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KNUFFEL? 

Dertien juni is een dag van histories 
gewicht voor de vredesbeweging. Het 
kabinet weet het plaatsingsbesluit 
langs alle politieke klippen door de 
Tweede Kamer te loodsen. Dat ondanks 
het feit dat duizenden vredesaktivis
ten jarenlang in de weer zijn geweest 
om mèt name het CDA op haar geweten 
te wijzen. Daarbij ia ook behool'lijk 
wat maatschappelijke druk uitgeoef~ 

·Het plaatsingsbesluit veroorzaakt in 
eel'ste instantie vel'wa'1'ring onder de 
gelederen van de vredesbeweging. ~
ter, wanneep de betekenis van Lubbers' 
bekendmaking góed doordringt, komt de 
teleurstelling: het besluit betekent 
geen uitstel, maar plaatsing op iets 
langere termijn. De teleurstelling is 
begrijpeUikerwijs heel groot. 

Wat nu? Hoe nu verder met de Vl'edes
strijd? De diskussie over die vraag 
begint nu - na de zomervakantie-maan
den - paa los. te branden. 'Willen we 
als vredesbeweging tot een goede eva
luatie en nieuwe kampagne komen, dan 
zal er vooral aan de basis stevig ge
diskussieerd moeten worden. Als Vl'e
desaktiekrant wilZen we die diskuss.ie 
zeker stimuleren, onder andel'e door 
veel vredesgroepen in het land de ko
mende tijd op te gaan zoeken. Groepen 
die hun evaluatie al hebben afgerond 
verzoeken we dringend hun visie of 
bijdrage aan ons op te sturen, zodat 
die voor vredesgroepen elders be
schikbaar komt. BierondeP doen we 
zelf vast een schot voor de 'boeg. 

wat ons betreft: ligt er een. heel we
zenlijke vraag voor evaluatie: waarom 
is het in de strijd tegen de kruisra
ketten tot nu toe niet tot massale 
burgerlijke ongehoorzaamheid gekomen? 
Op basis van verschillende enquêtes 
was die massale deelname wel te ver
wachten. Tijdens de Haagse demonstra
tie op 29 oktober vorig jaar wilde 72 
procent van de ondervraagden dat on~ 
. middellijk zou worden overgegaan tot 
verdergaande aktie.s. Dat was een snel 
afgenomen enquête, onder een Neder
lands publiek dat zich het meest be
wust is van de dreiging van een kern
oorlog. Een enquête waarvan de rege
ring eind februari het re.sultaat be
kend maakte, bevestigde echter dat 
heel veel mensen in d.e richtin9 van 
direkt verzet dachten (denken)= 27 
procent van alle Nederlanders boven 
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kussie over) akties van burger~ijke 
ongehoorzaamheid. Toen bet thema in 
de herfst van 1~82 begon te leven pro
beerden sommigen bet te verketteren, 
als ware burgerlijke ongehoorzaam
heid een volledige af~ijzing van de 
bestaande orde (Faber verkondigde bij
voorbeeld, dat mensen die zulk verzet 
plegen zich bui.ten de maatschappij 
plaatsen). Dat terwijl burgerlijke on
gehoorzaaamheid niet meer betekent 
dan het selektief overtreden van de 
wet omdat een bepaalde beslissing 
van de overheid onrechtvaardig wordt 
geacht. Het betekent wel dat er iets 
ernstig schort aan het politiek sys
teem, maar niet dat dit volledig over
boord wordt gezet. 

Toen de diskussie over bet thema door 
druk vanuit de basis van de vredesbe
weging onvermijdelijk werd, ging men 
over tot een andere taktiek: er zou 
wel over burgerlijke ongehoorzaamheid 
gepraat 11109en worden, maar beslist 
niet met de bedoeling dat er daadwer
kelijk toe zou worden overgegaan (Ook 
dit is openlijk d.oor woordvoerders 
van het IKV gesteld) . Er werd gepoogd 
om de groeiende opstandigheid te on
derdrukken, door burgerlijke ongehoor
zaamheid aan de meest stringente re
gels te binden (de 10 geboden van 
Schuyt) of door te stellen dat .bet 
vooral niet tot obstruktie zou mogen 
komen in de strijd tegen het kruisra
kettenbeleid (het gebod van Van 
Thijn) • En de meest ongure taktiek 

was wel: dat de leiding deed alsof 
ze zelf initiatieven van burgerlijke 
ongehoorzaamheid zou gaan ontplooien 
(vliege.rs als Mientjan' s dappere 
volksoploop i:n Woensdrecht) - o.m al
les maar in de hand te kun.nen houden I 

ciaal-demokratie (PvdA) of zijn op 
z'n minst sterk verbonden met het he
le parlementaire gebeu.ren. Wordt hun 
denken en handelen (verkettering en 
sabotage van burgerlijk ongehoorzame 
akties) niet logieserwijs bepaald 
door die ).ee.fwereld? Er wordt bi.jvoo:z;. 
beeld voortdurend strijd gevoerd met 
parlementariërs over ar<JUI!Ienten. Er 
·wordt aandacht besteed aan het weer
leggen van argumenten, die de poli
tiek aanvoert voor de noodzaak tot 
(alsmaar meer) kernbewapening. Topmen
sen van de vredesbeweging hebben ver
trouwen in de kracht van argumenten 
en de integriteit van (ook rechtse) 
politici. 

Toch kan je je afvragen of je lilacht
hebbers ,met argumenten over d.e streep 
kan halen. De Haagse politici zijn 
geen vrije diskussie-partners, maar 
heren die allerle.i banden - en niet 
te vergeten gemeenschap van harde be
langen! - hebben met multinationals 
en militaristiese kringen. Daar gaat 
een niet-te-ondersc.batten invloed van 
uit op de Nederlandse politiek. Bij
voorbeeld, aan de vooravond van bet 
regeringsbesluit zat de Navo de rege
ring-Lubbers volledig op de huid. De 
Navo-raaq schroomde niet de vloer aan 
te vegen met minister van defensie 
De Ruiter. Hoe moet je als vred.esbewe
ging met die machtsverhoudingen om
gaan? Moet je niet juist macht in 
plaats van argumenten tegenover macht 
stellen? Is bet niet juist: boe gro
ter de dreiging die uitgaat van onge
hoorzame vredesaktivisten - hoe meer 
kans dat heersers overstag zullen 
gaan? 

Het afgelopen jaar is er vanuit de ba
sis van de vredesbeweging steeds meer 

kritiek gekomen op de verregaande ver
strengeling tussen topmensen van de 
beweging en het politieke machtscen
trum in Den Haag . Op de kernendag van 
het IKV in november vorig jaar bij
voorbeeld was die spanning heel goed 
merkbaar. Ret Dagelijks Bestuur wilde 
er een Free.ze-voorstel. doordrukken 
waarmee zij meer kans hoopte te maken 
bij CDA-politici (I). De basis pikte 
dat niet , je hoorde geluiden als: we 
willen verbreding naar de vakbonden, 
de anti-kapitalistiese betekenis van 
de IKV'-leus moet verduidelijkt wor
den! Na het recente verraad van Faber 
(het beruchte IKON-interview) is de 
Calilpagne-raad overstelpt met brieven 
van kernen: 'tijdelijk wapens toela
ten is stilzwijgend het afschriltkings
denke.n accepteren' ; 'de opvatting yan 
Faber betekent acceptatie van kernwa
pens'~ 'Faber is gevoelig voor argu
menten in .politieke partijen naar on
gevoelig naar de eigen beweging toe' ; 
'voor beslissingen over leven en dood 
zij.n kompromissen noodlottig'. 

Kortom, de basis van bet 'IKV - en dat 
kan breder worden gesteld - is kritie
ser geworden tegenover de topleiding 
van hun eigen organisatie/en van de 
vredesbeweging. Voeg dit bij wat eer
der gezegd is over de bereidheid van 
grote groepen mensen tot verdergaan
de akties - moet er dan niet veel 
meer direkt ver zet van de grond te 
t~en zijn? Wij vragen ons af, of 
één van de wezenlijke gebreken tot nu 
toe niet is, dat bet aan voldoende in
houdelijke informatie en organisato
riese draagkracht voor burgerlijke on.
gehoorzaamheid ontbroken heeft. wel
iswaar zijn er groepen (groepen bin
nen Vrouwen voor Vrede , basisgroepen) 
die tot blokkades en be.zettingen te
gen de dreigende p.laat.sl.llg van KrU.l.S-

raketten zijn overgegaan. Maar een 
goed-georganiseerde kampagne met een 
werkelijk breed bereik is tot nog toe 
helaas niet gevoerd . 

Ongetwijfeld zullen de k9mende tijd 
veel vredesgroepen de draad weer op
pikken, - eerst door plaatselijk het 
doortrapte besluit uit te leggen en 
door het verband tussen kruisraket
ten en militarisme-multinationals aa.n 
de orde te stellen. Maar voor we bet 
weten ligt er alweer een kruciaal po
litiek moment in . het verschiet: okto
ber-november ' 85. Er is al voorge
steld om voorbereidingen te ga.an tref
fen voor een a~gemene staking rond 
die tijd~ Wil zoiet~ kans maken- in 
kombinatie met omsingelingen, blokka
des en andere vormen van burgerlijke 
ongehoorzaamheid - dan lij~t een voor
waarde dat groepen die vastberaden 
zijn elkaar ook organisatorles tijdig 
vinden. Een ding staat vast: willen 
we de dreiging van een atoomoorlog ke
ren, dan zullen we ons er nooit bij 
neer mogen leggen dat er kruisra-
ketten in Nederland worden geplaatst. 

de 18 jaar verlüaarde zidl daadwerke
lijk te zullen verzetten, ook indien 
het parlement een positief plaatsings
besluit van het kabinet goed zou keu
ren. Toch hebben relatief weinig men
sen tot nu toe de stap naar burger
lijk ongehoorzame akties genomen. Wel
iswaar is er de afgelopen tijd een 
kleine doorbraak gepleegd, maar het 
aantal deelnemers aan blokkades en 
bezettingen bleef relatief beperkt. 
Niet meer dan 3 à 4 dui.zend mensen 
hebben belastingweigering overwogen. 
De weigerakties zijn nog nauwelijks 
van de grond. Hoe moeten we.die tegen
stelling uitleggen? 

Een belangrijk obstakel is ongetwij
feld de houding van leidende figuren 
van de (gevestigde) vredesbeweging. 
Laten we nogmaals in herinnering roe
pen hoe zij gereageerd hebben op aan
zetten, die vanuit de basis van de 
vredesbeweging zijn gedaan met (dis-

Die houding is niet te rechtvaardigen 
maar kan wel begrepen worden als we 
kijken naar de sociale positie die 
leidende mensen van de vredesbeweging 
innemen. Mensen die de touwtjes bij 
het Komitee Kruisrakette.n Nee in han
den hebben hebben banden met de so-

RO KONGRES~:~:~~::~ ee:he:~:ngr:::l~cc:: 
het Kongres centraal staan, waaronder 
. evaluatie van het verzet tegen 
kruisraketten, inklusief de organisa-
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f20,00 
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opsturen naar : VREDESAKTIEKRANT 
Postbus 11347 
lOöl GH Amsterdam 

020 - 168884 of 254489 

~ MET VALLEN EN OPSTAAN IS DIT NUMMER <a:MAAKT DOOR: * 
WILMA, JENNEKE, RANS, GUIDO, PETER, BAS , RERMINE, WIL, HIDDE EN FRANS. 

Op 15 september heeft de 
vergadering plaatsgevonden 

eerste 
ter 

oorb~re1d1ng van een Iandeli Jk 
ongres "an vrejesaktle::Jr;:,epen . . . 

U@sFAIJ:iinÇJji.l 
Het ipitiatief daartoe is genomen 
door groepen die overleg plegen 
binnen het LONK, Landelijk overleg 
van Non Kooperatie. Het kongres 
is bedoeld om aan burgerlijke 
ongehoorzame en non-kooperatieve 
akties meer vorm te geven en 
op ·elkaar af te stemmen. Tevens 
is het doel om aktie-ideeén en 
strategie-voorstellen bijeen 
te brengen en massaal te verspreiden 
onder de vredesbeweging. Het 
kongres kan tevens dienen als 
voorbereiding op een landelijke 
aktivisten- konferentie georganiseerd 
door het KI<N enof Lovo. Burgerlijke 
Ongehoorzaamheid en NonKooperatie 
kunnen dan op een dergelijke 

tiestruktuur van de beweging. 
burgelijke ongehoorzaamheid 

en parlementaire demokratie. 
strijd tegen kruisraketten 

en verbreding naar verzet tege.n 
kernenergie, sociaal-ekonomiese 
strijd, solidariteit met bevrijdings
bewegingen en anti-militarisme. 

het in de toekomst plannen, 
afstemmen van burgelijke ongehoorzame 
en non-kooper:atieve akties. 
Hoewel de voorbereidingen nog 
in een vroeg stadium verkeren, 
mag er geen misverstand over 
bestaan dat de inhoud en het 
verloop van het kongres door 
de deelnemende groepen worden 
bepaald. 
Op 15 september is de eerste 
voorbereidende bijeenkomst geweest. 
Voor informatie over deze bijeenkomst 
en de gemaakte afspraken: Frans 
van Kesteren, Veenendaalplein 
62. Amsterdam, 
En Vredesaktiekrant. 



kernenergie 
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I(DMMENTAAR 
De AKB· wordt uit de mottenballen 
gehaald . Twee jaar na het gedenkwaar
dige Dodewaard herrijst een nieuwe 
landelijke Anti-Kernenergie Beweging. 
In een breed Platform Tegen Kernener
gif! Z1Jn alle groepen gebundeld , 
van basisgroepen tot milieu-organisa
ties. Op 22 september wordt het 
startsein gegeven voor een massale 
aktie-kampaqne tegen ·de nieuwste 
plannen . Hoe deze kampaqne vorm 
en inhoud krijgt is vooralsnog 
onduidelijk. 

De Vredesaktiekrant bestee_d~ in dit 
nummer ruime aandacht aan kernenergie 
e.n het verzet daartegen. Dit mag niet 
verstaan worden als een oproep aan 
de vr-edesbeweging zich en masse op 
de nieuwste dreiging te richten. Eer
der als een pleidooi om bruggen te 
slaan, inzichten, informatie en erva
ringen uit te wisselen. En natuurlijk 
daar waar mogelijk elka.ar in de 
strijd te steunen. Immers kernenergie 
en kernwapens zijn dodelijke tweeling 
broertjes . 
Op ekonomies, technologies en poli
tiek vlak zijn er paralellen te trek
ken tussen kernenergie en kernwapens . 
De 40.000 bestaande kernbo~unen worden 
gevoed J;~et plutonium en tritium door 
onderdelen van de kernenergie-cyclus. 

Verrijkingsfabrieken en kerncentrales 
zijn en worden gebouwd met als neven
doel:. plutonium en tritium welk nodig 
is om de hel:e mensheid te gijzelen 
met atoombommen. 
De kernenergielobby bestaat voorname
lijk uit grote bedrijven. De militai
re lobby eveneens. Hier ligt een ge
zamenlijke taak voor de kernenergie
beweging en de vredesbeweging om de 
ekonomiese belangen die van doorslag
gevende betekenis zijn, uit te plui
zen. 

In beide gevallen wordt er door de 
bedrijven verdiend en zijn de bedrei
ging en ekonomiese risiko's voor ons. 

Werd de vredesbeweging op 13 juni -
tot bittere teleurstelling van velen-

buitenspel gezet door Lubbers mees
terzet, de AKB is in haar roerige be
staan al vaker gekonfronteerd met het 
'falen ' van de parlementaire demokra
tie. 
Zo werd de 3\ ekst:ra Kalkar-heffing 
op de elektro-rekening zonder meer 
geheven. Massale burgerlijke onge
hoorzaamheid had dit tot gevolg. En 
terecht, grote bedrijven als Phili ps, 
Hoechst, AEG, HBM e.d. kijken tevre
den hoe de Duitse, Nederlandse en 
Belgiese regeringen miljoenen stoppen 
in het Kalkarprojekt. Een projekt 
waarvan nog nimmer bewezen is of het 
wel funktioneert. Ondertussen verde
len de ondernemers de buit. 

ATDDMLDII'I 
De atoomlobby is in het offensief . 
Zoals AndrJ Mom van Boeren en Boerin
nen Tegen Kernenergie al opmerkte: 
de atoomlobby ziet haar kans met dit 
no-nonsense kabinet als beschermheer 
van gr?te ondernemers. 

Investeringen in kernenergie is een 
lukratleve zaa.k voor de ondernemers. 
Dat moge o.a. blijken in het voor
beeld van de UCN . 
In 1978 besliste de regering over 
uitbreiding van de Ultra-centrifuge, 
zonder het parlement in te lichten. 
Ondertussen had URENCO al kontrakten 
gemaakt voor leveranties aan derde 
wereld landen tussen ' 80 en '90. Gro
te ondernemers, zoals Shell, Philips, 
VHF, het •Voormalige RSV en DSM doen 
mee in de uitbreiding. Ze betalen 
echter geen 'cen·t. De staat, ook aan
deelhouder , betaalt de uitbreidings
kosten, immers uitbreiding is een 
riskante onderneming. 
Evenzo zullen grote ondernemers pro
fiteren van de bouw van ekstra kern
centrales Voor riskante k.apitaal
investeringen, zoals bij ontmanteling 
en opslag van het afval staat altijd 
vadertje staat garant. 
ln NERATOOM -Laan van Oostindië 12.9-
135 Den Haag- hebben de verschillen
de bedrijven hun atoombelangen gebun
deld. De belangrijkste zijn: 

-VMF/Stork, Industriestraat l, Henge
lo. 

-Comprimo ingenieursbedrijf, J. wat-
straat 79-80, Amsterdam. 

-Philips. 
-Shell. 
De grote ondernemers Z1Jn ieder apart 
vertegenwoordigd in UCN, met de staat 
als grootste aandeelhouder. NERATOOM 
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Een soortgelijk gevoel van teleur
stelling en stuurloosheid 
welke nu de vredesbeweging lijkt te 
verlammen, hebben de 40.000 demon
stranten op 4. maart '78 in Almelo ook 
ondergaan. Met het besluit over uit
breiding van de OCN in Almelo, waar 
de duizenden tegen demonstreerden, 
werd de demokratie even aan de kant 
gezet. Zonder ·.medeweten van de bevol
king en Tweede Kamer was besloten tot 
uitbreidi.ng en had het kabinet tevens 
haar fiat al gegeven tot verkoop van 
verrijkt uranium aan het generaals
regiem Brazilië. 
Een listig opgezette brede maatschap
pelijke diskussie, als hoogtepunt in 
het demokratles reilen en zeilen van 
de maatschappij, werd over het land 
gespoeld. De BMD was mede-oorzaak van 
de ondergang van het verzet. 

is vertegenwoordigd in het miljarden
verslindend Kalkar-proje.kt. 
Daa.rnaast zijn er nog ee.n aantal be
drijven en instanties betrokken bij 
het kernenergie gebeuren. Zoals ECN 
(Westduinerweg 3, Petten) , TNO (Pe
troleumhavenstraat, Hengelo), de SEP 
(Utrechtseweg 310 Arnhem) en de Hol
landse Beton Maatschappij. 

KERN 

Voor en tijdens de grote blokkade-ak
ties bij Dodewaard riepen regerings
leiders in paniek dat de akties de 
demokratiese diskussie zouden sabote
ren. En dat kon niet in het funktio
neren van een par-le-men-tai-re de
mo-kra-tie. 

Na afloop van de BMD, nadat het ver
zet tegen kernenergie in normale, be
heersbare demokratiese kanalen opge
slokt was, heette het dat 't kabinet 
het laatste woord heeft. De uitkomst 
van de BMD zou slechts dienen als 
aanbeveling, met andere woorden ze 
hoeven zich daar geen reet van aan 
te trekken. 

Het is dit wat de VREDESAKTIEKRANT 
te herinnering wil roepen: de demo
kratie faalt altijd daar waar onder
nemersbelangen een grote rol spelen. 
Ondanks het massale verzet zijn we 
opgescheept met een plaatsingsbesluit 
op langere termijn, draaien er nog 
steeds twee kerncentrales en liggen 
er plannen voor nieuwe. 

Het is daarom dan ook onbegrijpelijk 
dat het Platform Tegen Kernenergie 
zich strikt parlementa ries opstelt. 
Tijdens de vergadering van 1 septem
ber in Utrecht werd herhaaldelijk be
klemtoond dat ' t CDA doelwit van het 
verzet is. Opdat goede argumenten en 
het gezonde verstand moge zegevieren. 
Een doodlopende weg (waar de AKS een
zaam wandelt). Hopelijk komen de er
varingen achter de coulissen van het 
bewustzij.n vandaan. 

Voor 22 september heeft het Platform 
een manifestatie georganiseerd in de 
NOP. Eén dag voor het begin van de 
vredesweek. 

Hier is een kritiese noot meer dan 
op z'n pla.ats . Er is een grove fout 
begaan, door op dit moment geen brug 
te slaan naar de vredesbeweging. In 
de energiekrant niets over de relatie 
kernenergie en kernwapens. Zo wordt 
op 22 september geen aandacht besteed 
aan het dodelijke tweelingbroertje. 
Ooit is de AKB door BMD, gas en k.nup
pelslagen weggespoeld. De interne or
ganisatoriese en ideologiese zwakte 
heeft het verzet verder doen wegzak
ken. Laat de herrijzende beweging te
gen kernenergie zich niet alleen 
richten op het CDA of alleen op di
rekte akties1 ten koste van mogelijl~e 
korobinaties van aktievormen en akti
visme op verschillende fronten. Front-
vorming aan de b~sis. 

Parlementariaten onder vuur nemen, 
oké. Direkte akties pok nodig. 
Onderzoek . naar de kernenergielobby. 
Prontvorming van vredes- en antikern
energie-aktivisten aan de basis 
meer dan nodig. Maar dan niet 
hetzij dit of hetzij dat, eerder 
èn dit en dat. 

TER 
HERINNERING 

Op 15 oktober 1980 had Van Aardenne, 
nu minister van ekonomiese zaken , een 
gesprek met aktivisten van de Dode
waard Gaat Dicht Beweging: 

Natuurlijk, 0 heeft het recht om te 
demonstreren en 0 kunt ook demonstre
ren bij de centrale in Dodewaard . Dat 
is volkomen duidelijk. Maar als 0 op 
een gegeven m.oment spreekt over · een 
blokkade om daarmee de sluiting af 
te dwingen, dan betekent die blokka
de in wezen het van vrijheid beroven 
van een aantal mensen en het bete
kent bovendien veiligheidsrisiko's. 
Maar het betekent bovendien dat daar
mee de demokratiese besluitvorming 
van de maatschap eli 'ke diskussie 
word gefrustreerd en nogmaals dat 
kan niet in het funktione.ren van de 
demokratie. 



WAPENS 

De strijcSbaarbeid van de Anti- Kern
energie-Beweging (de AKB) wordt onder. 
tussen van stof ontdaan. In Utrecht 
verqadert het brede Platform tegen 
Kernenergie. Eén van ons ging naar 
Utreéht om polsbooqte te nemen van 
de voorbereidingea op de eerste pro
testdaad van een herlevende AKB: Ben 
manifestatie in de Noord-oost Polder 
op 22 september. Na afloop van de ma
rathonvergadering, zo duf als een ko
nijn vond een ge.sprek plaats met An
dré Mom, aktief binnen Boeren en Boe
rinnen tegen ke.rnenergie . 

André wrijft over z'n voorhoofd, als
of bij de spanningen en vermoeienis
sen wit wegdrukken. Hij beeft haast 
en zin om naar huis te gaan. Het is 
bijna niet te doen al dat werk voor 
de beweging als je een volledige dag
taak hebt, legt hij uit. Ik beloof 
hem niet te lang te zullen kwellen 
en niet te lastige vragen te stellen. 
We zitte.n op een terrasje , pilsje in 
de hand. André beqint te vertellen 
hoe bet allemaal beqon. 

' . 
' 

In ' 68 werkte hij als bouwvakJter nog 
mee aan de bouw van de ke.rncentrale 
in Dodewaard, maar zijn ideäen veran
derden. Sinds ' 76 is hij één van de 
stuwende krachten in het polderpro
test tegen kernene.rgie. 
De polder was medio ' 70 als mogelijke 
vestigingsplaats voor kerncentrales 
aangewezen. Br zou er één bij Urk, 
een ander bij het Ketelmeer, moeten 
gaan verrijzen. 
Boeren tegen Kernenergie, mettertijd 
·veranderd in Boeren en Boer innen te
gen Kernenerqie, namen het initiatief 
tot protest . Daarnaast werd er een 
Stichting opgezet, Energie en Land
bouw, die zich bezig ging houden met 
onderzoek. De polderalt ti visten/tes 
beseften dat wil het protest in de 
Noord-Oost Polder massaal worden, er 
toegankelijke informatie beschikbaar 
moet zijn , 4f'9estemd op de situatie 
i!l. de Polder . 
Andrés 
"SindS de groep bestaat hebben we ge
segd, • • we houden ons nie~ met kretol-o
gie besig. OMe informatie moet ge
fUndeerd aijn. Daarom moet er onder
zoek gedaan worden. Zo hebben we on
derzoek gedaan naar het effekt van 
kernenezogie en radio-aktief afval- op 
de l-andbouw: De stichting heeft na 
vaak gekonfronteerd te aijn met de 
vraag naar al-ternatieven, het boek 
'Boeren met energie ' geschreven en 
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Trrl8saa1- verspreid in de potder. 
We schreve~ vaak popul-aire brochures 
over afva.t. kernenergie. windenergie. 
biogas, etc. En met die informatie 
gingen we naar de mensen. Uitgangs
punt waa dat at de informatie betrouw
baar, toegankel-i3~ en eenvoudig kon
troteerbaar moest zijn." 
Al met al heeft heeft bet jarenlange 
aktie- en informatiewerk geresulteerd 
in verzet tegen kernene.rgie van de 
bewonersters van de NOP. 

In '84, nadat de aktivistenjtes van 
de dijken van Dodewaard zijn geslagen 
na een twee jaar durende b r euk in het 
kernenergie verzet, liggen er opnieuw 
plannen voor de bouw van kerncentra
les. Een lanqzaam berrijz~nde AKB 
beeft zich verenigd in het Platform 
tege.n Kernenerg~e en geeft op 22 sept 
bet startsein tot een aktie-informa-

tie kampagne. OVer de breuk in het 
verzet zegt André dat de AKB enigs
zins gas bee.ft moeten terugnemen na 
de tweede Dodewaard aktie. Hoewel de
ze aktie een logiese stap was in het 
verzet, is de aktie toch niet zo ge
lukkig geweest. "De aktie heeft vee 1, 
anti-pubLiciteit gekl'egen. Daardoozo 
heeft de BMD, Brede Maatschappel-ijke 
Diskussie, mee.r kans gekregen". ,~o 
meent André. 
Ondanks kritiek ziet André positieve 
resultaten van de BMD: 

"De uitkomst is duidel-ijk; 801. van 
de neder1-a.ndss bevol-king wit geen 
nieuwe kerncentzoates. Deze uitkomst 
ia zoepresentatief,Tijdens de BMD aijn 
er nl-. twee onafhankeUJ~e opinie-on
derzoeken geweest en de uitkomsten 
daarvan komen overesn met die van de 
BMD. 
Een andezo be 1-a.ngriJ~ winstpunt is dat 
at te argumenten voor en tegen aijn 
getoetst en dat er keiharde gegsvens 
op tafsl- zijn gekomen. Kernenergie 
ia niet goedkoop en de weztetdvoorra
den uranium staan maar voor 15 tot 
25 jaar garant. 
Dat zijn gegevens die gekontroteerd 
sijn en waar nu nismand ruaie meer 
over kan gaan maken. " 

Toch blijkt de atoomlobby zich niets 
aan te trekken van deze gegevens, ze 

zijn in bet offenstef. Binnen het CDA 
hebben ze Lankhorst en van derLinden 
kunnen paaien e.n vinden opnieuw een 
grote medestander in van Aardenne. 

"Ja de kernenergietobby af.et op dit 
moment•in Nedertand een pol-itiek kti
maat dat rijp is voor kerneneztgie. 
Dat heeft te maken met het huidige 
roegeringsbsteid. Ds no-nonsense dat 
ae a Hes kunnen doorvoeren. 
Maar ik denk dat we op grond van goe
de argumenten de zaak kunnen tegen
houden. Hst bouwen van kerncentral-es 
kost ontsettend veel- gel-d. Dat bete
kent dat er een aanstag op de kapi
taa1-mal'kt wordt gedaan. Kapitaal- wat 
hard nodig. is om de hete nedertandss 
industztie te hel-pen. Je kunt bster 
aan bespa:tting en warmte.kl'acht-koppe-
1-ing doe~ dat 'Levert meer- werkgete
gsnheid op. 

Bij wijae van spreken kun js vol-staan 
door aan te geven dat die energie ook 
op een andere manier verkroegen kan 
worqen. 

Ook jou heb ik tijdens de vergadering 
boren zeggen dat we ons op het CDA 
moeten richten. Daar r1JZen ~Jn 

twijfels. In de strijd tegen kruisra
ketten heeft de overtuiging op grond 
van argumenten het hoofdaksent gehad. 
We zijn sterk genoeg. Kruisraketten 
zijn 'slechts' een politiek wapen en 
dragen niet bij tot meer veiligheid. 
Jaren hebben we tegen het CD~aange
luld, zonder resultaat. Zij blijken 
meer waarde te hechten aan de verdra
gen met de NAVO en bun belangen met 
bet militaire apparaat, dan met dat 
wat onder de bevolkbig leeft. Ik 
vraag me af of je met een eerlijke 
diskussie, zo deze al mogelijk is , 
bet CDA, en of VVD, het no-nonsense 
kabinet kunt overtuigen. Kunnen arqu
menten kernenergie tegenhouden? 

Wij in Neder1-a.nd hebben het bv, over 
onze national-e schul-d. Wet Frankrijk 
heeft het grootst ontwikkel-de ksrn
energie progranrna ter wereLd, maar 
staat tevens dezode op de ranglijst 
van tanden met een buiten1-a.nd8e 
schul-d. Ezt bestaat nl-. een re1-a.tie 
tussen kernenergie en de hoogte van 

de schul-d. Het franse etektriciteits 
bsdrijf, E1-ektzticite de France, heeft 
een schul-d van 80 mil-jard gutden! De
se schutden komen voóztt. uit l-eningen 
op de international-e geUmarkt. Per 
jaar maken ae 3 mil-jard verties. 
Daarbij komt nog da~ het ztendement 
van de kemcsntzoates erg 'Laag is. Ze 
kunnen de el-ektriciteit nist kwijt. 
Daarom hebben se ae1-fs waterkracht
central-es stitgetegd om de kerncen
tral-es draaiende te houden. 
Toch wordt er winst gsmaakt . Dat ge
beurt met de boüw en het sxpoztteren 
van kerncentral-es. 
Wat de Neder1-and8e situatie betz>eft 
bestaat de atoomtobby ook uit bedrij
ven die wet kerncentral-es witten bou
wen. Daar sien ze werkgel-egenheid (en 
winst, Hans) in. De ~iteindeU3b 
kosten van een kerncentr{lte, of de 
kosten van opsl-ag van afva~. betaten 
dese firma's niet. Dat dOen de stsk
triciteitsgebruiker en de betaating
betater." 

Andre 
Ja, .ik denk het wel. Als je ziet 
wat in de loop van de tijd allemaal 
niet gebeurt . Al die problemen 
waar geen oplossingen voor zijn. 
Winning van uranium, het verrijken 
daarvan, de opwerking en opslag 
·van radio-aktief materiaal. Argumen
ten zullen bij de politieke besluit
vormers gaan meespelen, 
Het gezonde verstand zal uiteindelijk 
gaan doorbreken. Dat is al in 
Amerika gebeurd. 

ADRESSEN 
Landelijk Platform tegen Kernenergie 
postbus 20050 
1000 RB Amsterdam 
tel 020-221366 

Werkgroep Kernenergie N.O.P. 
postbus 182 
3800 AD Emmeloord 
tel 05270-171.74 

-Zeeuws Platform, . tel 01.100-28259 
-Energiewinkel Nijmegen, tel 080-. 

237544 ( ' s middags) 
-De Knijpkat Tilburg, tel 013-351535 
-Strohalm Utrecht, tel 030-314314 
-Milieufederatie Groningen, tel 050-
130800 

·-Contact Milieubescherming noord-Bol
land, tel 075-351598 
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DODELYIE TWEELINGBROERTJES 
Iloeten w als VPedu(ll'Otlp6n ds stl"iid 
tB(Ifln kaz.nlnuJpgie mss gtJIJ7I VOBNn of 
ondm:>sttiUit8n? Die Ul"QQ(( WOl'dt mog alc
tusBl. eind.$ de N(JBZ'ing plannen bs
'1csnd hBBft gmtGIJkt VO<iJo ds boiA1 van 
vin ~ kszonctlntztaüe. Hst 'hotlft 
JfaUIIJ6Zi;ike bstoog dat dis ptannma ao
J~B'L (18tuigsn van ondstnokztatise be üid 
a la van etm flnOl'ml1 dztang nam- Vt~:rnis
ti.ging bi;i dsae Ngezoing. /~bar M:rt 
lll06ttm of 1cunnen wals~~ 
"tBgtm deae nûur.Je ~ dot~n? 

In kteintn'e plaatet~n van N6dtnoümd 
•ióin htlt ooaJc deasl.fds p81'8Dnlim dis 
•ich SOINl. inall-tttm l')OOJO. ds stJ"i;jd 
tegtm ~ als dis te(JBn k8zon
tmllpgie. Toch •iin 8J" ook VliB'L vzoe
dee~ dis .hat inhoudal.i-31<. v.n
band tusstm dis twe (nog) nist on
dsl"Ung bepzook.tm htlbbtm. In ondtn:
statmd aniles l. WOl'dt dit inh.oud8U;ik 
JNnOband aan ds ozrds (JBBtBU: !114 lltln 
gl.obaü echate van ds lHIJ"f11.6chting 
tusst~n 'civisü' tm 'mil.itaizoe' nu
küaizoe {»!''duktis - tm via fllitt~n 
OVSJO ds RedsJO'Landse be"tzookktmhBid 
bi;i 4e boiA1 van etm haneB kwBk
'NaktOJO, ds Supezt Phimi:J:. 

Met name d.oor mensen uit de anti-kern
energiebeweging die goed technies op 
de ho.ogte zijn wordt benadrukt dat er 
1 op elk punt van de nukleaire keten' 
verbindingen bestaan tussen kernener
gie en kernwapens - van de uranium
mij nbouw tot het afValprobleem t.oe. 
Voor kernwapens en kerncentrales zijn 
de voornaamste grondstoffen hetzelfde 
(ur.anium en plutonium), maar ook de 
twee voornaamste technieken (zoge
naamde verrijkingsfabrieken en opwer
kingsfabrieken). Materiaal om kern
bommen te maken kan op allerlei manie
ren worden overgeheveld uit de zoge
naamde •vreedzame• kernenergiepro
gramma • s naar programma 1 s ter voorbe
reiding op een atoomoorlog. 

Van die verwevenbeid zi j n talloze 
voorbeelden te noemen. Neem bijvoor
beeld de verrijkingsfabrieken in de 
Verenigde Staten. Daar wordt niet al
leen laag ve.rrijkt uranium geprodu
ceerd voor kerncentrales - maar ook 
hoogverrijkt uranium voor kernwapens 
en kernonderzeeërs. Organisatories 
hoeven daar geen kunstgrepen voor te 
worden gepleegd: militaire en vreed
zame toepassing van kernenergie 
staan in de Verenigde Staten onder 
één leiding! 

Nu wordt er door regeringen voortdu
rend geschermd met het sussende argu
me.nt dat men uitsluitend 1 vreedzame 1 

bedoelingen zou hebben met de (eigen) 
nukleaire programma's. Vàak genoeg is 
er echter bedrog in het spel. Een 
standaardvoorbeeld daarvan is di t 
Engelse: in 1956 werd de Calder Hall 
reaktor door Queen Elisabeth geopend. 
In haar toespraak zei ze: "Het zou 
wel eens kunnen blijken dat het één 
van onze grootste bijdragen a.an het 
menseli-jk welzijn is dat we het voor
tou·w hebben genomen in de vreedzame 
toepassing van deze nieuwe energie
bron" 

Calder Hall werd bejubeld als de eer
ste vreedzame toepassi ng van kernener 
gie in Engeland , maar niets is mi n
der waar. Er werden zeven vergeli j k
bare types van kernraaktoren gebouwd 
en ui tei ndeli jk bleek dat ze allemaal 
speciaal waren gebouwd met militaire 
bedoelingen: namelijk om plutonium 
t e producerenvoor het aanmaken van 
bommen. Bovendien, sinds 1957 wordt 
al het Engelse plutonium voor bommen 
gemaakt in reaktoren die ook gebruikt 
worden om elektricitei t op t e wekken! 
En ne~ als in de VS staan ook i n Enge
land de militaire en ' vreedzame' nu
kleaire programma's onder één gezag. 

Tussen kernwapens en kernenergie be
staat een techniese en organisatorie
se verwevenheid, maar er is ook een 
heel duide~ijk aanwijsbare historiese 

EEN ROOKBOM OF DE ROOKGORDIJNEN VAN DE HEREN POLITICI EN ONDERNEMERS 

band . De ontdekking van het splij
tingsproces gebeurde vlak vóór de 
Tweede Wereldoorlog. Tijdens de oor
log werd uitsluitend gewerkt aan mi
l i taire toepassing . In de Verenigde 
Staten wilde men de nazi's voor zijn, 
men had zogenaamd 'defensieve' bedoe
lingen. In feite leverde de Amerikaan 
se regering de eerste slag in de race 
naar de totale vernietiging (Hiroshi
ma en Nagasaki) • De pogingen om een 
•gescheiden • , vreedzaam kernenergie
programma op te zetten kwamen lang 
na die misdaden, en berusten, zoals 
de feiten ' uitwijzen, op bedrog. 

Kortom: de scheiding tussen •vreed
zame' kernenergieprogramma's en mi~i
taire toepassing van nukleaire kennis 
is erg ~or.eel. Door als gescheiden 
bewegingen te werken volgen de vre
des- en de anti- kernenergiebewegiging 
een formele tweedeling, die door de 
Westerse grootmachten kunstmatig is 
aangebracht om het publiek zand in de 
ogen te strooien. ln feite gaat het 
om een Si~se tweeling • . 

Franse vernietigingazucht 

Wat voor andere (westerse) landen 
geldt, geldt evengoed voor Nederland : 
ook bij het Nederlandse kern energie
programma spelen militaire bedoelin
gen (en dus ongetwijfeld een mili~a
ristiese lobby!) op de achtergrond 
een rol. Zolang de centrales in 
Dodewaard en Borsele en de verr1J~inge
fabriek in Almelo blijven draaien, 
en zolang regeringsbedrijven blijven 
bijdragen aan de nukleaire programma 1 s 
in het buitenland, draagt de neder
landse elite bij aan het arsenaal 
van atoomwapens op deze wereld, 
en is dus medeplichtig aan de 
voorbereidingen op totale vernieti-
~ 
Dat is een harde stelling, maar 
zij kan met konkrete voorbeelden 
worden gestaafd. Voldoende feiten 
zijn er .onder meer boven wa·ter 
over de Nederlandse betrokkenheid 
bij het Franse kernwapenprogramma. 
Laten we dit voorbeeld daarom· 
eens nader onder de loep nemen . 
Frankrijk heeft , zoals bekend, 
een niet geringe eigen kernmacht 
opgebouwd. Ooi< de huidige "socia
listiese" regering besteedt een 
aanzienlijk deel van háar defensiebud
get aan het verder uitbouwen van 
die kernwapenmacht (14,5% vorig 
jaar) . Franse generaals beschikken 
over ra.ketten die op land zijn 
gestationeerd, over raketten, 
die vanaf duikboten kunnen worden 
afgevuurd, en ook over zware kern-

bommen , die per vliegtuig worden 
vervoerd. 
Maar de Franse generaals zijn 
niet tevreden met áe berg nukleair 
tuig waarover ze al beschikken: 
er zijn ambitieuze plannen voor· 
uitbreiding en aanpassing van 
de Franse atoommacht: nieuwe 'tak
tiese• kernwapens , nukleair aangedre
ven aanvalsonderzeeërs, een nukleair 
vliegdekschip, e.nzov.oorts. 
Om het hele kernwapenprogramma 
van plutonium te voorzien is een 
~oot produktieapparaat nodig. 
Tot nu toe waren er al een drietal 
zgn civiele (I) reaktoren , die 
plutonium voor militair gebruik 
produceerden . Maar voor de modernise
ring van de atoommacht bouwt de 
franse regering nieuwe installaties, 
onder andere de kweekreaktor Super
Phenix. Deze Super Phenix lijkt 
wederom een •vreedzaam• projekt, 
maar dat er militaire bedoelingen 
inhet spel zijn wordt door de 
Franse overheid nauwelijks verbloemd. 
Dat stond met zoveel woorden te 
lezen in een blad van de Franse 
elektriciteitsmaatschappij (EdF) 
in 1982. Volgens ait blad· zal 
er in de Super Phenix voldoende 
plutoniUJII voor 60 atoombommen 
per jaarworden geproduceerd. 
"Onder deze o.standigheden wol'dt 
de Super Pheni.x natuurlijk de techn:Le:
se basis van de Franse a~ht." 

Nederlandse medeplichtigheid 

Zowel materieel als financieel 
~jn Nederlandse nukleaire en over
heidsinstellingen betrokken bij 
het Franse Super Phenix projekt.Wat 
betreft de financiële kant: die 
loopt via het konsortium dat Kalkar 
bouwt (de SBK), wa~rvan de Nederlandse 
samenwerkende elektriciteitsmaatschap
pijen aandeelhouder zljn (voor 14,5% 
van de aandelen). De exploi tant 
van Kalkar is .weer aandeelhouder 
in de Super Phenix (voor 16%). 
De verwevenheid is wat ondoorzichtig, 
maar in feite komt het erop neer 
dat Nederland ~~eebetaalt aan de 
bouw van de Super Phenix. 
Verder zijn de aandeelhouders van 
de Super Phe.nix verplicht om aan 
de kweekreaktor splijtbaar plutonium 
te leveren. Dat betekent niet 
alleen dat Nederland via het Kalkar
projekt tot levering van plutoniurn 
aan het Franse nukleáire bedrijf 
verplicht is. Er zijn ook rechtstreek
sere banden , zoals het kontrakt 
dat de Provinciale Zeeuwse ~lektrici-

te i ts.maatschappij met twee aandeelhou
ders van de Super Phenix gesloten 
heeft. 
Opnieuw zijn de verbanden schimmig, 
maar konkreet komt het verbaal 
over de leveranties van plutonium 
op het volgende neer. Uit de kern
centrales in Borssele en Dodewaard 
worden brandstofstaven met plutonium 
vervoerd naar (onder andere) de 
opwerkingsfabriek in het Franse 
La Hague . Uit de produktie die 
in La Hague plaats vindt wordt 
aan de verplichte leverantie van 
plutonium voldaan. Er is ze~fs ge
suggereerd: "Het zijn misschien deze 
1 verplichtingen • waardoor Bor s .sele 
en Dodewaard niet kunnen worden ge
sloten. "(!) 

Hoe het ook zij, de Nederlandse 
overheid ie med.epllchtig aan de uit
breiding van het Franse vernieti
gingsprogramma. Zoals een heldere 
brochure van de anti-kernenergie
groepering WISE (World Information 
Service on Energy) hierover konklu
deert: "De Super Phenix speelt een 
sleutelrol in de modernisering van 
de Franse atoommacht. In de mantel 
van de Super Phenix wordt een ideale 
vorm plutonium geproduceerd voor 
atoombommen. Er bestaat geen inter
nationale kontr8le op het gebruik 
van dit plutonium. Frankrijk heeft 
duidelijk laten merken dat het plu
tonium voor llilitaire doeleiDden 
gebruikt zal worden." 
"Nederland werkt t1.nancieel. tech
nisch en -terieel mee aan dit pro
jekt. In dit kader heeft Nederland 
de verplichting om zeker 410 kilo 
plutonium (mogelijk meer) aan Frank
rijk te leveren. Hiermee maakt Ne
derlar.d zich financieel, technisch 
en materieel echuldig aan ~ 
kina •t de Franse staat in de pro
duktie van Franse kernwapens."(!) 

S'tot 

Mrt 1)()0JO konlcl.usise 1cunnen w als 
r1H<18s(ll'Otlp6n uit h8t ~ 
tNJicktm? llist al.üt~n ie R un èlui
ds'tiJ"k aantoonbaN tXn'Vl.Bchting tue
stm 'ttif1ieu' ·t~n 'mil.itaiN' nu
küaizoe pzoodWctis. Ook ie aantoon
baazo dat, ofeahoon tnt hw gstm 
~ IIJOlfdsn ~etntd, ds 
lled81o'Landst~ OV8J"Mid tm eUts op 'in
tisme ' wi;iae betJ<Okktm aiJn bij ds 
pzooduktis van ~. 

llatUJDOUJ"k aou hst onjuist ai;in als 
w, nu ds etn;id tB(JBn laou.ieztakstttm 
ao taai bl.i;iltt te •i;in, JllaaJO al.l.e
~~~aal. onas aandacht aoudsn VBl"Ûggmt 
naazo die aniJJ:ntB gigantiseB lHid:Hi
ging dis uitgaat van ds bow van 
(~) lcnncBntztaûe. l'ooh l.i;iltt 
htlt ainn{,g 11t88J" 8QJIII17aJtn'king tB 
.ot~ktm 1ltBt aust~ uit 
ds anti-~. Zoals 
/JrWB' van Ooi~B" van lfi'tiBUIJBftmeis 
Mt V6l'WOOl'dt, "HBt aanlatopi.ngepunt 
VOOJO s~king is dMidsl.i3"k. Zo
wl. ds VPedubeWging als ds anti
~btlwging wil.l.tm un 8QIII9noo 

teving aOI'tdJno pl.utonium. ZB M.chtt~n 
aich bBids op ~. • VOO!" 
ondsntBllning doOl" vzeed/JsfP'OBlXI'l van 
ds '1campagruJ ttlgtm ~ knnaBntM
ÛUJ is dus op • 'n Rinet al.~ NJdsn. 

(1) De meeste feiten en ci taten voor 
dit artikel zijn ontleend aan de 
brochure 'Nederland en de French 
Coonection' van Dave van Ooyen 
en Thijs de la Court (Worl d In
formation Service on Energy, 
1983. 



Een hal~ jaar al duurt d.e inmiddels historiese staking die de Engelse 
mijnwerkersfamilies voeren. In dit half jaar hebl:>en zo'n half miljoen 
mensen (ltinderen, vrouwen en mannen) aan den lijve leren voelen wat 
het is in een klassenmaatschappij te leven. Financieel aan de grond 
gebr.acht door de r89eringsplannen, elk recht door de rechters ontz89d , 
geslagen door de politie, veracht door de media dienen zij zich slechts 
staande te houden voor ee.n geregeld inkomen dat slechts uitzicht op 
een minimum aan komfort biedt. Vertrouwend op de ei9en kracht en de 
solidariteit van mensen uit binnen- en buitenland. 
Voor de Vredesaktiekrant is dat reden genQ89 een overzicht van de achter
grond van bet konflikt en een indrult van de sfeer en strijdbaarheid 
van Engelse mijnwerkersfamilies te geven. Het inzicht bij hen dat ·de 
mijnen.sluitingen, de energiepolitiek , de beknott.ing van de vakbondsvrijheid 
en de bewapening nauw met elkaar samenhangen, biedt perspektief voor 
de versterking van de vredesstrijd en is een voorbeeld van onbuigzame 
strijdbaarheid. 

BESU·IKERD WAFELTJE 
De vorm van het mijnengebied in Zuid 
Wales doet enigzins denken aan P.eh 
besuikerd wafeltje op een ijssorbet. 
ne lijnen op het wafeltje die in een 
punt uitlopen zijn rivieren die vlak 
naast elkaar door de valleien stror.ten 
en bij de grote steden in Zuid Wales 
in zee uitlopen. In de valleien lig
CJen de mijnen en de woonplaatsen' van 
de mijnwerkers. 

De langgerekte grauwe dorpjes doen 
echter allerminst aan de suiker op 
mijn wafeltjes denken. Ze bestaan uit 
vijf, zes parallel boven elkaar lo
pende lange straten. Aan beide zijden 
van de straten bevinden zich kleine 
yan grijze bakstenen gebouwde wo
ninkjes. De straten zijn 9easfalteerd 
maar ilt zie in gedachten de schots 
en scheef in de straat gereden klin
kers door het asfalt. heensteken. Vele 
jonge vrouwen in t-shirts met het op
schrift • Relax ' , duwen kinderwagens . 
Ofschoon het zomer is en niet eens 
zo heel e rg mistig, han<]t hier de 
lucht van kolendamp. De verzuurde 
slagroom op mijn sorbet. 

t<tDJNSTAKING 
Margaret Thatcher steekt haar bedoe
lingen ~et onder stoelen of banken. 
Een van de door haar afgekondi9de 
wetten die akties van de arbeiders 
zwaa.r beperken is de runployme.nt Act . 
.Deze wet houdt in dat de arbeiders 
stakingsrecht hebben 11\llBI dat ze al
leen in de eigen werkplaats mogen 
posten, dat ze geen solidariteitsak
ties met andere arbeiders mogen 
ondernemen en dat ze geen politieke 
akties.mogen voeren. 
Op grond van klachten over overtre
dingen van deze w'et kan de .rechter 
de 'wetsovertreders' bestraffen. En 
dat gebeurt ook. De mijnwerkersbond 
houdt zich nl. in het geheel niet aan 
de spelregeltjes van Thatcher. Zo 
proberen ~e de mijnwerkers in het ge
bied Notti.nghams.hire d.m.v. het pos
'ten bij hun mijn van het werk af te 
houden, De druk op de kolengestookte 
energiecent.rales en staalfabrieken 
wordt hierdoor hoger omdat de aanvoer 
aan ·de centrales wordt belemme.rd. 
Uierdoor wordt de kans van slagen van 
de staking groter. Juist het pósten 
van mijnOlerkers uit Zuid Wales bij 
een staàlfabriek heeft ertoe geleid 
è.at een rechter uit Fort Talbot een 
boete van lSÓ.OOO (f 225 . 000) heeft 
opgelegd aan de regionale afdeling 
van de NUM (National Union · of Mine
vorkers) . Als de arbeiders de wetten 
van Thatcher niet eerbiedigen worden 
hun weerstandskass'e.n geplunderd. En 
de wetten van Thatcher zijn er juist 
op gericht de kracht van de vakbewe
ging te breken. Zodat "de arbeidersbe
weging ter eigen verdediging niets 
anders . kan doen dan deze wetten te 
fi89eren. ;::eil a.ndere anti- vakbonas
maatregel Vil.."l Thatche.r is het verbod· 
op vakbondsl~dmaatschap bij de mili
taire afluisterpost in Cheltenbam. 
Met het invoeren van een nieuwe ronde 
van ka pi tali.stiese politiek moet de 
arbeidersbeweging gebr9ken worden. 

De . wet op beperking van arbei.d.ersalt
t i es werd tegel ijk uitgevoerd met een 
acala van 11aatr&9elen tegen strijdba
re delen van de arbeider sbeweC]ing . 
In 1979 verscheen een nota van de En
gelse r89ering waarin de volgende. 
jassage voorkwam: "Een kernenergi.e
programma heeft het voordeel dat een 
belangr ijk deel van de ener gievoor
ziening 9evrijwaard wordt van altties 
door llli.jnwerkers en transportarbei
ders ." 
Dit politieke uitgangspunt is één van 
de mot.ieven om de sterke mijnwerkers
beweging te vernietigen, en de mijnen 
te 11luiten ondanks grote voorraden 
winbare kolen. Thatcher zette t.a.v. 
de mijnwerkers een politiek van grote 
mijnsluitingen (!oor. Deze politiek 
bestond al gedurende de jaren ' 70. 
Met de komst van de nieuwe direkteur 
van de Kolenraad Me Gr89or (de Kolen
raad beheert de sinds 1947 'genationa
liseerde kolenindustrie met vakkundig 
kapitalist.ies management) ging het 
snel. Ofschoon konstan~ mijnen werden 
gesloten, kwam Me Gregor beC]in maart 
' 84, op een goed uitgekiend mo:uent 
met zijn plannen. Net met de winter 
achter de rug had de Kolenraad wel 
op altties gerekend maar niet op ak
ties die het tot bet kwetsbare win
terseizoen ·zouden ui.thouden. En daar 
begint het nu op te lijken . B89in 
maart kwam Me Gr89or met de plannen 
om 20 mijnen te sluiten. Dit had tot 
gevolg dat het ene na het andere dis
trikt, met uitzondering van het dis
trikt Nottinghamsbire, in stak.ing 
ging. 

Twee post.ende aijnwerkers aan lanta
renpaal geklonken totdat de politie 
k l aar is met het vuile werk, en de 
twee kan meenemen. 

In 1947 werd de Engelse mijnbouw ge
natio~aliseerd. Er waren toen nog 
zo'n 1000 mijnen in b~drijf. I.n de 
periode tussen 1947 en de algemene 
mijnstaking in 1972 werden 700 mijnen 

gesloten. Dit kostte 500 . 000 mensen 
hun werk in de mijnen . Het verlies 
aan banen werd gedurende de vi.jftiger 
en zestiger j aren verlicht door de 
ontwikkelingen van werk9elegenheid 
in andere industrieën. Deze ontwikke
lingen leerden de llli.jnwerkers dat er 
niet veel ve~chil is tussen een mijn 
a.ls privé-onde.rneminC] of als staats
bedrijf . De energiekrisis uit het be
gin van d.e jaren ' 70 versterkte de 
positie van de Engelse mijnwerkers. 

Na de gewonnen. al9a.ene lllijnstaking 
in 1974 kwam de sociaal-demokraat 
Wil aon aan de macht. Sinds 1974 zijn 
er zo' n 00 mi j nen gesloten, zodat er 
nu minder dan 200 mijne."l in bedrijf 
zijn. In het jaar dat aan de staking 
vooraf gin9 werden 20.000 mijnwerkers 
afgedankt. Vanaf november 1983 werd 
door de mijnwerkersbond een verbod 
op overwerk afgekondigd . Ondanks de 
massale ontsla9en had de Kol enr aad 
nog kolen uit overwerk nodig. Maar 
in deze zelfde periode werden aijnen 
gesloten (twee in Zuid Wales, twee 
in Leicesterchir e en 1 in Noord Yor k
shire). Op 1 maart 1984 besloot Me 
Gregor tot de sluitill9 van de carton
woodmijn in zuid Yorkshire . Eni9e da
CJen later kondigde hij de sluiting 
van nog eens 19 mijnen aan . Ondertus 
sen waren de mijnwerkers in carton
wood a l aan de staking beqonnen en 
hadden ze del89aties naar andere mij
nen gestuurcS. · Op 6 maart gingen de 
meeste kolendistrikten in stakiDCJ. 
Behalve het distrikt Nottinghamashire, 
wat voor de mijnwerkers en hun bond 
een open wond werd, die men met blok
kades en posten tra eh te te 9enezen, 
gingen alle mijnen in staking. 

Voor de reC]ering en de pers was de 
wer kwilligheid van Uottinghamshire 
een welkome aanleiding om verdeeld
heid te zaaien in het mijnwerkers
front en de stakende mijnwerkers on
verdraagzaamheid en terreur te ver
wijten. 
De ' achterliggende redenen van de 
we.rkwilliqheid van de Nottinghamshire 
mijnwerkers moet ge~ocht worden in 
de feiten dat in Notti.nghamshire de 
best uitgeruste mijnen bestaan, met 
goed betaalde mijnwerkers en goede 
vooruitzichten op de ~jnindustrie 
in de toekomst, en dat er in de 13e
schiedenis een aparte Ei.jnwerkersd
bond in het graafschap NottinC]bam
shire heeft bestaan . Deze bond o.l.v. 
George Spencer heeft in de jaren der
tig en veertig aangestuurd op de sa
menwerkinC]sgedachte met de ~olenraad. 
Niet dat de NUM deze saruenwe.rkinC]oge
dachte altijd afwijst, maar het Spen
cerisme ging hierin veel verder . 

-WHEN THEY CLO.SE A PIT 

A LITTLE TEAPOT --. 
~n het gemeentelijk sportcentrum van 
Aylesham, tevens het clublokaal van 
de S.nowdown :::olliery, organ.iseert de 
plaat.seli.jke NOM-a.fde1ing een bene
fietfestival . Binnen zijn de twee 
zaaltjes bomvol . 3uiten dansen een 
paar honderd jongeren bij wat podium
licht op de harde klanken van vele 
rockbands een nieuw:e versie van de 
pogo . 
In de feestzaal wisselen een zangeres 
van tetilinistiese st.rijdliedjes en een 
socialistiese goochelaar elkaar om 
de beurt af met een kort optreden . 
("Dit kleine touwtje is de kapit.alis
t .enldasse . " "Boeoeh," roept het pu
blie!t .) 
Aan het plafond in de bar parele.n de 
druppeltjes condens. net echtpaar dat 
hier de avond muzikale luister bijzet 
speelt 'I shall be released' . Een 
ueute danslustigen verdringt zich op 
de dansvloer. Een jonge n'IAD draa<Jt 
alleen nog een sportbroekje en danst 
als een be'zetene. Af en toe wordt hij 
over zijn ru<.r gestreeld door een oude 
vrouw met grote neus waarop een 
prachti,g ouderwets hoornen brilmon
tuur met dikke 9la.zen rust. 
In de feestzaal heeft de goochelaar 
een portret van Marx in de arm C]eno
men om een buikspreeknummertje ten 
beste te geven. Karl heeft twee favo
riete liedjes die hij graag zingt , 
zo vertelt de goocbela.ar. En omdat 
het feest is vandaag mag het publiek 
kiezen uit de 'Internationale' en 'I 
am a li ttle teapot' . Een derde van 
het fel betrokken publiek wil het 
strijdlied boren. De rest wil meer 
weten over het theepotje. De gooche
laas; redt zich door ~e Z89gen dat de 
Internationale het nét gehaald heeft . 
Een smakelijk lachsal vo davert tegen 
het wandrek. 
De SOcialistiese Partij heeft ee.n 
grote voorraad voedsel in dit plaats
je afgeleverd en even lijkt het dat 
wij daar de alkoholiese vruchten van 
gaan plukken. Weer wordt ons -t.he 
lads from Holland- zo'n enorme pint 
aangebod.en. Als ik vertel dat aller
lei groepen in Nederland geld ophalen 
ter ondersteuning van de mijnstaking 
en dat ook een benefiettentoonstel
ling in Amsterdam zal worden inge
richt, antwoordt : "That 's 
smashyl" 



-7- the miners 

De volharding en het doorzettingsver- Mary Davies zegt over het initiatief DE BINNENLANDSE VIJAND------' 
mogen van de vrouwen bij de Engelse genomen door de Vrouwengroep uit Car-
kruisrakettenbasis Gréenham Common diff van 'Leven op Aarde': "Ze kwamen "Nadat we d.e buitenlandse vijand op 
is voor de vrouwenbeweging in de na.ar de eerste regionale bijee.nkomst de Falklands bevochten hebben, moet 
mijnwerkersstaking een groot voor- en ve.rtelden over de verbanden tussen de regering de binnenlandse vijand 
beeld. kolen en kernwapens. Voor iedere mijn bevechten, wat moeili jker is en ge-
"1:k denk dat de vrouwen mentaal ge- die sluit wordt een kerncentrale ge- vaarlijker voor de vrijheid. Oe mijn-
sterkt z~Jn. Zoals de vrouwen bij ownd. Mijnen worden gebruikt om het staking is een aanval op de demokra-
Greenham Common, die aangetoond heb- radio-aktieve afval op te slaan." tie en op de rechtsorde. Het land 
ben dat vrouwen net zo goed dingen ln Nottingham waar de rolitie erop moet pal staan en het militantisme 
kunnen die ma·nnen kunnen en zelfs gebrand is om het posten te voorko- geen kans geven." Aldus Margaret 
dingen die mannen misschien niet aan- men en daarom alle mannen ve~e kilo- Thatcher in juli dit jaar. In de 
kunnen .... zoals het verdragen van de meters voor de plaats v~;--. aktie op- meeste mijnstreken is er weinig aa.n 
ellende in eiqen ge~ederen en nog pakt of terugstuurt, zijn ze verrast te doen omdat de staking algemeen is . 
steeds voorop lopen,'' aldus Mary Da- door vrouwenposten. Ook de vrouwen Maar in Nottinghamshire zijn duizen-
vies van de vrouwensteungroep in Pen- werd het hardhandige politie-optreden den mensen aan het werk. Uit omlig-
nyceiber (Zuid Wales) (uit socialist niet bespaard. gende gewesten wordt geprobeerd door 
Action, begin aug. '84). Dat de politie daar~ij doorslaat en blokkades van de ingang de we.rkwilli-
In heel. Engeland zijn vrouwengroepen vernedert volgens de ergste beginse- gen de toegang te beletten. Dit heeft 
die nadrukkelijk naar voren brengen len van het seksisme laat zich gemak- ertoe geleid, dat in Nott.inghamshire 
dat elektriciteit gewonnen uit kolen kelijk raden . Als eèn jonge vrouw een politiek kli."ilaat bestaat ·dat vol-

cl d 
gens de mijnwerkers vergelijkbaar. is 

vrouwen voor e miiinen !P<J'1en erakettenmet een politiestaat . Hermetiese af-
--~--~--~~~~~--~---_..__.~---~---~·--~~---~~~~~jJ----- ~ sluiting van de gebieden rondom, weg-

veruit te verkiezen is boven elektri
citeit uit kernsplitsing en de daar
uit volgende stap; de nukleaire wa
pens. Onder het motto 'Vrouwen voor 
Mijnen en tegen Raketten' zijn aller
lei marsen georganiseerd. 
Van. lo9 tot 26 augustus Zl.Jn vanuit 
de valleien van Zuid Wales mijnwer
kers-vrouwen naar het havenplaatsje 
Barry gelopen. Van daaruit zijn ze 
per boot het Bristol Channel overge
trokken om te protesteren tegen de 
kerncentrales van H.inckle, waar ze 
samenkwamen met vrouwen die vanuit 
Greenham Common waren komen lopen. 
Mijnwerkersvrouwen liepen vanuit 
Chester (ten zuiden van Liverpool) 
naa:;:: Mansfield (tussen Nottingha.m en 
Sheffield) om daar te protesteren te
gen de kerncentrale. 
Ool< in Schotland worden dergelijke 
marsen en anti-nukleaire aktiviteiten 
ondernomen. 

weggesleept wordt schr eeuwt ze : 
"Waarom i k . " Een politieagent ant
woordt: "Omdat ik al een hele avond 
een oogje op, j e heb . '' Een ande re 
vrouw die gearresteerd werè. wegens 
beledigend taalgebr~ik 1·1erd door een 
politieofficier toegesnauwd : "Noem 
j ij jezelf eert vrouw? Ik zou nog niet 
eens op je willen p i ssen. " (flocialis t 
Action, begin aug . '84 ) 
Begin augustus demonstreerden 20.000 
mijnw.erkersvrouw~n in Londen ter on
dersteuning van de mijnstaking. Deze 
ontwikkelingen zijn erg belangrijk 
voor de stri jd van de vrouwen~eweging 
maar ook voor de mijnwerke~s. Dat 
niet al: e mi j nwerkers zo gelukkig 
Zl.Jn met deze ontwikkeling moge blij
ken uit de schrijnende woorden in ~ew 
Statasman: "Als deze staking voorbij 
i s, krijg ik dan mi j n vrouw terug? 
Niet è.eze, maar degene die ik vroeger 
had." 

versperringen ter kontrole van de 
weggebruikers met inbegrip van het 
terugsturen van· 'verdachte ' per~onen 
en de inzet van duizenden agenten d.ie 
in de stakingagebieden één of twee 
(letterlijk) werkwilligen tot op het 
terrein begeleiden. De inzet van a
genten i n burger en de inzet van mi
litairen in politie-uniformen. 
De Kolenraad is er nu toe overgegaan 
de onderkruipende .mijnwerkers een o
ver werkpremi e te geven met terugwer
kende kracht tot in november vorig 
jaar. Met de winter in zicht gaat de 
kolenvoorraad sli nken en is het voor 

ae regering des te belangrijker dat 
de voorraad op peil wordt gehoucle.n, 
om daarmee de druk ·van de stakinq .van 
zich af te schuiven in de hoop dat 
deze stak.ing dood zal bloeden. Af en 
toe gaan er weer een of t;.,..ee mensen 
aan het werk wat door de televisie 
en de kranten gebr.acbt wordt als ·he t 
afbrokkelen van het stakingsfront. 
Toch gaat de aanvoer van kolen naar 
ene:.:giecentrales en staalfabrieke n 
door ondanks het posten door mijnwer
kers voor de mij~en in Nottinghamshi
re en voor de staalfabrieken en ener
giecentrales. De regering bedient 
zich daarbij o.a. van kolen uit het 
buitenland. Vooral uit Polen. 

Op dit moment wordt door versebil
lende bonden gezocht naar mogelijkhe
den orc. ö.e verfoeide Er.lployment Act 
onderuit te halen en de mijnwerkers 
te steunen in de harde strijd. Op mo
ment van schrijven is een groot deel 
van de havenarbeiders in staking, en 
het wachten is op de andere sektoren 
van de Britse arbeidersbewegi ng, zo
dat Thatcher naar huis kan worden ge
stuurd. 
D~ grote frustratie voor de mijnwer
kers is het doorwerken van de staal
arbei ders. Een oude bondgenoot die 
in 1981 werd gesteund met solidari
teitsakties laat de s t rijdbare mij~

werl<ersfamilies in de steek • 
Desondanks zijn de mijnwerkers vast-· 
besloten door te zetten otdc.t de 
strijd gewonnen 

DANCING MATHILDA 

De Britse mijnwerkers hebben de 
strijdbijl opgegraven omdat Thatcher 
ten koste van arbeiders en uitke
ringsgerechtig.den de ekonomie slanker 
en fitter wil maken. Dit gaat gepaard 
met massa ontslagen, aantasten ; van 
vakbondsvrijheid en het bevoordelen 
van de ke.rnenergie lobby en de wapen
industrie. 
Terwijl de solidariteit met de mijn-
werkers in Bngela.nd groeit steken de 
FNV bazen hun koppen nog steeds in 
het zand. 
Het FNV heeft geen openlijke steun 
steun toegezegd, wel heeft zij een 
gironummer geopend en nadrukkelijk 
gesteld dat het slechts gaat om huma
nitaire hulp aan ai.jnwerkersgezinnen. 
Van politieke solidariteit is geen 
sprake. Dat komt omdat bet FNV for
meel qebonden is aan een aantal af-

spraken die binnen het Internat.ionaal 
Verbond van Vakverbonden zijn gemaakt 
Deze klub heeft in het verleden al
lerlei- overigens niet openbaar ge
maakte- afspraken gemaakt over onder
linge hulp en solidariteit . Bet IMS 
(Internationaal Mijnwerkers Secreta
riaat) is onderdeel van het IVV en 
heeft z.ich vrijwel vanaf bet begin 
gedistancieerd van de staking. Daarom 
is het NOH (de Engelse mijnwerkers
bond) uit het IHS gestapt en daarmee 
uit het IVV. Nu blijkt dat de Ameri
kaanse mijnwerkersbonden - die zeer 
behoudzuchtig zijn en volledig op de 
Thatcherli.jn zitten- een groot over
wicht binnen het IHS bebben. Sluiting 
van de Engelse mijnen betekent meer 
werkgelege.nheid voor de Amerikaanse 
mijnwerkers. Bet FNV dat ook deel 
uitmaakt van het IVV is formeel. ge-

Een demonstratie van mijnwerkers 
trekt door :~ewport. voor het eerst 
in acht jaar beleven de Engels en veer 
een warme zomer . Oe mi jnwerkers is 
het aan te zien. Egaalbruin, de armen 
van boven t ot onder getatoeëerd met 
'mother' , 'Jane', of een driemaster 
met bo~le zeilen. ~~et bloot bovenlijf 
onder hun spandoek . Twee dragen de 
eigenlijke spandoekstokken, twee lo
pen ervoor met een koord in de hand 
om te voorkomen dat het doek achtero
ver valt en twee achter met een koord 
om te verhinderen dat de stellage 
voorover waait. "Maggie, Maggie, Mag
gie: OUT OUT OUT I" 
Op kop loopt de harmonie die bij bin
nenkomst van bet centrum van de stad 
de Internationale speelt. Verderop 
lopen twee majorettenpelotons m.et 
chagrijnige rnel.SJCS . De mijnwerkers 
lopen in blokken. Voorop het spandoek 
waarop hun woonpl aats en werkplaats 
vermeld staat. Er lopen ook twee a
part georga.n i seerde vrouwen.blokken 

bonden aan de afspraken, geen poli-' 
tieke steun en solidariteit aan de 
Engelse m±jnwerkersstaking. 
In tegenstelling tot de top van bet 
FNV, organiseren vakbondsaktivisten 
waaronder de FNV vrouwenbond. en bon
derden ande.ren steun en solidariteit. 
Ex- mijnwerkers in Limburg hebben dui
zenden guldens opgehaald. Ook Zl.J 
zijn in het verleden om de tuin ge
leid. Bij de sluiting van de .mijnen 
werd vervangende werkgelegenheid be
loofd, bij DAF en DSM. De meesten 
trekken nu steun. 
Het OVB (onafhankelijk verbond van 
bedrijfsorganisaties) heeft haar so
lidariteit groots georganiseerd. Vele 
plaatselijke steUn:komitees zamelen 
geld in, organisere.n IDilJlifestaties 
en houden ben.efietfeesten. Het ~
sterdamse steUnkom.itee heeft geld op-

I·IEY KILL A COM 

mee. Een groep onmis ribaar 
uit mijnwerkersvrouwen. De andere 
groep uit s ympatiserende feministes . 
Een tot mijnschacht omgebouwde vracht 
-w«gen rijdt vol met kinderen in 
mijnwerkerstenue lllee , helm op, be
roette smoeltjes, vuile kleren . Op 
het manifestatieterrein is het ker
mis. Kinderen spelen op enorme lucht
matrassen, of laten zich op het kar
ton met opschriften als ' Coal not Do
le' (kolen geen m·l) van een heuveltje 
afglijden . In grote plastik 'glazen' 
wordt bier getapt. Mijnwerkers met 
blauwe sporen van ingesleten vuil in 
het gezicht s taan voor de tap het ui
ters trage tapwerk af te wachten. 
Een tiental respekt abele heren, lei
ders van de arbeidersbeweging, zit 
op een trapsgewijs opgebouwd podium
pje . Oe een na de ander een ·toespraak 
bol van retories vuurwerk. Oe klapper 
is Micha el Foot, de stokoude leider 
van Labour . Als hij uitgesproken is 
zet de harmoaie weer in ·met 'Dancing 
Matilda'. 

gehaald om 32 kindèren en 8 volwasse
nen naar Nederland te halen voor v.a.
kantie. Maar al dat geld is ook hard 
nodig, 153000 mijnwerkersgezinnen 
staan nog een lange &trijd te wach
ten. Zij verdi.ene.n onze grootste 
steun en solidariteit. 
Lezeressen en lezers van de Vredesak
tiekrant worden opgeroepen hun steun 
te betuigen aan de Britse mijnwer
ke.rsgezinnen.. Stort uw bijdrage op 

giro 4568706 
t.n.v. Steunfonds Ki jnsta.lters llraster
dam. 

Voor dit artikel is gebruik gemaakt 
:van enkele nUlliDers van The Miner, so
cialist Action; van begin aug ' 84 en 
de brochure The Hext Step van Frank 
Richards , 

ALS ZE EEN MIJN 
SWITENVERMOORDEN 
ZE EEN G~!EENSCHAP 



De sinds vele j aren aktieve en kleine vredesbeweging die tegenwoordig 
de radikale v redesbeweging wordt genoelld, lcwaJil drie jaar geleden ~~~et 
het init iatie f om een radik.ale r e beweging op te zetten. De initiatiefnemer, 
de vereniging 't Kan Ander s zocht daarvoor aansluiting bij ~~~ensen uit 
de plo t seling gegr oe i de a toompacifistiese beweqinq. Na drie jaar is 
he t hieruit ont stane komitee ' Neder land uit de NAVO' ter zie l e. Hoe 
dat kwam vertelt Henk Br anderhor s t, lid van 't J(an Anders. 

Wat was de gesahiedenis van h~t 
komitee Nederland uit de NAVO? 

RB: vooraxgaand aan de geschiedenis 
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van het 1<omitee Nederland uit de 
NAVO, moet ik eigenlijk de ges chiede
nis van het onts taan van het Platform 
Radikale Vredesgroepen vertellen. In 
het voorjaar van 1981 kreeg ik lucht 
van de plannen om t o t een organisa
tiekomitee te komen voor een massale 
da.onstr atie i n het najaar van 1981. 
Dat werd het 21 novemberkOIIitee . Op 
het IDOIDent dat ik het boorde bestdnd 
het komitee uit Stop de N- boa, nv 
en Pax Cbristi . De his tories gezien 
autbentieke vredesbeweging was daar 
niet bij . I.k liet Gi ed ten Berge van 
het IKV weten daa r ook belangs telling 
voor te hebben. Hi j regelde een ge
sprek tuss en ons en Mient Jan Faber 
in een Utrechts bote l • Achteraf hoor
de ik dan dat Mient Jan Faber akkoord 
ging met mi jn aanwezi gheid in het 21 
Novemberkomitee . Zo ging dat, Faber 
besliste bli jkbaar . 

N1l1lll llNI)J~Ill~ llllll'l'SC~IIll t•I1J,J 

Om er ·nu voor te zorgen dat ook de 
andere radikale vredesgroepen gehoord 
zouden worden in dat 21 Novemberkomi
tee hebben we h e t Platf orm voor Radi
kale Vredesgroepen opgericht. Dit 
platform dat bestaat uit 't Kan An
ders, Kerk en Vrede, Van zwaarden tot 
Ploegs charen en de Vereniging Dienst
weigeraars (als waarneemsters waren 
Vrouwen voor Vrede aanwezig) , kreeg 
spreektijd op de manifestatie van 21 
november '81 . I.k heb op de 21s te een 
toespraak gehouden over de NAVO z e l f. 
Achteraf bleJcen de beren van bet IKV 
hier niet tevreden mee, het was te 
.radiJcaAl, maar waar bemoeien ze zich 
111ee. Op deze toespraak kregen we ent
housiaste reakties. Na de deJIIOnstra
tie kwamen zo 'n 60 schrift elijke re
akties binnen . 't Kan Anders heeft 
toen bes loten e en akti e te ontketenen 
tegen de NAVO . We dachten dat het een 
tussenstap kon ~ijn tus s e n het atoOID
pacilisllle en de radikale vredespoli
tiek. We hadden aan e en beginfase van 
zo'n twee j aa r gedacht om kontakten 
op te doen met geïnteresseerde men
sen. Van hieruit .hadden we gedacht 
om vaste komitees op te kunnen zet
ten. l<omi tee$ met een samenstelling 
die dwars door alle bes taande organi
saties been zou gaan . Maa r we hebben 
geen poot aan de grond gekregen . 

Wat hebben jullie in die twee jaar 
gedaan? 

RB: Een aantal uitgaven ; een brO!I j ure 
.et onze argument en en een r egel

matig vers chijnend anti-NAVO bull e
tin . Daarnaas t hebben we s cholings
bi j e.enkOIISten georganis eer d, en heeft 
onze groep in Den Daag een knipsel
krant uitgegeven. In Groningen i s een 
groep in onze naam akt i ef geweest , 
maar we konden maar geen kontakt ~t 
hen kri jgen. Dat gaf niet, dat anar
chistiese hoort wel bij ons . 

De beweging jongeren tegen kernwa
pens wil volgend voorjaar een anti
HAVO kongres organiseren. Denk je 
dat een nieuw anti NAVO initiatief 
kans van slagen heeft? 

RB: We gaan nat uurlijk door met onze 
eigen politieJee denkbeelden, te

gen dé NAVO en he t gehele militaris
me. ' t Kan Anders i s een te zwak.ke 
organisatie die zich volledi g verke
ken heeft op de reakties t i jdens de 
2l nov . de1110.ns tratie. I.k denk dat 
zonder de PSP geen s uksesvolle anti
NAVO kampaqne t e voeren is . De PSP 
is de enige partij in het hele linkse 
speJetrum die voldoende geld, invloed, 
publiciteit en menskracht beeft om 
zo'n streven tot een s uks e s te maken . 
Maar in de PSP i s een strij d a an de 
gang . Als deze strijd door de ' Linkse 
Doorbraakvleugel' gewonnen wordt zie 
ik het sOlllbe~ i n voor een dergelijk 
nieuw ant i - NAVO pro jekt. 
Bovendien heeft de PSP (waar Henk al 
zo'n 20 jaar -met enkele onderbrekin
gen- lid van is , GvL) naar he t ini ti
atief van 't Kan Anders ge en poot 
uitgestoken. Terwi j l op grond van de 
geschiedenis van de PSP, a l s ook op 
grond van bet laatste kongres een an
ti-HAVO initiatief t en volle zou moe
ten worden onderste und . 
Wat de Linkse Doorbrake r s willen met 
de deelname aan bet NAVO bondgenoot 
sc.hap is het onderschrij ven van be t 
bondgenootschap, bet kiezen voor kam
pen. Het 'krities lidmaats chap' van 
d.e NAVO IDOe1: de PSP bli j kbaar door 
de strot geduwd worden . Een kri ties 
lidmaatschap is onmogelijk . 

Een van deze tinkse doorobraak men
sen Sami FaUas (medewerker van het 
boekje Eigenwijs Vredesbeleid) 
schreef i n de Groene Amsterdanmero 
van 29. 8. ' 83: "Neder land is geogra
fies, ekonomies, kultureel, poli
tiek een integraal- deel van hst 
westen. Onze afhanke 1-ijkhsid van de 
andere westerse landen is niet het 
gevolg van een lidmaatschap van de 
NAVO (of de EG). Eerder is het om
gekeerode het gBval-. De NAVO is de 
f ormele uitdrukki ng van de i n het 
westen heersende machterelaties 
Aan de NAVO organisaite kunnen wij 
ons onttrekken aan die maohtsver
houdi ngenmoeili;jker. " Dat klopt 
t oah?. 

RB: Zeker, maa.r het i s fictie te .ae-
. nen dat 'Nederland uit de NAVO' 

het enige doel zou zijn. De NAVO is 
inderdaad een uitingsvorm van de po
litieke, llilitaire en sociaal-ekono
Jdese machtsverhoodinge.n. Als j e de 
NAVO verlaat zul je daa.r iets tegeno
ver IlOeten stellen. We hebben dat nog 
niet goe4 uitgewerkt hoewel we de 
grondbeginselen OCDSchreven hebben. 
De grondbeginselen zijn een socialis
tiese, pacifistiese, feministi e s e en 
ekologiese maatschappij-inrichting . 
In onze uitwerking denken we bijvoor
beeld aan een ' blokvr ij blok' . Met 
landen als OOstenrijk, Zwitserland 
en misschien Griekenland, Spanje en 
IJsland (wil zijn lidmaatschap opzeg
gen, ma~r moet dat nog doen bij de 
VS , zo gaat dat in de NAVO) . we moe
ten bet uittreden uit de NAVO koppe
len aan de ontwikkelingen in Oost- Eu
ropa , bijv. vertrekkend vanuit bet 
plan van Von Meye.nXeldt en Boeker dat 
op 4 september in Trouw gelanc eerd 
werd . Wij een kerntaak afstoten in 
ruil voor de ûstoting van één kern
taak van de Polen bijvoorbeeld. Dit 
lijkt een aardig idee dat aisscbien 
kan leiden tot de uittreding van een 
West-Europees land uit de NAVO en een 
Oost-Europees land uit bet Warschau 
Pact. Maar goed, dat is nog niet zo 
uitgewerkt. 

Je benadPukt de i nvloed vanui t een 
~. of beter vanuit de nationale 
soevereiniteit van de staat? Dat is 
een beperkt en onmogel iJK doel? 

RB: Maar het is ook geen einddoel . 
Het is onmogelijk een andere 

maatschappij- inrichting te bewe rk
stelligen zonder dat dat dan min of 
meer tegelijkertijd gebeurt in de om
ringende landen. I.k zou wel eens wil
len zien wat de invloed op de buiten
landse vredesbewegingen zou zijn als 
Nederland de NAVO zou verlaten . 
Het is alleen al de 110eite waard om 
tegen bet NAvo-lidmaatschap te pl e i 
ten om de west-Europeese bevolking 
de reaktie van de Amerikanen t e late n 
zien. Dan zulle . .''\ velen de ogen open 
gaan over de HAVO . De NAVO is de be
schermer van de kapitalistie se orde, 
waar111ee ik niet wil zeggen dat er 
eerst een socialistiese ordening moet 
~omen voordat we met vredes vraagstuk
ken kunnen beginnen . In tegendeel . 

amok 
In de nieuws t e AMOK, anti-militaris 
tie s tijdschr ift een aantallezees
waardi ge artikel en . Een greep daar
uit: ' Dossier, infiltranten tegen de 
vrede". OOi t heeft de minister ge
zegd da t de ve i ligheidsdiensten zich 
niet met de vredesbeweging zouden 
bemoeien. Alles behalve is waar . In 
d r ie jaar tijd zijn 23 gevallen be
kend van bemoeienissen van deze 
diensten met de vredesbeweging. 
Twee artikelen over de Defensie-nota 
van '84 . Een handelt over de nota 
als boodschappenlijstje van demili
tairen, de ander over het antwoord 
van de PvdA op de nota. 
Verder in AMOK een artikel over de 
engels e mijnstaking, i.h.b over de 
repre ssi e: Engeland als politie
staat. 

Bovendien is de NAVO geen bondgenoot
schap. Het is de ondergeschiktheid 
van West-Europa aan de Verenigde 
Staten. Een West-Europees milita.ir 
blok zou ons echter van de regen in 
de drup helpen. Dat West-Europa door 
de VS ond.erdrultt word lijkt velen 
een absurditeit, aaar het is wel zo. 
Ik vond bet goed van Faber dat bij 
dat op de Europeese ontwapeninga.kon
ferentie in Perugia gezegd heeft. 

Tot s l-ot, moet de vredesbe~ging 
een anderoe leiding kroijgen? 

·BB: Ik ben helemaal niet geneigd te 
denken in termen van leiding en 

macht . Als bet IKV als totale organi
sati.e wil dat Faber moet blijven als · 
woordvoerder, en als Stop de N-bolll 
vindt dat Schouten mag blijven zegt 
dat 11eer over de totale organisatie 
al.s over de personen. wat het lCltN be
treft, dat de leiding het laatste 
jaar aan zich getrokken heeft, dat 
kan -t ons betreft opgedoekt worden , 
omdat de grote organisaties veel te 
veel invloed hebben. Bij de radikale 
vredesplatiorms diskussiêren we nog 
over de verlenging van het UH-lid
maats chap. I.k vind dat we er wel uit 
kunnen en ons beter gaan richten op 
mens en die gevoelig zijn voor onz.e 
ideeën. 
De zaak van de kruisraketten is ver
r aden door het gesjoemel. Faber 
heeft zelfs CDA'ers uit de Tweede Ka
mer die tegen de kOlliSt van de kruia
raketten waren, aangeraden 011 niet 
op de motie Ubels te stemlllen, maar 
op de 0 ' 66 motie. Tevens heeft hij 
gezegd dat de leuze 'Alle kernwapens 
de wereld uit, te beginnen uit Neder• 
land' , niet realisties was en dat 
nooit is geweest. Dat vind ik verraad 
aan ae eigen lieDSen in de eigen bewe
ging . Het resultaat is nu we;L dat ve
le mensen in bet IKV door uitspraken 
van Faber over de waarde van de oor
s pronkelijke leuze in verwarring zijn 
gebracht. Faber is een JDa.D voor in 
de· Tweede Jtamer, buitenland specia
list voor de PVDA of zoiets, maar 
geen woordvoerder van de vredesbewe
ging. Maar ja , ee.n organisatie krijgt 
de woordvoerder die bet verdient . 

Guido . 

AMOK, losse nr 's 4, 50. 
Abo: 11, 50 voor 4 nr' s . Te bestellen 
bij Amoc, Esdoorns traat 14 Utrecht , 
tel 030- 442122 , of g iro/ 5567607. 

'T HARDE 
ELFDE ANTI- ATOOMMARS IN 'T HARDE. 
De voorbereidingen va.n de elfde 
anti a t oommars in het Harde zi j n 
weer in vo l l e gang. De ~s zal 
nadrukke lijk in het . teken staan 
van de voorgenomen plaa tsing 
van kruisraket ten in Nederland . 
De mars vindt plaats onder .atto ' s : 
NEDERLAND KERNWAPENVRIJ. 
EUROPA KER.i~WAPENVRIJ : 

KERNWAPENS DE WERELD UIT. 

De e lfde mars wordt gelopen op 



HOE VERDER -9-

HET BORRELT I~I~N ()fl~llZif~ll'l~ 

IedAzoeen in de vredesbeweging 
z it na het ptaatsingsbesluit en 
de vakantie-zomerma.anden met de 
netetige vzoaag: hoe vel'del'? Dat 
is ~empel geen simpete vzoaag, 
maazo ~it een kleine peiling ·die r.be 
als Vzoedesaktiekrant hebben gehou
den bU;lkt dat veel ptatfol'riiB en 
ptaatseU;jke vzoedes{ll'oepen ;luist 
nu zelfstandig met die Ul'afl9 bezig 
si";ln! Hiel"'ndezo een kteine inven
tarisatie VWJ de stermritag, en 
van· de ideeqn die bol"l'eten aan de 
basis: 

Netleke die gezien· wordt als voozo
Vl'OUWe van vt.4t:adingen Tegen Kel'nW<l
pens Licht toe hoe de stemming daal' 
is: "Voozo ons is het nog een vraag: 
hoe gaan 111e verder? Na het plaat
singsbesluit gebeurt in Nederland 
toch het zelfde als in Engeland 
en Duitstand is gebeurd. In ;lanuari 
waren ~e in Vlaardingen met de dis
kussie begonnen over de Vl'aag: moe
ten ~e ons naast kernwapens ook 
niet met andere. vraagstukken gaan 
bezig houden? Die diskussie is toen 
doorkruisd doordat ~e - min of meer 
gedWongen - aan de aktie~eek moes
ten gaan ~erken. Nu na het bestuit 
zitten ~e met de vraag: hoe kunnen 
~e mseze az.uk uitoefe.nen op Den 
Haag? OVerigens zi:ll'l: ~e trouwe Le
zers van de Vredesaktiekrant. Aan
vank~lijk ~aren er veel t~ijfels 
over de bezetting van het VVD-kan
toor, maar het verslag in de Vredes
aktiekrant vonden ~e hee Z goed. " 
In Vlaardingen wordt er elke Laatste 
zaterdt:zg van de maand een vzoede8nJCU'kt 
gehouden die vee t leven in de brou
~erij brengt, in juLi (!) zijn er> 
stevige avond~ ovel' burgerliJKe on
gehoor>aaamheid gehouden, en pas ge
leden zijn er> drie mensen van het 
plaatselijke platfo~ naazo het vre
desaktiekamp in Woensdl'echt ge~eest. 

···~------~--------------------··~· 
Janneke Harmsen uit Deventer die on
der andel'e aktief is bij Kerk en 
Vrede geeft haar pezosoonlijke indruk
ken: "Ik vind dat plaatselijke Vl'e
desgroepen vaak veel te 'gezagsge
trouw' zijn aan hun landelijk. We moe
ten het gezagadenken dat ~e in de 
burgerlijke ongehoorzaamheid proberen 
te doorbreken niet in de vredesbe~e
ging zelf gaan halen! Wat betzoeft het 
plaatsingsbesluit: in mijn omgeving 
zijn heel veel mensen boos en ver
drietig. Het ongeloof neemt toe dat 
iets via de geijkte ~eg kan worden 
bere1-K.t. Bij het publiek mezok ik 
veel be1'U8ting." 
"Wat je ~el steeds vakezo hoozot is dt:zt 
de diskussis over burogezot#ke onge
hool'aaamheid dichterbij moet komen. 
Zelf maak ik mee dt:zt dat de feiten
kennis over de gevolgen van kernoor
Log ~einig verandert: de mening vezo
andert ~el bij mensen, maar niet hun 
handelen. Beter dan alsmaar sprekel's 
uit te nodigen is om via diskussie 
of spel el'achter te komen ~om je 
bepaalde keuzes niet maakt. Vaak 
worden potitieke argumenten ge/n>uikt 
om kewces tB ontlopen. In spel komt 
dt:zn tot uiting dt:zt men in ~~~eaen bdng 
is: angst voor autoriteit, voor ne
gatieve l'eakties van kennissen en 
vrienden. Vooral mannen doen dat 
sterk •. Vl'oUWen durven ~el toegeven 
dat ze angsten hebben, zij mogen 
angsten hebben. Mtmnen hoor je zeg
gen, bijvoorbeeld over belastin~ei
gering: 'Da~ kan ik niet doen want 
1 bn wordt mijn vrouw bang'! 

•• .., . 
Bij de Vredesraad in Eindhoven kre
gen ~e te horen dt:zt er de komende 
~inter eens stevig dool'gepraat gaat 

AAN DE BASIS 

worden aan de hand van verschillen
de diskussiestukken. Na aL het' ak
tievoeren ~it. men ~el eens verder 
kijken dan de eigen neus ~ang is. 
De IKV-kernen en ander>e plaatselijke 
organisaties zijn helemaat niet ge
lukkig met wat Faber er af en toe 
uitgooit/ Daar ~illen de kernen de 
22ste ~el eens een hartig ~ool'dje 
over praten. I n Eindhoven b~ijft de 
vredesbe~eging dus vasthouden aan 
het idee van eenzijdige stappen? 
Zeker, het motto ·tijdens de vredes
~eek is nog ste-eds 'Kernwapens de 
~ereld uit, te beginnen uit Neder
Land'. Maar naast kruieraketten ~il 
men ook andezoe thema's ter hand 
gaan nemen, met name de Ai~land 
Battte · StNltegie van de Navo. Dat
zelfde idee ~eeft ook bij een aan
tal vrou~en van Vr>o~en voor> Vrede 
in Gt-oningen, waar> overigens veet. 
groepen kleiner zijn ge~orden.D e 
ze lfde vrouwen ~illen de gigantiese 
gevaren bekendheid geven van de 
stationering van de Tomah~ks op 
zee, die zowel nukleair als niet
nukleair geladen zijn. Andere vrou
~ hier ~illen zich alleen op 
trainingen in ge~eldloze ~eerbaar
heid stol'ten en vandaar>uit naar ak
ties zoeken. 

•• •• 
Bij Vl'ouwen voor Vrede in Amsterdam 

hebben vo~gens Wil Gevers de meeste 
vrouwen het enthousiasme om door te 
gaan. Men heeft daar toch hoop op 
een intrekken van het regeringsbe
sluit. En, zo wordt vaatberaden ge
steld, lukt het ons in novembel' '85 
niet om het bestuit terug te draaien 
dt:zn Lukt het later! fle kunnen ats 
~ Ben eno1'tlle macht vo.zomen. 
Wet ~it.Zen de Amsterdamse vro~en 
zich in de komende tijd niet alleen 
op kruisraketten blijven richten, 
maar de str>ijd daartegen in een bre
dere kontekst gaan plaatsen. op een 
bijeenkomst begin september zijn met 
dit doel al een aantal ~evkgroeRen 
gevormd, zoals een Werkgroep-Midden
Amerika, een wer>kgroep-kernenergie 
en een ~erkgroep voor kontakten met 
bedrijven, vakbonden en ~erklozen. 
Een aparte groep gaat bovendien ~er
ken aan poLitieke schoting om die. 
verbanden duideliJ~ te maken. De 

meeste vrouwen denken aan een algeme
ne staking om de druk op de regering 
verder op te voer>en. Daar zaL dan 
~et anderhalf jaar aan ge~erkt moe
ten ~orden! 

•• •• 
Ook in De Peel gaat men beslist nie.t 
bij de pakken neerzitten. Het Peel
overleg dat maandelijks bij elkaar 
komt heeft aL een aantal aktiviteiten 
ten voor de komende tijd uitgestip
pe Zd. Daarbij speelt mede een rol 
dat er nog steeds aan~ijzigingen 
zijn dat de kruisraketten op de 
vliegbasis De Pee l kunnen komen (aan~ 
leg ventwegen, zoekonstruktie van een 
kl'uispunt). Tijdens d~ vredes~eek 
~ordt de 23ste vrolijke vredespick
nick gehouden onder het mott.o 'vr>ede 
kent geen verliezers'. In Venray 
wordt er dan een speciale manifesta
tie gehouden voor scholen. Op de 
30ste september ~orden er vanuit al
lerlei plaatsen in de streek fiets
tochten gehouden naar VolkeL. Ten
slotte: in t~ee plaatsen in de 
Peel, Venray en Bakel, zijn gr>oepen 
druk bezig met defensiebelasting. 

•• •• 
In BadhoevedOrp bij Tineke Grootveld 
zijn verscheidene mensen uit Zuid
en Noord-Holland bijeen ge~eest om 
te praten over de vraag: hoe verder>? 
De stemming daar ~s ener>zijds dat 
~e als vredesaktivisten r>adikaler 
moeten ~orden, maar aan de andere 
kant moeten we bLijven ~erken aan 
brede ondersteuning om te voorkomen 
dat ~e ~orden gekriminaliseerd. Het 
borrelde hier van verdergaande idee
en: er moet meer kontakt gelegd 
worden ·met uitkeringsgerechtigden! 
~erklozen; de ekonomiese belangen 
achter de ker~ape~edloop moeten 
duidelijk ~orden gemaakt!; het pro
ces dat een juristengroep aanspant 
in verband.met de g.rond~et is be
langrijk; - het gevaar is alleen 
dat alles (plaatsing) gelegitimeerd 
~ordt als het proces ver>loren 
~or>dt; er zou een ontzettendgrote 
konsumentenboykot bijvoorbeeld tegen 
elektroniese apparatuur e~ auto's 
plaats moeten vinden. 

Hoe denkt men binnen de vredeebe~e
ging in Det~ over de vraag~ hoe 
verdezo? De aktivisten zijn het 
erover eens dat de sfeer in Neder
land nu niet zoijp ie voor burger
lijke ongehoo'l'zaamheid of non- koo
peratie. Té vee~ mensen vinden het 
re~eringsbesluit redeLijk. Sommige 
vzoedesaktivisten in Delft kregen 
na Lubbers' luguqere bekendmaking 
teLefoontjes van mede-aktivisten 
met feUcitat.ies1 Met andel'e ~oor
den: eerst moeten de mensen in 
gaan zien dat het een slecht be
sluit is en moeten groepen zover 
gekregen ~orden dat ze vasthouden 
aan eenmaal ingenomen standpunten. 
Pas midden-volgend jaar zouden 
~e dan opnieuw kampagnes kunnen 
voeren rond thema's ale burgerlijke 
ongehoorzaamheid.We moeten vasthou
den aan Jaouiszoaketten ats spee.zo
punt ! 

Tenslotte: de noodzaak om relaties 
te leggen tussen kernwapens en an
dere maatschappeliJKe vraaget~ -
ken ~erd ook beklemtoond of onder>
kend door veel andere vredesgroe
groepen die de Vredesaktiekrant 
gesproken heeft. Sibbele Witteveen 
van het vredesplatform in Lemmer 
(FrienslandJ meldt dat de plannen 
voor de bo~ van nieuwe kerncen
trales erg spelen in de buurt. Bo
vendien zijn het vaak dezel-fde 
mensen die aktief zijn tegen kern
~pens en kernenergie. Bij Vro~en 
voor Vrede in AUcmamo staat de 
diskussie op het progranma: moeten 
we ons alLeen op kel'nW<lpene blijven 
richten of ons ook met het sociaat
ekonomiestl beteid dan ~et 1untnsntn
gie gaan bezig houden. Op de eezoste 
vergadering na de vakantie was er 
besList geen do~-stemming! Ook 
bij Vzoouwen voor Vrede in ~ 
is men zich ervan be~t dat het 
niet alleen om de kruisraketten 
gaat. Het gaat er voor>a1; om een 
meer rechtvaardige samenleving 
tot stand te brengen en dt:zar hebben 
~e tijd voozo nodig/ Kor>tom - uit 
de kleine peiling die de Vredesaktie 
kl'ant heeft gehouden ontstaat niet 
het beeld van een algehele mineur 
in de be~eging. Ondanks de tegenval
lers bol'l'elt el' al ~eer veel aan 
de basis van de Nederlandse vredes
be~eging! 



woensdrecht 
Zonder enige aanlumdigi.ng wl'd t111ee 
IJklanden ge Zeden 1url; 'IREDESAKTIEKAJIP 
ontzouimd. AZ.S düven in de nacht 
1oJamen se met groot materiee t en 
maa~ten in een handomsllXUli kapot 
wat IJ6 da.ar in bijna een jaar met 
e Z.kaazt opboUI.Ikien. Kapot hebben ae 
.rit ?-en maken 1ult VAK wat een s ym
booZ. voor direkt verzet tegen de 
llreuiszoake:tten was ger.JOl'den. Het VAK 
van waazouit de basis in de gaten 
r.16rd gehouden. Kapot heboen ze !11i't
ten· maken de ontmoetingspl.a.ats voor 
aktivist en I tes. De ·uitvaZ.spte[( voor 
vete kteine en grote direkte akties. 

Op het oude Vr>edesaktiekamp staat 
hst momenteet groen van de ma is. 
Htlazt de VAK-b8!110n6r>B lsters zijn 
nog in floensdrelJht. Nooit IJ6g ge
IJ6est ! Zo makkstijk laten IJ6 ons 
niet ver>drijven. 

In de VOl'ige Vr>edesaktiekrant kon
den !11e nog net metding doen van 
de ontruiming van het Yt>0U111enverzets
kamp. 1\lee dagen er>na. rJerd aoaZ.s je 
111eet het VAK in Iloensdrecht ont
ruimd. De Vr>edesaktiekrant was net 
gedrukt en .rij in floensárecht bij 
onze wienden en wiendinnen. {)rt-

dat de landeUjke pel"s de ontl'Uiming 
de repr>essie, de volharding van de· 
aktievoel"derslst6l's heeft doodgesw.e
gen hi6l'ondezo de geb6Ul'tenissen van 
de afgelopen r.1eken. 

Op 13 juni viel het plaatsingsbe
sluit. De verwachte pleuris bleef 
(/l'Otendeels uit. De vredeebeb)eging 
ziet door de bomen het bos niet 
meer en lijkt te zijn moegestreden. 
Het juiste moment om de 'tegenaan
val' in te zetten. De beweging mqet 
gebr>oken !11orden. 

Ik stond op het kamp 
te fresbiejen, ineens koplampen •.. 
M. E.busjes- 3,4,5- ... We etaan 
zo'n 20 sekonden als aan de groond 
genageld, dan dringt het met een 
klap tot .je door. Nog meer M. E. bus
jes, àaaraehter politie-busjes en 
ge!l10ne personen-auto's. We rennen 
als gekken naar de keuken, de keet 
annex huiskamer en de tent van het 
Internationale Vredesaktiedorp. 
De M. E.busjes rijden het ter>rein 
naast het VAK op. Na een paar maal 
vert!l1ijfeld alarm gegild te hebben 
b)eet ik niets anders te doen dan 
de ramen van m'n huiB.ie t e slui
ten. Ik Loop terug naar de keet . 

-10-

ONTRUIMTNO ----------
aan de hand van foto's (b)aarmee het 

Vanover de hekken van de nabijgeZe
gen bedPijven ·komen de M.E. en stil
len nu ook achter op het kamp. De 
telefoon wordt aZ.s eerste onkLaar 
gemaakt. Geen advokaat die j e kan 
bellen. geen vrienden die je kan 
a~armeren. OVeral rechercheurs, 
M.E,ers en stillen.LenseLINK 
stapt onze huiskamer binnen. Ambts
keten om z'n nek, geb)Gpend met een 
stel brieven en de officier van 
justitie of zo. We moeten weg, 
binnen drie 1(b)artier. Het i s onbe
schrijf~ijk. Ondert~asen zijn ze 

kamp, bLiJKt, in eekties is opge
deeld) tenten, !110ningen, tipi 's, 
enzovoorts aan ·het ontr>uimen. 

De NOS staat te fiUnen. onverstoor
baar. We b)eten niet waar we met on
ze emoties heen moeten. AZ.s ik naar 
mijn huisje Zoop weet ik niets an
ders te doen dan te schreeuwen: 
klootzakken, schoften, viezerikken 
.• • ze moesten jullie huis ontrui
men. De epuHen !110rden gepakt, ge
labeld en in zakken gedaan. Een 
voor een worden b)e van ons kamp ge
dragen. We gaan naar de Fl'ancieca
~en waar we warm b)Orden ontvangen. 

TEGEN DE JfRDRUK 1(1 r; I 
De 1,2,3 juni-blokkade-aktiea mar
keren het keerpunt. De LeeUb) krijgt 
een ongeZuk en belandt in het zie
kenhuis. Wethouder Lenselink (oud
M.E.er en Lid van het Oud Strijders
Legioen) neemt zijn plaats als 
burgemeester van Woenedrecht in. De 
mensen van het VAK en het kortgele
den opgerichte Internationale Vre
desaktiedorp (IVADJ worden gekrimi
naliseerd op een niet mieverstane 
b)ijze. NaUb)elijka op de p~aats van 
de burgemeester of LenseLINK neemt 
zijn voor>bereidingen tot ontruiming. 
Hij ~ ve1'!11oede pogingen om he_t 

VAK in de per>s in een kwaad dag
licht te stenen: VoLgens uitla
tingen in de regionaLe krant Het 
Brabants ·NiBUb)sblad zouden de aspi
rant b~rslsters van het Vredes
dorp 'stelselmatig getûetd b)itlen 
aanbrengen tegen de basis en Fok
ker! . In dezelfde krant wordt ge
schreven: 'Met het VAK aZ.s middel 
om de vrede uit te dragen heeft 
niemand moeite, het b)Ordt anders 
aZ.s het kamp !110rdt gebr>uikt voor 
ondermijnende aktieB . zoals brand
stichtingen, vernielingen, en be
dreigingen van het personeeL en de 
basis .met st~ek!l1apens. stelselma
tig, gewelddadig, geko~rodineer>d en 
georganisee:rod. ' 
Het is duideLijk, de autor>iteiten 
zijn naarstig op zoek om een ge
voelige klap toe te dienen aan de 
zogenaamde 'krimine Ze kern ' . Met 
een paar s~imme zetten voorzien 
de autoriteiten zich van redenen 
om Woensdr>echt en Volket te ont
r>uimen. Vanb)ege een dreigend 
'volksgericht' (!) zouden 8 en W 
niet meer instaan voor> de veiLig
heid van de aktievoerders/sters. 

Voor de ontruiming maakte de poli
tie van Woensdrecht een Z.ijst van 
900 'kriminete' incidenten, b)Gar
van e:ro maar tiefst 730 aan de be
!11onersteros van het kamp toegeschr>e
ven werden. Toen was er nog maar 1 
hobbel; de gemeenteroaad, ook dit 
obstakel. wel'd genomen. De operat ie 
ontr>uiming kon van start gaan. 

De dag na de ontr>uûning is er een 
spoedvergadering van de gemeente
raad, waarin LenseLINK zich moet 
verant'l.l10ol'den. De gemoederen zijn 
behoorlijk verohit, zoweL onder een 
deel van de raadsLeden als onder de 
aanwezige VAKkers en de sympathisan
ten uit het dor-p. De z-aadsleden zijn 
kb)(Zad omdat Lensetink tegen hen ge
logen heeft, De dag voor de ontrui
ming. had hij nl. nog, ontkend tegen
over' hen dat el' plannen waren om 
het VAK te ontr>uimen. De NOS bleek 
wet op de hoogte gestetd te zijn. 
OVer de ontl'uiming op zich en de · 
manier b)aal'op lieten ae geen kri
tiek hol'en. Op het Z.aatste moment 
besluiten de l'aadsteden een motie 
van wantroU!I1en voo:rolopig nog in 
hun tas te houden. Half september 
komen ze hiel' op terug. 

Wij zijn b)Oedend om atle teugene 
en stemmingmakerij over het VAK, 
die de ontr>uiming moet rechtvaar
digen. De raadsvergadel'ing eindigt 
in een emotioneel. tafereeZ.,waarbij 
~e ~eigeren de zaat te verLaten. 
Als we er uiteinde~ijk altemaaL 
hardhandig uitgesmeten zijn,bZ.ij
ven· ~e spontaan voor> het gemeente
huis bivakkel'en. Dat is het begin 
van de aktie op de stoep die uit
eindetijk een maand zou duren. 

---------- HET 'BOSVAK' - KORTFJ!lf;N ------------

Vastberaden om het VAK vool't te ta
ten bestaan kraken we at gauz..) b)(Zt 
nieUIJ6 terreinen. Eerst bij de bun
ker, Wanneer we beginnen met het 
bouwen van hutten groijpt de potitie 
in. Ze breken de hutten af en s te
pen het verzameLde hout weg. Grote 
hiZ.ariteit ontstaat ats we ze een 
handje .gaan helpen en hout, stenen 
en vuilniszakken het politiebusje 
insLepen. Ze etaan voor jokel' en 
smeren 'm. 1\lee dagen z.atezo kraken 
b)e hét te:rozoein 'Korteven' (bosVAKJ, 
b)aal' ook de hutten door de poZ.itie 
!110l'd€1n afgebl'o1<en. Ook daar mogen 
!l1e niets opbouwen. Toch bZ.ijven we. 
stapend ondel' plastic. sommigen in 
zelfgemaakte hangmatten. N~ ver>toop 
van tijd gaat het steeds meer op 
een kamp tiJKen; rond een kampvuur 
in een aitkuiZ.. Zo af en toe pes
tezoijen van de poLitie. J::en keer 
verschijnt zelfs de brandWeer om 
het kampvuur te btuesen •. 

-POSITIEF-
In zekere sin heeft de · ontztUiming 
van het VAK ook·positief getûerkt. 
Doordat 1-'6 op de stoep bivakkeerden 
konden de mensen in het dorp niet 
om ons heen. At sneZ. l-'6rd hun duide
l-ijk dat !11e niet de gewee·sde vie
aerikken en tel'l'oristen zijn. HeeL 
wat beb)onezts kwamen naar> het gemeen
tehuis en betuigden opentiJK hun 
steun, maakten een pl'aatje. fle wer-

den vel'IJ6nd met b loeme.n, Z.ekkel's. 
plastik, fietsen,ena. Enketen steL
den selfs hun huis beschikbaar om 
te douchen, te stencitlen, spuZ.ten 
in op te etaan. Om toerbeurt hiel
pen mensen vande Vl'edesbetûeging mee 
koken, wat oo~ bij menBen in huis 
gebeurde. De ondel'Steuning van de 
Franciscanen was enorm groot. Daar 
stond aitijd de deuro voor ons open. 
Bet feit dat 1-'6 b)(lel' en. !Jind, inti
midaties en ontr>uimingen doottstaan, 
dat Fl'its ~e . !11eken in hongers~a
li.ing ging, dl.üingt ttespekt af. Som
migen durfden dat n~t opentiJK ken
baaro ts maken. Zoal-8 dat echtpaar 
bv. vezodettop in de stl'aat, die aan 
ie-mand van ons veztte tden dat se 
niet naar ons toe durfden t9 komen, 
maar dat se wet iedezoe mol'gen ke
ken of "hun kinderen" ezt nog ~en. 
De verwachte toestl'OOm en steun 
vanuit het tand bleef hetaas uit. 
("zegt de ene steungroep tegen de 
andel'e basisgroep, Woenádl'echt · waatt 
Ugt dat eigentijk: op een gegeven 
moment zijn b)e er maar grapjes ovezt 
gaan maken") Tooh sijn er in de 
afgelopen !11eken IJ6L mens.en uit 
het ~and naar> ons toe gekomen. 
Zijn er in sommige pLaatsen ook 
spontaan soZ.idariteitsakties ge
b)Best, kregen '1.116 bl'ievèn en teZ.e
gpamnen. B en W hebben ook nogal 
wat protestbrieven in de bus gekre
gen, (zeLfs van het IKV~tandetijk 
dat ons aLtijd wat ar.gwanend heeft 
bekeken. ) 



VASTBERADENHEID Het Haagse vredesplatt'oxw roept de 
vredes- en anti-aili taristieae bewe 
ging op om de (kleine) groep aensen 
v~ het VAK en bet IVAD in Woens· 
dr.echt te versterken. Ze stellen ee 
en roulatieschelle per regio voor om 
bij toerbeurt naar Woensdrecht te 
gaan, zodat er een perwanente onder 
stetming vanuit het land. is. 

Het is heet ~schijntijk dat den 
Haag op zijn minst ztüal>e dt>uk heeft 
uitgeoefend op de gemeente om het 
VAK te ont:z>Uimen. (oo:ztspron/<2.Lijk ge
pLand op de deseLfde dag ats de ont
:z>Uiming van VotketJ. Bovendien is 
het a·t'Lel'minst toevatLig dat Gotd
be'l'g dooP van Agt tJel"d aangeste U 
als waarnemend burgemeeste'l'. De 
'Slachte'l' '. ook al r..1aal'nemend bur
gemeeste'l' van Doodetvaa'l'd, Uet in 
198l ,tijdens de btokkade van de 
ke'l'neentPate de M. E. sich uit·tt:wen 
op de aktieveo'l'dePstePs. Met enol'me 
~lken van het gevaaPlijke (in ooP
logstijd vePboden) CS-gqs we'l'den 
mensen vePgast en in etkaa'l' gesLa
gen. Goldbe!'g pzoees toen na a[toop 
'de 'bevoLking' (in feite fascistoide 
knokpLoegen, die van heinde en vene 
tüaZ>en gekomen). omdat ze - met ge
tJeld en intimidatie - de aktievoe'l'
de!'s hadden vepjaagd. 

ART 219--
Soms. leek het e'l'op dat ons Ve'l'set te
gen de k:z>Uisraketten zich had vep
engd naaf' een gevecht tegen de ge
meente en de politie van Woensdrecht. 
Voo'l' ons tJe'l'd het echte!' steeds dui
deLiJKe!' dat ~ze in het vePtengde 
van etkaa'l' Liggen. Kzouis!'ak2tten en 
het opkomen van een poLitiestaat han
gennauw met elkaa'l' samen. 
Dsmok!'atiese Pegels zijn in Woens
dreoht met voeten getPeden. Om de 
ont:z>Uiming van het VAK p!'Obleemtoos 
te taten vePtopen, heeft Lenselink 
a'l'tikel 219 van de gemeentewet in 
~'l'king gesteld. Dit a'l'tikel geeft de 
bu!'germeeste'l' atle bevoegdheden om 
iedeP. bevel dat hèm goed dunkt uit-

te vaapdigen bij ve:ztsto'l'ing van 
de openbape O!'de of de V!'ees àaa'l'voO'l' 
Dit artikeL is bestemd voo'l' ooPlogs 
en Pampsituaties. Op het VAK was de 
situatie echte!' vatkomen V!'edig. We 
vechten het te!' hand nemen van dit 
a'l'tikel dan ook aan in een koPt ge
ding. Zoals ve'l'waoht koos de !'echte!' 
de kant van de ovePheid, s'telde Len
sslink in het gelijk. Een heel ge
vaaPlijke ont'IIYikkeling. Iedere bur
germeester kan blijkbaa'l' somaap mis
bruik mal<en van dit a'l'tik2l en alle 
demokratiese Pegets buiten spet zet
ten. 
Tijdens het koPt geding "k'l'ijgen ~e 
ook nog eens 730 incidenten rond 
de vtiegbasis in de schoenen gescho
ven, oa itlegaat vliegeren err inci
denten tijdens de 1 2 3 juni-blokkade 
Zelfs daden van de agent-pPovokateur 
Gardinel' ~l'den aan het VAK toege
schreven. En dat te~ijl tegen de 
vaste be~nersters nooit enig p'l'Oces 
vePbaal is opgemaakt. Een dieptepunt 
in de k'l'iminalisePing van onR. 

-AANTASTING-
Vat men Vel' ging in het aantasten ·van 
de demokratil? ~n V'l'ijhei{J. · in Woens
drecht ~e'l'd helemaal duidelijk toen 
Goldbe!'g oude vergeelde APV's (Al
gemene Politie Verordeningen) van 
zolde!' haalde. Op deze maniep ~ilde 
·hij ons van de stoep voor het gemeen
tehuis verjagen. De bevolking kwam nt 
niet, zoals hij gehoopt had in op
stand tegen ons. Op grond van d~t ar
tikel is het verboden te leunen, te 
zitten, te hangen bij openbare gebou
r.Jen. Steun, hulp of sociale bijstand 
af te d.IAJingen, etc. etc. Op {Jl'Ond van 
~ze belachelijke APV's ~Pden ~ 2 
maal voor het gemeentehuis ontruimd. 
's MoPgene in alle vroegte kwamen ze, 
arpesteerden ons en namen alle 
spulten ~er in beslag. Zodra ~e ~el' 
V!'ij gelaten ~erden keerden ~e terug 
naaf' onze 'huiskameP ', de stoep. AL 
die ontruimingen hadden veel on.rust 
binnen het politiekorps teweeg ge
bracht. Zonder mede ~eten van GOld
berg ging de politie een eigen beleid 
uit stippelen. Het slapen op de stoep 
ondeP plastik zou getole!'eerd ~pden. 

ONTRUIMING VAN DE STOEP 

Op een dag ~ordt ons meegedeeld dat 
!Je nog een aantal dagen de gelegen
heid krijgen cm de spu7:ten die na de 
g.rote ontPUiming in B!'eda aijn opge
slagen op te halen. A1}àers zouden 
ae vePkocht of verni~tigd wo!'d8n. We 
zijn hoogst verontwaardigd. Ze zitten 
met onze spuUen in hun maag. Ze ~a
len ons nu hun probleem laten oplos
sen. Wij hebben irrrners nooit om een 
ontPUiming en opslag van onze spullen 
gevraagd. Ons ~ordt bovendien voort
dUPend vernielingen en diefstal ver
tJeten, voo:zt hun is het kenneliJK geen 
pPobleem om onae spulten zomaar te 
vernietigen of verkopen. Hypokrisie 
ten top nietwaar? Wij zijn nog zo 
vriendelijk ze de suggestie aan de 
hand te doen om allee op een nieuw 
tenein te zetten. De niet afgehaal
de spuUen ;sijn uiteindelijk inder
daad vernietigd en verkocht, wellie
~r late!' dan oorspronkelijk gepland 
en na een serie advertenties om men
een op te roepen orn hun spullen op 
te halen, aoàat d8 gemeente zichzelf 
jUPidies gedekt had. 

Na een maand op de stoep vinden we 
het welletjes. Ge sterkt dooP ons 
kontakt met de bevolking en met name 
de Franciscanen. Vergiftiqd àoor alle 
uitlaatgassen ruilen we de stoep in 
voor het te'l'l'eintje bij de bunker. We 
~llen het aksent ~eer verleggen naaf' 

ons verzet tegen de basis en het mili • 
tapisme. Als r.Je de bunker helemaal 
hebben uitgegraven ~o!'den ~ ook hieP 
weer ontruimd. en ~eL op (J'l'Ond van de 
anti-k'l'aak r.Jet, De bunker ~rdt vol 
gespoten met zand en wate'l'. Wij terug 
naaf' de stoep en. 2 dagen late!' r.Jee'l' 
opnie~ naaf' de bunker. stelselmatig 
~rdt allee wat IIYij opbo~ ~eer ka
pot gemaakt door de overheiä. ZiJ den
ken slechts in termen van macht en hun 
eigen kapital~etiese belangen. Kenne
~ijk zijn ~ij, en de hele Vl'edesbe~e
ging trouwens,• een echte bedreiging 
voo!' ze. De overheid is bezig de heLe 
be~eging in te pakken en te breken. 
Ze IIYillen st'l'aks die kruisPaketten 
ongestoo!'d binnen kunnen vliegen. De 
repressie neemt almaar toe, de krimi
nalise'l'ing gaat voort . Maar, hoe ha!'
deP de repreasie, "hoe sterker ons 
verzet. Want waa.r recht on'l'echt ~'l'dt 
is verzet een plicht. In Woensdrecht 
manifesteert zich heel duidelijk de 
macht die vernietigt. Daar moeten ~e 
een tegenkracht tegen z.ijn. 

Op 3 september vorig jaar w!'d het 
VAK opgeaet op een ter:ztein dat door 
de gemeente WoensdriJcht ws toegetJe
aen. Boe~! het nooit to een ec!lte 
ovepeenkomst met de gemeente is ge
komen omdat de mensen van 'het VAK 
zich niet aan allerLei regeltjes 
IIYilden laten binden, tJe!'d hBt kamp 
tJeL gedoogd. Lang tB~ · de dsmok!'a
tiel 
Na de storm V<m eind november bLeek 
dat ~el mensen in het tand sympa
thiek stonden tegenover het VAK. 
VBel lijnen ki.rxzmen in Woensdrecht 
samen - van IKVers tot Onk:z>Uit. Een 
ideal6 ptek dus voor binnenLandse 
(en buitBnlandseJ inLichtingendiens
ten om binnen de betJeging te infil
tr~ren. In dec(J1TJbe'l' deed de als 

Zelf hebben ze al de spits afgebe
ten: 12 van ben zijn een aantal da& 
gen op het ka.p geweest. 
Dit ~tiatief hebben ze gen~ 
uit onvrede .et de officiele vre
desbeweging, die het druk heeft 
,aet· bekvechten i over strategien 
en tot nu toe weinig daadwerkelijke 
solidariteit .met het k8llp heeft be
getoond. 
Sluit je aan bij dit initiatief" en 
organiseer in je eigen regio een 
estaf~tte naar Woensdrecht; Neea 
kontakt hierover op aet het Haag-

. se vredesplatf"orm 011 een goeie vel'
spreiding te krijgen. ·~ Irene: 

of" P aul 

ZOALS GREENHAII · ~ VOOR ENGELAND 
EN IIUTLANGEII VOOR DUI'fSLAND BLLJFT 
WOBNSDRECHT EEN SPBERPUNT VOOR DB 
NEDBR.I.AMDSE VREDBSBEWBGIHGI 

ove!'jarige hippy vermomde agent
pPovokateU'l' John Paut Gardine'l' sijn 
intrede in het kàmp. 
Een dreigende ontruiming,.van i'Ll9ga
le boUZûseLs in maal"t van dit jaar 
ging niet door. Gardine'l' was kenne
LiJK nog niet kl.aar met aijn tJerk. 
Daarom moest het VAK nog ongemoeid 
IUO'l'den getaten. : Pas in april, na 
6 maanden, doet Gaztdiner ISijn beken
tenis. Weer 6en sLirmte ut. Er "ont
staat daardOor Veel ontstBLtenis, 
v~ing en onderling wntroU~Jen 
op · 'het kamp en in de basisgl'oepen 
be!Jeging. En inmiddeLs he9ft de BVD 
de informatie die hij r.ril hebben. 
Bet kamp heeft. ong~ild, UJn 
diensten betJesen aan de ove!'heid. 

Bet voorspel voor de ontPUiming -kan 
beginnen. 

De zomer is bijna voorbij. Nog steeds hebben ~e geen vaste onderkomens. 
Op 21 ~eptembe!' gaan r.Je weer boUtJen. Kom ook een hUt helpen bo~ 
en neem touw, Landbouwplastic, hout, en dePgelijke mee. En op 30 septemoe!' 
!JX)l'dt er een openbape verkoop van de -basis gehouden. 



BLUF 
Elke keer als de Vredesaktiekrant 
maken, maken we onze borsten nat. 
Nachtelijk werk, schrijven, bellen 
als gekken typen en layouten. Een 
hele opgave. 
Maar neem nu Bluf . Behalve dat het 
a.ardige mensen zijn die aan bluffen 
zijn, en we hun layout-ruimte ge
bruiken, maken ze ook goede Bluf, 
en weekblad. Als je ziet hoe ze 
werken, dan beqrijp je niet dat er 
elke week een blad ligt met informa 
tie over akties, aktuele diskussies 
die ook de vredesbeweging betreffen. 
Blu.f wordt vaak geassocieerd met de 
krakers-scene, zoals dat heet. Niet 
ten onrechte,er staan vaak artikelen 
over woningnood, spekulatie en de 
strijd daartegen. Maar bluf is meer. 
Veel aandacht aan de anti-militaris 
tiese, antikernenerqie,vrouwen bewe
ging. Diskussiestukken. Inzichte
l .ijke informatie over allerlei za
ken, zoals de mijnwerkersstaking, 
prostitutie, rascisme, enz. 

Abo: giro 5245710, 22,50 voor een 
kwartaal bluf. 

KUKO 
De stichting Kuko, kunst konfronta
tie , is sinds kort aktief binnen de 
vredesbeweging. Aanvankeiijk waren 
de mensen van Kuko en de groep Wantij 
buurtgebonden. Aktiviteiten waren 
gericht op het verbeteren van de di 
rekte leef- en woonomgeving. Nu is 
de stichting, na vijf jaar bestaan 
gericht op de vredesbeweging . Het 
beelde.nde middelen en 'technieken 
die binnen de wereld van de kunst tot 
ontwikkeling gebracht worden, wil 
Kuko en Wantij een bijdrage leveren 
aan het verzet tegen bewapening. 
Met middelen uit de kunst wordt er 
gezocht naar nieuwe wegen om akties 
te voeren, mensen aan te spreken, te 
inf-ormeren en te aktiveren. 
cm het werk van Kuko te kunnen in
tensiveren wil de stichtinq een te
werkgestelde aannemen. Voor alle ak 
tiviteiten is veel geld nodig, daar 
om is er eeri steunkamoagne opgezet. 
Mensen worden aevraagd maandelijks 
2,50 of een veelvoud daarvan over te 
maken . 
Informatie bij R:>booth, tel 276251, 
of Jasso, 020 - 829764 . 
Giro: 5643123,tnv r.j. kleij, A'dam. 

FULDA DAL 
Ook dit jaar houdt de NATO haar 
najaars-oefeningen. Meer militairen 
dan ooit zullen vanuit de V~renigde 
Staten naar West Europa worden 
verscheept. 
Ook het Nederlandse leger is 
in het grote oorlogsspel een 
rol toebedacht. Zij zal dan ook 
aanwezig Zl.Jn, eveneens belgiese, 
duitse etc legers . 
De amerikaanse konvooien zullen 
door Midden-Limburg trekken met 
als doel het front aan de oost
duitse grens . De Nato machten 
zullen voor een tijd gekoncentreerd 
zijn in het Fulda-dal • 
De duitse vredesbeweging die 
na de stationering een meer anti
militaristiese koers vaart , heeft 
deze njaarsoefeningen als doelwit 
van akties gekozen. 
Behalve dat het Fulda-dal al 
vergaan is van militaire objekten 
en er jaarlijks 300 militaire 
oefeningen plaatsvinden, mogen 
de lokale bewoners/sters zich 
ook nog verheugen op dit militaire 
spektakel. 
Grootscheepse akties zullen dan 
ook plaatsvinden tegen deze oefening 
in oorlog. 
Doel van de akties zijn : 
het inlichte.n van de bevolking 
over de ware aard 

Doel van de akties is: 
het inlichten van 

pver de ware aard 
van de NATO. 

de bevolking te 
de akties. 

de bevolking 
en bedoelingen 

betrekken bij 

• de oefeningen te ver.hinderen. 
• geweld met gevaar voor mensenleven 
moet vermeden worden. 
om de akt.ies enigszins op elkaar 
af te stemmen heeft de duitse 
vredesbeweging 9ekozen om een 
aantal tijdelijke kampen op te 
zetten van waaruit de akties 
9evoerd zullen worden. Er is 
ook een internationaal Vredeskamp 
bij Grebenheim. 
De andere kampen 
Hanau/Erlensee, 
Bad llersfe~d. 

liggen bij: 
Fulda/Sickels, 

Om de manoevrés massaal te verhinder
en en grote delen van de burgerlijke 
vredesbarweging bij de akties 
te betrekken is er een mensen
net 9eplant. 

EUREGIO 
In de zoaenaaand«Jn hebben vredesereep
en uit Nederland, Belgie en Duta-
land een brochure over het militarisme 
in het gebied tussen Kaas ea Ri jn, de 
zocena811de drie-landen recto geschre
ven. TWee jaar is er intensief onder
zoek verricht naar de duistere en min
der duistere zaken e.n plannen van de 
militairen . Behalve bet ~ichtbaar ma
ken van de gebetazinnigheid waarin de 
havikken hun oorlog voorbereiden, heb
ben zij de gevolgen daarvan voor de 
regio in kaart cebracht. 
Gedegen werk. Een goed voorbeeld dat 
vredesereepen anti-~litaristies on
derzoek kulmen verrichten ter onder 
steuning '\fan aktift en propaganda. 
Bet is echter j.-.er dat zij slechts 
de zuiver ailitatre objekten in 
kaart hebben cebracht en niet die d 
bedrijven die bij gratie van oorloga
voorbereiding bestaan, zoals toeleve
ringsbedrijven en bouwondernemingen. 
En dat te.rwi ·jl de onderzoeksgroep ook 
de relatie onderke.nnen tussen mili
taire aktiviteiten en de soc1aal-eko
nom1ese struktuur. Juist deze regio 
wordt gekenmerkt, lezen we in het 
voorwoord, door aassale werkloosheid, 
een geringen bevolkingsdichtheid en 
een konservatief ingesteld bevolki.ng. 
Uiterst geschikt voor militaire akti
viteiten. 

De brochure geeft een goed overzicht 
van het sterk gemili ta.riseerde cebied, 
welke rol de recto speelt bi.nnen de 
NATO-strategie. Naast een grote hoe 
veelbeid eenvoudige objekten, zoals 
opslagplaats«Jn, kazernes, radars en 
legertroepen, .herbergt deze drielanden 
streek de AWACS, het NATO Preeramme
ring Centre - het centrum voor pro-
gr ... ering van bet Hadge-Radarsysteem 
wat van Noorwegen tot Turkije reikt -
Tbrnado's met atoODboaaen, P16's 
eveneens aet a toomt.aken doorklleven 
dagelijks bet luchtruim. De Pershincs 
Nike Herkules en de Patriotraketten 
ontbreken eveneens niet 
ontbreken n.iet. Bet is 1-r• onze 
ve111petd. 

'Nato- planne in Uitvoering' is een 
apart hoofdstuk in deze inforaatleve 
brochure. Bier wordt het Lance Ter
atjn Defensie Plan, LTDP, uit de doe
ken cectaan. 
18recbt wordt er gewezen op het feit 
dat de Kruisraketten en de Pershings 
passen in de sleehele aodernisertng 
van de oorlogsvoorbere1d1Jll . 
"Terwijl de aa.ssa' s in het aelid s 
staan 

"Terwijl de massa's in bet gelid 
staan tegen de Euroraketten, l achen 
de militairen in bun vuistje. Ze we
ten dat de vredesbeweging op een zij
spoor zit en dat zij inmiddels onge
moeid a l le andere bewapeningaplannen 
kunnen doorvoeren". Dat is bet wat 
cyniese koamentaar op de vr edesbe
ging van de onderzoeksgroep . Niet ge
heel onterecht, gezien de plannen. 
Het LTDP voorziet namelijk in een plan 
en dan slechts als aanvulling op al 
bestaande bewapeningsprojekten - voor 
modernisering van de bewapening. TO
tale kosten 300.000.00o tot 1994. 

Tot 1994 plant het LTDP de mobilisa
tie van de reserces, de verbings
strukturén, de elektrontese oorlogs 
voering , de bevoorrading, het ge
bruik van AGC-wapens en de takttese 
kernwapens. De bloedi.ge draad in al 
deze plannen is de nieuwste strate
gie: de AIRLAND BATTLE. Het winbaar 
maken van de komende oorlog door dden 
kombinatie van uiterst moderne techno 
logte en de gecombineerde inzet van 
konventtonele en atoomwapens. 

Al met al is de brochure na twee ~aar 
onderzoek en speurwerk een lezèns
waa.rdig dokUIIIent geworden. En is het 
een pracht voorbeeld hoe lokale vre
desgroepen de militaire-ekonomiese 
intrastruktuur i n eigen regio in 
kaart kunnen brengen . 
te bestellen bij: Vredeswinkel, Brus
selsestraat 78, Maastricht. 
(te~• 043 - 50260 

VREDESKONFERENTIE 

Op zonda9 
het CPN 

30 september organiseert 
distrikt Den Haag een 

vredeskonferentie. 
Er worden een tweetal onderwerpen 
bediskussieeid: HET PERSPEKTI.EF 
VAN DE NEDERLANDSE VREDESBBWEGING 
IN DE HUIDIGE INTERNATIONALE 
VERHOUDINGEN. Oe vraag is of 
eenzijdige nationale stappen 
een doorbra.ak kunnen betekenen 
in de internationaleimpasse. 
Zoja, welke initiatieven zijn 
dan noodzakelijk. Of moet ook 
de Nederlandse vredesbewegin9 

inhaken op de PREBZE-gedacbte. 
Het tweede onderwerp wat aan 
de orde komt is DE VERH<XJIUNG' 
TOSSEN COLLEKTIBVE ~TIE BN PARLEMEN
TAIRE DEMOKRATIE. De vraag hoe 
ver burge.rlijke on9ehoorzame 
e.n non-kooperatieve akties 11109en 
en moeten gaan 011 de kruisraketten 
tegen te houden, wordt bediskussieerd 
Beide onderwerpen zullen worden 
in9el eid door vredesaktivisten. 
De konferentie vindt plaats in 
het gebouw van de Haa9se Soaciale 
Akademie, Saffierstraat 105, 
Den Haa9, Bus 43 vanaf Centraa.l 
station. Toegang 5 piek, kinderopvang 
aanwezig. 
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