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Plllli J)E . .• JIJIS'l'l~ 
Mensen die deze we

reld van kernge~eld beu 
zijn willen een Atoomvrij

staat stichten nabij de mi
litaire basis in Woensdrecht. 

Wordt medeburger/es door een 
paspoort te kopen: f 13, 90 over
mak~n op girorekening 2238597, 
t.n.v. Atoomvrijstaat, Amsterdam. 
Obligatie-leningen (ter waarde 
van f 100,-) zijn ookuitgegeven 
Voor nadere informatie bel 020 

168884 . MAAK VRIENDEN, KOLLE- I,-
GA'S, MEDE-VREDESAKTIVISTEN ~ 

TOT JE MEDEBURGERS! 
1 
~ _7, 
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Anti-Militaristles 
Tijdscl1rift No . Sis nu 

uit. De belangrijkste ar
tikelen zijn: - "De vredes

beweging op een keerpunt". Een 
analyse van de beteken.is van ra

dikale aanzetten tot 'n basisbewe-
ging voor de vredesstrijd; - "De vre

desbewegingen en hun reaktie op plaat
sing in Groot-Brittannië, Duitsland en 

Italië"; - "Kontra-guerrilla-strategieën" 
een beschouwing over met name Engelse en Ame
rikaanse guerrilla-bestrijdingsmethoden; -
"Een diskussie over herhalings-totaalweige
ren." Dit tijdschrift is te verkrijgen: in 

de betere boekhandel, voor f 4,50 per st. 
(dus sterk verlaagde prijs). Of recht
streeks bij A.M.T. , Esdoornstraat 14, U
trecht. Door overboeking van f 5,90 

(inklusief porto) op g.iro: 5567607 

llili .. JA)N IN 

Wat wil de Vredesak
tiekrant? Die vraag wordt 

ons vaak gesteld en we willen 
het best een keer kwijt: 't lief-

ste willen we met de krant spreek-
buis worden van een nieuwe basisbewe-

ging, binnen en verbonden met de al be
staande, brede vredesbeweging. Een aktie
kran.t van alle vredesgroepen die verder

gaande akties willen - van blokkades tot po
litieke stakingen - om de kruisraketten te
gen te houden en aán het hele wanbeleid van 
de heren in Den Haag een eind te maken. We 
willen zelf ook é~n van de vele basis- groe-

pen zijn, die de nieuwe beweging gaan dra
gen. Wie wil er mee helpen bouwen? We heb
ben nog heel veel .mensen nodig voor de 

verspreid.ing, het schrijven, typen en 
lay-outen, en al het andere werk! 
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We kunnen ons niet neerleggen bij 
een eventuele parlementaire meer
derheid voor plaatsing van kruisra
ketten. Spreek je daarom nu uit dat 
u besluit f5,72 of een veelvoud 
daarvan aan belasting ·te weigeren, 
indien de. regering besluit tot 
plaatsing van kruisraketten in ons 
land. 

EEN KLEINE DRIEDUIZEND MENSEN HEB
BEN DIT BESLUIT AL SCHRIFTELIJK 
KENBAAR GEMAAKT I 

STEUN DE DRIEDUIZEND WEIGERAARS KAM
PACNE VOOR DE BETAAL NIET MEE AKTIE 

''DROOMT'' 
NI~ I~ 

DE LANDELIJKE VREDESBEWEGINGEN HEB
BEN BEDUIDEND MEER MOEITE MET DE 
VRAAG OF BURGERLIJKE ONGEHOORZAAM
HEID OP DIT MOMENT WEL OF NIET AAN
VAARDBAAR IS DAN DE BASISGROEPEN. 
VOOR DEZE LAATSTEN IS HET OVERDUI
DELIJK DAT DE TOT NU TOE TOEGEPASTE 
AKTIEVORMEN ALS DEMONSTREREN, MANI
FESTATIES HOUDEN, ETC. NOODZAKELIJK 
ZIJN, MAAR ONVOLDOENDE OM"DE KRUIS
RAKETTEN TE KUNNEN TEGEN HOUDEN. 

De vredesbeweging Delft, een van 
deze basisgroepen, heeft met haar 
pas . uitgekomen boekje "NEE ZEGGEN 
IS NEE DOEN" een aantal bestaande 
voorstellen voor direktere akties 
samengesmeed tot een aktieplan. 
In haar 42 pag. tellende boekje 
zet de vredesbeweging Delft nog
maals duidelijk uiteen waarom we 
tot vez:-dergaande akties moeten 
overgaan. Aktie$ onder de· noemer 
werk-, bouw-, betaal niet mee; ver
dergaande aktievoorstellen waaraan 
mensen massaal op eigen woon-, eri 
werkplek kunnen deelnemen, komen 
aan de orde. (weigering defensie
belasting, stakingen, massaal ziek
melden, besmetverklaringen). 
Alvorens haar aktieplan te presen
teren wordt er eerst aandacht be
steed aan "de vraag hoe en onder 
welke voorwaarden verdergaand ver
zet tot sukses kan leiden. Bespro
ken worden: -legitimiteit van de 
akties; -de haalbaarheid; -juri
diese kwesties; -organisatorische 

IS 
en ideologies·e voorwaarden. 
Het aktieplan werkt naar een HOL
LAMDITUS-DAG toe, waarop het werk 
een volledige dag.wordt neergeleg~ 
NEDERLAND PLAT VANWEGE EEN AKUTE 
HOLLANDITUS EPIDEMI. 
Die epidemie breekt net v66r of 
op de dag van de parlementaire be
handeling (juni) uit. Mensen komen 
die dag niet naar hun bedrijf, kan
toor, of school, omdat ze staken, 
zich ziek hebben gemeld of verlof 
hebben genomen. 
Om Nederland totaal plat te krijgen 
moet de komende maand de vredesbe-

NI~ I~ J)()J~N 
weging, dwz. zowel de plaatselijke 
platforms, kernen, basisgroepen, 
als de landelijke beweging en uit
eindelijk het LOVO, gewonhen worden 
voor het aktieplan! 
Achtereenvolgens moeten er, diskus
sieavonden worden opgezet door/voor 
vredesaktivisten; vergaderingen wor
den belegd met sympathiserende poli
tieke partijen, organisaties en ker
ken; kontakten worden gelegd met 
plaatselijke bonden en bedrijfsgroe
pen; publiciteit worden verzorgd; 
etc. 
De door het KKN georganiseerde aktie 
week van begin mei is bij uitstek 
geschikt .c:>m de diskussie over het 
aktieplan en het werven van weige
raars centraal te stellen. Samen met 
alle ondersteunende groepen, organi
saties en met-name de bonden zal een 
definitieve keuze van de aktievorm 
gemaakt worden. 

Na haar nota "Wanneer scoort de vre
desbeweging", publiceert Delft we
derom een prima boekje .• 
"NEE ZEGGEN IS NEE DOEN"-: een stimu
lans voor de strategie van de vred
desbeweging, een aanzet tot een keu
ze voor verdergaande aktiemiddelen. 
Te bestellen door overmaking van: 
5 piek en een dubbeltje (inc. porto) 
op giro : 3500673 
tnv. Jan Roozenburg I N-bom kom. 

Delft 
Voor het bestellen van meerdere ex. 
bellen naar Huub Warmer 

Met ingang van nu start de VREDES·. 
AKTIEKRANT de DRIE DUIZEND KAMPAGNE 
Drieduizend VAK-lezers/essen kunnen 
het aantal weigeraars verdubbelen. 
ONDERSTEUN DEZE KAMPAGNE, BETAAL 
OOK NIET MEE (en geef je op als 
abonnee). Schrijf of bel naar de 
INFORMATIEDIENST van de krant. 
Póstbus 11347, 1001 GH A'dam, tel: 
020-168884. BETAAL NIET MEE. Nwe 
Keizersgracht 35, 1018 VB A'dam, 
tel:020-227197. 

lll~l)lll.flrJ~N 

De BETAAL NIET MEE zoekt trouwens, 
behalve· naar weigeraars, ook nog 
naar plaatselijke kontaktpersonant 

Alles wijst erop dat Lubbers ons de 
komende maanden een besluit tot 
plaatsing van op zijn minst 16 kern
raketten in de maag wil splitsen. 
Ondertussen zijn de voorbereidingen 
voor plaatsing volop aan de gang. 
• O.a. een schotelantenne, grondbo
ringen en $260 miljoen van het Pen-
tagon voor Woensdrecht. De bouwbe_ 
drijven Boele en van Eesteren, Ste
vin Wegenbouw, Visser Smit Hanap en 
Visser Smit Bouw zijn al betrokken 
geweest bij een overleg binnen Volker 
Stevin Holding over hoe ze de order 

voor Woensdrecht binnen kunnen halen. 
Voor een handvol geld zijn deze be
drijven bereid zich in dienst van de 
NAVO te stellen en mee te helpen om 
van Europa opnieuw een puinhoop te 
maken. 
Nat wordt ons antwoord op bouwwerk~ 
zaamheden en andere voorbereidingen? 
Om gericht aktie te kunnen voeren is 
informatie-onontbeerlijk over bouw
bedrijven, toeleverings-bedrijven, 
over alle ondernemingen die lustig 
meewerken aan de bouw van bunkers op 
de basis in Woensdrecht. 

Nu is meer dan ooit nodig dat de 
"OLLANDITIS, als krachtig wapen in 
het verzet tegen KRUISRAKETTEN , 
wordt ingezet. 
Er zijn al een aantal bouwbedrijven 
door Lubbers "ingelicht" over de 
bunkerbouw in WOENSDRECHT. Daarbij 
gaat het om de volgende bedrijven: 
BOELE EN VAN EESTEREN, VISSER SMIT 
HANAP, VISSER SNAP BOUW. 
Deze bedrijven zijn reeds betrokken 
geweest bij een vooroverleg binnen 
de VOLKER STEVIN HOLDING. 

Meld ons ieder nieuwt.je dat jou/jullie 
bekend is over bedrijven die plaat
sing van kruisraketten als bron van 
"werkgelegenheid" = winst beschouwen 
Doe speurwerk voor de vrede. 

Waardevolle informatie sturen naar: 
INFORMATIEDIENST 
VREDESAKTIEKRANT 
Postbus 11347 

1001 GH Amsterdam 

We roepen mensen en vredesgroepen 
langs bedrijven en instellingen te 
trekken om arbeiders/sters op te 
roepen zich voor te bereiden op de 
HOLLANDITIS-aktie. 
Mensen van de VREDESAKTIEKRANT zul
len vanaf 9 maart a.s. elke vrijdag 
bij bedrijven en instellingen kol
porteren met de aktiekrant. 
Nu de scholieren en rotterdamse ha
ven-arbeiders/sters stakingen voor
bereiden, is 'het startsein gegeven 
voor MASSALE HOLLANDITIS. 
Kolporteer mee, of in eigen plaats 
en regio, roep mensen ~op zich nu 
voor te bereiden op HOLLANDITIS. 
Vredesaktiekranten/stakingskranten 
zijn te bestellen op tel: 
020 - 168884. 
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DIVERS EN TOCH SAMEN 
"'N BERICHT UIT ,T 
WAAR PERSHING"'S 

LAND 
STAAN 

o \et'/Jt -weitet'? 
geb.t 6oJ 

Vier maanden . nadat plaatsing een
maal een feit werd is de diskussie 
binnen de Duitse vredesbeweging 
flink losgebarsten . Verschillen en 
tegenstellingen die in tijäen van 
enthousiast aktivisme vóór de plaat
sing begraven lekep .komen nu bloot 
te liggen. De vraag dringt zich HOE 
VERDER? 

Is bet niet een i l lusie - zo vragen 
onafhankelijke vredesgroepen zich 
af - effekt te blijven verwachten 
van parlementair gerichte akties? 
Is de parlement air e demokrat ie niet 
een rookgordijn voor machtsverhou
di.ngen waaronder plaatsing mogelijk 
was en blijft? Moet de vredesbewe
ging juist nu niet de groei van een 
basisbeweging stimuleren - van een 
beweging die tegel i j k borg staat 
voor kontinuïteit? 

Dit zijn vragen die ook binnen de 
Nederlandse vredesbeweging een 
steeds grotere rol beginnen te spe
len . Hieronder indrukken van een 
kontroverse. Een kontraverse op z'n 
Duits , :voor Nederl anders wel te 
verstaan dachten we zo. 

wy de strategie 
De Duitse vredesbeweging wordt voor 
een groot deel gedomineerd door de 
SPD (de Sociaal-Demokratiese Par
tij) , door de DKP (kommunistiese 
partij) en door de kerken. De offi~ 
ciëLe vredesbeweging. 
Daarnaast en binnen de vredesgroe
pen die met kerken en politieke par
tijen verbonden zijn bestaat er een 
tweede stroming. Een breed front 
van onafhankelijke, geweldloze en 
' anti-militaristiese' groepen . De 
basisbeweging. 

Tussen de basisgerichte vredesaktie
groepen en de officiële beweging 
botert het niet zo erg. Waaraan 
ligt dit precies? Eén van de oor
zaken is zeker de opstelling van 
de Sociaal-Demokratiese Partij , de 
SPD. Enkele ei taten ter verduide
lijking, Cm te beginnen de visie 
op de vredesbeweging van partij
voorman Egon Babr: 

"Ik zie de vredesbeweging aZs een 
uitdrukking van een groeiende twij
fel dat de normale kanaLen van on
derhandelen niet gefunktioneerd 
hebben. Dat is verstandig. De vre
desbeweging is noodzakeZijk en wen
selijk als een permanente druk op 
regeringen. '' Voor de SPD is druk 
door de vredesbeweging wenselijk, 
maar wat verstaat zij onder 'druk'? 

Niet veel meer dan het houden van 
demonstraties en een volkspetition
nement. 

Over de rol van burgerlijke onge
hoorzaamheid is de opvatting van 
de SPD heel eng. Volgens partij
woordvoerder Jo Leinen - geciteerd 
in een Duitse basistekst over het 
thema burgerlijke ongehoorzaamheid 
- is ttHet eigenlijke doeL van bur
gerlijke ongehoorzaamheid de diskus
sie - dus de publieke opinie - over 
een onderwerp te verbreden en te 
intensiveren. Dit met het doel om 
door middel van publieke debatten 
een gevaarlijke ontwikkeling poli
tiek te verhinderen. " Dat bete
kent dat verdergaande akties niet 
meer dan een waarschuwende f'unktie 
hebben. Ze zijn niet bedoeld om de 
druk op de regering effektief te 
verhogen. 

Het meest zorgwekkend en aanvecht
baar is wel: de SPD ontkent dat de 
vredesbeweging een eigen vermogen 
heeft te denken en te handelen. De 
arrogantie van politici . Egon Bahr 
nogmaals: "Zij (de vredesbeweging) 
brengt tot uitdrukking dat veel 
mensen bevreesd zijn en die vrees 
laten zien, maar niet in staat zijn 
strategieën uit te denken. Dat moe
teil anderen doen." Bij gevolg heeft 
de partij een gebrek aan openheid 
tegenover groepen die een andere 
strategie voorstaan. Het antwoord 
van de SPD op de vredesbeweging 
komt hierop neer: jullie de angst . 
Wij de strategie, de politiek en 
de macht. 

dagelyks verzet 
De onafhankelijke basisbeweging 
pikt deze opstelling van de SPD 
niet en levert er openlijk kritiek 
op. Tijdens de afgelopen herfst-ak
tieweek heeft deze stroming het ini
tiatief weten te nemen via een mas
sale kampagne van verdergaande ak 
ties. De blokkades in Bremer~aven, 
-een knooppunt voor •t vervoer van 
NATO-materiaal door Europa en naar 
het Midden- Oosten . Blokkades ook 
van .het ministerie van ontwikke
lingssamenwerking, en van de kof
fie-gigant Rothfos die het terreur
bewind van El Salvador steunt door 
afname van 50 procent van de kof
fie-produktie van het land. Akties, 
die er ook op gericht waren om het 
verband tussen kernwapens en andere 
sociale problemen te verduidelijken 
Tijdens de Aktie-week ontwikkelden 
zich vormen van dagelijks verzet 
tegen (kern)wapens en allerlei oor-

logsvoorbereidingen . Onze westerse 
sam.enlevingen zijn doordrongen van 
militarisme. 't Weigeren van mede
werking aan oorlogsvoorbereidingen 
was belangrijk onderdeel van de kam
pagne. Docenten richtten zich te
gen de oorlogsverheerlijking in het 
onderwijs. Broeders en zusters wei
gerden gedwongen dienst te doen in 
geval van oorlog. Arbeiders staak
ten de produktie van wapens en dwon· 
gen konversie af. Een, t wee , drie 
1'1\iljoen mensen de straat op - dat 
doet de overheid schrikken. Maar 
de dreiging, voorstelling, dat deze 
mensen in hun dagelijks leven niet 
meer meewerken en zand in het rader
werk gooien - dat is pas een waar 
schrikbeeld voor regering en mili
tairen. 

Tenslotte: het offensief van de on
afhankelijke vredesgroepen viel sa
men met de Aktie- week die door de 
officiële vredesbeweging was ge
pland, en dit was niet toevallig. 
De basisbeweging koos er bewust 
voor om aansluiting te zoeken bij 
de breedlevende verontwaardiging 
over de strategie van de officiële 
beweging . 

Langzaam maar gestadig groeit er 
in Du.itsland een duidelijke basisbe
weging. Een beweging die in staat 
is zelf brede initiatieven te dra
gen. Die zichzelf niet als aanvul
ling op, maar als tegenkracht tegen 
het parlementaire stelsel ziet. Een 
beweging die een eigen koördinatie
punt heeft, 'Die Koordinationsstel
le' in Kassel. Dit vorig jaar juni 
opgerichte centrum had een stimu-

lerende rol bij het op poten zetten 
van het scala van dagelijkse ver
zetsakties tijdens de herfst-week . 
Het is gegroeid uit eerdere blokka
de-initiatieven. Z'n voortbestaan 
staat voortdurend ter diskussie. 

konferentie 
Twee stromingen binnen de Duitse 
vredesbeweging - de officiHle ver
sus de basisbeweging. Ze ware.n bei-· 
de aanwezig op een konferentie van 
2 duizend vredesakt ivisten, die op 
11 en 12 februari in Keulen werd 
gehouden. 

De voornaamste i nzet van deze kon
fer entie was een vo~peti t i onne
ment , een soort zwaktebod van de 
officiële vredesbeweging. Besloten 
wer d - met een krappe meerder heid 
- om in enkel e Duitse deelstat en 
deel-petit ionnementen t e houden . 

Burgerlijke ongehoor zaamheid stond 
n.iet op de agenda , maar werd door 
de onafhankelijke vredesgroepen met 
sukses i ngebracht: tijdens de tra
ditionele paasmarsen zullen ook di 
rekte akties door de offici~le vr e
desbeweging wor den gedoogd . Ook de 
ver breding in themat iek, die de ba
sisbeweging wil, krijgt gestal te 
via verzet tegen de Nato-oefeningen 
komende herfst. 

De Duitse vredesbeweging - een voor
beeld? Op de konferentie i n Keu-
l en kwam er een gezamenlijke t ekst 
uit , waarin 'gehoor zame • en ' onge
hoor zame ' akties beide a l s toelaat
bare aktievormen werden vermel d. 
Dank zij een taaie strij d is men 
erin gesl aagd om de divezositeit van 
aktievormen door de , brede vredesbe
weging aanvaard te kri jgen . 

Hans 

koordinationss telle" 
In KasseZ. bestaat sinds juni '83 
een informeel koördinatiepunt voor 
burgerlijk-ongehoorzame akties van 
de Duitse vredesbeweging. Tot de 
oprichting ervan is besloten tij
dens een grote bijeenkomst van vre
desgroepen, waal' gepraat is ove:r 
verderpaand verzet tegen miLitaris
me. Éen der hoofdtaken van het cen
trum ie het uitgeven van een rond
schrijfbrief met berichten over bur
ger U ;ik ongehoo.rzame akties. 

HoeweL veel mensen het koöPdinatie
punt in KasseL aLs 'organies ' deel. 
van de basisbeweging beschouwen, 
is het voortbestaan van het Kaseel-

se eekretariáat niet onomstreden. 
Een veelgehoord kritiekpunt betreft 
het gevaar van burokratieezoing. An
deren zien in 'Kassel ' een midde·l 
om de lage drempet - de uminimate 
koneensus .. - van de brede Vl'edesbe
weging te overstijgen en verbanden 
te teggen tussen kettru.1apens en mi
litarisme, vrouwenonderdrukking, 
uitbuiting h:ier en in dd derde we
reLd, enzovoorts. 

Voor meer informatie: Koordinations
stptle 'ZiviLer Dngehorsam ' . Bodet
sdhl..Jinghstrasse 13. 3500 Kassel. 
Tel.: 0561 - 2858 
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"Als Reagan het heeft over het ver
dedigen van l\merikaanse belangen en 
bij het helpen uitmoorden van de be
volking in zijn achtertuin, bedoelt 
hij vooral dat hij de positie van de 
bedrijven daar zeker wil stellen. 
Derde wereldlanden worden al eeuwen 
gebruikt om er grondstoffen en goed
kope arbeid uit te slepen en dit 
weer duur te verkopen. En komen er 
meer mensen die het niet meer nemen 
dan staat ze een waanzinnige re
pressie te wachten. Deze repressie 
is alleen mogelijk dankzij de ekono
miese en militaire steun uit het 
westen of door direkte interventie 
van de VS. 
In Midden Amerika probeert een deel 
van de bevolking zich vrij te vech
ten van hun onderdrukking. En omdat 
het imperialisme de basis en de 
thuishaven in het westen heeft is 
onze strijd hier tegen datZelfde 
systeem een onmisbare ondersteu
ning van hun strijd daar. 

Juist nu is deze strijd weer erg 
aktueel omdat de VS steeds duide
lijker regimes ekonomies en mili
tair ondersteunt. Het wordt ook 
steeds duidelijker dat de VS be
reid is daadwerkelijk zelf te inter
veniêren. De interventie in Grena
da en het machtsvertoon rondom 
Nicaragua zijn hiervan sprekende 
voorbeelden. 
Zoals gezegd staan de belangen van 
het bedrijfsleven, mn. van de mul
tinati onals, aan de basis van deze 
politiek. De multis steunen op de 
regimes en de regimes op de ( cen
ten van) de m~ltis en op de macht 
van de grote oom achter de multis. 
Multinationals vertakken zich over 
de hele wereld, maar hun hoofdburo's 
en administraties zitten gekoncen
treerd in het westen. Bovendien is 
veel van hun produktie in de Derde 
Nereld bedoeld om uiteindelijk in 
het westen verkocht te worden, of 
vindt dê eindfase van de produktie 
in het westen plaats . .Het is duide
lijk dat de multis niet kunnen funk
tioneren zonder de vaste grond van 
het westen onder hun voeten. 
Op een bepaalde manier wordt er hier 
wel ~tie gevoerd ter ondersteuning 
van het verzet in de Derde ~iereld, 
maar het is maar zelden dat de ak
ties met een anti- imperialisties 
uitgangspunt gevoerd worden. Onze 
eigen westerse positie wordt er 
bijna nooit bij betrokken, meestal 
hebben ze een soort bumanisties uit
gangspunt. Zo van "die mensen heb
ben het daar zo vreselijk en daar 
moeten we tegen protesteren". onze 
akties zijn meestal heel symbolies, 
gericht op publiciteit, zonder dat 
we zelf vaak weten wat we met die 
publiciteit moeten. 

Belangrijk is dat we elkaar informe
ren over de benutte aktievormen en 
de effektiviteit daarvan." 

BOvenstaande is een gedeelte van de 
inleiding van het boekje "OORLOG 
IN JE ACHTERTUIN, ROTZOOI IN JE VOOR
TUIN". In Nederland zijn er .io to
taal zo ' n 000 vestingen van multi
nationals Uit de VS. In dit boekje 
is een lijst samengesteld van ruim 
270 van deze mullis die ook in lüd
de.n Amerika zitten . Van de bedrijve.n 
die aan wapenhandel doen en van Ne
derlandse bedrijven die vesting heb
ben in l·üdden Amerika is een aoarte 
l ijst gemaakt. Verder wat verha-
len over banken, fruitgiganten, 
en de zaadhandel. Tot slot besteden 
de schrijverstars een aantal blz. 
aan tips en aanwijzingen over hoe 
je meer te weten kunt komen als je 
akties zou willen voeren tegen een 
(of meer) van deze bedrijven. 
DAAR GAAT HET TENSLOTTE OU. 

"OORLOG IN JE ACHTERTUIN, ROTZOOI 
IN JE VOOm'UIN" kost !3. 75 
en is te bestellen bij : 
BLUF . van Ostadestraat 233-c 
Amsterdam. giro: 5245710 ovv 
OOTZOOI. 

draai de kraan open voor • ntcaragua 

Houdt Nicaragua Vrij 
Geef je op als kollektant( e) 
Giro: 3575699 

De wederopbouw van Niaaragua onder
vindt veeL tegenwerking. Daarom nam 
het Amsterdamse Nicaragua komitee 
twee jaar geleden het initiatief om 
te komen tot een stedenband tussen 
Amsterdam en Managua. Een band tus
sen twee hoofdsteden waardoor ideeën 
en er>varingen kunnen worden uitge
wisseLd. Een band ook aLs symbooL 
van de Amsterdamse poLitieke en fi
nanaiele ondersteuning van de Niaara 
guaanae revolutie. 
In het kader van dit samenwerkinga
verband vind van 5 tot en met 10 mrt 
een straatkoHekte plaats. CentraaL 
hierin staat het dzoinkwaterprojekt 
voor de wijk Laureno Mairena, een 
van de arnste wijker,~. van Managua. 
Een betere drinkwatervoorziening zou 
een enorme vooruitgang betekenen 
voor>aL voor> wat betr>eft hygiene en 
het voorkomen van ziektes. Bet ge~ 
is bestemd voor de finansiering van 
nrlteriaaL voor> water>Leidingen. De be 
bewonersters van de wijk graven zelf 
de geuLen vool' de buizen en Leidin
gen om de kosten te dr>ukken. 
DRAAI DE KRAAN OPEN VOOR NICARAGUA. 
gil'o: 35 75 699 tnv. Niaar.Kom.A'dam 
MogeLijk verdubbeLt het ministel'ie 
van Ontwikke Ungaaamenwer>king het 
koLLekte bedzoag. 
Geef je op aLs koHektant(e) bij het 
komitee. Nwe Berengr>aaht 29, A 'dam 

teL. 020 - 22 99 53 

Nicaragua Komitee Amsterdam 
Nw Herengracht 1!i 
1011 RL Amsterdam A'dam 
tel. 020-229953 

KOLLEKTE 
5 t/m 10 MAART 

adiezenders spelen in de n1caragu 
aanse revolutie een grote rol. i n 
el- salvador zijn zenders onontbeer
lijk voor de verzetsbeweging FMLN. 
giro: 2936572, tnv eskn,ovv radio. 

.~()~()RQlTERDAM 
- IN OI!. ~AR~r-1 O~c:rrtG • 

NET UIT! : de laatste publikatie 
van RAKET. Ben je ook zo getnteres
seerd in de krisis van de jaren der 
tig, omdat die zoveel overeenkom
sten heeft met nu? Maar vind je die 
geschiedenisboeken ook zo verve l end 
en taai? De mensen van RAKET geven 
de oplossing: ROOD ROTTERDAM IN DE 
JAREN DERTIG bestaat namelijk voor 
het grootste deel uit i nterviews 
met mensen die die tijd hebben !lee
gemaakt. Met Rotterdammers die akti 
tief waren in de linkse arbeiders
beweging, aktief i n de verschillen-

de stromingen en organisaties . 

Omdat i k de af'gelopen dagen druk 
ben geweest met de krant heb ik nog 
geen tijd gehad om het boek te le
zen ,. - op de i nlei ding en een paar 
pagina ' s na. Dit en het zien van 
al die f oto 's waren voor • .ij al ge
noeg om enthousiast t e zijn en je 
dit boek te durven aanbevelen. Het 
kost maar 25 piek en is te verkrij
gen in de beter e boekhandel of bij 
RAKET zelf •. Postbus 63003 , 3002 J A 
Rotterdam . Tel : 010 - 256090 

Als we geen zin hebben om toe te 
kijken hoe mensen keer op keer on
derdrukt worden voor onze voll~ 
su~ermarkten wordt het tijd ver
der te komen met ons verzet. Onze 
solidariteit kent pas zijn bet~ke
nis als we ook hier een bedreiging 
vormen voor het imnerialisme. Ne 
moeten zo bedreigend worden dat ze 
niet meer rustig onze omgeving als 
thuisbasis kunnen kiezen, en het 
ze zo lastig mogelijk maken ais 
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we kunnen. Daarmee kunnen we ook 
politieke druk uitoefenen naar de 
regeringen van de multis . 
We kennen al een aantal manieren 
om het ze lastig te maken, en wat 
we niet kennen, leren we aldoende 
snel . Door gewoon te gaan kijken 
bij een mogelijk doel krijg je 
al snel flitsende ideeën over de 
meest uiteenlopende prikakties . 
Soms is het slim langer stil te 

te blijven staan bij één doel, 
en niet van het ene naar het andere 
te hollen, omdat je dan telkens 
meer weet en dus ook meer kunt doen. 

ER KO!fl' DUS BINNENKORT EEN LANDE
LIJKE AXTIEWEEK, EN WEL VAN 6 . TOT 
EN NET 12 MEI. AAN HET SLOT VAN DE 
KONFERENTIE VAN HET KOMITEE KRUISRA
KETTEN NEE ( KKN J ZEI VOORZITSTER 
SINI STRIKWERDA: " EEN DING IS ZE
KER, DE AKTIEWEEK GAAT DOOR. " EEN 
KONKLUSIE, DIE ALLANG VOOR DE KON
FERENTIE DOOR HET KKN GETROKKEN WAS. 

DE AKTIEWEEK IS GEVULD MET IDEEifi 
ALS HET BOVDEN VAN .STILTE-KRINGEN, 
NACHTELIJKE WAKES EN DEMONSTRA
TIES, MAAR ZIJ IS NOG NAUWELIJKS 
ORGANISATORlES VOORBEREID. HET FNV 
SCHIJNT EEN POLITIEKE WAARCHUWLNGS
STAKING TE OVERWEGEN, MAAR OF DE 
DRUK OP DE V AXBONDSTOP GROOT GENOEG 
IS OM AAN DIE NOODZAAK TOE TE GE
VEN? 

IN IEDER GEVAL IS HET BELANGRIJK 
DAT DE AKTIEWEEK EEN SUKSES WORDT 
-EN DA.T WE ER PLAATSELIJK ONZE EI
GEN INVULLING AAN GEVEN. HET ZWAARD 
VAN DAMOCLES - EEN KABINETSBESLUIT 
OVER DE KRUISRAKETTEN - HANGT ONS 
NO BOVEN BET HOOFD, DAAR MOETEN WE 
ONS DUS NU MET STAKINGEN EN DIREKTE 
AK'liES TEGEN VERWEREN. MOCHT BEGIN 
MEI HET BESLUIT BIJ VERRASSING AL 
GENOMEN ZIJN, DAN MOETEN DE POPPEN 
HELEMAAL AAN HET DANSEN ZIJN. 
HET IDEE VAN EEN POLITIEKE STAKING 
LEEFT, MAAR ZULKE STAKINGEN KOMEN 
PAS ECHT VAN DE GROND ALS PLAATSE
LIJKE VAKBONDS- EN VREDESGROEPEN 
ER HET INITIATIEF TOE DURVEN NEMEN. 
ALS MENSEN IN BEDRIJVEN EN KANTOREN 
SPONTAAN BUN WOEDE GAAN UITEN OVER 
~T MISDADIGE BELEID VAN DE REGE-

RING-LUBBERS. 

MAAK STAKINGSPANPLETTEN, DEEL OPROE
;PEN UIT AAN FABRIEKSPOORTEN EN IN 
KANTINES. ROEP KOLLEGA'S OP OM HEF 
TE STAKEN. NEEM KONTAKT OP MET 
VREDES-AKTIEGROEPEN VOOR PUBLICI
TEIT EN ONDERSTEUNING. EN OVERSTELP· 
DE FEDERA1'IERAAD VAN HET FNV MET 
BRIEVEN, WAARIN HET UITROEPEN VAN 
EEN ALGEMENE STAKING WORDT GEEIST. 
(PEDERATIERAAD FNV, POSTBUS 8'456, 
1005 AC, AMSTERDAM) 

EN VERGEET NIET EEN BERICHT 
OP TE STUREN AAN DE VREDESAK
TIEKRANT OVER DE !JTAXINGSDA
TUM, HET AANTAL WERKNEMERS 
DA1' MEEDOET, ENWVOORTS. 5 
POSTBUS 11347, 1001 GH AM
STElfDAM 
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OP 14/15 JANUARI WAREN IN HET DE
VENTERSE VROUWENHUIS RUIM 60 
YROUWEN (MEER KONDEN ER HELAAS NIET 
IN) BIJ ELKAAR OM PLANNEN TE MAKEN 
VOOR AKTIES TEGEN DE TOENEMENDE MI
LITARISERING EN DE VERSLECHTERENDE 
POSITIE VAN VROUWEN. 
EEN VAN DE PUNTEN DIE DAAR NAAR VO
REN KWAMEN IS SAMENWERKING TUSSEN 

WITTE EN ZWARTE VROUWEN, OF BETER 
HET GEBREK DAARAAN. 
EEN ANDER PUNT WAAROVER GEPRAAT IS 

· TIJDENS HET WEEKEND IS HET THEMA 
"VROUWEN PAKKEN DE AARDE 
IN EEN VOI.,GEND NUMMER VAN 
DESAKTIEKRANT WILLEN WE 
AANDACHT BESTEDEN. 

TERUG". 
DE VRE
DAARAAN 

IS HET JULLIE AL OPGEVALLEN DAT IN 
VREDESPLATFORMS, BASISGROEPEN, OP 
DE KKN-KONFERENTIE EN DERGELIJKE 
BIJNA ALLEEN WITTE GEZICHTEN TE 
ZIEN ZIJN? (BLANK HEEFT EEN BIJ
SMAAK VAN SUPERIORITEIT.) EN DAT 
TERWIJL JE, OP VEEL 
PLAATSEN IN NEDERLAND STEEDS ZWARTE 
MENSEN TEGENKOMT - MENSEN UIT DE 
(EX)-KOLONIEN, BUITENLANDSE ARBEID
(ST)ERS, VLUCHTELINGEN. 
OOK IN HET DEVENTERSE VROUWENHUIS 
ZATEN WE MET ALLEEN MAAR WITTE 
VROUWEN. ER WAS WEL AAN GEDACHT OM 
ZWARTE VROUWEN UIT TE NODIGEN, MAAR 
PAS · TOEN ALLES AL GEORGANISEERD 
WAS, ZONDER ZWARTE VROUWEN. 
HOE KOMT DAT NOU? ZWARTE MENSEN 
WORDEN NET ZO GOED ALS WITTEN DOOR 
DE BOM BEDREIGD. OP 29 OKTOBER LIE
TEN ZE OOK MET VELEN HUN PROTEST 
DAARTEGEN HOREN. WAAROM IS ER DAN 
ZO WEINIG SAMENWERKING TUSSEN ORGA
NISATIES VAN ZWARTE MENSEN EN VAN 
WITTE MENSEN BINNEN DE VREDESBEWE
GING? OP. DIT PUNT WIL IK HIER WAT 
DIEPER INGAAN. IK HEB HET VOORNAME
LIJK OVER DE VROUWENVREDESBEWEGING, 
MAAR VEEL ERVAN GELDT OOK VOOR DE 
GEMENGDE VREDESBEWEGING. 
NOG TWEE OPMERKINGEN: IK BEN ZELF 
EEN WITTE VROUW. LIEVER HAD EERST 
EEN ZWARTE. VROUW AAN HET WOORD GE
ZIEN, MAAR HET LUKTE ME NIET OM DAT 
OP KORTE TERMIJN TE . ORGANISEREN. 
DAT ZAL DAN IN IEDER GEVAL DE VOL
GENDE KEER GEBEUREN. 
IK GEBRUIK IN DIT STUK HERHAALDE
LIJK 1 WE 1 , ALS IK HET OVER WITTE 
MIDDENKLASSE VROUWEN HEB, DE GROEP 
WAAR IK ZELF UITKOM. IK WIL ME DAAR 
NIET BUlTEN PLAATSEN, MAAR VANUIT 
DE FOUTEN DIE DIE GROEP (WIJ) 
VOORTDUREND MAAKT HET PROBLEEM VAN 
DIE SLECHTE SAMENWERKING BENADEREN. 

Gekleurde bril 
We zullen eerst onze hand in eigen 
boezem moeten steken en ons afvra-

gen wat er schort aan onze eigen 
organisaties en opstelling waardoor 
zwarte vrouwen zich er kennelijk 
niet in kunnen vinden. 
Er zijn allerlei oorzaken aan te 
wijzen voor het gebrek aan samen
werking: 
De vrouwenvredesbeweging wordt tot 
nu toe gedomineerd door witte vrou
wen uit de middenklasse. Door onze 
eigen achtergrond hebben we het 
makkelijkst toegang tot die groep 
en zijn we ook geneigd onze mede
strijdsters daar te zoeken. Tenzij 
we er bewust voor kiezen om met an
dere groepen samen te werken. Doen 
we dat niet'· dan ontnemen we ons
zelf de kans om ons blikveld te 
verruimen en informatie die we over 
andere groepen hebben te toetsen 
en aan te vullen. Dan blijven we 
dus door een witte-middenklasse 
bril kijken. 
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Door onze afkomst hebben we meer 
mogelijkheden en middelen om ons 
persoonlijke leven zó in te rich
ten dat we tijd en energie in bij
voorbeeld de vredesbeweging kunnen 
stoppen. Voor veel zwarte vrouwen 

ligt dat heel anders (ook voor wit
te vrouwen uit de arbeidersklasse 
trouwens). Zij worden dagelijks ge
konfronteerd met problemen rondom 
huisvesting, geldgebrek, 
natie, racistisch geweld of de po
litieke situatie in hun land van 
herkomst. Logisch dus dat zij daar 
al hun handen vol aan hebben. De 
strijd wordt dus heel gescheiden 
gevoerd, terwijl er juist een ver
band bestaat tussen de steeds ver
der opgevoerde bewapening en deze 
dagelijkse problemen. Terwijl de 
defensiebegroting met 2% omhoog 
gaat, en de wapenindustrie en -han
del bloeit, wordt van de mensen met 
de laagste inkomens het meest afge
pakt door de bezuinigingen. Boven
dien poogt de regering nu het "kri
sis" is, weer van de buitenlandse 
arbeid(st)ers af te komen door een 
strenge vreemdelingenwetgeving, op
rotpremies en dergelijke. De CP 
doet hier nog een schepje bovenop 
door handig gebruik te maken van 
de groeiende ontevredenheid van 
mensen die hun vertrouwen in de re
gering hebben. verloren. Ze wijzen 
buitenlanders aan a~s zondebok door 
een onjuist verband te leggen tus
sen de werkloosheid en de aanwezig
heid van buitenlanders hier. 
Als we weinig of geen kontakt heb
ben met zwarte vrouwen (-groepen) 
of in ons kontakt niet open staan 
voor hun direkte problemen (die 
voor ons minder spelen) zullen in
houd en doelen van onze akties wit 
gekleurd en dus diskriminerend 
zijn. Zo worden (vaak onbewust) ra
cistische tendenzen versterkt en 
worden de bestaande scheve verhou
dingen in stand gehouden, ook bin
nen de witte vredesbeweging. Waar 
gebrek aan kontakt en samenwerking 
toe kan leiden kunnen we zien in 
de strijd die door witte vrouwen 
gevoerd is tegen porno. Het effekt 
hiervan is niet zozeer geweest . 
porno minder is geworden, maar 
zwarte vrouwen nu meer in porno 
bruikt worden. 

Voorbeelden van slechte samenwer
king met zwarte groepen vinden we 
ook elders in de vredesbeweging. 
Zo besloot het KKN om de gezamelij
ke organisaties van buitenlanders 
de eerder toegezegde spreektijd 
op de 29-oktober demonstratie niet 
te geven. Dit omdat alle 16 organi
saties van het KKN uiteindelijk 
zelf spreektijd wilden hebben. 

(Zie vredesaktiekrant nr. 4) De be-

langen van buitenlanders werden on
dergeschikt gemaakt aan de belangen 
van de 16 organisaties van het KKN. 
Onder druk van de organisaties van 
buitenlanders zelf. en van witte 
groepen die met vredesstrijd bezig 
zijn, moest het KKN dit besluit 
toen herzien. (Op de aktiekonferen
tie van het KKN op 4 februari j.l. 
waren trouwens ook geen zwarte men
sen aanwezig. ) 

IS 

Ontwikkelings 
hulp 

Een andere manier waarop ongelijk
heid door de witte vredesbeweging 
in stand wordt gehouden betreft de 
vaak gehoorde vergelijking van zo-

veel gulden per minuut 
ning en zoveel mensen 
verhongerd. Op zich is het 
dat er een verband gelegd 
tussen de bewapening en de armoede 
in de wereld. Maar de armoede in 
wordt niet veroorzaakt door gebrek 
aan geld, maar doordat de meeste 
mensen geen moer te vertellen heb
ben en een minderheid bijna alle 
rijkdommen in bezit hebben genomen. 
Bangladesh is er een duidelijk 
voorbeeld van dat armoede niet met 
geld kan worden opgelost. Na de on
afhankelijkheid in 1971 zijn daar 
meer ontwikkelingsgelden ingepompt 
dan in enig ander land. Toch is 
sinds die tijd het percentage arme 
boeren meer dan verdubbeld en heb
ben d~ rijken zich enorm weten te 
verrijken. De afhankelijkheid ten 
opzichte van het westen is ver
sterkt. Dreikwart van de nationale 
begroting meet gedekt worden door 
geld uit het bui tenland. Hoe vaak 
heb ik arme boeren en vrouwen daar 
ook niet horen verzuchten: " We zijn 
tot bedelaars gemaakt, we kunnen 
alleen nog maar onze hand ophouden: 

Bij "ontwikkeling" wordt 
westen meestal gedacht aan het 
westerse ontwikkelingsmodel. Dat 
we dankzij "onze hoge ontwikkeling" 
inmiddels op de rand van een alles
vernietigende kernoorlog staan 
wordt daarbij verzwegen. 
Het paternalisme en superioriteits
gevoel zit diep geworteld in de 
westerse koloniale geschiedenis. 
De koloniale politiek wordt in ver
hulde vorm nog steeds voortgezet 
door regeringen en partikuliere 
hulporganisaties. Het heet nu ont
wikkelingssamenwerking, internatio
nale arbeidsdeling, het in stand 
houden van de nationale veiligheid 
en dergelijke. In feite is het 
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niets anders dan het beschermen van 
het eigen bedrijfsleven, zekerstel
len van de aanvoer van grondstoffen 
gebruik maken van goedkope arbeids
krachten en mil i tarisatie. Uit 
medemenselijkheid werken veel men
sen mee aan deze roofbouw op de 
derde wereld. 

Willen we in de vredesbeweging mee
werken aan het opheffen van de hon~ 
ger in de derde wereld, dan kunnen 
we alleen die regeringen en groepen 
ondersteunen die opkomen voor de 
belangen van de onderdrukte bevol-

Racisme he
stryden 

Willen wij met zwarte vrouwen geza
menlijk strijd voeren, dan kunnen 
we er niet omheen om ook de strijd 
tegen racisme aan te gaan. Doen we 
dat niet, dan is onze strijd inef
fektief en diskriminerend. 
Ik zie niet zoveel heil in het 
"zoeken naar racisme in jezelf", 
zoals de laatste tijd veel in witte 
vrouwengroepen gebeurt. Het is no
dig dat witte vrouwen ontdekken 
waarin zij zich racistisch gedragen 
maar als zij alleen dàt doen, wordt 
in één klap de strijd tegen de ra
cistische strukturen in onze samen
leving (bv. wet buitenlandse arbei
ders, spreidingsbeleid van de ge
meente Rotterdam, afname van subsi
die voor zelforganisaties van zwar
te mensen) vergeten. Terwij 1 je, 
als je sämen met zwarte vrouwen 
de strijd tegen dat racisme aan
bindt, je vanzelf ook wel gekon
fronteerd wordt met je eigen racis
me, en gedwongen wordt je ideeën 
en gedrag te veranderen. Voorwaarde 
is natuurlijk dat je open. staat 
voor het erkennen van je eigen fou
ten. De gezamelijke suksessen en 
de vriendschapsbanden die in zo'n 
gezamelijke strijd ontstaan zijn 
uiteindelijk de beste garantie 
voor een groeiend verzet tegen ra
cisme in jezelf en in de samenle
ving. 

Wat te doen·? 
We moeten verbanden leggen in .onze 
akl ties naar de ekonomische onder
drukking en het toenemende racisme 
en sexsisme. Dat betekent: 
- kontakten leggen en verdiepen met 
zwarte vrouwengroepen en groepen 
van buitenlandse arbeidsters om van 
hen te horen wat hun direkte pro
blemen zijn en wat hun visie is· 
op de vredesstrijd en hun belang 
daarbij. 
- komen tot een open samenwerking 
om gezamelijk verbanden te leggen 
tussen militarisme, racisme en· sek
sisme en ekonomische onderdrukking~ 
om vandaaruit gezamelijk tot aktie 
te komen. 
- akties van zwarte vrouwengroepen 
tegen racisme en ekonomische onder
drukking aktief ondersteunen door 
ons erbij aan te sluiten of op haar 
minst onze ·solidariteit ermee te 
betuigen. 

Jenneke 
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opbouw 

"Ik rJa8 ats een boa~!, 
m'n vosten stevig gsptant 
en "''n hoofd in dB woUcenn 

Een eind verderop, aan hst eind van 
d6 met riJp bedekte velden, doemt 
iets op dat 1<16Z. eens een kamp sou 
1<unnsn si;jn. En ;j(A)(Jl.: battonnen, 
gen spandoek. dzoWc bouwend8 Vl'OUl.I)Bn 

gen rokerig vuurtje en de eerste 
wm;jsends bow..>sete geven dB 
ptaate aan r.1aal' het kamp sal. komen 

lWt u vest te koud om tang stil. 
te bU.Jven etaan, dus ik ben binMn 
viJf minuten at aan hBt 1<16rk: hout 
s;jOUJAXm, tinmflren, woretsten met 
het pl.aetic, dat de bendBrs !Jater
dicht moet maken. De eindetoss 

trein- en busreis u at gaw.> ver
ggten. 
Ti.jd#ns at die bedriJvigheid ie de 
Bttmming prima. Bet geeft een sterk 
gevoet at s6 snel. VOO!' veel. Vl'OUt.16n 
Hn thuu in e tkaal' te kunnen ut
t4m. Bovendien is er erg vee t steun 
t-'2n buiten af: mBnBen uit JloBnB
dHcht met een bus vol. boodschap
pen; buren die aich sufpiekerten hoe 
ae ons kunnen hetpen dB (kouds!) 
nacht door te komen en hout, hout 
en nog eBnB hqut aanbieden; mBnBen 
uit de buurt met koffie, bol'l'el., 
dskBnB, ens. • OVerstroomd met hal'te-
l.iJK.JuJÜ en mooie vezohaten. Vrow.> 
van sestig (IJ: "Ja, de mannsn vin
den het maar. niks hè. Nee hoor. Je 
tast toéh hun systeem aan. Jlat moet 
ik nou met ao 'n man, hè. 't Ie echt 
een tievel'd, maar dan tt18t van ge
~ beton." 
De eerste avond om het kampvuur 
moeten 1<16 een aantal. dingen door
spreken. Bet kamp bl.i,jkt het inia
tief van maar I In Vl'OUI.J, Caro t, uit 
Gzoeenham Comnon, te. aijn. TBN-iit 
ik (vanuit SoesterbergJ fette du
kussies Vel'lo)(%Cht over pel's. 1<16 t of 
geen mannen (en wáári, de doel.etet
l.ing van het kamp en dat soort ding 
en meer. b ti;jkt iedereen lakoniek 
te ai;jn. 
Be taae bti;jkt dat maar drie .vrouwen 
het aien aitten om pezomanent in het 
kamp te gaan tJonBn. De rest aat de 
votgendB dag of de dag daarop ver
trekken. Verder is dB bestzoi;jding 
van dg kou het betangri;jkste ge
spreksondBl'lt.)Brp. OUdel's Vl'OUWBn uit 
dB bUUf"t kunnen 80 hun 1 OOl' togsmid
à8l.tjes1 tegen de kou nog eens van 
stat haten. Zo zie ;je maar ~eezo. 
De votgendB dag begint het te 
eneew.>en. fleer veel. betangstetting, 
koffie en soep uit de buurt. Onder 
els grootste hiLariteit t.>Ol'dt een 
t.)C gebow.xl. Ondanks dB kou een ge
aettige, inspirerende boel. dus, 
daar in Votket. •aeertje• 
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vrede sluit niemand 

's ltlol'gBnB ats ik wakJ<ino wol'd, veet 
kleren aan, en eBrst naar de fiC. 
De IIC, een gegrmxm gwt met daar
overheen een hutJe van stokleen en 
pt.aet-tc, staat ao 'n tien meter van 
mijn 'bender' vandaan. Snel. een 
vuurtje maken, wchten tot het wa
ter kookt "" ontbijten. Aan de stag 
opruimen. aj'IIXl.Bsen, schrijven, 't 
vuur aanhouden, post doornenHm, etc 
Jle ontvangen veet post. kaarten, 
brieven, pakJes. tete(/l'a17r116n; van 
at les hebben 1<16 at in 'els bus' ge
had. J(ITfJ'flfll' dat er soms geen afaen
dBr- opstaat, dan kunnen 1<16 niet van 
ons Laten hor-en. 
Ik vind het heerHik om ao in de 
buitentucht beaig te sijn en ao 
eenvoudig mogetiJk te teven. 

Rond het ~ 1wmen dg eerste 
mensen op beaoek. Vaak met koffie, 
r.li:U'IIW chocomet, soep, t.1<kernij. 
hout~ ptastic, ena. En •s btijven 
komen. Vr-ow.>en voor Vred# veraor-gen 
om dB beurt de b.rlchtge-ving, Z8 
komen dan 's mi.dtJa(Js op het kamp. 
geven de teLefoontJes door, hal.tm 
ds rJa8 op. en nemtm dg berichten 
oon ons mee terug. 
Heet fijn dB as VOl'rriBn van onder
steuning, IIICUU' er ai.t voor mij ook 
een and6r4 kant aan. Het maakt miJn 
fysieke teven r.~el. gemakkeU:jker, 
ma.r het konfrontsfl'l't me ook met 
ds ettendB van deae maatschappij. 
De eZ.lende van het geen Wl"tl'OUl.l)tm 
in e'tkaal' hebben, nut open en ••r
Ujk tegen etkaar durven sijn, je 
snel. schul.dig en mindertJamtdig voe
ten. 

Ik voel. vaak de vel"'Jaehting 
om ndank je wet" te horen, Ik kan 
dat soms niet aeggen, omdat ik som
mige dingen bijvoorbeel-d niet ge
zond of niet tekkel' vind. Of omdat 
het door at die overvtoBd hiBr ~eer 
gaat U;jken op dB leegte van onse 
konsumptie maatschappij I In Btm ge
sprek verontschul-digt de heaoekster 
aich hierover, dat aij niet hier 
kan komen wonen om de lln of andere 
reden. Waarom geLoven we niet in 
elkaar? Jle aijn toch beide bsaig? 
Ieder- op haal' eigen manier. "Vrede 
set niemand buiten spet. n 

Bet kamp is VOO!' mij een pl.aats 
waazo mBnBen e tkaal' kunnen ontmoeten 
Waar gepraat kan worden over hoe 
tt18 witten teven en hoe r.u~ onae teef
situatie kunnen ver-anderen. Een 
pLaats ~ iedereen bBWUBt kan 
worden van haal' eigen ve:rant~r-de
tijkheid om deze maatschappiJ, be
schermd door wpens, te Vtn'andel'en. 

Diti, vaste be~onster van hst kamp 

~- -
'C • 

welkom 
Bet vrow.>enveraetskamp staat er. 
Tot nu toe aijn er nog niet veel. 
akties gevoerd, lllaa1" dat tigt niet 
aan de kampvrow.>en. Die ontvangen 
~tke dag hst beaoek, ao 'n 20 mensen 
pel' dag, VBrsorgen een niew.>sbl'ief, 
onderhouden kontakten met de bevot
king, ver-1ce7men dB basis ott:. 

Bet is beLangrijk dat er een vrou
wenkamp in VoLket staat; ~e moeten 
ons niet b Und etaren op Woens-
dl'echt. Een vroWüenkamp om Soes

ter-berg een vervo tg te geven. een 
vervo tg van vr>oWüenkl'acht en van 
analyse van het vrouwondezodrukken
de militair-e apparaat. Kom dus naar 
Votke1 zodat het kamp kan groeien 

OP 8 1IAART IS ER ~N OPEN DAG I/AAR
OP OOK ENIGE AKTIBS GEPLAND ZIJN. 
V•ràer• info op het affiche f•oa). 

In Deventer is besloten om van 19 
t/m 24 mei een vrouwenverzetsweek 
te oraaniseren . Het ls d.e bedoelin<'l 
dat vrouwenqroenen haar ei<'len aktie 
voeren en een ·id.ee om de week in 
het ~~-kamn in Volke~ gezameli1k 
te besluiten. 
I~: Ontmantel de Basis 
Olar'jan) ; Snrinqbalsemien 

; Anti- racisme-krantenqroen 
(Uarqriet); Vrouwen

nakken-de-aarde-teruq 
(Judith). 

._ 

'HET MILITAIRE APPARAAT IS EEN GE
WELDADIGE UITING VAN HET PATRIAR
CHAAT, NIET MINDER, MAAR OOK NIET 
MEER. HET IS SLECHTS EEN VAN DE VELE 
GEWELDADIGE INSTITUTIES VAN MANNEN
MACHT . DIT BETEKENT. DAT OPHEFFING 
VAN HET MILITAIRE APPARAAT HELEMAAL 
NIET INHOUDT DAT ER VREDE OP AARDE 
ZAL ZIJN , DAT VROUWEN NIET MEER ON
DERDRUKT EN UITGEBUIT WORDEN , DAT 
DE DERDE WERELD NIET MEER ONDERDRUKT 
EN UITGEBUIT WORDT, DAT FYSIEK GE
WELD ALS MACHTSMIDDEL VERDWENEN ZAL 
ZIJN. DE AANDACHT VAN EEN VROUWEN
VREDESBEWEGING MAG DAN OOK NIET UIT
Sl;UITEND GERICHT ZIJN OP BESTRIJDING 
VAN HET MILITAITK APPARAAT, LAAT 
STAAN OP · BEN NOG BEPERKTER DOEL, BE
STRIJDING VAN KERNWAP.ENS 1 • 

Uit 'ONTMANTEL DE BASIS (blz. 164) 
Te bestellen door overmaking van : 
14 gulden (incl. f4,25 porto) 
op giro : 4025412 
tnv. Vereniging Vrouwenvredeskamp. 
~sterdam . 

vrouwen- actie 
Zoals we in ons vorig n..-er al 
vermeldden zitten er IlOlieDteel in 
Turkije mensen gevanaen vanweae hun 
aktiviteiten binnen de Turkse vre
desbewegina, die sinds de coup op 
12 december '80 verbOden is. 
Wat er niet expliciet bfj vermeld 
stond, maar waar we nu toch wel aan 
dacht aan willen geven, is dat daar 
bij ook een aantal vrouwen gevanaen 
zitten, die naast lid te zijn ge
weest van de vredesbeweging, ook 
aktief waren in de IKD, de verboden 
Turkse vrouwenbeweging. 
Een van deze vrouwen is mevrouw 
Isvàn, haar staat een gev~nia
straf van 5 en nogmaals 8 jaar daar 
bovenop te wachten, wat aezien haar 
leeftijd neerkomt op levenslana. 
Zij zit, evenals vele anderen, in 
een militaire gevanaenis, in af
schuwelijke omstandigbeden en heeft 
hoeaenaamd geen kontakt met de bui
tenwereld. 
Op 8 111aart (datum onder voorbehoud) 
- hebben een. aantal anti-fascisti
se· vrouwenbasisgroepen besloten -
zullen er akties gehouden worden 
voor al die vrouwen, liie vanweae 
politieke aktiviteiten gevanaen 
zitten of een proces te wachten 
staan. 
's Morgens zal er een aktie gehou
den worden bij de Turkse ambassade 
in Den Haag, 's middags zullen er 
'ludieke' akties plaats vinden in 
Amsterdam (plaats en tijd helaas 
nog niet bekend) . 
Er zijn versebillende (buitenland
se) vrouwengroepen, die deze plan
nen ondersteunen en mee helpen or
pniseren. Wij doen een beroep op 
alle vrouwen, die zich ook verant
woordelijk voelen. Daarbij zij ten 
overvloede aangetekent, dat hun 
strijd tea en de onderdrukking en 
voor de vrede, voor een betere we
reld van ons allemaal is. 

Wil je wat meer over de akties 
weten, bel dan : 

en vraag naar Marja of Marion. 
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IN HET DERDE NUMMER VAN DE VREDES
AKTIEKRANT STOND HET VERSLAG VAN 
EEN REDAKTIE-DISKUSSIE OVER HET 
THEMA GEWELD - GEWELDLOOSHEID. WE 
VROEGEN ONS TOEN AF, WAAROM WE DE 
GEWAPENDE STRIJD IN DE DERDE WERELD 
ONDERSTEUNEN, MAAR ZELF DE STRIJD 
GEWELDLOOS VOEREN. 

VANUIT EEN HEEL ANDERE INVALSHOEK 
NU WEER EEN BIJDRAGE AAN DE DISKUS
SIE GEWELD - GEWELDLOOSHEID. IK, 
GEERTJE, INTERVIEUWDE LUCIA, DIE 
VANUIT HAAR ERVARINGEN IN EEN POT
TENVECHTWEEK EEN AANTAL IDEEEN HAD, 
DIE MIJ HET OVERWEGEN WAARD LEKEN. 

(VERDERE BIJDRAGEN AAN DE DISKUSSIE 
- IN DE VORM VAN EEN BkiEF, EEN 
STUK OF EEN INTERVIEUW - ZIJN VAN 
HARTE WELKOM! ) 

J.UCIA ~~ 
"Kijk, als ik netjes in het ga

reeL ga lopen in deze maatschappij, 
dan hoef ik niet over het gebruik 
van geweld na te denken. Dan heb 
ik geeneens door, dat ik op een. 
bepaalde manier word onderdPukt. 
Maar als vrouw, die niet gedPukt 
wil worden in de roL, die van me 
verwacht wordt, en als pot, die 
dus niet voldoet aan de heteronorm, 
Loop ik sowieso niet in het gareeL. 
Dat impliceert, dat je dûs geweld 
naar je toe krijgt, en ook dat ik 
minder ruimte heb dan de doorsnee 
burger. Ik zit veeL meer in de mar
ge van de maatschappij. Dus zaL 
ik eerder het gebruik van geweLd 
overwegen. om voor m'n bestaan te 
vechten." 

"Stel dat ik in Latijns-Amerika 
zou leven, dan zou ik waarschijnlijk 
vechten voor een demokratische sa
menleving. Maar daarom is mijn le
vensbehoefte niet minder dringend 
dan die van mensen in de derde we
reZd. De stap voor ons naar geweld 
wordt groter, ltjkt groter, omdat je 
hier een schijndemokratie hebt. Je 
mag lullen wat je wilt, maar er ge
beurt bijna niets mee. In de derde 
wereld lijkt de stap naar geweld 
kleiner, maar in wezen maakt het 
geen moer uit. Het heeft ook te ma
ken met de ideologie die hier ver
kondigd wordt, bijvoorbeeld door de 
door de kerk, of wat vrouwen wordt 
ingepompt. Dat versterkt het gevoel 

die stap heel groot is. 

(;1~1\11~1 .. 1) J .. ()f)S 111~11) 

Kun je wat vertellen over de 
veranderingen, die de pottenvecht
week in je denken over geweld en 
geweldloosheid te weeg brachten? 

"Toen ik op de pottt:nvechtweek 
. kwam, dacht ik, dat het een soort 
kursus in zelfverdediging zou zijn, 
maar dan met potten. Dat bleek he
Lemaa~ niet waar te zijn. De vrou
wen, die Les gaven, gingen ervan 
uit, dat je in een situatie waarin 
je bedPeigd wordt, kunt kiezen. 
Dat je kunt kiezen om jezelf te 
verdedigen, om 't initiatief te 
nemen tot een gevecht, of om niets 
te doen. Zij gingen ervan uit, dat 
er verschillende manieren zijn om 
uit een bedreigende situatie te 
geraken. 

'~at is een heeL groot verschiL 
met Z?Lfverdedigingskursussen. Daar 
Leer""'veel meer hoe je uit bepaaL
de gPepen kunt ontsnappen. Zo van: 
er ~iggen dPie mensen bovenop je, 
en hoe kom je daar uit. Maar op 
het moment, dat je in een bepaalde 
gpeep zit heb je aL ontzettend veeL 
over je kant Laten gaan. Bij vech
ten wordt er veeL meer vanuit ge-

"Er ligt 
praten 

-
gaan, dat je ze~f initiatieven 
neemt. Je moet dus pPobePen t~ Pea
gePen a~s mensen te veP gaan, en 
niet a~s het a~ te ~aat is,• a~s 
ze bij jou a~ dPie of vieP gPenzen 
gepasseePd zijn. " 

"Ik ga indePdaad hee~ ePg uit 
van 'Wat kom ik tegen op stPaat? '. 
In dat stuk van ju~~ie zegt iemand 
'In NedeP~and kom je het gewe~d 
niet zo tegen'. Dan denk ik 'Hoe 
~oop je dan op stPaat? '. Ik kom 
het e~ke dag tegen." 

"Een VPiendin van me zei bijvooP· 
bee~d 'A~s ik in de tPein zit kijk 
ik meesta~ maaP niet om me heen, 
dan kPijg ik ook niks naaP me toe'. 
TePwij~ ik hee~ duide~ijk wéL din
gen naaP me toe krijg. Dat heeft 
ermee te maken of je om je heen 
kijkt, of je reageert op wat er 
gebeurt. Of dat je ·jeze~f zodanig 
Laat manipuleren, dat je je moet 
gaari afsluiten. Omdat ze anders 
misschien gaan reageren op jouw 
button, je haar." 

"Nou, dat hele kleine dagelijkse 
geweld heeft natuurlijk alles te 
maken met strukturen. En hoe je 
er in kleine dingen mee om gaat 
zegt alles over de manier waarop 
je bezig bent met aktievoeren, als 
je ineen aktiegpoep zit." 

Je bent indertijd met ml.J 1.n 
Soesterberg, bij die vrouwenaktie, 
geweest. Op een gegeven moment kwa
men er jochies, die nogal liepen 
te kloten. Wat vond je van de reak

van de vrouwen toen? 

"Het irriteerde me ontzettend. 
Er werd heLemaaL niet gepraat over 
hoe we ermee om wilden gaan. En 
er werd ontiegelijk verschillend 
gereageerd. Wie durfde begon de 
spandoeken terug te rukken. Wie 
dat niet durfde ging aan de andere 
kant van de weg staan. De één riep 
tegen de ander van 'Niet doen, want 
dan ~ok je alleen nog meer geweld 
uit. ' Een ander werd heeL kwaad 
en ging in de kUnch. Dat vind ik 
dus heeL vervelend, ik voeLde me 
ook abso~uut niet veilig genoeg 
om te overnachten." 

"Groepen vrouwen Laten zich 
juist uit elkaar trekken op dat 
soort punten, op de verdeeldheid 

· die er bestaat over of je nu weL 
of niet geweld mag gebruiken. En 
dan hebben die jongens de grootste 
loL." · 

een taboe op 
over geweld" 

Denk je niet dat het veel meer 
tekende, hoe slecht georganiseerd 
we zijn? 

"Ik denk, dat beide punten be
~angrijk zijn. Het was heel moei
~ijk om op dat moment iets te oPga
nisePen, want we waren met heeL 
vee~. Je mePkte a~ hoe moeizaam 
het ging, als we moesten bepraten 
hoe we uJilden demonstPePen. MaaP 
daaP komt bij, dat in zo'n gPoep 
een he Zeboe l vrouwen niet met e z
kaaP oveP geweld wilZen pPaten. 
Überhaupt niet. Dat kan ik niet 
hebben. Het is misschien een klote
woord, maaP jouw tegenstander -
op dat moment die jochies - die 
praten niet oVeP de principiële 
kanten van wel of geen geweld. De 
Viking-jeugd traint zich, reken 
maar. Dan vind ik dat je reëel moet 
zijn in je keuze van stPijdmidde
Zen. Je kunt wel zeggen ' incipieeZ 
gewe Zdloos ', maar dat vind ik een 
vorm van naiviteit." 

"Ik vind het prima als mensen 
m~J overtuigend kunnen aantonen 
waarom het in een situatie slim 
is om geen geweld te gebruiken. 
Maar als niet besproken kan worden 
of het misschien slim zou zijn dat 
wel te doen, - dan sluit je al die 
andere keuzemogelijkheden uit. Ter
wijl ik het heel belangrijk vind, 
dat je verscf!illende wegen ziet. 

"Er is een taboe op praten over 
geweld. Ik. vind het echt prima als 
iemand ervoor kiest geweldloos te 
zijn, ook als tie dat op morele 
gponden doet. Maar ik wiL er wel 
oveP kunnen praten." 

Stel je wilt 
iets doen met 

ideeän op
Bedaan in de 

pottenvechtweek, 
hoe zie je dat 

konkreet voor je? 

"Je zou groepen kunnen trainen 
in het gebruiken van geweld én ge
weldloosheid. Hoe dat zou gaan? 
Daar heb ik weL prachtige, utopiese 
voorsteLLingen van, maar in werke
Lijkheid ken ik het nog helemaal 
niet." 

Stel je hebt een situatie v66r 
je, waarin bijvoorbeeld M.E.ers 
op je af komen. Denk je, dat je 
dan iets zou kunnen met geweld, 
zoals jij het je voorstelt? 

"Dat je het hebt gehad over al
le middelen waarop je iets kunt be
reiken. A.Ue middelen. Dat je dat 
ziet als het meest effektieve mid
del. Je moet bespreken welké vorm 
je wilt gebruiken, wat ieder in 
die situatie aankan. Het met el
kaar hebben over wat de gevolgen 
zijn, en wat je daannee wilt doen. 
Bespreken hoe je je keuze naar bui
ten brengt, zodat je op een over
tuigende man.:eP uit kunt leggen 
tcJaarom je geweld gebruikt." 

"Wil je wat tegen die M.E. doen, 
dan moet je denk ik ook gewapend 
zijn. En een gewapend-geweld strat~ 
gie hebben. Maar ik kan alleen mee
gaan in een gedemokratiseerde vorm 
van geweld. Het heeft dus een hele
boel voorwaarden." 

"Ik heb het gevoel dat, zodra 
je tot geweld overgaat, het mannen 
zullen zijn die het voortouw nemen. 
Als vrouw maak je dan geen enkele 
kans om er op eigen manier mee om 
te gaan. Ben jij daar niet bang 
voor? 

"Wanneer ik over ga tot gebruik 
van geweld doe ik dat alleen met 
vrouwen. En als het mijn voorwaar
den niet meer zijn dan doe ik niet 
meer mee. Maar ik kan me voorstel
len dat je met vrouwen bijvoorbeeld 
naar Woensdrecht gaat, en dat daar 
ook mannen aanwezig zijn. Dan moet 
je een vorm zien te vinden voor 
gezamenlijk overleg." 

geertje 
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'' ik heb nog steeds • • • -
PEACE / 

' CAMP )-
Vraag naar de naam van een Brits 
vredeskamp en negen van de tien 
mensen zulJ.en zeggen "Greenham Com
mon". Degene, die geen Greenham 
zegt, weet waarschijnlijk niet wat 
een vredeskamp is. Afgezien van 
Greenham, zijn er minstens 30 kam
pen in Groot-Brittanië in de laat
ste twee jaar opgezet; Upper Hey
ford, Lakenheath, Faslane, Burto.n 
Wood , Burghfield, Lossiemouth, 

MOLESWORTH 
HoJ.y Loek, Sizewell. •• , kampen a.an 

bases, die F1-ll vliegtuigen her
bergen, of Polaria raketten, kampen 
bij kerncentrales, kommunikatiecen
tra, bunkers • • • , en het kamp bij 
de tweede basis waar kruisraketten 
geplaatst gaan worden - Molesworth. 

R .. 
"How many nights when I couLdn 't 

~sleep I Zay and thought about 17 
MoZesworth 
Midnight anxieties run deep - aak 
the question "What 's Hfe worth?" 
Now something new is going on and 
something good is groing st rong, 

~Now I'm happy to say: -
~ I've got Molesworth on my mind 

but now it 's a new senaation 
It feels Zike a cetebration -
feels Like a party for peace 
I've got Molesworth on my mind 
it's telling me things are changing 
It 's time f o1' some 1'e-a.rran.ging, 
- it feels tike a time for release" 

l'f~ j R 

Er was een tijd dat ik dacht: "Als 
ik dit lied ooit weer hoor - of 
erger nog - weer moet zingen, dan 
zou ik niet goed worden.*We voelden 
allemaal .hetzelfde. Helen, Angel a, 
Bri, Tim, Dave, "Chris - iedereen . 

We hadd.en allemaal gezongen voor 
Molesworth en het rondgebazuind, 
waren gearresteerd voor Molesworth 
en voor wat daar gebeurde, en wel 
jaren leek. - Natuurlijk waren het 
geen jaren. Het was juni 1982 er. 
Molesworth was pas opgezet in de 
voorgaande december. 
Het "People' s Peace Camp", een ge
mengd kamp, begon op 28 december' 81 
aan de rand van USAF Molesworth 
(United Statea Air Force) in 
Cambridgeshire - de tweede aangewe
zen basis voor de plaatsing van 
krularaketten in Gróot-Bri ttanië . 
We begonnen in de sneeuw met twee 
caravans en enkele tenten aan de 
kant van · de weg. Drie mensen en 
een hond hadden zich voorgenomen 
om daar permanent te ·blijven, een 
familie voor onbepaalde tijd en 
verscheidene studenten en vrienden 
wanneer ze - konden . Tegen de zomer 
van '82 waren · we uitgegroeid tot 
een k.amp op twee plaatsen dicht 
bij elkaar - met zes caravans, een 
"tipi", talrijke tenten en een "Ei
.rene" - een semi-permanent bouwsel 
met vaste f'undering. 

In maart hadden we een stukje land 
van de ba.sis teruggewonnen om 
er een Vredestuin van te maken. Te
gen begin april groeiden er al veel 
van de groenten en bloemen, de tuin 
begon al echt te leven. Eind april 
stuurde het ministerie van defensie 
twee buldozers en een ploeg met een 
grote groep werkmensen om de hele 
tuin te vernietigen. Het resultaat 
van de aktie om voor en achter de 
wielen van de traktors te gaan lig
gen, was dat negen van ons werden 
beschuldigd van "verstoring van de 
openbare orde" en veroordeeld wer
den tot veertien dagen gevangenis
straf. 
Ik verliet Molesworth vanwege het 
"opwindende leven" van Greenham 
Common aan het einde van juli ~982 . 

Molesworth zelf - genesteld in het 
stiJ.J.e Engelse platteland, ongeveer 
35 kilometer van Cambri.dge - is 
een nogal slaperig gehucht en in 
caravans zitten naast een ongebruik .. 
te WO-II vliegbasis zonder een hek
werk van enige betekenis, met hoe
genaamd geen personeel, z-eer wei
nig aktiviteiten en zonder enig 
bouwwerk (klinkt dit als een plaats 
waarvan verondersteld wordt dat 
er kruisraketten arriveren in '86?) 
waar we eindeloos diskussies hiel
den over de afWas·, overtuigden mij 

dat ik deel uit wilde maken van 
een .meer "glamoureuse" aktie en 
met vrouwen alleen. - Dus, waar 
anders dan Greenham? - Ik was ty
pisch een van de velen, die Moles
worth slecht voor een bepaalde tijd 
"aandeden". 
In het laatste jaar bracht ik veel 
tijd door om de vele mensen, die 
meer van de Britse vredesbeweging 
wilden weten, er toe te bewe
gen hun aandacht niet aJ.leen op 
Greenham te richten, maar zonder 
resultaat·. Greenham heeft een cha
rismatische aantrekkingskracht 
en n.iet alleen op vrouwen. Veel 
mannen vroegen: "Mogen we daar een 
tijdje blijven om' te kijken hoe 
het is?". 
Het is duidelijk waarom Greenham 
steeds meer mensen interesseert en 
aantrekt ~ voortdurende publiciteit 
kleurrijke rechtszaken, "gedurfde" 
akties - Wat niet zo duidelijk is , 
is waarom de belangstelling voor 
de andere kampen is verdwenen. Al
hoewel, misschien is het toch dui
delijk, zo hartstikke duidelijk, 
dat we het over het hoofd zien. 

\ I 
MOLESWORTH 
'-J..,/ 

on my mind" 
Er is niet veel "glamour" aan een 
kleine groep mensen, die standvas
tig in de modder blijven zitten, 
twee en een half jaar lang,aan een 
basis zonder hekken om door te knip 
pen, zonder silo's om te beklimmen, 
en zonder veiligheidsagenten om 
de draak mee te steken. 
Er is niets sensationeels aan m'n 
vriendin, Chris, die haar tijd door 
bracht in verschillende caravans 
en tenten en dit door dik en dun 
volhield om aanwezig te blijven 
bij dit godverlaten veld in het 
niemandsland. Het is geen nationale 
schande om stukken land terug te 
winnen om groenten te gaan verbou
wen voor een "Vredestuin". 
De mensen van Mol~sworth namen deel 
aan "dood- val-akties", demonstra
ties, straattheater, wakes , pieket
linea, bet overnemen van de basis 
- déden in "feite bijna alle denk
bare akties, die tegen een basis 
zoals Molesworth ondernomen kunnen 
worden . Ze stoppen niet met aktie
voeren. 

Vorig jaar juJ.i, na een proces dat 
bijna twee jaar duurde, was het 
"People's Peace Camp" van haar eer
ste plek ontruimd en verplaatst 
naar een stuk grond van het nabu
rige North- Hamptonshire (ook aan 
de basis), waar ze nu nog zijn. 
De nieuwe stek 1:s aan het einde 
van een modderig graspad, totaal 
onbeschut, tegenover een schietter
rein. Br zijn doorgaans 15 à 16 
mensen - en ondanks de ontberingen 
op deze nieuwe plaats, zijn er ook 
nog steeds mensen aanwezig op de 
oude plek (die spottend de hoofd
ingang genoemd kan worden) • 
Tien kilometer verderop ligt Alcon
bury USAF basis en niemand weet 
wat daar. gebeurt . F1-ll spionage 
vliegtuigen zijn da"ar zeker, maar 
wat er verde.r zoal verborgen of 
ondèrgronds gebeurt is nog steeds 
een mysterie.Ken en Nigel zegaen 
dat ze er zoveel keer omheen gelo
pen hebbèn, dat ze elke centimeter 
uit hun hoofd kennen. 
(Stel je voor wat voor een kranta
koppen dit zou geven wanneer het 
Greenbam betrof!) 

Onlangs is er een poging gedaan 
om een permanent kamp op te zetten 
bij Alconbury. Het kamp werd twee 
dagen later ontruimd. Op 21 febru
ari verschenen de vijf arrestanten 
voor de rechtbank. In het begin 
van februari werd er opnieuw gepro
beerd om een kamp op te zetten. 
Ik weet helaas niet hoe dat is af
gelopen . 

Zo kan ik oneindig doorgaan met 
het opsommen van de aktiviteiten, 
die dQor MoJ.eswortb worden onder
steund ~ ondernomen, evenzo kan 
ik pagina's vol schrijven over an
dere akties en demonstraties, die 
door andere vredeskampen, groepen 
of bewegingen van alle Britse ei
landen gehouden ~ljn - maar dat 
is niet mijn bedoeling. - De vraag 
die ik stel is waarom we, als men
sen die bij de vredesbeweging be
trokken zijn, meegaan met die we
reldwijde publiciteit en met de 
massamedia in het toespitsen van 
de aandacht naar een kamp zoals 
Greenham, ten koste van de rest 
van de vredesbeweging - en niet 
aJ.J.een in Groot-Bri ttanië. Waarom 
ook, gaan we met onze ondersteu
ning mee met datgene dat "populair" 
is. 
Molesworth is een gemengd kamp -
waarom willen mannen nog steeds 
''kijken" hoe Greenham werkt, liever 
dan te ervaren hoe het op Moles-. 
worth is. Verondersteld wordt dat 
er in 1986 kruisraketten geplaatst 
gaan worden in Molesworth - wapens, 
die de mogelijkheid in zich dragen 
om zestig miljoen mensen te doden 
Dit beeft slechts OJ: zeer weinig 
mensen indruk gemaakt . Molesworth· 
heeft meer publiciteit nodig - men
sen moe.ten weten wat daar gaat ge
beuren . 
oe mensen, die daar zitten, weten 
dat de wapenindustrie 24 uur per 
dag, 365 dagen per jaar doorgaat, 
daarom voelen zij zich verplicht 
om dit te evenaren. Zij beantwoor
den daaraan door 24 uur per dag, 
365 dagen ·per jaar te demonstreren. 
We kunnen dat niet allemaal doen 
- maar we kunnen wel iets doen -
en om te beginnen is dat door niet 

in de val te lopen en het vrouwen
vredeskamp in Gree.nbam gelijk te 
stellen met de hele Britse vredes
beweging. 

Ik heb kort iets vertetd over MoLes 
-worth - ik heb ook genoemd dat er 
onteLbare iniatieven zijn vanuit 
andere pLaatsen zeke~ in ·de 
1-aatste 3 jaar. Laat ook LJ!;xt ovel' 
hen horen. Greenham Conmon is be
langrijk, heet erg beLangrijk zeLfs 
- maar het is niet alLes. De volgen 
de keer als iemand vraagt naar een 
Brits vredeskamp, noem MoteBLJOrth 
dan ook eens, of Upper Heyford, of 
Hoty Loek of Lakenheath - at zou 
je dat a Heen maar doen, het is in 
iedez> gevat een ve~alfdering. 

GiUy, 

met dank aan Anne 
voor de ve~taZing 10 



''JEZUS IN DE COCKPIT VAN EEN 
• 

F_ WEET IK HOEVEEL dat 
niet 

zie 
voor 

ik 
me'' 

0 "Ik ben van een doopsgezinde vre
desgroep", zo stelt een bezoeker 

0 van het vredesaktiekamp zich aan 

0 één van de bewoners voor. "Doops
gezinde vredesgroep? Oh god, dat 

o wordt natuurlijk halleluja-jezus
vrede-amen" , denkt de kampb~woner 

0 bij zichzelf. Maar na een half uur 

0 praten blijkt daarvan niet veel te 
kloppen •••• 

0 
DERGELIJKE VOOROORDELEN HEBBEN WE 

0 WEL MEER GEHOORD. ALS ~ SMALEND 
WORDT GEPRAAT OVER 1 BRAVE IKV

ERTJES, BESEFT MEN VAAK NIET HOE 
RADIKAAL CHRISTENEN SOMS ZIJN. HOE 

0 ZE MOETEN KNOKKEN VOOR HUN STAND= 
PUNTEN BINNEN KERKELIJKE KRINGEN. 

O EN DAT NIET ALLEEN. VAAK WORDT OOK 

0 VERGETEN HOE BELANGRIJK HET IS DAT 
DE VREDESBEWEGING BREED VERTEGEN

O WOORDIGD IS. HET IS O.I. DAAROM VAN 
WEZENSBELANG DAT WE DE BETEKENIS 
VAN DE STRIJD VAN ANDEREN INZIEN 0 EN DIE RESPEKTEREN? DAT WE ELKAAR 

0 

O BIJVALLEN. SOLIDAIR ZIJN. OOK AL 
ZOU JE ZELF DE DIE KEUZE NOOIT MA

O KEN, OF DE STRIJD ZO VOEREN. DAT 
GELDT ZOWEL VOOR HET 'RADIKALE' ALS 

o VOOR HET 'GEMATIGDE' DEEL VAN DE 
VREDESBEWEGING. 

Vandaalt dit ar>tiket. Jlij, Ernst en 
Geezrtje, pmatten een avondtang in
tensief met Joke Roos, Fzoed van 
Ierset en Gea Zijtstra, drie mensen 
die aktief aijn in de vredesbeiJe
ging vanuit kerke Ujke groeperin
gen. 

joke 
Joke is vanaf de oprichting 

van Kerk en Vrede 60 jaar' ge '(,eden 
Ud van die groepering. Daarnaast 
ait se in a7,1,ertei andere groepen 
aoats Vrow.Jen vaor Vrede, Vrouwen 
tegen Kernwapens en een aantaL IKV
kernen. Ze is 81 jaar' oud, geLooft 
dat het evangeUe en oortog of oor
togatoebereiding onverzoenLiJKe te
genstetUngen aijn. Ze aiet geen 
heit in het gebruik van gerJeU. 

fred 
Fzoed is theotooog en beaig met het 
ont~ikkeLen van een vredestheoto
gie. Daarnaast ait hij in een IKV
kern. 

gea 
Gea ait in een vredesrJerkgroep van 
de Domkerk in Utrecht, om de mensen 
in die kerk tot nadenken en 't 
tiefat ook tot aktie te krijgen. 

* Voelen jullie je nu eigenlijk ge
steund door de kerk, door je kerk? 

Gea: "Ik voel me niet gesteund, al
thans niet door de kerk in z'n ge
heel. Het is heel begrijpelijk dat 
ze nooit radikalere uitspraken ge
daan hebben, want die zouden toch 
niet worden gedragen door de door
snee kerkbevolking. Gesteund voel 
ik me eigenlijk alleen maar door 
een beperkt aantal mensen die aan 
de rand van de kerk zitten. Die ge
ven veel duidelijker het verband 
aan tussen wat ik zie als de bood
schap van het evangelie en wat ik 
daarmee doen wil. Dat gaat dan niet 
alleen om vragen van vrede, maar 
ook van gerechtigheid. Vanuit mijn 
geloof voel ik me geroepen om te 
werken aan een rechtvaardiger maat
schappij; ik zie dat oorlogen en 
alles wat daarmee samenhangt de 
machtsposities van de rijken al

maar berstevigt of uitbreidt. 
Daarom ben ik antimilitaristisch~ 

Fred: "Ik heb niet zo'n behoefte 
aan een duidelijke steun van de 
bisschoppen. Katholieken Z1Jn nu 
eidelijk zover dat ze daar een beet 
je over heen zijn. Ik draag zelf 
de verantwoordelijkheid voor wat 
ik doe .en voor wat er daarna ge-
beurt." 
"Misschien zou ik het ook niet ak
septeren als het sekretariaat van 
het IKV op zou roepen tot burger
lijke ongehoot'zaamheil;i. Dat klinkt 
misschien wat raar, omdat ik er 
best voor ben, maar als ik burger
lijk ongehoorzaam ben, ben ik daar 
zelf verantwoordelijk voor. Ik 
draag de gevolgen, niet het IKV. 
Je kan volgens mij veel beter met 
elkäár afspraken maken, elkäär on
dersteunen. Bijvoorbeeld bij blok
kades, als je tot het uiterste ge
provoceerd wordt. De overheid heeft 
al een geweldemonopolie en mis
bruikt dat op het geb~ed van de be
wapening, en gebruikt dat monopolie 
bij zulke akties ook nog eens tegen 
jou. Ik k~n me heel goed voorstel
len dat mensen daar helemaal niet. 
meer tegen kunnen. Ikzelf word daar 
dus läáiend kwaad vart en denk: "Ik 
moet m'n hoofd koel houden. " Ik 
moet daar met mensen naartoe op wie 
ik kan bouwen. Dus probeer ik nu 
ook binnen mijn IKV-kern afspraken 
te maken over wat we gaan doen als 
één van ons overgaat tot burgerlij
ke ongehoorzaamheid." 
Joke: "Het ligt heel moeilijk in 
mijn eigen gemeente, maar dat zegt 
mij eigenlijk niet zoveel. Ik ga 
gewoon mijn eigen gang. Wil men mij 
aanhoren, mij een plaats geven, dan 
grijp ik die kans wel." 

* Op wat voor een manier Z1Jn jullie 
nu aktief in die kerk, hoe ben je 
daar met de vredesstrijd bezig? Wat 
is het belang ervan? 

Joke: "De kerk zou moeten inspelen 
op degedachte dat geweld niet hoort 
bij iemand die zich christen noemt. 
Juist mensen die zich christen noe
men omhelzen dat militarisme altijd 
zo. Dat verwondert mij altijd." 
"Over een poosje heb ik misschien 
een gesprek met een aantal christe
lijke vrouwen. Dat moet je heel 
voorzichtig aanzwengelen, kijken 
hoe je daar je standpunt het beste 
kunt neerleggen. Ik heb mijn tak
tiek van het omgaan met mijn tegen
stander toch wel gewijzigd. Dan 
denk ik aan de bijbelse uitspraak: 
"Als men je vraagt om een mijl met 
je mee te gaan, ga er dan twe.e." 
Dat slaat ook wel op mij. Ik vind 
dat een betere benadering dan wat 
ik vroeger deed •. Als mij toen iets 
niet aanstond verkondigde ik boem
bats m'n eigen mening overheen." 
Fred: "Ik heb het idee dat de men
sen in de Katholieke Kerk de vrede 
opnieuw aan het leren zijn. Het is 
voor de Katholieke Kerk erg konfron 
terend om zich met vredesvraagstuk
ken bezig te houden. Ze worden dan 
namelijk ook met hun eigen verleden 
een verleden van kruistochten, 
godsdienstoorlogen, anti-semitisme 
en veroveringsoorlogen, gekonfron
teerd. Dat levert grote vragen op. 
Het spreken van d~ kerk is niet ge
loofwaardig als dat niet door het 
verleden heen is gegaan. Ik denk 
dat het fout gaat als je geen 
schuld kunt belijden. Dat zie ik 
ook op andere vlakken, bijvoorbeeld 
binnen de CPN, de diskussie over 
de destalinisatie. In hoeverre ben 
je in staat de ontsporingen van je 
eigen traditie op je te nemen? Als 
je de fouten van je traditie niet 
kunt toegeven, dan kun je je ver
nieuwingen ook nooit geloofwaardig 
doorzetten. 
Het is voor de kerk een heel moei
zaam proces, maar wel heel belang
rijk. Ik zie het als een soort pe
dagogisch proces, waar je dan als 
vredesbeweging een belangrijke taak 
in hebt. Vredesopvoeding binnen de 
kerken. 
Als beweging moeten we hierbij wel 
heel voorzichtig te werk gaan. Als 
Pax Christi of IKV zou oproepen tot 
blokkades is de kans groot dat de 
kerk zich terugtrekt. Dan missen 
wij een hele ingang in de kerk. Ik 
vind het belangrijk om als beweging 
het kontakt met die kerk vast te 
houden. Want een vredesbeweging die 
geen steun meer heeft bij. het cen
trum van de samenleving, bij kerk, 
vakbonden, politieke partijen, enz. 
is heel gemakkelijk te marginalise
ren. En dat mag niet gebeuren." 
Gea: "Ik vind het toch een beetje 
eng worden, als we ons al te veel 
op dat midden gaan richten. Daar 
is voor mijn gevoel zo moeilijk be
weging in te krijgen. Als mijn ra
dikalere verzet niet gedragen wordt 
door de kerk, dan laat ik me daar
door niet weerhouden. Dan worden 
ze nog nadrukkelijker gekonfron
teerd met wat ik wil; dat ik niet 
alleen maar zèg dat ik erachter.sta. 
Op 't ogenblik zou ik het liefst 
met mijn groepje defensie-belasting 
gaan weigeren, met het gescheiden 
betalen als stapje daarvoor. We 
gaan binnenkort een avond beleggen 
waarop er wordt gesproken wat er 
zoal te doen valt als er wordt be
sproken tot plaatsing;" 

* Joke is al heel lang bezig met het 
weigeren van defensie-belasting. 
Na een uitgebreide korrespondentie 

met • Den Haag' komt er een brief 
waarin staat: "Als u ons nog eens 
gaat schrijven zullen wij uw brie
ven niet meer in behandeling ne
men." 

Joke: "Ik vind dat een heel inte
ressante brief, want dat is nogal 
wat. Ik dacht dat het in een demo
kratie legaal zou moeten zijn dat 
je een overheid krities volgt. Dat 
moet je doen. anders heb je geen 
echte demokratie." 
Fred: "Voor mij geeft zo'n brief 
aan dat het overheidsbeleid in Ne
derland, zeker wat betreft defensie 
steeds meer totalitair wordt. Ik 
denk dat de overheid bezig is de 
parlementaire demokratie uit te 
hollen, dat ze die demokratie al
leen nog maar zien als een aantal 
procedures waar ze doorheen moeten 
om hun beslui ten door te drammen. 
Ik vind dat een levensgevaarlijke 
situatie." 

* Het IKV zegt nu: als er besloten 
om tot plaatsing over te gaan, dan 
nog één ronde om het parlement tot 
een andere beslissing over te halen 
maar daarna zullen we ons ·bij de 
beslissing moeten neerleggen. 

Gea: "DaarM't hebben ze zich bij 
voorbaat al overgegeven!" 

* Maar wat betekent het voor jullie 
persoonlijk als dan alsnog tot 
plaatsing wordt overgegaan? 

Gea: "Dan heeft voor mij de parle
mentaire rechtsgang gefaald. Als 
ik dan in de kerk allerlei mensen 
tegen kom die zeggen: 'daar moeten 
we ons dan maar bij neerleggen' , 
zal ik duidelijk maken dat dat niet 
hoeft. Je kunt je bij bepaalde din
gen gewoon niet neerleggen." 
Fred: "Wat ikzelf zou doen? Ik denk 
·dat ik akuut overga tot bu~gerlijke 
ongehoorzaamheid.. Kijk, Hitler is 
ook langs parlementaire weg aan de 
macht gekomen. Dus voor mij is de 
parlementaire weg niet heilig. Ik 
wil wel eerst de Pax Christii../IKV 
strategie volgen, maar als daarna 
het parlementair besluit .is bekrach 
tigd is voor mij de situatie zover 
dat het overheidsbeleid niet meer 
legiem is." 

.. Als Joke vertelt over haar verleden 
dat ze tot de oprichting.van de PSP 
in '57 nooit heeft gestemd omdat 
er geen partij was die de defensie
begroting afkeurde, vragen wij ons 
verbaasd af hoe ze dat volhoudt, 
binnen de kerk. Telkens weer jezelf 
opladen om anderen van je standpunt 
te overtuigen, hoe doe je dat? 

Joke: "Je .ziet toch mensen verande
ren. We hebben in één kring een me
vrouw die opeens tot de on~ekking 
is gekomen dat ze altijd op het ver 
kerde paard gewed heeft. Wat zegt 
ze nu? "Wanneer is de volgende ver
gadering? Ik heb haast!" Dat vind 
ik heel schitterend. 
Ik denk: hoe steviger en gefundeer
der je je standpunt gaat bepalen, 
hoe sterker je wordt in je overtui
ging. Als je je soms wel eens hebt 
vastgehouden aan een strohalmpje, 
dan wordt dat door dat vele vast
houden een heel stevig stokje. Maar 
misschien moet je daar wel zo oud 
voor worden als ik, dat weet ik 
niet." 

Geertje en Ernst 
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BASISGROEPEN 
NA 2 MAANDEN VOORBEREIDING IN HET 
GROOTSTE GEHEIM,WAS HET EINDELIJK 
ZOVER:IN DE NACHT VAN VRIJDAG OP 
ZATERDAG VERTREKKEN VANUIT HET HELE 
LAND BUSJES VOL MENSEN RICHTING 
WOENSDRECHT. BIJ HET EERSTE VERZA
MELPUNT WORDEN DE LAATSTE INFORMA
TIESTENCILS UITGEDEELD,EN KAN DE 
TOCHT. VERDER NAAR HET VERTREI<PUNl': 

Een landwegaatje omgeven door wat 
bos , de volle maan schijnt door d~ 
mistige nacht . Bosje na busje arri
veert , doo· f't de lichten en sluit 
zich achteraan de rij aan. 
Als ze er allemaal zijn, vertrekt 
de hele stoet busjes v~rder naar 
de basis . In een bocht zien we een 
slang van lichten, opgewonden tel
len we 44 busjeall Een voorbijfiet
sende boer stapt verbaasd van zijn 
fiets en krabt zich onder zijn pet. 
Bij de bosrand doven de lichten één 
voor één . Na een paar honderd meter 
over smalle bospaadjes houdt de 

stoet stil. Iedereen stapt uit 
en zwijgend vervolgen we lopend on
ze weg naar de basis. Alleen een 
dof gerommel van honderden voet-
stappen verbreekt de nachtelijke 
stilte. 
Met een , paar knippen is het eerste 
hek weg. Snel worden de deuren op 
tiet NAVO- draad gelegd,wat door het 
lichaamsgewicht verslagen inéén 
zakt. ·Een paar honderd mensen 
stromen over de deuren' de basis 

binnen, en vervolgen hun weg naar 
de kommunikatie bunker: het doel 
van de aktie. Nog even en driehon
derd mensen zullen 66k de volgende 
pri.kkeldraadversperring overgaan . 
Van binnenuit zullen we bet gebied · 
op slot doen; onszelf opsluiten en 
het terrein bezetten. 
Ik voel niets van de angst~n die 
we van te voren maar al te goed 
voelden, en waar we goed over ge
praat hebben : stel dat we op een 
nerveuze patrouille stuiten die 
naar hun pistool grijpt, of een 
grote overmacht die ons zal weg
knuppelen • • •• en ons achteraf als 
kriminelen zal afschilderen. 
Nee, er is geen weg terug, ze zul
len ons stuk voor stuk moeten komen 
halen . Dan maar een weekend de cel 
in, dat heeft iedereen er voor o
ver . 
7.6 zullen we protesteren tegen de 
stiekeme voorbereidingen voor 
plaat.sing van kruisraketten waar 

z.e nu al mee bezig zijn: aksperi
menten met een schotel-antenne voor 
satelietverbinding. metingen aan 
de bodemstruktuur. We willen laten 
zien dat een grote groep mensen be
reid is tot verdergaand verzet te
gen de kruisraket. 
Als zo'n 10 mensen ook over het 
prikkeldraad om de bunker zijn, ko
men er ineens zwarte schimmen rond
om het gebouw te voorschijn: mare
sjoseel "Shit! Is het toch uitge
lekt!" wordt er binnensmonds ge
vloekt. 
Snel rennen een paar mensen terug 
naar de overgang, om het materiaal 
in veiligheid te brengen. De deurèn 
worden weggehaald, en een achterge
bleven groep kan er niet meer in. 
Onderwijl gaat iedereen snel op de 
weg zitten: wat gaat er nu gebeu
ren? Wat doen we nu? Bezetten is 
onmogelijk, en dus wordt het gebouw 
maar hand in hand omsingeld. "Geen 
man, geen vrouw, geen cent voor het 
leger" , galmt door het bos. 
Achter ons duiken uit het bos nog 
meer zwarte schimmetl om ons heen 
op. Op de weg buiten de basis komen 
6 ME-busjes aangereden. Snel wordt 

IN 

besloten om weer naar het hek terug 
te gaan. Na wat heen en weer ge
loop worden we steeds verder door 
de maresjosee en ME ingesloten . De 
leus:"3~ %, staakt, wees solidair" 
zijl\ ze blijkbaar al weer vergeten, 
want ze reageren er niet op. Achter 
de rij maresjosee blaffen bloedhon
den hun kelen schor. 
Mensen trappen NAVO- draad plat, zo
dat nog eens 50 mensen over het hek 
klimmen om zich bij ons te voegen . 
Na een uur komen er vier grote bus
sen waar de mensen ~én voor één 
naar worden afgevoerd , gefotogra
feerd en i ngeladen . Ben volle bus 
deint on~er het "geen man, geen 
vrouw ••• " weg door het bos, de ach
terblijvers galmen ondersteunend 
mee. 
Na drie ritten staan er nog zo 1 n 
~nderd mensen . Ondertussen begint 
het net een dagje uit te lijken, 
net een grote picknick, een feest. 
De sfeer kan de hele dag niet meer 
kapot : er wordt veel gezongen, ge
lachen en spelletjes gedaan. 
Een al vrijgelaten arrestant komt 
aan de andere kant van het hek en 
vertelt dat iedereen naar een gro
te kooi op de basis wordt gebracht 
en vervolgens in viertallen afge
voer d naar Roosendaal voor verhoor 
foto • s en vingerafdrukken. De ka
zerne hangt vol met OSL-asffiches. 
Soms wordt er hardhandig tegen een 
arrestant opgetreden. Het blijkt 
dUidelijk dat ze zo'n grote groep 
arrestanten niet verwerken kunnen. 

De ME vertrekt bi j het hek in de 
hoop dat de groep vrijwillig het 
terrein verlaat~ maar we blijven 
op de basis. Solidair met elkaa.r. 
De laatste honder.vijftig arrestan
ten worden niet eens meer verhoord 
maar opnieuw in bussen geladen en 
ergens ver bui ten de bewoonde we
reld gedropt. 
Ondanks het uitlekken hebben we 

toch kunnen laten zien dat n~ al 
zoveel mensen aan een geheime aktie 
mee willen doen, en de aktie verder 
met zo'n grote groep gesmeerd liep. 
Hopelijk snappen een aantal men
sen nu beter wat er met die strikte 
geheimhouding bedoeld' werd •• • •• 

krullebol 

AKTIE 

ANONIMITEIT 
BIJ AKTIES 

Het verslag van de vrouwenaktie bij 
d'Oldelft (Vredesaktiekrant nr.4) 
heeft bij mij een heleboel vragen 
opgeroepen. Zoals: wat is het doel 
van sabotage- akties? Hoe bereik je 
je doel? Wat zijn de bij-effekten 
en aan welke voorwaarden moeten 
zulke akties voldoen? 

Toen ik het verslag las moest ik 
onwillekeurig denken aan de akties 
van Berrigan. Deze Amerikaanse vre
desaktivist, priester-jezuit, voert 
al j aren geweldloze akties tegen 
oorlog en bewapening. Vooral aan 
zijn aktie in de fabriek van Gene
ral Electric, waar kernkoppen wor
den gemaakt, moest ik denken . 

Ze gingen met z 'n achten •s ochtens 
heel vroeg de fabriek binnen, met 
onder hun kleding hamera en zakjes 
met eigen bloed verstopt. De eerste 
twee meldden zich bij de bewaker 
en voordat die goed en wel in de 
gaten had wat er gebeurde waren de 
zes anderen al in de fabriekshal. 
Daar besmeurden ze met hun bloed 
de tekeningen van kernkoppen en be
werkten met hun hamers de neuske
gels. Daarna lieten ze zich arres
teren. 
Een opvallend verschil tussen beide 
akties is dat die bij d'Oldelft 
anoniem was en die van ~errigan 
niet . Over die anonimiteit viel ik 
toch eigenlijk wat. Ik wil de argu
menten voor en tegen openheid pro
beren wat op een rijtje te zetten, 

p 
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Op één april is er een pieknik 
op de basis in Woensdrecht. Komt 
allen en breng mee: 

• Taart 

*Wijn 

*Stokbrood 

* Sjokola 

* Zalmsalade 

* Kaas , ook Franse 

Etc., Etc . , Etc. 

l®PRIL 

Lees hierover, ~n over het kamp
leven; Greenham Common; Comiso; 
de windmolen; steungroepen - in 
de kersverse nieu.sbrief van het 
Vredesaktiekamp. 

zodat we kunnen proberen tot een 
zekere afweging te komen . Met de 
at\lleging van mijn twijfels ben ik 
nog lang niet klaar . 

Heel globaal kun je zeggen dat de 
zaak zelf in menig opzicht meer ge
baat is bij openheid, ma.ar dat voor 
de aktievoerder/sters anonimiteit 
gunstiger is . 

Als een groot bezwaar van anonimi
teit zie ik dat velen de onbekende 
daders maar al te snel zullen kri
minaliseren, afschilderen als een 
stelletje redeloze schepsels, dat 
niet bereid· is te pratE>n , maar er 
alleen maar op uit is om rotzooi 
te trappen. Bepaalde kranten zullen 
niet schromen te spreken van terro
risten en roepen om een sterke arm 
om al dat kwaad te keren en flink 
te straffen. Wanneer daarentegen 
de daders bekend zijn, zich rustig 
hebben laten arresteren, dan komt 
men er niet zo makkelijk vanaf. De 
aktie is dan gedaan door mensen die 
daar de verantwoordelijkheid voor 
willen dragen en die er tevens op 
aangesproken willen worden. 
Bi j openlijke akties komen de mo
tieven hopelijk uitgebreider en be
ter in de pers. Onde.rgrondse bewe
gingen kunnen zich niet tegen las
ter verdedigen. De Telegraaf kan 
hen net zo zwart maken als ze wil. 
Zo • n beweging zal bij veel mensen 
slechts angst oproepen. Zowel bete
re publiciteit als het feit dat een 
groter aantal mensen bereid zal 
zijn de aktievoerder/sters voor vol 
aan te zien, zal de kans verhogen 
dat meer mensen door zo'n aktie tot 
nadenken worden gebracht; bijvoor
beeld over hun steun aan onze par
lementaire 'demokratie'. De voorde
len van openheid zullen des te meer 
gewicht in de schaal leggen naarma
te de daders bekendheid genieten 
en vooral wanneer ze een zeker ge
zag hebben. Nog beter zal het zijn 
wanneer een aantal organisaties 
zich publiekelijk achter hen scha
ren. 

De nadelen van openheid voor de ak
tievoerder/sters zelf zijn duide
lijk. Vooral als ze een geringe 
status hebben, geen hechte groep 
vormen en geen achterban hebben 
waardoor ze gedragen worden. Ze 
worden door de au tori te i ten geiso
leerd en als de daad ernstig genoeg 
was opgeborgen. Ze krijgen een 
strafblad met alle gevolgen van
dien. 
I.k vraag me af of de balans open
heid/anonimiteit altijd naar dezelf 
de kant moet doorslaan. Ikzelf had 
minder moeite met de anonie~e aktie 
tegen de leger-porno toendertijd 
in Heemstede dan met die van d'Ol
delft. De anti-porno aktie had in 
sterke mate een onthullend effekt. 
Bij akties als die van Berrigan 
is het 'getuigend' effekt veel gro
ter, mijns inziens is het dan ook 
veel belangrijker dat de daders be
kend zijn. 

Ik reken sabotage-Bkties tot geweld
loos verzet, ui teraard ervan uit
gaand dat er geen mensen worden ge
molesteerd. Maar dan wel een uiter
ste vorm van verzet, waar je pas 
toe over moet gaan als zwakkere ak
tievormen gefaald hebben. 

Nog een laatste overweging. Wat wij 
onze overheid, naast vele andere 
zaken, verwij ten is dat ze meent 
allerlei besluiten in bet gehei.m 
te moeten voorbereiden en nemen. 
Zou het de geloofWaardigheid van 
een beweging die hiertegen in op
stand komt niet bevorderen als ze 
zelf openlijk voor haar daden uit
komt? 

Gea Zijlstra 
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INTERNATIONAAL 
VREDESAKTIEDORP 
WOENSDRECHT 

1984 
DE IDEEeN ZIJN ER, SAMEN ZULLEN WE 
liET TOT WERKELIJKHEID MOETEN MAKEN. 
MET DEZE ZIN BEGINT HET PERSBERICHT 
VAN HET INTERNATIONALE VREDESAKTIE
DORP IN r~ENSDRECM. IN HFJ.r WEEKEND 
VAN 25/28 JANUARI TROF EEN GROEP 
VAN 40 /lENSEN UIT HEEL EUROPA EL~ 
KAAR IN HET PLAATSELIJKE TREFCEN'
TRUM VAN WOENSDRECHT. TWEE DAGEN 
LANG WERD ER GEPRAAT OVER EEN IN
TERNATIONAAL ALTERNATIEF DORP ALS 
VORM VAN VERZET TEGEN KRUISRAKETTEN 
EN MILITARISME. 
WE HEBBEN EEN GESPREK MET EEN VAN 
DE INIATIEFNEMERS VAN HET ALTERNA
TIEVE DORP, RALPH LEVI~ AKTIEF BIN
NEN DE VREDESBEWEGING EN IN EEN 
KRIRGLOOPPROJEK:r IN DIEREN. 

Ral-ph: "Het vet>set tegen kt>uiat>aket
ten is een maatschappe Ujke stt>ijd. 
Een att>ijd tegen ekonomiese en poLi
tieke onderdrukking hiet> en in de 
derde ~et>e'Ld. Het is evenzeer een 
strijd voot> opbo~ van andet>e ~on
en arbeidavet>houdingen. Waat>in be
tt>okkenheid van mensen onderLing en 
met hun omgeving ~ordt vet>groot, 
voot> medezeggenschap en zeLfbeheer 
in buUt>t, stad en bedrijf." 

Het dorp in Woensdrecht zal dus een 
plaats worden waar alle fragmenten 
bij elkaar komen? 

Ral-ph, enthousiast: "Ja, het interna
tionaLe dorp ~a aansluiten bij idee
ën die Zeven aan de basis van de vre
desb~eging en in de b~eging van al
ternatief II)Onen, allbeid en kultuur. 
Het dorp zal een plaats zijn hlaal'in 
aZZe fragmeneten van verzet en opbo~ 
bij eLkaar komen, in eLkaar grijpen 
en eLkaaP versterken. Bet moet een 
permanent doP[> worden, als een perma
nent symbooL voo1' verzet, opbo~ en 
daadlvet>ke Zijke ao Zidari te it. " 
RaLph: "We moeten zoeken naar. andezte 
manierten van wonen, werken en spelen. 
Laten zien dat een aLternatief moge
~ijk ia. Ik; ben ervan overtuigd dat 
Je verzet en opbo~ van alternatieven 
met elkaar moet verbinden. Dat is ook 
de ~na van veZen binnen de Vt'edeabe
ging. 
In het dorp ~azen ~e dit juist Laten 
zien, deze vePbanden duide'Lijk maken. 
Bo~en aan het dorp in Woenadrecht be
tekent bo~en aan ondet>komena voor 
mensen en projekten. Een vrije radio 
die bericht uit een andere gemeen
schap, een bal<J<.erij die de magen vu U, 
een kringZoopprojekt, moestuinen, een 
drukkerij die politiek en kultuur ver 
menigvuldigt. Tinrneruerkplaatsen voor 
de bo~ van een gemeenschapshuis. 
Wot>kahops voor training in diNkte ak
tie. Zeefdrukken, akrobatiek, theate1', 
clotmB, dichters. Een groot derde ~e
reld feest, een soZidariteitawinkeZ. 
Leven in het alternatieve dorp bete
kent hieraan meedoen, zelf pLannen uit
wet>ken; verzet tegen miLitarisme en 
kruiaraketten op jo~ eigen manier 
vorm geven. Om dat te kunnen reaUse.· 
zten zullen we met z'n aUen krocht en 
middeLen moeten vinden. De opbo~ van 
een permanent alternatief dorp, onder 
de kamera's~ vereist krocht en fanta
sie van veten. 

·Het al ternatieve dorp is een inter
nationaal initiatief. Uit welke de
len van Europa worden de bouwstenen 
in Woensdrecht bij elkaar gebracht? 

RaZph: "De initiatiefgroep bestaat uit 
mensen uit alLe deLen van Europa. Ze 
hebben elkaar vot'ig jaar zomer ontmoet 
in een intèrnationaal kamp op de Lar'
zac in Frankrijk. De Larzac is een 
stzteek in Zuid-Frankrijk waat> boet>en 
10 jar>en Zang tegen de uitbreiding van 
een militaire basis strijd hebben ge
voerd. In hun strijd tegen miUtarisme 
tegen dernachten die het vertegenwoor
digen, hebben de boeren hun eigen vorm
en van verzet, strijd en solidariteit 
on~kkeZd. En ze hebben die vet>bonden 
met de opbo~ van ander>e ~on- en ar
beidSverhoudingen. · 
De gezametijke kracht en inspiratie die 
daat>, in de Larzac gevonden is, heeft 
geleid tot dit nie~e initiatief." 

als symbool voor internationale so
lid~iteit en uitwisse-
ling. 

In het laatste weekend van januari 
is twee dagen gepraat en gefanta
seert over net tot werkelijkheid ma
ken van het idee. Wat zijn de vol
gende stappen? 

In juli en augustus vindt dus het 
daadlverkelijke bo~en plaats. R:Jt 
Vztedesaktiekamp is het startpunt 
van het dorp. 
Duidelijk, een bat rolt e~. wordt 
grotel". De opbo~ van een permanent 
®rp in Woensdrecht, op het brand-
punt van de miUtaire macht en ab
surditeit, vereist entousiaste soli 
dariteit en aktieve med~erking van 
velen. 

Ieder fragment, ieder aspekt van het 
dorp wordt opgezet door de te vormen 
internationale basisgroepen. Dit is 
om een zo goed mogelijke besluitvor
ming en uitwisseling te garanderen. 
Een vrije radio kan bijvoorbeeld op
gezet worden door mensen die in ver
schillende landen bezig zijn met 
vrije radio's . Naast het uitzenden 
van een andere melodie kan de basis
groep •radio' ook workshops verzor
gen. Op deze manier is een goede 
uitwisseling van kennis, vaardighe
den en ideeën mogelijk. 

Bo~ mee aan een aLternatief dOrp 
'• van ver>zet, opbouw en soLidariteit. 
~·... . 

Een ander voorbeeld. Kensen die ak
tief zijn in solidar i tei.skomi tees 
kunnen bijvoorbeeld een solidari
teitswinkel opzetten, een derde we
reld feest organiseren, aktieplannen 
uitdenken en uitvoeren. 
Zo kan iedere internationale basis
groep werken aan haar eigen ideeën . 
Plannen, ideeën, suggesties, materi
ele en kulturele bijdragen kunnen zo 
in el kaar vloeien en een verzeta
krachtig dorp kreëren. 
Internationaal heet het dorp omdat 
mensen uit alle landen meebouwen . 
Het internationale Vredesaktiedorp 

•• , .. •, 
•••• •• ··:•. ··:·· ··:::. ..... ' 

••• 
IN JULI BEGINT DE WERKE
LIJKE BOUW VAN HET VREDES
AKTIEDORP. ZET ZE4F, ALLEEN 
OF SAMEN MET ANDEREN VOOR 
DIE TIJD EEN PROJEKT OP EN 
BRENG REP IN WOENS!JRECHT TOT 
LEVEN. __ . : 
FANTASIE ,we SPEL IN HET VER
ZET TEffl .:fUIS.RAKETTEN. 

•••••• , ..... 
•••••• ••••••• •••••• .... , 

•••• .. , 
•• , 

ROL AL DAT PRIKKELDRAAD MAA~ OP 
EN DEEL DIE SCHEERMESJES MAAR UIT 
DE ANGST WAAROP JIJ JE WERELD BOUWT 
IS OP VERZET GESTUIT. 

EEN VREDE MET RAKETTEN 
KAN NOOIT DE ECHTE V.REDE ZIJN 
JE HAALT DE WOORDEN DOOR ELKAAR 
JE BENT NOG VEEL TE KLEIN. 

MAAK DIE STROPDAS MAAR WAT LOSSER 
ZODAT JE HELDER DENKEN KUNT 
GA TOCH MET ANDERE DINGEN SPELEN 
DAT IS JE OOK GEGUND 

GELOOF NIET MEER IN VOORUITGANG 
DIE EINDELOOS VEEL MENSENLEVENS KOST 
GELOOF EINDELIJK IN JEZELF 

·EN LAAT DE REST MAAR LOS . 

WAT IS DAT VOOR EEN G' D 
DIE DE VERNIETIGING NASTREEFT 
HOE KUN JE HET BEDENKEN 
EN DAN NOG ZO BELEEFD 

HET IS NU ECHT HET EINDE 
WE ZIJN AL MET HEEL VEEL 
EN WE ZULLEN JE BELETTEN 
IN DAT KRANKZINNIGE GESPEEL 

Ral ph. 

BC)IJWWI~ EK END 
Kring'Loop~inketa en schiLZenboeren 
gaan .het vredesaktiekamp zoveeL mo
geLijk ondersteunen met mater>iaten 
kachels, hout, tenten, kookapuLLen, 
etc. In het weekend van 3,4,5 maart 
komt men naar Woensdrecht om aan de. 
bo~ van een soort informatiecentrum 
OtJer> het>gebruik en miLieuprobLema
tiek te ~erken. Er Leven ook ideeën 
om op het kamp een kringLoopwinkel
tje · en! of fietsenwerkplaats te be
ginnen. 
Voor meer info: Barry 

Bob 

RaZph: "De bal rolt nu, zij moet 
door mensen vePder gedl'agen worden. 
Hoe meer initiatieven, des te Zeven 
diger het dorp. 
Betangrijk is om teaeggen dat et> 
geen vast pa'(;roon is. Mensen zulLen 
hun eigen kracht en fantasie moeten 
nemen. Het bo~n en tot Zeven bren 
gen van het dorp ver>eist soUdari -
teit en me~erking van veZen. 
Ondertussen zijn er heel veel kon
~te plannen. AZ in mei komen men
sen uit BeZgiii, DuitsZand en Neder>
Lançl naat> het '{REDESAKTIEKAMP. Zij 
zulZen de voorbereidingagroep vor. 
men en proberen de plaatseLijke .be
voLking te info~zten en te bett'ek
ken. Met het opzetten van een schil 
Zen en kringZoopprojekt ~ordt het 
eerste begin g~kt. Zo zijn er 
ook plannen voor een zeefdrukkerij, 
een vertaalcent~ van Oost-Europe
se literatuur, een BOI'I{Jaars restau
rant, een derde wereld-feest, akro
batiek workshops. het maken van een 
vl"ije krant, een vrije radio. Te
vee Z om op te noemen. 

Duidelijk , de bal rolt en wordt gro
ter en groter. De opbouw van een 
permanent dorp in Woensdrecht, op 
brandpunt van de militaire maèht en 
absurditeit, vereist enthousiaste 
solidariteit en aktieve medewerking 
van. velen • . 
BOUW MEE AAN EEN ALTERNATIEF DORP 
VAN VERZET, OPBOUW .EN SOLIDARITEIT. 

Ralph Levi. 

Hans Kr ikke. 

Postgiro : 698242 tnv. R.Levi Dieren 
ovv. Dorp '84 • 
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JONGEREN BIJTEN DE SPITS AF 

Wij van het Scholierenkorrmitee 
voor V'l'ede en Ant-i- fascisme wilLen 
een schoLiePenstaking organiseren 
tegen de komst van de kruisrakett~n 
in Nederland. Wij vinden da t alLe 
kernwapens de wereLd uit moeten. 

/Jovend·ie~l zorgen dli' 2r•nwapcns 
niet voor> vrede, maar b-rengen een 
kernoor log j uist dichterbij. e.~wa
pening heej'L i n het ver~edr.n ook 
~ar a L t e vaak tot oorLog g?.Leid. 

1 n Amer ika spl"eel<t men a L JJan 
'en ket'noortog op beperktiJ s c.:•1aaL 
"'l1t ëuropa a L~;~ sLagveLd. "Dan 
otij ft er geLukkig 110(1 eer. def!Z. van 
de wereLdöevoLJdna oller. " DaL zn
i.er:s a tti,jd u it.Lncpt op eetl WPY'Pld

konfLikt - en a l zou h ier- gcm, :;pPa· 
ke van a i ,in el" toch nor; m t' 7.J·&cnen 
l?en aj'achuwe/.iji<IJ dood s i.f!r·v.:?n -
tJ01•Jt niec aa>t gedaeht . Mom sor•eekt 
over ooi'Log a Lsr.f Pr net a is bij 
de f iLm een happy end aan z: it. . 

De n ieuwe k'l'uisrok<•t i cn z iJn 
geplaatst in t:ngel.and, 1-lest.-Vuit.R 
Land en l talt:ë. Tn NederLand w01•den 
ze mi n of meer in jun i ' vortJaaht '. 

ALler lei vY.edcsgroepon ~ijn be
::t:r; om de kom:H aL:mog l.c Vt>r>hinde
ren. Zo i H de week vm1 ü iot 12 mtn: 
to:.. aktieweek uit gerot' pen dOOl' het 
Konmitee Kruisrakl'tt.c>n NEr:. 

Wij als schol ';•pen wil len <Nm 
"oigen" b1'jdrage Lt•veren in d<> ak
~ies tegen de rakPtten. ZoaLs a l. 
ge?.~>gd bestaat e r ltt"t pLm1 om t i j
dans scizooL~ijdan cPn manif estatie/ 
de·r.onsU•aL ·c t e howlcn . 8 ij het or
ganiae1'<m h iervan 3 i jn hoeL veel. 
m<'mum nodig . Ook meclr>wc t•king va>T 
Lec;,•kt•achtPn i n vnn har>l e wc lkom. 
Hoc meer mensr.m er> op een sehool. 
rr.eedoen , deR i e t;lf'I'IWI' staan we . 

()I• 12 1\I•Illl .. 

Karnwapens zijn niet 
gevaar>~ijk , maar 
ie veel geLd, Jaar~ 
mi.Ljal"den aan wapentuig 
tel"wij~ er een groot deel 
wer eLdoevoLking sterft van de 
ger. Aan de andere kant zou 
geld O)k best gebruikt kunnen wor
den voor het scheppen van werk. 
f.angza111erhand k'l'ijg j e t o.:h steeds 
meer> het idef: da t j e voor niets op 
schooL z it . 

/leb j e ideeën, sugges ties , vra
g<>n , e~l' . , rm!oj' heb j e zin om mee 
ta doen , kom dan naar de voorberei
dingavergader i ng op: 

P. S. Voo-r 
's m·iddags 
225799. Er 
van het SchoLier•en1<01• 

NIET WACHTEN; WAT GAAN DOEN 
"Nier; wnchten tot de vredesbewe

g-ing wa -~' gaat doen!" Met deze woor
den vc J•dedigen jougeren van het 
Scholiet·cnkommi tee in Amsterdam hun 
beslisstng om een cig~n staking te
gen de kruisraketten t e organise
ren . Al een tijd l~ng wor~t er b in
ne'1 de v1 ~desbewegwg gepraat. over 
stakingen als middel om de druk op 
de r egering-Lubbers te verhogen . 
onder het motto "Nee Zeggen is Nee 
Doen. " Maar het eerste schot voor 
de boeg komt van buiten de •geves
tigde ' v~edesbeweging . Het is afkom
stig v~n jongeren die - terecht -
spontaan het initiatief in eigen 
hand nemen ! 

Op 12 april aanstaande hoopt het 
Schol i erenkornm1. tee Amsterdam een 
staking te verwezenlijken tegen de 
heren 1.n Den Haag , die nieuwe kern
raketten willen plaatsen . Momentcel 
wordt koortsachtig gewerkt om veel 
jonger en mee t e krijgen: op 25 scho~ 
len in de hoofdstad worden duizon-

Wie of wat is he t Schol i erenkommi
tee Amsterdam? "D1•ie jaar geleden 
i s he•. SchaUe-renkommitee tij::hns 
een aki ie t.eaen de 1Jriendschapsoe
.,Jf!g 1:ng Neder la~ui-Zuiàe Zij k A.fr i ka 
ontsta.<.ln . Daarna werd een akti ••Jeek 
;éorganisee~d waa~ onde~ andere 
•rr.:.vnbor>djee van Nederlandse kolo
nis ten werden overgehangen met na-
'nen van vri jheidsstri jders . " Zo 
wordt verteld in de mini- krant die 
speciaal rnet het oog op de komende 
~taking is gemaakt . 
Si nds z ' n oprichting heeît het Scho 
li~renkommtt~e al heel wat îli tsen-
de akties ondernomen, met name t e
gen uitingen en tekenen van r acisme 
en f ascisme. Mel de aktie •oe Bonte 
Reus ' - het overschilderen van ra
cistiese leuzen in de stad - hehben 
de jongeren veel bekendheid verkre
gen . Daarnaast hebben ze ook wel 
eens een si t-down tegen de Neutro
nenbom gehouden . 
He t Scholierenkornmi tee is meer dan 
alleen een politieke aktie-groep, 
er wordl. ook r egelmatig samen feest 

den exemplaren van een speelale mi
ni- krant ve r sp1·eül , s takingsleuzen 
zullen fanatiek gekalkt. worden , en 
het Kommitec l.ijkl de publiciteit 
mee t e hebben . Op 2 maart wordt het 
draaiboek voor de stakingsdag samen 
met voorber eidi ngsgrocpcn op scho
len ve r·der ui tnowerk t . 

Aan idéeën voor een kreo tieve 
i nvulling vnn de dog ontbreekt hel; 
absoluut niet , zo blijkt tijdens 
een interview vlok n:J ' t openbaar 
worden van het stakingsplan . "lve 
bLijv.m ni.u a lleen w .. ~ van s<!hooL, 
maar> gaan met stoctc>n Lang:; diJ ve'l'
schitle•,da schol(m /.r, !<ken om ande
re jong~'t'tnl aar: t, SfJOI•en , om t .: 
'dweilen ' . J e kan oJk mtJL ' zwr•e b01n· 

rmm ' door• de Ka lv,•p,l/!•aat Lopen , 
bij het Amerikaans!' co•uwlaat Langs 
gaan en ie-ts aanb~·r fl'n , oj' met dek
sets van pot t~·~ crt pamten kabaal 
maken. A Zs iedcrc'l?'t op Je school 
togen a toorrn.,aprns ·is ka ~t d1' e kernwa· 

Iif))J)JJ'I'I~ I~ 

gevier d . "Gezelligheid staat b i j 
ons bouen aan hec Lijstje" verkla
~en Pieter , Corita, Roeltje en Il ja 
1.n een enthousiast:. eesprek met de 
Vredesaktiekrant . "VeN•n ig ing.s
Zeven heet da t met een oubo'l:g 
woord" voegen ze ·er grappend aan 
toe . Gezamenlijk naar de film, • n 
pilsje i n de bar, samen lachen , en
zovoorts . 
Hoe zij n ze op het idee gekomen om 
een staking tegen de kruisraketten 
op touw t e zetten?"WI? zijn ooit. be
gonnen met Zuidelijk Aj'ri ka en wa
l"en die~ geworteld in de strijd te
gen r>ac~sme en f ascisme, maar s i nds 
een jaar Zeeft het idee van een 
vrédesstaking. We merken dat het 
probleem van de kruist'akeu en veel 
schoLieren aanspreekt. " Kennelijk 
heeft het viertal de hoop dat de 
aktie in a~ril een bl i jvende in
vloed zal hebben , dat het verzet 
op de middelbare scholen erdoor ver
ste:-ltt zal wor·den. "ër moet een 
echte scho ?.ierenbewegi ng komen in 
Ams':PrdOJn. " 

penvl"ij wor>den ver>kZaard. " 

Heel veel hangt echter af van 
de spontane inzet op de scholen 
zelf . "Wij willen a Zleen de opzet 
maken, mensen op scholen zeLf moe
ten het il:·· ti at iej' nemen en voor>be
l'eidingsgl•oepull vor•m"n . " HF t. Scho
lierenkommitee wil vooral veel pu
bliciteit maken en de plaatselij ke 
koördinotie verzorgen. Als het Am
sterdamse voorbeel d elders navol
ging vindt kan een landelijke 'mcl
dingskamer ' worden ingesteld , zodat 
aktie-plannen goed kunnen worden 
uitgewisseld , doorgespeeld . 

Waarom is juist donder dag 12 
april gekozen als stakingsdatum? 
"We hebben een donderdag gekozen, 
want rooandag en vrijdag ~ ijn spij
beldagen . Dan rusten veel schoLie
r'en u it van/voor• h&t weekend! Woenu
dag is een kor te dag . Dan bl i jven 
al Leen d i.n~;clag en donde rdag ow r . 

II1\SS1\1\I .. 

12 Apr>i~ i s verder een gunstige da
twn arr.dat hij twee dar;en voor de 
paasvakantie vaZt . Bovendien zijn 
we er nu enthousiast voor en we heb· 
ben zo 'n 8 weken voorbereidings
tijd." 

Afgezien van praktiese hebben 
ook politieke overwegingen een rol 
gespeeld bij het besluit over de 
stakingsdatum . Het Scholierenkommi
tee is zi ch er t e r dege van bewust 
dat we met onze protesten haast moe
ten maken willen we niet door een 
regeringsbesluit - begin mei bij
voorbeeld - overdonderd worden . "De 
regering zou de besLuitvoering best 
kunnen vervroegen om de aktieweek 
te omzeiLen, die het Kanmitee Kru is
raketten Nee begin mei gep lar4 
heeft . " 

Peter• 
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NIVON-jongeren tegen ke rnwapens en 
de jongeren vredesgroep Woensdrecht 
komen samen in aktie . 

Op 9 , 10 en 11 maart organiseren ze 
een groots aktiviteiten-weekend op 
het VREDESAKTIEKAMP voor jongeren 
die zich willen verzetten tegen 
plaatsing van nieuwe kernwapens in 

·Nederland . 

"Willen nu al laten zien dat we de 
eventuele nieuwe kernwapens nooit 
zullen aksepteren. Ook willen wc 
duidelijk maken dat er leven in de 
brouwerij zit, al zijn de politici 
,doofstom" . aldus de organisatoren. 

HET PROGRAM~IA IS: 

9 MAART : aankomst en kennismaking , 
informatiemarkt en theater . 

10 MAART : workshops, feest met op
t reden van "No Deal" . 

11 MAART: uitslapen, symboliese 
blokkade voor de poort van de basis 

Voor s laapplaatsen wordt gezorgd. 
Kosten voor deze drie dagen liggen 
rond de 30 piek. 
OPGEGEVEN BIJ: NI VOl' 
PC HOOfTSTRAAT 163, OT):; 

TEL : 020- 726003 . 1---
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