbt beiden: Dorpstraat 11 
4634 TM Woensdrecht 01646-15183 

bruikt. ", werden weggehaal d, met het 
woord LIEFDE beschilderd of voorzien 
van het kommentaar:" jacht seizoen ge
opend". 
Het doel van de axie was , duidelijk 
te maken hoe belachelijk het .is 
tegnover demonatrenten vuurwapens te 
stellen om kruisraketten te verded.i
gen. We gingen dus expres de basis 
op, sommige om te schilderen en mij 
lukte het een kwartier lang met de 
fiets rond te rijden op het ameri
kanee deel . Geen schietende soldaten 
maar veel, te veel niets vermoedende 
yanks. 

TE GAAN 
AKTIEPLANNEN 

Voor de komende periode staan er di
verse aktiviteiten op de agenda. 
7 December, toevallig de eerste 
maandag van de maand. En omdat er op 
deze 'feestdag' toch gewerkt wordt 
op de basis zullen er meerdere poor
ten geblokkeerd gaan worden. Ook op 
de 7-de wordt er een door Pax Christi 
georganiseerde tocht gehouden. Vanaf 
de Volksabdij naar de amerikaanse 
hoofdpoort. Deze bez.inningsbijeen
komst begint om 18 uur. 
Op 12 December, 8 jaar na het NATO 
besluit kruisraketten te plaatsen , 
wordt er door en voor vredesvrouwen 
een lampionnentocht georganiseerd in 
de schemering langs het amerikaanse 
hek. Overdag is men welkom op het 
vrouwenkamp . Contakt personen Carol, 
Paula 01646-14781 . 
Rond de kerstdagen worden er weer al
lerlei akties verwacht. Vergelijkbaar 
met vorige axie periodes.Maar nu met 
de opzet, vooraf groepen te vormen 
en akties voor te bereiden . Zodat bij 
aankomst in Woensdrecht geen afwach
tende houding hoeft te worden aange
nomen . maar elk groepje met eigen 
vervoer, middelen en persverklaringen 
het militairisme in verlegenheid 
komt brengen. 
De 30-ste December is er een KUNST
aktie, AKTIE-kunst. de kooiweg en het 
amerikaanse hek zijn het podium en 
decor. Om 14.00 uur worden kunste
naars samen met vredesmensen opge
roepen op of bij het hek te exposeren 
of voor te dragen , datgene wat wel
licht thuis voorbereid moet worden. 
Voor meer informatie k1.a1 je kontakt 
opnemen met Paula 01646-14781 . 
Verder is een ieder welkom om Woens
drecht aan te doen, per post, voor 
de middag, voor een wake met de 
Fransiscanen (iedere dag om 11. 30 en 
17.30 uur) 01646-15637, voor een 
nachtje op een van de vredeskampen, 
of in een huis in het dorp, voor een 
week of langer. Schroom niet, dat 
doet defensie ook niet. 

Niek van Essen 
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INLEIDING -Al weer enkele jaren duren de bouw
werkzaamheden op de vliegbasis Woens
drecht. Om de ontwikkelingen op die 
basis te kunnen volgen en omdat defen 
sie en het bedrijfsleven alles tussen 
vier hekken bekokstoven, werd dè 
nieuwsgierigheid gewekt.Verschillende 
mensen van diverse (vredes) groepen 
hebben elkaar gevonden in wat de 
speurgroep woensdrecht heet. 
In dit artikel een terugblik en wel
licht een les voor vervolg speurders. 

Tot de zomer van 1986 werd door aller 
lei mensen van verschillende groepen 
los van elkaar onderzoeks werk gedaan 
n.l. BONK, BIVAK, AMOK, IKV en het 
VAK/atoomvrijstaat. Onderlinge samen
werking vond incidenteel plaats. Na 
het 1 november besluit in 1985 werd 
het IKV onderzoek op een lager pitje 
gezet. In opdracht van BIVAK deed 
OSACI onderzoek naar de kaalbaarbeid 
van een consumentenboykot van bedrij
ven die betrokken zijn bij de produk
tie van kruisraketten. Een dergelijke 
boykot bleek niet haalbaar. 
De DOE NIET MEE kampagne van BIVAK 
was niet zozeer gericht op de Woens
drecht bouwers, maar meer op allerlei 
instellingen die niet mee wilden doen. 
In april '86 publiceerde het VAK de 
eerste lijst van bedrijven die gesig
naleerd waren bij de werkzaamheden 
aan de landingsbaan .en aan de hekwer
ken rondom de vliegbasis. BONK was 
toen bezig met een onderzoek na te 
gaan welke woensdrechtbouwers in het 
verleden al eens bunkers bouwden voor 
de duitsers. En AMOK was het vooral 
te doen om het verkrijgen en wederom 
verstrekken van informatie over de 
vliegbasis Woensdrecht en om verge
lijkend onderzoek met andere kruis
rakettenbases. 
De speurgroep kwam in de zomer van 
1986 tot stand, omdat er een groeien
de behoefte bestond om aktie te onder 

speurgroep woensd recht 
'aktiegroepen' en dat het VNO altijd 
voor hen klaar stond. Direkt na een 
van de brandstichtingen kwam het FNV 
met de reaktie dat dit niet kon en 
dat het bedrijfsleven ontzien moest 
worden bij verdere akties. De FNV-top 
was zo meteen van de' boycot-discussie 
binnen de bond af, de vredesbeweging 
verloor mede hierdoor ook het FNV als 
bondgenoot. 
Na het uitbrengen van de speurlijst 
in januari '87 nam de Rijkspolitie 
het initiatief om in ieder geval in 
West-Brabant alle op de lijst voorko
mende bedrijven te benaderen en in 
een extra beveiligingaschema op te 
nemen wanneer daar behoefte aan was. 
Het Oud Strijders Legioen had ook in 
Brabant bedrijven aangeschreven en 
hulp aangeboden. In sommige gevallen 
moest daar wel een financiële vergoe
ding tegenover staan. 
Naar aanleiding van di verse schrijf
akties van vredesgroepen in heel Ne
derland kwamen er ondanks een nega
tief advies van het VNO toch reaktie 
van bedrijven. Boze telefoontjes en 
brieven waarin gesteld werd dat hun 
aktiviteit de onschuld zelve was. 

DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT 

De speurgroep heeft zichzelf de vol
gende doelstelling gegeven; te achter 
halen welke bedrijven betrokken zijn 
bij bouwwerkzaamheden op de vliegba
sis Woensdrecht. En in het bijzonder 
uitzoeken welke hoofdaannemers een 
rol spelen. Het is onder ander het 
ministerie van defensie zelf geweest 
dat gesteld heeft dat de bouwopdracht 
aan enkele hoofdaannemers gegund is 
en aan een tiental andere bouwbedrij
ven. De algemene doelstelling bete
kende eenvoudig alle waarnemingen en 
tips van bedrijven te registreren en 
uit te zoeken hoe groot hun rol in 
het geheel kon zijn. Zolang een onder 
ling verband nog niet duidelijk was, 
werd ieder bedrijf als even verdacht 
gekwalificeerd. Het resultaat is dat 
er op de lijst zowel bedrijven staan 
die een keer zijn gesignaleerd, als 
ook die tientallen keren gezien zijn, 
en dagelijks de basis opgaan. 
Er vind gelijktijdig met de bouw op 
het amerikaanse deel ook werk op het 
nederlandse deel plaats. In de ogen 
van de speurgroep hebben bouwwerkzaam 
heden voor legeringagebouwen voor de 
extra bewaking sinds '83 alles te ma-

ken met het plaatsen van kruisraket
ten. Dit soort bouwaktiviteiten wordt 
dus net zo goed in de l~jst opgenomen 
Het achterhalen van de z.g. 'groten' 
in Woensdrechts bouwwereld viel ons 
erg tegen. Aangezien er überhaupt 
niet zo veel 'groten' zïjn, moeten 
er wel een paar met Woensdrecht bezig 
Zl.Jn. Door geconcentreerd onderzoek 
naar de 'groten' bleek al gauw dat 
ietlere bouw-multinational wel een on
derdeel op Woensdrecht had zitten, 
maar dat maakte er nog geen hoofdaan
nemer van. Het is zowiezo een vraag 
welke maatstaf je moet hanteren om 
te bepalen of een bedrijf grootscha
lig bij Woensdrecht . betrokken is of 
niet. Als je ter ore komt dat het 
architectenburo Witteveen en Bosch 
voor meer dan 20 miljoen aan opdrach
ten voor Woensdrecht kreeg, weet je 
dat ze bij de groten horen. Maar als 
je Coppens dagelijks vele malen de 
basis op en af ziet rtjden kun je je 
nog afvragen of ze daar nou zo veel 
m~e verdienen; Coppens vervoert puin. 
Al met al viel het niet mee een sche
ma van bouw-relaties samen te stellen 
Waarschijnlijk zijn er per gebouw of 
serie gebouwen een hoofdaannemer en 
deelnemers samengesteld. Door toeval 
zijn enkele BV's achterhaald die daar 
een coördinerende rol in hebben. 
Een Woensdrechtbouwer stuurde in Zl.Jn 
onschuld een rekening naar de Speur
groep om zijn geringe rol te onder
strepen. Die rekening leverde de 
Speurgroep nog enkele BV's op, en ook 
kwam ze daardoor er achter dat het 
bouwbedrijf TB! optrad als geldschie
ter. Maar omdat die BV's zich op de 
best bewaakte bouwput van Europa be
vonden (Woensdrecht) kwamen we er 
niet ver mee. 
Wel weten we nu als speurgroep de fi
nanciële kant van het onderzoek ver
waarloosd.te hebben, terwijl het daar 
alle Woensdrechtbouwers toch om te 
doen is. 
Gelukkig zijn er genoeg truukjes om 
meer te weten te komen dan men kwijt 
wil. De telefoon is een geijkt middel 
om er door onschuldige, brutale fan
tasierijke praatjes een naam los te 
peuteren, een stukje van de puzzeL 
Adressen en telefoonnummers zijn soms 
misleidend. Er zijn vaak meer instel
lingen op één adres gevestigd dan de 
papieren je doen geloven en doorscha
kel telefoons suggereren een telefo-

nies kontakt met Rotterdam terwijl 
in Woensdrecht de hoorn wordt opge
nomen. Het onderzoek zou veel vlotter 
en effectiever zijn geweest wanneer 
meer mensen gebruik gemaakt zouden 
hebben van de speurlijst. Omdat ak
ties van vredesgroepen en reakties 
van bedrijven soms· hele aardige infor 
rnatie opleverden. 
De economiese rol die een militari
seringsprojekt als de Woensdrecht Air 
Base heeft, is ongelooflijk groot. 
Mede door de opstelling van het VNO 
en het FNV zijn boycot-pogingen be
perkt gebleven. Wel heeft de vredes
beweging kennis kunnen maken met het 
bedrijfsleven en het arbeidsethos. 
En heeft zij kunnen konstateren dat 
dit soort grootschalige bouwprojekten 
veel mensen en vele bedrijven betrekt 
bij de militarisering van de maat
schappij. De speurgroep is altijd be
reid om informatie over bedrijven te 
verstrekken en wil ook graag op de 
hoogte gehouden worden over ervaring
en met en reakties van bedrijven. 
SPEURGROEP WOENSDRECHT 
DORPSSTRAAT 11 4634 WOENSDRECHT 
01646-15183 giro 2617889 tnv M.J.J. 
van der List te Noordwijk 
(o.v.v. speurgroep Woensdrecht) 

HOE DE SPEURGROEP AAN HAAR INFORMATIE 
KWAM 
- posten, ofwel post vatten bij een 
van de toegangspoorten van de bouwput 
Eerst was dat de Nederlandse basis 
en later de poort van het Amerikaanse 
deel. Kijken wat er naar binnen komt 
of uit rijdt en namen van bedrijven 
opschrijven. 
- in de diverse naslagwerken werden 
de aanvullende bedrijfsgegevens opge
zocht. Dit waren gele- en telefoon
gidsen en bedrijfsgidsen zoals de ABC 
gids. 
- aanvullende gegevens opzoeken bij 
de kamers van koophandel (zelf gege
vens opzoeken is gratis, het laten 
doen zeer kostbaar.) 
- door auto kentekens op te vragen 
bij de centrale kenteken registratie 
in Veendam konden we van 'afgeplakte' 
auto's de herkomst achterhalen. 
- gesprekken met werknemers, anonieme 
brieven en telefoontjes. 
- tijdens bezoeken aan bedrijven buit 
gemaakte informatie. Bijvoorbeeld tij 
dens bezettingsakties. 
- benaderen van bedrijven per tele
foon met fantasie-rijke smoesjes. 
- reakties van bedrijven. 
- reakties van gewetensvolle mede-
landers. 
- overige bronnen. 

nemen tegen de 'bunkerbouwers' en om- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dat iedere groep op zich niet in 
staat was degelijk onderzoek te doen. 
Wel kon gezamenlijk een lijst van be
smette bedrijven worden samengesteld. 
In september '86 kwam de speurkrant 
uit met veel informatie over enkele 
grote bedrijven en een twintigtal 
kleinere bedrijven. (zie vredesaktie
krant nr. 27) In januari '87 kwam er 
een in regio's opgesplitste lijst met 
in totaal 185 besmette bedrijven uit. 
In maart '87 een supplement met reak
tie van enkele bedrijven en enkele 
wijzigingen. In juni '87 de geillus
treerde zomerlijst met 248 bedrijven 
en een tipje van de sluier, over wel
ke BV's en belangengroepen achter de 
bouw in Woensdrecht zitten. En op 1 
november j.l. werd een supplement met 
nog eens 108 bedrijven, grotendeels 
toeleveringsbedrijven, uitgegeven. 

Woensdrecht-bedrijven rond 
gestuurd met de boodschap om op geen 
enkele wijze in te gaan op vragen van 
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GAMMA deel Woensdrecht Air Base 
A Quick Reaction Alert Facility 
B Ready Storage Facility 
C Integrated Maintenance Facilty 
D Maintenance & Inspeetion Facility 
E Master Surveilance & Control Tower 
F Ready Fire Team Facility 
G Missile Storage Facility 

Overige gebouwen WAB, 486th Tactical 
Missile Wing 
02 Bàse Administration 
ó3+04 UEPH (huisvesting ongetr. pers) 
os Dining Hall 
06 Troop Subsistenee Warehouse 
07 Base Cold Store 
10 Traffic Management Facility 
12 Base Civil Engineer Maint. Shop 
13 Base Civil Engineer Administration 
15 Operation Maintenance Training Fa-

cility 
18 High Frequency Facility 
20 Medical Facility, Hospital 
22 Vehicle Operation Administration 
24 Petrol Operation Building 
25 Unaccompanied Officer Personnel 

Housing UOPH 
28 Base Civil Engineer Storage Shed 
29 Base Civil Engineer Covered Sto-

rage 
30 Base Supply Storage Shed 
31 Base Supply Open Storage 
33 Gatehouse (wachthok) 
34 Physical Training Facilitv 
35+36 Housing VOQ en resp. VAQ, Visi-

ting Quarter 
37 Service Supply Warehouse 
38 Family Housing Management Office 
39 Form & Publieston Warehouse 
40 Document Staging Area 
44 Theatre (bioskoop) 
66 Range Target Storage 
68 EMP Bunker (elektro-magn. puls) 
69 School 
114 Vehicle Maintenance Garage 
201t/m204 Tijdel. huisv. van alle ad-

ministratieve onderdelen 



achtergronden van de beurskrach 
MILITARISME EN SPEKULATIEZUCHT ACHTER 
GRONDEN V/D KRACH. 

Inleiding. 

Maandag 19 oktober 1987:'Zwarte Dag' 
voor veel sekulanten op de internatio 
le effektenbeurzen, waar aandelen en 
andere waardepapieren verhandeld wor
den. Na enkele dagen van bijna-paniek 
stemming al voor het weekend, met na
me op de Beurs van New York, kelderen 
de koersen van aandelen met record
cijfers. Onvoorstelbare verliezen wor 
den er die dag door beursspekulanten, 
de ware parasieten van de kapitali
stiese maatschappij, geleden. 
Volgens het gezaghebbende tijdschrift 
Le Monde Diplomatique (1) 'verdampt' 
er 1000 miljard dollar op éém enkele 
dag. De wereld van de ondernemers be
leeft zijn donkerste dag sinds de 
Beurskrach van 1929. 
Lang niet voor iedereen kwam de krach 
van 19 oktober als een volslagen ver
rassing. Vooraanstaande ekonomen, van 
beursadviseurs tot marxistiese kriti
ci, hadden al enkele jaren gewaar
schuwd dat de jubelstemming op de 
Beurs - de aandelenkoersen zaten v66r 
19 oktober voortdurend in de lift -
niet eeuwig zou duren. Dat de drei
ging van een krach a! een tijd in de 
lucht hing is ook herhaaldelijk in 
de Vredesaktiekrant betoogd. Bijvoor
beeld in het nummer van maart-april 
jongstleden, dat juist ging over de 
mogelijkheid van een ineenstorting 
van de beurs-koersen. 

Ook over de belangrijkste aanleiding 
voor de paniekstemming onder de spe
kulanten bestaat opvallend weinig ver 
schil van mening. Uit talloze be
schouwingen is duidelijk, dat de be
grotingsproblemen van de Amerikaanse 
regering de sleutel vormen tot het 
verlies van vertrouwen op de inter
nationale effektenbeurzen. Voor het 
lopende belastingjaar wordt het begro 
tingatekort geraamd op 180 miljard 
dollar. Ook in de ogen van Amerika's 
westerse konkurrenten, en van verte
genwoordigers van monopoliebedrijven 
in de VS, is dat tekort een giganties 
probleem, en sinds de krach is de 
druk blijven toenemen om het terug 
te brengen. 

Zelden echter wordt blootgelegd hoe 
de jubelstemming en de treurnis der 
spekulanten zijn oorsprong heeft in 
Reagan' s militaristiese beleid. Over 
de samenhang tussen de dreigende eko
nomiese krisis in de Verenigde Staten 
en de toegenomen afhankelijkheid van 
wapenproduktie wordt nauwelijks ge
rept. Onderstaand een poging samen 
te vatten wat het verband is tussen 
militarisme en spekulatie. Hoe de pro 
duktie van moordtuig, van nutteloze 
goederen dus, er tevens voor zorgt 
dat de Amerikaanse ekonomie in zijn 
geheel zieker wordt. 

Ekonomie in het Slop 

Om de betekenis van Reagan' s beleid 
goed te snappen moeten we teruggaan 
naar het begin van de jaren tachtig. 
Toen zat de Amerikaanse ekonomie on
miskenbaar in het slop. De industrië
le produktie nam meerdere jaren ach
tereen af, in 1980 en 1981 zelfs met 
gemiddeld 8, 7%, en de werkloosheid 
nam tegelijk recordafmetingen aan. 
Zo stelt de Franse schrijfster Jac
queline Grapin dat het nivo van de 
werkloosheid in december 1982 hoger 
was dan het sinds 1940 ooit was ge
weest. Volgens haargëgevens gingen 
er in enkele maanden tijd toen niet 
minder dan 2 miljoen banen verloren 
in de VS.(2) 
Om te benadrukken hoe diep de ekono
miese inzinking was beschrijft Grapin 
de stand-van-zaken in twee sektoren 
wat gedetailleerder. Eén van die twee 
is de staal-sektor, die overigens in 
het komputertijdperk van afnemend be
lang is voor Westerse ekonomieën. In 
1983 werd slechts 60% van de produk
tie-kapaciteit van de staalgigant us
Steel gebruikt. De 7 voornaamste 
staalproducenten in de VS leden naar 

verluidt het jaar daarvoor een ver
lies van 3,2 miljard dollar. Intussen 
werden steeds meer staalfabrieken 
door buitenlandse concerns (met name 
Japanse) opgekocht. Kortom, deze sek
tor leidde een kwijnend bestaan. 

Maar ook de automobiel-industrie, die 
in de VS en in de wereldekonomie on
verminderd een hoofdsektor blijft, 
zat destijds behoorlijk in het slop. 
Volgens Grapin werden tussen 1978 en 
1982 liefst 300 duizend mensen door 
automobiel-concerns ontslagen. Een 
deel van die arbeiders waren het 
slachtoffer van automatisering, van 
vervanging van assemblage-taken door 
robots. Mar de inkrimpingen bij Ame
rikaanse auto-reuzen als General Mo
tors, Ford en Chrysler, lijken ook 
het gevolg te zijn geweest van de ver 
liezen die zij leden. De problemen 
werden door de bedrijven op de arbei
ders afgewenteld. 

In feite was de hele Amerikaanse eko
nomie begin jaren tachtig in krisis. 
En die krisis was des te 'nijpender' 
ook voor het Amerikaanse kapitaal, 
omdat de monopoliebedrijven in de VS 
in voorafgaande decennia al veel kon
kurrentiekracht hadden ingeboet in 
verhouding tot West-Europese, en voor 
al Japanse bedrijven. Daarvan getuigt 
bijvoorbeeld het feit dat de Ameri
kaanse handelsbalans in 1971 voor het 
eerst sinds het einde van de 19e eeuw 
een tekort vertoonde. Ook de ~rheer 
sende positie van de Verenigde Staten 
in de wereld liep 'gevaar'. 

Wapenaankopen als 'Oplossing' 

Hoe heeft.de heer Reagan nu het hoofd 
weten te bieden aan die situatie? 
Welke oplossingen verkoos de Republi
keinse president? Het antwoord is 
even eenvoudig als moorddadig. Uit
sluitend door de staatsopdrachten 
voor monopoliebedrijven uit te brei
den, door de uitgaven voor wapenaan
kopen te verhogen, heeft de Amerikaan 
se r~gering geprobeerd de winsten van 
{vooral de allergrootste! ) bedrijven 
'veilig' te stellen, alsook de Ameri-

MILITAIR MONETARISME 

MILITAIRE --t· BEGROTINGS- __.,. HOGERE f 
PRODUKTIE TEKORT RENTE-

STANDEN 
t--l_K_AP_IT_AA_L_-_. • IMPORT 

In feite gold voor alle topbedrijven 
in de vliegtuigsektor hetzelfde - of 
ze nu General Dynamica, McDonald 
Douglas of Lockheed heetten - de 
staat verklaarde zich bereid, meer 
dan in het verleden, garant te staan 
voor hun winsten. Andere sleutelsak
toren - de elektronika bijvoorbeeld 
- werden op vergelijkbare wijze be
voogd. Over de konklusie kan weinig 
twijfel bestaan. "Alle waarnemers 
zijn het erover eens dat het vooral 
dankzij de militarisering is geweest 
dat Amerika uit één van zijn diepste 
na-oorlogse recessies (1981-82) is 
geraakt. "Oftewel: Reagan koos het 
klassieke recept, om de Amerikaansê 
ekonomie (tijdelijk) op te vijzelen". 

DOW JONES-INDEX 
maand-gemiddelde 
van~f januari '82 

Daarnaast echter werkt Reagan' s be
leid ook rechtstreeks remmend op be
drijfsinvesteringen. Het gros van de 
nieuwe wapenuitgaven is immers gefi
nancierd door nieuwe staatsleningen 
te sluiten op de kapitaalmarkt. Men 
liet het begrotingstekort onbelemmerd 
oplopen, en dekte dit door leningen 
tegen bijzonder hoge rentes. Dit laat 
ste was en is de voornaamste hefboom 
van Reagan's militaristiese beleid, 
door de hoge rentestanden op de Ame
rikaanse kapitaalmarkt werd de afge
lopen jaren mede bevorderd dat er op 
ongekende schaal werd gespekuleerd. 

Door de 1enningenpolitiek van de re
gering-Reagan werd binnen de Verenig
de Staten, maar vooral internationaal 
aangemoedigd dat geldkapitaal niet 
aan sociaal-zinnige produktie werd 
besteed, dat bedrijven die die keuze 
wel wilden maken van mogelijke lenin
gen verstoken bleven, terwijl speku
latie in waardepapieren als staatsle
ningen hoogtij vierde. Meer dan een 
biljoen dollar is door middel van de 
hefboom der hoge rentestanden in vier 
jaar tijd uit de Amerikaanse en we
reldekonomie weggezogen. Ook zo zijn 
bedrijven gedwongen geweest hun aan
dacht van de burgerlijke naar mili
taire sektor te verleggen. Kortom: 
onder Reagan gingen militarisme en 
spekulatiezucht - parasitair kapita
lisme -hand-in-hand. 

-------
Volgens de laatste berichten hebben 
de regering-Reagan en het Amerikaanse 
Congres zojuist (op vrijdag 20 novem
ber, een maand na de krach) overeen
stemming bereikt over het terugbren
gen van het begrotingstekort,-met 30 
miljard dollar voor het komende ;aar. 
Dat is dus maar een klein deel van 
het het bestaande tekort. Op militai• 
re uitgaven-dé oorzaak van de recente 
krach en de politieke krisis - wordt 
nauwelijks besnoeid. Met andere woor
den: de draaikolk van Reagan's beleid 
is allesbehalve weggenomen. Na de kri 
sis in de Amerikaanse ekonomie van 
het begin der tachtiger jaren is het 
nu wachten op een tweede klap: die 
van een diepe recessie in de wereld 
ekonomie. 

1983 1984 

kaanse overmacht in de wereld. Een 
scherp voorbeeld is hoe de toestand 
in 1983/84 omsloeg in de vliegtuig
industrie, - naast die van de automo
bielconcerns ook een kernsektor van 
de VS-ekonomie. 

Rockweil International is een lucht
en ruimtevaartconcern dat veel rekla
me maakt voor Star-Wars, dat een pro
duktie-apparaat heeft met vertakkin
gen in prakties alle Amerikaanse sta
ten, en dat uitzonderlijk veel steek
penningen besteedt aan lobbywerk bij 
het Amerikaanse Congres. Rockwen 
werd door Reagan uit de brand gehol
pen doordat het bouwprogramma voor 
de B-1 bommenwerper (door de voorgaan 
de president Carter gestopt) uit de 
kast werd gehaald. Voor de verspil
lingsaankopen van dit militaire vlieg 
tuig trok de regering-Reagan 28 mil
jard dollar uit. 
Minstens zo veel zeggend is hoe het 
getij keerde bij Generaal Dynamica. 
een bedrijf dat behalve vliegtuigen 
ook raketten en ander moordtuig ver
vaardigt. General Dynamica stond in 
het midden van de zeventiger jaren 
aan de rand van de afgrond, maar is 
nu weer een bloeiend bedrijf. In 1983 
het jaar waarin Reagan alle nadruk 
legde op de expansie van wapenaanko
pen, kreeg het concern in één klap 
een opdracht toegeschoven voor de 
bouw van 700 extra-F-16 gevechtsvlieg 
tuigen. Niet alleen herstelden de 
winstcijfers bij General Dynamica 
zich toen snel; het bedrijf was zo 
gelukkig met de staatsaankopen, dat 
de produktie van vliegtuigen voor de 
burgerluchtvaart werd afgebouwd. 

1985 1986 1987 

militarisme 
en 

spekulatie 
Zo'n oplossing werkt echter alleen 
tijdelijk, het is een schijnoplossing 
De paradox van Reagan's ekonomies be
leid is namelijk dat zijn wapenaanko
pen de ekonomie als geheel welliswaar 
tijdelijk stimuleerden, maar tegelijk 
een ontmoedigend effekt hadden. Kij
ken we naar de militaire produktie 
en de Amerikaanse begroting,- het 
punt waar de ruzies op hoog nivo mo
menteel om draaien, zoals ook de bur
gerlijke pers niet ophoudt te melden. 
Hoe heeft Rambo Reagan de financie
ring van zijn omvangrijke aankopen 
van vliegtuigen en raketten ook weer 
geregeld?? 

Ten eerste: door met de botte bijl 
te hakken in de Amerikaanse sociale 
programma 1 s. De regering heeft als 
een gek gesnoeid in de begrotingsult
gaven voor gezondheidszorg, werke
loosheid, enzovoorts. En dat is niet 
alleen onrechtvaardig; het heeft er 
niet alleen voor gezorgd dat het aan
tal mensen onder de armoedegrens in 
de VS onder Reagan met grote sprongen 
gestegen is. De methode is uiteinde
lijk voor monopoliebedrijven ook kon
taproduktief, want de verminderde 
koopkracht onder de bevolking schept 
voor hen afzetproblemen. 

Voetnoten 
(1) zie 'Sur les Décombres de !'Eco
nomie Reaganienne', een inleiding van 
Bernard Cassen op een uitgebreide be
schouwing over de spekulatiepraktij
ken op de effectenbeurzen in ~ Monde 
Diplomatique, november 1987. 

(2) zie deel 1, 'Le Renouveau Econo
mique' van haar boek 'Forteresse Ame
rica ' • Grasset , Parijs. 1984 pp 29. 

(3) citaat ontleend aan de heldere 
brochure over 'Het Militair-Industri
el Complex in de Verenigde Staten' , 
uitgegeven door het Belgiese Initia-
tief kommite voor de Verdediging van 
de Vrede in Europa, onder redaktie 
van Patriek de Boosere. (zie e.p.11). 

Peter 
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Onderstaand stuk Is een Inleiding ge
bouden door Huub jaspers (medewerker 
ftll AMOK) op de Antl-Reforger-manl
festatle In Rotterdam op 30 aug. 1987. 

Het grootste deel van de vredesbewe
ging heeft op dit moment alle hoop ge
richt op de zogenaamde INF -onderhande 
Ungen In Genêve. 
Dat Is aan de ene kant vriJ logisch 
voor een beweging, dle zich-met name 
sinds 1981- In haar strijd beperkte tot 
de kruisraketten-kwestie. Die strijd was 
op z'n laatst met het definitieve plaat
singsbesluit van de Nederlandse regering 
op I nov. 1985 In een pijnlijke neder
laag geëindigd. 
En nu lijken de onderhandellogen ln 
Genêve, waarv.an tot voor kort bijna 
niemand enig resultaat verwachtte, In
eens toch nog te lelden tot niet-plaat
sing ln Woensdrecht, ja zelfs tot de 
ontmanteling van de elders In West
Europa reeds geplaatste kruisraketten 
en Pershlngs-11. Het ziet er dus naar 
uit, dat de doelstelling van het Komi
tee Kruisraketten Nee toch nog bereikt 
zal worden. Zij het ook vla een omwëg 
niet door de Inspanningen van de vredes 
beweging zelf, maar door de politiek 
van de gevestigde orde. 
En ziJ het ook voor een mogelijkerwijze 
zeer hoge prijs. Want, laten we eerlijk 
zijn, natuurlijk zou een INF-verdrag de 
vredesbeweging veel wind ult de zeilen 
nemen. En natuurlijk zou de NAVo-pro
paganda van 'ontwapenen dOor mlddel 
van bewapenen', of: door de eigen be
wapening de vijand tot ontwapenlngs
onderhandellngen dwingen, voor velen 
weer aan geloofwaardigheld terug win
nen. Ook al Is deze logika In werkelijk
held natuurlJjk fataal. Vooral omdat de 
voornaamste drijfveren van de wapen
wedloop niet aan de overkant maar aan 
deze kant van het 'Ijzeren GordiJn' zit
tent 
Maar we hadden het over de vredesbe
weging. Soms neemt de tevredenheld 
over het ophanden zijnde akkoord wel 
heel ekstreme vormen aan. Begin aug. 
besloten IKV, Pax Crlstl, de PvdA en 
dus ook het KKN niet mee te doen aan 
de anti-kruisraketten-demonstratie, waar 
toe BIVAK voor 31 okt. jongstleden 
heeft opgeroepen. Men wil afwachten 
of de r:egerlngen In Oost en West het 
met elkaar eens zullen worden en acht 
de kans op een verdrag kennelijk gro
ter als de vredesbeweging zich rustig 
houdt In plaats van opnieuw massaal 
de straat op gaat.Het lijkt erop dat de 
zogenaamde top van de vredesbeweging 
wel heel erg aan verlies van werkelijk
beldsbesef lijdt. 

VERDRAGEN ZIJN EEN MANIER OM 
BEWAPENING TE KONTROLEREN 

In maart jongstleden maakte de pers 
meldlog van een studie die de Britse 
unlv:ersltelt van Bradford gepubliceerd 
heeft. Uit die studie blijkt. dat de ont
wapeningsonderhandelingen tussen de 
VS en de SU van de afgelopen 30 jaar 
- en nu citeer Ik 'De Volkskrant'-"geen 
enkele rem hebben gevormd op de 
groei van de kernwapen-arsenalen van 
belde grootmachten". Dat Is duidelijke• 
taal. En het onderzoek van Bradford 
Is geenszins het enige dat tot deze kon 
kluste komt. Zo'n 10 jaar geleden vorm 
de de konstaterlng, dat alle geklet.s 
over twêêzljdlge ontwapening alleen 
maar tot m66r bewapening geleld heeft 
êên van de hoofdmotleven voor de IKV
kampagne 'Help de kernwapens de we
reld uit, om te beginnen uit Nederland' 
Met die kampagne wilde het IKV des
tijds een daadwerkelijk begln van de 
ontwapenlog bewerkstellJgen: door êên
zljdlge stappen van het elge.n land en 
kamp vertrouwen kweken biJ de Soviet 
Unie en bet Warschau Pakt, zodat ook 
daar begonnen zou worden met ontwa
pening. 
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DE YRE DESBEWEGING 

ONTWAPENING ? 
• 

Van de utopie terug naar de werkelijk
held: Welk van de - vooral in de jaren 
60 en 70 gesloten - verdragen men ook 
neemt. de naam 'ontwapenlngsverdrag' 
verdienen ze geen van allen. De hele 
ontspanningspolitiek was, wat de wapen
wedloop betreft, niet meer dan een 
enigszins gekontroleerde voortzettln& 
ervan. Er werden een aantal beperking
en afgesproken voor dè verdere opvoer
ing van de bewapening. Van wezenlijk 
belang waren dle beperklogen echter 
bijna nooit. Of het nu gaat om SALT
I ( 1972) of het door het Amerikaanse 
Kongres niet eens geratificeerde SALT
U-verdrag (1979); om het ABM-verdrag 
( 1972) of het Noo-Proltferatleverdrag 
( 1968); om de verdragen t6gen de plaat 
stng van kernwapens op de zeebodem 
(1971) of vMr een beperking van onder 
grondse kemproeven (197 4); om het ver 
dreg over het gebruik van het heelal 
voor vreedzame doeleinden ( 1967) of 
het verdrag voor de verhindering van 
een kernoorlog (1973) ••••• er werden nooit 
ontwikkelingen aan banden gelegd die 
de militaire strategen en plannenmakers 
(vooral die Jo het Pentagon) werkelijk 
belangrijk vonden. Er werden altijd gren 
zen gesteld die men voorlopig toch al 
niet wilde overschrijden, bv. omdat dat 
te duur zou worden of niet effektlef 
geacht werd. En als de afgesproken 
grenzen na verloop van tijd dan toch 
als hinderlijk ervaren worden. wordt het 
verdrag gewoon Ln de vuilnisbak gegooid 
Zo lanceerde Reagen enkele jaren gele
den zijn SDI-progamma. hoewel de op
bouw van een grootschalig defensie
systeem tegen strategische kernraketten 
per ABM-verdra.g verboden Is. En zo 
doorbrak Washington In nov. van het 
afgelopen jaar de Urnlet van de SALT
U met het In dienst nemen van de 131 
ste, met 12 kruisraketten uitgeruste. 
B-52 bommenwerper. Deze schending 
van de SALT -U-bepalingen werd door 
de VS niet eens ontkend. Met de tot 
nu toe onbewezen bewering dat de SU 
het verdrag reeds eerder geschonden 
zou hebben, was voor de Amerikaanse 
regering de kous af. 

HOE TE BEOORDELEN? 

Nu zou men. als onverbeterlijke opti
mist. kunnen zeggen: OK, de tot nu toe 
gesloten verdragen hebben nooit zoveel 
betekend. maar met de verwezenlijkJog 
van de door Gorbat.sjov voorgestelde 
dubbele nul-optie worden voor het eerst 
wapensystemen verwijderd. die technolo 
glsch en strategisch belangrijk geacht 
worden. Dat klopt op ztch. Hoewel bet 
belang van het zogenaamde dubbelbe
sluit en van de 572 nieuwe NAVo-kern
raketten in de hitte van de strijd nogal 
overdreven werd. beeft de vredesbewe
ging niet ten onrechte gewezen op de 
gevaren van bv. de enorme preetste van 
de Persbing-IL Dat het INF -akkoord der 
halve het begin van het einde van de 
nuklealre wapenrace zal betekenen, zo
als bv. 'De Volkskrant' hoopt, daar kan 
Ik desalnlettemtn voorlopig absoluut 
niet Ln geloven! 
Het INF -akkoord houdt de verwijdering 
van enkele bonderden op het Europese 
vasteland gestattoneerde kernraketten 
voor de mlddellange afstand In. Daarbij 
gaat het om niet meer dan zo'n 3% 
van het totale aantal kernwapens In de 
wereld. Op onderzeeërs of In vilegtut
gen ondergebrachte kernwapens voor 
diezelfde afstand bltjven buiten beschou 
wing, evenals de Britse en Franse kern
machten, die ook na het akkoord ge
woon verder uitgebreid zullen worden. 
ledereen weet van de 464 kruisraketten 
die nu wellicht ult Europa zullen ver
dwijnen, maar wie weet dat de VS op 
dit moment bezig zijn met de plaatsing 
van zo'n kleine tiendufzend (I) kruisra
ketten op bommenwerpers en op zee? 

Nog droeviger moet men eigenlijk wor
den van de NAVo-Interne diskussie vaq 
de afgelopen maanden over de kompen
satle van de lNF -reduktie. President 
Reagen heeft Inmiddels wel verklaard. 
eventueel bereid te zijn. de 464 kruis
raketten en 108 Pershings-n daadwerke
lijk te vernietigen In plaats van om te 
bouwen tot andere nuklealre wapensy
stemen respektlevelijk elders te statio
neren. maar de binnen bet Atlantisch 
Bondgenootschap besproken konventtone
le kompensatle-maatregelen zullen on
getwijfeld doorgaan. En laat men niet 
denken. dat konventtonele wapens mlo
der bedreigend zouden zijn dan kernwa
pens. De NAVO ts reeds enige tijd be
zig. nuklealre systemen te vervangen 
door hypermoderne 'konventtonele' wa
pens, die betzelfde mllltalre effekt 
hebben, maar mlnder ongewenste btj
effekten. Dit met de bedoellog een 
oorlog ln Europa weer meer voerbaar 
te maken en zodoende bet eigen af
schrtkklngsvermogen tegenover de So
vtet Unie te vergroten. (Afscbrlkldng 
betekent In de ogen van de NAVO de 
vijand door mlddel van de eigen mtll
talre macht tot konsessies dwingen.) 
Als we al deze kritische kanttekeningen 
nu even terzijde schulven en voor het 
gemak veronderstellen. dat een INF
verdrag toegejuicht zou moeten worden 
door de vredesbeweging. dan nog ge
tuigd de rust waarmee IKV en Pax 
Cbrtstl de onderhandeiJngen afwachten 
van een rare kijk op de werkelijkheid. 
De onbeschofte wtjze, waarop de NAVO 
bavf.ken de afgelopen maanden bet ene 
obstakel na het andere opwierpen, als 
antwoord op de koncessies van de kant 
van de su. zouden - voor een vredes
beweging die die naam verdient 
voldoende reden geweest moete.n zijn 
voor luldkeesle en massale protesten. 
Deze obstakels (zoals de kwestie van 
de 1Westduitse1 Pershing IA) maken 
bovendten duidelijk, dat nog geenszins 
vaststaat dat de dubbele nuloptie Inder
daad verwezenltjkt zal worden. En de 
kans hierop ts juist kleiner naarmate 
de (potenttele) kracht van de vredes
beweging kleiner Is. Berusting Is dus 
In elk geval het slechtste wat we kun
nen doen! 

OORZAKEN 

Als de dubbele nul-optie Inderdaad uit
gevoerd gaat worden ligt dat natuurlijk 
vooral aan de uitermate soepele opstel
ling van de Sovjet-Unie, die sinds de 
komst van Gorbatsjov kennelijk zeer 
veel waarde hecht aan een overeen
komst met de VS. Dat de NAVO. on
danks alle geuite bezwaren, de In 1981 
door haarzelf uitgevonden, maar des
tijds als pW"e propaganda bedoelde. 
LRINF -nul-optie nu wellicht daadwerke
liJk zal aanvaarden, beeft twee moge
lijke oorzaken. Ten eerste: Men vindt 
dat de nadelen. die de verwijdering van 
de eigen raketten betekenen, worden 
goedgemaakt door de voordelen, die de 
verwijdering van de Russische raketten 
opleveren. Ten tweede: Men Is bang, 
dat een afwijzing van het akkoord de 
eigen geloofwaardigheld te zeer zou 
aantasten en daardoo.r de vredesbewe
ging nieuw leven In zou blazen. 
Ten aanzien van de eerst genoemde mo 
gelijke oorzaak wil Ik In herinnerlog 
roepen, dat de LRINF -nul-optie In 1981 
door Reagen zo Ingevuld werd. dat het 
eigen mtlltalre overwicht op het War
schau Pakt erdoor alleen maar vergroot 
zou worden. Reagan's nul-optie liet de 
Franse en Britse kernwapens namelijk 
gewoon bulten beschouwlog en had bo
vendien alleen betrekking op de op het 
vasteland gestationeerde raketten. Op 
grond van dit onevenwichtige rekensom
metje werd ze In 1981 door de West
Europese vredesbeweging als pure pro
paganda afgewezen. 

Ten aanzien van de tweede mogelijke 
oorzaak wil Ik er op wijzen. dat dit 
er op duldt. dat de vredesbeweging -
ondanks de geleden nederlaag - de 
NAVO kennelijk toch behoorlijk de 
achrik op het lijf gejaagd heeft. Men 
wtl voorkomen. dat opnieuw een mas
sale golf van protesten ontstaat zoals 
aan het begin van de jaren tachtig. En 
wat de NAVO wil voorkomen. dat wU
Ien wiJ nu juist tot stand brengen. 



NA HET INF AKKOORD 

TOEKOMST VREDESBEWEGING 
Wat moet de vredesbeweging doen? 
Niet meejutehen met onze regeerders 
over de In Genève bereikte resultaten, 
mar wijzen op de tekortkomingen van 
het akkoord. Niet rustig afwachten, 
maar de onbeschofte wijze aanvallen 
waarop de NAVO steeds weer ant
woordt op ontwapeningavoorstellen van 
de Sovjet-Unie. En vooral; vast bUjven 
houden - of misschien moet lk zeggen: 
terugkeren naar - de els van it!nzljdl
ge ontwapening. Door die els kon de 
vredesbeweging Überhaupt ontstaan. 
Zonder die els Is de vredesbeweging 
overbodig. Als Ik zeg 'eenzijdige ontwa
pening' dan bedoel Ik: redtkale eenziJ
dige ontwapenlog tn het Westen. Niet 
weg met een bepaald wapeosysteem, 
maar weg met de hele rotzooi, nuldeair 
of konventioneel, chemisch of biolo
gisch, onderzee of In de lucht! 
Al die troep staat hier niet om onze 
vrijheld te verdedigen. Als het de 
NAVO daarom te doen zou zijn, zou 
ze een fascls toTd regime als dat van 
Turkije nooit als lid kunnen aksepteren. 
Verder hoeft men maar naar de poll
tlek van het 'Vrije Westen' In de Derde 
Wereld te kijken, om te zien dat het 
In werkelljkheld om heel andere belan
gen aan om vttjnetd en mensenrechtêo 
gaat. 
Al die troep staat hier niet om een 
Russische aanval op West-Europa tegen 
te kunnen houden. De Russen komen 
niet, ook niet zonder de NAVO, zonder 
het Nederlandse leger of de legers 
van de Atlantische bondgenoten. De 
Sovjet-Unie heeft genoeg probleme.o 
binnen haar eigen blok. De 'Russische 
dreiging' bestaat alleen als antwoord 
op de dreigende houdlog van de NAVO 
ten opzichte van de Sovjet-Unie. Kijk 
maar naar de geschiedenis van de miU
talre bloleken In Europa en van de wa
penwedloop stnda 1945. De NAVO werd 
als eerste opgericht. Het Warschau 
Pakt volgde (zes jaar latert). De Booda
republiek werd het eerst gesticht, opge
nomen In de NAVO en herbewapend. 
Als reaktie daarop werd de DDR ln het 
leven geroepen en gelntegreerd In het 
WP. Het Westerse bondgenootschap was 
In biJna alle gevallen de eerste met de 
Invoering van nieuwe wapensystemen. 
'Het Oosten' volgde steeds, meestal 
zelfs met een achterstand van enkele 
jaren. De NAVO gaf - op grond van 
haar veel grotere ekonomtese kapa
cltelten - slnda haar oprichting veel en 
veel meer geld uit aan de bewapenlog 
dan het Warschau-Pakt. En dan moet 
het Warschau-Pakt een miUtatr over
wicht hebben op de NAVO? Natuurlijk 
niet! De NAVO heeft globaal gezien, 
een aanzienliJk militair overwicht en 
streeft voortdurend ernaar dit te ver
groten om zodoende het eigen afschrtk
klngsvermogen tegenover de Sovlet Unie 
te verhogen en miUtalre macht weer 
Inzetbaar te maken voor offensieve po
litieke doeleinden. 
Het overwicht van de NAVO en de 
voortrekkersrol van bet Atlantisch 
Bondgenootschap In de wapenwedloop 
zijn volgens miJ de belangrijkste rede
nen, waarom eenzijdige ontwapening 
hier In het Westen moet beginnen. 

Ons verzet moet zich richten tegen de 
totale bewapenlog van het Westen, het 
geheel aan oortogavoorbereidingen en 
de drijfkrachten erachter. DaarbiJ lijken 
miJ de etsen 'Weg met de NAVO', 'Ne
derland uit de NAVOl'en 'NAVO uit Ne· 
derlandl' bet meest geschikt als motto 
voor een nieuwe kampagne, als een 
~ samenvatting van betgeen wiJ als 
vredesbeweging willen. Redenen voor 
deze etsen zijn er meer dan genoeg. 
Maar de els 'Nederland uit de NAVO!' 
wordt op dit moment slechts door zeer 
weinigen (ook binnen de vredesbewegtn«} 
In de mond genomen. 

Het Btnnsnhof t..)t)Mt IIIBt eiNden dicht gesponnen. 

TEGENARGUMENTEN 

Het waarschijnlijk meest gebruikte 
tegenargument luidt, dat de antl-NAVO 
els niet realistisch zou zijn, omdat de 
overgrote merderheld van de bevolking 
vOOr de NAVO Is en de uittredlog po
Utlek absoluut onhaalbar Is de komende 
tijd. Nu klopt dit ongetwijfeld als kon
staterlng. Maar Is dit derhalve een 
overtuigend argument tegen het stellen 
van genoemde etsen? Hoe zou de 
meerderheld van de Nederlandse bevol
klog elf jaar geleden gedacht hebben 
over de kernbewapening? En was dat 
tien jaar geleden een reden om niet 
te beginnen met de D<V-kampagne? De 
IKV-lcampagne toont , hoe snel de 
meerderheld van de bevolk.lng van op
vatting kan veranderen, als wtj ons 
daarvoor Inzetten. Wat de 'polltlteke 
haalbaarheid' betreft Is (en was) de els 
'Help de kernwapens de wereld uit, om 
te beginnen uit Nederland!' mijns In
ziens nauwelijlts realistischer dan de 
els 'Nederland uit de NAVO!'. Ik denk 
dat de mogelijkheld om alle kernwapens 
uit Nederland te verwijderen pas be
staat als Nederland uit de NAVO 
stapt.. En stel dat het toch binnen de 
NAVO zou kunnen. Dan zou die NAVO 
er ongetwijfeld voor zorgen, dat de ga
ten, die hierdoor ontstaan, heel snel 
worden opgevuld door nieuwe konven
ttonele wapens of doordat andere 
NA VO-Ianden de kerntaken van Neder

land overnemen. Met een dergelijke -
verwezenlijking van de anti-kernwapen
els zou de vredesbeweging niet gelukkig 
mogen zijn! 

Een ander veel gehoord 'tegenargument' 
luidt, dat Nederland In de NAVO moet 
blijven om zodoende een 'matigende In
vloed' te kunnen uitoefenen op landen 
als de VS. de BRD of Engeland. Nog 
los van de vraag, of Nederland In we
zen echt zo veel vredelievender la dan 
genoemde NAVO-partners, toont deze 
argumentatle niet veel begrip van de 
funktie en bet karakter van mllltalre 
bondgenoouchappen. Bedoellog daarvaq 
la natuurlijk niet, elkaars afschrlkklngs-

vermogen te neutraUseren of te ver
zwakken, maar juist aan te vullen en 
te versterken. 
Doordat zoveel sterk bewapende landen 
deel uitmaken van de NAVO en In ge
val van een (globale) oorlog aan de 
kant van de VS meevechten, wordt het 
vermogen van de VS om een buiten
landse politiek op grond van militaire 
dreigementen te voeren, juist vergroot .• 
Dat geldt ook voor andere NAVO-lan
den. Zo Is het bijvoorbeeld maar de 
vraag, of Engeland vijf jaar geleden een 
oorlog om de Malvina's begonnen zou 
zijn en gewonnen had, als het niet lid 
van de NAVO zou zijn geweest. De 
NAVO-partners zorgden er namelljk 
voor, dat de gaten, dte dOOr het ver
trek van de Britse schepen In Europa 
ontstonden, werden opgevuld. En 
Washington steunde, na aanvankelijke 
weifelingen en ondanks de menlngsver
schlllen met Londen, de operaties van 
de Britse marine, bijvoorbeeld door bet 
leveren van materieel en van mllltalre 
Informatie. 
Het argument, dat Nederland binnen 
de NAVO matigend moet werken op de 
grotere en agressievere bondgenoten, 
Is gebaseerd op het heersende vijand-
beeld. Ook al heeft men (schijnbaar) 

kritiek op bet wapengekletter van met 
name de VS. In bet diepst van het hart 
vindt men toch, dat bet grootste ge
vaar voor vrede en vrijheld uit het 
Oosten komt. Anders zou men met het
zelfde matlglngsargument net zo goed 
ervoor kunnen pletten, dat Nederland 
Ud van bet Warschau Pakt zou moeten 
worden! (Tenzij men zou vinden, dat 
men juist met de grootste vijand een 
bondgenoouchap aan moet gaan. Maar 
In dat geval had Nederland voor de 
Tweede Wereldoorlog een pakt met 
Hitier moeten sluiten. •• ) 
Als we naar de praktiJk kljken dan 
bliJkt van een matigende Invloed van 
Nederland op de NAVO nauweUjks 
sprake te zijn. Veel meer sprake ls van 
een pro-bewapenings-lovloed vanuit de 
NAVO op Nederland. De geschiedenis 
van bet Nederlandse krularaketten-be
sluit Is wat dat betreft een veelzeggend 
voorbeeld. 

Een derde 'links' argument tegen een 
antl-NAVO-kampagne luidt, dat door 
de opheffing van de NAVO de Bondare
publiek tot gevaarlijke 'Ailetngänge1 zou 
kunnen worden aangezet. Kennelijk Is 
het deze pro-Atlantlscbe waarschuwers 
voor het Duitse gevaar ontgaan, dat 
West-Duitsland pas door de Integratie 
In de NAVO herbewapend werd (kon 
worden), dat de West-Duitsers juist 
door het NAVO-lidmaatschap weer een 
aanzlenlljke (mllttatre) macht konden 
opbouwen. Met het verdwijnen van bet 
Atlantische Boodgenoouchap zou de 
Bundeswehr enorm verzwakt worden -

ook als men rekenlog houdt met de 
opbouw van een eigen, onafhankelijke 
of aan Frankrijk gekoppelde, West
Duitse kernmacht - en zouden dus ook 
de mogelijkheden voor een agressieve 
buitenlandse politiek van Bonn sterk In
geperkt worden. Dat beseffen zelfs de 
meest reaktlonatre nationalisten binnen 
de West-Duitse heersende elites, zoals 
Franz josef StrauSS. En daarom Is het 
NAVO-lidmaatschap In de BRD ook zo 
helllg, dwars door alle gevestigde po
litieke partijen heen, van CSU to SPD. 
Nu zijn er natuurlijk nog meer 'tegen
argumenten' niet zeer overtuigend. Even 
mln overtuigend zijn de leuzen die vaak 
vanuit linkse hoek als alternatlef voor 
een antl-NAVO-kampagne naar voren 
geschoven worden. Het motto 'Ophef
fing van de bloleken In Oost en West!' 
bijvoorbeeld houdt geen konkrete poli
tieke els In en Is aan ledereen , dus 
aan niemand, gericht. Soclaaldemokra
tlscbe koncepten voor een andere, mln
der offeosleve, NAVO-strategie, voor 
een meer op 'defeosleve' taken gerichte 
bewapenlog of voor een sterk Westeuro
pees blok binnen de NAVO kunnen mak
kelljk voor het karretje van de haviken 
worden gespannen en betekenen In kon
kreto bijna altiJd een verdere opvoerlog 
van de bewapening. 

Ik wil tot slot nog enkele opmerkingen 
maken over de vraag, wat wij als vre
desbeweging of als anti-militaristen -
konkreet kunnen doen. 
Ik denk aan een heel skala van aktlvl
telten, die allen draalen om een twee
tal begrippen: propaganda en aktie. We 
moeten onze eigen analyses en ideeën 
op zo groot mogelijke schaal propageren. 
Vla manifestaties zoals deze, vla bro
chures, krantjes, pamfletten, affiches, 
onze eigen tijdschriften en noem maar 
op. Daarnaast moeten we aktl!! blijven 
voeren: demonstreren, staken, boykotte'\ 
blokkeren, saboteren, Inbreken en ont
hullen. 
Aktiepunten zijn er genoeg, plaatselijk, 
regionaal en landeliJk. Ik noem slechts: 
kernwapen-bases, konventtonele munitie
depOts, militaire oefeningen en milita
ristische shows. Veel attenter zouden 
we moeten worden wat betreft oorlo
gen die reëel gevoerd worden. Daarbij 
denk Ik niet alleen aan zaken als de 
Malvina's -oorlog, de YS-overval op 
Grenada, de bombardementen tegen 
Ltbtë of aan Nicaragua, maar ook aan 
de aktuele diskussie over de Inzet van 
Nederlandse marineschepen In de Per
zische golf. 
Een anti-NAVO-kampagne, die Ik voor
sta, zou moeten begtonen met een bre
de en Intensleve diskussie binnen de 
vredesbeweging zelf. Als bet resultaat 
daarvan mocht zijn, dat we ondanks al
le Inspanningen toch met te weinig 
mensen zijn om een echte antl-NAVO
kampagne te kunnen voeren, kunnen ak
tuele gebeurtenissen aanknopingspunten 
bieden om verder te werken aan de on
dermijning van (het aanzien van) de 
NAVO. 

Laten we de moed niet opgeven! Er 
staat te veel op bet spel! 
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GOLF OORLOG 
noemd) maar puur fundamentalistisch 
/volksonderdrukkend is en in de ja
ren na z'n totstandkoming wel dege
lijk contact met bet westen probeerde 
te zoeken.(Zie de Irangate-affaire.) 
Robert Soeterik kwam met het tegen
argument dat het bewind van Chomei
ni zeker kwalijke enreactionaire ten
de.nsen vertoont ,maar dat ze voor 't 
begin van de oorlog in '80 wel ge
tracht heeft door zogenaamde brigades 
verbeteringen aan te brengen in de 
landbouw en het probleem van de wo
ningnood aan te pakken. Een jaar is 
echter te kort om te kunnen beoorde
len wat er uit de revolutie zou zijn 
voortgekomen. 

Op donderdag 19 november werd in zaal 
100 de lste avond van het anti-mili
taristisch café gehouden. Het onder
werp van deze avond was de Golfoorlog 
De spreker was Robert Soeterik, een 
man die verbonden is aan het Middle 
East Research Asaociates (MERA), een 
"club" van docenten en studenten die 
zich bezighoudt met onderzoek op het 
gebied van Midden-Oosten problematiek 
Het begon met een inleiding, die na 
de pauze gevolgd werd door een dis
cussie 
In de inleiding schetste Robert hoe 
het "Golf-conflict", de oorlog tussen 
Iran en Irak, ontstaan is en wat de 
VS, West-Europa en de Sowjet-Unie er 
mee te maken hebben. 
Een opvallend punt was dat de spreker 
beslist niet meeging in de anti-Iran 
hetze, die de nederlandse pers op dit 
moment beheerst. Heel duidelijk werd 
getoond hoe Irak in 1980 de agressor 
in de oorlog was, daarbij een twee
ledig doel op het oog hebbende; ten 
eerste om uitstraling van de funda
mentalistisch-islamitische revolutie 
te voorkomen. En ten tweede om wraak 
te nemen voor het verdrag van 1975 
waarin Irak gedwongen werd om de 
Koerden in hun land een bepaalde 
autonomie te geven (gedwongen omdat 
Iran onder de Sjah de Koerden mili
taire hulp gaf). 
Hierna werd ingegaan op het feit dat 
Irak het rijkste landbouw- en olie
producenrende gebied van Iran, Khud
zjistan, probeerde te veroveren om 
aldus de Iraanse ekonomie een zwa
re slag toe te brengen en de funds-

havelte 
Eén jaar eerste maandag van de 
maandaxies in Havelterberg. 

In Havelterberg Jlggen kernkoppen die 
tijdens calamiteiten op raketten van 
het type Lance gemontee.rd worden 
(bereik 150 km.) en vanuit Duitsland 
naar het Oostblok geschoten worden. 
De lanceerinrichtingen voor deze raket
ten zijn moblel (rupsvoertuigen). Neder
land beschikt over zes van deze lan
ceerinrichtingen met elk ca. acht ra
ketten, gestationeerd in de Johannes 
Postkazerne in Havelte. De ongeveer 
vijftig bijbehorende kernkoppen liggen 
opgeslagen in de zwaarbewaakte site 
(US Army Artillery site) resorterend 
onder de 8th Army Field Artlllery De
tachement, die het hier voor het zeg
gen hebben. 
Een jaar geleden besloten mensen van 
het regtonaal overleg van basisgroepen 
in samenwerking met de vredesgroep 
"De steen wijkt" uit Steenwijk om voor 
onbepaalde tijd synchroon met de eer
ste maandag van de maand blokkades 
in Woensdrecht de kernkoppen-site Ha
velterberg te blokkeren. 
We hadden hiervoor versch111ende re
denen. 
Behoudens de traditionele stllle Kerst
mars en een tijdje een vrouwenvredes
kamp, werd zo'n belangrijk objekt als 
Hevelterberg teveel met rust gelaten 
naar onze zin. Veel mensen staarden 
zich bllnd op Woensdrecht. De overhelde 
probeerde daar dan ook het verzet te 
breken. Het oppakken (preventief) van 
mensen die tijdens de maandelijkse 
blokkade op de openbare weg voor de 
hoofdpoort gingen staan, was voor ons 
de druppel die de emmer deed overlo
pen. We wilden proberen om het open
bare orde probleem, waar de overheld 
tn Woensdrecht kennelljk last van had, 
naar zoveel mogeliJk mtutatre 
objecten tn bet land te verplaatsen 
(Woensdrecht Is overal) als antwoord 
op hun repressieve aanpak tn Woens
drecht en als protest tegen het mtlta
rtsme. 
Het optreden tn Woensdrecht was jurt
dies al twljfelachttg, maar Woensdrecbt 
ts apart dus dat werd nog wel geslikt. 
Als de versch111ende APV-artikelen toe
gepast moesten gaan worden in andere 
delen van het land zouden ze misschien 
op hun bek gaan. 
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mentalistische revolutie te stoppen. 
Ret verloop van de oorlog werd toe
gelicht; hoe Irak gigantische finan
ciële steun kreeg van o.a. Koeweit 
Saoedi-Arabië, Egypte en Jordanië ,om 
zijnoorlogsmachinerie te kunnen be
kostigen; Iran militair terugsloeg 
en, al vrij vroeg in de oorlog, Iraks 
belangrijkste havenstad Basra plat
bombardeerde. 
Tenslotte is de betrokkenheid van het 
"Navo vredes-initiatief" toegelicht. 
Opmerkelijk was het in herinnering 
geroepen feit dat Irak de eerste was 
die een V.S.-fregat beschoot. Een be
richt dat volgens de spreker "door 
de rest van de berichtgeving was weg
gedrukt" . 
Al met al vond ik deze inleiding heel 
goed en compleet, vooral ook vanwe
ge de stellingname tegen deze oorlog, 
maar ook tegen de Iraakse (en west
erse) rol van aanvaller of zo je wilt 
agressor. 
Wat mijns inziens wel jammer was, is 
dat karakter en inhoud van de Iraanse 
revolutie van '79 te weinig naar vo
ren kwam. Het fundamentalisme e.rvan 
is volgens mij eng-konservatief van 
karakter en stelt zich onderdrukkend 
op tegenover vrouwen. 
Terwijl de stemming tijdens de in
leiding aandachtig was kon de dis
cussie na de pauze fel genoemd word
en. 
De belangrijkste argumenten die hier
in naar voren kwamen waren dat de 
Iraanse revolutie niet te vergelijken 
valt met ande.re revoluties (een ver
gelijking eerder door de spreker ge-

Wij kozen voor Havelterberg, omdat de 
Unk met Woensdrecht publicitair wat 
duidelijker was en het mensen ook 
meer aansprak dan een wi11ekeurlge ka
zerne of zo. 
We hebben verschlllende pogingen ge
daan (misschien niet goed en vaak ge
noeg) om mensen warm te krijgen iets 
dergeltjks In bijvoorbeeld Volkei te or
ganiseren, maar dat Is tot nu toe niet 
gelukt. Wel zijn er af en toe op de 
eerste maandag van de maand blokka
des geweest op andere plaatsen in Ne
derland, maar dat was steeds eenmalig. 
Overigens was een bijkomende reden, 
dat een reis naar Woensdrecht voor 
mensen uit het noorden van het land 
nogal ver en duur Is, terwijl mensen 
toch op êên of andere manier hun so
lidariteit met de maandelljkse blokkades 
In Woensdrecht wilden uiten. 
Een belangriJk argument tegen het lol-

Tot slot nog twee m.i. interessante 
opmerkingen/vragen;je moet oppassen 
voor een soort van koude-oorlog hyst
erie en niet achter elke fundament
alistische opleving in een Arabisch 
land de lange arm van Teheran zien. 
En vervolgens de simpele maar direkte 
vraag: Waarom houdt me.n niet gewoon 
op met de oorlog? 
Dit n.a.v. de mening van R. Soete
ik .Hij vind de eisen die Iran stelt 
(herstelbetalingen, terugkeer van ge
deporteerde Iraniërs naar Irak e.n het 
aftreden van de Iraakse regering zeer 
terecht.) 
De VN zijn volgens Robert niet neu
traal. Hij zei dat ze op hadden moe
ten treden meteen toen Irak Iran bin
nenviel en niet pas na 7 jaar. 
In de discussie die volgde op zijn 
uiteenzetting, werd Robert gewezen 
op het feit dat Iran ook niet zo vre
delievend is en dat als aktiegroepen 
leuzen tegen bet ene land roepen dit 
vaak uitgelegd wordt als zouden ze 
voor het andere land zijn. 

Hierna werd verder gepraat onder het 
genot van een drankje. 

tietlef was, dat de blokkades In Woens
drecht door ons plan verzwakt zouden 
worden. Voor ons was echter duidelijk 
dat de strijd tegen het militarisme niet 
alleen In Woensdrecht gevoerd moest 
worden, maar op zoveel mogelijk 
plaatsen op zoveel mogelijk manieren. 
De vaste groep bewoners In Woens
drecht bleek met ons plan geen moeite 
te hebben, zodat op vier QOvember 1986 
begonnen werd met een blokkade van 
twaalf tot twee. 
Er was vriJ breed opgeroepen en er wa
ren dan ook ongeveer tachtig mensen 
van de meest uiteenlopende groepen. 
VerschUlen ln axJemetbodes en politie
ke visles letden ertoe dat er onenigheld 
ontstond tussen de verschUlende groe
pen. Het gevolg was dat mensen, die 
'zacht' axte wilden voeren, de volgende 
keer weg bleven, omdat ze de axie te 
hard vonden en dat mensen, die 'er 

WIENSIJRECHT IS IVERIIl 

anti
militaristisch 

café 
Het eerste Anti-militaristisch cafe 
kon al met al ee~ succes genoemd wór
den.Bet is voor herhaling vatbaar 
wat dan ook gaat gebeuren. 
Het volgende Anti-militaristisch cafe 
is op DONDERDAG 10 DECEMBER om 20.00u 
weer in Zaal 100 • Wittenstraat 100, 
Amsterdam. 

Het onderwerp van die avond zal de 
W.E.U.(West Europese Unie) zijn.de 
De spreker van die avond zal nog na
der bekend worden gemaakt 
Dus, komt allen zegt het voort! 

P. S. : Misschien ten overvloede, wil 
ik graag nog even kwijt wat de ach
terliggende gedachte is van het Anti
Militaristies Café. Het is onze be
doeling dit cafl! een maal per maand 
te houden. Op deze manier hopen wij 
mensen de mogelijkheid te bieden om 
over enigzins actuele onderwerpen op 
anti-militaristles gebied geinfor
meerd te raken en om zoveel mogelijk 
mensen zowel van binnen als van bui
ten de "beweging" bij elkaar te laten 
komen en enthousiast te maken voor 
discussie, nadenken en het voeren van 
acties op dit terrein. 

Jessica,Hans 

tegen aan wilden', wegbleven omdat ze 
de axle te soft vonden. Wat overbleef 
waren de mensen die, ondanks de on
derlinge verschillen, In leder geval 
'door' wtlden gaan. 
De tweede keer in december was het 
goed mts, want toen werden Slot en 
Plet gearresteerd omdat ze over het 
hek naar de site waren geklauterd om 
pepernoten uit te delen. Verder verlfep 
de blokkade rustig. Geen verkeert 
In januari werd er behalve geblokkeerd. 
geschtlderd bij de toegangspoort en 
werd de poort met een zwaar slot af
gesloten. Eén schUderes werd aang&
houden. 
De daarop volgende maanden werd de 
uitvoering van een rampenplan uitge
beeld, een muur gemetseld, Reagan en 
Gorbatsjov op de wip gezet etc. 
In juni zijn zeven mensen met hamers 
de site opgelopen om het bewapeoiogs
denken een gevoelige tik te geven. Ze 
werden gearresteerd, evenals Iemand 
die van het gebeuren video opnames 
maakte. (videoband lnmlddels terugJ 
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internationaal kongres 
Hallo, 

Binnen een deel van de radikale anti
kernenergie beweging in Nederland is 
het plan ontstaan om een Internatio
naal Kongres te organiseren voor 
radikale anti-kernenergie groepen. 
Het idee is ontstaan omdat onze kon
takten met anti-kernenergie eroepen 
in andere landen of niet , aanwezig 
zijn of heel slecht en sunmier zijn. 
En oei( omdat we het idee hebben van 
elkaars ervaringen te kunnen leren: 
dat door uitwisselen van informatie 
de radikale anti-kernenergiebeweging 
in kracht toe zal nemen; nieuwe 
ideeän op kan doen. 
Hoe het in andere landen ~~et de anti
kernenergie beweging gesteld is, 
weten we vaak niet. Dat is jammer, 
en aan die ontwetendheid moet, wat 
ons betreft, een eind komen. 

We willen proberen het Kongres te 
organiseren in het najaar van 1988 
en wel in Nederland, omdat dat voor 
ons het makkelijkst is en omdat het 
redelijk centraal liat voor de landen 
die we voor het Kongres uitnodigen. 
Die landen zi.jn: West-Duitsland, 
België , Frankrijk, Ingeland, Schot
land , Wales, Ierland , Noord-Ierland, 
Deneaaarken, Zweden, Noorwegen, Fin
Land, Zwitserland, Oosterijk, Spanje, 
Baskenland, Italië, Portugal,Grieken
land, Yoegoslavië en Luxemburg. 

Deze brief is bedoeld 011 uitleg van 
en bekendheid aan het idee te geveven 
maar oei( om de reakties te peilen, 
etc. Maar daarover later meer. 
Het plan ziet er als volgt uit: 

We denken aan een Kongres van vier 
dagen in het najaar (Nov?) van 1988. 
Tijdens die vier dqen moet er vol
doende tijd en gelegenheid zijn voor 
het le&gen van kontakten, voor het 
informeel uitwisselen van informatie. 
Voor het inhoudelijke deel van het 
programma denken we aan de volgende 
onderwerpen: 

1. SITUATIE PER LAND 

- kernenergieprogramma (kort) 
- geschiedenis anti-kernenergie 

beweging 
- waar zijn jullie mee bezig (kort) 
- relatie met minder radikale groepen 
- hoe gaan we 0111 met verbreding 
- hoe open zijn we als beweging voor 

nieuwe mensen 
- organisatie/struktuur van de radi

kale groepen 
- repressie 

2. GRENSOVERSCHRIJDENDE TRANSPORTEN 

- uitwisseling van informatie 

3. ONIERWEIIPEN waar enkele landen sa
men over willen praten, maar die 
nog in de voorbereidingstijd cllide
lijk moeten worden 

4. WENSELIJKHEID/MOGELIJKHEID/MANIEREN 

om tot continuering van de contac
ten en info:r~~atie-ui twisseling te 
komen 
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In Jull werden levensgrote poppen voor 
de toegangspoort neergezet om te 
blokkeren, terwiJl een groep mensen 
door de bossen langs de site wandelde. 
Er werden fiJnJt wat gaten In het hek
werk rond de slte 1eknlpt. Arrestatles 
mislukten. Na tweeen kwam de groep 
weer biJ de toegangspoort, waar een 
wat verlate demonstrant In de berm 
tussen de poppen zat. HIJ vertelde dat 
de polltie keurig tot twee uur gewacht 
had voordat ze de poppen in de berm 
hadden gezet. 
Grappig Is dat er In augustus niemand 
In Hevelterberg Is geweest. Ook een 
Interessante axlevonn. Politie, mare
chaussee en lnllchtlngenflguren op de 
been voor nop. 
In het kader van de NAVO-oefening 
Reforger (De axlebereldheld In bijna 
het hele land was dus bedroevend on
danks maandenlang overleg. zoals men
een In FJndhoven al concludeerden), 
werd In eeptember het hekwerk rond 
de basis voor het grootste gedeelte In
gepakt met zwart landbouwplastic onder 

Natuurlijk 11oet de inhoudelijke kant 
nog verder uitaewerkt worden. Tips, 
suggesties en dergelijke zijn dan ook 
welkom. Het is niet bij voorbaat de 
bedoeling om t~konkrete gezameh

.lijke aktievoorstellen te komen. 
Dat lijkt ons oei( vrijwel orunogelijk, 
het lijkt ons in eerste instantie 
beter om te weten waar en hoe ieder

een mee bezig is. 
Wat we van julloe vragen is in eerste 
instantie een reaktie op het idee van 
een dergelijk kongres, maar oei( meer 
adressen van groepen of het zelf ver
der verepreiden van deze brief. 

radikale 
Blijft er nog een belangrijke vraag 
open: wat zijn radikale anti-kern
energi.e groepen? Omdat dat in elk 
land kan verschillen. We willen wat 
over ons zelf vertellen en dan is het 
aan jullie of je je aangesproken 
voelt. Aktievormen zijn daarbij na
tuurlijk belangrijk, maar niet het 
enige. Naast het voeren van akties 
die er op gericht zijn het kern-

het motto 'Inpakken en wegwezen!' Een 
scherpschutter zag kans een verfbom 
op het stenen wapenembleem van de 
Yanks te gooien. Verder veel geverfd. 
Het was Inmiddels overduideliJk dat de 
blokkades van twaalf tot twee uur ge
tolereerd werden. Al het In- en uit
gaande verkeer werd voor twaalf en 
na twee uur geregeld. Polltie en mare
chaussee stuurdeb steeds het verkeer, 
dat In die twee uur ·de atte binnen wil
de terug. (Wat wil Je nou nog meer?) 
Om niet al te traditioneel te worden, 
besloten we dan ook om In oktober 's 
ochte.na om tien uur te beginnen met 
blolekeren tot 'a middags drie uur. Dat 
gaf nogal wat verwarring aan de endere 
kant van het hek. Een mJUtalre truck 
probeerde toen ze ons zagen nog als 
een speer van de alte af te komen, 
hetgeen mislukte. Er was nu ook een 
gelutdswasen van de Mobiele Anti-miU
tartaten (bekend van de axlea tegen 
Reforger). De vergunning voor de ge
luidswagen was door de gemeente ge
weigerd uit vrees voor verstoring van 
de openbare orde. Om twaalf uur hield 

energie-programma direkt schade te 
ber(i(kenen (zoals bezettingen, sabo
tage, etc.) zijn we o.a. oei( bezie 
met andere samenwerkingsvormen, we 
hebben ons georganiseerd in kleine 
vrienden/vriendinnen-groepen: mensen 
die elkaar goéd kennen, vertrouwen, 
steun aan elkaar hebben,ect, Be
slissingen in die groepen maar ook 
op landelijke vergaderingen worden 
genomen met algElilene instemming (con
census}. 
Iedereen he"ft even veel te zeggen, 
er zijn geen leiders/leidsters, geen 
hierarcbie en de groepen hebben een 

a kb 
groepen 

eigen verantwoordelijkheid. Sommige 
zijn geweldloos, andere niet. 
Natuurlijk wordt hierboven de ideale 
situatie beschreven . Zo gaat het niet 
altijd, Maar we hechten er veel 
waarde aan om deze situatie na te 

streven. Dit heeft alles te maken 
met wat we willen: we streven geen 

een Amerikaan, die op onze band Is, 
een toespraak tot z'n landgenoten aan 
de andere kant van het hele, om ze te 
bewegen hun bezetting van dit stukje 
Nederland maar op te geven. Na z'n 
toespraak verbood de polltie verder ge
bruUt van de gelutdslnatallatte en 
schermden met het feit, dat ze al zo 
tolerant waren geweest ons ~n keer 
gebruik te laten maken van de lostalla
tte zonder vergunnl.ng. Zonder gelulda
versterkende mlddelen overschreeuwde 
onze Amerikaanse vriend ook wel de 
aJte, dus dat was geen probleem.Op de 
hel blj de site werd Inmiddels druk ge
oefend door gepantserde bosjes. dle· 
snel bewogen. Er werd door ons een 
miUtalre kolonne tegengehouden waar
na ze rechtsomkeert maakten (moeilijk 
draalen op zo'n smal weggetje). Toen 
tegen drieën ook nog een kolonne tanka 
werd tegengehouden was de maat bliJk
baar al een tijdje vol. want om klokslag 
drie aniveerden drie M.E. bussen. Beet
Je overdreven, want er waren nog zo'n 
viJftien mensen aan bet blokkeren. Ze 
hadden echter het nakijken, want vol-

verandering binnen deze maatschappij 
na, maar willen samen een nieuwe, 
betere vorm ontwikkelen om met elkaar 
samen te leven, zonder sexisme, zon
der militarisme, zonder grootscha1ige 
ondemokratische energievormen, zonder 
racisme, fascime,honger, uitbuiting , 
en ga zo maar door. Dat houdt in dat 
we niet alleen met kernenergie bezig 
zijn, maar ook op andere gebieden 
aktie voeren. Maar we zijn allemaal , 
om heel verschillende redenen, veel 
met de anti-kernenergie strijd bezig. 
We hebben onze hoop en vertrouwen 
niet gevestigd op het parlement, we 
voeren in eerste instantie ook geen 
aktie om de regering tot andere ge
dachte te brengen, we voeren aktie 
tegen de direkt betrokkenen: de kern
centrales, de toeleveringsbedrijven, 
eet. 

Als het plan voor het Kongres aan
slaat, dan willen we een aantal maan
den van te voren (aug/sept '88) een 
brochure uitbrengen als voorbereiding 
daarop . In die brochure moet dan een 
overzicht komen van de situatie in 
de eerder genoenede landen. 
Deze brochure moet oei( interesant 
zijn voor mensen die niet aan het 
Kongres deelnemen en zal vertaald 
worden in een aantal talen . Wij wil
len het praktische werk op ons nemen, 
maar hebben jullie hulp natuurlijk 
wel nodig. 

We zullen jullie geregeld op de hoog
te houden van de reacties, de vorde
ringen van de voorbereiding, prak
tische informatie , eet. 

Tot zover . Stuur je reacties (kritiek 
tips, aanvullingen, eet.) en vooral 
meer adressen, naar: 

KONGRES AKB 
POSTBUS 8094 
6710 AB EDE 
NEDERLAND 

Hierbij geven we meteen als vredes
aktiekrant een paar aanvullingen. 

- Per land zoo niet alleen het kern
energieprogamma bekend moeten zijn, 
maar tegelijkertijd de kernwapenpro
duktie, de in-en export van kerntech
nologie en van plutonium (al dan niet 
indirekt via kernafval) en welke be
drijven erbij betrokken zijn. 
- Relatie met vredee-en antimilita
ristiese beweging. Samenwerking met 
deze bewegingen is juist de laatste 
5 a 6 jaar behoorlijk op gang gekomen 
We pleiten er dan ook voor om ook 
anti-mili taristiese groepen voor het 
kongres uit te nodigen. 

gena afspraak was de axle afgelopen. 
Dat de belangstelllng van de wapenfa
naten voor Woenadrecht schijnt af te 
nemen stimuleert ons om ze lastig te 
blijven vallen, daar In Havelterberg. En 
als het tuig daar weg Is dan zijn we 
wel weer ergens anders te vlnden.(Vat 
dat maar op zoals je wlt.) 
Op 26 oktober moesten Sint en Plet 
en de Timmerlieden voor de rechter 
verschijnen In Assen. De zaal zat vol 
sympathisanten. Nadat de verdediging 
In staat was gesteld de eigen videoband 
te vertonen werden zeven mensen tot 
fL 100,- boete met twee jaar voor
waardeliJk veroordeeld. 
Op het weekend van de Mobiele Anti
Mllltartsten In Appelscha heeft een 
grote groep mensen besloten zich aktief 
In te zetten tegen de militarisering van 
bet Noorden. De speurgroep heeft al 
namen van bedrijven boven water ge
kregen. Wie mee wil doen: 
Mobiele Anti-Militaristen, 
Thtjs v.d. Wal, 
Hausterwel 5 
1947 BH Hantum 
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.. ~., .... ,,... , geen enkel beginsel ter wereld 
.. ~,·~·~·~· tot in zijn uiterste consequentie 

'W()rd.en doorgevoerd: noch vegetarisme, 
vrije opvoeding, noch geweldloos 

Maar wat moet nu onze gevolg
Lro~K.l111Lv voor de praktijk van ons Ie

zijn: moeten we dan ook maar van 
~e•~eLe poging in die richting afzien, 

integendeel het nieuwe beginsel 
om weldra te ervaren, dat 

ieder pogen in die nieuwe rich
ting onze kracht daartoe groeien zal? 

De gewone redenering is deze: "ik 
word geen vegetariër, want dan zou 
je eigenlijk geen enkel wezen, ook 
geen plant, om 't leven mogen bren
gen; ik tracht niet naar geweldloos
heid, want als ik een kind zie ver
moorden, zal ik geweld gebruiken om 
dat te verhinderen". En deze redene
ring is gemakkelijk ook. Ware ze al
door toegepast, dan zou de menschheid 
nooit een stap zijn vooruitgekomen. 
Dat kan ze alleen wanneer er "dwazen" 
zijn, die meenen goed te doen met ten 
minse naar hun beginsel te leven voor 
zoover hun dat mogelijk is ••• 
En de "uiterste consequentie" van X's 
eigen betoog zou zijn, dat de men
schen maar tot in der eeuwigheid kan
nibalen hadden moeten blijven, omdat 

het beginsel van niet-dooden en 
toch niet "consequent 

zouden kunnen doorvoeren! 

Met al dit redeneeren over onmogelij
ke uiterste consequenties verduistert 
men de vraag waar het om gaat; en dit 
is én het gemakzuchtige, én het ge
vaarlijke van deze redeneering. Als 
wij, heden ten dage, de vraag van de 
geweldloosheid bespreken, dan gáát 
het er niet om of we in het een of 
ander uiterste geval - tegen een tij
ger, tegen een kindermoordenaar - ge
weld zullen gebruiken, maar of we 
het geweld zullen maken tot een regel 
matig onderdeel van onze propaganda 
en onze strijdwijze. 

En wanneer X dit laatste voorstaat, 
op grond van het feit dat wij men
schen der 20ste eeuw de gedachte der 
geweldloosheid toch niet ten volle 
kunnen uitleven, dan redeneert hij 
hoezeer dit ook bij hem voortvloeit 
uit toewijding aan de menachbeid en 
't socialisme - op dit punt als iade

conservatief tegenover een nieuw 
ue~~~~.~~~'~ doet. Tot ieder nieuw begin

moeten de menschen groeien; 
kan er onmiddellijk volledig wor 

nageleefd; en wij, al verbeelden 
ons soms 't al een heel eind te 

~•,•·••d··~~ben gebracht, zijn op den weg van 
de cultuurgeschiedenis nog maar 

zéér in 't begin, zijn nog heel dicht 
bij het rijk der dieren! Daarom is 
dit al belangrijk en heuglijk boven
mate: als menschen-enkelingen, kleine 
groepen zijn het nu nog maar-zijn 
gaan inzien, dat er een hooger strijd 
wijze is dan die van dwang, namelijk: 
"het geesteszwaard der vrijheidsscha
ren". Als we dit als het hoogere heb
ben erkend, hebben gezien als het 
méést nastrevenswaardige. dan zijn 
we immers al op den goeden weg. 

En dit juist mis ik in het betoog van 
X: het besef dat er iets anders is 
dan 6f het bewust en willens aanvaar
den van geweld, 6f de geweldloosheid 
van een Boeddha. Het besef dat de ge
weldloosheid, zoo goed als alle ande
re krachten, zich ontwikkelen moet. 
En zich ten deele reeds ontwikkeld 
hééft. De tijd van de meest primitie
ve reacties, toen ieder verschil van 
mening door onmiddellijk geweld be
slecht werd, toen iedere menschelijke 
verhouding (ook die van man en vrouw, 
ouders en kinderen) er eene van macht 
en gezag was, is dan toch tenminste 
al overwonnen. 
Op dien weg moeten we verder gaan, 
en ieder, die nu weer het geweld pre
dikt "omdat we aan de volledige ge
weldloosheid toch niet toe zijn", die 
houdt deze ontwikkeling tégen, en die 
handelt dus, - ik kan 't niet anders 
zien - in dit opzicht reactionair. 

Als we de dingen zoo zien, dan volgt 
daaruit vanzelf, dat we het geweld 
wél erkennen als historischen factor, 
dat we weten dat allerlei betrékke
lijk-goeds in de geschiedenis door 
geweld is tot stand gebracht, en 
zelfs, dat allerlei edele heldhaftig
heid met het geweld is verbonden ge
weest. Maar daarom behoeven we daar 
toch niet eeuwig bij te blijven. 
Het gaat om een vérdere ontwikkeling, 
om een stijging. En dus niet om een 
vervanging van die oude ruwe heldhaf
tigheid, door een soort van uni ver
seele weekhartigheid en zoetsappig
heid, maar door een nieuwe heldhaftig 
beid, die aanvankelijk aan moeilijk
heid de oude vér zal overtreffen ••• 
Want onze oude instincten willen nog 
graag de zaak die wij dienen, verde
digen met geweld; en er is moed toe 
nodig om dan toch trouw te blijven 
aan 't bewustzijn dat we haar met ge
weld slecht zouden dienen. 
Want z66 envoudig, als X het voor
stelt, is het niet. Al de voorstan
ders van het geweld stellen het pro-
bleem zoo,, alsof we tusschen tweeër
lei de keus hebben: en heilig doel 
verwezenlijken met àlle middelen, 6f
van dat heilige doel àfzien. En deze 
tegenstelling juist is fout. Zoo is 
het niet in de werkelijkheid I Wie 
meedoogenlooze of oneerlijke middelen 
gaat aanwenden, die verspeelt daarmee 
zijn heilig doel. Alles immers heeft 
zijn gevolgen; 66k het geweld. Het 
lokt opnieuw geweld uit. Want X zal 
zelf moeten erkennen, dat 't zoo niet 
is in de werkelijkheid: aan den eenen 
kant alléén de krachten van het licht 
en aan den anderen kant alléén de 
krachten van de duisternis! '~anneer 
nu een volk ••• zich vrij maakt en het 
bouwt zich een nieuwe aarde, maar een 
aarde van vrede, en daar zijn geen 
wapenen meer, doch alleen liefde en 
wijsheid,- en daar komen reactionaire 
machten van allen kant dat volk be
springen, en die machten hebben wel 
wapens •••• " Zoo is het immers niet t 
Ook in ons zijn duistere elementen, 
en als gij den gewapenden strijd pre
dikt, dan maakt ge die krachten in 
ons los! Als ge jarenlang de menschen 

Een van onze redaktieleden duikelde uit haar boekenkollektie dit artikel van 
Clara Meijer Wichmann op. We werden na lezing ook nieuwsgierig naar het ar
tikel van Meneer X en zochten het op in De Wapens Neder. Meneer X bleek dus 
We vonden het leuk om deze artikelen weer opnieuw te publiceren. Ook in die 
tijd werd er heftig gediskussieerd over geweld en geweldloosheid, een steeds 
terugkerend thema in bijna alle bewegingen. Sommige argumenten blijven terug 
komen, anderen verdwijnen. Lees zelf maar. 
De artikelen zijn verchenen in de volgende volgorde: het artikel van 
Eikeboom (A op pag.ll), bet artikel van Clara Wichmann (op deze pagina) 
weer een antwoord van Henk Eikeboom (art.C op pag.ll) 

opvoedt voor of 1n het roode leger, 
dan hebt ge daarmede instincten in 
ze gevoed en versterkt, die ze voor 
een kameraadschappelijke samenleving 
ondeugdelijk maken. Dan verschuift 
uw ideaal alweer naar de verte - en 
wordt nooit bereikt, juist àls de men 
schen het er n66it voor over hebben, 
om van het voor-de-hand liggend ge
welddadig strijdmiddel af te zien. 

Als 't anders was: als werkelijk aan 
de revolutionaire zijde alléén waren 
krachten van licht en liefde en wijs
heid - dàn was de zaak heel eenvou
dig. Dàn zouden we vanzelf geen wa
pens gebruiken, omdat we ze niet zou
den willen, én omdat we andere strijd 
middelen tot onze beschikking zouden 
hebben. Want de strijd is eeuwig op 
aarde - en zonder strijd geen groei
maar de strijd kan worden veredeld. 
En daarom is 't altijd een teeken van 
anmacht, van anvolgroeidheid, als we 
tot: dwang, geweld, straf onze toe
vlucht moeten nemen. Als iemand zijn 
kinderen niet zonder geweld kan op
voeden, dan kan dat gedeeltelijk lig
gen aan de kinderen, maar zeer zeker 
66k aan den opvoeder. Het is altijd 
ons tekort, (en dat geldt zelfs tegen 
over den kindermoordenaar), als we 
geen andere reactie meer weten dan 
geweld. Het beteekent ook meestal, 
dat we een uitwendig succes, 't welk 
een innerlijke nederlaag beteekent, 
toch nog maar liever hebben dan het 
omgekeerde ••• 

X ziet nog maar twee mogelijkheden: 
weerloosheid 6f geweld. Hebben wij 
dan niet gebroken met het begrip 
"weerloosheid" en daarboven gestelt 
de geestelijke weerbaarheid? Is door 
de Christen-socialisten ooit de Chri
stus als een weerlooze, een "zacht
moedige" in den passieven zijn, voor
gesteld? 
Maar het foutieve is, dat we deze 
dingen meestal in 't afgetrokkene be
redeneeren, terwijl de nieuwe strijd
wijze vereischt, dat we haar aldoor
weer trachten uit te vinden, in alle 
conflicten waarvoor we komen te staan 
individueel (als ons het een of ander 
onrecht - of vermeend onrecht - is 
aangedaan) en massaal (als het gaat 
om de middelen van den revolutionai
ren strijd). 
Trachten uit te vinden. Van "mogen" 
en "moeten" is dus geen sprake; geen 
aanhanger van de geweldloosheid die 
zijn beginsel begrepen heeft, zal 
ooit aan een ander zeggen, dat hij 
geen geweld "mag" gebruiken. Laten 
we toch vooral nu niet weer van de 
geweldloosheid een dogma gaan maken! 
Ze kan alleen waarlijk worden toege
past voorzoover zij innerlijk belééfd 
is, uiting is van een innerlijke ont
roering of algemeene geestesgesteld
heid. Anders is ze ''klinkend metaal 
en luidende cimbaal" geworden. 

Wanneer het waar mocht blijken, dat 
de ontwikkeling der menachbeid gaat 
in de richting van steeds meer te bo
ven komen van geweld en dwang, en 
wanneer men dan na lange eeuwen op 
de wordingsgeschiedenis van de geweld 
loosheid terugziet, dan zal men waar
schijnlijk moeten erkennen, dat ook 
dit nieuwe levensbeginsel in leed en 
strijd, met vallen en opstaan gerijpt 
is. Het is al van beteekenis, dat dit 

tegenwoordig voor ons allen een 
bleem is; want dit is een teeken, 
althans onder vele revolutionairen 
(voor de anderen is het nog nauwe
lijks een vraagstuk) het sociaal ge
weten op dit punt gevoeliger wordt. 
Dit geldt zoowel voor hen die v66r~ 
als hen die tegen het geweld schrij
ven en spreken: voor hen allen is' 
het een probleem, zij allen zouden 
willen strijden zonder geweld - ~~,~-E~r• 
wijl voor de menschen van vroeger 
nu nag voor de meerderheid) het fle·-!:ail)l 
weld vanzelfsprekend is. 

Ook X behoort tot hen, voor 
gebruiken van geweld niet 
sprekend is. Maar tweeërlei ziet hij, 
naar ik meen, niet genoeg: 
le. dat het wèl beter kan zijn 
wel niet altijd is), om geweld te 
bruiken tegen onrecht, dan om in 
geheel niets daartegen te doen; --·~--~~~~ 
dat het in ieder geval nag Veel 1..-•·--YA 

is, om dat onrecht: op een andere 
ze te overwinnen; 

2e. dat geweld zelf weer ge•weJLC1CilaC11gE!~~ 
krachten wekt. 
X stelt zich de geweldloosheid alleen 
passief voor, als een "weerloos onder 
gaan in de oude ellende". En hij 
meent dat zij die het geweld willen 
trachten te overwinnen, ontkennen dat 
alle opwaarts-ontwikkeling in strijd, 
nood en leed verworven wordt. Maar 
zooals er is een andere en 
strijd dan die met de wapenen, 
is er ook nog een ander leed dan dat 
van dood of wonden. Trouwens, voorlo
pig zullen de geweldloozen althl:tnsi!JEI~I 
voor zichzelf ook dit laatste wel aau~~w1 
vaarden. 
X is anti-militarist onder het 
lisme; want een slechte zaak wil 
niet met geweld dienen. Wanneer 
het onverbrekelijk verband tm;sc:henll~D 
doel en middel voelen, waJnnE!er 
ten, dat we een goede zaak nn'h .. ., ... ",.,._lQi/111 
pelijk omlaagtrekken door haar 
slechte middelen te verdedigen, 
geloof ik, dat we verder zullen 5o~·:~~lftl 
en ernaar zullen trachten 
tarist te zijn voorgoed. 

Toevallig verscheen ongeveer in de
zelfde tijd dat dit artikel bij ons 
opdook, een uitgave van het West 
Duitse blad Graswurzel Revolution 
over de sociale geschiedenis van 
anti-militarisme met daarin ditzelfde 
'opstel' , zoals Clara Wichmann het 
zelf noemt. Verder staan er nog heel 
wat andere interessante stukken 
Graswurzel Revolution e.V. 
Nernstweg 32, 2000 Hamburg 50, 
tel. 040/390 92 22 



ANTJ.MILITARISME EN 
GEWELD. 

(Vereenvoudigde spelling) 

we over dit onderwel'.p gaan 
(ach,en hoeveel is er al ov~r 

IID~s:es]~rc•keJil) dan .. is het duidelijk dat 
slechts tweerlei standpunt mo$elik 

: v66r of tegen. 
verwerpen het geweld ten enenmale 

bruikbaar middel om ons Zelf te 
zijn weerloos, maar dan 

lft1~~?!L.!l!!~~~!!!!!!!~~t. of wij er
nodig kan zijn 

in bepaalde omstandigheden van het 
leven. En nu kunnen we van mening ver 

over het punt tot op welke 
geweld gerechtvaardiJd is,maar 

doet aan het prinsipieele van de 
niets af; dat we het geweld als 

soms noodzakelijk erkennen. 
Stellen we ons op het standpunt der 
weerloosheid, dan aanvaarden we. daar-

de plicht om nooit, onder geen 
enkele omstandigheid geweld te ge
bruiken; dan ontkennen we daarmee ge
heel de strijd om het bestaan; dan 
stellen we ons buiten de natuur. Dan 
zeggen we daarmee dat we op straat 
gerust en kleine jongen door een gro
te laten afranselen zonder tussenbei
de te komen; dan zullen we een inbre
ker stil zijn gang laten gaan en 
hoogstens tegen hem zeggen: "Lieve 
dief, doe het liever niet,want ik kan 
het heusch niet goed missen";dan zul
len we ons door een aanrander kalm 
laten uitschudden of afranselen, dan 
mogen we niet tussenbeide komen wan
neer 66n of ander onguur individu, 
vrouw, meisje of dochter aanrandt, 
ja, zelfs onteert, en zo ge een vrouw 
zijt en u dit gebeurt, dan zult ge 

zelfs niet met hand en tand tegen 
mogen verzetten: dan zullen 

moeten ontkennen dat we iets met 
natuur gemeen hebben en dan zullen 

tllll'i.l!fa..... alles wat er in ons zowel als in 
lll.Yj~·pl~mt:en en dieren is en dat opatreeft 

licht en dan zo wijduit mo
tracht te leven en daarvoor 

wat verhindering is bestrijdt, 
zullen we de wil in ons moeten 

doden, dan zullen we vleesvoedsel 
niet alleen, maar ook het plantenvoed 
sel moeten laten staan, want ook dit 
is en geweld, een recht van de sterk
ste, dan zullen we moeten vergeeste

en verijlen tot bleke schimmen 
IM~J"' een ledig Nirwana. 
lltlii~IGen«M!SI. Ge ziet, we kunnen zulke ge
lr:J.a:1iwe~l<llOl~en niet, nooit zijn, niet kon

want aan al het leven is de 
vast en aan de Strijd 't Ge

• Op grond van ons bestaan, ons 
... ,,. ..... r zijn als levende natuurlike we-

11'\Yi~J"'a••zs hebben we het recht van de zelf
lt.l~~~ve:rdE!digiJlg de strijd om het bestaan. 

het van het leven al-
leen al storten wij ons in die strijd 
om ons stoffelijk voortbestaan. 
Wannt!er daar in een zaal waar honder
den bijeen zijn, brand uitbreekt, dan 
hollen allen, hoe weerloos ze ook zyn 
naar den uitgang en dringen naar de 
redding, dringen daarheen, desnoods 
over de lijken van anderen heen. 

is de held die liever zelf in 
blijft staan en zich laat 

veJrbr'an4ilen, dan de anderen om eigen 
Sb4!hc»ud dood te trappen? 
is hij die een verscheurend dier 
meer ontkomen kunnend, hem niet 

llïl~•pr<>be·ert te doden? 
is de moeder die niet van zich 

af bijt en trapt en stompt en schopt 
wanneer plunderende soldaten haar 

aan de bajonet proberen te rij-

IUJ~KWilDEm we het ons voorstellen dat er 
vrouw op de wereld is die, liever 

dan geweld te gebruiken, al blijkt 
.dat zelfs nutteloos, haar kind zal 
laten doorsteken? Is het mogelijk en 
is het zelfs niet misdadig wanneer 
dan een vrouw konsekwent geweldloos 
zou blijven en niet haar natuurlik 
recht van zelfverdediging zou gebrui
ken? Immers neen! 
Te strijden om het bestaan siddert 
in elke vezel van ons lijf en op mili
oenen plaatsen in ons, waar maar een 
bloedlichaampje een vreemde b~sil 
tracht te vernietigen. Ieder levend 
wezen aksepteert het geweld als soms 
nodig, soms geboden en dat wij het 
aeweld in prinsipe erkennen wil nog 
helemaal niet zeggen dat wij daarom 
geen anti-militaristen kunnen zijn. 
Oppervlakkige debattere redeneren ~1 
graag aldus; overal is strijd en ver
nietiging en dood-om-te-leven, dus 
de strijd is nodig, dus de oorlog is 
nodig en het militarisme enz. 
Maar zo is het niet. 
Het krankzinnige van ons hedendaagse 
leefsiesteem is, dat de 6ne mens pa
rasiteert op de ander, of erger: dat 
de 6ne mens de ander op zich parasi
teren lMt. Het direkte resultaat 
hiervan : totale minachting van de 
geesten der onderworpenen, absolute 
slaafsheid en willoosheid der onder
liggende klassen, toont zich onmid
dellik wanneer de bezitters het no
dig oordelen dat er voor hlln belang 
een oorlog gevoerd wordt. 
Het alerverschrikkelikste van een oor 
log is niet dat er zoveel doden val
len; in minder tijd haalt een epide
mie soms meer slachtoffers weg, maar 
het verschrikkelike is dat de domheid 
en slaafsheid der maasaas tot zulke 
gruwlikheden in staat is, als de jong 
ste tijd ons heeft laten zien •• 
Het verschrikkelike van den oorlog 
is dat de onderdrukten hun mede-onder 
drukten doden en vernielen voor de 
belangen van hun respektievelike on
derdrukkers, d.i. voor de belangen 
van hun natuurlike vijanden, en deze 
belangen kunnen nooit hunne belangen 
zijn. 
DE moderne kapitalistiese oorlog is 
dus hierom zo gruwzaam en dui vela, 
omdat het wereldproletariaat er zich
zelf in vernietigt en zijn doodsvij
and, zijn werkelike vijand, de wereld 
bourgeoisie in versterkt. Dat is het 
erge en daarom verzetten we ons tegen 
den oorlog, zoals we ons ook tegen 
onze huidige ordelike maatschappij 
verzetten. 
Wanneer nu het volk, beu van oorlog 
en uitbuiting, dat onrecht niet lang
er wil, maar het vh zich smijt, maar 
zich vrij maakt en het bouwt zich een 
nieuwe aarde, maar een aarde VSJ\ 

vrede, en daar zijn geen wapenen meer 
doch alleen liefde en wijsheid,-en 
daar komen reaktionaire machten van 
allen kant dat volk bespringen, en 
die machten hebben wel wapens (dat 
zijn de krachten-van-nu) en dat volk 
dreigt weer beknot en geketend en ge
knecht te worden-wat moet dat volk 
dan doen? 
Moet dat -volk zich als een lam ter 
slachtbank laten leiden, of zal het 
van zich àf mogen trappen, zal het 
zich mogen verdedigen zoals een k6rel 
zich verdedigt als struikrovers hem 
bespringen? Zal dat volk niet z'n 
reëele macht, z'n kracht,z'n fiesieke 
kracht mogen gebruiken om zich te ver 
zetten tegen z'n aanvallers? 
Laten we een konkreet voorbeeld nemen 
Rusland. Daar is het Russiese volk 
dat zich vrijgemaakt heeft. In hoe
verre deze vrijmaking dat volk nu ge
lukt is - of daar een waarachtig so
sialistiese maatschappij gesticht is 
- dat zijn vragen waarover getwist kan 
worden, maar die we nu in het midden 
laten zullen. 
Een feit is het, dat daar de vriims
king waarheid wordt, dat daar het 
prinsipe van het sosialiame in toe
passing gebracht wordt·, dat daar voor 
het eerst op aarde het sosialiame ver 
werkelikt wordt. 

Nu is daar dat vrije Russiese volk, 
dat nu woont in z'n eigen huis (Welk 
volk kan dat zeggen?). Het Russiese 
land is nu in waarheid het bezit van 
gans het volk. Daar komen de ~pita
listiese machten, die natuurlijk 
doodsbang voor het kommunisme zijn, 
van allen kant, en probeeren de jonge 
schepping te vernietigen, Rusland en 
zijn volk weer onder kapatalisties 
regiem te brengen. Wat moeten nu de 
Russen doen? 
Moeten ze hun werk laten vernielen 
en maar weer onder het juk bukken? 
Of mogen ze zich met wapengeweld ver
dedigen? 
M.i. staat geweld in die omstandighe-. 
den gebezigd geheel gelijk met zelf
verdediging. Zoals het individu zich 
verdedigd tegen invloeden die z'n in
dividualiteit zouden aantasten of 
vernietigen, zo verdedigd een volk, 
een klasse zich als 66n geheel, des-· 
noods met wapengeweld wanneer daar 
reaktionaire machten invasies doen, 
of proberen zichzelf weer de oude 
macht te veroveren. 
En per slot van rekening is opstand, 
revolutie ook zelfverdediging van de 
onderliggende klasse. Zij verdedigen 
zich tegen het onrecht hun eeuwenlang 
aangedaan. 
We hoeven het geweld niet te verheer
tiken of in prinsipe te aanvaarden, 
maar kunnen ons er toch in kritieke 
momenten van bedienen,-dat doet niets 
aan ons anti-militarisme toe of af. 
Wanneer het volk een hder leven wil, 
dan zal het dit kunnen bereiken, door 
kalm-weg de armen te kruisen en de 
dienst te weigeren aan machten, die 
het niet boven zich wil gesteld zien. 
Maar hoe kalm het zich ook houdt,toch 
zal de klasse die de macht heeft en 
de regering die bij haar gratie re
geert het geweld gaan gebruiken om 
zich in haar bevoorrechte positie te 
handhaven; we zien dat in deze dagen 
in de organisatie van burgerweehts 
allerwegen. 
En dan komt er eèn moment, dat het 
volk zich voor de keus gesteld ziet, 
entweder-oder, m6t haar weerloosheid 
andergaan in de oude ellende of zich 
verwerend zich opvechten naar nieuwe 
hoogten van reiner menselikheid. 

Zoals elke geboorte heen gaat door 
bloed en tranen en t6ch het nieuwe 
leven jong en schoon is, zo geloof 
ik ook, dat het nieuwe mensheidsleven 
met wee en leed gebaard zal worden; 
we zullen daar v661 voor moeten geven 
66k misschien ons lijf en 66k mis
schien onze zachtgekoesterde idealen 
van zachtmoedigheid en liefde tot 
allen. 
Er is vergiftige medisijn, die toch 
uitwerkt dat een ziekte overwonnen 
wordt en die ondanks z'n giftigheid 
gaed en heilzaam voor het lichaam is. 
Het komt er maar op aan hae hij aan
gewend wordt. 
En dan wordt er zoveel gepraat over 
de zachtmoedige Jezus, die weerloos 
was en nooit met geweld zijn wil zou 
hebben doorgezet, maar het komt mij 
voor, dat maar al te vaak vergeten 
wordt, dat diezelfde zachtmoedige, 
weerloze, liefdevolle toch ook, en 
dat uit liefde voor ziin godsideaal 
en alleen om het goede erdoor te be
reiken de wisselaars den tempel uit
gegeseld heeft! 
·nat was toch ook stellig agressief 
geweld en hoe verklaart gij, weer
lozen, dat in den weerlozen Kristus? 
Laten ook wij niet bang zijn den ge
sel te hanteren, al zijn wij dan anti 
militarist en al lenen wij ons dan 
ook niet tot oorlogadienat voor kapi
talistiese belangen. 
Laten ook wij niet schromen om met 
alle kracht, met alle energie die in 
ons is met alle macht die ons ten 
dienste kan staan: 
De wisselaars onzen tempel uit te 
drijven. 

ANTI:-MILITARISME EN GEWELD 
(vereenvoudigde .. 11 .. : ...... J.n:gn'M/,(,, 11 

In het Septembernummer van "de WaJ~en:sr.;n 
Neder" schreef ik- onder 
titel een artikel waaruit elke 2~ad-·~WJI 
willende lezer zal hebben kunnen 
maken, niet dat ik persoonlijk 
geweldenaar ben (leefden we maar 
de blanke dagen des vredes) maar nAt~"•-l'ill'''' 
ik een diskussie wilde uitlokken -···--""''""'' 
dit onderwerp teneinde door een 
zonde prinsipiëele geds4:ht:enwii!ISE!ling!Y 
te komen tot een stelling kiezen 
de moeilijke kwestie hoe onze houdipg 
moet zijn in tijden van revolutie, 
hoe wij ons te stellen hebben meer 
bepaaldelik tegenover de gebeurtenis
sen in Ruslud. 
Als antwoord verscheen in het Oktober 
nummer het artikel van Clara Wichman 
doch, hoewel er heel veel juiste en · 
mooie dingen, die ik dadelik onder
schrijf, in gezegd worden, gaat het 
m.i. niet in op de hoofdgedachte van 
mijn betoog. In elk geval geeft het 
daar geen direkt utwoord op. 
En dat. was het wat ik juist zo graag 
had. Ik tob er met mezelf dikwels 
over hoe die mensen, die weerloosheid 
voorstaan, zich toch wel gedragen 
zullen in dagen "als oproers-stormen 
schudde aan de wereld". 
Ik vraag me vaak af: kunnen degenen, 
die enen (desnoods gewelddadige) re
volutie voorstaan in de tijden, dat 
het er het meest op aan komt, rekenen 
op hen, die met een ongetwijfeld 
schoon en hoog-eties, doch buitenwe
reldlik gebaar alle praktiese gaWttt.Lu··K1JI.--.tJI 
gebruik afwijzen, rekenen? 
Ziet ge, dat wilde ik graag hebben: 
en zich duidelik uitspreken; geen 
filosofeer over hoog of laag, 
of lelik, maar een pertinent "dat 
ik doen", zo zal mijn houding zijn. 

In mijn betoog heb ik de 
lijn van redenering gevolgd: 
heb ik aangetoond dat een mens Krl:t.c.llt-

tens z'n zijn als natuurwezen 
op leven, dus op zelfhandhaving 
zelfverdediging hE!eft. 
ten 2e dat de arbeidende klasse .. ~·~.u,_ .. , 
geheel volkomen in dezelfde 
ding tot de kapitalistiese 
staat als het individu tegen zijn a~11~~~~~ 
rander. 
ten 3e dat de arbeidersklasse 
dus te verdedigen heeft en re1170l.ut:io··~MI 
nair aanvallend optreden 
anders is dan een vorm van 
diging. 
ten 4e dat, gezien de ongel!lclilooldltlejld~i\l~ 
en de ongeraffineerdheid van het pro
letariaat (wat in deze maatschappij
verhoudingen niet beter worden zal. 

De maatschappij maakt de mensen 
"rijp", houdt ze daarentegen wel rot) 
dat geen krachtiger strijdmiddel n~~r·~·~ 
blijft dan de geweldmiddelen van 
wereld-van-nu, n.l. het geweld. 
ten Se dat de anti-militarist 
dus gerust voor geweldgebruik kan 
klaren, wanneer het geldt zich 
z'n onterechte positie te 
(Dit staat gelijk met wanneer 
de runderen zich, de koppen bit:me:n-lU, 
waarts gericht, door hoefslagen '"""l!!i""''•'-'11 
de aanvallende wolventroepenmacht 
tracht te verdedigen). 
Tegen deze bewijsvoering in z'n ge
heel is niets ingebracht en zolang 
dit niet gebeurd is, ben ik zo vrij 
dat c.w. de kern van de kwestie niet 
geraakt heeft en maar "in' s Blaue 
hinein" geredeneerd heeft. 
En bovenal: laten WE! sletjeblieft op 
de harde bodem der hedendaagse 
kelikheid blijven staan! 

Henk Eikeboom 



ANTIE - AfiENIJA 
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4-6 werkkongres over geweldloze politiek in de BRD - resultaat en perspek
tieven. Het kongres wordt gehouden in Burscheid, niet ver van Keulen. 
Voor het kongres is een reader samengesteld. Aanmelden I info bij: 
Graswurzelwerkstatt, Scharnhorststr. 6, 5000 KÖln 6, tel. 0221/765842 
kost DM30 voor werklozen. studenten e.d., DM60 voor verdienenden. 

7 Ontmoeting Gorbatsjov - Reagan 
12.00u blokkade Woensdrecht - meerdere poorten zullen die dag worden 
geblokkeerd 

18.00u ~ezinningstocht van de Volksabdij naar de Amerikaanse hoofd
poort, georganiseerd door Pax Christi. 

12.00u blokkade Havelterberg 

11.30u sirene aktie op de Dam in Amsterdam 

10 Dag van de Rechten van de Mens. Tocht langs ambassades . Vertrek 11.00u 
vanaf Malieveld, den Haag. Info: IVVV, tel. 030-761545 

12 8 jaar na he NAVO dubbelsbesluit 

Vrouwentocht met lampionnen langs het Amerikaanse deel van de Woens
drecht basis aan de Kooiweg. Op schemeringstijd. Vrouwen zijn uitgeno
digd het hele weekend op het vrouwenkamp te blijven. 
Voor meer info: Paula, tel. 01646-14781 

11) vrouwen-aktieweekend Greenham Common, 
~;) (zie stukje elders op deze pagina) 

rond aktiedagen vanuit het Vredesaktiekamp Woensdrecht, 
Kerst organiseer je eigen groepje. 

26 anti-kernwapen manifestatie en demonstratie in Steenwijk. 
12.00u de Meent (vlakbij NS station Steenwijk) 

30 KUNSTaktie AKTIE kunst in Woensdrecht. De Kooiweg en het Amerikaanse 
hek zijn ·het dekor. Vanaf 14.00u. Voor info: Paula, tel. 01646-14781 

januari 
4 12.00u blokkades van de bases in Woensdrecht en Hevelterberg 

11.30u sirene-aktie op de Dam in Amsterdam 

16 Werkdag "Verzet in Uitvoering", inzet en verzet van de vredesbeweging 
Bonifatius College, F.Andrealaan 7 Utrecht. Georganiseerd door 
Kerk en Vrede . Voor info: Michel Hoekstra, tel. 033-10445 

23 demonstratie Aboriginals in Australië. Ter ondersteuning daarvan wordt 
hier ook iets georganiseerd. (zie stukje elders op deze pagina) 

IM SUnEN NICHTS NElJES 

Beste bewakers . 
Wat lullig nou toch! 
Zoudeo bi nenkort , 
eindelijk die nieuwe raketten komen, 
sluiten ze een akkoord! 
Blijkt dat je hier al die jaren voor 
joker hebt gestaan! 
Blijkbaar zijn ze d ' r toch 
achter gekomen, 
dat die kruisraketten onzinnig zijn 
en dat plaatsing gewoon niet kán . 
Wisten wij al jaren. 
En daarcm kwamen we hier aJ die ti jd 
steeds maar weer ~en stukje afbreken . 
En wat waren de taken leuk verdeeld! 
WiJ knippen, jullie flippen! 
~1aar goed , waarscltijnljjk een akkoord 
dus. 
Zolang jullie nog bouwen, komen wij 
hier nog breken . 
Maar de tijd voor afscheid nadert , 
Hoewel. • . • . 
Nou schijnen die Fl6 ' s hun atoomtaak 
weer te moeten houden . 
Leren jullie dan noojt! 
Wordt je binnenkort naar zo'n Fl6 
basis overgeplaatst , 
kan je daar weer voor paal gaan staan 
Maar gelukkig komen wij dan natuurlijk 
ook af en toe weer gezellig langs . 
Totdat die P16 ' s ook . .••• 
Maar goed , we zien elkaar dus nog wel 
terug . 
Tenminste . . . .. 
Wij zien jullie wel , jullie ons 
natuurlijk niet., 
En zo hoort dat ook . 

Maar jongens, genoeg gelezen . 
Nou weer snel en nijve r aan het werk , 
Want d'r valt weer heel wat te 
repareren! 
Wij zagen , j ullie klagen . 

KLEIN DUIMPJE EN 
DE ZEVENMIJLSGATEN 

U :i t: Nieuwsbrief Vredesaktie'<amp 
september ' 87 

GREENHAM 

COMMON 

11,12,13 december 
- Se ver jaardag van de omsingeling 

van de basis van Greenham Common 
Be verjaardag van het NAVO besluit 

om kruisraketten te plaatsen 
allereerste overeenkomst om de 
voorraad kernwapens te verminderen 

Alle vrouwen worden uitgenodigd om 
op die dagen naar Greenham te komen 
om de geboorte van het post-nukleaire 
tijdperk te vieren. 
Kom en zet overal op en om de basis 
kampjes op. Om 2 uur zaterdags willen 
we de basis omsingelen met geluids
golven (breng trommels , potten, pan
nen, lepels en andere muziek instru
menten) . In de avondschemering willen 
we de basis omsingelen met licht 
(breng zaklampen, kaarsen). 
We gaan zingen, dansen, eten (breng 
eten en drinken om met elkaar te de
len) . 
Op zondag kunnen er workshops gehou
den worden. Als je zelf een workshop 
wilt geven laat dat dan even weten. 

Meenemen: Warm.e en rege.nkleding, tent 
plastic, touw om benders te maken, 
slaapzakken, dekens. Als je met een 
auto komt breng dan zo mogelijk brand
hout, een schop om een poepkuil te 
graven en jerrycans voor water. 
Er is een regelmatige busdienst van 
Londen (Victoria Coach Station) naar 
Newbury. 

BROCHURE 
STRALING, MAG 'T IETSJE MEER ZIJN? 
geschreven door Els de Groen 
een uitgave van Aktie Strohalm 
Een persoonlijk relaas van vijf jaar 
strijd op het hoogste nivo in Neder
land tegen intriges van belangengroe
pe.n van het kapitaal, domheid en po
litici, met het leven als inzet . 
De zwendel met de stralingsnormen is 
voor iedereen belangrijk. Dit boek 
geeft een onthullend inzicht hoe er 
met onze gezondheidsrisiko' s gesold 
wordt. Daarmee is het niet alleen een 
pleidooi voor lagere stralingsnormen, 
maar ook een vlijmscherpe tekening 
van de mensen en st.rukturen die koste 
wat het kost de kernenergietrein wil
len laten doorrijden. 

Een greep uit het boekje: 
Dood is geen aangenaam iets om ov~r 
na te denken. Getallen werken toch 
al Afschrikwekkend. Bij de Gezond
heidsraad, het hoogste adviesorgaan 
van de regering, is onze gezondheid 
als het om straling gaat niet in han
den van artsen, maar van ingenieurs, 
al weet bijna niemand dat. De gevoels 
wereld waarin zij met getallen goo
chelen is dermate afwijkend van die 
van normale mensen, dat het grote 
concentratie vergt om je daarin te 
kunnen verplaatsen. 
Een voorbeeld: 
Mensen leven gemiddeld 70 jaar . Hoog
bejaarden hebben meer dan 10% kans 
om binnen het jaar aan kanker te o
verlijden, kinderen een kans van 
0,005%. Indien je buiten beschouwing 
laat wannéér de sterfte door (stra
lings-)kanker optreedt, omdat een lijk 
een lljK is, is sterven van een tien
jarig kind hetzelfde als sterven van 
een negentig-jarige. Conclusie: voor 
iedereen is gemddeld per jaar de kans 
op overlijden: 1 op 70 (gemiddelde 
levensduur), oftewel 1,4%. 
Van die 1,4% overlijdt één op de drie 
á vier mensen aan kanker, dus komt 
de gemiddelde kans aan kanker te over 
lijden op omstreeks 0 , 4% per jaar. 
Zo heeft men de bij kinderen aanwezi
ge kans op kankersterfte van 0,005% 
"omhooggem.iddeld" naar een kans van 
0,4%. Het tachtig-voudige! 

BROCHURE CONVENTIONELE BEWAPENING 

Pax Christi en IKV hebben gezamenlijk 
een brochure uitgegeven over de nieuw 
ste wapenontwikkelingen. 
Kost vijf gulden (exkl.verzendkosten) 
Te bestellen via het IKV sekretariaat 
tel. 070-469756 

Sjaak Koster 
p/a HvB Kousteensedijk 2 
Middelburg 

Tjeerd Kooy 
p/a Steungroep Tjeerd 
p/a R.Kool 
Floresatrast 18 
2022 BE Haarlem 

Totaalweiger-spreekuur 

-· cc 
CD 

Elke donderdagmiddag van 12-16u op 
het Anti-Militaristies Buro,Pontanus
straat 20-22, Nijmegen, 080..231708. 

Totaalweigerover leg: 
Elke eerste zaterdag van de maand om 
12.00 in AKU, Voorstaat, Utrecht. 

aboriginals 
Omdat James Cook 200 jaar gelede.n 
Australie "ontdekte" en voor de En
gelse Kroon bestemde, vieren de blan
ke Australiërs het 200-jarig bestaan 
van "hun" land. Dat de Aboriginals 
al een paar duizend jaar eerder in 
datzelfde land woonden telt voor hun 
blijkbaar niet. Daarom demonstreren 
de Aboriginals op 23 jan. in Sydney 
tegen hun onderdrukking op bijna alle 
terreinen door de Australiërs. 
Hierom en omdat ook Nederlanders hun 
bijdrage hebben geleverd aan de "ont
dekking" (Tasman, van Diemen), alsook 
aan de kolonisatie van Australië, 
willen we hier ook iets organiseren 
ter ondersteuning van de strijd van 
de Aboriginals. Wie hieraan mee wil 
helpen of op de hoogte wil blijven 
kan kontakt opnemen met : 
Werkgr. Inheemse Volkeren tel. 938625 
of Saskis tel. 852110 
of W.Papua Volksfront (Viktor) 

tel. 015-619308 

OPSTAND, bet is maar waar je de klem
toon legt ••• 
OP STAND leven of denken aan een 
OPSTAND omdat je er eindelijk wel 
eens genoeg van hebt elk dubbeltje 
om te draaien voordat je het uitgeeft 
Twee kanten van dezelfde medaille. 

VERZET 
Het is te simpel om waar te zijn. 
Want tot ontslag wordt besloten, door 
de ondernemer, veelal nog gedekt door 
de vakbondsman. Tot bezuinigen wordt 
besloten. Wie er in moet leveren en 
wie niet, het is een keuze. Van de 
politiek. 

Wanneer de sociale voorzieningen af
gebroken worden en wanneer bejaarden, 
werklozen, arbeidsongeschikten en 
vrouwen erop achteruit gaan , dan is 
dat een besluit . 
Wanneer er tienduizenden vrouwen 
thuis voor twee gu1den per uur voor 
bedrijven zitten te werken, is dat 
niet een onvermijdelijk noodlot . Dan 
is dat het resultaat van een bewuste 
krisispolitiek. 
En wanneer langdurig werklozen afge
schreven, afgedankt worden, dan is 
dat ook een keuze. Een politieke keu
ze voor het recht van de sterkste 
(nou, van de rijkste zou ik liever 
zeggen, red.) , voor een nieuw soort 
klassenmaatschappij. Voor een jungle. 

Geprotesteerd wordt er wel. 
Maar het is niet genoeg. 
De protesten zijn voor de regering 
en bedrijfsleven niet bedreigend ge
noeg. De bezuinigingen gaan door . De 
ontslagen ook. 
Er is OPSTAND nodig. Verzet . Massaal 
en fel . Doelgericht . Druk uitoefenen 
op politiek en ondernemers . 
Politici en ondernemers moeten ge
dwongen worden. Nog minder in het 
loonzakje kan niet. Niet nog meer 
werklozen. Een afgeschreven groep 
kunnen en mogen we niet aksepteren. 

Stichting OPSTAND is nieuw. OPSTAND 
wil een bijdrage geven aan het -
organiseren van - verzet tegen kri
sispolitiek. 
Dit is wat OPSTAND doet: 
- onderzoek naar 'armoede en verzet 
tegen krisispolitiek', samen met vak
bonden, baanlozen-organisaties en an
deren. 
- brosjuree uitgeven en een sociaal
ekonomies blad (twee-maandelijks) 
waarin verslag wordt gedaan van het 
onderzoek, verder diskussie en analy-
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