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~lat nu! M·idden- juni i s de ko
gel dan coch door de kerk ge::,aan. . 
Na maanden van fieschoeme l in va
z•ü m ten heej't he t kabinet - indi
y•ek r; ! - een vePhu.ld plaar;sin,?sbe
sZu·i t door het par l ement gedaaJd . 
Me t bouz.vwe1•kzaamheden in iioens
drecht l i jkt men ' pns ' Oller an
der>half j oaï? arm ie I)Qn~;eh en 
v er>der> wo r•dt er> een sehi dn vrm 
'uits tel ' opgehouden. De teks t 
van het be s luit; maakt e ·lz c~1 · dui
de ti;ik da t z e gewoon dooP~1a.mz met 
de psyr..:ho l.ogieac oor i ormom•inr.< 
(het. 'f:l l'Obleem 1:3 de ' .wsr. iene 
dpe·i.rin.l ' ) . bz j 'eiu~ .mat het 
kab·irze-c srolzoc PVoe tend mee i n de 
iJa.vo- voc :c•ber eid·in}el. )D een 'be
peP;,., te ' kei. ••wm•l , .1•• ·!:~-; 'mi;.imc..Ze 
:3is t'W? een eenz ~.idi. 1 .... s tan te;;en 
de ke1 ·nLJ· zperu1>edloo~: M:. ni et ,:eï•-
•ul i en de 'I'edesóe:x.?.Ji l!. f heej't -

lzoe :;piLh1:!1 ool.- Ut te moe te ' l er•
t·em?el'! - ee!l ne.ie1·la. :r. :. ~e. le11. 

Hoe heeft de officiële vredes
be\·leq~ng op het spookachtige spel 
van het kabinet gereageerd? Het 
Komitee Kruisraketten Nee is het 
antwoord - in woord én in daad -
in ieder qeval schuldiq gebleven . 
Afgezien van een ' volksomloop ' -
de nieU\.,e KK.N-spelling voor een 
demonstratie - ti j dens he t parle
mentaire debat Hist het gee n en
ke le vuist te make n en ziet voor
l op i g zelfs af van massale demon
straties. De houdinq van he t Ko
mite c komt er Haarschijnlijk op 
neer dat men zich he t komende an
derhalf jaar zal latP.n verleiden 
t ot een sch i j n-debat . Voorzitste r 
S trikv1erda zei t iJde ns de s cherts 
vertoni ng in het par l ement: " r.;,,. 
;::t ,Uen teJ•.:. Jkomer. l· ·. · ·f-it l aPle
rnent met. o .de e11 h'·"' ~ c:a ·U'J ''nen
<.erl. Fi,' :;e~:.:el! : ;wt •it.;t-eZ d, .. ., 
~e Dt1i10Clztcm hebben IX!t"Jie,, · rU-

1 '0lJÜ~; . [)r; L L• i l.i; ce /.. :;11 tl . '~I •• lt.< 

.ebl't·il<erl 0'71 c.c t a."stel te ko
men . " 

Alsof het de vredesbe\·:eging 
aan argumenten ontbroken heeft ! 
Alsof we ons moeten laten inpak
ken door de politiek van het eeu
wi qe bedrog ! Meer dan ooit is na 
dit plaatsingsbesluit duideli jk 
dat het woord aan de bas·is van de 
vredesbeweging is . Aan de talloze 
vredesplatforms die zich tiJdens 
de uitputtingsslag van het afge
lopen j aar uit de naad hebben ge
werkt . En aan de versc hillende 
vredesorganisaties die deelnemen 
aan het beraad van het LOVO . Dáár 
zu llen we het gesprek moetep voe
r~n over de vra ag - niet hoe we 
slechtho rende ministers met lieve 
ar gume nte.n __Qv e t; ~~ kunner 
helpen - ' maar hoe we -de~ , ,j 
di t kabi e ~ ''~t ;t.• (U';l-e.b< 4- ~o 1 
r en dat \;;\. W<;;.>. VV<::..t. ;:) ~ C',j '11' 

qaan ! 
· 7 .Y {' ~ 
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(vervolg voorpagina) 

Zoals de titel aangeeft wil ik 
in dit artikel een pleidooi hou
den - een pleidooi om in navol
gende v.redeskampagnes een koppe
ling te maken tussen het verzet 
tegen kernwapens (dPeiging van 
totaZe vernietiging) en de strijd 
tegen Lubbers ' bezuinigingspoli
tiek (de dreiging van verarming). 

AZZeen door een heeZ breed front 
te vormen van jongeren~ baanZo
zen~ vrouwen~ arbeiders/sters en 
bejaarden tegen die twee hete 
hangijzers tegelijk kunnen we het 
halsstarrige kabinet-Lubbers op 
de knieiin dJJJingen. A ZZeen zo kun
nen we bereiken dat er eaht ge
luisterd wordt naar onze eis dat 
kernwapens om te beginnen uit Ne
derland verdWijnen moeten. 

VOORUITGANG 
Op het eerste gezicht lijkt dit 

voorstel misschien een sprong in 
het diepe - een verwijdering ver 
van de koers die we als vredesbe
weging tot nu toe hebben gevolgd. 
Daarom is het goed eerst - in 't 
kort - een terugblik te doen op de 
verworvenheden van de vredesbewe
ging over het afgelopen jaar. Die 
zijn er onmiskenbaar! 

Ten eerste is gebeurd waar we 
een jaar geleden alleen nog maar 
van durfden dromen: een doorbraak 
naar direkt verzet. Een jaar gele
den werd er in de vredesbeweging 
wel al druk gepraat over 'burger
lijke ongehoorzaamheid' en de 
noodzaak daarvan werd onderkend. 
Maar dat inzicht werd toen nog 
nauwelijks omgezet in daden. Die 
kwamen in de herfst, met name na 
de Haagse demo. Kort daarop blok
keerden een honderdtal vrouwen de 
verschillende poorten van de mi
litaire basis in Soesterberg en 
tegen de lente was de nieuwe 
richting uitgegroeid tot een waa
jer van direkte en 'ludieke' ak
ties - pieknies op de bases in 
W)ensdrecht en Volkel1 omsinge
lingen van gemeentehuizen, kruis
puntblokkades, enzovoorts. 

Het Zijkt weZ een uitputtings 
slag~ - het maken van een' YPedes
aktiekrant te~ijZ veeZ mensen 
in de beweging aZ de ne/ging heb
ben om op vakantie te gaan (wij
zelf ook trouwens!). Maar we 
Zaten het er ni~t bij zitten~ we 
zulZen de uitputtings-strategie 
van het oorZogskabinet doorbre
ken! Aan dit nummer hebben meege
werkt: WiZma~ Jenneke~ Hidde~ 
Hans~ Jan~ Margret~ Guido~ Frans, 
Hermine en Peter~ en veZe ande
ren aan de basis van de vredesbe
weging. Lay-out Puimte: BZuf! 
Drukkerij de Raddraaier, Amster
dam. 

ik wo a-d 

tip: 

-2- een Qleidooi 

FRONTVORMING TEGEN 

KERNWAPENS EN BEZUINIGEN ' • 

!bvendien - er is dit afgelo
pen jaar ook iets veranderd in de _ 
relatie tussen de basis en de top 
van de Nederlandse vredesbewe
ging. Het politiek gerommel van 
de leiding wordt niet langer kri
tiekloos geslikt. Dat was bij
voorbeeld te merken op de IKV
kernendag in november, toen het 
Dagelijks Eestuur zijn frèeze
ideeën door de brede oppositie 
niet door kon drukken. Het was 
zichtbaar op de zogenaamde Akti
vistenkonferentie in februari, 
waar voorzitster Sinie Strikwerda 
in het defensief geraakte en de 
bijval voor de stakings-ideeên 
van het LONK (Landelijk OVerleg 
Non-koöperatie} groot was. En de 
zelfstandige meningsvorming 
kreeg goed vorm in het ultimatum 
dat aan Faber werd gepresenteerd 
toen hij de 'krisisvariant' wil
de aanvaarden. 

Het beste. voorbeeld van zelf
standigheid is echter het reso
lute optreden van heel veel jon
gerenorganisaties gezamenlijk. 
Terwijl het logge KaKaNee zich 
moeizaam voorbereidde op een 
vredesaktieweek begin mei, trok
ken Amsterdamse scholieren op 12 
april in een lange en indrukwek
kende stoet door de hoofdstad: 
zeker zeven duizend staakten er 
op die dag. Terwijl de burokra
tiese FNV op 10 mei niet verder 
kwam dan een mini-werkonderbre
king gooiden jongeren in een 
dertigtal plaatsen - desnoods 
tegen de terreur van schooldi
rekties in - de scholen plat uit 
protest tegen de kernwapenwaan
zin. OOk bij de alarm-akties na 
het kabinetsbesluit hebben jon
geren in verschillende steden 
het voortouw genomen. Één van 
de sleutels tot dit sukses is 
zeker de saamhorigheid - de 
frontvorming van onderop. 

Die verworvenheden hadden ook 
hun keerzijde - zoals versnippe
ring bij de verdergaande. akties -
maar de direkte akties droegen er 
zeker toe bij dat het kabinet se
rieus onder druk kwam tè staan. Aan 
dat beginsel moeten we dus, lijkt 
me, vasthouden, maar de vraag is 
hoe we een stap vooruit kunnen 
doen. Hoe kunnen we voorkomen dat 
we onder het mom van 'we hebben 
toch anderhalf jaar tijd' opnieuw 
in dezelfde uitputtingsslag gera-

-ken? Hoe voorkomen we dat de vre
desbeweging een strijd blijft te
gen kruisrakètten-alleen? Volgens 
mij zou een eerste stap zijn om te 
streven naar een anti-miZitaris
tiès front. 

aboaaee 
NAAM ......................... 
ADRES ••••••···~····• ... •••••••• 

POSTCODE ••••••••••• • • • . • • ·- • • • • • • ..................... 

GEWOON ABO 

ABO 

LUI 'S ABO 

20 piek 

25 piek 

35 piek 

ABO-geld storten op giro 3191118 
tnv H.Krikke te Amsterdam. 
Of stuur een briefkaartje naar: 

VREDESAKTIEKRANT, Postbus 11347 
1001 GH Amsterqam. Tel: 020-168884 

GEEF EEN ABONNEMENT KAUO 

ANTIMILITARISME 
Met zo'n front bedoel ik een 

front van groepen die een verband 
leggen tussen de drei~ing van 
(atoomNernietiging en ekonomiese 
uitbuiting. Uitgangspunt is de 
wilskracht om met heel veelmen
sen samen te werken, - en de over
tuiging dat de woede tegen de 
halsstarrige heersers in Den Haag 
heel breed leeft. Heel veel men
sen voelen zich bedreigd door het 
kruisraketten- en het bezuini
gingsbeleid van deze regering. 

Maar willen we bereiken dat het 
verband tussen de oorlogsdreiging 
en de krisisdreiging duidelijk 
wordt, dan moeten we dat ook in
houdelijk uitleggen. Dan moet wor
den blootgelegd welke kapitaalbe
'langen met beide zijn gediend. 
Dat vereist een boel onderzoek, 
maar een aanzet durf ik hier wel 
te maken. 

Volgens mij vormt het milita
risme de gemeenschappelijke noe
mer tussen de dreiging van een 
(kern)oorlog en de dreiging van 
verarming. Onder militarisme 
wordt door verschillende mensen 
uiteenlopende dingen verstaan. 
Anti-militaristen gaan er alle
maal van uit, dat kernwapens en 
andere massavernietigingswapens 
niet losstaan van het geheel van 
de oorlogsvoorbereidingen van de 
NAVO. Er wordt aan het héle mi
litaire apparaat gedacht, dat 
niet ter 'verdediging', 'defen
sie' van de bevolking wordt ge
bruikt, maar tégen ons, ter onder
drukking van het vredesverzet. Dat 
hele apparaat is één beerput van 
machtsdenken en mannenoverheersing 
- iets wat zeker ook in het beleid 
ten aanzien van de kruisraketten 
tot uitdrukking komt: Lubbers' 
'uitstel'-besluit komt voort uit 
een zueht te heersen. 

Maar militarisme heeft ook een 
ekonomiese 'zijde' - een kant die 
vaak vergeten wordt: zoals de gi
ganties hoge bedragen die de rege
ring aan •defensie' uitgeeft -
voor instandhouding van het onvoor
stelbaar grote leger. De Nederland
se uitgaven voor defensie behoren 
relatief tot de hoogste van de 
West-Europese landen. In tegenstel-
ling tot de schijn die ten aanzien 
van de kruisraketten wordt opge
houden is hier geen sprake van één 
of ander voorbehoud. Jaarlijks 
geeft de regering niet minder dan 
12,5 miljard uit aan instandhou
ding van het leger, het militaire 
apparaat. Bovendien is het 'de
fensie'-aandeel in de begroting van 
de regering opvallend genoeg gaan 
stijgen sinds de ekonomie in een 
'krisis' belandde. Terwijl het he
le systeem van sociale zekerheid 
in een sneltreinvaart wordt afge
broken blijven de defensie-uitgav~n 
omhoog gaan. 

Bovendien - die oorlogsultgaven 
worden (mede} verdedigd met het 
argument van de werkgelegenheid, 
maar dat argument berust op puur 
bedrog. Uit tal van studies over 
'konversie' blijkt dat die oorlogs
ultgaven over het geheel genomen 
ten koste gaan van de betaalde ba
nen, en van de levensstandaard van 
de meeste mensen. Zo lijdt de werk~ 
gelegenheid 'per saldo' onder het 
beleid gericht op vergroting van 
de wapenaankopen, dat dit kabinet 
volgt. Of het nu uitkeringstrek
kers zijn, bijstandsvrouwen of ar
beide.rs in bedrijven - allemaal 

hebben ze belang bij de strijd te
gen het militarisme. Uit een heel 
vluchtige analyse blijkt dat ont
zettend veel groepen belang hebben 
bij brede frontvorming tegen kern
wapens en bezuinigingen! 

FRONTVORMING 
Dat wat betreft de inhoudelijke 

kant, maar wat betekent 'frontvor
ming' ten aanzien van de bestaande 
partijen-politiek en de wereld van 
de vakbeweging? Met frontvorming 
of het sluiten van koalities be
doel ik niet dat we de handen in
eensluiten met rechtse politici of 
onder één hoedje gaan spelen met 
de vakbondstop. Ik denk bijvoor
beeld wel aan de brede schakering 
van sociale groeperingen die i~ 
Nijmegen op één juni een kerk met 
voordeuren dichtspijkerden, waar 
Piet de Jong - vurig pleitbezorger 
voor atoomgeweld - een toespraak 
hield. Of aan al die jongerenor
ganisaties die gezamenlijk een 
landelijke scholierenstaking -(10 
mei) van de grond wisten te tillen. 
Frontvorming is voor mij op de eer
ste plaats:.brede samenwerking tus
sen aktiegroepen aan de basis. 

Willen we als vredesgroepen ook 
gaan ageren tegen de krisispoli
tiek, dan zullen we ons een veel 
konkrater beeld moeten gaan vormen 
over de effekten van het milita
risme voor het leven van buiten
landerststers, baanlozen, bij 
standsmoeders, arbeiderststers, 
enzovoorts. Dan is ook nodig, dat 
we veel meer informatie vergaren 
over de superwinsten die multina
tionals maken op produktie van 
kernwapens; over de kosten,de 
monsteruitgaven, voor 'defensie'; 
en over de belangen die (rechtse) 
politici in Nederland hebben bij 
de industriële produktie en handel 
in moordtuig. 't Plegen van een 
stuk onderzoek dus. 

Natuurlijk is het idee van zo'n 
frontvorming aan de basis tegen 
kernwapens en bezuinigingen een 
ideaal wat we niet van vandaag op 
morgen kunnen bereiken. Het lijkt 
alleen te verwezenlijken via een 
geleidelijk proces. Een allereer
ste stap zou zijn dat we in krin
gen van basisgroepen, anti-milita
risten/s çn andere radikale vre
desgroepen een brede diskussie 
beginn~n - een gesprek over het 
thema (anti}militarisme zelf. Die 
inhoudelijk~ diskussie heef~ tot 
nu toe schromelijk ontbroken en 
het zou heel goed zijn als we er 
in de zomermaanden een begin mee 
maakten. 

Tot slot: voor mij' blijft de 
strijd tegen ke~nwa~ns en tota
le vernietiging een winbare 
strijd. Het is waar, dat het ver-· 
hulde plaatsingsbesluit een ne
derlaag beteken~.voor de vredes
beweging, maar laten we_ niet ver
geten dat het kabinet-Lubbers -
zeg maar gerust het oorlogskabi
net - door ons aanhoudend verzet 
bijna in een interne kris-is was 
beland. Met wat meer direkte 
druk hadden we het wellicht de 
laan uit gestuurd! Waarom niet 
werken aan een front van onderop 
tegen kernwapens en bezuinigin
gen - een front van werklozenko
mitees, jongerenorganisaties, 
vrouwengroepen en vredesplat
forms, die anderen meedweilen in 
de richting van burgerlijke on
getioorzaamheid? 

Peter 



-3- hoe veraer.? 

DE NAVO MOET 
VERDWIJNEN 

De vredeebeweálna lreef't een nederlaaa geleden nu het parleaent bet plaat
sina&besluit van de regerina heeft goedaekeurd. De regerina heett onder 
druk van de .aaaalit:eit van de vred.esbewegiq besioten de kweetie over an
derhalf jaar terug te laten kollen. Anderhalf jaar oa het positieve plaat
sinaatJesluit terug te draaien. Op de bekende wijze ia dit waarschijnlijk 
niet t10gelijk gezien de parlementaire verboudiqen, de internationale druk 
van ~è NAVO landen op de Mederlandae regerina en de ervert.naen in andere 
landen waar- •iddellange ·atstandsraketten geplaatst zijn. Sin~ half juni 
is daar als problee. bijgekomen het verraad van NJ Faber aan de eigen uit
ganaePunten. Ind.ten we cna uiteluitend en alleen op de kruiaraketten vaat
pinnen sull~ we het pad verder aflopen dat nu reeds t.naeslagen is door 
de leidi,na van de vredesbewe&ina. De politiek van bet onder druk zetten 
van de parledentarilre van het parlementaire •idden. 

Een positief: plaatsingsbesluit is 
genomen, het begin van de bouw met 
anderhalf jaar uitgesteld. De 
vredesbewegina heeft in ieder geval 
anderhalf jaar de tijd om de stra
tegie en taktiek aan de orde te 
stellen. Want over anderhalf jaar 
wordt er weer 'beslist• door rege
rina en parlement. Nadruk in de be
slissina komt te ligen op de ver
dere bewapening van de Russen. Het 
zal vooral bestaan uit anti-rua
sieae propaganda die moet legi ti
meren dat het besluit van 1 juni 
1984 het juiste besluit is geweest. 
Voor de regeriqspartijen zal de 
diskussie gesloten zi.1n. 
Anderhalt jaar waarin we ons geen 
illueies IlOeten !laken ovtJr de kansen 
van de vredesbewegiq in het parle
aent. CDA di:881.4enten wordt. de 110nd 
~rd. D'66 is bijzonder wankel
IIOedig• ea bet.· la .U~I'Idnat ui tge
aloten dat D • 66 e1nd li85 een draai 
in het kruisr.kettenat.nclpUnt pat 
111aken. 
Als de verkiezinaen van '86 een 
PvdA oveM~inning oplevert en een 
CDA-PvdA regerina zit de PvdA aan 
een NAVO contract over kruisraket
ten vut. Het is zeer de vraag of 
de PvdA dit contract wil breken en 
als ze dit inderdaad gaat breken 
breekt ze waarschijnlijk ook de ver
bintenis met het CDA . Dus geen re
gerinasmacht; dat is wel een erg 
groot offer voor regeringsgeil e so
ciaal demoKI"aten. Te aroot vrees 
ik. 

HAAKS 
"Ben van ae funkties van het voor
stel uit l977 om Nederland te dènu
cleariseren, was om daarmee uit
Crukking te geven aan de radicale 
afwijzing van het afschrik\tingssys
teem. Niet alleen van h~t atoomwa
pen dus, maar van het hele politiek 
militaire bouwsel van overwegingen 
en gedragsregels rond gebruik en 
bezit van kernwapens". (Uit IKV bro
chure nr. 17 'Achter de IKV campag
ne' ) • Verder stond daarin: "het IKV 
is zich in de loop der jaren sterk 
gaan r ealiseren dat juist het vol
strekt haakse karakter van zijn voor 
stel mensen aanspreekt en voor zich 
wint. Haaks dan ten opzichte van 
het afschrikkingssysteem. Deze !,l!!!
boolwaarde van het voorstel is tege
lijk zijn kracht. Om deze reden 
doet het interna.tionaal zijn werk. 
Het voorst~l heeft echter ook heel 
prakties-politieke kant. Het is be
doeld om uitgevoerd te worden, in 
en door de politiek~' . 
Oe vredesbeweging is sinds 1977 een 
ongekend grote volksbeweging ge
worden. Appellerend aan de afschuw 
over de mass«vernietingingswapens 
werden enorme menigten op de been 
gebracht. Het 'haakse karakter' van 
de ca111pagne sloeg aan • Echter van 
de uitvoering in de 'prakties-poli
tieke kant' is nog niets terecht 
gekomen. Op 1 juni '84 schreef 
Lubbers asn het parlement: "In sa
menháng met het bovenstaande (plaat
sin& kruisraketten} heeft het ka bi-

net besloten de nucleai.re taken, 
zoals die thans vervuld worden , tot 
1 januari 1986 voort te zetten en 
dan opnieuw onder de loep te nemen". 

Ondanks de enorme emoties en kracht
en die los gemaakt werden heeft 
N!!derland er een kernwapentaak bij
gekregen, in plaats van afgeschait . 
Het IKV is gaandeweg de belangrijk
ste vredesbeweging geworden in 
Nederland. Stop de N-bom die de be
weging op gang bracht was na het 
besluit over de N-bom (produceren 
in de VS en niet plaatsen in West
Europa) over haar bloeiperiode heen 
Met de aankondiging van het plaat
sen van de kruisraketten, het dub
belbesluit en het onder druk van 
de vredesbeweging afgedwongen voor
behoud begon de propaganda over 
de mogelijkheden van het onderhande
len. Met het steeds verdergaand uit
stellen van het uiteindelijke en 
definitieve besl).li t zette de ver
rechtaina van de vredesbeweging 
door. Oe oorspronkelijke rad.ikale 
eis dát alle kernwapentaken uit het 
Nederlandse leger moesten worden 
ver-wijderd wez·d met de aankondiging 
van de komst van een nieuwe kernwa
pentaak, de kruiSI'aket ietwat ver
nauwd tot: het voorkomen van die 
kru.israket. 

VERNAUWING 
Een aantal stappen in de vernauwing 
van het aktieterrei.n en tegelijker
tijd de verrechtsing zijn: 
- 1977: Alle kernwapens de wereld 

uit, te beginnen uit Nederland. 
1982: IKV oproep om op die poli
tieke partijen te stemmen die te
gen de kruisraket zijn. 
21 november '81: de hoofdleus was 
"geen nieuwe kernwapens in Europa" 
febr. '83: Poging om CDA bij de 

organisatie van de 29 okt. demon
stratie te betrekken. Het weten
schappelijk buro olv Oostlander 
gaat akkoord met een of andere 
ingewikkelde leuze maar zowel 
Oostlander als Faber worden door 
de eigen organisatie terecht gewe
zen. 

- 29 okt. '83 en haar voorgeschiede
nis. Vorming van het K.omi tee Kruis
raketten Nee, waarin de PvdA en 
0'66 zitten. Het komitee, dat niet 
met meerderheidsbesluiten werkt maar 
met beslissingen die door iederee.n 
gesteund worden, wordt zodoende ge
domineerd door links liberalen en 
sociaal demokraten. Dit komitee 
wordt plotseling de woordvoerder 
van de gehele vredesbeweging. De 
hoofdleus voor 29 oktober is 'Geen 
nieuwe ·kernwapens in Europa' • Uit 
enquetes en reekties op de twee 
grote demonstratie& blijkt de vredes
beweging gedomi.neerd te worden door 
de sociaal demokraten. 
Tenslotte de campagne om de twijfe
lende CDA kamerleden op een vriende
lijke wijze over de streep te trek
ken, met o.a . kaartenaktiea, rode 
rozen op de dag van het parlements
debat. Het enige middel waardoor 
deze CDA-ers .,aarschijnlijk over 
de streep te trekken zijn is dwanr,. 

Maar vanuit de toppen van alle ge
vestigde vredesbewegingen volhardt 
men in illusies over de kansen van 
een vriendelijke parlementaire ver
andering. Deze in de Nederlandse 
geschiedenis ongekende volksbewe-

ging is tot nu toe ongeschikt ge
bleken, resultaat te behalen: juist 
al.s gevolg van de sociaal demokra
tiese le!ding en (daardoor) de illu
sie in de mogelijkheden van het par
lement, en de mogelijkheden iets 
te veranderen binnen de NAVO. 
De macht van de NAVO is gewoon te 
groot om op deze manier te bedingen 
dat de kruisraketten er niet komen. 
Dat blijkt uit de uitval en de drUk 
van de NAVO ministers van def.ensie 
en secretaris-generaal Luns op de 
aarzeiende houding van De Ruiter, 
half mei '84. De Ruiter aarzelde 
vanwege de druk van de Nederlandse 

Het IKV heeft rich niet alleen be
perkt tot de binnenlandse situatie 
maar zich ook op de buitenlandse 
betrekkingen gericht. Een k.lein~ 
landen politiek (bv met de Benelux 
aan de ene kant en Roemenië aan de 
andere). Het verdedigen van kernwa
penvrije zones in Noord Europa, 
Midden Europa of van Polen tot 
Portugal. Deze politiek werd vooral 
door sociaal demokratiese politici 
i.n binnen en bui tenland gesteund. 
Maar zonder sukses . 
De verrechtsing van deze politiek 
is tenslotte ontaardt in het verraad 
van M.J. Faber aan zijn eigen uit
gangspunten. In zijn uitlatingen 
op zondag 18 juni in een radiopro
gramma, zei hij het reeël te vinden 
een aantal (16) kruisraketten te 
a~cepteren. 

E N RAKET 
GUN JE 

ZELFS~E, V!JAND 
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bevolking op hem en zijn regering. 
De West-Europese vredesbewegingen 
hebben tot gevolg gehad dat de span-

ningen tussen de West-Europese en 
Noord-Amerikaanse regeringen hoog 
opliepen, zodanig dat gediplomeer
de machtspolitici als K.issinger en 
Schmidt, maar ook Mi tterand en Kohl 
(Zij het op een andere manier) de 
NAVO willen reorganiseren. In de 
West-Europese kranten en bladen 
over buitenlandse poli t.ielt worden 
felle diskussies gevoerd over een 
West-Europese defensie (met of 
zonder kernwapens). Deze diskussie 
is het gevolg van de ongelijke ver
houdingen tussen de VS en West
Europese heersende machten, ~owel 

in ekonomies opzicht als politiek
mili tair. De mlddellange afstande
raketten veroorzaakten de spanning
en tussen deze heersende machten. 
Spanningen nog eens hoog opgestookt 
door de vredesbewegingen. Terecht. 
Alleen we moeten ons geen illusies 
maken over een West-Europese zelf
standige militaire macht. En er 
daarom ook niet voor pleiten, "omdat 
\te niet gediend zijn bij een nieuwe 
\ kern)macht naast de anderen. 
Het spreekt vanzelf dat de Ameri
kaanse overheersing uit West-Europa 
en de rest van de wereld moet ver
dwijnen. Echter een uitbuiting en 
onderdrukking uitgevoerd ol v Franse 
en Duitse machtswellustelingen is 
evenmin gewenst . (De veteranen uit 
de slag om Verdun weten dat maar 
al te goed). 

RADIKAAL 
Sinds de winter van 183, '84 zijn 
de basisgroepen , gewapend m.et een 
grote ervaring uit dè AKB, zich op 
de kruisraketten gaan werpen . Uit
gangspunt was: "De enige kans om 
die dreiging (van de plaatsing van 
kruisraketten) tegen te houden, is 
dat heel veel mensen nieuwe aktie
vormen gaan hanteren". (Bluft 12 
jan. • '84) Dit was een inzicht dat 
door velen leek te worden onder
steund. Eind februari maakte de 
regering een enquete bekend waaruit 
bleek dat 64% van alle Nederlanders 
boven de 18 jaar tegen de komst van 
de krUisraketten is, en dat 21% 
van alle Nederlanders boven de 18 
jaar ze,t zich daadwerkelijk te zul
len verzetten, ook als het parlement 
een positief plaatsingsbesluit van 
het kabinet goedkeurt. 
De vraag was wie deze miljoenen 
strijdl ustigen zou gaan organiseren-. 
De top van de vredesbeweging, bang 
enige controle te verliezen over 
de massa sympatieanten i .n ieder ge
val niet. De basisgroepen doorzagen 
dat ook: "De bestaande vredesbewe
ging is heel moeilijk in staat om 
op ~eslissende momenten slagvaardig 
te reageren. Zij heeft een te loge 
struktuur en gee~t te weinig ruimte 
aan mensen hun/haar woede en vastbe
radenheid kreatief te ui ten". Dit 
klopt maar is geen toevalligheid, 
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zoals uit deze regels zou kunnen 
worden afgeleid. De vredesbeweging 
is log en ondemokraties zodat radi
kale tendensen geen kans krijgen 
en onmiddellijk onschadelijk kunnen 
worden gemaakt . Omdat de top van 
de vredesbeweging alleen vertrouwt 
op het parlement of in ieder geval 
de breuk met het parlementair stel
sel niet wil \.'OU~. bang als 
ze is haar eigen positie (van top
mensen) in gevaar te brengen. 
De basisgroepen stelden daarvoor 
in de plaats dat een nieuwe organi
satievorm nodig is: "We denken dat 
basisgroepen de meest geschikte vorm 
zijn". De Amsterdamse basisgroepen 
(waar het initiatief gestart was) 
zetten een fasenplan op waarin dmv 
akties mensen betrokken werden in 
de basisgroepenstruktuur. Met de 
vergrote en versterkte basisgroepen
struktuur zou dan uit de akties in 
de volgende fase meer sukses kunnen 
worden gehaald, de beweging zou 
groeien en de druk op het parlement 
en de top van de vredesbeweging toe
nemen. Begin juni werd een blokkade 
van de militaire basis in 
Woensdl·ech~ georganiseerd (uit de 
uitgangspunten: "Daarnaast zijn di
rekte akties nodig, waarbij we de 
wet overtreden en rechtstreeks mili
taire instellingen aanpakken". ) Die 
druk op de regering en parlement 
moest ui toefenen en basisgroepen 
moest voorbereiden op de Alarmakties 
onmiddellijk nadat het kabinet een 
positief plaatsingsbesluit zou nemen 
Echter het positieve plaatsingsbe
sluit van het kabinet viel gelijk 
met het begin van de blokkade. Enke
le duizenden rad i kale akti visten· 
zaten teaamen in ZW Nederland voor 
e.en 'lege 1 basis terwijl miljoenen 
(of toch tienduizenden) bereid waren 
akties van burgerlijke ongehoorzaam
heid te voeren bij een positief be
sluit. De basisgroepen geisoleerd 
van de basis van de :vredesbeweging 
maar niet van de militaire basis 
waar niets mogelijk was. 
Wat misschien nog wel erger was dat 
bijna niemand op de drasties ver-

anderde politieke .situatie inging. 
Van de genoemde snelheid van reak
tie van de· basisgroepenbeweging was 
weinig te me.rken. Akties om het open 
bare leven stil te leggen kwamen 
niet van de grond. Diskussies over 
de veranderde situatie en de ver
anderde taken voor de radikale vre
desbeweging kw8111en ook niet geor
ganiseerd van de grond. Een radikale 
aktievorm is niet voldoende als het 
peil van de politieke d.iskussie erg 
laag blijkt te zijn. Want vele deel
nemeraters gaven er de voorkeur aan 
de geplande blokkade met niet meer 
dan symboliese waarde (ui toef" enen 
van politieke druk was met het be
sluit onmogelijk en onnodig ge
worden) tot het geplande einde te 
volbrengen. De politieke diepgang 
van de gehele vredesbeweging moet 
dus vergroot worden om ook erfektief" 
te kunnen ?.ijn. De basisgroepenbewe
glng leek i ets dergelijks ook voor 
ogen te staan toen geschreven werq: 
"Verder vinden we het belangrijk 
dat we ons als vredesbeweging niet 
blindstaren op kruisraketten alleen, 
maar verbanden gaan zien met andere 
vormen, zoal{l militarisme, vrouwen
onderdrukking, en Lubbers • vuile 
bezuinigingapoli tiek". Verbanden 
leggen alleen is onvoldoende zeker 
als dat in algemene termen gebeurd 
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of slechts op papier. Om de vredes
beweging te radikaliseren naar in
houd en niet alleen in de aktieme
thode is het nodig een scherper po
litiek~oel té omschrijven. Dit 
is nodig omdat radikale aktievormen 
voor een parlementabeeluit geen di
rekte z in meer heeft om een nega~ief 
plaatsingsbesluit te bereiken. Het 
is nl. een positief plaatsingsbe
sluit geworden. Over anderhalf jaar 
is er een nieuw kansje. Om te voor
komen dat de krachten van de vredes
beweging of uitgemolken worden om 
druk uit te oefenen op het parlemen~ 
of om radikale aktievormen te ge
bruiken J is het nodig dat de basis 
van de. vredesbeweging een scherper 
politiek doel stelt 1 van waaruit de 
akties kunnen worden uitgevoerd. 

BEWEGING 
Anderhalf jaar is er om opnieuw· ak
ties voor te bereiden. Nu niet op 
1-tet parlement of" zelf"s maar op een 
gedeelte daarvan, maar op het bloot
leggen en bestrijden van de meest 
mili taristiese organisatie bij uit
stek. Doel van deze organisatie 
dient te zijn om ui te indelijk tot 
een zelfstandige aktie te komen 
tegen de NAVO. Daarmee zal een poli
tieke druk op partijen en daard.oor 
op het parlement ontstaan die de 
beweging niet compromitteert met 
de partijen zelf. De onafhankelijk
heid van de beweging zal een poli
tiek klimaat scheppen waar de NAVO 
als mili taristiese exponent zelf 
ter diskussie komt te staan op grond 
van haar geschiedenis en ·haar dage
lijkse praktijk . Het spreekt natuur
lijk vanzelf dat alle andere aspek
ten van het militarisme hierbij be
trokken kunnen worden. Voorop moet 
echter staan om de sinds een jaar 
of zeven bestaande vredesbeweging 
politiek te radikaliseren. Dit is 
bittere noodzaak om niet te verzen -
den in parlementarisme of ih radi\ul
lisme, wa.arbij mensen ·zioh soms 
blindstaren op de militaire objekten 
in plaats van op de politieke en 
bestuurlijke eentra van waaruit deze 

militaire objekten gestuurd worden. 
De diskussie over aktievormen kan 
met de wording van de anti-NAVO be
wapening worden begonnen. Maar deze 
heeft wat mij betreft totaal geen 
haast. Vooraleerst moet met een 
str00111 informatie over de werking 
en de geschiedenis (al 35 jaar) van 
de NAVO aan de basis van de vredes
beweging een sterke anti NAVO bewe
ging opgebouwd worden. De groten
deels etiese argumentatie, 
waarmee tot nu toe kernwapens be
streden zijn1dient te worden vervang
en door een politieke 1 die niet op 
de valse hoop van een aantal chris
tenparlementariärs vertrouwt 1 maar 
alleen en uitsluitend op eigen 
kracht. Tot nu toe is die eigen 
kracht onderschat of voor het kar
retje van de leiding gespannen. De 
Alannakties die door dt: basis van 
de vredesbeweging -en door de basis
U(>epenbeweging- gevoerd zouden 
worden en· die niet -of nauwelijks 
van de grond kwamen. 
Een anti NAVO beweging wil natuur
lijk zeggen dat deze z ich niet uit
elui tend met kernwapens bezig zal 
houden. In de propaganda wordt het 
be~angrijk de pijlen ook te gaan 
richten· op de superdc!luxe conven
tionele wapens tbv de Airland Battle 
plannen van de regering, evenals 

alle ande-re aspekten, zoals bv de 
kommunikatiesystemen en de oefe -
ningen voor de Derde Wereld-oorlog. 
Op het ogenblik bestaat al enkele 
jaren het komitee Ne·cierland uit de 
NAVO dat vrij wei.nig publiciteit 
krijgt (of zoekt). Met deze mensen 
en allerlei andere groepen die wel 
een anti Nt"t.VO standpunt hebben maar 
daar verder weinig mee doen, 111oet 
getracht worden van de anti NAVO 
gedachte een strijdbare beweging 
te maken. Dit kan door er over l:e 

We hebben te maken met een wereld 
die verslaafd is aan bewapening, 
en die in alle toonaarden, gelijk 
verslaafden doen, alles doet om ra
tioneel, begrijpelijk, vriendelijk, 
uit te 1eggen dat het wel meevalt 
met die verslaving. De schuld altijd 
op de anderen leggend, krachtig ont.
kennend dat zij zelf belangen heb-
ben •••. 
We hebben te maken met een omgeving 
die, gelijk aan de o~~~gevi.ng van de 
verslaafde, maar al te araaa gel66r-t 
dat het wel meevalt met die bewape
ning. Bij het ~ien van het televisie 
debat, zei iemand, ebde mijn onge
rustheid weg. Het leek allemaal niet 
zo era ••• pas weer bij Ria Beekers 
wist ik wat er aan de hand was •••• " 
We hebben te maken met een wapenver
slaving die maar dooraast en door
gaat en steeds méér nodig heeft. 
En de verslaaJ'den . willen dat niet 
inzien omdat ze er belangen bij heb
ben. Omdat ze denken dat bewapening 
hen veiliaheid biedt. Maar bewape
ning is niet veilig. net zomin ale 
dope dat is. 
Twee citaten uit de kranten vlak 
na de debatten: 
Trouw, 22 juni: "Uit het jaarboek 
van het Zweedse vredesinstituut 
blijkt dat 1983 een somber beeld 
geeft van de bewapeningsteenamen 
in de wereld. "Het ie vol.aens Sipri 
een mythe te denken dat na statione
ring van een aantal nieuwe systemen 
bet evenwicht zal zijn hereteld ep 
de wapenwedloop zal eindigen. He.t 
spel aaat door: nieuwe maatregelen 
roepen al tijd een weerwoord op en 
de wape.nwedloop wordt vervolgd." 
En terwijl de kamerdebatten aeen 
bijdragen hebben aeleverd aan de 
pogina een halt toe te roepen aan 
C\eze nieuwe systemen, kondigt zich 
een volgende ro.nde aan. 
In de Volkskrant van 19 juni over 
de plannen voor ruimtewapens en vra
gen daarover in de Tweede Kamer: 
"Minister de Ruiter van defensie 
verzekerde de kamerkomissie in zijn 
antwoord dat Nederland. maar ook 
andere Europese landen, de nieuwe 
wapens (star wars en emerging tech
nologiee) niet over zich willen la
ten komen, maar strenge toetsinge
lcriteria voorstaan. Eerste toets 
daarbij ia dat de wapens moeten pas
sen in een aanvaarde et.rateaie. 
Politieke kontrole staat voorop • 
we maken ons niet afhankelijk van 
een mil 'i tair verlanglijstje ••• " 
Bla • • • bla ••• bla... Verslaving ••• 
belangen • • • de geschiedenis herhaalt 
zicb ••• volgende ronde. Je verstand 
staat er bij stil. 
Hoe kan een verslaafde van zijn ver
slaving afkomen??? Hij zal pas stop
pen als hij tot in zijn botten voelt 
dat hij aan de rand van de afgrond 
staat. De omgeving van-sn verslaafde 
kan hem alleen helpen door hem te 
kontronteren met zijn eiaen aedrag. 
Geen kompromissen. niet meedoen of 
meedenken. of praten ter wille van •• 
• • krachtig nee zeggen en . • • laten 
zien dat leven de moei te waard is. 
Wanneer zal de wereld beseffen dat 
hij aan de rand van de af"grond ataatt 
Velen in de vredesbeweging beseff'en 
dat al. Het ia daarom ook dat de 
vredesbeweging over •t algemeen geen 
kompromissen, aeen gesjoemel wil. 

schrijven, te debatteren, aan demon
straties mee te doen. Echter dat 
lijkt me onvoldoende om de beweging 
voldoende bekendheid te geven. Daar
OM stel ik voor om dit najaar een 
anti NAVO kongres te or&aniseren 
en daarvoor alle groeJ)en uit de 
vredesbeweging uit te nodigen. Van
uit dit kongres knn dan verder ge
werkt worden aan nieuwe plannen. 

Guido, 14 juni '84. 

Vandaar ook dat de vredesbeweging 
zich 1110et afkeren van de ui tapraken 
van Mient-Jan Fabe.r. Wie te zeer 
mee gáat denken in de wereld van 
de verslaafde raakt verstikt in al 
die argumenten en kan dan niet meer 
helpen aan de bewustwording dat er 
gestopt moet worden. Nee, niet eerst 
nog even een rondje of zo, •. STOP
PEN NU!! lil 

Onze wereld heeft zich in alle gele
dinaen afhankelijk gemaakt van bewape
ning en in deze tijd beseffen we 
meer dan ooit dat we een zeer zware 
periode door moeten maken als we 
stapje voor stapje van die versla-. 
ving af" willen komen . En stapje voor 
stapje nieuwe perspektleven willen 
vinden •••••• 

Allerlei vragen liggen e.r nu in de 
vredesbeweging en het is belangrijk 
dat we die persoonlijk en aezamen
lijk overdenken. Hier volgen enkele 
vragen, zoals die naar boven komen 
in diverse gesprekken op ons ontmoe
tingscentrum op de Keizersgracht. 

- Zijn er nog openingen in dit rege
ringsbesluit om de kruisraketten 
tegen te houden en welke? 
- Moeten we ons in de toekomst voor
al richten op kruisraketten of ook 
op de totale bewapeningaontwikkeling 
Moeten we niet vooral gaan voorlich
ten over de strategie van de beperk
te kernoorloa, waari.n kruisraketten 
en Pershings li passen? (gaan we 
dan niet toch wee~ met hun meedenken 
hun begrijpen? red.) 
- Moeten we ons niet gaan verdiepen 
en verbanden aangeven??? 
- Moeten we bv. relaties gaan legge~ 
met het sociaal ekonomies beleid 
van het kabinet Lubbers ( .in dit 
verband zou het zinnig zijn te beetu
deren waarom bv. de vredesbewegina 
in [)qitsland zich bezig houdt met 
de eisen van de vakbeweging voor 
een dertig- urige werkweek.) 
- Aan welke akties werken we in de 
toekomst? 
Wat verstaan we ónder werkloosheid 
en hoe komt bet dat we zo moellijk 
hardere aktiea begrijpen? (waarom 
reageerden we bv. zo emotioneel op 
de bezetting van het VVD kantoor?) 
- Wat doen we m~t het voornemen van 
het bouwen van nieuwe kerncentrales, 
ondanks de ui tkomat van de BMD en 
wetend dat kerncentrales vooral no
dig zijn voor het verkrijgen van 
plutonium als grondstof van kernwa
pens? De relatie staat zwart op wit 
in de Volkskrant van 22 juni in ver
band met de pakistaanae produktie 
van kernwapens; "In de Pakistaanse 
kernee.ntrale Kanupp is voortdurend 
sprake van fouten in het kontrole
systeeJII, waardoor het zee.r aanneme
lijk is dat er plutoniwn u.it de cen
trale wordt gesmokkeld voor gebruik 
i.n kernwapens • •• " 
- En tenslotte een zeer belangrijke 
vraag : we.lke verbanden leggen wij 
ale vrouwen vredesbeweging? en welke 
prioriteiten stellen wij?. 

Hermine, vrouwen voor Vrede 
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De blokkades van 1,2,3, juni zijn achter de rug. Op een cru.ciaal 110111ent 
werden ze gehouden. Ve~e deelnemereters hebben de behoefte, zeker na bet 
parlementsbesluit. 011 z.ioh te beraden over de afgelopen tijd. en na te den
ken over de komende periode. De ra~e akties zijn niet goed ontbaa1d 
in de pers. Ook de top van de vredesbeweging zette zich af tegen de akties. 
Op deze bladzijde zijn een -aantal deelnemereters aan bet woord die bun er
varingen en •eningen over de blokkade aktiee geven. · 

Drie maanden geleden is het plan 
gelanceerd om nog voor het kabinets
besluit van de regering een radikale 
aktie te organiseren. Deze had de 
bedoeling om druk uit te oefenen 
op het kabinet. Tevens zouden hier
door meer mensen bij een radikale 
aktie betrokken worden, waardoor 
de radikale beweging zou groeien. 
Dit werden de 1,2,3 juni blokkades 
van Woensdrecht. De wijze waarop. 
tot deze aktie besloten werd is van 
het begin af aan omstreden geweest. 
Van een eensgezinde en krachtige 
voorbereiding was dan ook geen spra
ke . De uiteindelijke uitvoering van 
de plannen week af van de oorspron
kelijke bedoeling. In de eerste 
versie was een bezettingsaktie op 
de basis voor;-zien. Onder protest 
van basisgroepen uit allerlei steden 
werd dit plan geschrapt. Wat bleef 
waren de blokkades . Niets mocht 48 
uur lang de basis op en af. De blok
kades werden gevolgd door een demon
stratie in Bergen op Zoom. Een tocht 
langs de kazernee die de stad telt . 
Waar de organisatie niet op gerekend 
had waar ze net zo door overval~en 
werd als alle deelnemereters aan 
de blokkade was het kabinetsbesluit 
Ofschoon het dua de bedoeling was 
0111 met de blokkade druk uit te oefe
nen op de regering was dit mislukt. 
John. aktief in de persgroep op ~ 
Woensdrecht blokkade, stelt dat h~ 
goed z.ou zijn geweest op vrijdag 
1 juni; vijf uur na het begin van 
de akti~, 011 de b"lokkade op te hef
fen. "Het doet er niet toe of de 
kruisraketten er al staan of niet, 
er is in Woensdrecht reden genoeg 
om te blokkeren." Hij erkent dat 
de sfeer in het kàmp op het moment 
van het kabinetsbesluit enigzins 
mat was. ''Maar e.r waren ook u.i tge
sproken positieve reekties zoals 
bijvoorbeeld over de vrouwenblokka
de." 

aan de blokkades verder bij te dra
gen." Niet allemaal kwamen ze terug, 
want negen mensen werden gearres
teerd. 
Ook op zaterdag werden mensen opge
pakt maar nu in Woensdrecht zelf. 
Vooral op zaterdagavond werd er en
kele ure.n lEÛlg door de poli tie met 
een aantal te provoceren akti visten 
gevochten. De pers zou deze gebeur
tenissen aangrijpen om het radi.kale 
gedeelte van de vredesbeweging flink 
te kriminaliseren. ln eerste instan
tie was de oolitie helemaal niet 
van plan om hard op te treden, maar 
onder druk van de leiding van de 
luchtmachtbasis werden op verschil
lende plaatsen de blokkades opzij 
gezet om een aantal militairen of 
mil i tai.re goederen de basis op of 
af te laten gaan. Een zuivere provo
catie om.dst door de lucht net zo 
gemakkelijk voor aan en afvoer kon 
worden gezorgd. De basis is erg 
aroot1 dus er is plaats genoeg om 
te landen. De druk van de commandant 
van de basis op bet hoofd van poli
tie, burgemeeste1• De Leeuw 1 had suc
ces want de politie greep in en 
kreeg haar relletje, groot genoeg 
om in de kranten uit te buiten. Het 
Parool van 4 juni plaatste een foto 
van een zittende jongen voor een 
rij ME-ers, die met Vwee handen het 
V-teken maakt. Het walgelijke onder
schrift luidt: "Een van de aanstich
ters van de ongeregeldheden in Woens
dreoht daagt de ME uit." Juist het 
feit dat de ME verscheen was vol
doende om een aantal mensen uit te 

argument hebben." 
Door zo op mensen die dezelfde me
ning over kruisraketten of het mili
tarisme hebben, in te hakken worden 
de gemeenschappelijke tegenstanders, 
de regering en hun sterke armen, 
aan het oog onttrokken. De poli tie 
en regering hebben er zelfs voordeel 

bij dat mensen uit de vredesbeweging 
elkaar de grond in bore.n. De radika
len worden losgeweekt van de gema
tigden en de gewelddadigen van de 
geweldlozen. Apart van de vraag of 
in een hek knippen of met een fles 
gooien geweld is m:>et de vraag ge
steld worden of het zin heeft om 
een bepaalde aktie te voeren. Als 

Dirk Jan, aktief in de Groningse 
steungroep voor Woensdrecht. Hij 
vond in de eerste plaats de opzet 
van de blokkades een bron van onge
noegen. De belangrijkste redenen 
ware.n voor hem de roosterregeli.ng 
en het feit dat er bij sommige hek
ken en poorten niets te blokkeren 
was. De regeling in het rooster van 
4 uur op en 12 uur. ar, maakte dat 
er te grote tussenpozen waren om 
te blokkeren. Hierdoor leken de 
blokkades niet massaal bezet te zijn 
en kon er geen overleg op de blokka
des gevoerd worden. Dit gebeurde 
op tamelijk chaotiese wijze in de 
kampen. 
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Een aantal mensen van regio West 
was in de na.cht van 1 op 2 juni be
komen van de schrik over het kabi
netabeeluit en ontevreden geworden 
over de matheid op het kamp. Ze be
legden een tweetal vergaderingen 
cin te beraden wat er gedaan kon wor
den in het land. Niet bij de basis 
in Woensdrecht, want dat had ook 
al ellenlange klassieke diskussies 
in de regiovergaderingen opgeleverd 
over geweld en geweldloosheid. "Som
migen vinden knippen in het prikkel
draad al gewelddadig," zegt Chris 
van de persgroep. "Dan kun je wel 
ophouden." In de vergaderingen werd 
gediskussieerd over het soort aktie 
en waar die aktie gevoerd moest wor
den. Na veel vijven en ~essen werd 
besloten o.m onder het motto 'kallts 
de bal terug' naar Den Haaa te gaan. 
Op het Binnenhof werd Woensdrechtse 
rommel afgeleverd en een aantal jeu
de • boules- ballen tegen en door de 
rutten gesmeten. John: "Het was wel 
goed dat er vanuit het kamp mensen 
in Den. Haag aktie gingen voeren en 
daarna terug kwamen om hun steentje 

dagen tot daadwerkelijk verzet. Zij 
waren gekomen om de blokkadeplannen 
stipt uit te voeren. Dat er daarbij 
stipt uit te voeren. Dat ze daarbij 
niet inzagen dat dit een door de 
politie opgezet spel was, uitgevoerd 
voor de publiciteit was des te er
ger, maar hen te verwijten dat ze 
zijn begonnen met vechten is sim
plisties. Hiermee zitten we weer 
midden in de door de overheid opge
drongen diskussie over geweld en 
geweldloosheid. Dat deze diskussie 
kwam blijkt uit de woorden van Dirk 
Jan . "Dit jaar heef:t 366 dagen. Ge
durende 363 dagen wordt er in het 
geheel niet gegooid naar de varkens 
op de basis. Dan willen we met ons 
allen de drie resterende dagen ge
weldloos aktie voeren, moeten d.ie 
anderen, de 'echte radikalen' inee~s 
ook zo nodig. De onvrede over het 
kabinetebeslui t bleek een aantal 
mensen door te doen slaan. Er werd 
nl gericht met flessen gegooid naar 
soldaten, marechaussee en lucht
machtbewaking. Bijzonder 'bard' en 
'moedig' om je te verschuilen achter 
die 'softies' en 'peacefreaks. ' Ik 
ben nog steeds kwaad op mensen die 
alleen stenen en scheldwoorden als 

je door de poli tie laat provoceren 
omdat zij je zwart :willen maken moet 
.1e niet intrappen. Evenm.in moet je 
als geweldloos aktivist blindstaren 
op een 'harde' die een steen gooit. 
Dat de ME-ers met een aantal speci
ale lesjes psychologie& waren klaar
gestoomd voor de diskussie bleek, 
tot onze verbazing en ontzettina, 
na de schermutselingen. Pittige dis
kussie& over de kruisraketten, de 
rol van de poli tie in deze maat
schappij werden door de individuele 
ME-ers . (bij de Fokkerpoort waren 
het ME-ers uit Zwolle en Assen)1 niet 
geschuwd. In de maandag kranten kon
den deze gebeurtenissen worden aan
gegrepen om de radikalen in de vre
desbeweging flink t& kriminaliseren. 
Enkele krantekoppen: Trouw, "4 juni, 
"Harde kern verstoort blokkade 
\:loensdrecht." Parool 4 juni, onder
kop, "Woensdrecht leek zaterdag even 
een beetje op Amsterdam." Het NRC/ 
Handelsblad sprak in de loop van 
de week na de akties in Woensdrecht 
en de VVD aktie in Amsterdam over 
•straatterreur.• Voor het gemak lij
den de kranten aan geheugenverlies. 
Hoe zouden ze geschreven hebben toen 
dekernwapens in 1959 zonder ook maar 

één parlementedebat in Nederland 
werden ingevoerd. "Dat de media toch 
een negatief beeld trachten te 
brengen zijn we gewend. Wij deelne
mers, weten beter en brengen dat 
over aan de mensen die er niet bij 
waren," aldus Cor en Mannie aktief 
in 50+ tegen kerngeweld. 

Een positief resultaat van de blok
kade akties is voor de mensen van 
de persgroep het volgende geweest. 
Vooral de oude basisgroepen uit de 
Anti-Kernenergie-Beweging zijn weer 
tot leven gekomen. Er werden als 
reactie op het kabinetsbeslu.it door 
allerlei basisgroepen in Utrecht, 
Groningen, Wageningen en Nijmegen 
akties van burgerlijke ongehoorzaam
heid georganiseerd. Voor de toek001st 
moeten er bij voorkeur prikakties 
tegen de kruisraketten en de rest 
van het militarisme worden gevoe.rd. 
In de eerste plaats dient dat door 
kleine groepjes te gebeuren. Volgens 
Annette van de persgroep moet aller
eerst begonnen worden met het bedis
kussiëren van de afgelopen periode 
en het organiseren van infonnatiea
vonden. "Iedereen moet z.ijn of baar 
aktie kunnen voeren zonder iemand 
in de weg te willen lopen, 11 aldus 
Chris en John wil beginnen met di
rekt bedreigende akties. 
Dirk Jan: "De aktiedriedaagse was 
in feite een nieuwe aktievorm, een 
grote oefening, een leerschool voor 
als het er echt op aan komt. Het 
nare was echter dat door onduide
lijkheden, slecht overleg en gebrek
kige communicatie een aantal mensen 
in het ziekenhuis is beland." Cor 
en Mannie: "Radio Prikkel zorgde 
voo.r informatie, die naar ons idee 
beter had gekund. Het ontbreken van 
portofoons was goed merkbaar . " 
Ernst en Chris van de basisgroepen 
u.i t Utrecht: "Achteraf gezien zijn 
we redelijk positief over de blokka
des. Ondanks de vraagtekens die er 
bij het doel en het tijdstip van 
de blokkade gezet kunnen worden. 
Sommige groepen lopen met een kater 
over het zo symboliese karakter van 
de blokkades. Wat hel}ben we nu ei
genlijk geblokkeerd? Is dit onA ver
zet tegen de kru.israket? Pakken we 
hiermee het m.ili tarisme aan? En 
ondanks de redelijk goed verlopen 
basis.demokraties opgezette kampver
gaderingen van regio Noord, leven. 
er ook veel twijfels over de weer
baarheid van hasisdemokratie. 
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"WIJ WILLEN DIE I(RENGEN NIET!" 
De scholierenstaking tegen de kruis
raketten is een enorm sukses geweest, 
minstens 50.000 jongeren hebben er 
aan mee gedaan. Het is jaren gele
den dat jongeren zo massaal in aktie 
zijn gekomen. Vreemd genoeg las je er 
in de kranten nauwelijks iets over -
de Vredesaktiekrant daar gelaten -, 
kennelijk zijn we verzopen in de FNV 
staking. 

De scholierenstaking is georganiseerd 
door verschillende linkse jongeren
organisaties/bewegingen. · Dit was een 
~riiek gebeuren. De kosten voor aktie
materiaal werden gedeeld, en iedere 
klub kon zijn eigen achterban benade
;ren. 
Achteraf gezien hadden een aantal din
·gen beter. gekund, vooral organisato
ries gezien."oor het landelijke werk 
zaten we met een handje vol mensen die 
zich over· de kop holden. Daardoor had-

· den we geen tijd meer om nog meer scho
lieren te bereiken, velen hoorden.het 
dan ook te iaat en hadden geen tijd 
meer om hun school plat te leggen. 
De ervaring wijst uit dat je een lan
ge aanlooptijd nodig hebt om scholie
ren zover te krijgen dat ze de school 
uitlopen, tegen alle dreigementen in. 
~nt er is wat gedreigd, we zouden ge
schorst worden, éénen krijgen, enz. enz. 
Tbch liepen de scholen leeg. Dit was 
een duidelijk bewijs dat we gemotiveerd 
zijn. 

Aan de hand van de staking zijn er 
diskussies in klassen gekomen, die ws. 
wel verder gevoerd zullen gaan worden. 
In ieder geval gaan wij er mee door 
scholen te bezoeken om informatie te 
geven over de kernwapen-wedloop. Het 
is de bedoeling dat we na de zomerva
kantie een informatiekampagne op gaan 
zetten. 

Na de aktieweek moesten we verder1 
het plaatsingsbesluit stond voor de 
deur. De organisatiegroep bleef bij 
elkaar komen om te bekijken wat er tij
dens het besluit moest gaan gebeuren. 
Er werd een alarmplan opgesteld. Het 
plan voorziet in een skala van burger
lijke ongehoorzaamheid. De alarmplan
nen werden afgestemd op plaatselijke 
omstandigheden. 
Dit plan dat eigenlijk in het zwaarste 
aktiemoment moest vallen, kwam helaas 
niet zo goed uit de verf. Daar zijn 
nogal wat redenen voor aan te wenden. 
Allereerst kwam het besluit enorm snel 
door de regering en de Tweede Kamer, 
we werden er echt door overvallen. Door 
de aktieweek hadden w~ geen tijd gehad 
om het alarmplan goed voor te bereiden. 
Dit geldt trouwens niet alleen voor de 
jongeren, de ~ele vredesbeweging had 
niets uitgewerkt, de houding van het 
KKN was diepbedroevend. Als jongeren 
trek je je op aan andere vredesgroepen 
De scholen liepen, metname ln het noor
den en oosten, bijna af, .proefwerken, 
sportdagen, enz. Het is dan haast onmo
gelijk grote groepen leerlingen te mo
biliseren. Ebvendien bleek dat de men
sen die keihard aan de aktieweek hadden 
getrokken niet zoveef·puf meer hadden om 
veel energie in het alarmplan te stoppen 
Desalniettemin gaan we stug door. WlJ 
11:LLEN DIE KRENGEN NIET. iie doen geen 

. koncessies aan 't CDA, zoals Mient Jan 
en Sini Stikwerda. 
l:n september komt· er een aktiekonfe
rentie, waar niet alleen Jongeren te
gen Kernwapens-groepen zijn uitgeno
digd, maar ook andere linkse jongeren 
klubs. 
Er liggen al wat plannen op tafel. 
In ieder geval komt.er weer een scho
lierenstaking; die met het oogpunt 
op de honderden nieuwe leden en de 
ervaring die we hebben opgedaan, waar
schijnlijk nog massaler wordt. Het 
tijdstip van die staking is nog ondui
delijk. Je moet zuinig met je ener
gie zijn en op het juiste moment 
knallen. Mocht die staking lang op 
zich laten wachten dan houden we een 
demonstratie, of bv. een rock-festi
vàl voor de vrede. In ieder geval 
laten we in het najaar weer van ons 
horen. Christine. 

Toen ik tbJaalf jaa:zo was 'laüam ik 
voo~ het eerst.in aktie. Toen nog 
g~on tegen wapens in het alge
meen: een picketline, een vreedza
me demonstratie, een ~mnifestatie 
- alles met het doel zoveel moge
lijk mensen mee te krijgen in onze 
akties. We hadden het vaste besef 
dat als er maar genoeg mensen in 
aktie 'laüamen, !Je vroeg of 7.,aat de 
diverse regèringen achter ons sou
den krijgen. 

Zondag 14 Juni nam in de hele 
vroege ochtend de kamer het voor
stel, van het kabinet-Lubbers aan, 
dat inging tegen de t.1ensen van een 
grote meePderheid van de bevol
king. De kamer ging hièrbij voor
bij aan aHe mensen die al jaren 
in aktie !Jaren voor de vrede. Het 
~s een klap in het gezicht van 
al die mensen die nog vertrouwen 
hadden in de 'demokratie '. ' 
v~cral voor diegenen die nog niet 
zo heel lang aktie voerden 1aüam 
het hard aan. Het besluit was een 
bevestiging voor diegenen die hun 
vertrouwen in deze 'demokratie' al 
'laüijt !Jaren. 

hoe nu verder? 
We staan nu voor de zoals dat 

heet 'niet geringe' taak om in de 
anderhalf jaar die !Je hebben een 
manier te vinden om de kernt.1apens 
voor goed uit ons land te houden. 
Ik geloof niet in de theorie van 
het IKVdat de grootste kracht 
ligt bij het ompraten van kabinet 
/kamer. Je kracht ligt mijns in
ziens bij de mensen. Als 63 pro
cent van de NederlandSe bevolking 
tegen kernwapens is dan moeten ze 
dat maar bet.1ijzen. Wij moeten 
zorgen dat !Je die 6 3 procent de 
straat op krijgen. Dat er konstant 
aktie t.10rdt gevoe~d door steeds 
meer nieuwe mensen. Die iedereen 
die tegen kernt.1apen~ is zich/haar 
ervan bewust is dat alleen met 
zijn/haar hulp de mensen meeko
men. Wij, al de mensen die vaker 
aktie hebben gevoerd zullen het 
voortouw moeten nemen. We zullen 
de mensen moeten laten zien dat 
ze aktie moeten voeren en ho~. 

Juist !Jij jongeren zuHen mas
saal in aktie moeten komen. Het is 
onse toekomst, of dat zou het moe
ten zijn tenminste. o,p 12 april 
hebben scholieren laten zien dat 
jongeren in aktie !Jillen komen. 
10 Duizend scholieren verlieten in 
Amsterdam de scholen om de hele 
dag te staken. o,p 10 mei deden 
tien duizenden scholieren in het 
hele land mee aan stakingsakties 
van een 'laüartier tegen kruisra
ketten. 

Waarom juist jongeren tegen ra-. 
ketten zouden moeten vechten moet 
inmiddels t.1el duidelijk zijn. Ik 
zal het toch maar even herhalen. 
Naast de redenen die voor iedereen 
gelden (inhumane, levensgevaarlij
ke wapens die handenvol geld kos
ten !Jat !Jel beter besteed kan !Jor
den) hebben,jongeren nog hun eig~ 
redenen om in aktie te komen. Jon
geren hebben de toekomst !Jordt er 
altijd gezegd. Mooie toekomst als 
je t.1ee.t dat er !A1apens op je gericht 
staan • Of erger nog, !A1apens er
gens bij jou in de buurt, die in 
~~n klap de hele t.1ereld vernieti-

IIIQiedlllf ondeboorzaam? 
Was de bezetting van het VVD-pand 
in Amsterdam een aktie van burger
lijke ongehoorzaamheid? Bij de emo
tionele reakties die na de bezet
ting loskwamen is dit vaak ontkend, 
maar is dat wel zo terecht? In het 
Noocl:plan dat in Amsterdam in 1982 
·de aanzet gaf tot de diskussie over 
verdergaande akties binnen de vre
desbeweging werd deze beknopte om
schrijving gegeven: '~et burgerlij
ke ongehoorzaamheid bedoelen !Je het 
plegen van get.1eldloos verzet tegen 
het openbaar gezag om daarmee te 
bereiken dat bepaalde onrechtvaar
dige besluiten ongedaan t.10rden ge
maakt." 

Nu wordt de mensen die het VVD~kan
toor op 4 juni hebben bezet onder 

andere verweten dat ze materiaal 
(beddespiralen om te barrikaderen 
hebben gebruikt en dat "die mensen 
niet bereid ~en de konsek!Jenties 
van hun daden te aanvaarden. " Tbch 
kan burgerlijke ongehoorzaamheid 
wel degelijk betekenen dat je mate• 
riaal gebruikt, of zelfs vernielt. 
TOen de beroemde gebroeders Berri
gan een kernwapenfabriek in de Ver
enigde Staten binnendrongen hadden 
zij hamers bij zich om neuskogels 
van raketten mee kapot te slaan. 
En wat betreft de ''konse'laüenties": 
de bezetters wisten dat gevangen
schap het (waarschijnlijke} gevolg 
zou zijn van hun/haar daad. Menig 
arrestant is in de bajes geslagen 
of afgetuigd, en zware intimidatie 
was ieders lot. 

gen kunnen. Bovendien kan het geld 
beter t.10rden besteed voor jonge
ren, bijvoorbeeld voor het schep
pen van !Jerk. Tenslotte zijn hon
derdduizenden schoolverlaters !Jerk
loos en t.10rdt deze situatie alleen 
maar erger. 

1k ~il geen voorhoede-pretentie 
hebben, maar toch is het vaak zo 
dat iets aktievere mensen eerder 
de neiging en de kracht hebben om 
tot aktie op te roepen. Het mooiste 
zou zijn als !Je in de nazomer van 
1985 t.1eer die 69 procent van de be
volking samen konden brengen in een 
grote demonstratie. Dit keer in 
~recht aZs het even kan, !Jant daar 
heeft de middenstand nog niet mogen 
genieten van een vredesdemonstratie 
Dromen? Misschien t.1el. Ik sou het 
liever optimisme !Jillen noemen. 

Ik ge wo f dat !Je er zonde;r.o opti
misme niet komen. Dat !Je ervan uit 
moeten gaan dat als !Jij die äingen 
niet t.1illen, ze er niet komen. In
derdaad, Je hebt gelijk als je zegt 
dat ik dat tien jaar terug ook al 
daoht. Tot nu toe heeft het niet 
geholpen, ben ik met je eens. Maar 
er zijn t.1el steeds meer mensen naast 

'mij' komen lopen. En er zullen er 
steedS meer volgen als !Jij ze ervan 
t.1eten te overtuigen. 

Maa:zo !Je redden het niet als !Je 
op de manier van Mientjan t.1erken. 
Aan vage goedkeuringen in de geest 
van "als er hier tijdeUjk raketten 
komen te staan die uit Duitsland of 
België komen, - dan zijn !Je hier 
t.1el toe bereid, als het maar geen 
nieuwe raketten zijn" hebben !Je 
niets~ We t.1illen best de publieke 
opinie achter ons, maar op de voor
kant van de Telegraaf is overdre
ven. (Mag ik trouwens fesstelijk 
voor deze 'eer' bedanken?) 

Het IK Vzei, 'We hebben ander
half jaar t.1inst!. Ik geloof niet 
in deze !Jinst.' ~lgens mij hebben 
!Je alleen nog maar verliezen gele
den. Ik heb nog steeds het geloof 
of vertrouiüen - of ~t voor term 
dan ook- dat als !Je er met z'n 
allen hard tegenaan gaan, !Je het 
redden. 

CaroUne 

Een kontraverse die ook oplaait is 
of burgerlijke ongehoorzaamheid 
trouw aan de parlementaire demo
kratie inhoudt. Tijdens de 'Akti~ 
vistenkonferentie' van de vredesbe
weging vorig jaar februari gaf een 
Brusselse professor de volgende 
typering: '~urgerlijke ongehoor
zaamheid is een groot grijs vlak 
tussen de legaliteit en de revolu
tie." Het betekent dus op z'n 
minst dat er behoorlijk wat schort 
aan ons politiek bestel. Hoe an
ders verklaar je de noodzaak van 
verzet tegen (onrechtvaardig} ge
zag? De wereld is hard bezig af te 
glijden naar de totale vernieti
ging - zie de atoomwapens, maar 
ook kernenergie. Tegelijk zie je 
dat de Haagse heersers blindelings 
doorhollen, als de bevolking net
jes aan de rem trekt. Wordt bur
gerlijke ongehoorzaamheid dan niet 
een recht voor iedereen? 

Peter 
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WIE PLAATST I(AII DE I(IIAL 
Zondagavond 3 juni, voorbereidinga
vergadering voor de VVD bezettina 
de volgende daa door mensen uit de 
vredesbewegina en anti-militaristen. 
Ik ben net terug uit Woensdrecbt. 
Na het bericht van het plaatsingsbe
sluit was ik woedend, de manier waar 
op ze dat hebben doorgedrukt , zo 
uitgekookt. Maar ik kon op dat mo
Ment niets doen, vanwege de blokka
des, voelde me macbteloos. Zijn we 
daar •et een paar duizend mense.n 
bij elkaar en hebben we geen ant
woord. De meerderheid gaat gew09n 
door met de symboliese blokkades, 
net of niet nu het moment is gekomen 
dat we j arenlana hebbe.n geprobeerd 
te be.invloeden, de situatie is ver
•derd. 

Ben bezettinq van de VVD zie ik wel 
zitten. Ren eens goed laten voelen 
dat we niet in hun mooie woorden van 
vrijheid en demokratie trappen . Dat 
vat zij als vrijheid en demokratie 
verkopen betekent de onvrijbeid van 
het grootste dMl van de bevolking. 
De aeerderheid Wil qeen kernwapens 
en oorlogsdreiqinq, geen steeds ver
den]aande verarming in de Je wereld 
en ook hier ni.et, geen kankerverwek
kende industrléln en kerncentrales. 
Boe kan je daar tege.n in gaan en dat 
dan ook noq ve.rkopen als demok.raties. 
Ondanks massaal verzet koaen die 
kruisraketten er, worden ambtenaren 
en uitkeringstrekkers gekort en. wil
len ze noq 4 kerncentrales bouwan,die 
daar weer plutonium kunnen leveren voor 
de aanmaak van noq .eer kernkoppen. 
Z. hebben het kabinet gered met .leu
CJ8Da -en bedrog en ltunnen hun asociale 
ekonOIIIIiese beleid verde.r doorzetten. 

Bij de bezetting gaat het ons niet 
zozeer om de VVD, maar om alle poli
tieke part.ijen die meedoen aan deze 
schijnvertoning van deJDOkratie . Ze 
wUlen ons ni.et boren, dan 1110eten we 
ze het maar laten voelen. 

We hoopten ook dat deze aktie een 
stiaulans zou zijn voor anderen om 
zelf een aktie te gaan ·doen en dat 
we het pand eventueel tijdelijk tot 
aktiecentrum zouden kunnen omvormen. 
Ir ia het afgelopen jaar in de vre
deebewegina veel gepraat over burgel'" 
lijke onaehoorzaamheid en heel wat 
~en hadden gezegd bij een besluit 
tot plaatsina over te zullen gaan 
tot verdergaand verzet . 

bezetting 
Op de voorbereidingsverqaderinq maak
ten we een aantal afspraken, o.a. om 
niéts te jatten of te vernielen, om 
het pand te barrikaderen om er zo 
lang JDOqelijk 1n te kunnen blijven 
en oa het pand niet te verlaten voor
dat de politie ons er uit zou halen .• 
Op de deJDODstratie die op hetzelfde 
moment gehouden zal worden, worden 
pamfletten over de bezetting ver
spreid en de demo zal langs het pand 
worden geleid. 

Ma.ar).dagmiddag om hal.f 5 was het zo 
ve:r:. Alles verliep redelijk volgens 
afspraak . De deJDOnstrati~ kwam langs 
en bleef een tijdje enthoesiast roe
pend en klappend staan. 
Regelmatig gingen we met ons allen 
overleggen over wat we verder nog 
zouden doen. Verschillende keren kwam 
de diskussie terugof we in het pand 
zouden blijven of er toch zelf uit
gaan voordat de MB zou komen. We be
sloten te blijven en b~j arrestatie 
onze naam niet te zegqen en ook qeen 
verklaring af te leggen om bet ze zo 
lastig aogelijk te maken. (Als arres
tant heb je het recht om te zwijgen . ) 
We hielden o.ns ook aan de and.ere af
spraken, niets jatten, niets vernie
len. Op een gegeven moment besloten 
we de adminstratie e1p te ruimen in 
vuilniszaJtken e.n d,t.e daar achter te 
laten. 

VERWACHTEN ! 
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Bet enige wat spontaan gebeurde was 
een heel leuk feestje in hun bar de 
'Libert1jn' - Wij op de plaats van 
de hoqe heren - ; e.n bet propaganda 
materiaal dat op een goed mement naar 
bUlten werd qekieperd. Dat was toch 
voor de straat bestemd. De mensen bui
ten bJ.eken zich er nog wat aan te kun
nen opwarmen. 
Pas tegen 9 uur verschenen eerst een 
aantal agenten om - zonder sukses -
de mensen buiten te sommeren weg te 
gaan, en daarna de ME. De VVDers die 
z~ch inmiddels aan de overkant van 
de weg hadden verzameld stonden luid 
te lt.lappen bij de opkomst van deze 
qezag en orde handhavers, zelfs ook 
toen ze als een idioot op mensen be
gonnen in te slaan. Ben vrouw werd 
daarbij zelfs &o gewond d.at ze een 
nacht in het z.iekenh.uis JDOeat blijven. 
De me.nsen bui ten mesten wel al het 
vuile werk opknappen. 

bajes 
Na e en tijdje lukte bet de politie 
an het pand b~nnen te komen. En dat 
werd dus het begin van wat 4 dagen 
bajes zou worden. We werden met ons 
38en gearresteerd. Bui ten werden ook 
nog 2 jongens opgepakt door stillen, 
eerst tot bloeélens toe gesJ.agen. Ben 
van hen was niet eens bij de aktie 
betrokken, maar was toevallig voor
bij geltomen, zag dat er iemand in el
kaar geslagen werd en schoot dus t e 
hulp . 
Wegens cellen gebrek werden we in 
groepjes bij elkaar opgesloten. Die
zelfde avond noq was e;- een zwaaiale
tiet de mensen van bu~ten kWamen met 
veel la~ van zich laten horen, 
te qek. Wij antwoordden met een mas
saal geroffel op de ramen. 
Daarna een koude nacht , zonder matras , 
zonder deken. de helft van ons op <ie 
stenen vloer, de rest op houten ban
ken. De volgende ciag registratie -
foto's, JEt een nUIIIID8rbordje ervoor, 
v ingerafdrukken , geregistreerd als 
kriminelen. Veel intimidatie, maar 

niemand zei haar of zijn naam en 
niemand legde een verklaring a:f. 
Op het laatste moment had het apen
baar Ministerie besloten om ons open
lijke qeweldpleginq ten laste te leg
gen. Ten onrechte, Jllllllr daarop moch
ten ze ons 4 dagen vast houden . Voor 
lokaalvredebreuk, wat de juiste aan
klacht geweest zou zijn (volgens de 
wet tenminste), zouden ze ons maar 
maximaal 6 uur hebben mgen vasthou
den. De VVD zal ook wel een harde 
aanpak geeist hebben. Nou, die hebben 
we gehad, vooral de mannen d1.e de 2e 
dag naar Nieuwersluis zijn overge
bracht. Vier dagen van intimidatie 
en geweld, behandeld als beesten. 
~en van de bewakers daar rooest. me
teen zijn macht laten zien : "Op de
gene die probeert te ont.snappen wordt 
met scherp geschoten, we gaan hier 
Chilit je spelen" ,was bet welkomst
woord . Verschillende mannen Z1Jn 
geslagen, van e en werd zijn cel 
helemaal nat gespoten en vervolgens 
werd hij gedwongen op zijn sokken 
door bet water te lopen, bewakers 
kwamen met 3en of 4en tegelijk ie
mands cel binnen , puur om te intimi
deren. Als iemand geen dank-je,..wel 
had gezegd voor zijn eten werd hij 
terug geroepen om dat alenog te 
doen. Ze kregen maar 1 minuut om 
naar de w. c. te gaan, etc. Op alle 
mogelijke manieren moesten ze laten 
zien dat zij de macht hadden . 
De vrouwen werden vooral geintillli
deerd met sexietieee opmerkingen. 
Bij de regietratie begon het al: 
11Je staat wel lelijk op die foto 
hoor." of "Go, )leb ik mooi een foto 
van je, kan ik me lekker bij aftrek
ken." En natuurlijk waren we voor 
hun allemaal hoeren , sletten of pot
ten . 
Verschillende vrouwen zijn in een 
isoleercel gestopt. Daar staat voort 
durend ee.n kamera naar je t e loeren . 
De eerste dag had een bewaker tegen
over anderen beweerd dat wij ontbijt 
geweigerd hadden . Dat terwijl hij 
zelf de deur had dichtgeBlieten toen 
wij verontwaardigd reageerden omdat 

er pas na uren bellen iemand versche. 
nen was. Allemaal dom machtsvertoon. 
Een vrouw had zelfs een deken vol 
schaamluie gekregen en de bewakers 
weigerden haar een andere te geven. 
Gevolg: een cel vol luizen en een 
dikke keelontsteking. Een dokter 
werd haar toen eerst ook nog gewei
gerd - "geen naa111, geen dokter" • 
Wat heel goetl on.ze moed erin hield 
waren de zwaaiakties ; de pakketje.& 
die een aantal van ons van bui ten 
kregen (van sommigen waren ze achter. 
gehouden, die kregen ze pas toen 
ze vrijkwamen.) ; het schreeuwkontakt 
dàt- we met vrouwen die in de buurt 
zaten hadden en vooral de advokates 
die iedere dag, na uren volhouden, 
ons mochte n bezoeken en die ons di
rekt kpntakt met de buitenwereld 
waren. Na de bezoekjes aan hen voel
den we ons heel sterk . Te gek om 
te horen hoe enthoesiaat ze zelf 
bez ig ware.n, hoe anderen bui ten kon
tinu bezig waren met de pers en het 
regelen ven allerlei dingen, dat 
alle arrestanten het go~d volhielden 
om geen namen te noemen of verkla
ringen af te leggen. En de kranten, 
appels, snoejes en sigaretten di:e 
we ven ze kregen . Z.onder al dil! goe
de steun van buitenaf zou het zéker 
veel moeilijker zijn geweest. 

de zaak. verdraaid 
Pas toen we weer VTij waren hoorde 
ik hoe ongelooflijk we gekriminali
eeerd waren, vooral in de pers , 
maar ook in de VTedftsbewegina. De 
leugens die er verkocht waren. We 
zouden f3 . 700,- aestolen hebben, 
voo.r 10.000 &Uldens schade aange
richt, de administratie en .korre
pon.dentie het raam uit gegooid en 
verbrand hebben, en er zou ~elfli 
meubilair verdwenen zijn. Volgens 
verklarinaen van de poli tie en de 
VVD e.n door de pers klakkeloos over
genomen. Leuaens, bedoeld om ons 
te kriminalieeren en de aandacht 
af te leiden van het bedrog dat ze 
zelf plegen en van hun miedaden . 
De zaak werd weer aardig omgedraaid. 
Plaatsen van kruisraketten en mee
werken aan oorlogsvoorbereiding , 
dát is krimineel. Het is niet de 
eerste keer dat WU ~ekriminaliseerd 
worden . Denk maar aan de blokkades 
in Woensdrecht, Doodewaard, de muni
tietreine.n , etc. 
Qe pers neemt niet alleen leugens 
van hogerhand klakke loos over, zelf 
doen ze er vaak nog een schepje bo
ven op. In de NRC van 5 juni werd 
in een redaktioneel "Geweld in All
sterdu" gelschreven : "De bezetting 
in Amsterdam en de akties bij Woens
drecht gaan in de richting van 
straatterreur. " En wat verderop: 
"De demonstranten in Woensdrècht 
en Amsterdam hebben openlijk aanae
kondigd dat zij geweld zullen gebrui 
ken. (ook een leugen trouwens) De 
overheid moet zo nodig met gebruik 
van tegengeweld verhinderen dat ze 
die plannen uitvoeren . " Zo wordt 
het ge'leld van de staat -dus gerecht
vaardigd. 
En een tekenina in het Parool ván 
9 juni sloeg wel alles. De VVD wordt 
hierop gelijkgesteld met 2 onderdruk 
te groepen, de Joden en de buiten
landers, terwijl wij ove.r 66n kam 
worden geschoren met Nazi • s en de 
Centrum Partij . 
Wi e ond.erdrukt nou wie? Onderdruld.<en 
wij de VVD doo.r hun propaaanda mate
riaal voor hun asociale en levensge
vaarlijke beleid te verbranden of 
onderdrukt de VVD ons met zijn be
leid en met ons te kriminaliseren 
De VVD heeft de touwtj es in handen 
en maakt bet ons onmogelijk om te 
leven zoals wij willen. Is dat geen 
onderdrukkina? En hebben wij dan 
geen r echt op verzet? 

No Jlonsense 
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-rotterdam-----0 NT zErrE ND 
"In ds 11t:1171idikzg is er een l'OUir 

stoet doo'Z' de stad getrokken, naar 
de Wi1:temsb:rug. Daa1' is het ver
trcu!JJen in ds pa'Z'l61Tientai:t'e demo
k'Z'a:Ue op scherp geset. Dit gebma
de doo:t' een meegevoe:t'de doodskist 
oVe'Z' de 'Z'eling te hangen. Een UU1' 

na ds stenmingen in de ~ede Karne1' 
- in de nacht van 13 op 14 Juni -
1l162'd de kist gekapt en te wte'Z' ge
laten" Zo besch.rijft Maart~n van 
Roots el aar (lid van het IXV) de ak
tie die er tijdens het parlementB
debat in Rotterdam is gevoerd. Van 
de oorspronkelijke bedoeling om dan 
stakingen en. ziekmeldingen. te hou
den is net als in andere steden 
niets terecht gekomen. Volgens 
Maarten hee.ft dat te maken met de 
grote diversiteit van aktievormen, 
die door vérschil~ende vredesgroe
pe.n worden gehanteerd. Bovendien 
leefde bij veel mensen het id.ee van 
'wij hebben gedaan wat we konden, 
laat het parlement nu maar beslis
sen. 1 (Overigens bestaat in de ha
venstad een heel bizonder Platform 
Rotterdam tegen de Kruisraketten . 
Daarin werken de meest uiteenlopen
de groepen samen: . Onkruit, basis• 
groepen die in Woensdrecht geblok
keerd hebben, Jongeren tegen Kern
wapens en allerlei. andere vredes
organisaties.) 

. __ gronmgen:--. ____ 
In het kader van het kabinetsbesluit 
besloten wij, antimilita.ri.sten zoals 
we a l len zijn, maar weer eens van 
ons te laten horen. Dat h~ben we 
dus letterlijk gedaan. Vermomd als 
toeristen kochten we een kaartje, 
daarna begon de klim omhoog, 174 
treden tot de eerste trans . Na ver
loop van enige minuten lewamen er nog 
een paar vermomde toeristen. Tegen 
vijven klonk er door de lui.dsprekers 
een stem. De steJil van de ~renwach
ter, een WVM-er die net de eerste · 
dag van zi.jn nieuwe karrière had 
volbracht. Om vijf uur werd de toren 
bruusk gesloten ·door voornoemde 
wachter, gesteund door de Herman
dad, nadat de geweldloze blokkade 
van cirka vier vrouwen met ferme 
hand .uitee.ngedreven was. 

Gelijkelijk met de sluiting van de 
toren ging het licht uit wat akute 
dufsternis teweeg brachtin het 
'trappenhuis', maar problemen zijn 
er om op te lossen, dus de stoppen
kast werd ras gevonden en het licht 
werd weer ontstoken. Inmiddels had
den wij ons 17 meter lange spandoek 
met de pàkkende .tekst PLAATSING 
NOOIT van de tweede trans naar de 
eerste laten zakken. Door de krach
tige wind bracht dit echter wat 
problemen met zich mee en om half 
zes was het spandoek boven losge
knapt eh hing het op de kop. TIOON 
NGISTAALP viel et nu te lezen. 

Hierna was het wachten op de klok 
van elf . De kamer zou haar besluit 
nemen en wij zouden de klokken lui
den. Echter , het beslui.t viel nog 
niet, maar geluid werd er door ons 
al wel. De weg naar bui ten werd 
spoedig ·gerealiseerd en we mengden 
ons in de lawaaioptocht. De poli
tie was snel ter plekke Pm ons met 
wapenstok huiswaarts te manen, 
maar het bleef nog lang onrustig. 
Later bleek dat er in de hele stad 
maar 4 politie- auto's paraat waren 
- een verklaring voor hun aqgres
siviteit? Na een stille te hebben 
ontmaskerd was het gevoel van vik
torie even aanwezig. Daarop kroeg
waarts om onze kelen te smeren en 
de vermoeide kuit, bil, en dijbeen 
spieren wat te lat~ rusten . Te
ruggekomen in de vredeswinkel kon
den we nog vernemen dat Lubbers en 
konsorte hun besluit door de kamer 
heen hadden weten te loodsen. ~n 
ding was en is ons dui.delijk 1 dit 
was niet bet eind van de stri:fd, 
maar slechts het prille begin. 

KWAAD 
AKTIEVOERDERS/STERS OOEN VERSLAG. NA BET DOORTRAPTB PLAATSINGS
BESWIT VAN BET KABINET HADDEN WEINIG NEDERLANDERS/STERS NOG PUF 
OM SLAGVAARDIG OF FEL TE REAGEREN. DE BEZETTING VAN SET WO-KAN
TOOR OP DE AMSTERDAMSE ALARMDAG (HIERNAAST UI'IVOERIGER BESCHRE
VEN) WAS EEN UITZONOERING. IN TILBURG KWAM DE WOEDE SNEL TOT 

UITI.NG, DAAR GINGEN MENSEN OP DE AVOND VAN DE BEXENDMAKI.NG DE 
STRAAT OP. EN VERDER DRONGEN 25 MENSEN VLAI< NADAT HET BESLUIT 
GENOMEN WM DE VLIEGBASIS SOESTERBERG BINNEN EN LIETEN VREDESDUI
VEN LOS OP DE STARTBAAN. ZE WERDEN NA ARRESTATIE BEESTACHTIG BE
HANDELD. OP DEZE 'PAGINA VERSlAGEN OVER DIREKTE (EN GEDURFDE) AK
TIES IN EEN VIERTAL STEDEN: GRONINGEN J NIJMEGEN, UTRECHT EN ROT
TERDAM. 

WAAROM I S IN DEZE MAAND JUNI DE PLEURIS NIET OITGEBROJCEN, ZOALS 
VELEN (WAARONDER WIJZELF) VERWACHT HADDEN? TEN EERSTE WAS BET BE
SWrr DAT LUBBERS OP 1 JUNI PRESENTEERDE ONTZ.B'rl'END GENIEPIG: 
DOOR BET SCHIJNUITSTEL LEEK BET VOOR VEEL MENSEN, ALSOF DE VRE
DESBEWEGING EEN REDELIJKE WINST BlUl GEBOEKT. EEN 'IWEEDE 'ONDER
MIJNENDE FAXTOR WAS OOK DE HOUDING VAN WOORDVOERDERS/STERS VAR DE 
OFFICIELE VREDESBEWEGING: ZIJ STICHTTEN MEE VERWARRING DOOR NIET 
ONOMWONDEN TE STELLEN WAAR HET BESLUIT OP STOND! VEEL VREDESAKTI
VISTEN WAREN OOK UITGEPUT DOORDAT ZIJ ZICH IN MEI BADDEN UITGE
SLOOFD VOOR DE VREDESJU{'l'IEWBEK. EN TENSLOTTE : DUI.ZENDEN ZATEN OP 
HET BESLISSENDE MOMENT UITGEREKEND BIJ DE MILITAIRE BASIS I.N 
WOENSDBECBT WAAR HEEL WEINIG TE B.LOKKBREN VIEL! 
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------~-----ut recht------------~ 
Ben "ve'Z'sameling mensen uit" lt'Z'echt" 
zorgde tijdens de kamerdebatten voor 
de "laatste liXJa'Z'SchUIJ1ing" zoals ze 
hun aktie noemden. In hun ui~leq 
schrijven ze: "Terwijl de Tweede J<a
me:t' d:t'uk debattee:t'de ovw de k'Z'uis
:raketten hebben flri.J woensdag 13 Juni 
rond 7a.>ar.t voo:t' twaalf in lt:t'echt 
12 van de plus minus 33 BB-ai:t'enea 
aangeset. Tot ruim een half uU'Z' 
daama bt.even se in de· hele stad 
hoo:t'baazo.d.oorol~zvm. In oo'Z'logstijd 
is so 'n aanhoudende toon het teken 
dat de ove'Z'levenden wew uit hun 
schuiZkelde'Z'B kunnen k'Z'uipen. Op
vallend was dat het leven op straat 
get.>Oon doo'Z'ging. Geen paniek'Z'eak
ties, geen run op de schuilkelde:t'a. 
Op sich een goed teken. " 
De aktievoerders hadden er ter deqe 
rekening mee gehouden, zo blijkt, 
dat bun alarm bij sommige mensen 
schrik-realtties te weeg zouden kun
nen brengen of irritaties zouden 
opwekken bij het publiek . Aan men
sen d.ie helemaal niet van sirene
l awaai houden adviseren ze: ~(OO'Z' 
alle mensen die we die woensdag 
ove'Z'last hebben beso'Z'(Jd hebben we 
nog een tip.' ~ol>taan kan Je elke 
eei'ete rrrzariiJag van de maand de BB
si'Z'enes bij jou in de buu1't het 
11Uijgen opleggen. Je schroeft ge
woon het stoppenkastje open, 

droait de stoppen los en schroeft 
het kastje· wee:t' dicht. De airene 
gaat gegazta1'1d8e:t'd niet aan en wat 
sou e:t' strafbaazo aan sijn?" 

Verde.re overweginge.n bij de waar
schuwi.nqs- alttie waren: ''E'Z'(Jens is 
het een ideale aktie. Met hûn 
al<rl'm8ysteem aet j{.J de stad op 
z'n kop. E'Z' sijn niet veet mensen 
voo:t' nodig, dus de kans op uitlek
ken is klein. Bet aanzetten van de 
ai'Z'ene gebeu:t't snel en onopvallend 
de pakkans is k'tein. Maai' daarom 
is het ook een eng aktierrriàt:lsl. De 
sirenee kunnen ook aangezet wo:rden 
z.onàe'Z' dat goed is nagedacht OtJe'Z' 
de gevolgen, VOO'Z' een Wijfelach
tig doel. Bijvoorbeeld op zondag
oahtend.. midden in de nacht of 
tijdens de àodenhe:t'denking .• • • ~j 
hebben de aktie midden op de dag 
gedaan sodat TTHJnsen e:t' minder- ha:t'd 
van aouden eah'Z'ikken. Het was de 
dag van de J<ame:t'debatten ove:t' de 
k'Z'uisraketten .. waar veel pubtici
teit ove'Z' was get.}eest .. dus men sou 
t.Jel snel doorhebben dat het een 
aktll ws. WiJ hebben ll)e'L goed 
doo:t'dácht dese aktie geo'Z'ganisee:t'd. 
fle hopen dat eventuele navolge'Z'/ 
etws ook goed de eventue Ze gevo l
gen sulZen :t'ea'Lisezvm." 

real<ties 

--nijmegen-------. 
In een persverklaring gedateerd 14 
juni legden alttievoersters/ders 
tèqen kerngeweld en militarisme 
uit Nijmegen uit hoe zij op het 
kabinetsbesluit hebben gereageerd: 
"Wij aijn ontzettend kwaad 01Je'Z' 
het a'Z'l'Ogante ma.chtsve'Z'toón van ds 
:t'ege'Z'ing IA1aanll8e se over het ja'Z'en
lange, zee'Z' massale verset van men
sen tegen de plaatsing van k'Z'uis
raketten volkomen heenz.xzlst. Bet is 
dus · ook niet roa:t' dat e:t' op een dag 
ale vandaag, na dese beslissing, 
een golf van prot88ten en V8l'set 
losbaz>st. Wij leggen ons seke:t' niet 

·biJ dese beslissing ~e'Z' en flri.j 
·sullen all-es doen om te Ve:t'hinde
l'en dat die kruis:raketten e:t' komen! 11 

Een "golf van protesten en Ve:t'set" 
is zoals bekend niet losgebarsten 
- zeke.r niet op landelijke schaal -

·maar 1.n Nijmegen was de woede en 
verontwaardiging wel deels zichtbaar 
op straat. In de nacht na het par
lementaire d~t zijn er he.r en der 
1.n de stad brandende barrikades op
geworpen (een zevental), ruiten van 
politieburo's moesten het ontgelden 
en verder werden er op straten, kan
toren en viadukten leuzen geschil
derd. "Ook treinen die op het T(l7l"-

gee'Z'te~ein stonden sijn met leusen 
beschikle:rd" en vervo+gens zo het 
land in gereden. Bij deze altties 
waren volgens het persbericht zo ' n 
2 i 3 honderd mensen betrokken • 

Daags na het debat hebben zicb ver
gelijkbare taferelen afgespeeld. 
Ondermeer werden er verkeersblokka
des opgeworpen. Zowel het gemeen
tehuis als het station waren doel
wit van ~aaiende aktievoerdérs: "In 
ds hal van het gemeentehuis aijn 
stinkbormren gegooid en sticke'Z's ge
plakt met de tekst 'CDA en' 'VVD 
jullie besluit stinkt' en '48 ~ 
NEE!' ~ Vao:it het station sijn sil
houetten van U;j'ken geachikle'Z'd met 
erbiJ 'plaatsing is moo:rd' en 
'schuilen heeft geen sin'. " Bij de 
afsluitende demonstratie aan het 
eind van de middag, die aanzwoel 
tot zo'n duiz!!nd mensen, trad de 
Mobiele Eenheid provocerend op 
met het machtsvertoon van helmen, 
schilden en knuppels. Vier stillen 
die uit de demonstratie verwJ:~derd 
werden pleegden grove intimidaties: 
"Toen se op de vlucht geJaagd t.Je:r

den Wokken ze aUe 4 hwJ:t'evol
vws .. ge'Z'icht op ds mensen. E4n 
vwkee:rde bet.}e{jing doo:t' hun opge
fokt'heid en w hadden doden kunnen 
vallen." 

Bet st:adsbestuur van . de gemeente 
Nijmegen was erop uit om de altties 
onmog~lijk te maken. Dat blijkt 
niet alleen uit het feit, dat er 
belachelijk veel politie, M.B. en 
stillen op de been waren. Er werd 
zelfs gebruik gemaakt van artikel 
9 van de Algemene Poli tieverorde
ning (samenscholingsvexbod!) om 
mensen te arresteren. "Het ant
l.t100N van ds ovezoheid op ons ver
set ie om artikel 9 in te schakB
Zen en iede:t'een op die nr:znie:t' 
monddood te rmken. " 

Bet persbericht van de aktivisten 
ko~udeert: "De keuse VOO'Z' kel'tlll)a
pens brengt met zich mee dat ds 
staat steeàe meel' totalitai'Z' op gaat 
tr>eden, wat dus vandaag konkzoeet in 
Nijmegen in de. p'Z'áktijk IJ81'd ge
b'Z'atlht. Sch'Z'ijnend en mensonte:t'end! 
Het is niet l)'Z'eemd dat.. nu het ja
:t'enlange V61'Zet .van mensen niet se
neus genomen wo:t'dt, en doo'Z' :t'ege
'Z'ing en parlement het plaatsingabe
sluit genomen is~ tegen de t.JiZ van 
de meerde:t'heid van de bevolking in, 
dat mensen dan hun verontwaa'Z'diging 
en Ve:t'set duidelijk flrillen .m:zken op 
de nr:znie'Z' zoals tJanàaag gebeurde. 
Dit plaatsingsbesluit geeft ,het 
failliet van hun 'demokrati~, aan. 
Boe dan ook, flri.j gaan doo'Z', we sut 
Zen op alle mogelijke maniezvm ver
hindezvm dat die kruisrokstten er 
komen!!" 



In cSe kampaqne ca de komst van de 
kruisraketten tegen te houden ont-

. stond in· juni 1983 het Landelijke 
OVerleg Non-k~ratie. Dit LONit, 
een overleg van plaatselijke groe
pen uit de vredesbeweging, kwam 
voort uit twee wensen. Als eerste 

·was er de uitdrukkelijke wens om 
wegen te vinden waarrangs de maat
schappel ijke beweging tegen de 
voortgaande bewapening zou leiden 
to~ een ander politiek beieid. Ten 
tw~e was er ontevredenheid ovèr 
de wijze waarop er binnen de vre
desbeweging werd nagedacht en ge
diskussieerd over de effektiviteit 
van de strategie ca de kruisraket
ten te keren. De wens was een open 
diskussie over akti.tddelen, waar
in zowel g~tigde als radikale 
delen van de vredesbeweging zich 
zouden kunnen vinden. De groepen 
in het LONlt kozen voor W!tiger-ak
ties vanuit de analyse dat 1 • de 
beslissing van de regering ~~~eer 
werd bepaald door andere belangen 
dan de wensen vanuit de bevolking 
en 2. de mach~ van de overheid 

· Uiteindelijk. gebaseerd is op de 
. daqelijkse medewerking van de be

volking. Zij kozen voor verder
gaande aktiem!Melen, die op de 
eigen woon- en werkpl aats van men
sen ui tqevoerd kunnen worden en 
dichtbij de normen en waarden van 
grote delen van de bevolking staan. 

Vanuit bet LONlC we ra voortdurend 
gepleit voor brsde vewJJntg~ 
aktiss voorafgaand qan hst pa.rle
mentair.r debat over de kruisraket
ten. Ondanks druk van onderaf 
koos de vredesbeveginq maar ze~r 
ten dele voor aanvulling "an de 
bestaande strategie ~~et ' non-koö
peratieve' aktiemiddelen. zeer be
langrijk was de keus van het FNV, 
in PNV- verband, om een kwartier 
het werk neer te leggen tegen 
kruisraketten. Schuchter koos het 
IKV voor steun aan belastingwei
gering, en de Stop-deN-Bom werk
groep riep op voor een Hollanditis-
dag waarop verdergaande akties 
vorm konden krijgen. Minder door 
de landelijke vredesbeweging ge
stimuleerd kwam het tot groot
scheepse scholierenstakingen en 
diskusales in vakbeweging en ge
me~nteraden over het boycotten 
van de bouw in woensdrecht. 

De mate waarin de akties zijn ge
slaagd is inmiddels bekend. De 
werkonderbreking op 10 mei was 
een bizonder sukses maar is door 
een deel van de pers weggeschre
ven. Als akties bedreigend wor
den weet je wie jé vrienden zijn. 

. De respons op de oproep belasting 
te weigeren ia niet overweldi-
gend, behalve daar waar kutpagne

. achUge werving plaats heeft ge-
vonden • . De Bolland! tisda9 · voor 
het parlementaire debat is mis
lukt. Ala redenen zijn aan te 
wijzenz het slimme, kompromisach

. tige karakter van de regeri'ng~J-
aankondiging , de onhandig-genuan
eeerde reak~ie van de vredesbewe
ging daarop, de matheid waarmee 
de landelijke vredesbewegingen 
na de aktieweek zijn op<Jetreden, 
de aktiemoeheid bij delen van de 

. p l aatselijke vredesbeweging ('we 
moeten nu eerst maar eens het 
parlementaire debat afwachten') · 
en toenemende passiviteit bij ' de 
bevolkinq ten aanzien de mogelijk
heden tot veranderin9. 
Inmiddels hebben we de beschamende 
vertoning van het parlement achter 
de rug. Op door binnenlandse poli
tieke belangen bepaalde ,.-ijze werd 
zeer oppervlakkig . ingegaan op het 
1110ndiale vraagstuk van oorlog en 
vrede en de Nederlandse positie 
daarin. Bet resultaat is dat de 
regeri.p9 haar voàrnemen tot plaat
sing op termijn kan gaan uitvoe
ren. 

-9- oe verder?. 

Boe slecht en ontmoedigend 
dit resultaat ook mag zijn, het 
laat mogelijkheden open. Bet kabi
net heeft de beslissing in novem
ber 1985 gebonden aan twee krite
r ia: de voortqa,ng van plaatsing 
van SS20 raketten en de totstand
koming van een verdrag tussen 
Rusland en de Verenigdé Staten. 
we hebben de mogelijkheid om daar 
in elk geval 4ên ongewild krite
rium aan toe te voegen: de kztacht 
0071 de VNdesb~ng! 

een aantal punten 
Op welke wijze dient de vredesbe
weging te opereren opdat in 1985 
haar rol van doorslaggevende be
tekenis is op de dan te nemen be
sllssi.ng? Bet is nu nog niet mo
gelijk om een volledige schets te 
geven van de strategie in de ko
mend.e anderhalf jaar. Wel zijn 
een aantal vraqen te stellen en 
punten te noemen die binnen de 
verschillènde vredesbeweging be
diskussieerd moeten worden. In ie
de.r geval moeten deze ui tqebreid 
besproken worden op een aktivis
tenkongres in het komende najaar. 

1 • De vredesbewf9in'g moet werken 
aan áe{!Jkundighsidsbevol'dsring van 
de_ publieke opi:ll:ls. Daartoe 1110et 
het kr1Usrakettenverhaal in dè 
bredere kontekst geplaatst worden 
van een ánd~ Buropees veilighei~ 
beleid. De vredest?eweging zal. ook 
dienen te formuleren hoe zo'n be
l.eid eruit llll:)et ~en en hoe het 
bereikt JDOet worden. (Moratorium 
a1s eerste stap?) Ben probleem is 
echter dat op -moeilijke verhalen 
geen aktie valt te voeren . Daar
naast is de vraag of een bredere 
formulering de samenhang van de 
vrede.sbeweging doet toenemen of 
juist menlngsve.rschiUen stimu
leert? 

2. Duidelijk is dat voor een ver
andering van het beleid in Neder
land het centrum in de politiek, 
ltet CDA, een noodzakelijke faktor 
vormt. Grofweg vallen drie mnU.. 
Pen te onderscheiden om de ve~
dering in het CDA te bet.16rkste'L
ligen. Ten eerste de weg van het 
lobbywerk. Vèrtrouwend op de 
juistheid van je eigen aTgumenten 
hoopt men dat ' CDA-politici ui.tei.Jl. 
delijk zullen luisteren. Als twee
de mogelijkheid kan gewerkt .worden 
aan elektorale verschuivingen . 
Uit angst .voor verkiezingsverlies 
kunnen d.e CDA-politici hie:rbi.j 
van standpunt veranderen of de 
vredesbeweging mikt op een mas
saal verlles van aanhang voor een 
CDA dat voor bewapening kiest. 
Tot slot bestaat de mogelijkheid 
om als bevolking machtsmiddelen 
te hanteren die door hun onrust 
de druk op de politiek vergroten. 

Bierover zal de diskussie onge
twijfeld losbranden. Daarom ma
ken we ee.n paar kanttekeningen 
De drie genoemde wegen ter bein
vloeding van het poll tieke cen
trum sluiten e!Mar niet uit maar 
vullen elkaar aan. De veelgehoor
de tegenstelling tussen lobbywerk 
enerzijds en aktie anderzijds is 
misleidend. De mogelijkheid van 
zinvol lobbywerk wordt bevorderd 
door brede maatschappelijke ak
tie. Daarnaast willen we ervoor 
pleiten dat de vr~esbeweging het 
kaaend jaar voortgaat met de ont
wikkeling van non-kooperatieve, 
verdergaande aktiemiddelen. De 
akties "Betaal Niet Mee' en ook 
• Bouw Niet· Mee' kunnen de komende 
periode kampaqne-achtig gevoerd 
worden. Velen zijn boos over de 
parlementsbeslissing. Daaraa lig
gen hier beslist mogelijkheden. 
Daarnaast willen we erop wijzen 
dat vormen van direJtte aktie, 
mits geweldloos uitqevoerd, van 
groot belang zijn om de aandacht 
voor het vraagstuk vast te hou
den, maar in onze samenleving niet 
de ~elijkheid hebben daadwerke
lijk effektief te z~jn. 

VAN WERKONDERBREKINJ 

NAAR POLITIEKE S!I'AKIJK;? 

JA)Nil? 
3. Steeds duidelijke.r wordt dat 
het vx.aags tuk van de wapenbeheer
sing een zaak is van Buropees be
lanq • . Door -o*r linge verdeeld
heid en onwil van Europese e l ites 
ia men niet i n s taat weerstand te 
bieden tegen d.e voortqaande wapen
wedloop tussen Oost en West. E~ 
bt~ttHJging 0071 de b61)0 Zking op E'Ul'O
psss nivo is noodzakelijk voor een 
nieuw bel,id ." ZOWel de vredeSbe
weging als de vakbeweging dienen 
deze taak in Buropees Ri vo op 
dch te nemen. Daarbij dient men 
rekening te houden met ' het feit 
dat dit naast nationale .aktie moet 
gebeuren omdat vooralsnog beslis
singen op nationaal nivo· genomen 
worden. D.it neemt niet weg dat het 
alle inzet waard is aa bet idee 
van de Deense vakbandsgroepen OID 

een Europese staking tegen de wa
penwedloOp te organiseren, vona te 
geven. 

4. Blijft de vraag binnen welk or
gan!s~tieverband een en andei moet 
plaatsvinden. Een welles-nietus
diskussie over bet vc;>ortbestaan 
van het Komitee Xruisraketten Nee 
(KJCN) lijkt niet zinvol zonder 
konkrete piannen tot aktie. Een 
overleg tussen de vredesbeweging, 
de vakbeweging en een anta1 poli
tieke partijen lijkt wel zi.nvol. 
De heldere rol die de PVdA heeft 
gespeeld rond het Jçamerdebat is 
hier wellicht mede aan te danken. 
Maar dat betelcent niet dat het 
K1CN gelijk weer een dominante rol 
moet gaan spelen. Voor de k0111ende 
periode 110et de vredesbeweging 
het eens 'Zien te worden over de 
politieke situatie, ove~ altties 
en organisatievor.en. Deze dis
kussie zou behalve in de bewegin
gen intern, ook goed binnen IANfr 
verband kunnen plaatsvinden. Te
vens , en dat is bet ~~~eest konk.rè
te punt, het zou pl"ima zijn aZs 
het· LOVO in het najaar e~ konfr 
rtmtie voor vredesaktit>istsn or
ganiseert:.,. Een konfe rentie ww 
een vrije 1118Jlin9suitwisseling JDC?
gelijk is, waar horizontale kon
takten kunnen ontstaan tussen 
groepen en platforms e~ waar 
plannen voor de komende 497 dagen 
gesmeed kunnen worden. 

Rob 0071 Roon sn Peter J<nip 

OPEN BRIEF AAN ·MJF 
MIENT JAN, 

De Groningse Steungroep Woensdrecht beschouwt .het besluit van de Tweede 
Kamer als rdets minder dan een plaatsingabeeluit voor 1988. Hiermee negeert 
ze de wensen en angsten van grote delen van de Nederlandse bevolking. ~la 
we al in een demokratie leefden ia dit nu zeer zeker niet meer het geval. 
Deze regering en dit parlement zijn voor wat betreft de kruisraketten geen 
vertegenwoordiging van het volk maar onderdeel \lan een macht die zijn wn 
aan alles en iederee.n oplegt. Hiermee ia de wetgevende macht in Nederland 
niet langer legitiem. In de strijd tegen de kruisraketten is het dan ook 
gelegitimeerd om wetten te bekijken naar je eigen persoo.nlijke geweten en 
ze eventueel naast je neer te leggen. 
Het verzet tegen de krularaketten is voor de meeste mensen die samen de 
vredesbeweging vormen onderdeel van een veel bredere strijd voor een eer
lijke en betere samenleving. In dit licht bekeken moeten kompromissen afge
wogen worden aan meer faktoren dan alleen de plaatsing van kruisraketten. 
De vredesbeweging, en zeker ook het IKV, heeft steeds weer benadrukt dat 
het ni.et plaatsen van kruisraketten in Nederland zó belangrijk ia omdat 
dat een symbool is voor het doorbreken van de bewapeningaspriraal i.n oost 
en west. Juist de zelfstandige positie van Nederland in het bewapeningapro
ces diende zo naar voren te komen. 
F.n Mient Jan, als we dan de Volkskrant van 19 juni openslaan, en we jouw 
ui tspral<en weer eens kunnen bewonderen -deze keer over de 'dogmattese op
stelling' van de vredeabewegi~- dan worden wij niet goed. Want Mient Jan, 
zoals al eerder gezegd is de vredeastrijd voor veel mensen een v~el bredere 
strijd. Veel mensen voelen verp,lichtingen aan alle mensen waar ook ter we
reld, of dit nu in A1'r~, Azi.ë of Zuid Amerika is, d1e onderdruj(t en uit
gebuit worden ten behoeve van onze welvaart. Wij moeten niet vergeten 
dat alle groepen binnen de vredesbeweging, van Onkrui t tot "IKV, hun eigen 
nut en funktie hebben in de stri.jd. Rn die groepen moeten oppassen niet 

· tegen elkaar uitgespeeld te worden. Gezamenlijk moeten ·we alle wapens de 
wereld u1t kunnen helpen. 

Tabe en Dirk Jan (leden Groningse Steungroep) 
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Wat stak en steekt er allemaal ach
ter de affaire-John Gaztdiner., - dè 
Amerikaanse spion die erin slaaga.è 
om het vredesaktiekamp in Woens
drecht te infiltreren? ~beert de 
Nederlandse overheid soms om de af
faire in de doofpot te stoppen., zo-

. dat de betrokkenheid van de BVD so 
tmel mogelijk vergeten wordt? 
Uit de versnipperde berichten in de 
b~erlijke pers valt steede moei
lijker op de maken hoe de vork nu 
precies in de steel zit. Hieronder 
een bijdroge van Kees., lid van het 
antimilitaristies tijdechrij~ AMOK 
Bij pPobeert met name de meest r e
cente ontwik.kelingen op een rijtje 
te krijgen·. 

In een eerder artikel~ dat in het 
juni-nummer van AMOK heeft gestaan~ 
gaf hij ondemeer aan t.>aarom de 
Amerikaanse veiligheidedienst NSA 
( Nationat Secu.r>i ty Agency) best 
eens betangstetting voor Woens
drecht zou kunnen hebben. ''Volgens 
de Defensiekrant van 5 januari · 
1984 .sou Amerikaans personeel van 
januari tot eind maart dit jaar in 
Woensdrecht proeven nemen met een 
mobiele stl'aal.sender-instaltatie. 
Bet gaat om de modemisering van 
de Amerikaanse straatzender-ver
binding tussen Engetand en West
Duitsl-and. Ats de proef slaagt aal 
Woensdreoht vanaf 1985 een vaste 
schakel worden in dit neb.Jerk • •. 11 

De beveil-iging van dit verbin
dinganet is uitgeNkend de taak 
van de supergeheime dienst NSA! 

Gardiner, infiltrant in het 
Woensdrechtse vredeskamp, blijft 
rondwaren door de kolOUDDen van de 
Nederland.se kranten. Weliswaar 
haalt hij niet vaak meer de voor
pagina, maar elke week is hij 
toch wel goed voor enkele tienre
gelige berichtjes.Omdat het over
zicht op die manier een beetje 
verloren dreiqt te gaan zal Ut 
eerst in grote lijnen beschrijven 
wat er gebeurd i s sinds Gardiner 
na zijn biecht en bekentenis in 
april verdwe en. 

Op maandag 7 mei ontvingen kennis
sen van Gardiner in Nederland een 
ber icht uit Spanje met de vol gen
de inhoud : "John Wood hurt~ he 
r.nn telephone when possible". 
Wood was zoals bekend een naam 
die Gardiner ook wel gebruikte . 
Na in de tussentijd telefonies 
kontakt te hebben opgenomen, dook 
Gardiner op maandag 14 mei in Ne
derland op, en wel in Gr pningen . 
Zijn verhaal was dat h ij in de 
tuss entijd in Spanje had verble·
ven en daar in !'!lkaar was gesla
gen door een paar Amerikanen. In 
Groningen sprak Gardiner met en
kele aktivisten uit de vredesbe
weging die hem hadden opgespoord 
(zie het Amsterdamse weekblad 
Bluf! van 17 mei 1984). In grote 
tre.kken bleef Gardiner bij zijn 

ver haal, voegde hier en daar en
kel~ bizonderheden toe maar weiger
de verder i n te gaan op zijn ver
leden als agent voor de Amerikaan
se inlichtingendient. 

Het verhaal dat Gardiner aan de 
,journalist van het Al gemeen Dag
blad vertelde week in één erg be
langr~jk aspekt af van zijn eer
dere ' biecht '. Gardiner beweerde 

namelijk niet langer dat hij voor 
de Amerikaanse inlichtingendienst 
NSA had gewerkt. De s pion ver
klaarde nu via een Amerikaans po
li tie-orgaan belast met drugsbe
strijding (waar hij eerder voor 
had gewerkt) , via het Ameri.kaanse 
konsulaat in Frankfurt, en via de 
ambassade in Den Báag - in die ns t 
van de Binnenlandse Veiligheids
dienst t e zijn getreden. 

Na zijn verhaal in het Algemeen 
Dagblad verdween Gardiner opn.ieuw 
uit het zicht. Op dl:mdsrdag 7 jun{, 
berichtte een verslaggever van 
dezelfde krant over z.ijn verdere 
avonture.n. GarcUner leed aan ge
heugenverlies en was opgenomen in 
een psychiatr.tes ziekenhuis in 
het Engelse Lincoln. Bij was ech
ter van plan zich aan te geven 
bij de Nederlandse politie, die 
hem zocht vanwege de granaten
diefstal. De volgende dag kwam de 
spion inderdaad in Rotterdam aan 
en voorzag zich van een advokaat, 
mr . A. V~lu. Tegenover het Algemeen 
Dagblad vertelde hij tijdens een 
proces uit de doeken te willen 
doen hoe zijn s amenwer king met de 
BVD was ver~open. Bij kondigde 
aan daarbij in te zulle.n gaan op 
de betrokkenheld van de BVD bij 
de affaire van de gestolen grana
ten. 

Op 22 april hadden mens~n van het 
Vredesaktiekamp granaten ingele
verd bij de woensdrechtse politie. 
De granaten lewamen uit de karavan 
van Gardiner. Op dinsdag 25 mei 
liet de rijkspolitie i n Boogerhei
de een opsporingsbevel ui tqaan te
gen Gardiner in verband met de 
diefstal van granaten uit de Bel
giese. luchtmachtbasis Florennes 
(het Belqiese woensdrecht). 

De volgende dag, 16 mei., nam Ga.r
diner kontakt op met Gr oningse 
journalisten om voor geld zijn 
verhaal te verkopen. Bij had zijn 
uiterlijk veranderd door zijn 
baard af te scheren. Deze journa
listen gingen niet op zijn aanbod 
in. (Dit was overigens dezelfde 
woensdag dat het Nederlandse ~
lement over de affaire beraad
slaagde.>. Later dienzelfde week 
had Gardiner kennelijk wel sukses 
met Zijn verhaal bij het Algetneen 
Dagblad. In die krant van vrijdag 
(voorpagina) en zaterdag (paqina
groot artikel) verschenen name
lijk dikke verhalen over de'arm
zalige spion 1 

• 

Op pinksterzaterdag meldde Gardiner 
z.ich bij de Groninger politie . Op 
dinsdag 12 juni werd hij op trans
port gesteld naar . het poli tieburo 
in Woensdrecht. Daar bekende hij 
vrijwel onmiddellij~ de dief&tal 
van 193 anti-tank granaten in het 
Belqiese Florennes . Volgens de 
Volkskrant van 15 j unJ. zou Gardiner 
tegen zijn advokaat opnieuw hebben 
verteld dat hij i n Woensdrecht 
opereerde in opdracht van een Ame
rikaanse geheime dienst. Dit ZQU 

betekenen dat hij weer . terug was 
gekeerd bij zijn oorspronkelijke 
verhaal. 

Eveneens op 15 4Ufl.i. verzocht onder
zoeksrechter d'Apremon-Linden die 
zich in Dinant bezighoudt met.de 
munitiediefstal uit Florennes om 
uitlevering van Gardiner. De Breda
se officier van justitie J . Wabeke 
verklaarde zich daartoe terstond 
bereid. Want:, aldus Wabeke, hij had 
ontdekt dat de granaten uit Floren
nes "niet bestemd IJal'6n om te ont
ploffen" ( !J en dus niet onder ar
tikel 12 van de vuurwapenwet vie 
len. Een enkele jaren eerder ge
pleegde autodiefstal in Amsterdam 
die aanvankelijk ook was aangehaald 
om Gardiner vast te houden, bleek 
nu op een ' Qisverstand' te berus
ten. 

Gardiners advokaat deelde mee teaen 
de uitlevering beroep ' te zullen 
aantekenen, omdat zijn kliênt ver
wachtte in België geen gelegenheid 
te krijgen zijn s amenwerking met 
de BVD uit de doeken te doen. Af 
hankelijk van de snelheid van di
verse burokraten in Brussel en Den 
Haag z al de uitlevering nu enkele 
weken of maanden in beslag nemen . 
Inmiddels heeft de advokaat Jurjen 
Pen plannen om een juridies e proce
dure aan te spannen om Gardiner 
~etzij in Nederland, ·hetzii in Bel-. 
gië te horen . 

Uit de he.le gang van zaken is wel 
een duidelijke konklusie t e trek
ken: ds Nederlandse politu en jus
titte aitten niet om Ga:l'diner te 
sp}"ingen. De politie in Hooqerheide 
h~ft er 3~ week over gedaan au een 
opsporingsbevel te l aten uitgaan . 
Er zijn geen zichtbare aktiviteiten 
ondernomen au Gardiner, die onde.r
tussen rustig a.llerlei landsgrenzen 
passeert, aan te houden. Men blijft 
op zijn krent zitten en afwachten 
tot de gezochte zich op een presen
teerbla.adje komt aandienen . Vervol
gens denkt men supersnel een ui tle
vering naar België te regelen waar
b.ij belangrijke tenlasteleggingen 
i neenschrompelen tot niemandalle
tjes of op vergissingen blijken te 
berusten. De reden van het hele ge
doe is niet moeilijk te raden: tij
dens een proces in Nederland zou 
Gardiner wel eens kunnen 'gaan uit· 
pakken over zijn kontakten met de 
BVD - of IIIOC}el.ijk ook over de nog 
veel gevoeliger aktiviteiten van de 
b~trokken Amerikaanse diensten. 

GardJ.n.ers verbaal over de BVD 
lijkt in eerste instantie niet mis. 
Op 29 maart. jongstleden zou hij sa
men met drie Belgiese studenten 193 
granate.n hebben gestolen in Floren
nes . Bij zou zijn kontaktpersonen 
bij de BVD ( 1 Hans • en' Pie.ter') 
hiervan van te voren op de hoogte 
hebben gesteld. D.it zou hebben ge
resulteerd in volledige medewerking 
door de Belgiese autoriteiten aan 
deze diefstaL Als voorbeeld daar
van noemt Gardiner dat het groepje 
inbrekers ongehinderd d~ ~aarbe
waakte basis in Plorennes kon opko
men, · met veel lawaai een stalen 
deur uit zijn -gen kon lichten 
en veroo lgens weer ongestoord ver
trekken. Dit terwijl bewakingsper
soneel binnen geh~rsaJstand was. 
Op de terugweg zou bij de grens een 
blokkade van de Belgiese douane pas 
zi jn ingericht juist nadat de auto 
met Gardiner plus de granaten was 
gepass eerd. 
Gardiner zeqt nog dezelfde dag drie 
kisten met in totaal 180 granaten 
te hebben overhandigd aan de BVD-er 
'Hans' in Roosendaal. ~ resterende 
13 granaten uit een aangebroken 
kist nam Gardiner mee naar het 

infiltratie 

WOensdrechtse vredeskamp om met be
hulp daarvan aktiv isten over te ha
len tot geweldadige akties. Bij 
verborg ze daar in zijn kaiavan. Na 
zijn ontmaskering werden ze door 
bewoners vàn het kamp gevonden, die 
ze aan de politie overhandigden. De 
180 granaten die Gardiner aan de 
BVD· had gegeven (volgens het inmid
dels terziele gegane Belgiese blad 
· 'De ZWijger' van 26 april) zijAp 
vrij~g 13 april door de rijks
wacht teruggevonden ~angs de E-39 
autoweg in Tessenderlo. Dit op 
grond van een anoniem tel efoontje. 
Op bas is van dezelfde anonieme tip 
zegt de rijkswacht twee leden van 
de Leuvense groep Raketten-Vergif 
te hebben aangehouden.TOen deze 
bleven ontkennen iets met de zaak 
te maken te hebben gehad werden ze 
weer vrijgelaten. 

Wat je verder ook van het verhaal 
van Gar4lner mag denken, ond.er
steund door een goede advoleaat zou 
het een Nederlandse rechtszaal wel 
eens op stelten kunnen zetten. De 
BVD-ers 'Hans' en 'Pièter' zouden 
mogell ik in de getuigenbank moeten 

plaatsnemen en de hele zaak zou 
met veel publiciteit worden omqe
ven. Afschuiven naar Dinant is dan 
natuurlijk voor de Nederlandse 
staat een veel aantrekkelijk~r op
lossing. 

De oplossing van het Belgiese 
aspekt van de zaak-Gardiner heeft 
de laatste welçen de aandacht weer 
volledig gericht op zij n provoce
rende aktiviteiten. Bet andere as
pekt van z ijn optreden - het door
geven van informatie over perso
nen en geplande aleties aan de BVD 
- is wat op de achtergrond qe
raakt. Voor ·beide kanten van de 

zaak geldt echter de vraag wat we 
hier nu verder mee aan moeten. · Die 
vraag is zeker niet alleen voor de 
basisqroépenbeweging en het Vredes
aktiekamp van be~ang . De houding 
d.ie het IJCV aanneemt in de zaak 
Gardiner - namelijk dat het hun 
niet aangaat ·omdat ze niets te ver
bergen hebben - is niet terecht. De 
zaak-Gardiner toont juist aan dat 
de BVD heel goed in staat is om 
zelf belastend materiaal voor de 
beweging te kopstrueren als dat 
niet voor handen is. En wie zal 
zeggen of de BVD ook uit de kast 
van Mient Jan niet op een gegeven 
moment een Oostduits lijlc te voor
schijn kan toveren, dat ze er zelf 
eerst in hebben gelegd. 
Maar bij de basisgroepen spelen 
toch wel. een aantal speciale fak-
toren een rol.. Ten eer-
ste is het toch wel bedenkelijk dat 
iemand gedurende een bepaalde tijd 
diverse mensen individueel kan be
naderen met voorstellen voor zware 
koa:mandoqroepen en gebruik van ex
plosieven - zonder dat die mensen 
meteen bij elkaar komen om te be
raadslagen hoe ze hierop kunnen 
reageren . Betzelfde geldt voor 
alertheid met betrekking tot pro
bleemloos ontsnappen. aan de greep 
van de autoriteiten (Gardiner was 
illegaal in Nederland en kon toch 
zonder Jconsekwenties worden gear
resteerd~ bovendien kreeg ·hij bi
zonder vlot een stempel voor een 
verblijfsvergunning in zi.jn pas.; 
poort). Er lijkt langzamerhand 
een s feer te zijn ontstaan ·waarin 
de aktie-autonomie zo groot is ge
worden dat over dit soort dingap 
gewoon niet meer gepraat wordt. 
Een tweede punt is de openheid van 
vergaderingen op ~elijk en s te
deli j k nivo, waarop ook over akties 
met wetsovertreding wordt gepraat. 
Op die IDADier maak j e het je ~egen
stander natuurlijk wel erg makJce
lljk. 

Kees 
(redaktielid AMOK) 



-ll- nuklea1re dre1ging 

DIEGO GARCIA OIITVOLI(T 
In 1971 .,..,eztd de Indiese oceaan tot 

'vredsszbn.e ' ve'l'klaard dool' d8 VePe
nigdB Naties. Dit gebeuztde op ini
tiatief van onde'l' a:nder>e Sri Lanka en 
TanBGmia, - wee Zanden die aan de 
Indiese oceaan g'l'Bnzen. Desorulanks 
d'l'eigt deze 'v:redes:Wne' te veronde
:ren 'f,n een nukleai'l' s'Lagvetd. De ge
indust'l'iatisee'l'de ll]e:retd heeft enome 
belangen in dit gebied, gezien de 
scheepvaartroutes van 0 'Lie en ande:re 
groondstoffen.' Jlczndaa'l' dat de M Die
go Ga'l'cia - een atol in d8 Indiese 
oceaan - veronde'l'd heeft in een supen. 
'modeme' nukleai'l'e basis. 

Diego Garoia is een eitand in de 
Chagos arehipet, - een eitancümr>eeks 
die OO'l'spronke'Lijk tot .Mauritius be
hoo'l'de. Toen Mauritius nog ondB'l' 
B'l'its koloniaal gesag stond II]BM de 
hele archipel voo'l' een periode van 
50 jaaP aan de Amerikaanse Pegering 
Ve'l'huurtd. De Amerikanen ll]ilden op 
Dlego Ga'l'cia een conrrrunikatie- basis 
vestigen. 

Voorwaarde bij deze ove'l'eenkomst 
ll]a8 dat de hele arohipet teeg sou 
oo'l'den opgeteverd. llaa'l'toe ,..,e'l'den 
in het diepste geheim atle (!:_ 2000) 
beoone'l's gedepo'l'teerd. fan de scha
detoosstetting die hen ll]a8 toege
B8gd - geld een huis en ll]e'l'k - is 
uitel'C1.lll'd niets te:recht gekomen. 
Bet grootste deel van de mensen is 
in de s toppen!J>ijken van PoPt Louis 
atauritius) beland. Daal' vechten ze 

. nu al tien jaaP tang voo'l' te'l'U{r 
lc"e'l' naaf' hun geboo'l'ts tand, aange
voel'd dool' de V'l'O'UIJen van Diego 
.Gtzroia (dat emi mat'l'iarohale samen Ze· 
.ving had). 

WAT IS GEWBLD BN WAT I S GEWELDLOO&
BBID? '1'01' 'lWEB VUR 'S NACHTS DOOR
WE~mm ZONDER CAQ-~ING? ICOR
TINGBN OP U:tTURDr;BN TBRWIJL DE 
SUPERWINSTEN VAN HULT~' S BLIJVEN 
STIJGEN? 48 FLESSEN UIT DE 'lWBBDE 
WERELDOORLOG DIE DB VVD NIET OPBN 
DORPT TE TRBlCKBH? OP J:NIPP~ IN DB 
,DREIGING VAN A'l'CO!GmfELD (DB BEK
KEN VAN GREBNBAM)? HIERONDER BEN 
VB~E BIJDRAGEN IN DE VAK-RU
BRIEK OVER ·GBWBLD-GBWELDLOOSHBID. 

.Eerst dacht ik dat de scheiding tus
sen geweld en geweldloosheid gemak
kelijk te h.erkenn.en. was. Geweld doet 
iemand pijn o~ verwondt iemand ••• dus 
dat doe je niet als je in geweld
loosheid geloof't. Ik voelde me er 
goed bij toen we besloten op oude
jaars-avond geen .hekken te knippen • . 
lfaar in die tijd hadden we veel ge
praat en gedacht en ik had me gere
aliseerd dat; het niet zo eenvoudig 
was. 

Een verslaggever zei tegen mij : "Als 
je blokkeert, als je het verkeer 
stopt, is dat .geen geweld?" . Anderen 
zeic:ten: ''Draden lmippen en een · bek 
~ beneden halen is zeker geweld. 
Het i s beschadigen van eigendom." 
Waar trek je, de grens? 
Een tilBierman neemt een stuk hout 
en snijdt en schaaf't en vol'llt het 
tot ieta anders: een huis , een .bed 
ot een stuk kinderspeelgoed. Het 
hout wordt gesneden, maar dat noemen 
we geen geweld. Dit doen we s teeds : 
tarwe .alen 011 brood te .llllken, me
taal saelten 011 er iete .andere van 
te lllaken, hout verbranden in ons 
kaalpvuur. We vormen dingen 011 voor 
andere doeleinden. Dat is kreativi
teit. Kijk naar bet hoge hek om d.e 
basis met daarboven op rollen prik
keldraad. Wat heeft dat voor zin? 
Het sluit de basis in en 'beschermt• 
deze, de buis met zijn betonnen 
bunkers die . klaar staan voor de 
kruisraketten. Het sluit me~sen bui-

De inte'l'nationaie betangstelling 
voor dit achanclaat 1<wm pas op gang 
in 1982/83 toen el' tijdetijk een 
Unkse Pegering aan de macht ll]a8 in 
Mauritius. Die startte onmiddeUijk 
een inte'l'nationate kampagne voor 
te'l'U(Jgave van Diego Garoia. Zij 
toonde aan dat de afscheiding van 
het atol van Mau'l'itius strijdig is 
met een PesoZ.utie van de l'e'l'enigde 

Naties. Bet TTK>cht niet baten. Enge
tand :reageeztd~ niet en Amerika ge
bPUikte ekonomiese -~ plus de 
dreiging van een mi U tai'l'e invasie 
(à la G:renada). ·Een huu'l''Lingen-inva
sie ,..,eztd op het Z.aatste nippertje 
stopgeset dool' het Amerikaan8e con
g'l'BS vara.Jege het feit dat de coup
ptannen t.~aren uitgetekt naar de 
pers. 

Inmidde la is Dtego Garcia ge
schikt gemaakt aZ.s basis voo'l' het 
voe'l'61't' van een 'beperkte ' ke'l'nOor
tog : de aZ.Z.e'l' 'modemate' atoom
onde'l'zee~'l's kunnen el' aanleggen en 
B- 52 bo17'1T1611b)el'pers (die k'l'Uisro
ketten kunnen ve'l'VOeren!) kunnen 
el' Zanden. De kemwapens die op 
het atol. tiggen opgestagen kunnen 
volgens de Ame'l'ikaanse ideeiln WO'l'
den ingezet bij' pLaatselijke kon
fl.ikten ( dsnk bijvoo'l'beetd aan de 
ooptog tueeen htan en I:J:tak). 

Ook d8 Navo heeft be'Langste't
Ung VOO'!' de (eitanden in) ·de In
diese oceaan. Hoell]e't de oceaan 
niet tot Navo-geb.ied. behoö'l't, zijn 
er binnen binnen rJ&_pri,Utairoe or
ganisatie al enig~iskussiee 
gaandB over uitbreiding van het 
Navo-gebied met een 'suidèZ.ijke 
fZank '> - zijndB de Inàiese oceaan, 

'kontrast' 

Voor meer i ·nformatie: Stj,chtïng Kontrast, ~O'stbus. 4427, 1009 AK firnsterdam. 
Donaties te storten op giro ~61·134~ t.n.v. St. Kontrast •. 

De Stichting &mtrost gaat een 
film maken ove'l' de mititaire op
bO'UIJ in àe Indiese oceaan. Deze 
niewe stichting ll]il door middel 
van films en foto 's een maatschap
pijkritiese visie verbeetden. De 
bedoeZing ia dat dsze fil.m zat 
,..,o'l'den gebPUikt in de st'l'ijd tegen 
d8 kemw<zpenll]edtoop en v66'l' demi
ti toPisering van de Indiese oceaan 
Yóo'l' verueaenUjking van de film 
ie veel getd nodig (f 50.000, - ) • 
Omdat men niet afhankelijk wit 
zijn van /rege'l'f.ngs)subsidies hoopt 
men 9P donatie11 ~ ondsr andere van 
mensen. uit.' de . v:redlaeb€RNeging! 

ten váq bet gemeenschappelijke land 
dat eens van ons was, paars van de 
beide en bezaaid aiet bosbessen. en 
bomen. Nu is het effen en kaalge
schoren, met startbanen als l idte
ken&. Dat hele hek en het doel van 
bet bek is gewèld, tegen ons en te
gen het land. Het hek losknippé0 
en er een deur in maken is een stuk 
van onze kreativit~it. Zolang we 
er de volle verantwoordelijkheid 
voor nemen ~n er van verzekerd zijn 
dat geen levend wezen door onze ak
tie wordt verwond, dan kunnen zulke 
gedaanteveranderingen (zoals het 
beschilderen van vliegtuigen en 
startbanen met bloemen en vrouwente
kens) niet gewelddadig zijn . 

niet passief 
Ik leer veel over geweldloosheid. 
Toen ik hier voor het eerst kwam 
dacht ik alleen in termen van fYsie
ke geweldloosheid - iemand anders 
niet aanraken. Maar scheldpartijen 
en beledigingen zijn vaak erger, 
want daarmee geef je iemand anders 
geen ruimte ' om te ·zeggen wie zij 
of hij is · en waarom zij/hij iets 
doet (zoals het bewaken van de atoollr"' 
basis). Maar geweld~Qosheid is niet 
passief. Het is niet alleen op een 
deurmat liggen, vertrapt worden en 
uitgescholden terwijl je welwillend 
glimlacht met christelijke liefdadig
heid. Dat· is geweld tegen onszelf. 
Door o.nze kultuur wordt iedere vrouw 
die voor zichzelf opkomt en die wei
gert passief en berustend te zijn 
door veel mensen als agressief erva
ren. Als je zelfrespekt en geweld
loosheid bepleit en je kompromisloos 
verzet tegen kernwapens en mannen
geweld op straat, merk je plotseling 
dat mensen je van geweld beschuldi
gen . De eerste keer dat mij dat over
kwam stond ik perpl ex. Ik was ge
schokt en was er dagen stil van. 

? 
• 

Had ik mijn vastbes.lotenheid en woe
de laten overgaan· in geweld? Ik . was 
bezorgd en onzeker e'n dl:lrfde mijn 
mond niet open te doen. Ik had lang 
de tijd nodig om er achter te komen 
wat er aan de hand was . Misschien 
was ik aaressief geweest, maar waar-

schi-jnlijk was dat niet zo. Ben 
vrouw die stérk en vurig is en die 
weigert tot passiviteit of ~tilzwij
gen gedwongen te worden, is niet 
noodzakelijkerwijs aaressief. Als 

we . gewe~d bestrijden, moeten we ook 
het je-Overgeven-aan-schuldgevoelens 
dat ons bang maakt· om duideHjk en 
sterk te zijn, bestrijden. Ik hoef 
niet altijd te: gliml~chen· ~ ~~acht
jes. tê prs>tèn. .. Een kèrnooriog is 
niet iets waar je ··om lacht; Onze 
ernst en vastberadenheid is mis
schien bedreigend voor mensen die 
op de basis werken of die politieke 
beslissingen nemen, maar . die drei
ging op zichzelf is niet geweldda
dig, hoewel ze wel moeilijk te in
kasseren is. 

Rebecca (Greenham CODDDon) 

NAVO OEFENING 
EIND SEPTEMBER WORDT IN DUITSLAND EEN GROTE NAVo-OEFENING GEBOUDEN .IN DE 
FULDA GAP (TOSSEN FRANKFURT EN DE OOST-DUITSE GRENS). IN SAMENWERKING 

MET DE DUITSE ANTI-MILI TARISTIESE BEWEGING ZULLEN DAAR VIJF AKTIEKAMPEN 
KOMEN. EEN ERVAN ZAL INTERNATIONAAL ZIJN. JE KUNT DAAR DUS AAN MEEDOEN! 
.HET KAMP DUURT TWEE WEKEN. HOOFDDOEL VAN DE AKTIES IS UITERAARD HET VER
HINDEREN VAN DE MILITAIRE OBFEN'INGEN. OP DE KAMPEN ZAL WORDEN GEWERKT 
AAN/VOLGENS EEN BASISDEMOI<RATIES MODEL. 

Voor informatie en opgave: Paul, postbus 4184, Grordngen, 

Rens, Boschstraat 47, Breda, 



Maandaq 25 juni koos de burgemeester 
van Uden ervoor om het ~verzetskamp 
aan te p~ken in plaat.s van kwaad
willende branieschoppers die het kamp 
de laatste tijd bedreigden. 

Na de ontruiming is een groep vrouwen 
weer terug çegaan, maar ze werden uit 
eindelijk g'earresteerd. 
Hoe dan ook, de vrouwen gaan in ieder 
geval •door, jullie horen er nog van. 

VROUWEN VERlETS KAMP 
{!pf!.t:_E!!_l"9P!_e!_ 9fttrr19_e!i!1Jlf!.C!_n!l'J!!TI.:_ 
van 22 tot 28 Ju1i aanstaande zal 
er in het Internationale Vredesak
tiedorp een Oost-Europees ontmoe
tingscentrum worden gehouden. We 
zull~n 's ochtends helpen bij de 
opboWJ van het dovp en 's middags 
in gespreksgroepen ervaringen uit 
wisselen over oa het funktioneren 
van vredesgroepen in Oost-~uropa 

in vergelijking met hier. De kul
tuur zal centraal staan- poeziii 
muziek, theater, films, enzo
voorts. Mocht het dorp onverhoopt 
niet doorgaan dan zullen we (he
laas) moeten uitkijken naal' ruim
te elders. Voor meer informatie 
hierover kun je bellen (vanaf 15 
ju U) 

VREDESAKTIEKAMP 
Na ·dik negen maanden Vredes Aktie 
Kamp bevallen wij van een vraag die 
iedereen bezighoudt: HQE NU VERDER? 
Na veel variantjes en oeverloze de
batten toch een JA . Niet onverwachts 
maar toch voor velen een teleurstel
ling. We hebben op het VAK de laat
ste ~ijd veel gepraat over de invul
ling van het kamp voor de komende 
tijden (want we blijve~ natuurlijk). 
We zijn het er wel over eens dat 
er hard gewerkt moet gaan worden, 
nu ' ze ' w i 11 en dat we moeges treden 
raken . 
Er moet dus weer veel gaan gebeuren 
op het kamp en de kontakten met de 
buitenwereld moeten verbeterd wor
den. Het kamp moet zich meer gaan 
richten op de plaatselijke bevolking 
en de plaatselijke vredesgroepen. 
Het plan ligt er om een open dag 
voor de Woensdrechtse en Hogerhei
dense bevolking te houden . Een uit
stekende vorm van direkter kontakt 
met de mensen uit de omgeving is 
het opzeten van een schillenwijk. 
Ook ligt het idee er om in samenwer
king met Vrouwen voor Vrede uit het 
dorp een film (over Greenham) te 
ver.tonen . Aan deze dingen wordt ge
werkt·. Maar er is meer dan Woens
dr.écht alleen. Het kontakt met lan
delijke vredes,basis en steungroepen 
laat • helaas veel te wensen over. 
Een paar mensen kwamen op het uit
stekende idee om een diskussieweek
end te organiseren. Dit is het week
einde van 30 juni en 1 juli en vindt 
plaats op het terrein naast het VAK 
Het VAK gaat ook een stencil maken 
over de verwachtingen van het kamp 
naar andere basisgroepen toe. Ook 
een diskussiepunt . 
De basis moet uiteraard -vooral nu!
nog beter in de gaten gehouden wor
den. Er wordt al regelmatiger ge
post. Er zijn ook diverse groepen 

waar we op dit gebied mee samen -
kunnen- werken , zoals AMOK en FNV. 

Er zijn de afgelopen maanden veel 
aks i es geweest in Woensdrecht, die 
niet vanuit het VAK kwamen, maar 
waar we we 1 mee te maken hadden ( de 
paashaeenaksie , de open dag van 12 
mei , de motorkruistocht , de muzikale 
omsingeling, 1 , 2,3 juni blokkade) 
We willen over 1 , 2,3 juni en de hou
ding van het VAK toen wat uitgebrei
der zijn. Misschien is het voor veel 
mensen lullig of onbegrijpelijk 
overgekomen dat ze tijdens 1,2,3 , 
hun tentje niet op het terrein van 
het VAK konden opzetten . We hebben 
dat toen via een stencil duidelijk 
te maken. Het VAK is een permanent 
kamp en moest dus ook verder kunnen 
draaien ná 1,2,3 juni. Wi j waren 
bang dat burgemeester De Leeuw en 
kon&. ten de akties zouden aangrijpen 
om ook het VAK even te ontruimen. 
Verder kunnen er op het VAK maar 
zo'n honderd mensen staan. Dit als 
gevolg van de grootte van het ter
rein en de kapaciteit van de keuken. 
Dit waren de redenen dat we besloten 
hebben om geen mensen toe te laten 
op het VAK en iedereen te vragen 
naar de blokkade-kampen te gaan. 
Het VAK heeft tijdens de blokkade
dagen wel voor een EHBO-post, infor
matiekraam en juridiese telefoon 
gezorgd. 
Ook werden we de afgelopen maanden 
door dingen van buitenaf vaak afge
leid van de zaken waar we mee bezig 
wilden zijn. John Gard~ner bijvoor
beeld. 
We willen de komende tijd weer aktie 
ver naar buiten treden . U hoort nog 
van ons! 
ps Iedereen die het kamp wil komen 
bezoeken is nog steeds van harte 
welkom. 
Joke en Corinne 

INTERNATIONAAL DORP 

Direkt na de 1, 2,. 3 juni-blokkade 
hebben zo'n 25 mensen van het Inter
nationale redesaktiedorp het ter
rein van een steenfabriek nabij de 
miUtaire basis Woensd'l'echt (op
nieWJ) gekraakt. Door twee honderd 
M.E. -ers We'l'den ze er al snel weer 
vanaf gehaald, geregistreerd en 
(voor korte tijd) opgesloten. De da
gen daarna bleven ze steeds terugko
men en werden steeds opnieuw wegge
jaagd. De M.E. bleef op 't terrein 
en uit verveling begonnen ze gebouw
tje.s te slopen. Ook hebben ze meer-· 
dere keren de fabriekshal vol traan 
gas gespoten, waa'1' ze pas mee op
hielden toen aktievoerders/sters 
vergaste vogeltjes aan de politie 
aanboden. 

Intussen was men druk op zoek naar 
al ternatieve terreinen voor het In
ternationale Dorp ( IV'-11>) . Tot on
genoegen van de auto'l'iteiten die 
hen op alle mogelijke m:::nieren 
trachten te kriminaliseren. Een 
mooi groot terrein werd gevonden 
naast de kazerne in Ossendrecht 
(een dorp grenzend aan Woensd'l'echt) 
waar een oude polyeste'I'-fabriek 
stond. ' rijdagavond 22 juni werd 
het ge~akt. De politie greep 

eerst niet in, maar 's zaterdags 
werd de boel door de M. E. ontruimd. 
Bet terrein schijnt al lang gele
den te zijn opgekocht door het 
rijk om als oefenterrein voor de 
M. E. te gaan dienen. 

Kortom: er· is sprake van een uit
gebreide milital'isering rondom het 
eens zo burger-l'UStige Woensdrecht. 
De bevolking onde.rvindt er overi
gens door midàe l van nieWJe APV 's 
(Algemene PoUtievero'l'deningen) 
ook de nodige gevolgen van. Geen 
tent mogen ze in hun tuintje op
zetten of de politie grijpt in. 
Ook is er een anti- kraakwet uitge
vaardigd. Ondanks alles sijn de 
IVAD-mensen nog heel positief en 
vol goede moed. Ze krijgen veel 
positieve reakties uit het hele 
land. Na alle ZIJJal'troclking bij de 
bevolking hebben ze op 24 juni een 
een ci'l'CUlaire huis~aan-huis ver
spreid in Woensd'l'echt (en Booger
heide) waarin ze hun ideeiin en 
plannen uitleggen, - namelijk dat 
ze iets willen opboWJen tegenove'l' 
de kruisraketten. .Ibrtom, ze Za-
ten zich niet zom:::al' uit het veld 
slaan en kunnen zeker nog veel 
enthousiaste mensen gebruiken! 

atoomvrijslaaf obHiafle alffit 
Nu het plaatsingsbesluit is geval
len is de aankoop van een stuk land 
bij de basis in Woensdrecht een be
langrijke aktie geworden, die alle 
steun verdiend. 
Zaak dus om op korte termijn zoveel 
mogelijk geld bij elkaar te krijgen. 
De Stichting Atoom Vrij Staat heeft 
sinds kort een obliqatieleninq uit
geschreven, ter waarde van twee ton, 
verdeeld in 2000 obligaties ~ /100,
De obligaties moeten gezien worden 
als een renteloze leni ng en zullen 
teruggenomen worden als er voor 1 jan. 
1987 geen land is aangekocht . 
Koop nu een paspoort of obligatie, 
zodat we land aan kunnen kopen en 
straks bestemmdngsplan veranderingen 
kunnen ophouden dmv. bezwaarschrif..
ten . Onteigeningsprocedures kunnen 
rekken en kunnen starten ~et de op
bouw van kleinschalige, milieuvrién
delijke projekten. 

~ensen die aktief mee wi l len werken 
aan de Atoom Vrij Staat zijn hard 
nodig. Het zou goed zi j n om een net
werk te vormen voor de publiciteit . 
' t uitzoeken van juridiese zaken, etc 
Paspoorten (à 11 3 , YO inkl. verzend
kosten) en obligaties zijn schrif
teli j k te bestelle~ 

St .. t. p - . ... -~l (giro : 38~9l-) • 
Of ·r 100 , overmaxen op qiro 43S5104 
van Trio s Eë~èrst,'Dàii1cre : t 

nr. 21.2 J, 33.527 ' .. - , .. . ~~ · 1 
Voor meet info~ 02, 1~3~iS- /~~ 
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