
BASISDEMOKRATIE 

HEBBEN JULLIE DAT NU OOK? DAT 

JE DROOMT DAT NEDERLAND 

PLAT LIGT ALS DE KRUISRA-

KETTEN KOMEN, HARTSTIKKE 

PLAT. ALLES? 

Dat je de poorten van de basis in 

Woensdrecht met duizenden 

:nensen af zu lt sluiten, met zó

veel , dat de politie niet in kàn 

grijpen? En dan d ie v.erlammen

de angst, dat gevoel van on

macht, dat het nooit zal lukken? 

Dat er iets ontbreekt om ons 

verzet tegen de kruisraketten 

effe kt i ever, slagvaardiger te 

maken? 

Er broeit iets ln de Nederlandse 
vredesbeweging . De afgelopen maand 
horen we steeds vaker het geluid , 
dat het ontbreekt aan een ' struk
tuur' om d.i.rekte akties te kunnen 
plegen . Die geluiden komen van vele 
kanten , - ook van aK~lvl~~en , die 
~1 jarenlang meedraaien in de geves
tigde vredesbeweging. Bet blijkt te 
ontbreken aan een kader om slagvaar
dig te reageren - én vooruit te lo
pen ! - op overrompelingsstappen van 
de regering . 

Er broeit iets gloednieuws binnen 
de beweging , en de aanleidingen zijn 
heel konkree~ geweest : Op het moment , 
dat de rege r ing Woensdrecht aanwijst , 
moet harder worden gereag.eerd . Er wor
den kruispunten bezet , maar door ge
brek aan voorbereidingen gaat het nog
al belabberd . We willen ~larm slaan, 

als plaatsing van Persings-2 in Duits
land gevaarlijk dichtbiJ komt. Maar 
de nodige alarml:LJOen ontbreken en eeu 
sterk draagvlak voor de flitsende ak
tie- ideeën , die we hebben , is er niet. 

Al meer dan een Jaar wordt er 
binnen de vredesbeweging gepraat 
over het thema burgerlijke ongehoor
zaamheid . Steeds meer mensen zien in 
dat ~ulk verzet een b1ttere noodzaak 
is , om door te dringen tot een rege
ring met dovemans-oren . Op de akti
visten-konfer e ntie in feb ruar :L zijn 
er fantastiese ideeën geopperd - zo
als e'!n om::ingeling van hel Binnen
hof en massale ziek-meldingen . 
Sindsdien zijn er wel aarzelende 
stappen naar burgerliJke ongehoorzaam 
held gezet , maar we merken dat er een 
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Dr.le nachten lang, in plaats 
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Anderen dle willen lll!leWerken 
zijn zoals altiJd welk~ 
Je kunt ons bellen: 
te l .: 020 - 168884 ~-

020 - 235870 . : 
'• 
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Wll'f IS ? 
Basisdilmokltati8 betekent e67l kri

tiese houding, opstelling, teg87WVn 
'ons' parlementaire st8Z.slll. !legen
over een politiek systsfflll, dat <k 
schijn t.1ekt van inspraak en. m8<k
aeggenschap, maar in t.181417l un gw•Z. 
is. Een gsveZ. vccto esn ekonomiese 
machtsstruktuur, waar we nauwelijks 
of geen invl.Ged op hebben (aie be
auinigingenl J. Hst @nksn over ba
sisdemokratie gaat samen met 't 
aoeken naato n~ vomen van ver
set. Burgetol.ijk ongehoorzame aktiss 
en basisdemokltatiese organisatie 
ho~en als tt.1eeli~-ausjee bij eZ.
kaal". 

Voor veel .aensen in de vredesbe
wegJ.n9 zijn ' baai.sqroepen ' en 'b&
sisd-=>kratie' noq wat onwenniqe 
begrippen. Toch zijn ze voor Nede~
land niet nieuw. De Anti-xeraener-· 
qie Beweqinq (AD) heeft er in het 
verleden de nodiqe ervaring mee op
gebouwd . Met n- in de periode van 
de qrote Dodewaard-blokkades 1' 80-
'81) schoten basisgroepen als pad· 
destoelen uit de grond, - tot in dè 
vers.te uithoeken van het land. Al.s 

· organisatievorm 6n als ideol ogie 
sloeg de basisqroep enorm aan. 

Op zoek naar l essen hebben we 
archieven doorqebladezd van Afval, 
dat fUngeert als orgaan van de ba
sisqroepenstruktuur. ' t Valt op, 
dat het daarin bruist van enthou
siasme over de nieuwe ideetn , maar 
dat. ~Ue noq weinig waren u i tge
diept. Wel ontwarren we twee lij
nen , twee altJie.nten, in het denken 
over baaisdemok~atie, Enerzijds 
werd het qezien a l s een veel slag
vaardiger organin:ti.e-voa~ - slag
vaardiqer dan de traditionele or
ganisaties tegèn Jternenerqie. An
derzijds werd het benadrukt als 
een nieuwe manier van leven - áls 
•n stukje inwllinq van een t;oe
koast-ideaal ad. 
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We wilden meer zicht Jcrljqen op 
de mogelijkheden van basisdemokra
tie voor de vredesbeweging. Daarom 
zijn - als Vrede.salttiekrant op 
pa.d qegaan en hebben ons oor te 
luisteren geleqd bij alctivistes/en 
van de AKB. Een tegenval ler: de 
vurige ple.idooien van weleer ont
bralcen. ~ge mEmsen leleen in 
verbitterinq zelfs helemaal qebro
lten te hebben met de ideoloqie. 
Wel distilleren we uit de gesprek
Jten voor onszel f een belanqrijk 
Jtern-pzoble-: het probleem van de 
geslotsnheid ~een basisgro8psn 
onderling, en voo.raZ. naato buit6n 
toe. 

Madeleen uit Nijmegen: "Basi
{JJ"fNPen bestaan uit mensen, die 
elkaar ve~t~OU!l1en en voor 'n groot· 
<keZ. gel.ijkg8aind aijn. Vccto mij 
is lult aeeto <k vraag, of dat t.1el 
een goede organisatie-vom is. 
uaa~ aoek je niet sen struktuur 
in ds f4ijksn , aoaZ.e binnen <k vre
<ksbeweging deels het gsvaZ. is? 
Bet basisgroepensystssm is Z.euk 
vooto jeaeZ.f, maar je buz(man kan 
niet in een basisgroep gaan ait
ten, 8n ae'k8r niet in de mijne. • 

Volqens Madeleen is er ook een 
gealotenheid in de alttiea, waar
voor basisgroepen worden opgezet: 
"lJ(,j ssn tentsnkamp sn diNkte 
akties denk je er- niet ao gaull) 
aan, hoe eto nieuwe mensen bij te 
halen. Ik <knk dan niet 'hoe kan 
ik daar op school mee aan de slag 
gaan' , maar kijk hoeveel Vl'OU!Jfm 
van VJ'OUI.o)81l voor VNds ik me8 kan 
krijgen." vanwege dit 800rt be
denlc.ingen z~et Madeleen veel -er 
heil i.n politieke staJeingen en 
andere weiqer-alctiea als ID8thode 
om de druk op de overheid te ver 
hoqen. 

BilSISGilOI~P 

Sindekort hebben tien vrouwen 
uit Vrouwen veer vrede in Amster
dam een basisgroepje gevormd. Van- . 
utt de gedachte dat er in de naaste 
toekomst waarechi3nliJk harde ak
ties gevoerd au t.Z. en worden, en 
mental-e voorbereiding rwdig ie, 
werd er een oproep geplaatst in 
ons nieuwsb~e. 
Ont:kr leiding van tt.lee vrouwen uit 
het Centl"1171 voor Gewel.dloae Weer
baatoheid aijn we aan .de slag ge
gaan. Door middel van rollenspe
Z-en werden vragen beanttJoord al.s: 
- hoe ga je met eigen agressie om? 
- hoe komen beslissingen tot stand? 
- t.1elke emotionel-e problemen en 

spanningen kunnen er in de eigen 
groep ontstaan tijdens een aktie? 

- hoe Z.eg je een ms.neelijk tapijt? 
hoe hou je je al.s je weggesleept 
wordt? 

Na aes avonden en een weekend had
den we allemaal. <k behoefte om door 
te gaan en besloten we al.s basis
groepje ve~r te gaan. 
E4ns per twee weken komen we bij 
elkaar. In eerste instantie wiZ.Z.en 
t.1e enk.e z.e aepekten uit de -training 
nog dieper behandelen, bijvoorbeeld 
het begrip •c.mcensus '. Ook probe
ren t.1e al.s groep bij akties mee te 
gaan doen, om er.varingen op te doen 
en te bespreken. Zo waren we bij de 
blokkade in Soesterberg op 11 no
vember, en aull.en t.1e bij <k komen
de sirene-akt ies op de grond neer
vallen. Verder hopen we aelf een 
aktie uit te werken. 
In januari komt er opniew een op
roep in het krantje en start er een 
nieuwe groep met een training ge
t.1el.dloae t.1eerbaarheid. Wie weet 
ontstaat ook daato weer een basis
groep uit. 

Hermine 

qen, zoals in Aasterdam a.l qe-

Ben veel rooBkleuriqer v i sie 
op bast.qroepen wordt vertolkf 
door xaiaa uit llllult.er-a-. Als 
6ên van de qoede dinqen benadrukt 
zij de rtûate voor mening.ver
sehillen, "dat je etkaa~ niet de 
koppsn hoeft in t6 slaan om tot 
44n standpunt te kcmen, ~t bin
nRn klassiek l.ink8 !HZ. gebeul't. " 
Ook viildt ·zij de kri tiek, dat ba
sisgroepen .naar buiten toe niet 
alctiveren, ~ ten dele juist. 

PEilspi~K'I'IEI~ beurt. OVerleqgan van basisqroe-4 4 4 pen, die qezamenlljlc een ale tie-
~ ~ perspektief voor de nabije toe-

"Na <k -R.Ieede Pedewaard-aktie 
ws eto een demonstratie in Arn
heM. Hoe~~H~t die week heel st.echt 
gegaan r..trs - met veel get.1el.d en 
ao - kwamen er weZ 20 àuiaend 
mensen naato Arnhem. Voor ds AKB 
was dat heel. veel.." 

Kaisa erkent wel, dat er spra
ke is van qealotenheid, spreekt 
van "het. feit, dat je geen midden 
hebt 1:usssn denJonstronten en de 
heel. aktisve, doorg~nterde men
sen, die in basisgroepen aitten." 

Beeft dat soma te -leen met een 
beperkte interess• , in één aktie
vorm en thema, bij de AXB-ers? 
"Ik <knk in iede~ gsval niet het 
laatste. Dàt wordt tegengespro
kan dooto 'de e1'Varingen van de 
Energiekomiteee. Denk ee~r, dat 
die ges'lat6nheid te maksn heeft 
mèt de aeZ.fstandige manier van 
aoeken. Dan moet :Je eigenf4ijs 
aijn en veel ideeën kollektief 
.als qrooep Ofltt.rikkeZ.en. De mensen, 
dîe in basisgroepen aitten, ~ijn 
vccf'nallleUjk strldenten en aanver
wanten - We~kl.oaen en noem ma~ 
op." Daar kunnen we aan toevoe
gen, dat de qeslotenheid ook komt 
door.dat de AD heviq is gekrillli
naUseerd. 

Qll direkte ekties voor te berei
den en uitvoeren heb je hechte 
vriendschapsgroepen nodiq. Daarin 
schuil t een qevaar, zoals de ge
schiedenis van de AKB ons leert. 
Toch kunnen we wel voork01118n, dat 
we ons als basi119Toepen afzonderen 
van de rest van de vredeebeweqinq . 
Bijvoorbeeld door vast te houden, 

. wat we politiek gezien del en met 
een organiaat.ie als het IKV. En 
door onze banden te behouden, alc
tief te blijven in, de vredesorga
nisaties, waar we uit voort.lcaDen. 
(zie het voorbeeld van de basis
groep bij Vrouwen voor Vrede) • 

Essentieel is volqens mij ook, 
dat we al• bastagroepen niet al
leen met blokkadea(rond Woens
dreoht) buiq gaan, aaar ook met 
andere vormen van burgerlijlee on
gehoorzaamheid, zoals politieke 
stakinqen en weigering van de.fen
siebelast.inq. Alcties, die een 
serieuze .aansluitinq bi.j mede
wijkbewoners en kollega-werkne
mers• vereisen. Op die -nier kan 
het ~is.i.ko van qealotenhei4 een 
stuit worden verminderd. 

Bet broeit in de vredesbewe
qing, het gonst van ideeên over 
een basisqroepen-strulttuur. De 
tijd lijkt rijp om plaatselijke 
overl.e~gen van de grond te krij-

komst uitwerken. Er valt bijvoor-
Peeld te denken aan huis-aan
huis-aleties in Woenadrecht in de 
lenta, vooruitlopend op blokka
de-altties later volqend jaar. En 
aan het smeden van Jconkrete pl.an
nen - alarm-plannen - om hard te 
kunnen reageren bij een onver
hoopt (ver)plaatsingsbesluit. 

Een nieuwe bet.1eging van basie
groepen tegen 'k8rnget.1el.d kan zich 
niet beperken tot het probleelll 
van de kruisralcetten, -ar zou 
ook 1110eten werken aan verbreding 
- tegen andere hete hangi.jzers 
in de Nederlandse maatschappij 
(bezuiniqinqen en de onderdruk
kinq van de vroQW) • We leven in 
een kapitalistles bestel met een 
enorme ven:uetig.i:ngskracht, dat 
ons totaal individualisttea 
maakt. De funktie van de basis
qroepen t89en kernqeweld is ook 
el.Jta.ars sociale bewuatzijn te 
versterken : de solidariteit 
tussen leden onderlinq en ~~~et 
(andere) 1118DSen aan de onderkant 
van de maatsohappij. 

Peter 
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·~Is::K&f.N: een opmta .dat 
door steeds meer mensen In 
de vredeabeoAeglng gevoeld 
-wordt •. Hie r onder l1li'ee bl J
dragen over de noodzaak van 
een basl agroepenstrukt uur. 
Geertje beschri jft persoon
lijke e rvaringen. Verder een 
een lntervleuw met de Jm. 
ate rdanse IKV-er Wlert 
Wler tsSIIl. 

GEMIS á) 

Waarom een basisgroep? Ik kan, 
~Mt vreemd misschien, die vmag al
leen belichten vanuit Jwt gemis van 
een basisgroep. Het Vl'OUio)e1IVredea
kamp in Soesterbe1.'fl is de enige 
plaats g~est, ~Mar ik in een vre
desgroep 'geo1.'ganiseerd' ~Ma. Ik 
ben nooit in een groep van de ge
vestigde vNdesbelJeging gaan ait
ten. Misschien heeft het daarmee te 
mak4n, dat ik al. vrij vroeg aJOgW<m 

k.Neg tegen de paJ>tementaire be-
s Z.uitvo.nrring • tel'fl1ijl. ik bij vee Z. 
groépen, nog het votete venrouwem 
proef(de). Enfin, ik sta vottedig 
achter 'bu:rtgerUjke ongehoorsaarriheid 
maal' voer akties aander ba.siegroep
je. 

En dat is vaak niet leuk. Ik hoor 
meestal. pas laat van een aktie, 
probeer dan wt mensen, dü ik ken, 
cp te tl'Orml6l.en, moet het vervoer 
regelen en Julb nauwelijks tijd om 
me prakties en 'geeetel.i.jk. ' op de 
aktie voor te bereiden. Zo ' n aktie 
valt als een bom in je prog~: 
een Z'U8tel.oae nacht ervoor, de aZ
tijd to>eer onderschatte nasleep er-
na. 

E'n dan d8 akUe aetf. Meestal 
Bit er in burgerlijk 011Qehooraame 
a1iti88 veel. ruimte die je ael.f in 
kunt vul.ten, is er geen 'teiding' 
mst een autol"itair en strak pro
gramna. Maar door geb~ek aan een 
eigen groep loop ik ~Mt verdlaaatd 
rond en moet mijn eigen t.1eg aoeken. 
TJql)ef.din, ik heb er geen be311Xlal' 
tegen ate verschiZ..Z.ende groepen 
7116nsen veretJhiz.tende dingen willen 
in een aktie. Mbar vaak aJbreekt 
het aan een struktuur voor goede 
samenwe~king, zoals bij de vrouwen
aktie onlangs in Soesterberg. 

Verde.r Julb ik el' ook last van, 
dat el' na een ht:r.rdhandige ontl'Ui
ming geen togies vervolg is. Dat 
we na een k~Ml'tier van bes lui te
l.oosh8id alenog afdruipen. Ook cp 
dat soort momenten mis ik een cp 
st.kaar ingespeelde en getrainde 
basisgroep ontsettend • . Het blijkt 
niet genoeg, dat ik een aantal. 
mensen ken , die aan de aktie 7116e
doen . IXe Vel'Zies ik na afloop 
namelijk Wéel' uit het oog. samen 
napmten, enthousiasme of teleur
steZ.Zingen verwel'ken, is el' niet 
bij. 

Bij elkaar IJJOl'dt het voor mij 
ao aondel' basiegl'Oep eketm moei
tijk om niet in die verl.aim!ende 
angst te verstikkim - de angst, dat 
het ons nooit zal lukken om werkelijk 
verzet cp poten te krijgen. Begin ik 
steeds meer na~ een basisgroep (van 
wouwen) uit te kijken, om de droom 
niet te verliezen, maar er gestaag 
aam te kunnen t.~el'ken. 

Geertje 

WAAKVLAM 
kommentaar 

Sinds een paar welten is er via 
.de t.op van de vredesbeweqing een 
voorstel gaan circul eren, dat 'Pian 
Waakvl am' heet. Oe auteur, Herman 
Verbeek, vraagt zich at, hoe het 
nu verder 1110et na 29 oktober. Hij 
konatateert:, dat een demonstratie 
als die in Den Haag een "insti'u
ment van korte. dlmr is, en niet cp 
iedlll' moment cpnieut.~ in te zetten. " 
Vervol gens pone.ert hij n.et Plan 
WAakvl am <"Je kunt het cp elk mo
ment hoog zetten"), dat. hij als 
volgt omschrijft. 

Ben wek vóór l:Se aanvang van de 
kamer-debatten over het plaats1nqs
besluit moet er een wake komen . 
Een wake te beginnen in de 12 grote 
steden van Nederland en van daar 
uit te brei den naar kl einer e 
pl aatsen. Die wake kan in allerlei 
~elijke gemeenschapshuizen ge
houden worden, van kerken t.ot. 
sportlcantinea. Het ia de bedoeling 
dat cUe plaatsen dan de gehele 
week overdag en 's avonds open zijn 
en dat er vanalles georganiseerd 
wordt (info, films, petitionne
ment, enzovoorts) . 

GEMIS (2) 

"Basisg'l'.oepen zijn belangrijk 
ala aanvu~ling op de bestaande vre
desbeto>eging.~ Dat konkludeert 
Wiert Wiertsema, die lid is van het 
J\mster damse IKV. Wiert heeft ook 
meeqedraaid in de zogenaamde 'Nood
planqroep' , die vanaf de herfst van 
1982 tot aan het voorjaar bestond. 
"Vanuit ervaringen met diJ Noodplan
groep vind ik het belangrijk 0171 met 
basisgroepen te gaan IJ)erken." 

Oe Noodplanqroep had een tweele
diq doel. Enerzijds wilde men bij 
een onverhoopt plaatsinqsbesluit 
alert kunnen reaqeren en ontworp 
daarvoor een plan. Anderzijds was 
het doel de diskussie over burqer
Ujke ongehoor.z.aamheld te stimule
ren. Dit laatste is deels wel ge
lukt, maar "eigenlijk is het aUe
maaZ bij diakusBie gebleven." Op 
beslissende momenten bleek men toch 
onvoorbereid. 

aan de top 
NU zijn we het er roerend mee 

eens , dat we met nieuwe akties niet 
mogen wachten t.ot na een r egerings
besluit. 2:'; we kunnen best war111 
lopen voor een decentrale aanpak . 
Maar het uitgangspunt van de Waak
vl am - "de politieke druk volhou
den" - lijkt ons wat mager. We moe
t en Lubbers en Luns het vuur nader 
aan de schenen l eggen I Met fellere 
akties kun je niet eeuwig wachten, 
het gaat erom de druk op de over
heid nu a l te vel'hogen. 

De grootste 1110eite h ebben we ech
ter -t de V()()r(Jestelde organi.sat.ie
wijze. Daar blijkt echt een addertje 
onderhet gr as te schuilen. Herman 
Verbeek schrijft, dat. het een "ba
sisdemokmties ~et. sou moeten zijn 
dat zich landelijk laat koördineren". 
Dat klinltt heel mooi, "JU.Ar de u it
werlt.ing, die hij qeeft is volsterkt 
hilra.rchies: 'llvoo,. diJ nationale or
ganisatie zou het XQmi.tee Kruisra
ketten Nee gevraagd kunnen wrden. 
Alle daarbij aongest.oten Ol'ganisa
ties souden aioh dan dus achter het 
Plan Waakvlam moeten stet.z.en. - Het 
KXN fo'Z'mUZeert dan doet. en eis.m van 
diJ wke. - Bet KKN zorgt voor het 
dmaiboek van de landelijke koördi
natie. ( ... ) - Het KKN geeft Jult 
signaal. voor het begin. Het geeft 
ook Jult ei.nde ervan aan. ( •• • ) Bnzo
~. 

v~edesaktiekrant nr. 5 

Basisdemokratie beteltent voor ons 
dat er heel veel ;ruimte voor mensen 
is om hun/haar eiqen kreativiteit 
aan t e wenden. Dat plaatselijke vre
desplatforms en -gr oepen niet slechts 
ingeschakeld worden om praktiese 
klussen op te knappen., maar over alt
tie-vormen en docUen ael.f kunnen be
slissen. Dat er qeen leider s zijn met 
touwtjes i n hun handen. Basisdemok:n
tie staat haaks op machtsdenken en 
kanaliserinq van verzet van bovenaf. 

Vol qens de laatste berichten heeft 
het Jtomitee Xruisraltetten Nee beslo
tén om op afzienbare termijn een alt
tieweek te houden met lokale en re
gionale akties "op een nog nooit eer
der vel'toonde schaa t.". Te weten, als 
het nukleaire de~l van de Defensieno
ta in de Tweede J<.amer wordt behan
deld. Misschien kunnen we die qel.egen
heid aangr ijpen om onze verontwaardi
ginq over het qekonkelf oes van de re
ger inq luidruchtiq te uiten. Bijvoor
beeld door een qeluidsqolf ·van bo.ze 
steDaen richtinq Oen Haaq te sturen. 
Door i n die week een daq te kiezen, 
waarop qezamenlijk met br andweer, zie
kenauto ' s en kerken (klokken) alarm 
qeslagen wordt. Wellicht kunnen qroe
pen aan de basis van de vredesbewe
qinq zelf een steviqe invullinq qeven 
aan het qeheel . 

Geertje en Pater 

't VUUR aan de basis 

Bijvoorbeeld bij de onverwachte 
besluitvorming r ond Woensdrecht: 
"Op dinsdag we'l'd bekend, dat Woens
dl'echt de plek sou worden. Het IKV 
besloot tot een lande Ujke demon
strotie de zatel'dtzg erop in Woens
dl'echt. Dat zou aowie so nakaa'l'ten 
zijn: na het parlementaire debat op 
donderdag. In Amsterdam hebben we 
een spoedvergade.l'ing van a Z. Z.e vre
desbewegingen belegd. Daa'l' besloten 
we ons voo.r en tijdens het debat in 
Den Raag op een indringender manier 
te manifesteren." 

"Dondel'dtzg zijn we met een 
groep in Den Haag cp kl'Uispunten 
gaan liggen. 'n Paar keer ging het 
goed. tot we op een kruispunt 'kz,)a

men. war er wt agl'easiviteit ws 
van automobilisten. El' ontstonden 
heftige diskussies onderling. De 
mensen, die de aktie gesamenlijk 
hadden voorbe~eid. bleken te wei
nig vertrouwen in elka~ te heb
ben. Ik had een katel'ig gevoel , 
zo van: heb ikael.f gewoon te wei
nig vertl'OUWen in mensen? Heel 
veel dingen. die geëvalueerd had
den moeten worden." 

18/19 JANUARI 1982: 
BLOKKADE VAN EEN HU· 
NITIETREIN BIJ DEVEN
T.ER. TERWIJL BASIS
GROEPEN TEGEN KERN
ENERGIE EN MILITARIS
ME EN IKV-KERNGROEPEN 
DE AKTIES UITVOERDEN 
DISTANTIEERDE DE TOP 
VAN HET IKV Z1CH VAN 
BURGERL IJKE ONGEHOOR
ZAAMHEID EN SABOTAGE. 
HIERMEE CRIMINALISEER
DE ZIJ HAAR EIGEN 
MENSEN. 

FOTO: EDUARD DE KAM. 

Iets vergelijkbaars gebeurde 
ten tijde van de plaatsing van de 
eerste kruisraketten in Engel.and 
en Duitsland. "Iedereen wist dat , 
ook 1-"1<, maar ik had er n.ooit ovel' 
nagedacht .hoe onze solidariteit 
met de v~edesb~ging in E'ngeland 
en Duitsland te ui.ten." Er werd 
een lawaai- demonstratie gehouden , 
en alarm-akties - zonder dat er 
een .struktu:ur was om die .spontane 
uitingen van woede te dragen. 

voor Wiert is de slotsom van de
ze ervaringen, dat er basisgroepen 
moeten komen, die slaqvaardig kun
nen reageren. "De gevestigde vredes
b~ging is niet in staat zulke 
spontane akties te voel'en, tenminste 
die van Amsterdam niet. Basisgroepen 
zijn belangrijk, maar er moet IJ}6l 
een duidelijke band zijn met de be
staande vredesbeweging, want het 
zou doodaonde zijn. als je eZ.kaar in 
de wielen ging rijden. Basisgroepen 
aijn nodig 0171 alert te kunnen reage
ren, zek~ omdat je in de toekomst 
meer onverwachte besluitvormingen 
kan verwachten." p t e er 
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vredesaktiekrant nr.S 

WOENSJ)RJ~f~R'r IIJ~Ilii~H1' 

SAMEN ER TEGEN AAN 

Hoe hebben mensen van de plaat
selijke vredesgroep in Wöensdrecht 
gereageerd op de komst van het Vre
desaktiekamp? Wie zijn z~ en' hoe . 
kijken ze äan t .eqen toekomstige alt
ties rond de basis? Zien zij het 
VAK als voorbode van onkontroleer
bare, harde konfrontaties - of wer
ken ze er juist mee samen? 

Bind juni viel het besluit om de 
vliegbasis bij het kamp aan te wij
zen als 'eventuele' basis v09r de 
kruisraketten (het zogenaamde 'lo
katiebesluit') • Dit. kwam voor Wöens
dr~ht als een donderslag bij helde
- hemel. Oe mensen, die er tot d~ 
toe vredeswerk deden, waren totaal 
onvoorbereid op zoveel aandacht van 
de Nato-strategen. Maar ook met de 
ruime aandacht van de vredes-toppen 
w.lsten ze niet zo goed raad. 

zware klus 
Tot aan de demo, die georgani

seerd werd als reakt.le op het loka
tie-besluit .bestond er geen gezamen
lijke vredesgroep in Woensdrecht. 
Na wat beqin-strubbe!Xngen werd ge
kozen voor een opzet zonder "awaar
gewichten", zonder vertegenwoordi
ging van politieke partijen. Om JD44r 
ingangen te hebben naar de plaatsé
lijke bevolking. 

Voorlichting van de bevolking van 
Woensdrecht is een zware klus. 'n 
Groot deel van de me.nsen .is direkt 
of ind.lrekt afhjlllkelijk van Defensie 
als werkgever. De baas-knecht ver
houding heerst noq ste.rk, mensen ko
men niet zo snel in verzet tegen ge
zag en autoriteit. Oe inwoners van 
het dorp wordt niet verteld, welke 
belangen er · geschaad worden bij de 
komst van de kruisraketten en het 
Amerikaanse personeel. Alles wordt 
bewust vaag gehouden! 

Elleke over de begin-pOgingen om 
voorH,chting te geven:" In het begin 
dacht ik, dit hou ik nooit lang vo~. 
De reakties van mensen hier waren 
zo 'bedroevend. Toch ga je door , h~. 
Keer op keer moet je bekijken , hoe 
je mensen benadert en informeert. 
Individueel mensen aanspreken ia 
hee~ goed. De tentoonsteZ~ing in d~ 
kerk ia een voorbeeld. Er waa 
steeds iemand van ona aanwezig om 
vrogen te beanwoorden. Je merkt, 
dat het vee~ mensen moeite kost om 
vragen te stellen. Zeker mannen. 
Het v~rsahiZ tussen mannen en vrou
wen was opmerke Zijk. Mannen lopen 
t.anga de borden, met de handen op 
de rug, zo van 'dat weet ik alle
maa~ we~'· Terwijl vrouwen de tek
sten gingen lezen. Je zag bij hen 
ook vaakreaktiesop het gezicht." 

TAt>fUSl. OLSZTyV /PolW 

Door sommige landelijke bladen 
zijn er eerder wilde geruchten ver
spreid. Het zou helemaal niet bote
ren tussen het VAK en de Wcens
drechtse vredesgroep. Reden voor 
ons om zelf polshooqte te nemen. We 
hadden een gesprek met Jan Koulman 
en Elleke Brouwer, beide lid van de 
Werkgroep Bevolking van de Vredes
beweging Woensdrecht. 

Vrij snel na opricht.lng van de 
Vredesbeweging Woensdrecht verrees 
het VredesAlttieKamp. Van 't begin 
af aan draaien kampbewoners mee .ln 
de werkgroep bevolking van de 
plaatselijke groep. Verder ontmoet 
men elkaar wekelijks t~jdens de 
wak.e .bij de bas.is en tijdens het 
ltoffiedrinken na afloop op het VAK. 
Toch leefde er binnen de Vredesbe
weging Wöensdrecht een angst voor 
het onafhankelijke init.latief van 
de buitenstaanders. 

Elleke: "Mensen van het kamp 
werden op 'n bepaaUe manier afge
schilderd. Ze souden tot aHea in 
staat aijn. Er werd getJeaen op wt 
i .n Dodet.xxard is gebeurd. Hier in 
floenatboecht staat aktie gelijk met 
gewe~d. Tie aijn niet 110 gewend aan 
dingen a~a demonstraties. De de
monstratie van deae Bomer bijvoor
beeU û buiten het dorp omge~id. 
omdat men bang ws voor de ttui ten 
van de winkeliers." 

keerpunt 
Een soort keerpunt .ln de hou

ding naar het kamp toe kwam er, 
toen er een pamflet was verspreid 
Jqet een oproep voor de 29 oktober
demonstratie. Het pamflet probeer
de de. tegenstellingen aan te wak
keren door te stellen, dat het kamp 
en de Vredesbeweging Woensdrecht 
niets met elkaar te maken hadden. 
"We groeten e~kaar." Dat schoot 
mensen, die wel een nauwe band had
den met het VAK in het verkeerde 
keelgat. Na de 29ste werd het in
terne gevecht uitgevochten. Op een 
algemene vergadering van de Vredes
beweg.lng Wöensdrecht werd men het 
eens om met het kamp samen te wer
ken. Elleke: 

"Je ziet , dat mensen hun angst 
voor het Vredesaktiekamp verZie
zen. Dat is een goede zaak. wng
zaam wordt het kamp meer betrokken 
bij de Woensdrechtse vredesbewe
ging." En Jan: "Ik vind, dat we 
elkaar niet tegen moeten werken, 
ala we aktie voeren. Je moet het zo 
breed mogelijk aanpakken. OVer~g 
is nodig om te voorkomen. dat '!Je 
elkaar in de wielen rijden." 

lWee bouw·WoK-kers 

kabouter Ed en hansje 'llbrst 

ongehoorzaam 
Zntussen ontbreekt het niet aan 

spontane hulp, die inwoners van 
Wöensdreaht het kamp bieden: 'n 
sloper stelde een oude auto beschik
baar om een pla9genhut te bouwen, 
er zijn rege~tig bezoekers/sters 
d.ie bloemen of iets ander& meebren
gen, en tijdens de storm- ramp 
werd onder andere spontaan onderdak 
verleend (zie verhaal van Gerda). 
Allemaal tekenen van respekt voor 
de permanente VAKkers, d1e de kou 
trotseren omwille van de strijd te
gen die verdomde kruisraketten. 

Toch kan het in de toekomst nog 
best moeilijk worden . Stel, dat al
le toegangspoorten tot de basis . 
worden geblokkeerd. Dat betekent 
overlast voor de plaatselijke be
volking. Boe de Vredesbeweging 
woensdrecht daarop in moet spelen 
is voor Jan en Elleke nog onduide
lijk. Ze~er is, dat ze zelf de 
noodzaak ván burgerlijke ongehoor
zaamh.eid inzien. 

Jan: "Op het mo.ment, dat er een. 
plaatsingsbesluit ~alt, moeten we 
met burgerlijke ongehoorzaamheid 
beginnen. Dat betekent, dat we ons 
moeten voorbereiden. Maar eerst 
moet de vredesbeweging het eens 
worden over de noodzaak van bur
gerZijk ongehoorsame akties." En 
Elleke, volmondig: "Zelf heb ik 
nog nooit meegedaan met een blok
kade-aktie. Ik kan er niet tegen, 
a~s mensen door de politie worden 
weggesleept. Maar ik ·aa~ sekel.' 
meedoen." 

IN DB VORIGE VRBDBSAKTm!CRANT vER
TELDE OB JONGEREN VREO~.SGR0EP 

WOBNSORBCHT OVER HUN ONTSTAAN; DOEL
STELLINGEN EN EBRS'1'B AKT:IES. 
HlBOONDER BEN OPROEP VAN ZB C»4 
OVERAL IN H'B'l' LAND VBRGELIJlCBARE 
JONGERmiGROEPEN OP TE ZB'l"l'BN. 

oproep aan 
• Jongeren 

De naam Jongeren Vredesgroep 
Woensdrecht is een bewuste keuze 
geweest omdat in het woord 'vrede' 
een heleboel zaken schuil gaan. 
Denk aan militarisme, rascisme, 
kernenergie, milieuverontreiniging, 
oncwikkelingshulp, etc. Allemaal 
dingen die niet in de baak zijn 
en een heleboel met vrede en 
vooral onvrede te maken hebben. 
Voorlopig richten we ons voorál 
tegen de kruisraketten, om niet te 
veel hooi op onze vork te nemen. 

Onze groep ia tot op heden nog niet 
zo bekend omdat we erg lang bezig 
zijn geweest met de oprichting van 
de groep en met de vraag : hoe be
naderen en bereiken we leeftijds
genoten. Aktief zijn binnen een 
vredesgroep of beweging die voorna
melijk bestaat uit volwassenen, is 
voor jongeren vaak moeilijk. 

We willen jongeren informatie geven 
en oproepen voor akties. Vaak ont
breekt het ons aan geld en kennis 
om dat te doen. Onze opzet is om 
in het hele land steungroepen op 
te zetten, die ons op allerlei 
manieren kunnen ondersteunen. Pinan
sieel, om in.formatie en voorlich
tingsmateriaal te kopen en versprei
den en om akties te bekostigen. 
Ideeën en goede informatie zijn ook 
van harte welkom. 
Daarnaast roepen we jougeren op om 
zelf vredesgroepen op te zetten. 

Wil je meer informatie over onze 
groep, dan kun je bellen of schrij
ven. Ook kunnen we eens komen pra
ten over onze i deeën e.d. 

Erik Zwiers 
Huygensstraat 149 
4631 GP 
Hoogarbeide 
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Als je fh g:rote 'tegntent, besclril
dgrd IIHit allsrl.ei vredes8Jpllbol.en, 
binnen stapt, moet je ogen t.>en7161l 
aan het half-dcnksl'. Langaaan t.XJrdt 
alles aiohtbaar: 38 aitten allemaal 
bij elkaar, de tt.xlalf vaste ~nel'8; 
negen jongens en drie meisj8s. Open 
geaiohUtl m•t l'U8tig• ogen waarvan 
een bUk van V8rt~ en Vel'stand
houding «malt. 
Op kussens, matrauen en ouds bank
stet.üm ait"Cen r.1e knus rond tr.lee bu
tagaskaohels . Knus, maar niet r.~Cmn . 
En, d8nk je bij jea8lf, als de tem
pel'atuur ao i.s op een aonnige aondag 
in november, !we moet het dan in 
hartje r.lintel'? Zeksr i.s dat el' meel' 
vooraieni.ngen moeten komen. El' r.10rdt 
J'IUJtig ve:rgaderd, aonder 'vooraitter . 
Dat kan hier. Men Zaat elkaal' uit
spreken, Luistert naar e1.kaal' en a1.s 
er teves1. van het ondBriA)erp t.XJrdt 
afger.~eken ie er st8eds een ander 
die inspringt. 
Op ds middag dat r.li.;j het kamp be
aochten, dsden de steu11{/l'08pen ver
sZag van hun aktiviteiten.In heel 
he~ land aijn g:roepen opgeaet ter 
ondersteuning van het aktiekamp. 
De UtNohtse steiDlgl'O"J' stelde voor 
0111 de toelevt~ringebedrijven voor de 
v1.{4gbaeis in JloensdNcht aan te 
pakksn; welks aijn dat, Bitten :re 
in de buurt? Zij benadrWcten ook 
het belang van het atz71.8PNken van 
de pt.a.atstllijke bevolking. Dat ie 
ook t~en goe<k aktiiJ VOOl' onae leef
ttjdegroep. Meneen die niet alleen 
de . V8rsohrikkingen van de 1Wede 
W•re'tdoorlog hebben meegemaakt, maal' 
ook de dsrtig8r jaren. Tolin men aan
vankelijk blij was met tJerk aan de 
r.~eg8nbouw, die later> bestemd bleken 
te aijn voor> militaire doeleinden . 
De SO+ uit Alblasserdam ontvoUI.IIden 
een plan voor> een r.li.nànolen , door> 
d8 S0+-8rs g8finanoierd en ge
plaatst. De diskussi• of het nu 
350 of 7.000 watt moest r.10rden , werd 
cve':rstemd dool' lult enthoueiaste ap
plaue voor dea8 vooraiening. 
De ve:rgadering verliep verdel' in 
88n ruetige stenrning. El' was. een 
blije sfe8r ge~n. Zomaal' beaoe-
1<81'8 dis aahterolijken te staan ga
ven de kampber.IOn8rs een grote stimu
lans. 

Tel'Ugri;jdend naar mijn flat dacht 
ik: "Jiat besi8lt hen toch, waar
door t.XJrden sij gedrwen, wt geeft 
hen de moed dit vol te how;ten?" Op 
d8se aandagmiddag heb ik iets van 
vaetbe:radnheid ontmoet die r.1e hard 
nodig hsbben, 

Gerda Visser 

De 50+ beweging heeft zich soli
dair verklaard met het Vredesaktie
kamp (V.A.K. ) in woensdreoht. Op 
zondag 13 november hebben zeven le
den van de beweging het kamp bezocht 
en sindsdien zijn 50-plusssers/sters 
overal in het land in de weer 0111 so
lidariteitskaarten ten verkopen en 
materiaal in te zamelen. 

Dat de 50+ beweging zich achter 
het VAl< heeft geschaard betekent een 
belangrijke doorbraak: deze stap 

Ban:y van den Brand! 

"Daazoot1b'r moét8n we terug naar wat 
61' in l><>ci~Naard ie gebsurd. V8Z.n 
van ons waren erbij of hoorden uit 
de eerste hand, welk een ger.l67.d de 
everheia zich Juleft g"J'emrltterd. 
De frustraties en wed8 van des• 
mensen die in Dod61JX1ard !IXl'Nn, tJer
-:len het bsste VeNOord door Rie Os
set. Uj hseft de 50+ ber.legi.ng de 
stimulans gegwen. Door solidair te 
zijn met jongeren r.li'Llen we Zaten 
sisn dat het niet gaat om een ste7.-
1.etje op:roerkl'aaiere , maar om men
sen met visie. NBneen die door ~ij
fe'Lijk aanr.~eaig te aijn, terecht esn 

steungroep 
STEJJNGROEP " IIOENSDRECRT" I N DEVENTER: 
ONTSTAAN EN PLANNEN. 

Bet lijkt onvemijde'Lijk dat de 
toekomJJtige konfrontatie :rond de 
kernwapens aioh za'L gaan koncentre
ren op Ttloensdreoht. A'Ls de raket;
ten :rOIUUtn komen, za~ dat ten kos
te van meneenlBVene gaan. On het 
levenebe~ang van de zaak aan te ge
ven, setten een aanta~ mensen hun 
"nc1,'1'1f<llelt leven in, door p6l'I!IQ1Itlnt 
aanr.~esig te aijn in een vredee
aktiékmlp. Dat vei-eiet noga~ wat 
en heeft dus massale steun nodig; 
morele steun 0111 het vo'L te houden 
(ook omdat dat een symboUsche fUnk
tie kan krijgen), inateuiële steun 
om het dagelijks ~en, hoe primi
tief ook, dl'agelijk te ml:lken ~n 
steun dOor ze'Lf aktiee uit te voe
ren , in de eigen r.10onplaate of in 
Woensdreoht . 
Dit r.~azten overwegingen om in Deven
ter een steungroep op te richten. 
f{e r.~azten in Den Haag ger.~eeet met 
23 buseen en de nodige treingan
gers; om het enthousiasme ni8t r.~eg 
te Zaten ebben hebben r.1e niet r.li.l
len wachten tot het vredesptatform 
van Dwentel' of de vredesg:roepen 
met een wentusle nieur.~e aktie aou
den kap~ Ttle zijn aelf aan d8 slag 
gegaan~:roepen gedaan in de "kri
tische gemeente" (dat hsèt Mk ba-

zorgt er mede voor, dat het kamp 
niet door pers of vredestoppen ge
isoleerd kan worden, maar uitgroeit 
tot een levend symbool van de Neder
landse vredesbeweging. 

Bieronder twee bijdragen van 50+. 
We drukken het verslag af, dat Gerda 
Visser voor de eigen groep schreef 
over het bovengenoemd bezoek. En 
verder legt Harry van den Brand kort 
maar kernachtig uit, waar0111 de 50-
plussers/sters solidair zijn. 

dam~ tegen elkll vom van a
(ll'BBsie en onderdl'ukking. Ons doel 
is 0111 jongeren in hun etl'i.Jd tegen 
de kel'1117117cht en milieuvernietiging 
bij te etaan. Zot.lel lichamelijk a'Ls 
materieel. 
Dat w dat doen is omdat w in Do
dewaard, Petten en nu ook in Woene
dreoht ervaren hebben wat '<kmokra
tu ' betekent: kernwapens en ander 
kemger.l6l.d. 
Mijn vragen om hulp en ste101 aan 

· het IKV wrden aZ.Z.een met a!Jijgen 
beantr./Qord. Totdat het IKV ao-Del' 
ie, moeten r.li.j het samen met de 
;jongel'B71 alleen doen,• 

eieg:roep) en via de r.~eroeldz.Jink87., 
d8 krant en de roegionale omroep. Zo 
ie een groep van :t 12 meneen ont
staan. 
Bijna onmiddeli;jk werden w ov8r
etelpt met verzoeken om aZlel'lei 
dingen te ozoganiseren, soa'Ls de ge
Zuidegolf door het land (een aktie 
op 21 november, toen er in de Duit
se Bondsdag over de plaatsing gede
batteerd moest wzrden, waal'bij op 
verschi~lende tijdetippen met vee~ 
lawaai demonetroel'Bnde meneen een 
floort ge~uidego'Lf richting Duite
land kreëerden) en de ketting in 
Ttloensdrecht van 1.Z. december. Br 
blijken we'L aksentvereolrillen te 
bestaan binnen de groep: mee.r ge
richt op het vredesaktiekamp en 
meel' op plaatselijke akti8. Dat 
kan naast elkaal'. Zekel' r.1eten we 
dat !.>8 geen organisatie-komitee of 
pl'aatgroep !Jillen zi,jn. Die aijn el' 
a'L in Dwenter. r.1e !Jilten, ook in 
i1pelvorm, ons vool'beroeiden op 
geaemen'Lijk ger.~e'Ldlooe aktievoe
roen. 
Beginnend kontakt is er met men
een in de regio (Zr.loHe , Raalte, 
Zutphen) om te kijken of r.1e et
kaar ku.nnen aj'r.lisselen bij het 
aanr.~ezig zijn in een eigen onder
komen in het vredesaktiekamp. 

Vool' de steungroep Deventer 
Anke en Gel'rit, 

IIUNiil~ll IN 
Een half jaar na twee bunlter

kraak-akties in Katwijk en Noord-
ijk heeft de Amsterdamse groepe

ring Ookruit een 272 pagina's tel
lend boek gepubliceerd onder de 
titel 'Bunker in, Bunkerbuit'. Te
gelijk met het verschijnen van het 
boPic: zi.jn in vier steden tentoOn
stellingen georganiseerd. oe doku
enten, die tentoongesteld lagen, 

~ijn geklassificeerd als 'vertrou
elijk', 'geheim' of 'zeer gehetm' . 
et deze uitgave heeft Onkruit-Am

sterdam brede bekendheid gegeven 
aan wat wel vermoed werd, maar tot 
nu toe in het geniep gebeurde: de 
Nederlandse maatschappij is omge
ormd tot een oorlogsmachine. 

De draaiboeken, die zijn buitge
aJ<t, laten zien, dat de Neder

landse overheid ECHT voorbereid is 
p de oorlog: OE OORLOG KAN ZO BE

GINNEN. Gegevens over het a.fkondi
gen van de staat van beleg, over 

e voedsel-distributie, het aanleg
gen van noodhavens, het sluiten 
an omroepzenders en ziekenhuizen, 

en de oorlog tegen de eigen bevol
ing. Uit alles blijkt, dat het 
rlogs- ecenario reeds geschreven 

is. 

Bet is puik, dat de Onkruit.
roepering deze informatie op gro

te schaal verspreidt. PUblikatie 
an de buitgemaakte dokurnenten 
eeft ook politieke betekenis voor 
e vredesbeweging , die voornamelijk 
et lcruisraJ<etten bezig is. Plaat

•in9 van kruiaraketten is s1eohts 
én stap in een hele serie van 
rlogsvoorbereidinqen. 

BUNJ{ERBUIT 
Vetder blijkt de keuze c:. j ui st 

bunkers aan te pakken een heel be
wuste: "Anti~litaristieee aktiee 
aijn akties teuen ALLE vool'bel'ei
.dingen. Een belangrijk argument om 
tegen (karrnczndo)bunkers aktie te 
voeren is dat cüse bunkers de be
reiàheid tonen om tot het uiterste 
te gaan en een kernoorlog Peëler 
maken, di.ohtel'bi;j haZen. Tt/ie geen 
oorlog r.li.Z bsreidt zich ook niet 
voor. Bunkers aijn misleidend, 
want se p:ropageren het idee dat een 
kemoorlog te voeren en te overZe
tien aou :rijn. Hoe meer bunkers en 
and8zoe oozologwoorbereidingen, Jwe 
groter> de kans dat ao 'n oorlog ook 
nog eens echt gwoerd wrdt. Met 
direkt8 akties, door sabotage met 
legale en illega'Le aktiee r.li'Llen we 
de mythes doorprikken, de waanzin 
diohtel'bij halen, en allee doen om 
het mititarieme, terug te dringen 
tot waar het vool' staat: dood en 
onderdrukking." 

Bet aktie-perspektief van On
kruit-Amsterdam is duidelijk. Oe 
groep wil het militarisme zicht
baar maken, door telkens een mi
litair onderdeel, 'objekt', in de 
samenleving door te prikken. "Dat 
kan ook h•t per.-pt~ktief aijn van 
de vred8eber.l6gi.ng. Niet allemaal 
de weilanden biJ cü hel en Woens
drecht katJet tNppen en je machte
loos voelen ovn acvul M. E., 
maar het i.nitiatief in eigen hand 
houden en cveral in het Zand aktie 
voeren tegen de tiendUisenden on
derdee'Ltjes van de oorlogevoorbe
reidingen." 

Het boek ' Bunker in, Bunker
buit' is te bestellen door f 16, 
plus f 5,25 por to over te maken 
op giro 5245710 ten name van Bluf! 
te Amster dam, onder vermelding van 
' Bunkerbuit.'. Voor financiêle on
dersteuning van deze publikatie : 
giro 1609106 ten name van P. c:Jé 
Kroon , postbus 14688 te ~terdua. 

Rans 
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• 6,7 EN 8 AUGUSTUS: 1000 mensen blok
lteren het bouwverkeer naar de basis 
Magliocco (bij Comiso). De politie 
treedt onnodig gewelddadig op.Er 
vallen 60 gewonden en er worden 17 
arrestatles verricht.Parlementsle
den die bij de blokkades waren 
stellen daar kamervragen over, en 
brengen de kersverse regering van 
de sociAlist Craxi in verlegenheid. 

• 25 SEPTEMBER: De politi~ kontroleert 
de toegangswegen tot Comiao.In Co
miso zelf worden verscherpte kon
trole& uitgevoerd. 

• 26 EN 27 SEPTEHBER:I400 mensen, 
· waaronder 200 Comisani,blokkeren 

de basis. De' politie veegt met 
knuppela,waterkanonnen en traan
gas de demonstranten ,tot vijf keer 
toe weg. De demonstranten keren 
eveneens vijf keer terug. Er vallen 
17 gewonden en weer worden arresta
ties verricht. 
In Alllaterdam wordt het Italiaanse 
konsulaat bezet. ~n Bonn en Londen 
wordt voor de 8111bassades gedemon
streerd . 

• 22 OKTOBER: In Rome demonstreren 
1. 000.000 mensen tegen de komst van 
de kruisraketten. 

f'!- TIJDENS DE KAMERDEBATTEN OV!R DE 
KRUISRAKETTEN: In Rome worden zit
aktiea gehouden.De politie slaat de 
.ensen weg voor de ogen van de par
leDentaleden. Die stellen daarover 
géén vragen aan de regering. 

• 26 EN 27 NOVEMBER: De ·eerste onder
delen van de kruiaraket komen in 
~~alië aan. Vanwege de vertr aging 
in de bouwwerkzaambeden in comiso 
door de blokkades, w6tden de onder
delen naar de grote militaire basis 
Signonella (Sicilië·) gebracht. 

• 4 DECEMBER: 10.000 mensen leggen 
een 15 kilometer lange menselijke 
keten om de basis Signonella. 

..................................... 
: ER IS HEEL WA'l' GEBEURD MET DE VRE
: DESSTRIJD IN ITALIP DE AFGELOPEN 
:MAANDEN; VEEL VERZET, MAAR OOK VEEL 
:REPRESSIE. DB (VOOR DB EERSTE MAAL) 
• SOCIALISTISCHE REGERING BLIJKT DE 
: VREDESBBWEGING ALLEEN MET STAATS-
• GEWELD TE WILLEN BEANTWOORDEN. co-
: HISO IS NIET MEER DE ENIGE PLAATS 
: WAAR AKTIES NODIG ZIJN, EN DE 
: KRUISRAKET BLIJKI .ALLES TE MAKEN TE 
: HEBBEN MET DE AHEJliKAANSE POLITIEK 
: IN HET. MIDDEN-OOSTEN . l«>RDEN ER 
: "GLASS-RAKETTEN"OP SICILI~ GE-
! PLAATST ? AL MET AL GENOEG REDEN OM 
~ TE BEZINNEN OP EEN NIEUWE VREDES-
: STRATEGIE. ER l«>RDEN DAN OOK NIEUWE 
: AKTIES VOORBEREID. ONDERTUSSEN GAAN ! OOK DE KAMPEN IN COMISO DOOR MET DE 
>t STRIJD • 
• 

comiso 
De laatste blokkades in Comiso wa
ren georganiseerd door het IMAC (in
ternationale ontmoeting tegen kruis
~aketten en militarisering)-kamp. 
.Hiermee wilde men laten :tien dat de 
vredesbeweging zich niet door over
heidageweld laat intimideren. Ret 
was 90k bed.oeld als af.aluiting van 
het drie maanden durende 1ta111p dat 
I juli van start was gegaan. In de
~e tijd bevolkten variërend 100 tot 
1200 mensen uit binnen- en buiten
land het kamp. 

Dit kamp beeft twee belangrijke 
vooruitgangen geboekt: bet is ge
lukt o.m de Comiaani zelf veel ak
tiever bij de vredeastrijll te betrek
ken, èn om de meest uiteenlopende 
krachten binnen de Italiaanse vre
d.eabeweging op e.en succesvolle 
manier t e bundelen: mensen uit het 
brede midden, radikale buitenpa~le
mentai~e vredeagroepen, aociaal
demokratiacbe en linbere parle
mentaleden zaten ilame:n in de blok
kades . 
Nu is er voo~ de Italiaanse vredes
beweging ook niet zoveel keus: bet 
moment van plaatsing staat vlak 
voor de deur, de repressie van ge
weldloze aktiea door de overheid 
ts ongelofelijk ~ard en in de pers 
worden aktievoerders voorgesteld 
als t erroristen. Dan is eensgezind
heid gewoon een noodzaak . 

land aankoop 
Er ia inmiddeh beeloten b.et IHAC
ltamp een permanent karakter te se
ven. Bet is bedoeld als ontmoe
ting&- en atimuleringaceutrum van 
de ~taliaanae vredesbeweging. Rond-

om de basis zijn drie stukken land 
aangekocht, waarvan er één van het 
kamp is. Het land is echter nog 
niet helmalll. afbeta.ald, en dat 
moet wel voor het einde van dit 
jaar. 
Bet andere stuk land is van het 
nog steeds bestaande vrouwenvre
deskamp 'la Ragnatella'. Vand.aar
uit ia onder andere erg belang
rijk werk gedaan in bet kontakten 
leggen met Comiaaanse vrouwen, die 
in een weinig geëmancipeerde situ
atie verkeren. Een aantal Comi
saanse vrouwen is nu ~el~ akti-ef 
aa.n bet mobiliseren. Ook 'la Rag
natella' heeft nog veel geld nodig 
om het land verder af te betalen. 
Als derde ia er bet land Vigns 
Verde dat grenst aan de basis, en 
wat te ~ijner tijd onteigend zal 
moeten wo~den. De bedoeling ia om 
bet land zolang mogelijk liMit (le
gale) middelen te beschermen tegen 
onteigening, om de boeren te steu
nen die ook hun land dreigen te 
verliezen. 

DE VREDESBEWEGING LAAT ZICH NIET INTIMIDEREN 
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strat egie 
Van het parlement verwacht de vre
desbeweging na de gebeurtenissen 
van de afgelopen maanden niet veel 
~er. Dit heeft tot gevolg dat veel 
mensen gestimuleerd zijn tot verder
gaande aktiea. Voorts is na de sta
tionering gebleken dat er niet al
leen in Comiao aktie gevoerd moet 
worden. De strategie van de Itali
aanse vredesbeweging ia nu meer 
gericht op regionale en plaatse
lijke overheden. Een voorbeeld is 
d.e omsingeling van de basis "Signo
nella" op 4 december j .1. 

OPROEP OPREOP OPROER OEPROP POEROP 

Voor de landaank.oop-projekten (IMAC 
Ragnatelia en Vigns Verde) ia nog 
a teeels . veel geld . nodig • Alle gif
ten zijn daarom welkom op de onder
staande gi~onummera: 
IHAC: Caasa Centrale di Risparmo 
per la Provincie Siciliane, Agenzia 
di Comiao no. 119329 ovv IHAC 
Voor Ragnatel ia ia voor 112,50 een 
stuk land te koop bij A. van Melle, 
giro: 528434, Amsterdam 

INTERNATIONALE STEUN VOOR COMISO 
IS HARD NODIG! _____ _.._ ..... ~.--------------

DE OMSINGELING VAN 4 DRCEHBBR 

• • 

Allereerst is er een soort volka
petitipnemeut wat door bet IHAC was 
doorgevoerd, maar tot nu toe nog . 
eteeda niet door het Landelijk over-

' leg van vredeakomitees aan regering 
en parlement werd aangeboden. 
Dit wordt nu meer opgepakt, en ook 
de gro9tste oppositie-pa.rtij wil er 
nu meer mee doen; zij bet op de op
portunistische wijze o.m met de eer 
van het idee te . ·en gaan strij
ken. 

LIBANON 

Op 17 december vertrekken weer 
zo'n 700 Italiaanse militairen 
naar Libanon. Daarom zijn op 17 
en 18 december door bet hele land, 
ondere andere in Comiso, aktieda
gen en demonstraties gepland, on
der het motto : "Italië uit Liba
non". Bij de blokltad.es ia de "te
rugtrekking van de 2.000 mili
tai~en in Libanon•ook altijd êen 
van de eisen geweest. De Itali
aanse vredesbeweging is dus méér 
dan alleen een anti-kernwapenbe
weging. Vooral nu de VS zich ak
tief in de strijd in Libanon heb
ben gemengd, is het zaak om aan te 
tonen dat de stationering van de 
kruisraketten op Sicilië daar al
les mee te maken heeft. Deze kruis
~aketten bestrijken namelijk al~ 
enige in Europa het hele Midden
Oosten. Strategisch gezien zijn 
ze dus veel interessante~ voor de 
heren politici dan de 48 van 
Woeasdrecht. We kunnen ons dan 
ook afvragen in hoeverre de Neder
landse k~uisraketten als ·ruilob
jekt kunnen dienen; waarbij af
gezien wordt van plaatsing in Ne
derland, gepresenteerd als kon
sessie in Genève, ~ar niet van 
plaatsing in Italië ••.• • 

JURIDIESR AKTIES 

Op 17 en 18 decelllber zal ook 
een bijeenkomst van kritische 
juristen plaatsvinden met als 
thema' 8: 'de plaatsing van kruia
raketten in strijd met de konsti
tutie of niet?• 
In hetzelfde weekend zal de konven
tie van leerwapenvrije gemeentes 
plaatsvinden, met als thema: 'Kern
wapenvrije gemeente is niet vol
doende, wat moét er nog meer gebeu
ren?'. 

NIEUWE BLOfJCADES 

Bet gerucbt ·gaat dat de kruia
raketten heel snel van Catania 
naar Comiao zullen worden over
geplaat&~ Dit transport vindt 
hoogstwaarschijnlijk over de weg 
plaats. Natuurlijk hullen bet mi
nisterie van Defensie en de ande
re autoriteiten zich hierover in 
bet duister. Het is immers een 
prima aktie-doel~ 
Vandaar dat er nu alleen plannen 
zijn voor symbolische a'ktiea. De 
periode tussen kerst en nieuwjaar 
is uitgeroepen tot aktieperiode. 
Op 28 december zal er een 'ait
inn' gehouden worden voor e.én van 
de 27 ingangen van de basis Signo
nella. Die aktie ia puur symbo
lisch: PP. die dag wordt er Über
haupt niet gewerkt. Haar op 30 · 
decemb-er ia er weer een echte 
blokkade van de hoofdingang van 
de basis in Comiso. Hopelijk ia 
bet mogelijk dan weer een soli
dariteits-aktie in Nederland te 
houden! 
In deze week komen er ook veel 
mensen van de Itali.aanse vereniging 
voor dienstweigeraars en van de 
Autonomia Operaia naar Comiso. 
Zij willen in de toekomst meer di
rekt op de basis gerichte akties. 
Men Zal zich onder andere bezin
nen op di~ekte · sabotage op een ge
weldloze manier. 

ernst en geertJe 
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"HET IS DE ABSOLUTE PLICHT VAN AL
LE REGFRINGEN OM NUKLEAIRE WAPENS 
TE VFRDEDIGEN IN DIT LAND EN OM 
ALLE MILITAIRE BASES VAN 'S LANDS 
STRIJDKRACHTEN TE VERDEDIGEN. QM 
TE SUGGEREREN DAT WE NU DIT BELEID 
OPGEVEN IS ROEKEWOS. " 

"WE ZULLEN ONS PROTEST LATEN HO
REN • WAAR BET HET MEEST DIREK:l' GE
VOELD WORDT. OF DIT NU OP DE BASIS 
IS, OF OP DE WEGEN WAAR BET TRANS
PORT PLAA:ISVINDT. WE DOEN DAT MET 
ONZE LIJVEN. WE PROTESTEREN MET ON
ZE LIJVEN, WE ZULLEN NIET STOPPEN 
EN •••••• ALS ER DAARVOOR OP ONS GE
SCHOTEN MOET WORDEN • •••• 
DIT IS IETS DAT WE ONDER OGEN HEB
BEN GEZIEN. IETS DAT ONS EEN HELE
BOEL SLAPELOZE NACHTEN HEEFT BE
ZORGD. WE KUNNEN NIET STOPPEN." 

Twee reakties. Twee werelden. 
Onverenigbaar? 
De eerste uitspraak is een antwoord 
van de Britse minister van defensie, 
Michael Resseltine. Op de vraag of 
hij de verzekering kan geven dat er 
onder geen voorwaarde op de vrouwen 
wordt geschoten. Bij wilde daar ste~
lig geen verzekering van geven. 
De tweede is een uitspraak van. een, 
terecht, verontruste Greenham vrouw. 

.Inmiddûs zijn ec zestien van de 
honderdzestig kruisraketten in Green
ham gearriveerd. En wel op maandag
morgen 14 november. Sommige vrouwen 
sliepen nog. Anderen waren in Newbu
ry voor eenrechtszaak. Het was een 
h~ldere hemel en het vliegtuig was 
duidelijk zichtbaar. Na de landing 
taxiede het gevaar naar de silo's. 
~nmidde~s waren er busjes vol poli
tie bij de hoofdingang. Twee helikop
ters vlogen ltontinue over. Binnen de 
hekken patrouileerden soldaten . Bet 
vliegtuig werd van zijn lading ont
daan: twee grote kisten werden naar 
buiten gereden. Eán van de hoezen 
gleed weg, een wit cilindrisch ob
jekt werd zichtbaar •• • •. 
Enkele tien~~en vrouwen waren on
dertussen voor de ingang gaan zitten 
Terwijl de politie hen wegsleepte 
bleven ze zingen: You can ' t kill the 
spirit, she is like a mountain •• •.•• " 
Een uur later vertrok .het vliegtuig. 
Een Amerik~an·se militair weigerde 
te vertellen waar de ~ading uit be
stond. Eén van de vrouwen daarente
gen had we;L wat te vertellen: "We 
blijven hier zolang het duurt om de 
nucleaire macht uit ons land te krij
gen. Bet is mogelijk vóor de ameri
kaanse vliegtuigen om hier t'e komen, 
te landen en te lossen. Het is dus 
ook mogelijk voor hen om in te laden 
en weg te gaan. En daar zitten we 
voo_r•• .. 

''' J .. J .. 
S 11 Illl '1, 

You can't kill the spirit, 

she is llke a mountaln, 

old and strong, 

she goes on and on and 

on ... ' 
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••• Onder het gewicht van honderden woedende vrouwen komen de hekken 
beneden ••• 

Zondagochtend , 11 december, elf uur. 
Vrouwen praten rond een kampvuur. 
Duizenden zijn onderweg, op weg om 
samen te komen waar het kwaad zich 
reeds beeft opgehoopt. Op weg om 
hun woede te uiten . 
Bali één arriveert een groep van 
acht _politiemannen en -vrouwen bij 
de Greengate. Ze hebben een bevel om 
de benders te doorzoeken. Ongedateerd 
Er worden geen draadscharen gevonden 
Een vrouw huilt: "Jul~ie begrijpen 
het niet, en jullie zullen het nooit 
begrijpen". 0111 .half drie gaan er 
groepen vrouwen rond de basis lopen. 

Hele jonge vrouwen, oude vrouwen, 
vrouwen die nog nooit eerder in 
Greenham zijn geweest. Ze hangen per
soonlijk dingen aan de hekken. Velen 
hebben spiegels bij zich, om het 
kwaad terug te ~eflekteren op de ba
sis. 

••• Militairen beginnen aan een uitzichtloze repa.ratle. •• 

Slll~ IS 

Oe Thames V~ley Pollee kan het niet 
meer bolwerken. Daarom is de Metropo
litan Pollee ingezet. Zij komen uit 
London en zijn berucht. Berucht om 
hun grove staaltjes, ook bij de 
plaatselijke politie. Ze hebben dan 
ook aardig huis gehouden. 
Regelmatig worden vrouwen achter
volgd. Met name wanneer zij alleen 
zijn . , op weg naar het toilet. Ze 
worden vastgehouden en ge• fouilleerd 
Door mannen . Ben vrouw werd daarbij 
zo ruw behandeld dat zij haar arm 
brak. Toen ze gilde, renden de poli
tieagenten naar hun busje en verwis
selden van kle"ding •. Geen nummer, 
geen bewijs. 
Ze hebben een ongedateerd bevel om 
de benders(hutten gemaakt van takken, 
lappen etc,) te doorzoeken. Midden 
in de nacht komen ze. Halen de hele 
tent overhoop. A~s je je verzet kun 
je zo mee naar het buro . Waardevolle 
sp~len zijn ontvreemd. En een vrouw 

1 .. 11{1~ Mf)lJN'flliN 

hee.ft zelfs een hoop stront in haar 
tent gevonden. 
Oe 'Metpolice' heeft zelf ook benders 
gemaakt. Vierkante. Maar zij gebruik
te geen losliggende takken. Er zijn 
daar verschillende horoen voor vernield 
Inmiddel.s heeft bet ministerie van 
defensie de 'Metpolice' teruggestuurd. 
Zij konden het niet meer bekostigen. 

Ondanks aZ. die intimidatie gaan 
de vrouwen van Greenham door. On
verzettelijk. wshe is Zike a moun
tain". 

Voor 11 december was er weer tot een 
grote aktie opgeroepen: •sounds a
round Greenham'. CND., de georgani
seerde Engelse vredesbeweging, stel
de een gemengde aktie voor. Oe Green
ham vrouwen spraken daar hun veto 
tegen uit. CND. besloot toen elders 
iets te organiseren. 
Sinds de kruisraketten nu werkelijk 
daar zijn, dringen de mannen binnen 
de vredesbeweging zich des te meer 
op. Bun argument: jullie hebben je 
best gedaan, maar nu het echt heet 
wordt hebben jullie uiteraard onze 
hulp nodig. 
En het wordt beter onder de voeten. 
Oe vrouwen voeren bijna dage~ijks 
akties. Worden dagelijks gearresteerd . 
Oe bewakingsdienst gaat steeds ner
veuzer .reageren. De vrouwen staan on
der een enorme druk. En deze zoge
naamde hulp van de mannen maakt de 
druk ~leen maar groter. Dat is 
geen solidariteit! Er is nu geen tijd 
en energie meer om alles opnieuw uit 
te leggen, waarom het belangrijk is 
dat Greenham een vrouwenkamp blijft . 
De oproep van 11 december werd dan 
ook gericht op vrouwen. En ze kwa
men. Met duizenden. 

Set is drie uur. Er volgt een stilte 
Er worden kaarsen aangestoken bij de 
hekken. Dan volgt er tromgeroffel. 
Er wordt met pandeksels geslagen. 
Een luid gejoel klinkt op. "Down 
down" wordt er geschreeuwd. Er gaan 
vrouwen aan de hekken hangen. Aange
moedigd door vele anderen. Meer en 
mèer vrouwen kllmiDen de afrastering 
in. Er wordt ook geknipt. onder het 
gewicht van honderden woed~nde vrou
wen komen de hekken naar beneden. 
Vrouwen rennen de basis op. Ze wor
den gegrepen door Britse soldaten. 
Die grijpen waar ze maar kunnen. 
Slaan de vrouwen op de handen. Eén 
vrouw breekt daarbij haar vingers. 
Vrouwen worden weggesleept, raken 
gewond, worden afgevoerd in gereed
staande busjes. De andere duizenden 
gaa.n door I Meters e.n meters hek ko
men naar beneden. Mi.l.itairen begin 
nen aan een uitzichtloze reparatie. 
Duizenden kaarsen gaan aan en wor
den in de grond gestoken. De dag is 
voorbij. Een dag waarop ruim 30.000 
vrouwen wederom hun woede hebben la
ten zien. Met heel hun gewicht. We 
moeten echter nog meer gewicht in de 
schaal leggen om de ~ans door te 
laten slaan naar ••• de VREDE. 

Anne. 

Met dank aan Sarah Booker 
voor de foto's. Binnenkort 
zai van haar een fotoboek 
over Greenham uitkomen. 
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voor turkse vredesstrijders 
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WAT IS ER GEBEURD IN TURKIJE? 

Op 14 november jZ. zijn 23 bestuur>s
Zeden van het TUr>kse Vr>edeskomité 
door> de miZitaire reahtbank veroor
deeZd tot straffen van 5 tot 8 jaar. 
Deze ver>oordeZing voZgde op een pr>o
aes waarin aZZe reahtsbeginseZen ge
sahonden zijn. Dit heeft in Turkij6 
en inter>nationaaZ heftige veront
waardiging gewekt. 
AZs het pr>Oaes één ding heeft dui
delijk gemaakt dan is het dat de 
TUrkse ver>kiezingen van 6 november 
dit jaar aZZerminst een terugkeer> 
naar de demokratie hebben bewerk
stelligd. Immers, kan men van een 
demokr>atie spreken in ee~ Zand 
waar het ver>boden is om de Vl.?ede 
te bepleiten en waar vr>edesstr>ij
ders een mensonwaardige behande
Ung ondergaan? 

De Ver>Oor>deeZden zijn vooraanstaan
de mensen in Turkije - o.a. een 
oud-ambassadeur>, een bekende sahiZ
der>, een hooggeplaatste advokaat. 
en de voorzitter> van een artsen 
ver>eniging. 
Europese vr>edesbewegingen waren 
betr>Okken bij een inter>nationaZe 
kampanje voor> hun vrijlating. 
Hierdoor> we~en de Zeden van het 
Vredeskomité rond Kerst 1982 vrij
gelaten. Het pr>oaes ging eahter 
voort. Het wer>d zelfs aan de 
militaire reahtbank overgedr>agen. 
Dit had ondermeer tot gevoZg dat 
men nog sZeahts anderhalf uur moaht 
besteden aan de verdediging. * 
De aankZa~ht telde vele duizenden 
pagina's. Na de uitspr>aak zijn de 
bestuursZeden van het Vr>edeskomité 
in hoger beroep gegaan. 

NEDERLANDS PRG1EST 

In Neder>Zand is feZ geprotesteerd 
tegen deze veroordeling. Vredesor
ganisaties, politieke partijen, 
mensenreahten or>ganisaties en orga
nisaties van TUrk(s)en in NederZand 
boden de .Turkse ambassade een ver
klaring aan. Ze steZden dat de 
reahtsgang onder krijgskondities 
in str>ijd is met aZgemeen gelden
de juridiese beginselen. Ook stel
den ze dat de besahuZdiging dat de 
Turkse vr>edesstrijders een illegale 
or>ganisatie hadden opgezet, geen 
r>eden voor> veroor>deZing mag zijn. 
Dit omdat het TUrkse Vredeskomité 
nog vóor de staatsgr>eep in 1980 
is opgeriaht en met toestemming 
van de autoriteiten. De Nederlandse 
organisaties eisten de onmiddellij
ke in vr>ijheidsstelling van de ver
oordeelden en de vrijheid voor het 
komité om in TUrkije het vr>edes~ 
vraagstuk·aan de orde te stellen. 

N(J] MEER ARRESTATIES? 

Enkele weken voor> de ver>oordeZing 
van de komité-Zeden pubZiaeerden 
de miZitairen een nieuwe lijst met 
namen van mensen die gezoaht wer>den 
wegens vr>edesaktiviteiten. Meer dan 
honderd van hen zijn aan een ve~
hoor> onderworpen. Een tweede proaes 
is in voor>ber>eiding. Nieuwe arres
taties kunnen ieder moment volgen. 
Ondanks dat er> nu een burger
r>egering is houden de miZitair>en 
van aahter> de sahermen de touwtj~s 
nog strak in handen. Mede door> het 
voortduren van de staat van beleg 
wordt dit hun mogeZijk gemaakt. De 
militairen Zijken vast-besloten 
om al diegenen die vredesaktivitei
ten or>ganiseren te str>affen. Het is 
noodzakeZijk dat mensen bZijven 
protesteren tegen de vervolging van 
vredesaktivisten. Alleen dan kan 
worden voorkomen dat nog meer van 
hen gestraft worden. Alleen dan 
kunnen we ervoor zorgen dat vrede 
meer gaat betekenen dan alleen een 
ver verwijderd ideaal. 

**********************"*********** 
*De verdedigingsrede van de voor
.zitter van het Turkse Vredeskomité, 
Mahmud Dikerdem, is in het Neder
lands gepubZiaeerd onder de titel: 
"Ter verdediging van de vrede". 
Het is verkrijgbaar bij het 
NederZand-TUrkije komité voor de 
verdediging van mensenreahten en 
demokratie, 

Postbus 4750 
Amsterdam 
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vredesaktiekrant nr.5 

IKV-KERNENDAG 
Zaterdag 26 november was in Amers
foort weer de land< lijke IKV-ker
nendag. Er waren zo'n 400 kernen
vertegenwoordig(st)ers aanwezig. 

De dag was door de leiding erg 
voorgeprogrammeerd en volgepland. 
Het was de bedoeling dat er het 
grootste gedeelte van de dag, via 
speeches en diskussiegroepen over 
het "Freeze"-voorstel gepraat zou 
worden. Voor het praten over ver
dere mogelijke akties op korte 
termijn was alleen tijd in de mid
dagpauze. 

Op een aantal inhoudelijke punten 
van het Freeze-voorstel werd wel 
positief gereageerd. Het óók be
trekken van konventionele wapen
ontwikkelingen bij de vredesstrijd 
en de kritiek op de "snelle inter
ventie-machten", die daarmee ver
band houdt, werd gezien als een 
bijdrage aan de strijd van de 
derde wereld. 

Het "Freeze!!voorstel als strate
gie ondervond meer kritiek. Het 
gaat uit van de vraag, hoe je je 
verzet tegen het afschrikkings
systeem het meest effektief kunt 
organiseren. Hierbij moeten de 
aktieplannen worden afgestemd 
op de politieke realiteit: dat 
de politiek de beweging negeert 
en dat het parlement moet beslis
sen. Om politici zover te krij
gen dat zij druk uitoefenen op de 
ontwapening, moet ~r druk op hèn 
worden uitgeoefend. In het Preeze
model wordt het meer mobili~eren 
binnen het CDA de politiek-meest
begaanbare weg geacht. 
De meeste kernleden vonden de 
naam "Freeze" ongelukkig gekozen. 
Politici kunnen de term zó invul
len, dat er nog duizenden kernwa
pens in Europa overblijven. 
Verder vonden veel IKV-ers dat we 
niet nog verder mee moeten gaan 
met de politiek, maar dat de po
litiek maar eens met ons mee moet 
gaan. 

Men was niet gekomen om over (nu 
nog) vage lange termijn plannen te 
.praten. Er moest gepraat worden o
ver direkte, radikale akties nu, 
en hoe we die zo effektief moge-

Betaal • ntet mee 
Tot nu toe hebben 2.000 mensen 
gereageerd op de oproep om de
fensiebelasting te weigeren wan
neer de regering besluit tot 
plaatsing vart kruisraketten over . 
te gaan •. Driekwart van hen· 'over
weegt dit ernstig', terwijl één 
kwart het al besloten heeft. Ie
dereen die eraan mee wil doen, 
krijgt een bror.hure toegestuurd 
waarin de motivatie voor dé aktie, 
het aktieplan voor de komende tijd 
en het belastingweigeren zelf ter 
sprake komen. De plannen zien er 
op 't ogenblik zo uit: 
Ie stap: het vormen van plaatse
lijke groepen; 

lijk kunnen voeren, om de kruisra
ketten tegen te houden. Het was 
dan ook een drukte van jewelste 
achter de mikrofoon. De voorzit
ster deed eerst nog haar uiterste 
best om het programma toch verder 
af te werken zoals het nu eenmaal 
gepland was. De onrust nam toe, 
veel mensen waren ontevreden: "het 
IKV is toch een basisbeweging, de 
kernendag kan toch niet alleen 
door het sekretariaat ingevuld 
worden?". Uiteindelijk zwichtte de 
leiding en werd het middagprogram
ma omgegooid. 

Ben ter Veer vatte kort de Vreeze
diskussie samen, en konkludeerde 
dat het Freeze-model nog verder 
uitgewerkt moest worden. Hij ving 
vooral massaal applaus bij de aan
kondiging dat de oude leus gehand
haafd zou blijven. 
Daarna konstateerde Mient Jan Fa
her in zijn verhaal dat de poli
tiek bezig is de demokratie om 
zeep te helpen, en dat het IKV de 
demokratie juist overeind wil hou
den. Hij kon dan ook niet anders 
konkluderen dan: dat ook het IKV 
met blokkades in Woensdrecht moet 
meedoen als de regering tot plaat
sing besluit (massaal applaus). 
Hij geloofde echter wel meer in 
het kontinu onder druk zetten van 
politici, omdat de uiteindelijke 
beslissing bij het parlement ligt. 
Volgens hem zouden blokkades bij 
Woensdrecht dan ook niet meer dan 
een symbolische waarde kunnen heb
ben.Hierbij ging hij niet in op de 
kracht van de symboliek. 

Een grote blokkade, met brede 
steun van de bevolking, is mijns 
inziens toch méér dan een symbool. 
Het is één van de uitingen van een 
krachtig NEE tegen de bewapening, 
waar ook veel IKV-ers behoefte 
aan blijken te hebben. Aan het 
eind van de dag prijkte dan ook 
op veel jassen en truien naast de 
alom bekende IKV-button die van 
het.Vredes Aktie Kamp. 
Gelukkig riep Mient Jan wél op tot 
samenwerking binnen de vredésbewe
ging. Het is te hopen dat het IKV
sekretariaat dan 6ók met de ideeën 
van de basis mee kan gaan. 

ernst 

2e stap: voorbereiden op het ei
genlijke weigeren, waarschijnlijk 
door e.en landelijke manifestatie. 
3e stap: belasting weigeren. 

Er stromen nog steeds aanmeldin
gen binnen. Tel: 033 - 10445 

****** 
Op 21 januari wordt een bijeen
komst georganiseerd in Utrecbt 
onder het motto "Bidden voor 
vrede, betalen voor oorlog". Het 
is een bezinningsdag voor chris
tenen die belasting willen gaan 
weigeren. Informatie bij Kerk 
en Vrede, bovenstaand tel. ~r. 
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IN VORIGE NUMMERS VAN DE VRE
DESAKTIEKRANT ZIJN WE INGEGAAN 
OP HET VERBAND TUSSEN DE EURO
PESE STRIJD TEGEN KERNWAPENS EN 
DE ANTI-INTERVENTIESTRIJD IN DE 
DERDE WERELD. DE RELATIE TUSSEN 
VREDESVERZET HIER EN BEVRIJ
DINGSSTRIJD DAAR. OP DEZE PAGI
NA OPNIEUW AANDACHT VOOR DIT 
ONDERWERP VIA ·TWEE KORTE BIJ
DRAGEN. 

TEN EERSTE EEN STUKJE OVER DE 
FILIPPIJNEN. GETU!GE DE MASSA
LE PROTESTEN VAN DE AFGELOPEN 
MAANDEN IS DE BEVOLKING DIKTA
TOR MARCOS HELEMAAL ZAT. DAAR
NAAST - EN DAT IS MINDER BREED 
BEKEND - IS ER DE AFGELOPEN 
DECENNIA EEN INSPIRERENDE BE
VRIJDINGSBEWEGING OP DE FILIP
PIJNEN OPGEBOUWD. 

TEN TWEEDE EEN LATIJNS-AMERI
KAANSE VISIE OP ONZE STRIJD 
T'EGEN KRUISRAKETTEN. ONDER
STAAND VERTELT EEN POLITIEKE 
VLUCHTELING, ENRIQUEZ 1 AAN DE 
VREDESAKTIEKRANT HOE HIJ AAN
KIJKT TEGEN DE WEST-EUROPESE 
VREDESBEWEGING. EEN OPMERKELIJ • 
KE VISIE VAN IEMAND, DIE JAREN
LANG IN NEDERLAND HEEFT GE
WOOND. 

honger naar 
VREDE 

"De vredesberueging is een heû be
la'f!grijke, misschien wel de belang
rijkste berueging, die de laatste 
jaren ontstaan is. Ze komt voort 
uit de konkrete werkelijkheid van 
Europa, die heel anders is dan die 
van ons in Latijns Amerika. ·Ik ge
loof, dat het grote verschil is, 
dat de armste landen van het ver
leden de rijke Zanden van vandaag 
zijn geruorden, en dat andersom de 
rijke Zanden van vroeger de arme 
Zanden van nu zijn." 

''De rijkodom in West~uropa heeft 
bepaalde strukturen geschapen, 
ook in de mensen zelf. Een bepaald 
soort mentaliteit. In Latijns Ame
rika liggen de tegenateZ.Zingen ge
woon op straat. Daar Zeer je snel
ler van, omdat je het duidelijk 
kan zien. Je voelt er de onder
drukking op je maag. " 

"Als je materiële problemen (tij
delijk) opgelost zijn, is de ont
wikkeling van je bewustzijn moei
lijker dan wanneer je honger hebt. 
Daarom is het be Zangrijk, dat 
zich andere vormen van honger 
ontwikkelen, zoals honger naar 
vrede, als een volk geen fysieke 
honger lijdt. Ik denk, dat een 
beweging, die voor vrede strijdt, 
impliciet oók strijdt voor brood 
en vrijheid. Mensen· hier en daar 
vechten op eigen wijze voor de
zelfde vrede. Dat is de basis 
voor uitwisseling van ervarin
gen, voor solidariteit tussen 
beide beruegingen. " 

'~e moeten geduld hebben ten op
zichte van de geschiedenis, maar 
dat heeft niets te maken met 
thuis rustig blijven zitten wach
ten op die ontwikkeling. Het gaat 
erom, dat jij dOor je aanwezig
heid op bijvoorbeeld een manifes
tatie voor vrede, door middel van 
jouw stem, het liedje dat je 
zingt, en door de overtuiging dat 
je wilt Zeven, de geschiedenis 
mee ontwikkelt. " 

net als jij 
ik hou, net als jij, 
van de liefde, f;et Zeven, 
de zachte bekoring 
van de dingen, 
het hemelsblauwe Zandschap 
van de januaridagen 

ook mijn bloed kookt 
en ik lach met ogen 
die het opwellen van tranen 
hebben gekend 

ik geloof dat het Zeven mooi is, 
dat de poëzie is aZs het brood, 
van iedereen 

en dat mijn aderen niet uitmonden 
in mijzelf 
maar in het gelijkgestemde bloed 
van hen die strijden 
voor het Zeven, 
de liefde 
de dingen 
het Zandschap en het brood 
de poëzie van iedereen 

111Jit gedicht schreef de Salvadoriaan
se dichter-gueriZZero Roque Dalton 
kort voor zijn dood vanuit de klan
destiniteit. Roque Dalton hield van 
het Zeven. Van een menswaardig Zeven, 
dat wel. Daarom haatte hij de mise
rabele en vernederende overlevings
strijd waartoe het volk van El Sal
vador veroordeeld Zeek te zijn. Hij 
haatte het leven dat bestaat uit 
honger, stokslagen en willekeurige 
geweerkogels, uit ziekte en--onwe
tendheid en uit het handophouden 
na een vijftienurige werkdag in de 
brandende zon. 

De dichter Roque Dalton hieZd als 
g~en ander van het Zeven waar iedere 
onderdrukte of uitgebuitene van 
droomt: een leven van vrijheid, 
gelijkheid en rechtvaardigheid. En 
hij hield niet aZteen van dat Zeven, 
maar hij vocht er ook voor: met het 
geweer aan de schouder en de pen in 
de hand!' 

uit: voorwoord van Fleur Bourgonje 
bij "(Strijd)Poëzie~ een bundeZ ver
taa~de gedichten van Roque DaZton. 

vredesaktiekrant nr. b 

DREIGING 
FILIPPIJNEN 

"De Filippijnen Z~Jn nu een on
derdee Z van het Amerikaanse 'first 
strike' nukZeaire vermogen (demo
gelijkheid om een eerste aanval met 
kernwapens uit te voeren- J.J. ons 
Zand is een vooruitgeschoven post 
in de militaire strategie van de 
Verenigde Staten in Azië. de Stil.Ze 
Zuidzee en de Indiese Cbeaan. 11 

brandhaard 
voor een 
kernoorlog I 

• 

Er zijn weinig gegevens voor no
dig om deze uitspraak, afkomstig van 
de internationale vertegenwoordiger 
van de Filippijnse bevrijdingsbewe
ging, te bevestigen. Op de Zuid-Oost 
Aziatiese archipel zijn 20 Amerikaan~ 
se bases gevestigd - waaronder de 
grootste buiten de VS zelf! - en er 
zijn liefst 23 duizend Amerikaanse 
soldaten gelegerd. Hoewel een 
grootscheepse interventie nog niet 
is gepleegd, lijkt deze niet Yer af. 

Net als de volkeren van Midden
Amerika is het Filippijnse volk het 
slacht~offer van buitenlandse over
heersingszucht. En - al is dit in 
Nederland nog minder breed bekend -
ook hier is de bevrijdingsstrijd in 
een vérgevorderd stadium. Het ver
zet, dat noodzakelijkerwijs gewapend 
is, wordt verspreid over de hele ar
chipel gevoerd. Dankzij het geduldi
ge bewustwordingswerk van het Natio
naal Demokraties Front (NDF) wordt 
het gedragen door de bevolking,. die 
grotendeels uit arme boeren-gezinnen 
bestaat. 

Het NDF is zich donders bewust, 
dat de Filippijnen meegesleept Kun-. 
nen worden in een kern-oorlog tus
sen de supermachten, en dat haar 
streven,parallel loopt aan dat van 
de West-Europese vredesbewegingen. 
Dat kwam onder andere tot uiting op 
de jaarlijkse soldariteitsmanifes
tatie (in november), waarop de "re
latie tussen de anti-bases beweging 
in de Filippijnen en de Nederland
se vredesbeweging" één van de hoofd 
thema' s was. 

.Die bewuste inschatting van het 
NDF blijkt ook uit de krachtige 
verklaring, die uitgegeven werd 
op 29 oktober: "Het Nationaal De
mokratisch Front van de Filippij
nen ondersteunt krachtig de 
strijd tegen de plaatsing van 
kruisraketten, P ershings-2 en an
dere kernraketten in Europa. Net 
aZs jullie verzetten we ons tegen 
de ern stige dreiging om het to
neel van een confrontatie met 
kernwapens en oorlog te worden. ~. 

In Zuid-Oost Azië is de Filip
pijnen het enige land, waar de 
bevrijding voor arme boeren, 
vrouwen en arbeiders aan de hori
zon zichtbaar is. Van de andere 
kant staan zij - door de geiso
leerde ligging van het eilanden
rijk - met de rug tegen de muur, 
als het op een rechtstreekse in
terventie aankomt. wachten we met 
aandacht. te schenken aan het ver
zet, tot Reagan en de westerse 
persburo's er ons toe dwingen? 
Of rijken we het Filippijnse volk 
tijdig de hand?· 

Jenneke, Pete'Y' 

LANDELIJKE DEMONSTRATIE 

VS UIT MIDDEN"!"'AMERIKA 

21 Januari 
12.30ul.ir 

Beursplein 
AMSTERDAM. 

mEED PIA'JRR.1 

nnN VS II'MN:JII'IG 

IN MIIII::N-!M:RIK-\.· 

Postbus 8039 5004 G\ TII.B..R:i. 
tel: 013-354577 giro: 5285791. 
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VREOESAKTJ E ~( )>RAMP 

NA DRIE RUSTIGE MAANDEN VAN BESTAAN, 
WERD liE1.' VREDESAK1'IEKAMP (V.A.K.) 
IN DE NACHT VAN 26 OP 27 NOVEMBER 
OPGESCHRIJcr DOOR EEN VERSCHRIKKELIJ-

Na 10 minuten hingen we met bijna 
al1e kampbewonerstars aan d.e grote 
tent; bijna, want twee jongens heb
ben het gepresteerd om de hele nacht 
rustig door te slapen. Zij voelden 
zich iet wat in een. vreemde omge
ving de volgende ochtend •.. . 
Het bleek al snel dat als we de gro
te tent al zouden kunnen tegenhouden 
·met z'n allen, we zeker niet de kans 
.zouden kr.ijgen om haar vast te zet
ten. Aangezien we ook geen zin had
de om die nacht het luchtruim te 
gaan blokkeren, hebben we de brand
weer maar gebeld. Ze waren er snel 
met z'n 30-gen in vol ornaat! 
Jammer genoeg vond de brandweer het 
nodig dat de tipi van de Utrechtse 
steungroep neergehaald werd. De tipi 
kreeg opstijg~neigingen en dreigde 
op de grote tent te vallen, waar in
tussen al 50 mensen in-, op- en aan
hingen. ook de bungalowtent van de 
Amsterdamse steungroep heeft de 
storm niet overleefd. 

Om de mensen van de diverse steun
groepen weer over hun schrik heen 
te helpen, is het misschien wel leuk 
om een steungroep voor ze op te 
richt.enl (?) 

De grote tent heeft het ook niet ge
red. Zij begon te scheuren en moest 
plat, om tenminste de spullen nog 
wat droog te houden. Raast alle an
dere tenten waren ook plat of ston
den op het punt weg te drijven. Al
leen een paar kleine tentjes, die 
beschermd waren door plaggen, zijn 
blijven staan. Gelukkig zijn de 2 
Caravans niet weggerold. Ook de hou
ten keukenschuur , die we van de ge
meente Woensdrecht hebben gekregen, 
is overeind gebleven; ja bouwen kun
nen ze daar wel . 

Toen de brandweer ' s morgens om 5 
uur weg was, zijn we met z'n 20-gen 
koffie gaan drinken in de keuken. 
Wat voelde iedereen z ich klote! 
Trieste gezichten, drijfnatte kleren 
·rjskoude handen en geen slaapplaats 
meer. Gelukkig hadden lDensen van de 
jeugdherberg Bergen op Zoom al eens 
aan-geboden om in noodgevallen te 
helpen. Nu, wij vonden dit wel 
'noodgevallig' genoeg om de mensen 
uit hun bed te bellen. Zij waren 
zelfs zo vriendelijk om ons te ko
men halen! We hebben daar heerlijk 
gedouched, geslapen en ontbeten. 
De aanblik van het kamp, enkele 
uren later, was niet iets om vrolijk 
van te worden. Iemand opperde al om 
er rijst te gaan verbouwen; zo dras
sig was net. Üe eer.ste uren hebben 
we niet veel meer gedaan dan aan el
kaar vertellen hoe erg het allemaal 
niet was. Op het hele kamp was geen 

KE STORM. OM DRIE UUR 1S NACHTS 
BRAK ER PLOTSELING EEN ORKAAN LOS; 
VOLGENS DE BRANDWEER WINDKRACHT 13 
d 14. 

droge plek te vinden om de spullen 
in op te bergen. Later kwamen mensen 
uit het. dorp ons helpen. Zij hebben 
er ook voor gezorgd dat de schaarse 
droge spullen die we nog hadden, op 
konden slaan bij een ondernemer vlak 
bij het ·VAK. Autochtonen hebben ook 
dekens en kleding van ons mee naar 
huis genomen. om te wassen en te dro
gen . 
De wederopb~uw van het kamp begon 
diezelfde dag al. "Vroege vogels" 
had luisteraars opgeroepen om het 
kamp te helpen. Daarop zijn heel 
veel telefoontjes gekomen. Jammer 
genoeg niet alleen positieve. Een man 
vroeg of die vredestent van ons al 
weer stond, dan zou hij haar wel 
weer om komen trekke.n. Bet merendeel 
van de reakties was echter hartver
warmend. 
Er zijn hee1 veel bungalow-tenten 
aangeboden. Ook de bodem van de kas 
is v9or het eerst sinds weken niet 
meer zichtbaar. De afgelopen weken 
zijn er ook caravans bijgekomen die 
we voor onbepaalde tijd mogen lenen. 
Klaas, een inwoner van Hoogerheide, 
bekommert zich op dit moment over de 
hygiënische toestand op het kamp; 
hij is een washok aan het timmeren. 
De publiciteit rond de "stormramp" 
heeft heel wat positieve reekties 
opgeleverd, maar er moet nog heel 
veel gebeuren, willen we volledig 
alttie-klaar zijn. Wanneer de eerste 
spade voor de voorbereiding tot 
plaatsing de grond in gaat, dan heb
ben we nog heel wat menskracht nodig 
Ook vóór die tijd is het al belang
rijk om goede onderkomens te heb
ben. 

Het VAK stelt zich niet alleen ten 
doel de plaatsing van kruisraketten 
te verhinderen; ook willen we de 
linK leggen tussen kernwapens en 
kernenergie en strijden tegen alle 
vormen van onderdrukking. Daarom 
moet het VAK ook een voortrekkers
funktie krijgen. We moeten laten 
zien dat andere woon- en leefvor
men mogelijk zijn! 50+ gaat al een 
windmolen voor het ka.mp op de kop 
tikken. Ook een groep uit de Noord
Oost polder, die in een keten van 
.kringloopwinkels zit, heeft groot
se bouwplannen. 
Kom eens kijken op het kamp. Dan 
kun j e ervaren wat het is samen te 
werken met een groep mensen die 
weigeren het buldezerbeleid van de
ze regering te aanvaarden. 
WE ZOLLEN LATEN ZIEN DAT JE NIET 
ZOMAAR. OM 550. 000 MENSEN HEEN KUNT 
LOPEN, EN DAT WE MEER KUNNEN! ! I 

Gerda. 

EEN INTERNATIONAAL ALTERNl>.TIEF 
DORP IN WOENSDRECHT, ZOMER 1 84? 

"Q:> de rand van de afgrond, van een 
wereldramp • . • . • 

ontrafel de wrboeZ., 
spin en weef de draad van het leven 
opnietaJ • . . met zorgzaamheid en 
erbal'l'llen, k:racht en hartstocht, 
sUm en sluw" 

Met een groep mensen uit verschil
lende landen zijn we vorig jaar bij 
elkaar geweest in een internatio
naal .kamp op de Larzac, in Frank
rijk, waar de boeren sinds jaren 
strijd voeren tegen het militaris
me De gezamenlijke kracht, die we 
daar opdeden, hee.ft geleid tot dit 
nieuwe initiatief. 
Op zoek naar nieuwe manieren van 
wonen, werken en leven willen we 
komende zomer in Woensdrecht een 
alternatie.f dorp bouwen. Een plaats 
waar gewoond, gewerkt, gelee.fd, ge
lachen, geluierd en gestreden kan 
worden . Waar we kunnen bouwen aan 
het perspektief van een internatio
naal netwerk zonder een verwoestend 
centrum. We willen het dorp tot le
ven brengen met bijvoorbeeld een 
bakkerij, een drukkerij, een radio
station, een bioskoop, een restau
rant, theater, enzovoorts. Ook wil
len we videogroepen, de alternatie
ve pers, een rondreizend circus uit
nodigen om onze ervaringen vast te 
leggen en door te geven. En we wil-

len het zo organiseren, dat het dorp 
een lange tijd voort zal leven. 
Waarom in woensorecht? De kruisra
ketten zijn bet symbool van de al
lesvernietigende ma.cht, en Woens
drecht is de plaats, waar in de loop 
van volgend jaar voorbereidingen 
voor plaatsing van kruisraketten van 
start kunnen gaan. Juist daar waar de 
macht zich zo duidelijk manifesteert 
is het nodig in verzet te komen. We 
willen symboliese en direkte akties 
organiseren uit solidariteit met de 
lokale akties tegen de komst van de 
kruisraketten, en uit solidariteit 
met de strijd voor vrede en vrijheid 
in de hele wereld. 
We roepen mensen, projekten en 
groepen op mee te doen aan de op
bouw van het dorp. Neem kontakt met 
ons op en vertel wat je denkt te 
kunnen bijdragen, wat voor aktivi
teiten je zou willen ontwikkelen. 
Laat ons weten wat je praktiese 
ideeën zijn om het allemaal ~ogelijk 
te maken. In het weekend van 27, 28 
en 29 januari hopen we een interna
tionale voorbereidingsbijeenkomst in 
Woensdrecht te houden. 
Voor informat-I-e: 
J.alph Levie 
Meidoornlaan 193 
F.Ve"'tûeeZ.: 
liane Kr>ikke 
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Op 24 december heeft er een feeste
lijke gebeurtenis plaat:sgevonden. 
Het ministerie •van subversieve za
ken van de ATOOMVRIJSTAAT is over
gedragen aan het VREDESAXTIEKAMP. 
Tot voor kort was het beheer van 
het enige ministerie van de atoom
vrije staat onder beheer van het 
Kollektief Rampenplan te Sittard. 
Dit kollektief heeft de aktie in 
1980 opgezet, in de hoogtij dagen 
van de anti-kernenergie beweging . 

De bedoeling was om bij een van de 
kernenergie bolwerken (Dodewaard, 
Borsele, Almelo, Petten etc.) een 
stuk land aan te kopen om daar een 
atoomvrije gemeenschap op te bou
wen. Binnen een j a.ar kochten I 000 
mensen een paspoort voor deze nieuwe 
staat in opbouw, en dat voor flO,-

Nu de kruisraketten op de vliegba
sis Woensdrecht geplaatst dreigen 
te worden, is dit de juiste p laats 
voor deze aktie . in Woensdrecht een 
ATOOMVRIJE staat als uitvalsbasis 
van akties tegen militarisme, kern
wapen.s, kernenergie (Borsele en 
Doel in Belgie zijn vlakbij) en an
dere vormen van onderdrukking.En 
tevens een mogelijkheid om een uto-

pies idee realiteit te laten worden: 
bouwen aan een gemeenschap waar on
derlinge solidariteit en strijd te
gen onderdrukking belangrijk is. 
Waar nieuwe vormen van energie voor
ziening, voedselproduktie, samenwer
ken en Si!IDenleven beproe.fd kunnen 
worden. 
Vanuit de steungroepen van het Vre
desaktiekamp zal er hard aan worden 
getrokken om door verkoop van pas
poorten het bedrag bij elkaar te 
krijgen om een stuk land voor de 
atoomvrijstaat te kopen. Voorals
nog blijft heb een symbolies land. 

MAAl< JEZELF TOT BURGER/ES VAN DE 
ATOOMVRIJSTAAT. 
KOOP &EU PASPOORT 

............................. 
EN DAARVOOR MAAK IK 
12,50 plus 1,40 (porto) 
OVER OP GIRO: 2238597, 
tnv atoomvrijstaat in 
woensdrecht, AMSTERDA~. 
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