


INIIf)IJJ)* 
DE INHOUD VAN DEZE VREDES-AKTIEKRANT: ==================================== 
P• 2 

p. 3 

p. 4 

p. 5 

p. 6 

p. 7 

p. 8 

p. 9 

p.10 

p.11 

p.12 

Redaktioneel 

Burgerlijke Ongehoorzaamheid is een Fantastiese Aktie-vorm - interview 
met Saskia Kouwenberg van Vrouwen voor Vrede 
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De Dynamiek van Geweldloosheid - door Hans 
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Greenham Common, Vrouwen-Vredeskamp ·- doo;r Annemieke Roelofsma en Ma
rien Segaar 

Histories' verzet bij Greenham 

Oproep op z'n Duits - Manifest, oproepend om direkte, geweldloze ak
ties te houden rond pasen 

Duits Verzet op Veel Plaatsen, gewaltsfreie paasblokkades in Duitsland 

Zorg dat Comiso niet Alleen Staat - Peggy Ravestein 

Doe Iets • Betaal Niets! - door Ignace de Haas 

Het Trauma van Dodewaard '81 - door Hans Krikke 

Platform tegen Munitietreinen - persbericht 

Aktie-agenda en Adressen van de Vredesbeweging 
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Aan dit blad werkten mee 

Annette Mosk 
Hans Krikke 
Peter Custers 
Eddy Roos 
en vele anderen 

Wie wil eraan het volgende 
nummer meewerken? bel pe
ter (020 - 168884) of eddy 
(020 - 246069) 
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Binnen de Nederlandse vredesbeweging lijkt een st~oomversnelling op gang te 
komen. Ruim een maand geleden werd bekend, dat de 'slapende' vliegbasis De 
Peel is aangewezen als de plek, waar kruisraketten zullen worden geplaatst. 
Sindsdien zijn veel mensen in de vredesbeweging gealarmeerd. De dreiging, dat 
er kruisraketten geplaatst gaan worden, is plotseling veel voelbaarder. Veel 
mensen realiseren zich, ·dat we onze onverzettelijkheid duidelijker moeten 
gaan tonen. 

De vredesbeweging groeit toe naar nieuwe aktie-vormen. Daarbij kunnen we een 
voorbeeld neme~ aan andere West-Europese landen. Engeland, Duitsland, Italiä 
- in zeker drie landen nemen al duizenden mensen deel aan direkte, geweldlo
ze akties als omsluitingen en blokkades van militaire bases. In elk land zijn 
die op een eigen manier van de grond gekomen. In Engeland speelden vredeskam
pen een vitale rol en hebben vrouwen het voortouw genomen. In Duttsland 
vormde een blokkade min of meer het startpunt en daarnaast zijn de akties 
sterk gespreid. Maar de overtuiging, dat demonstreren alleen niet meer vol
doende is, is gemeenschappelijk. 

Nederland loopt wat dat betreft achter, mede doordat er nog geen officieel 
besluit ligt. Al meer dan een half jaar wordt er in de vredesbeweging gepraat 
over het thema 'burgerlijke ongehoorzaamheid'. Dat betekent, dat het ook 
hier al een tijd rommelt. Die diskussie is heel belangrijk. Zij moet echter 
niet alleen door kopstukken in de pers werden gevoerd, maa~ vooral door men
sen in de vredesbeweging zelf. Dit bfad wil hiertoe blijdragen. 

Burgerlijke ongehoorzaamheid betekent, dat er initia tieven vanuit de basis 
van de vredesbeweging gaan ontstaan. Met name naar mate de voorbereidingen 
voor de stationering van de nieuwe raketten vorderen. Voor groepen, die vre
deskampen opzetten of andere initiatieven ontplooien, is het belangrijk om 
ervaringen uit te kunnen wisselen. Daarom deze vredeskrant van en voor basis
initiatieven in de vredesbeweging! 
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Interview met Saskia Kouwenberg 

van Vrouwen voor Vrede 

Waarin ligt voor jou de rechtvaardi
ging om akties te voeren, waarbij de 
wet wordt overtreden? 

-'Burgerlijke Ongehoorzaamheid 
kijken - zoals kriminalisering door 
de pers en de mogelijke inzet van de 
Mobiele Eenheid. Bij demonstreren of 
het opplakken van een stikker ga je 
naar huis, en de volgende dag is het 
voorbij. Akties van burgerlijke on
gehoorzaamheid moeten veel beter wor
den voo.rbereid.' 'De vredesbeweging heeft ontzettend 

veel reden om geen vertrouwen te heb
ben in de werkwijze en snelheid van 
de overheid. we hebben geen enkele 
reden om aan te nemen, dat de rege
ring snel.iets zal ondernemen. His
tories gezien is bewezen, dat onder
handelingen geen moer uithalen. Ze 
hebben eerder geleid tot 'gebalan
ceerde bewapening' dan tot ontwape
ning. 
We zijn als vredesbeweging de strijd 
aangegaan tegen de kruisraketten. Die 
strijd is verworden tot een symbolie
se strijd: er mag absoluut geen stap 
verder worden gezet in de bewapening. 
Het is een krats-pats toer tussen de 
vredesbeweging en voorstanders van 
de bewapening. Het gaat dus niet al
leen om de kruisraketten. Het moet 
helemaal stoppen! 
Als je honger lijdt. zeg je ook niet 
'over een maand doe ik er wat aan•. 
Net zo kun je als vredesbeweging niet 
zeggen 'laten we een paar jaar wach
rsn, misschien verandert er wat van 
hogerhand'. De voorstanders van bewa
pening zullen nooit ophouden. 
De rechtvaardiging voor het plegen 
van burgerlijke ongehoorzaamheid ligt 
in de ernst van de zaak, waartegen we 
strijden. We moeten de gedachte 'oog 
om oog, tand om tand' vermijden, maar 
de ernst van de zaak vereist duide
lijke aktie-middelen. Nederland moet 
zich op alle mogelijke manieren ver
zetten, daar hoort ook burgerlijke 
ongehoorzaamheid bij.' 

Kan je een omschrijving geven van het 
begrip, er bestaat zoveel verwarring 
over. Betekent burgerlijke ongehoor
zaamheid, dat je tegen de parlemen
taire de~okratie bent? 

'Het is een aktie, waarbij de wet 
wordt overtreden, met als doel om 
een andere wet, een besluit of drei
gend besluit gewijzigd te zien. De-

een 
Fantastiese 
Aktievorm-' 

monstreren zonder vergunning is al 
een vorm van burgerlijke ongehoor
zaamheid. 
Elke prominente Nederlander heeft in
tussen zijn woordje gezegd over het 
thema. Een aantal komt tot de konklu·· 
sie, dat burgerlijke ongehoorzaamheid 
tot chaos zou leiden, maar dat is ab
surd, kijk maar naar de omhelzing van 
Greenham Common door de Britse vrou
wen! 
Of om een ander voorbeeld te geven: 
twee katholieke zusters in de Vere
nigde Staten zijn over de omheining 
van een atoomwapenfabriek heengeklom
men en hebben op het terrein een 
bordje 'doodsfabriek' geplaatst. Ze 
kregen er zes maanden gevangenisstraf 
voor. 
Je kan ook denken aan de aktie van 
die Amerikaanse vrouwen, die met wol 
een heel web rond het Pentagon hebben 
gewoven en zichzelf met bloed be
smeurden als protest tegen de bewape
ning. Burgerlijke ongehoorzaamheid is 
geen chaos, maar een fantastiese ak
tievorm! 
Ook betekent het niet, dat we tegen 
het parlement zijn. Je idee is eigen
lijk, dat de parlementaire weg ~~n 
weg is. Daarnaast zijn er talloze an
dere wegen om je doel te bereiken. 
Wegen, die geen van alle een aanval 
inhouden op de parlementaire demokra
tie. 
Tenslotte moet je wetsovertreding ook 
in perspektief zien. Elke grote so
ciale verandering is teweeg gebracht 
door akties van burgerlijke ongehoor
zaamheid. Alle rechten, die we nu 

hebben, z~Jn verkregen, doordat men
sen burgerlijke ongehoorzaamheid heb
ben gepleegd om onrecht aan te to
nen.' 

Je hebt zelf wel eens aan een zit
blokkade meegedaan. Welke drempels 
moest je daarbij overwinnen? 

'Ik ben netjes Nederlands opgevoed. 
Ben opgegroeid met het idee 'dit mag 
niet, dat is niet toegestaan' - zon
der me ooit af te vragen waarom. E~n 
van de grootste ontdekkingen in mijn 
leven was, dat wetten onderhevig 
zijn aan verandering, net als zeden. 
Onbewust blijven er drempels voortbe
staan. Wanneer je in een tram het lef 
hebt om een stikker op te plakken, 
zijn alle ogen op je gericht, en je 
krijgt het gevoel, dat je je niet 
netjes gedraagt. Datzelfde gevoel had 
ik bij de eerste blokkade, die ik 
meemaakte: dit mag niet! Onbewust 
had ik nog een ontzettende eerbied 
voor gezag. 
Aan de andere kant heb ik een alles
doordringende overtuiging, dat er 
ontzettend veel moet veranderen om 
deze planeet leefbaar te houden. Het 
is een keuze tussen langzame zelf
moord of overleven, bijvoorbeeld 
tussen het blokkeren van toevoerwe
gen naar militaire bases - of het 
dichterbij laten komen van de oor
log. Die keuze staat niet in verhou
ding tot elkaar. Daardoor wordt ik 
gemotiveerd om mee te doen. 
Drempels bestaan er bij alle akties, 
die je doet, maar bij burgerlijke on
gehoorzaamheid komt er veel meer bij 

Lopen we niet het gevaar, dat groepen 
binnen de vredesbeweging van elkaar 
vervreemden, als een deel van de be
weging verdergaande akties zal ple
gen? 

'Bij het overgaan tot burgerlijke on
gehoorzaamheid is solidariteit een 
probleem. Solidariteit heeft niets te 
maken met het volgen van ~~n lijn, of 
met het maken van dezelfde keuze in 
een bepaalde situatie. Je moet juist 
ruimte hebben voor verschillen. 
Geen elitair gezeur, dat het inzame
len van handtekeningen geen zin 
heeft. En geen elitair gezeur, dat 
blokkades de beweging een slechte 
naam geven. We hebben elkaar heel 
hard nodig en moeten elkaar blijven 
steunen. 
Wel is geweldloosheid voor mij een 
voorwaarde. Ik zit in de vredesbewe
ging, omdat ik vrede als ideaal heb. 
Zelf kan ik niet doden, mijn hele 
lijf weerstaat mij dat in deze situa-. 
tie. Onderdrukken is wat ik de ander 
verwijt, dat wil ik zelf niet doen. 
Dan is de enige weg, die overblijft, 
geweldloosheid. 
Martin Luther King heeft gezegd, dat 
de enige manier om je vijand te 
overwinnen is hem tot vriend te ma
ken. Dit is ontzettend idealisties, 
het is een irrealisties verhaal, 
maar het is wel mijn manier. Dan 
praat ik vanuit mijn luxe situatie, 
het gaat niet op voor andere mensen 
in een heel andere situatie. 
Ik vind, dat regeringen verkeerd met 
konflikten omgaan. Om mijn doel te 
bereiken zou ik niet hun methoden 
kunnen gebruiken, dat zou voor mij 
tegenstrijdig zijn. Hun manier loopt 
verkeerd af. Het konflikt, dat ik ~ 
met hen heb, kan ik niet op dezelf~ 
wijze oplossen. 



De 21 november demonstratie in 1 81 
heeft mensen bewust qemaakt van het 
gevaar van de kruisraketten. 
Vpor het pollti~ke besluitvormipgs
proces heeft de demonstratie weinig 
uitgemaakt. Uitstel is niet omgezet 
in afstel. Daardoor zijn vredes
aktivisten zich de vraag gaan stel
len: "Als er toch besloten wordt om 
die dingen hier te plaatsen, wat 
moeten wij dan doen. ?" 
:rn vez.:schillende plaatsen is men na 
qaan denken over direkte geweldloze 
aksies, en zijn er plannen in die 
richting uitqewerkt De Amsterdamse 
werkgroep Noodplan, in september 
vo:c:ig jaar ontstaan, was ~én van die 
initiatieven 
Een groepje mensen van Vrouwen van 
Vrede, IKV en Stop de N-Bom zijn bij 
elkaar gaan zitten 

NOODPLAN 

Op 'n ,egeven aament realiseerden wij 
ons, dat er wel eens onverwachts een 
besluit over de kruisraketten geno~~&n 
kon worden. Zou het nieuwe kabinet 
geen overvalstaktiek gaan toepassen? 
We wisten, dat de land.elijke top van 
de vredesbeweging (nog) geen plannen 
voor zo'n situatie had Daarom maak
ten we zelf een plan, het Noodplan' 
Bet was in eerste instantie een kon
kreet vooratel voor plaatselijke 
groepen 011 te reageren op de dag van 
een onverhoopt plaatsingsbesluit. 
Daarnaast wilden we aet dit konkrete 
plan een diskussie over verdergaande 
akties aanzwengelen 

Als er een plaatsingsbesluit valt, 
aoeten aenaen ouaiddellijk bun/baar 
woede kunnen oazetten in daadkracht . 
Bet Noodplan geeft daar een raamwerk 
voor. Het noeat geaeentebuizen als 
centraal doelwit; via bet plaatselij
ke bestuur wordt kenbaar geaaakt, dat 
we bet nièt pikken Afhankelijk van 
de aktie-ervaringen ter pla.atse en de 
steaainc onder de bevolking zullen de 
vonaen van aktie sterk varUiren: van 
een boneerstaking in estafette tot 
bezetting van de raadszaal en het op .. 
stellen van eeo,eigen vredeabeleid. 

'Bakel moet zich Ddet in slaap 
laten sussen' 

'Kernwapens: Niet in de Peel 
en nergens in Neder1and' 

'IKV slaat alarm: Defensie 
ontkent vaststelling lokatie' 

'De Peel:bloemen voor raketten 
en de pastoor bidt om verstand' 

Dit zijn enkele van de keppen zoals 
we die aantroffen in ' de plaatselijke 
+ landelijke pers. Het valt niet te 
ontkennen, dat vliegbasis de Peel 
volop in de belangstelling staat van
wege de mogelijke plaatsing van 16 
kruisraketten op juist deze basis. 
Boze tongen gaan zelfs iets verder en 
beweren, dat niet 16 maar 48 kruisra
ketten op vliegbasis de Peel ge
plaatst zullen worden en dit louter 
en alleen al vanuit financieel oog
punt. Feit is, dat de Peel daar 
uitermate geschikt voor te maken zou 
zijn. Bovendien wijzen allerlei fei
ten eveneens in deze richting: 

- De minimale gpE._e!_vl:_~t~ voor een 
NAVo-vliegveld is 450 h~. (Bron: 
Structuu.rschema Militaire Terreinen). 
De Peel heeft een epperviakte van 500 
à 550 ha. Voor de plaatsing van de 
kruisraketten is minimaal 75 ha . no
dig; al met al 125 ha. Er iB dus 
ruimte genoeg op de Peel. 

- De diskussie rondom de mogelijke 
plaatsing van de kruisraketten op de 
Peel werd gevoerd over de interpreta
tie van het woord bare-base . Volgens 
Minister de Ruiter van Defe~sie is 
dit een kaal stuk land. Het IKV 
echter meende, dat een bare-base -
de plaats waar vo~gens Amerikaanse 
begrotingaverslagen kruisraketten 
gestationeerd zouden worden - een 
slapende basis was. En daarbij zou 
het naar de mening van het IKV om 
vliegbasis De Peel bij Venray gaan. 

NOODPLAN 

Belangrijk daarbij is, clat voorberei
d.ingsgroepen worden opeezet en dat 
samen met groepen, die meedoen, een 
telefoonketting wordt aangele~td. 

REAKTIES 
Dit plan werd in oktober naar all~ 
vredesgroepen in Nederland gestuurd. 
De landelijke toppen reageerden eerst 
nogal schichtig op ons initiatief·. 
We werden min of meer op het matje 
geroepen om over het voorstel te 
praten Dialoog Belangrijkste ver
schil van mening was, wanneer je 
een diskussie over verdergaande ak
tievormen moet starten . Wij vonden 
een diskussie daarover n1l · noodzalte
lijk Als je er n~ niet over praat, 
dan ben je er - op het moment, dat 
bet nodig is - niet klaar voor 
De landelijke leiding vond het te 

vroeg. Je zou te snel een dreigende 
houding aannemen en de diskussie zou 
versmallend kunnen werken. 
Erkend werd ! dat er een plan moet 
zijn voor een noGdsituatit 

AMST-ERDAM 
We zijn doorgegaan de diskussie te 
stilnu;leren. Op 18 december hebben de 
drie plaatselijke vredesorganisaties 
in Amsterdam een dag belegd onder het 
motto ' grenzen aan de aktie'. 
Ide~en zijn verhelderd: burgerlijke 
ongehoorzaamheid betekent selektleve 
overtreding van de wet 1 het komt niet 
in de plaats van traditionele aktie
vormen, maar is daar een aanvul.lin9 
op.Vaak bleken mensen het met de 
keuze voor burgerlijke ongehoorza~ 
beid wel eens te zijn, maar wi~den 
openlijk kunnen praten over hun ang
sten, emotionele weerstanden. Er is 

BERICHT UIT DE PEEL 

- Een van de samenstellers van het 
verslag beaamde dit (in een uitzen
ding van omroep Brabant) en ver
klaard.e, dat in milita.Lre zin met 
bare-base in het algemeen een zoge
naamde slapende basis bedoeld wordt. 

- Terwijl de opknapbeurt van vlieg
basis Twente is uitgesteld, werd te
zelfder tijd wel door de NAVO prio
riteit gelegd bij de Peel . T.b.v 
herstelwer kzaambeden werd 17 miljoen 
uitgetrokken. 

- Daaraan vast zijn nog diverse an
dere (vagere) zaken, die deze be
wijsvoering ondersteunen, maar die 
ik verder in het kader van dit ver
haal niet zal vernoemen. Al met al 
voldoende aanwijzingen, die wijzen 
in de richti.ng van plaatsing van 
kruisraketten op vliegbasis De Peel 
Daar is bijna iedereen het over eens . 

peeloverleg 
Vliegbasis 'de Peel' ligt voor 4/5 
op Venray's grondgebied en de rest 
op het gebied van de gemeente Bakel
Milheze . Verder is de basis + ~ km of 
minder verwij derd van Deurnès grond
gebied; en ligt hij ingeklemd tussen 
drie woonkernen, van Venray, Bakel
Milheze en óeurn~ . 
Reeds voordat de landelijke publici
teit over De Peel raasde, werd het 
Peel-overleg opgericht, waarin het 
vredesberaad Venray (samenwerkings
verband van IKV, Stop deN-Bom, 
Vrouwen voor Vrede, PvdA, D'66, PPR, 
desber aad Deurne (samenwerkingsver,.. 
band van IKV, Stop de N-Bom, Pax 
Christi, Vrouwen voor Vrede en onge
bondenen) en Peelvrede uit Bakel sa
menwerken met als doelste·lling de 
aktivi teiten rondom vliegbasis de 

Peel op elkaar af te stemmen en geza
menlijke akties op te zetten. 
Op de eerste vergadering van het 
Peel-overleg wexd afgesproken om we
kelijks OP zaterdag tussen 11 en 12 
uur te gaan waken aan de poort van 
de vliegbasis. Per toerbeurt zou elk 
van de drie plaatsen de organisatie 
op zich nemen. Daarnaast wex-d beslo
ten om de voorbereidingen ter hand te 
nemen van 'n Peeltocht op 20 augustus 
1983. Vlak daarna kwam de hele publi
citeitsgolf over ons heen en werd 
vliegbasis de Peel - en daarmee ook 
de plaatselijke vredesbeweging - lan
delijk nieuws. 
Bij dit alles dient echter een ding 
goed begrepen te worden De Vre.desbe
weging (Peeloverleg) ma.akt zich niet 
plotseling ongerust omdat men ke.nne
lijk van plan is, de kruisraketten in 
onze onmiddellijke omgeving te plaat
sen. Velen van ons zi jn reeds jaren 
aktief en wij wensen geen nieuwe 
kernwapens in Nederland en Europa, -
of het nu vliegbasis De Peel, Twenthe 
of Comiso betreft. Wij zijn blij , 
dat dat 'n vrij algemeen gevoelen is 
onder de mensen hier; of zoals iemand 
zei "Hier nie en nergens nie", 

aktiviteit en 
I edere zaterdag wordt er tussen 11 
en 12 uur gewaakt bij de hoofd-in
gang van vliegbasi s De Peel, wel ke 
gelegen is aan de middenpee1weg . 
Voorafgaand aan de Wake wordt verza
meld bi j het Gemeenschapshuis van 
Vredepeel, vanwaar om 10. 45 in de
monstratieve tocht naar de vliegbasis 
gelopen wordt. 
Wij stellen ons ten doel om vooral 
de plaatselijke bevolking bewust te 
maken van wat er gaande is op de ba
sis en hopen, dat steeds meer mensen 

vooral doorgepraat over de voorwaar
den., waaronder we met direkte akties 
kans van slagen hebben 1 

onderlinge aolidariteit 
Door goede kontakten/kaumunicatie 
moet voorkcmen worden, dat qroeperin
gen binnen de vredesbeweginq elkaar 
afvallen of tegen elkaar worden uit
gespeeld. 
gedegen voorberei4ine 
Deelnemers aan direkte akties moeten 
zich bewust zijn, wat er allemaal kan 
gebeuren 
geweldloosheid 
Een noodzakelijke voorwaarde, omdat 
geweld de geloofwaardigheid van de 
vredesbeweging zou ondermijnen en 
gebruikt kan worden om ons te 
kri.minallseren. 

eddie en peter 

AXIEKONFER E NT I E I! 

Het idee voor een landelijke confe
rentie van vredesaktivisten ontstond 
juni vorig jaar. Bedoeling van de 
initiatiefnemers was, dat er qezame.n
lijk gepraat zou worden over de 
strategie van de vredesbeweging in 
1983 Een conferentie met een besluit 
vormend karakter 
Er kwam wat anders uit. Op de aktie
conferentie van 5 februari werd in 
groepen over verschillende thema's 
gepraat. Bet thema burgerlijke on
gehoorzaamheid had de mee.ste belang
stelling. Een kwart van alle deel
ne~rs (200) kozen daarvoor Voor 
veel mensen uit deze groepen was het 
niet zo~eer de vraag óf verdergaande 
altties toelaatbaar zijn, maar welke 
vormen wannee.r. 
Voorbeelden die genoemd werden: 
weige.ring defensiebelasting, ma.ssale 
ziekmeldinqen, platleggen van ver
keersknooppunten, telefoniese 
blokkades en het blokkeren van de 
basis, waar gebouwd wordt. 
Een besluitvormend karakter had deze 
dag niet • . Naar buiten toe werd het 
vooral gebruikt om net idee van een 
demonstratie - hoogtepunt in het 
najaar aan de pers te presenteren. 

aktief mee gaan doen. Daarnaut ho
pen we, dat andere groepen in andere 
plaatsen ons initiatief overnemen en 
ook iets derqelijks gaan doen. 'n An
dere aktie-vorm kiezen kan ook, na
tuurlijk onder verwijzing naar het 
gebeuren op de Peel. Dit telkenmale 
op zaterdag tussen .11 en. 12 uur. Het 
is dus zeker niet onze bedoeling 
wekelijks de gehele vred~sbeweging , 
op ons dak te krijgen. Bovendien zijn 
we daar nog niet ge.reed voor. Want 
hoewel de plaatselijke bevolking over 
het algemeen tegen de plaatslng van 
kruisraketten is, zijn ze als de dood 
dat hun streek wordt overspoeld met 
duizenden demonstranten met alle ge
volgen van dien. oe gebeurtenissen 
rondan Dodewaard staan de bevolking 
en de vredesbeweging nog zeer duide
lijk voor ogen. (Zie elders in deze 
krant - red.) Vandaar dat er gesprek
ken gestart zijn met de bevolking om 
iets van een vertrouwens.relatie op te 
bouwen. 
Verder zijn we druk bezig met de 
voorbereidingen voor een groot vre
desfestival op 8 mei in de kasteel
tuin te Deurne, onder het motto: Geen 
kruisraketten in Nederland, niet in 
Peel(land) noch in enig ander land 
van Eurepa. Dit is de ee.rste aktivi
teit rondom vliegbasis De Peel, die 
mikt op massalere toeloop. De mani
festatie is tevens 'n eerste schot 
voor de boeg voor alle verdere altties 
die nog plaats zullen gaan vinden 
rondom De Peel. 

Informat~e over de aktivitei
ten in Deurne bij 
Teun de Corte (Stop de N- Ban) 
Di eze 9 , Deurne 

Financi~le ondersteunig van 
de manifestatie op 8 mei: 
gironummer 5496012 
t.n.v. J.Duffhauss, 
o.v.v. 'Vredesberaad' 3 



De Dynamiek Van 
Geweldloosheid 

o. aacht te hebben moet je over 
aachtaaiddelen beschikken, Dat kan van 
alles &~jn: geweldsmiddelen, zoals po
litie en een leger, aaar ook kennis en 
de beach1kk1nc over rijkdoaaen en wa
penat.-voraen aacht , llacht ia destruk
tief; het vernietiet aens en natuur . 
llacht wordt in de gewone kijk pas
socieerd met doden en pijnigen. 

Er ia ook een andere kijk op macht , 
Daa.rin ia 11acht eerder een opbouwende 
kracht, die ieder van ons heeft, Vol
eens deze visie heeft aacht te maken 
met het vertrouwen van mensen in zi oh
zelf en in elkaar, met moed en respekt 
voor aensen, Die andere kijk op macht 
ia de kijk van de ceweldloosheid. 
Daarover gaat dit artikel: de dynamiek 
van geweldloosheid. ---· Geweldloosheid beeft aet verandering 
te aaken. ·Verandering van aenaen en 
van de samenleving, Aktieve aeweld
looaheid verbindt zelfverandering en 
veranderinc van de aaaenleviDg. In een 
verslag van een blokkade-aktie teren 
't Liveraore laboratoriua , Californla, 
VS, wordt dit aspekt van eeweldloos
heid benadrukt, Bet Liveraore labora
toriua ia het onderzoekscentrua van 
het Pentaron, waar onder andere ook 
de kruiaraketten en de neutronen-boa 
:djn u.t. tgevonden. 
"In aktieve ceweldloze ~es beetnoen 
we 'oll8zelf te veranderen. De keus voor 
geweldloosheid ia in feite al iets wat 
deze verandering 'bevestigt' . Tijdens 
voorbereidineen van, en in axies erva
ren we, dat de keus voor aeweldloos
h81d een fvnda.entele keus ia, Het is 
een keus voor een andere taal, voor 
een andere wereld en veranderina. In 
uiea leren we onze eipn kracht te 
rebruiken en vernietiging van de aarde 
teaen te gaan. We winnen aan zelfver
trouwen en aan vertrouwen in de aroep . 
We leren saaen .te werken en dat te 
waarderen." 
Dese Dieuwe ervariDc, waarover reapro
ken wordt, ia eteen aan de keus voor 
aktieve geweldloosheid. Dat wat vooraf 
gaat is het besef, dat de aiddelen van 
aktie ons doel, een aaaenlevina vrij 
van geweld, beiDvloeden of zelta hel
aaal bepalen, 
Aktieve geweldloosheid kent nor een 
andere d1Mnaie . Geweldloze ax.ies 
hebben een krachtlee uitatralina naar 
aenaen, die (nor> nlet aktief zijn 
tegen de atooa-dreicing, aaar wier 
steun voor verandertoa onontbeerlijk 
ia, De vredeabeweatnr wint aan aan~ 
dacht en reapekt van velen, die an
ders onverschillig lanas de kant 
blijven toekijken, 

_,.....-.... 

Iedereen kan aktief zijn tecen de nu
cleaire bedreiging, omdat iedereen 
daartoe de kracht heeft, Zo voerden 
1n 1979 9 mensen een burgerlijk on
gehoorzame axie bij de UCN in Almelo 
uit, Een jaar later, in 1980, was 
daar het t1envoud.1ge aantal aensen , 
Met geweldloze axties stellen we de 
heren kernwapenproducenten voor aro
te problemen. Omdat we als beweatng 
aan kracht winnen, is de overheid 
niet in staat om bet atoom-prorramma 
zonder meer uit te voeren, Door onze 
keu~e voor aktieve geweldloosbeid be
perken we de overheid in haar moae
lijkbeden om protesten gewelddadil 
neer te slaan , 
Ook dit is de dyn&lliek van aktieve 
geweldloosheid: de'tegenstander• 
dwingen het kontlikt of de konfron
tatie op jouw voorwaarden aan te caan, 
n .. elijk op een open en geweldloze 
11anier, Zowel op het Divo van het in
direkte kontlikt - wel of aeen bewa
pening - als op het nivo van een di
rekte konfrontatie aet de M.E . of po
litie tijdens een blokkade. 

----· Samenvattend: de dynamiek van geweld~ 
loosheid is de kracht, die .ensen 
he~krijgen, doordat ze macht en kon
trole over zaken, die voor henzelf 
van levensbelang zijn, terurnemen , 
De middelen daartoe, bijvoorbeeld bet 
delen van vaardigheden, werken in 
kleine vrienden-croepen, onderling 
respekt en vertrouwen, - zijn kleine 
stappen in het hier en nu om dat 
doel te bereiken , ----· 
Ok6, maar wees nu eens relel , Hoe kun 
je in een konfrontatie aet de M.l. 
tijdens een axie hen dwiqen jouw 
voorwaarden, jouw aanter van het op
lossen van koaflikten, te aanvaar
den? Heb je daartoe de aacht? 
"Nee, de aacht Diet, aaar aktieve ee
weldlooJJheid geeft ons daartoe wel 
de kracht. We wqen ons t1jdell8 een 
&Zie op onbekend terrein, naaelijk 
daar waar de ll, B. heer en Mester ia, 
De 11.1. en de politie zijn erin ae
traind oa aet ceweld in konflikten 
te reageren. Weigeren wij bij te d.ra
gen aan een aewelddadire konfronta
tie, dan plaatsen wij hen op onbekend 
terrein, De macht van poli tie en 
overheid ligt in het dreigen met ar
restaties, in onze anrat daarvoor, en 
in onze angst voor de lance lat, Raar 
macht ligt ook in de charges, die ons 

telkens wanneer we een kollektief 
voraen, u.t. teen jaagt. Wanneer we met 
vastberadenheid laten zien welke on
ze keus is geweest en ia , dan plaat
sen we hen voor onbekende zaken. Bn 
daarmee bepàlen wij de regels van de 
konfrontatie: geweldloosheid, open
heid en respekt voor elkaar en het 
wijzen op elkaars verantwoordelijk
heid." 

----* 
Een vraac en een antwoord, Natuurlijk 
is geweldloosheid geen .!!e.!i!_i.!i!.".!. 
garantie, dat de overbeid geen gewel,d 
zal rebruiken. De bewegtnr voor bur
aerrechten in de Verentede Staten, de 
ceweldloze strljd teren de Britten in 
India, aaar ook veel ~es tegen 
kernenergie van de BAN (Breek Atooa

,keten Nederland) laten dit overduide-
lijk zien. Als de ll.B. geweld le
bruikt,. hoe aoet je dan aeweldlooa 
blijven, vraaa je je at . Ben citaAt 
uit hetzelfde axie-veralar Liveraore 
Lab: 
"liet hoeveel pweld de llili talren ook""' 
dreteen, - probeer aenaelijk kontakt 
te behouden. Lichaaelijk kontakt ia 
hierbij zeer ontwapenend, houd je 
handen ope.n en aan je zijde. Behoud 
een attente, aaar niet- agressieve 
houdina, en aaak voorspelbare bewe
ctnren. Probeer kala en rustic te 
verklaren waaroa je daar bent, zo ao
gelijk de ander zo ver te krijgen dat 
hij of zij reageert op wat jij zeet . 
In a~ge gevallen kan luisteren 
echter t~teer helpen dan praten, aoaa 
willen aeuen alleen hun woede en 
angst uiten, zonder jou pijn te doen. 
Ben houdina, die we 1n ceweldloze 
~es en trainingen verder aoeten le
ren, ia het erkennen van een 'teren
stander ' alS persoon, Reapekt voor 
hem of haar als mens kan helpen voor
komen, dat een woordenwisseling eaka
leert, Deze houding kan ons ook hel
pen de kontr&le te houden over onze 
gevoelens en geweldloos te blijven , 

GEWALTFREIE RÄUMUNG DERFREIEN REPUBLIK 

Da lulben wir aus abgebrannJen Biiurnnr 
ein Dorf gebaut mit Arbeit und Musik. 
Hier wohnen wir und möchten geme träumen 
den Traum von einer freien Republik. 
Doch wenn die kommen, Polizei und Kran und Bagger, 
dJmn wird gewaht, geknüppelt und verbrannt, 
rmd wieder tinmal wird zum ToteMcker 
damals der Wald, heur das Dorf im Wendenland. 

Ref.: Wirwollen leben, und im Angesiclu des To~ 
heiftt Leben Widerstand. 
Wir wollen leben, doch sie schlagen uns 
die Blumen aus der Hand. 

Dohaben wir aus abgebrannten Bäumen 
Häuser gebaur, rundoder eckig, na eben schön. 
Wir könnten heulen, könnten vor Wut schiiumen, 
wenn wir dran denken, daft sie morgen nicht mehr stehn. 
Jhr könnt das Dorf zerstören, das wirhier bewohnen, 
dit hohen Türme und das Freundschaftshaus, 
doch die Zerstörung wird sich für Euch nicht lohnen, 
dtnn aus dem Widerstand brecht lhr uns nichl heraus. 

Ref.: Wirwollen leben .•. 

Wat dat laatste aangaat, is het aeen 
overbodlee luxe oa reakties op aoce
lijke cewelddadigheden te bepraten 
en oa in rollenspelen te leren oagaan 
met eigen ancaten en woede," 
N6a een citaat ter verdutdelijkina: 
"Tijdens een axie viel de ll, B, 0118 

aan, toen we de plek des onheils van
uit het westen benaderden, Diegenen, 
die hard wegrenden, werden Diet al
leen vaker geslagen, aaar bereikten 
verder ook niets, So...tgen van ons 
ga~n elkaar de arm en bleven naar de 
ll,E,-era kijken en praatten aet hen, 
terwijl zij aet hun stokken in onze 
maaen porden, "Wegwezen jullie rot
zakken" achreeuwden ze, "We gaan 
Diet renneD." was ons antwoord, Stap 
voor stap, klap voor klap,'won ' de 
politie een paar honderd aeter, aaar 
bun woede verdween, doordat rij aet 
ben bleven prate.n en hen bleven aan
kijken, De charge veraiDderde in hef
ticbeid en werd een looppas, Ui teiD
delijk trok de M.B. zlch teruc. 
We lieten zien, dat wij vanuit een 
overtuictng ll.andelden, geweldloos en 
atandvastia. Deze houdille versterkte 
de twijfels van onze •tegenstanders' 
over hun zogenaaade recht te hande
len zoals ze hebben aanceleerd, naa
Ujk Mt geweld," 

----* 
Het raat in een uie, waar een derge
lijke konfrontatie épeelt zoals hier
boven geschetst, oa de ju.iate hou
dinr: Diet ingaan op de taal van ge
weld, die de overheid en de 11.1. 
spreken, Gandhi sprak in verband hier
Me van 'Saty.,raha' . Satya staat 
voor wa~heid; de waarheid ~ liefde 
en aenselijke waardigheid, Agraha is 
vastberadenheid, de kracht, die zowel 
door geweldloze aktiviaten a1JJ door de 
ll.B. wordt ervaren. Deze btzondere 
kracht ia niet iets wat door leiders 
of een orcan1aat1e is geceven, Bet ia 
een kracht, die je Diet kunt bezit
ten, zoals je een lange lat besit.Bet 
ia de kracht van aensen, die staan iD 
een leven tegen de nuclealre dreiatna. ----· Nu over de polit.lek van geweldloos
heid, De konventtonele kijk op poli
tit.ke aacht is, dat aensen a!hanke
liJk zijn van de goede wil en gril
ligheid van de overheid.llacht wordt 
gezien als iets, wat mensen hebben; 
de heren houden macht, zoals men een 
mes vasthoudt , Macht zetelt in ken
nis, kontr&le over rijkdommen en de 
mogelijkheid geweid te gebruiken 
Diegenen, die dienen, hebbèn geen 
macht, 
De filosofie van akt1eve aeweldloos
beid geeft een andere kijk op macht , 
Ieder hierarch.ies systeem is afhanke
lijk van mensen. Politieke macht ia 
variabel, zelfs breekbaar, en altijd 
afhankelijk van de samenwerking van 
groepen en individuen. Als we onze 
samenwerking intrekken , wordt de 
macht van de politieke leiders be
perkt en kan deze zelfs worden ont
bonden, 
llacht bestaat bij de gratie van ge
hoorzaamheid, Wanneer w.ij weigeren 
gehoorza .. te zijn, verschroçel t de 
macht van 'onze• leiders. In deze be
tekenis is geweldloze axie niet iets 
passiefs, geen naief geloof, en is 
evenmin een 'veilige' aanter van pro
testeren. 
Aktieve geweldloosheid roept op tot 
ongehoorzaam handelen, Zij roept op 
om onze steun aan diegenen, die kern
wapens produceren, op te zeggen, De 
visie van geweldloos verzet is, dat 
ieder zijn of haar medeverantwoorde
lijkbeid draagt bij het voortduren 
van de nucleaire dreiging. Wanneer 
deze medeverantwoordelijkheid erkend 
wordt, dan is verze~ tegen machten, 
die mens en natuur bedreigen, een 
vanzelfsprekendheid. Geen offer, maar 
een levenshouding. 

Rans 
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TRAINEN IN GEWELDLOZE 
Daar ga je dan! ! ! 
Je hebt na lang nadenken en praten 
met mensen uit je cmqeving besloten 
om mee te doen met akties van burger
lijke ongehoorzaamheid tegen de bewa
pening, 6! om deel te nemen aan een 
vredeskamp in De Peel als protest te
gen de plaatsing van kruisraketten. 
Misschien ben je al heel lang aktief 
in de vredesbeweging en heb je al va
ker deelgenomen aan akties. Misschien 
is hét voor jou de eerste keer. dat 
je- meedoet aan een geweldloze direkte 
aktie. Globaal weet je hoe de plannen 
zijn; maar je weet niet hoe jij erin 
past, en hoe je het allemaal zult 
ervaren. Eerst is er een training en 
voorbereidinq in geweldloosheid. 

In de laatste jaren worden steeds 
.eer ak~ies tegen kerpenergie of be
wapening voorbereid door eerst een 
geza.enlijk kalliP te houden. Ben voor
beeld hiervan is het kaç van twee 
jaar geleden iD Beilen (Drenthe}, wat 
door de Internationale Vredea.ars 
werd georganiseerd. Waaroa zijn die 
t~aininpn? Wat gebeurt er alleaaal 
in zo'n v~rbereidiDg? 

In de eerste plaats zijn die trai
ningen bedoeld om iedere deelnemer 
aan de akties de kans te geven zich 
voor te bereiden op de re~le situatie 
van de aktie. Dit gebeurt vaak door 
het oefenen van de situatie, die we 
tijdens de aktie verwachten aan te 
treffen. we spelen met elkaar de ak
tie en door het samen napraten ont
dekken we all erl ei dingen, waar we 
tijdens de aktie aandacht aan moeten 
schenken. 
Bijvoorbeeld, hoe wi~len we van onze 
kan·t de konfrontatie ID8t de politie 
laten verlopen, hoe werken we als 
groep tijdens de aktie samen , welke 
kleren kun je het beste aantrekken, 
hoe kunnen we elkaar het beste onder
steunen • hoe ziet de plek van de ak
tie er precies uit. 

Voor veel 118llSen is het nieuw CD een 
bewuste keuze te aalten voor een ge
weldloze direkte aktie. Ben onderdeel 
van de training is dan ook, hoe je 
geweldloos aktie kunt voeren en wat 
daarvoor nodig is. Dit laatste qaat 
niet in de vorm van een diskussie, 
maar aan de hand van ervaringen tij
dens de tr&ininq. Het is iets heel 
anders cm intellektueel voor geweld
loosheid te kiezen dan om die keuze 
tijdens een aktie in praktijk te 
brengen. Training geeft je de kans om 
uit te zoeken hoe jij in een derge
lijke situatie kunt reageren. 
Tijdens dit onderdeel van de training 
leren we ook vormen van geweldloze 
bescherming van jezelf en elkaar tij
dens de aktie. Vooral dit onderdeel 
is belangrijk , omdat het mensen vaak 
minder gespannen maakt als ze weten 
hoe ze zichzelf en andere kunnen be
schezmen als dat nodig mocht zijn. 

STEUNGROEP 
Dit brengt mij bij een ander punt wat 
belangrijk is bij het voorbereiden 
van akties: het vormen van kleine 
steun- of basisgroepen. Een geweldlo-• 
ze aktie is iets anders dan een de
monstratie. oe deelnemers aan een 
aktie kiezen een weg, waarbij kon
frontatie met de overheid haast on
vermijdelijk ia. In zo ' n situ.atie is 
het belangrijk om mensen om je heen 
te hebben met wie je vertrouwd bent, 
mensen die je kent en van wie je weet 
hoe zij tegenover de aktie staan. 
Mensen aan wie je steun kunt vragen 
en van wie je opaan kunt tijdens de 
aktie. 
Daarom vormen we vaak basisgroepen 
van ongeveer tien tot vijftien perso
nen. die tijdens de aktie bij elkaar 
blijven. Sommige groepen zi 1n mensen, 
die elkaar al heel lang kennen en 
mensen, die uit dezelfde plaats ko
men. Andere basisgroepen worden al
leen voor een bepaalde aktie ge-

vormd. 

Betrokkenheid is ook essentieel. De 
aktie hangt a.f van de inzet en het 
uithoudingsvermogen van de deelne
mers, en van hun betrokkenheid. Die 
betrokkenheid wordt het meest duide
lijk in het samen nemen van beslui
ten - 'unanieme besluitvorming ' • 
Dat we voor deze manier kiezen heeft 
ook te maken met onze visie op de 
samenleving. Daarin worden veel be
sluiten genomen, zonder dat de me.nsen 
op wie de beslui ten betrekking hebben 
erbij betrokken zi~n. We willen een 
alternatief zoeken. Al experimente
rend willen we een nieuwe manier van 
met elkaar omgaan zoeken. En op den 
duur een nieuwe vorm van demokratie, 
die ernst maakt met wat mensen bezig 
houdt en waarin macht gedeeld wordt 
in plaats van opgestapeld te zijn in 
de handen van de "200 van Mertens" 

We willen.. dat onze manier van werken 
in overeenstemmihq is met onze visie. 
Dat is ook ~ên van de dingen, waar 
het in de training om gaat: ontdekken 
hoe wij als mensen kunnen groeien en 
veranderen , zodat wijzelf drager~ 
worden van waarden, waarop echte vre
de is gebaseerd en niet steeds op
nieuw de fouten van het verleden her
halen. Dat gaat natuurlijk niet van
zelf, dat leren we met vallen en op
staan . Training kan ons daarbij een 
handje helpen. 

EERSTE DAG 
Boe kaD een dag iD een noedeskaap er
uit zien? Laten we ons voorstel~en, 
dat we voor het eerst deelneaen aan 
een aktie en de vorige avond i .n het 
kaap aangeka-en zijn. Als je het la
ter beschrijft voor faailie of vrien
den, zou het er ongeveer zo uit kun
nen zien: 
"I.k werd de eerste ochtend wakker 
door een bel. Ik ging me wassen bij 
de douches en hoorde daar, dat er in 
á~n van de grote tenten een ontbijt 
werd klaargemaakt. Na het ontbijt 
ging ik eens op ooderzoek uit. Op een 
centrale plek in het kàmp is een in
formatiebord, waarop alles staat wat 
er gebeurt in het kamp. Ik zoek voor
al naar infotma.tie over het vormen 
van basisgroepen . want ik ben alleen 
naar het: kamp gekomen en wil graag 
met andere mensen een ba.sisgroep op
zetten. Qn 10 uur is daarover een 
training bij de grote blauwe tent. 
Daar ga ik dus zeker heen. 
Maar er staat n·oq veel meer aangekon
digd: een workshop om je voor te be-

rei den op de konfrontaties t ijdens 
de aktie • een workshop in gezamen
lijke besluitvorming, geweldloze le
vensstijl, geweldloos omgaan met kon
flikten. Het duizelt me allemaal een 
beetje. Eerst maar naar het vormen 
van basisgroepen, daarna kijk ik wel 
verder. Ik Wist niet, dat er zoveel 
achter ' training in geweldloosheid' 
schuilging. Ik zie ook, dat er van
avond een 'koeriers-overleg' is. Ben 
benieuwd wat dat is. Daar probeer ik 
vandaag noq eens achter te komen. 

"Het kamp gaat er inmiddels gezellig 
uitzien. Er worden spandoeken opge
hangen, er zijn mensen aan het zin
gen, er is een crêche, er wordt ge
voetbald. Tegen 10 uur ga i.k in de 
richting van de blauwe tent. Daar is 
het al behoorlijk druk. Tot nu toe 
ben ik nog niemand tegengekomen 1 die 
ik ken, dat voelt onwennig. 

Weer een ander : basi.sqroep met ver
schillende nationaliteiten, basis
groep 50+. I.k ga bij het bord ' ge
mengde basisgroep' staan. Daar staan 
ongeveer dertig andere mensen. We 
worden willekeurig in tweeên ver
deeld en iemand vraagt ons om achter 
haar aan te lopen naar de plek waar 
de trafning zal worden Negeven. 
We gaan in een. cirxel zitten. Degene 
die de tra.ining doet, stelt zich voor 
en vraagt of we eerst een kennisma
kingsrondje zullen doen. Daarna zal 
zij het voorstel voor het programma 
van de dag met ons bespreken. Tijdens 
de kennismaking blijkt, dat we uit 
heel verschillende plaatsen komen. 
Iedereen vertelt ook iets over z ich
zelf wat de anderen niet kunnen weten 
en wat j e toch leuk vindt om te ver
tellen. Dat maakt de sfeer meteen los
ser . Het valt me op, dat degene, die 
de training doet, erop let dat ieder 
in de groep even lang aan bod komt. 

"Dan wordt het voorstel voor het pro
gramma van de dag doorgenomen. Eerst 
zal er een kort verhaal zijn (van 15 
minuten) over ' wat zijn basisgroepen 
en hoe gebruiken we ze in akties' • 
Daarna krijgen we tijd om in paren te 
praten over 'wat heb ik nodig van een 
basisgroep ' en dat brengen we in in 
de grote groep van 15 personen. Daar
na bekijken we samen het aktie- plan 
en is er tijd om informatieve vragen 
te stellen. Dan zullen we een aantal 
situaties, die kunnen voorkomen tij 
dens de aktie met elkaar spelen en 
erover naprate.n. 

Na de lunch is er noq tijd voor twee 
onderdelen: juridische i nformatie en 
een rondje ' waar zie ik tegenop' en 

~~ 

A XIE 
'wat zijn mijn sterke en zwakke kan
ten in spanneJ)de situaties '. Als het 
nodig is zullen we daarna taken ver
delen in de basisgroep: wie zorgt er 
voor het eten tijdens de aktie, wie 
heeft er een verbanddoos, wie regelt 
het vervoer naar de aktieplek, moeten 
we nog spandoeken maken. We maken ook 
afspraken over hoe we ~ basisgroep 
ti j dens de aktie verder zullen gaan, 
- bijvoorbeeld ~ên keér per dag bij 
elkaar komen , samen een konfrontatie
training doen. samen gaan zwemmen om 
elkaar beter te leren kennen. 

"oe dag vliegt om. I.k merk niet eens , 
dat ik al zo lang bezig ben en onge
merkt heb ik de mensen in mijn basis
groep beter leren kennen. Bet valt me 
op, dat er van me verwacht wordt, dat 
i k duidelijk kan zeggen welke steun 
ik nodig heb en hoe ik ben. Dat vind 
ik n.iet zo makkèlljk, want ik ben 
niet geWend om dat te zeggen. Ik merk 
dat het helpt te bouwen aan onderling 
vertrouwen, maar ik moest wel eerst 
een schroom overwinnen. 

Tussendoor doen we allemaal kleine 
lijfelijke spelen. Bet is me niet zo 
duidelijk, waarom dat is, maar we 
hebben wel veel plezier met elkaar 
en de sfeer is er ontspannen door en 
het onderbreekt het prate.n. Als de 
training voorbij is voel ik me veel 
vertrouwder in het kamp. Ik ken een 
aantal mensen, heb een eigen basi.s
groep, waarmee ik verder zal optrek
ken tijdens de aktie en door alle 
informatie "en spelen voel ik me min
der onze.ker voor de aktie. " 

EVALUATIE 
zo kan de eerste dag eruit zien. In 
de dagen ern.a zijn er vaak workshops 
met een duidelijk thema: besluitvor
ming, konfrontatietrai.ni.nq, geweld
l oos omgaan met konflikten, enzo
voorts. In die dagen moet vaak ook 
de verdere voorbereiding van de aktie 
gedaan worden, - bijvoorbeeld kon
takt met de pers, maken van spandoe
ken, stencils . zorgen voor tenten . 
Vaak nemen basisgroepen als groep 
bepaalde taken voor de aktie op zich 
Achteraf is er vaak tijd om wat er 
gebeurde met elkaar te eYalueren, en 
te kijken wat goed en fout ging tij
dens de aktie om daarvan te leren 
voor een volgende keer. 

De workshops met trainingen blijven 
doorgaan. Er komen namelijk steeds 
nieuwe mensen bij in het ka.p en die 
moeten ook weer nieuwe basisgroepen 
vormen en ervaring kunnen opdoen, 
voordat zij gaan deelneaen aan de 
aktie. Op die aan1.er vormen training 
en aktie 6ên geheel en beinvloeden 
zij elkaar. De ervaringen van de ak
t i e worden gebruikt oa de train1ngen 
de volgende keer nog beter op de 
werkelijke situatie aan te sluiten 
en de trainingen worden gebruikt oa 
ni euwe aktievoraen eerst uit te pro
beren voordat we ze gebruiken tij
dens de aktie. 

Yvonne d.e Bruijn 

Mensen, die belangstelling hebben 
voor trainingen in geweldloosheid 
kunnen die aanvragen op d.e vol 
gende adressen: 
- Meth Madura, Weverssingel 7, 
Amersfoort, tel : 03S - 722964 
- centrum voor Geweldloze Weer
baarheid, Leliegracht 54, Amster
dam, tel: 020 - 229716 
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De vredesbeweging in Engeland maakt op het 
ogenblik een stormachtige ontwikkeling 
door. Na de •omarming' en blokkade van 
Greenham Common op 12 en 13 decembèr vorig 
jaar werd met Pasen een menselijk lint 
van 25 km gevormd. Binnen zeer korte tijd 
worden ongelooflijke dingen georganiseerd. 
Hoe is dit mogelijk? Wat zijn de achter
gronden van deze massale akties? 
En wat kunnen wij hiervan voor de Neder
landse situatie leren? 

De belangrijkste reden waarom er in Enge
land op het ogenblik zoveel gebeurt is 
het ontstaan van de vr edeskampen en met 
neme het ontstaan van het vrouwenvredes
kamp in Greenham CoiDIDon . L 
GREENHAM COMMON ~ 

Sinds september ~.81 verbli.j ft een groep 
vrouwen permanent voor de ingang van de 
toekomstige kruisrakettenbasis . 
Vanuit dit vredeskamp worden direkte 
geweldloze aksies tegen de basis georga
niseerd. Hoewel ze s indsdien 3 maal 
ontruimd zijn, ze niet meer in tenten 
maar onder plastic 100eten bi vakkeren is 
Greenham uitgegroeid tot het bymbool van 
het verzet tegen de kruisraketten. 
OOk op andere plaatsen waar nucleaire 
bases zijn, zijn vredeskampen ontstaan. 
Verspreid over Engeland en Schotland zyn 
er nu 13 plaatsen waar mensen permanent 
met het organiseren van het verzet tegen 
de kernbewapening bezig zijn. 

De aktie van het· vrouwenvredeskamp die 
tot nu toe het meest de aandacht heeft 
getrokken is het vormen van ~en ring om 
Greenham (omarming) op 12 december en 
de blokkade op 13 december vorig jaar. 
Een paar maanden voor de aktie zijn 20 
vrouwen uit het kamp naar hun vroegere 
woonplaats gegaan en hebben vandaaruit 
zoveel mogelijk bekendheid aan het plan 
proberen te geven . 
Bij de aktie bleek heel duidelijk dat de 
vrouwen van het kamp de touwtjes niet 
zelf in handen wilden houden.· De vrouwen 
die kwamen vuiden de aktie zelf in. 
ZO waren er in eerste instantie op de 
maandagJOOrgen trainingen (in het blok
keren) gepland en s'middags de blokkade. 
Maar uit diskussies op zaterdagavond bij 
de ingangen van de basis bleek daar geen 
behoefte aan te zi jn. Dus werd er de 
maandag de hele dag geblokkeerd. 
Wat wel van te voren erg duidelijk was: 
dat alleen vrouwen aan de aktie mee zou
den doen en dat op eventueel geweld van 
de politie niet met tegengeweld gerea
geerd zou worden. 

VREDESCAMPEN 

De komst van de vredeskampen in Engeland 
valt samen met de dreigende komst van de 
kr-Uis raketten. In Greenham Common gaat 
in december '83 de eerste serie ge
plaatst worden. Daar ontstond dan ook 
het eerste (vrouwen) vredeskamp (sept'81} 
Een paar maanden later kwam er een kamp 
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bij de geplande 2 e kruisrakettenbasis 
(Molesworth) • Daarna kwamen er snel 

kampem.enten bij. Afgelopen zomer waren er 
zelfs 20 ' op het ogenblik zijn er 13 
permanent , zodat bij de meeste nucleare 
bases vredeskampen zijn . Da.arvan zijn de 
meeste gemengd (naast het vrouwenvredes
kamp in Greenham is er nog één ander 
vrouwenvredeskamp) Toen in december be
kend werd dat het NAVO- hoofdkwartier ver
plaatst gaat worden naar .High Wighcombe 
ontstond er daar ook gelijk een vrdes
kamp. 
Vanuit al deze plaatsen worden er d.irekte 
geweldloze aksies rond nucleaire bases 
uitgevoerd·. Zo vond er op 31 december een 
grote blokkade plaats bij "'Opper Beyford 
(een F111 bas is) de eis was: geen kruis
raketten. Begin juni is er op dezelfde 
plaats een 4-daagse blokkade gepland. 
Met Pasen werd in Schotland de nucleaire 
basis Faslane door 3000 mensen omarmd 
(georganiseerd door het vredeskamp bij 
Faslane). 

Bet is moeilijk een algemeen beeld te 
geven van het leven in een vr~deskamp . 

Het zal duidelijk zijn dat er een enorme 
inzet vereist is (zeker in de winter} om 
er permanent te wonen. In de praktijk 
komt het erop neer dat er maar weinig 
mensen zijn die dat kunnen of willen,maar 
er zijn heel veel mensen die er voor een 
tijdje komen of alleen langs komen. 
Het kampement is een soort kristallisatie 
punt van waaruit allerlei dingen kunnen 
gebeuren. De onderlinge solidar i te i t 
speelt een ontzettend belangrijke rol . 
Mensen komen bij elkaar in hun verzet 
tegen de kernwaanzin; maar dat blijkt 
niet het enige te zij n. De manier waarop 
je met elkaar omgaat, de mogeli j kheid dat 
iedereen tot z'n recht komt zij~ van 
essentieel belang . Er bestaat dan ook 
geen hi~rax:chie . 
De kampen zijn op het ogenblik heel dui-
delijk de voorhoede van de engelse vre
desbeweging. Ze vervullen een belangrijke 
rol, nl. het bediskussH~ren, uitdenken en 
organiseren van ak:ties rond de nukleaire 
bases . 
Door de vredeskampen is de bereidheid tot 
het voeren van aktie in Engeland veel 
groter aan het worden, maar dat komt na
tuurlijk ook omdat daar sprake is van een 
grote dreiging t ·.·a . v. de kruisrakett en. 
De voorbereidingen voor de basis zijn in 
Engeland in een vergevor derd stadium. 

CND 

De voorhoederol 

CND- de britse georganiseerde vredes
beweging - die het afgelopen jaar enorm 
gegroeid is,_ neemt nu een- heel andere 
houding aan dan· begin 60 er jaren. 
Toen speelde de vraag ook of er al dan 
niet tot direkte geweldloze aksies moest 
worden overgegaan. Bet verschil van 
mening over deze vraag was destijds zo 
groot dat het tot een splitsing van de 
beweging leidde . 

Het gebeuren bij Greenham heeft voor CND 
duidelijk inspirerend gewerkt·.- ZO werd 
er met Pasen door het CND een menselijk 
lint van 25 km georganiseerd. Dit lint, 
dat van Burghfield via Aldermaston tot 
aan Gr~enham liep werd ·gevormd door 
70 .;ooo mensen. 
Heel opmerkelijk was daarnaast dat tij
dens Pasen bij Burghfield de eerste door 
CND georganiseerde blokkade gevormd werd. 
Dit betekent dat het CND niet alleen maar 
over aksies van burgelijke ongehoorzaam
heid praat, maar ze nu ook zelf organi
seert. De blokkade bij Burghfield werd 
door CND noodzakelijk geacht om de nodige 
ervaring op te doen. 
Want als de krui·sraketten komen en er tot 
echt massale, qeweldloze aktie overqegaan 
moet worden dan is ervaring daarin van 
groot belang. 

Conclusie 
In Engeland spelen basisinitiatieven -
de vredeskampen - een vitale rol bij de 
ontwikkeling van de vredesbeweging. 
Een verdere ontwikkeling van de vredes
beweging in Nederland is enkel mogelijk 
door gelijksoortige basisinitiatieven. 

eddie 

van hoe de vrouwen 
de basis binnen
februari, 1983 

Vroeg in de morgen • • • het sneeuwt 
• • geluid is er te ho.ren van trommels 
en van vrouwen-stemme.n rondom het kamp
vuur. 
Daags te voren hel;lben we drie lange slan
gen gemaakt, om slingerend en dansend de 
basis binnen te gaan op de dag, dat Be
seltine (de minister van defensie) het 
stadje Newbury bezoekt. 
Praktiese dingen - -het aanschaffen van 
plast.ic, naaien, schilderen • • • magie
se gevoelens - de slang - energie van 
vrouwen - de geest van de natuur - de 
lente, die terugkeert naar de aarde -
genezing - leven - plezier - gelach -
bekommernis • • • 
Iedereen is overal • • Dan is plotseling 
de chaos voorbij en zitten we allemaal 
in twee busjes en twee auto ' s en maken 
onze tocht rondom de basis naar het ont
grendelde 'gat' aan de andere kant • • • 
• het 'gat', dat de politie gemaakt had 



ten tijde van de blokkade op 22 maart 
(1982), toen 34 vrouwen waren gearres
teerd. Het 'gat• t waar tijdens de blok
kade op 13 december -ongeveer 20 vrouwen 
door naar binnen waren gegaan, a:n 
sneeuw-vlokjes en zaad te planten. De 
a:ngeving leek vriendelijk en verwelko
mend • . ••• We keerden wee~ terug op de 
zevende februari . 
We drongen binnen door het gat • • • zon
der schade aan te richten , • • er worden 
alleen drie bouten losgeschroefd • • on
geveer veertig vrouwen hullen zich in 
haar slangenvlees • • • de slangen heten 

Cybil, Cessily en Rosie. Zingend en 
glijdend gaan we op weg naar de start
baan. Cyoil verdwijnt in de verte • • • 
Cessily en Rosie leggen haar geschilder
de huiq op de startbaan en kanen opnieuw 
tot leven. (Twee tamelijk warrige poli
tie-agenten liepen eerst voortdurend in 
de weg, maar gaven al gauw op.) 
Een paar politie-busjes kanen op de 
startbaan tot stilstand, in een half
slachtige poging ons te doen stoppen, 
maar we ontwijken en rennen ze voorbij, 
pakken elkaars banden weer vast en gaan 
door. Ongeveer een ha~ve mijl verder 
besluiten we an naar grote hopen aarde 
toe te gaan, waar arbeiders aan het werk 
zijn • • • an te zien wat zij doen ! • • 

en a:n met ze te praten. We gaan boven op 
de hopen zitten, brengen het gegraaf tot 
stoppen • • • praten met de mannen, die 
eerst heel bezorgd waren, toen ze zagen, 
dat er 30 vrouwen op hen afkwamen • • • 
maar we zwaaiden en riepen 'hallo' • • 
en ze realiseerden zich, dat we vriende
lijk waren. 
We zeiden tegen de arbeiders, dat we in 
de grote kuil zouden kruipen, die ze aan 
het graven waren (de kuil had iets met 
benzine-tanks te maken) • Toen een groep 
poli.t.ie-agenten en soldaten op ons af 
kwam an ons te grijpen, kropen we in de 

kuil en bewogen ons in een cirkel rond. 
we werden weggesleept naar de busjes • • 
• We waren al een paar uur binnen de ba
sis ft (Of je je weg laat slepen is een 
keuze van iedere vrouw apart. Ik wilde 
persoonlijk niet inschikkelijk zijn bij 
deze gelegenheid, en dus deed ik alsof 
ik kreupel was. ) 
Newbury politie-buro leek net het vrou
wenvredeskamp (met enige voor-de-hand
liggende verschillen!!!) ••• zoveel 
vrouwen van alle leeftijden en allerlei 
achtergronden. Zij van ons, die slangen 
waren geweest, werden na ongeveer twee
en-een-half uur vrijgelaten en de poli
tie zei, dat er een onderzoek zou worden 
ingesteld. We zouden misschien worden 
aangekla.agd wegens het toebrengen van 
strafrechtelijke schade (die was er 
niet} en wegens vrede-breuk (het was een 
heel vreedzame aktie} • • • maar wat 
doet dat ertoe • • • ? 
Wel, ••• de godin zorgde voor ons die 
dag • • • ·of de slangen-verlokkers - om 
ons veilig terug te doen keren stond er 
voor iedere slang buiten het hek een 
vrouw muziek te spelen. 
we leren gaandeweg, we groei.en en her-

GREENHAM 
VRQU WE N-V RE DESKAMP 

Annemieke RQelofsma 
en Marion Segaar 

Kilometers lange rijen van bussen en per
sonenauto' •. Lanezaaa voorteehui vend, in
stekend, parkerend. Rijen mensen op de 
weg, aensen in. de bera. Rugzakken op, 
zwaaiend, tekens van herkenn.ing. Er hangt 
een ontspano$D sfeer. 
Bet ia 12 december, 1982, Greenham Com
mon, Engeland"" We zijn op weg naar het 
vrouwenvredeskamp bij de luchtmachtbasis 
van de us.Ai'. Dat kaap is daar nu al an
derhalf jaar. 

Daar staan we, temidden v.an duizenden 
Vl:ouwen. En er kanen er meer, steeds 
meer. Het is werkelijk onvoorstelbaar! 
Vrouwen overal vandaan, vrouwen met alle
maal verschillende achtergronden. we 
staan bij de hoofd-ingang van de basis, 
waar het kamp zich bevindt. Mannen worden 
.naar een andere ingang gestuurd, wa.ar ze 
de vrouwen-aktie kunnen steunen door de 
kinderen op te vangen, eten klaar te ma
ken en waar ze onderling kunnen diskus
si!ren. 
Nadat we voor de hoofd-ingang hebben ge
zongen en gespeeld, al glijdend in de 
vette modder, besluiten we langs het hek 
te . lopen en bij een andere ingang weer 
op te treden. Vanmiddag zal de basis 
worden omarmd. 
Stapje voor stapje, balancerend, lang
zaam glijdend, schuiven.we langs de hek
ken. En met ons vele anderen. Aan de 
hekken staan vrouwen, zingend, klappend 
en roepend. Zij behangen de hekken met 
foto's, wol, ballonnen, poppen ~ Een 
stukj~ herinnering, een stukje herken
ning. Er worden handen gegeven, steun, 
er wordt gelachen. Vrouwen sluiten zich 
aan. De rij vertoont steeds minder ga
ten. Eert stijve Engelsman in knickè
bocker zegt 'vadérlijk', "they have done 
joly we~l". Daar kant Kathy aan. Ze 
sjou\111; met een mobilofoon rond. Ja, 't 
is zo ver, we kunnen de basis a:narmen! 
Negen Engelse mijl in de rondte! Al ba
lancerend houden we elkaars handen vast. 
't Is gelukt! En rondom gaat het als een · 
lopend vuur. 

"You can't kill the spirit, 
she i s like a mountain, 
old and strong, 
she goes on and on and on .. " 

ontdekken de verhalen van de oudheid. 
Ik geloof niet, dat de slang in het ver
haal over Adam en Eva kwaadaardig was . 
Of de vrucht der kennis, toen hij een
maal rijp was, gegeven of gestolen werd 

· doet er voor mij op dit moment helemaal 
niet toe • • • Adam was niet klaar voor 
die vrucht. We hebben het patriarchaat, 
en kijk eens waar we nu zijn? 

Op de rand van de afgrond, van een we
reldramp • • ~ het pad van de vernieti
gende alchimie loopt uit op zelfmoord. 
Eva moet ofwel de vrucht terugnemen, of 
een andere boom kweken • • • ontrafel 
de warboel, spin en weef de draad van 
het leven opnieuw •• met zorgzaamheid 
en erbarm.ing, kracht en hartstocht. ~lim 
en sluw - met al haar dromen en visioe
nen • • • in deze vreemde, vervreemdende 
moderne wereld. 

Jayne 

* (vertaald uit Women's Peace Camp, Feb.83} 

COMMON 
Tegen de avond vlammen overal de kaarsen 
aan, bij de ingangen, l!lJlgs de hekken. 
Overal verrijzen tenten in de modder. Er 
wordt gezongen, gegeten, gelachen, gedis
kussi~erd, ervaringen worden uitgewis
seld. In een grote tent wordt vergaderd 
en besloten om de volgende ochtend vroeg 
met de blokkade te beginnen. Overal zit
ten groepen vrouwen te overleggen op 
welke plek ze zullen blokkeren. Er word~n 
afspraken gemaakt: wie wil blijven zit
ten, zelfs al sommeert de politie om te 
vertrekken, wie eventueel kan worden op
gepakt, welke vrouwen ondersteunende ak
tiviteiten willen verrichten. Er wordt 
geregeld wie er in de gaten zal houden of 
er vrouwen worden opgepakt en wie ervoor 
zorgen, dat er hulp komt van een advo
kaat . 
Langzaamaan begint de stilte weer te ke
ren. We slapen i.n een tilveren tent voor 
de hoofd-i.ngang in het stro. Enkele vrou
wen praten nog met de militairen en de 
politie aan de hekken. Zo zachtjes aan 
dommelen we in. 't Is goed koud. 
De nacnt is · om, alvorens zij goed lijkt 
te zijn begonnen. In het dampige och
tendschemer zien we schimmen voorbij 
schieten. Iedereen trekt naar de ver
schillende ingange~ en 'gaps' (plaatsen 
waar de militairen makkelijk de basis qp 
kunnen door de hekken door te knippen) • 
De stemming is uitstekend. Vuurtjes wor
den gestookt en we drinken thee om een 
beetje op te warmen. Al snel worden er 
via de walkie-tall:ies vrouwen opge.roepe.n 
om naar de ingangen te kanen waar de po
litie in grote getale probeert de blokka
des te breken. Dit gaat de hele dag door. 
Soms is het even rustig en wordt er ge
zongen, gedanst en gegeten. Op andere mo
menten echter is iedereen nodig om ervoor 
te zorgen, dat de militairen de basis 
niet op of af kunnen. Het lukt de politie 
maar een heel enkele keer an door de gro
te groep vrouwen heen te breken en er een 
bus doorheen te jagen. De poli tie kan het 
niet goed aan en er wordt dan ook regel-· 
matig a:n extra hulp gevraagd. Een agent 
roept vertwijfeld, "We are overwhelmed". 
Zo lukt het zo'n 35 duizend vrouwen, die 
speciaal op ee~ oproep van de vrouwen van 
Greenham Common gekomen waren, an deze 
aktie tot een grandioos ges:J,aagde aktie 
te maken. Wel te verstaan, tot de groot
ste in de lange rij van akties., vari~rend 
van lobbyen van het parlement tot het be
zetten van de 'sentry-box' (wachthuisje) 
bij de hoofdingang. De vrouwen in Green
ham geven niet op en gaan door met hun -, 
geweldloze aktie. Sinds de aktie van 12f 



Vervolg Greenham Common , 
Vrouwenvredeskamp. p. 7 . 

en 13 december 1982 zijn zij een aan:
tal keren de basis binnengedrongen. In 
de nacht van 31 december 1982 en 1 jan 
1983 dansten zij zelfs op de s l io ' s 
binnen de hekken. 
Maar de heren zitten ook niet stil . 

Vanaf 8 maart 1983 1s Greenbam Com-
mon geen ' common' land meer. Zo maait 
het nukl~aire apparaat stukje bij beet
je de grond onàer onze voeten vandaan . 
We mogen dit niet verder laten gebeuren 
zullen geweldloos blijven strijden. 
"I am woman hear me roar, in numbers 
toa big to iqnore •••• As I spread 
my laving arms across the land •• •• "~ 

HISTORIES VERZET 
BIJ G.REENHAM 

28 alllJ118tus, 1981: de 'vrouwen voor 
Ieven Öp-aArde • lopen helemaal van 
Cardiff naar Greenham CcmDOn. In deze 
vredesmars wordt 110 mijl afgelegd·. 

i .!.el2_t~E_: vier vrouwen ketenen 
zichzelf vast aan het hek bij de 
hoofd-ingang van de basis. Ze eisen, 
dat er door de televisie een debat 
wordt u1tqezonden tussen v.rouwen van 
de vredesmars en een woordvoerder van 
net m1nisterie van defensie. 

Uit deze dirakte aktie kaut op na
tuurlijke wijze het vrouwenvredeskamp 
voort. Eerst tenten, vervolgens cara
van.s. Bet wordt een ontmoetingsplaats 
waar mensen iàeeln uitwisselen en ge
voelens uiten • ••• 

12 december: -een stoet trekt door de 
änëeüw -naar het stadje Newbury om 
daar mee te doen aan een fakkel- op
tocht. Di e wordt gehouden vanwege de 
verjaaràa9 van het NA'l'O-dubbel~be
sluit. 

!8_J~~ari, 1982: ' weeklagen ' voor 
het parl ementsgebouw op de dag van de 
openJ.ng van het parlement. Veel and
re vrouwen voegen zich bij de vrouwen 
van Greenham. Samen waarschuwen zij 
de politici hun nuclea1re politiek te 
herzien. 

1 februari : vrouwen in het kamp be
sl.Tsäeiï,"'dat aUeen vrouwen daar mo
gen wonen. Mannen worden uitgenodigd 
0111 overdag op bezoek te k.auen. 

21 maart: viering van de eerste lente 
'da'g. -lODuizend mensen gaan naar de 
basi s om hun/haar wens van een vei li
gere , atoomvrije toekOlliSt te u i ten . 

21/22 maart : ongeveer 3 honderd vrouwen 'biöltkeren alle i ngangen 24 uur 
lang. 34 van haar worden gearresteerd 
bij een gat, dat de politie in de 
blólckade slaat om verkeer door te la
ten van de basis. 

.!!!.e!""!.A!.Il~: het vredeskamp wordt voor 
de e ers te keer verwijdetii, Tégen het 
kamp wordt bij het hoger gerechtshof 
een aanklacht ingediend. De ontru1ming 
duurt 9 uur, totdat tenslotte de boom
hut is neergebaald uit d~ populier in 
het mi dden van het oorspronkelijke 
kamp-terrein. Bet vredeskamp wordt oP
nieuw opgezet op een ander stuk grond, 
dichter bij de weg. · 

! 1 un1: vrouwen van Greenham spreken 
op een Byd-Park bijeenkomst van de 
grote Britse vred.es- organ1satie, het 
CND. Zij roepen andere vrouwen op au 
daags daarna me.e te doen aan een di
rekte aktie. 
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!~u~u~tus: 10 duizend stenen worden 
op het oorlogs-monument in Newbury 
geplaatst, ~er berinnering aan de 
slachtoffers van Biroshima. 

27 augustus : vrouwen bezetten de 
waëhtpÖst bij de hoofà-ingang, Ze zin
gen en ze beantwoorden de telefoon, 
totdat de (18) bezetsters worden ge
arresteerd. 

.!_8_s_s>!~r: tweede ontruiming , dit
maal van de grond, toebehorend aan 
het ministerie van transport, Zoge
naamd ter verfraaiing van het land
schap worden duizenden rotsstenen op 
het terrein ·uitgestort. Terwijl het 
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januarinu.aer van het Duitse blad 
"Grasawurzel .revo l ution". 
Bet i s een oproep oa in het kader van 
de paasaarsen in Duitsland aeerdere 
dagen l ang dirakte geweldloze altties 
te houden, Op veel plaatsen in 
Dut tsland i s da t ook gebeurd. 

(zie paasblokkades in Duitsland) 

'' De vredesbeweging is sinds 1980 
behoorlijk gegroeid. Miljoenen mensen 
hebben deelgenomen aan demonstraties 
en handtekeningenakties voor ont
wapening en t~en de nieuwe middel
lange afstandsraketten. Toch heeft 
de vredesbeweging geen tasbare r
sultaten geboekt, 

Nog meer dan de vorige regering (de 
sociaal- liberale koalitie) zal de 
huidige regering onder leiding van 
de christen-democraten met alle 
macht p r oberen 0111 de statione r ing 
van middellange afstandaraketten 
door te zetten. onafhankelijk van de 
u1tkomst van de onderhandelingen in 
Genlve is men op verschUlende 
plaatsen begonnen met de voorberei
dingen voor de stationering. 
Deze dramatiese voortzetting van de 
bewapen1ngspolitiek is een mtdaging 
voor de vredesbeweging. 

Voor de noodzakelijke verbreding van 
de vredesbeweging moeten we aktief 
zijn binnen en samen met de vakbond
en. Even onontbeerlijk is dat we 
overtuigingawerk op straat doen, dat 
moeizaam en niet zo spektaJrula1r is . 
Toch maken we onszelf niks wi js. 
Uit de geschiedenis weten we, dat 
het bestaan van een meerderheid in 
de bevolking en in maatschappelijke 
instellingen alleen niet vol doen.de 
is om regeringen ertoe te dwingen 
op beslissende momenten toe te geven. 

Aan het eind van de vijftiger jaren 
hebben de Verenigde Staten en de 
regering Adenauer de plaatsing· van 
atoomwapens doorgedreven - tegen de 
wil van de meerderheid van de bevol
k.ing en van de toegewijde vakbon~erl. 
Begin zestiger jaren was de meerder
heid van de Britse bevolking voor 
eenzijdige atoomontwapening. Ook die 
meerderheid is genegeerd. 

Als de nieuwe vredesbeweging ernst 
wil maken met baar belangrijkste 
eisen, als zij politiek gezien niet 
in. het luchtledige wil hangen - dan 
moet zij zich voorbereiden op een 

conf~rontatie met de heersers . 
Dan m:>et zij bereid zijn om eén verzet 
van burgerlijke ongehoorzaamheid te 
ontwikkelen. 

We weten, dat de stationering van de 
miàd.ellange afstandsraketten de stra
tegiese situatie in Europa zal ver
anderen en het gevaar van een kern
oorlog vergroot. We weten ook dat 
. mede daardoor het voor westerse 
industrielanden mogelijk wordt hun 
belangen in de Derde Wereld nog 
ongestoorder door te drijven . 
Steeds meer mensen in de vredesbewe
ging vragen zich daarom af, wat we 
kunn.en doen, als protesten met 
woorden geen effekt hebben ~ Velen 
hebben het gevoel, dat radilcale vor
men van protest en aktie nodig zijn, 
maar vinden het moeilijk om zo ' n 
dirakte confrontatie met het staats
geweld aan te gaan, 
Dit aarzelen is geen toeval. 
We zijn best bang als we eraan denk
en wat die aksies betekenen : het 
doorbreken (bescheiden) van de voort
durende beschikbaarheid van atoom
wapens voo.r de militairen van de NA
TO. Ze worden uitgedaagd rechtstreeks 
te reageren. 

Deze vo~ van verzet vereist daarom 
veel meer voorbereidingstijd en 
de bereidheid om grotere risiko's te 
nemen . Toch geloven we, dat steeds 
meer mense.n bereid zullen zijn om de 
verantwoordelijkhei.d voor vrede en 
overleving in eigen hand te nemen . 

Als groepen, organisaties, samenwer
kingsverbanden en individuen, die 
aktief zijn binnen de vredesbeweging 
ondersteunen we initiatieven voor 
verdergaand verzet en willen bijdra
gen tot hun verbreding. Daarom roe
pen we op om in het kader van de 
paasmarsen van 1983 geweldloos ver-

vredeskamp ronàau haar wordt verwoest 
b l ijven de twaalf vrouwen zingen en 
elkaars handen vasthouden. Nog die
zelLde àaq wordt het kamp qpnieuw op
gericht op het stuk land, waar het 
eerst was gevestigd. 

13 december: alle toegangen worden 
door-ái ën-nabij de duizend vrouwen 
geblokk.eerd. Saumige vroliwen knippen 
het hek open en bet.reden de basis. 
Ze p l anten zaad en maken een cirkel 
van kaarsen. Bij de blauwe poort wor
den vrouwen keer op keer weggesleept 
0111 verkeer door te late.n . De poli tie 
treedt heel hard op. 

! 1~u~!• 1983: bij de dageraad van 
de eerste dag van het jaar kliDIIIen 
vrouwen via ladders over het hek. 44 
van haar bereiken het dak van een 
loods en maken daar een uur lang een 
ronde-dans, totdat ze worden gearres
teerd. ~ 

z.et te plegen, om de vlotte gang van 
zaken bij de bases voor atoomwapens 
te verstoren. Een mogelijkheid is 
om menselijke of materiaal blokkades 
te houden, ter verhindering van het 
militaire verkeer naar de bases toe. 
De akties moeten afgestemd worden op 
de plaatselijke omstandigheden en 
de deelname van veel mensen mogel ijk 
maken . Bet is aan te bevelen om 
gemeenschappelijke betogingen te 
houden, samen met dee.lnemers van 
andere Paasmars- aktiviteiten . We 
roepen alle vredesgroepen op om .dit 
voorstel te bespreken, bm mee te doen 
met plannen , die al zijn gemaakt, en 
om de tafel te gaan zitten , waar 
dergelijke akties ,nog niet zijn ge-
pland • 

Het geweldloze verzet in het kader 
van de Paasmarsen beschouwen we als 
een duidelijk signaal . We laten zien, 
dat de stationering van nieuwe middel
lange afstanderaketten zal worden 
gevolgd door burgerlijke ongehoorzaam
heid van de kant van de vredesbewe
ging. We willen tonen, dat de We.st
duitse ~redes·beweging zich opmaakt 
voor een vastberaden verzet. 

Stel , dat we het funktioneren van het 
atomaire afschrikkingssysteem op een 
paar plaatsen in ons land tijdelijk 
kunnen belemme.ren. Dit zal de mili
tairen en hen, die plannen smeden 
voor een oorlog 1 nog niet serieus 
beinvloeden . Maar het verzet stijgt 
wel uit boven het nivo van symboliese 
akties . Bet geeft een waarschuwings
effekt. Het publiek kan worden over
tuigd van de ernst van ons protest. 
En we vergaren belangrijke ervaring
en. Ervaringen, die van groot gewicht 
zijn in onze strijd vóór een Europa
vrij van kernwapens en '(Mr verder
gaande stappen in de richting van 
ontwapening. We rekenen erop dat 
steeds meer mensen overal in de Bonds• 
republiek en Europa tot burgelijke 
ongehoorzaamheid zullen overgaan . 
Dat geeft ons moed. Laten we ons 
verzet tegen militarisering, bewape
ning en de nieuwe middellange af
standsraketten duidelijk maken. 
"Atoomwapens de wereld uit - ·te be- 8 
ginnen bij onszelf" ' ' 



In de Nederlandse pers is er bijna 
geen woord over geschreven, maar in 
West-Duitsland is er rond pasen een 
heleboel gebeurd: vredesmarsen en 
manifestaties op heel vee~ plaatsen, 
maar ook een aantal blokkades en cm
armin~en van militaire bases, 

DUITS VERZET OP 

'Greenham CCIIIIDOil' en "caaiso ' zijn 
intussen tot een begrip geworden 
door de vredeskampen en door ander 
geweldloos verzet, dat er rond die 
bas~s in Bnqeland en Italiê resoek
tieve~iJk gaande is. Ook in de West
Duits~ vredesbeweging hebben al veel 
mensen voor 'bw:qerlijlte ongehoor
zaamheid gekozen. 

De radikalisering is daar begonnen 
met een dirakte aktie afgelopen zo
mer. In juli/augustus, 1982, werd er 
twee welten lang een blokkade gehou
den bij de atoom- basis in Grossen
stingen, 8 Honderd mensen, die zich 
grondig badden voorbe1-eid, beletten 
tijdelijk de 'vrije t<~gang' tot de 
basi.s, Bovendien verspreidden ze een 
oproep ao op 12 december op veel 
plaatsen tegelijk vergelijkbare alt
ties te houden. 

De altties op die dag van het beruch
te NATO-dubbelbes~uit over de 'mo
dernisering' waren heel geslaagd. Op 
niet minder dan dertig plaatsen (!) 
werd di.rekt, geweldloos verzet ge
pleegd. Het waren voornamelijk blok
kades - bij bases, waar atoomwapens 
liggen opqeslaqen , bij mogelijke 
stationeringsplaatsen en bij andere 
militaire objekten . Een voorbeeld, 
dat het heel effektief kan zijn om 
juist g~!.c!.n!r!.l.!_s~e!.d te werken, 
vanuit regionale groepen! 

Verder valt op, dat de overgang naar 
burgerlijke ongehoorzaamheid niet 
heeft geleid tot grote verdeeldheid 
binnen de Du1 tse vredesbeweging. De 
blokkades i.n april vielen samen met 
de (ook gespreide) paaamarsen, waar
aan di.t jaar meer dan een half mil
joen mensen deelnamen. Bet aantal , 
dat mee durfde te doen aan blokkades 
was relati.ef gering (rond vijf dui.
zend), maar in sCIIIIIJ.ge regi.o's ware.n 
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zend), maar i.n sCIIIIIJ.ge regio ' s waren 
de direkte akti.ea g~~t!9!_e!.r~ in de 
rest van het paas- gebeuren. 

Ke~linghusen 

De grootste blokkade was er bij de 
opslagplaats voor atoomwapens in Kel
linghusen. Niet geheel toevallig , 
want op 12 december had men hier al 
zo'n zelfde aktie gehouden: een ge
weldloze zit-blokkade van 6 uur voor 
de hoofd-ingang van de kazerne. 'l'er 
voorbereiding was (een derde van) de 
bevolking van Kellinghusen via een 
huis-aan-huis aktie van de plannen op 
de hoogte gesteld, 

oe blokkade tijdens de paas-daqen 
duurde veel langer, e.n er namen een 
veelvoud van mensen aan deel. Liefst 
14 honderd personen waren bereid de 
grotere risiko's verbonden aan burger
lijke ongehoorzaamheid te nemen, ze 
wisselden elkaar af in ploegen van 
vier uur. Dit werd drie dagen volge
houden, ondanks het provocerend op
treden van de politie. 

Al op de eerste avond, na het inzet
ten van de duistern.ia, liep de span
ning op. 48 Mensen werden qear
resteerd. Ze werden ongewild gefoto
grafeerd, persoonsqegevens werden ge
noteerd, en iedereen kreeg een boete 
van 300 mark. omdat anderen op de 
weg gingen zi.tten, kon de politie de 
arrestanten niet wegvoeren en moest 
hen uiteindelijk weer vrijlaten. 

Ontruiminqen volgden keer op keer, en 
de politie trad daarbij keihard op. Zo 
werden mensen aan de haren wegge
sleept, en werden vredes-aktivisten 
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COMISO 
Bind 1983 worden 112 kruiaraketten 
pp1utat op de aili taire buia 
llacrliocco nabij C011iao, een ataclje 
plegen aan de zuiclkuat van Sicilil, 
Magliocco zal daaraee de rrootste 
basis voor kruiaraketten worden. 
Door de plaatains zal de huidtra 
intra-atruktuur (weren, havens e.d.) 
pwijzisd worden ten behoeve van de 
verplaatabare kruiaraketten die van
af voertuiren afreachoten worden ; 
Ir zullen bij dfl basis SOOO aili
tairen rolecerd worden, 
~celijkertijd ontataat er een voe
dinpbodea voor de aaffi a die bij 
rrote bouwopdrachten op Sicilil 
altijd een vineer in de pap h~ft. 
Op dit aa.ent wordt er in hoor teapo, 
dar en nacht, op de baaia rewerkt 
aan de voorbereidinren voor de 
plaatatnr van de 112 kruiaraketten, 

Maar de vredesbeweging zit ook niet 
stil. 
In totaal gingen in Italiê in de 
herfst van 1981 anderhalf miljoen 
mensen de straat op om te demonstre-
ren. 
Op Siciliê werden in een korte tijd 
1 miljoen handtekeningen opgehaald. 
In Oomiso zelf zijn er 2 vredes
groepen aJttief. De CUDIP en het 
vredeskamp. Het vredeskamp is i.nter
nationaal en is i.n de zomer van 
1982 ontstaan. 
Bet kamp is inmiddels ingeruild voor 
een huis in Comi.so, van waaruit vrede 
vredesakties worden georganiseerd. 
Door het vredeskamp werd een anti
mi.Litaristiese mars georganiseerd. 
Op de 8 e maart werd een solidari
teitsmanifestatie gehouden voor de 
internationale vrouwendag. Van deze 
aktie ·volgt hieronder een verslag 
van een van de deelneemsters aan deze 
aktie. 
Peggy Ravestein: 
Op de 8 e maart deden :t 60 vrouwen 

een sit.-in voor de hoofdingang van 
de ~taire basis. 's Middags vond 
een grote, felle vrouwendemonstratie 
plaats tegen militariSlDe. Al deze 
akties waren van tevoren gepland. Na 
de 8 e maart ging echter noq niet 
iedereen naar huls, vooral veel bui
tenlandse vrouwen bleven langer. 
Oe overblijvende groep was bovendien 
gemotiveerd om naast symbolische ak
sies, akt.ies te voeren om daadwerke
lijk het werk op de basis te stoppen 
of in elk geval. op te houden.· 
Deze groep vormde 9 ma.art om half 7 
een blokkade. Enkele uren lang werden 
de drie ingangen van de basis ge
blokkeerd. Vervolgens werd.en de 
blokkades op zeer gewelddadige wijze 
door de poli tie ongeruimd. 
Vrouwen werden aan hun haren getrok
ken, een meisje brak haar arm. Veel 
vrouwen waren zo overstuur dat ze op 
het 1110111ent niet konden doorgaan. 
Maar we kwamen over de schok heen, 
want het geweld van de kruisrakette.n 
is veel groter en angstaanjagender 
dan politiegeweld. 
Als antwoord op dit geweld schilderde 
een groep vrouwen ' st nachts l euzen op 
de muren van de basis en in de och
tend van 11 maart werd opnieuw, nu 

PAASHLOCCADES IN 

VEEL PLAATSEN 
boven op elkaar gesmeten . Bovendien 
werd naar willekeurige aanleidingen 
gezocht om de blokkade te verstoren, 
Zelfs de politie beklaagde zich er 
over, dat het leger een ontruiming 
had geêist enkel en alleen om een 
koektrommel van het· terrein te bren
gen! 

Na vijftig uur blokkeren arriveerde 
op zondag een paasmars van vijfdui
zend mensen nabij de basis van Kel
linghusen. Door hen werd samen met 
de mensen, die aan het geweldloze 
verzet hadden mee gedaan, een lange 
menselijke keten rond de basis ge
vormd. 

{deze rapportage is gebaseerd op ver
slagen, die zijn verschenen in de 
Duitse bladen Taqeszeitung en Arbei
terkampf - van 5 april 1983 beide) 

• ••••••• 
alleen d.e hoofdinganq van de basis, 
qeblokkeerd. De politie reageerde nog 
gewelddadiger dan de eerste keer, 
opnieuw brak een vrouw haar arm, maar 
deze keer lukte het de politie niet 
:)Dl de blokkade te breken. Telkens op
nieuw qingen vrouwen op de weg ligqen 
om het bouwverkeer tegen te houden . 
De politie arresteerde toen 12 vrou
wen. Na zes dagen vastgezeten te 
hebben werden de niet-italiaanse 
vrouwen het land u.itgezet, zij mogen 
Itallê niet meer in. De politie is 
nu ook be.zig de andere leden van de 
vredesbeweqi.ng weg te krijgen door 
het n.iet verstrekken en/of verlengen 
van verblijfsvergunningen. 
Enkele uren na de arrestatie van de 
12 vrouwen is het tentenkamp ont
ruimd. Enige zelfgemaakte rieten ten
ten en alle spullen die er in lagen, 

• • 
onderstaand een kleine bloealezinr 
ui.t de vele, kreatieve direkte ak
tie•, die er v66r en tijdens de 
paasdaren overal in West-Duitsland 
hebben plaat•revonden: 

Neu Ulmr de toegang tot de militai
re -bäsis, waar Persbing-Il raketten 
moeten komen, wordt door zo'n 6 
honderd mensen qeblokkeerd. Om hun 
vreedzame intenties te laten blij
ken, geven ze vooraf witte bloemen 
aan de politie. 'l'och wordt er her
haaldelijk wreed ontrui.md - met 
honden en met traangas. De aktie
voerders slagen er desondanks in a. 
drie dagen geweldloos te blijven. 

_!e.9.e~U5.: bij het kantoor voor 
leger-reservisten verschijnen op 
donderdag v66r pasen veertig demon
stranten. SOIIII1i.ge dragen lijkwaden, 
andere zitten in rolstoelen, - al
lemaal same.n beelden ze de atoao
dood uit. Aansluitend op deze aktie 
pakken ze elkaars handen vast en 
trekke.n kronkelend, als een lange 
slang, door de binnenstad. 

gp!!_e!_d.!_cke: aan de wachttorens kan 
je goed zien, dat er op dez.e bas.is 
kernwapens liggen opgeslagen. Bij 
twee i.ngangen worden door ploegen, 
die elkaar afwisselen, op goede 
vrijdag zit-blokkades gehouden, 
Daarnaast trekt er 's middags een 
lugubere rouwstoet door het dorp. 
Er worden 148 kruisen meegevoerd, 
die elk lên van de oorlogen symbo
liseren , die er sinds de tweede 
wereld-oorlog zijn gevoerd • 

!1!.~: de poort van de atoao-ba
si.s blijkt van binnenuit te zijn 
versperd met NATO-draad. Toch ver
loopt de blokkade hier erg vredig. 
De politie brengt zelfs paas-eieren 
voor de akti.e-voerd.ers - in tegen
stelling tot het geweld, dat elders 
op hen wordt losgelaten.Als slot 
wordt de basis Clllhdsd door een 
keten van 25 honderd mensen. 

•••••••• 
werden in brand gestoken. Alle 
andere tenten e.n slaapzakken zijn in 
beslag genomen. 
Met dit alles op te schrijven hoop 1.k 
niet dat ik mensen afschrik. Ik wi.l 
ze juist motiveren. Want interpa
tio~e solidariteit is er hard nodig, 
In I taliê heeft men zich in ieder 
qeval niet laten afschrikken. 
Begi.n april werd een blokkadedag ge
organiseerd waar 2000 mensen aàn 
meededen. 
Twee mensen werden gearresteerd,waar
van één vanwege het binnendringen van 
de basis. 

ZORG DATCOMISO NIET 
AllEEN STAAT 

Kortgeleden is er een vrouwen
vredeskrant opgericht. Het kamp 
verzamelt geld om een stuk grond 
bij de basis te kopen. 
Geld hiervoor naar postgiro 
rek, nummer 528434 
t .n.v. Adrienne van Helle 
Overechiestraat 36 
1062 XB Amsterdam 
Onder vermeldi.ng van vrouwenvredes
kaq> Comiso, 
In juni start er een internati
onaal gemenqd zomertentenkamp, 
wat misschien een goede gelagen- g 
beid is om naar toe te gaan. 



(Verkorte weergave van een artikel· 
uit april nummer van Wending) 

De Beweging Weigering Defensiebelas
ting verenigt mensen die er bezwaar 
tegen hebben, dat ze door belasting 
betalen verplicht meebetalen aan de 
(kern)bewapening. 
Sinds de kamerdebatten van eind 1979 
over het NAVO dubbelbesluit, is in 
Nederland voor velen de maat dus
danig vol, dat ze door daadwerkelijke 
aktie willen laten zien het niet 
eens te zijn met het beleid van de 
regering inzake vrede en veiligheid. 
Een gedeelte van deze mensen gaat 
dan ook over tot het weigeren van een 
deel van de belasting voor zover dat 
voor defensie bestemd is. 
De Beweging Weigering Defensiebe
lasting is naar aanleiding van dat 
dubbelbesluit opgericht door ver
schillende vredesgroeperingen, 
waaronder Kerk en Vrede, de Doops
gezinde Vredesgroep en de Quakers. 
De BWD wil ook geen eigen vredes
beweging zijn, maar een onderdeel 
van de vredesgroepen, die haar 
hebben opgericht. De BWD wil op het 
gebied van burgerlijke ongehoorzaam
heid c.q. belastingweig~ren modellen 
aanreiken aan de vredesbeweging. 
Uiteraard wil ze daarnaast haar doel
stellingen proberen te bereiken. 

J>OtJ, 
Nadrukkelijk wil de BWD onderdeel 
zijn van de vredesbeweging, beweging 
tot ontwapening. In een naam kun je· 
niet alles vangen, in publikaties 
beter. De naam Beweging Weigering 
Defensiebelasting zegt iets over een 
doel en over een werkwijze, maar 
zegt niet alles. Bet grote doel is 
uiteraard: dienst aan de vrede op 
aarde. Doel van de BWD is voorshands: 
het verkrijgen van de wettelijke 
vrijheid tot het weigeren van defen
siebelasting om in plaats daarvan 
een wettelijke geregelde vredesbelas
ting te betalen. Eên van de werk
wijzen daarbij is alvast het nemen 
van die vrijheid. Bet nemen van het 
recht dat nog niet in een wet is 
opgenomen. 

WJ,lrw,zt 
Door de aankondiging van de PvdA, om 
een onderzoek te doen naar aanvaard
bare vormen van burgerlijke ongehoor
zaamheid, is deze term behoorlijk po
pulair geworden. Op de betekenis van 
burgerlijke ongehoorzaamheid ga ik 
niet in. Voor mij geldt natuurlijk dat 
het weigeren van defensiebelasting 
binnen de aanvaardbare normen van de 
PvdA hoort. Bet is een zekere vorm 
van burgelijke ongehoorzaamheid. Bij 
een bezetting heb je met een onzekere 
factor te maken: hoe reageert de 
politie op je aktie. Bij belasting 
weigeren is precies bekend hoe de 
overheid reageert. Bij een weigering 
kan de overheid overgaan tot een loon
giro- of boedelbeslag. De overheid, 
belichaamd door de belastingontvanger, 
moet bepaalde regels volgen die ook 
bij de BWD bekend zijn. Ze staan 
beschreven in het tweede handboek van 
de BWD: "Doe iets ••••• betaal niets." 
Mensen die voor deze vorm van burger
lijke ongehoorzaamheid kiezen, pro
beren we met onze erVaring en kennis 
van de regels zoveel mogelijk te be
geleiden. Wanneer bijvoorbeeld een 
weigering tot een openbar~ verkoop 
mocht leiden, dan komt iemand van de 
BWD langs om het eerstgebodene op te 
kopen en weer terug te geven aan de 
eigenaar. Wanneer je de zaak over
ziet dan is het weigeren van defensie
belasting lang niet zo confronterend 
·als andere vormen van burgerlijke 
ongehoorzaamheid. 
De BWD probeert de weigerakties zo 
open mogelijk te voeren. Er is niets 
geheimzinnigs aan een weigeraktie. 
Door het weigeren proberen we de be
staande wettelijke regels te veran-

deren. Van elke weigeraktie wordt 
dan ook melding gemaakt bij de minis
ter van financiën. Er zijn nu zo'n 
2000 mensen, die door op een of ande
re wijze hun belasting voor defensie 
te weigeren, gekozen.hebben voor 
burgerlijke ongehoorzaamheid. Bier
door geven ze uitdrukking aan hun 
eigen gewetensnood en steunen de 
doelstellingen van de BWD. 

l$A$(JII}, 
De motivering van mensen om defensie
belasting te weigeren is heel divers. 
Daarom biedt de BWD ook verschillen
de modellen aan. De eerste en de oud
ste groep weigert omdat ze principi
eel tegen alle vormen van bewapening 
De logische konsekwentie is dat ze 
ook daaraan niet mee wil betalen. 
Tien procent van de belastingen gaat 
naar defensie. Dus wordt er ook tien 
procent van de belastingen niet 
betaald. Solilillige mensen van deze 
groep gaan van een andere berekening 
uit. Wil je helemaal niet aan defen
sie meebetalen, dan moet je het 
bedrag dat aan defensie wordt uitge
geven delen door het aantal inwoners, 
Dan kom je voor 1983 op een bedrag 
van 905 gulden uit. Zij weigeren 
dan ook dit bedrag. 

De tweede groep bestaat uit mensen, 
die gewetensbezwaren hebben tegen 
het meebetalen aan de (kern)bewape
ning, maar de stap van burgerlijke 
ongehoorzaamheid niet willen of 
durven nemen. Voor deze groep reikt 
de BWD ook modellen aan, zodat zij 
OPftUn manier kunnen protesteren 
tegen het meebetalen van de (kern)
bewapening 

Onderwerp: belastingweigeringl 5,72 

Naam afzender: 

straat: 

woonplaats: 

In de doelstelling van de BWD staat 
bij (kern)bewapening 'kern' tussen 
haakjes. Er zijn namelijk veel mensen 
die vooral tegen de kernbewapening 
zijn. En speciaal tegen de plaatsing 
van de 572 nieuwe kernwapens in Europa 
Ook voor hen heeft de BWD een model 
uitgedacht: het weigeren van 5,72 of 
een veelvoud daarvan. Hiermee geven 
deze mensen een signaal naar de over
heid dat ze beslist tegen de plaat
sing van die nieuwe kernwapens zijn 
en dat ze daar ook niet aan mee wil
len betalen. Vooral het laatste jaar 
zijn er veel mensen die dit model 

toepassen, en die ·bekendheid aan de 
BWD hebben gegeven. Maar er zijn ook 
andere factoren, die de BWD momenteel 
bekendheid geven. 
Eind '83 zal de regering een beslis
sing nemen over de plaatsing van 48 
kernraketten in Nederland. Althans 
er wordt beslist of de regering tot 
aktieve medewerking aan die plaatsing 
bereid is. Aktieve medewerking tot 
plaatsing betekent plaatsing. Op 5 
febr. is er eer aktiedag geweest, 
georganiseerd door het LOVO (lande
lijk overleg vredesorganisaties). 
Op die dag is er door ruim 800 mens
en van de gehele vredesbeweging 
gepraat over het aktieplan van het 
LOVO. Het LOVO probeert een zo groot 
mogelijk draagvlak te krijgen voor 
hun aktieplan, zodat ae kernwapens 
niet geplaatst zullen worden. 

Aan de minister van financi~n 
Korte Voorhout 7 
2511 CW Den Haag. 

Datum: 

Hiermee deel ik u mede, dat ik per 21 november 1982! 5,72 aan belastinggeld niet zal afdragen. 
Dan is het precies een jaar geleden, dat er honderdduizenden mensen geprotesteerd hebben tegen 
de plaatsing van 572 kruisraketten in Europa. Ik weiger I 5, 72 te betalen, omdat ik teleurgesteld 
ben, dat het doel van die demonstratie, waar de meerderheid van de Nederlandse bevolking 
achterstond, nog steeds niet bereikt is. Op deze manier wil ik laten blijken dat die kruisraketten er 
niet mogen komen. 

hoogachtend, 

---------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ------::.cC· 
Onderwerp: sneeuwbalaktie Aan het BWD-sekretariaat 

Utrechtseweg 159 
3818 EO Amersfoort 

Naam afzender: datum: 

straat: 

plaats: 

Hierbij zeg ik toe, dat ik per 21 november I 5,72 aan belastinggeld zal inhouden. 

hoogachtend, 

.. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --~· 
BEWEGING WEIGERING 
DEFENSIEBELASTING 

Utrechtseweg 159 
3818 EO Amersfoort, 

I 

Er waren ook themagroepen over bur
gerlijke ongehoorzaamheid, waarin 
vaak het weigeren van defensiebelas
ting genoemd werd als een mogelijke 
strategie om de plaatsing van de 
kernwapens te voorkomen. Het '5,72-
model' werd daarbij genoemd. Maar 
dat is de mening van de mensen, die 
in de themagroepjes burgerlijke on
gehoorzaamheid hebben gezeten. Dat 
wil zeggen mensen die daar het meest 
voor open staan. Bij het schrijven 
van dit artikel is het nog niet 
duidelijk of de gezamenlijke vredes
bewegingen dit model zullen opnemen 
in hun aktieplan. De BWD vindt dat 
dit model een van de vele aktiemo
dellen is, waar de mensen uit kunnen 
kiezen. 
Intussen hebben er al duizend men
sen persoonlijk toegezegd, dat ze 
meedoen aan de '5,72 aktie'. Bet is 
opvallend dat daar ook veel mensen 
uit IKV- groepen bij zijn, terwijl -
de IKV campagneraad tot nu toe heel 
gereserveerd op aktiviteiten van de 
BWD heeft gereageerd. De BWD zal de 
IKV raad benaderen, om te zorgen, dat 
ook zij het weigeren van defènsie 
belasting erkennen als een onderdeel 
van de gezamenlijke strategie van de 
vredesbewegingen tegen de kernbewa
pening en voor ontwapening. 

Bet tweede gedeelte van de doelstel
ling van de BWD is een beetje op de 
achtergrond geraakt, maar zeker niet 
minder belangrijk. De weigeraars van 
defensiebelasting moet een alterna
tief aangeboden worden, waaraan zij 
vooriopig het geweigerde geld kunnen 
overmaken. Het moet duidelijk ge
maakt worden dat het een weigeraar 
niet te doen is minder belasting te 
betalen. Bet gaat hier om een: andere 
besteding van dat belastinggeld. 
Dus als de regering gewetensbezwaren 
van weigeraars erkent, zal ze ook 
een alternatief fonds op moeten 
richten waar dat geweigerde geld 
invloeit. Dat geld mag in ieder ge
val niet gebruikt worden voor 
defensiedoeleinden. In afwachting 
van zo'n regeling heeft de BWD zelf 
een vredesfonds opgericht. Mensen 
die belasting weigeren 
kunnen dat geld in dit fonds in 
depot geven. De weigeraar krijgt dat 
geld terug, zodra de overheid tot 
inning over gaat. 
Van de renten en van giften worden 
vredesdoeleinden gesteund. 

Ignace de Baas 

1Q 



GEEN ONGEMERKT TRANSPORT VAN MUNITIE 

Enige maanden geleden circuleerden er 
geruchten ~ver de komst van nieuwe 
munitiet r&n$porten via de Eemshaven. 
Alles weer in de sfeer van geheimhou
ding. De zekerheid, da t er weer 
nieuwe transporte.n plaatsvinden ont
lenen we aan diverse openbare bron
nen. Uit berichten van het Ministerie 
van Defensie blijkt, dat er gesprek
ken met Amerika hebben plaatsgevon
den en da:t de aanvraag voor een nieu
we vergunning voor munitietransporten 
te verwachten is, of reeds i s aange
vraagd. Ook de aanleg van een ran
geerplaats in de Eemshaven spreekt 
boekdelen. Verder vinden er voorbe
reidingen plaats voor handhaving van 
orde en rust. 
De transporten zullen zeker niet on
opgemerkt door ons l and rijden. Er is 
een platform opgezet, dat zich uit
sluitend richt op geweldl.oze en de
monstratieve akties . Een van de tot 
nu toe genomen initiatieven is een 
brief, die het regionale overleg te
gen de munitietreinen iJl Deventer 
heeft geschreven aan de direktie van 
de Nederlandse Spoorwegen, in een po
ging een dialoog op qanq te brengen 
(zie kadertje). Globaal wordt er 

momenteel aan twee soO!I:ten akties ge
werkt; demonstraties en een menselij
ke bloklcade. 

Aan de direktie van de Nederland
se Spoorw~ge.n. 

Mijne dames en heren, 

De laatste tijd gaan er ge.ruch~ 
dat er op korte termijn weer 
treinen. gaan rijden met IDMJlitie 
ten behoeve van een onderdeel van 
het Amer.ikaanse leger in West· 
Duitsland. 
Zoals wij in het verleden al, 
door middel van geweldloze blok
kades , hebben laten merken, zijn 
wij tegen een dergelijk transport 
omdat dit transport een belang
rijke keten vormt in de algehele 
bewapening. 
Het mag als bekend worden veron
dersteld, dat de bewapening in 
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zeker, dod-aard is uit d.e klauwen 
gelopen. Geweld van beide kanten, van 
overheidszijde en niet in mindere 
mate van de kant van de demonstranten. 
Wolken traangas, groot materieel als 
buldozers, tanks, helikopters . 
Helmen , stokken, stenen, blokkades . 
Eindel oos, grenzeloos geweld. 
In dat geweld bl eef de centrale 
draaien, kernenergie produceren . 
Boze buurtbewoners: 'Wij zijn het 
demonstreren zat' • Sommigen weten te 
vertellen dat het haast op een echte 
burgeroorlog was uitgelopen . 
Eindeloze diskussies,. verwijten over 
en weer. De organisatie van de AKB 
heeft gefaald, de strategie was niet 
goed doordacht. De pleuris is niet 
uitgebroken, het idee van prikaktles 
op hetzelfde tijdstip, over al in het 
land heeft geen prakttese uitwerking 
gehad. De overheid werd verweten een 
val te hebben gezet. 
Dat ze bijvoorbaat al van plan was 
met veel geweld te reageren, hoe 
vreedzaam de blokkade van de AD
kant ook zou zijn verlopen. Recht se 
groepen werden verweten de bevol 
king te hebben opgehitst tegen de 
demonstranten. 
Eindeloze interne diskussies in de 
Antie Kernenergi e Beweging (ÀKB), 
over strategi~n , teruqslaan. 
Gaan we nu over tot het model van bet 
massaal organiseren van prikaksies, 
gaan we terug naar Dodewaard. 
Bet geweld, het traangas, de uitl aat
dampen van buldozers, helikopters en 
tlU)ks hangen in een grote wolk boven 
strategiediskussies in de AKB, 
maar evenzo goed boven de vredesbe
weging. 

Zeker, als de overheid een val heeft 
gezet voor de AKS dan i .s dat voor 
100 \ gelukt. Maar ook de vredesbe
wegi ng lijkt dan in die va~ te zitten. 
Niet all een de AKS krijgt een in- · 
wendige oprisping, iedere vredes
aktivist verwijst naar het geweld 

MUNITIE TRE·INEN iedere mens op aarde te zorgen voor 
goed en voldoende voedsel, water, on
derwijs , gezondheid en huisvesting, 
is per jaar ongeveer 50 miljard gul
den nodig. Dat is heel veel, ongeveer 
net zo veel als de we.reld elke twee 
weken aan bewapening uitgeeft. 

DEMO'S 

Op het tijdstip , dat met zekerheid 
vaststaat, dat de munitietreln ver
trekt, zullen in de steden en dorpen 
langs het trajekt demonstratles ge
houden worden. Zo is in Deventer een 
basisgroep bezig met het verzorgen 
van een munitietreinen-kaart, demon
stratie, een vredestrein en akties 

het algemeen zoveel geld opslokt, 
dat met het geld dat in twee we
ken aan bewapening wordt uitgege
ven de honger in de wereld doel
treffend bestreden zou kunnen 
worden. Overigens zouden wij ons 
ook verzetten tegen een munitie
transport uit de Sovjet Unie of 
van welke andere mogendheid dan 
ook. 

In het verleden was er niet of 
nauwelijks gelegenheid met u 
daarover van te voren van gedach
ten te wisselen en dat zouden wij 
deze keer graag anders zien. 

Wij hebben begrepen dat u in het 
verleden van mening was dat het 
niet de verantwoordelijkheid van 
de N. S. was om hier9ver een 

tegen het gemeentebestuur. Tijdens de 
voorberelding werd duldelljk, dat het 
accent van de aktie op wervlng moet 
liqgen . De kaart ls daartoe een ui
terst geschikt mlddel J daarin wordt 
met name atrer het verband tussen de 
munitietrein en mllitarisering, muni
tietrein en kernbewapenlriq, munitie
trein en armoede, en bewapenlog en 
werkgelegenheid. geschreven. om voor 

standpl;lllt in te nemen en dat u 
het als uw taak beschouwt opdrach
ten tot vervoer uit te voeren, 
los van politieke achtergronden. 
Echter , kort geleden heeft u de 
P. S.P. geweigerd om in het kader 
van deze transporten een speciale 
vredestrein te laten rijden. Wij 
m~nen .hieruit te mogen konkluderen 
dat de N.S. zich niet verplicht 
acht in alle gevallen opdrachten 
uit te voeren. 
Wij menen, dat onze argumenten 
tegen een munitie- transport vol
doende redenen voor u moeten zijn 
u, in bet geval dat er weer een 
transport wordt aangevraagd, op
nieuw af tê vraqen· of u een derqe
lijk vérzoek wel zou moeten hono
reren. Wij verzoeken u derhalve 

BLOKKADES 

De tweede soort aktie, die in voorbe
reiding is, is een geweldloze mense
lijke blokkade van een ge.bouw, waarin 
de direkt verantwoordelijken voor het 
rijden van de munitietreinen zetelen. 
Wat, waar en wanneer van de blokkade 
blijft voorlop.ig nog geheim. D.it, cm
dat anders de overheid wel heel erg 
makkelijk een blokkade zou kunnen 
verhinderen. Boe de blokkade gaat 
verlopen staat wat ons betreft wel 
vast: maasaal en geweldloos. 

Nu al een ma.and of wat geen nieuws 
meer over de munitietransporten is 
gehoord, is het uitermate moeilijk om 
alles qoed voor te bereiden. Bet 
lijkt minder aktueel , nu er niets 
over in de pers verschijnt, maar z~ 
ker is , dat de voorbereidingen voor 
het transport doorgaan. 

(voor verdere informatie bel Hans 
de Boer of Janne-
ke Barmsen 

nu al een standpunt in te nemen 
ten aanzien van een eventuele aan
vraag, en dit standpunt aan ons mee 
te delen. 
Graag willen wij dan ook vernemen, 
wel.lt.e motieven u tot uw standpunt 
gebracht hebben en of uw mening 
over bewapening een rol heeft ge
speeld in die beslissing. 
Bopende dat deze brief een aanlei
ding mag zijn tot een zinvolle dia
loog, verblijven wij met de meeste 
hoogachting, 

Het Regionaal Overleg 
Stop de Munitietreinen 
Oerdijk 95, Schalkhaar 

dollewaard 
trauma VANAF ZATERDAG U OllTO.B.B.& 

van Dodewaard. 'Ja, overgaan tot 
burgerlijke ongehoorzaamheidsakties, 
alles goed en wel, maar kijk eens 
naar dodewaard. ZOiets wil ik niet. 

Welke strategie kiezen we? 
Wat moeten we doen. Vragen, interne 
ruzies, diskussiekampen . Bet mocht 
allemaal niet hel pen , de 'nederl aag ' 
blijft onverwerkt. 

Wat ging er mls? 
Reel veel . Bet begin ligt toch bij 
het bouwen van de kerncentrale i n het 
hartje van de Betuwe , Dodewaard. Nog 
steeds vormt deze centrale een bedrei
ging, nog steeds is zij symbool van 
de aJ:r09antle en het ve.rnietigings
potentieel van atoomvoorstanders . 
De AKB fout ? De overheid, Feylbr ief, 
Van Thijn ? 
Geweld is er ook door demonstranten 
gebruikt. Als reaktie op het geweld 
van de overheid ~Wie zal het zeggen , 
mlsschien waren mensen van plan · 
lekker te 'rellen ' , mlsscbien niet. 
De intentie. van de AKB was een blok
kade van de Dodewaardcentrale •. 
Maandenlang is er ve.rgadert over 
' hoe de blokkade zo effektief moqe
lijk te maken' . Hermetles afsluiten 
van de centrale was het doel van de 
aktie. Een huttendorp moest er komen, 
een dorp als uiting van onze manier 
van leven, kleinschalig , gezqnde voe
ding, ruimte voor jezelf en voor el
kaar, openheld en geweldl oosheid. 
Een dorp om het protest ook materi
eel gestalte te geven. 
Een dorp om in te wonen, te slapen 
en te spelen. Een aktiedorp. 

DODEWAARD GAAT DICHT 
<. ·'!41" • {'i 
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BEREID JE VOOR ! 

Elndeloos is er gepraat over hoe dit 
te organiseren. 
De overheid zou een dorp nooit en te 
nimmer toe staan. De direkt verant
woordelijken voor de 'openbare orde 
en rust' ,konden maar niet genoeg 
krijgen, te roepen dat ' wat de AKB 
nu van plan was ten allentijde on
akseptabel zou Zijn. • 

Wat ging er mls? Bet plan van de do
de waard blokkade sprak een taal die 
verstaanbaar was voor de overheid en 
met name voor d.e he.ren strategen van 
de ME. In de voorbereiding waren 
elementen aanwezig waarmee de ME en 
kwaadwil l ige heren van de overheid 
iets konden beginnen: het koofliet 
laten eskaleren omdat bij voorbaal1 
vaststond wie er zou winnen in de 
konfrontatie waarin twee groepen e -
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ME - waardoor de effectieve blokkade 
niet mo<Jelijk was - ervaren als mach
teloos. De overheid zou de voorwaar
den van het konflikt, onze aletie 
hebben bepaalt. 'Wij stonden daar 
voor joker '. ze.ker, het NATOprilckel.
draad bepaalde de uiterlijkheden, 
de vorm vaJ. het konflikt. De demon
stranten bepaalden naar mijn mening 
toch de inhoud van de aktie. 
IJc: denk dat de voorbereiding van Do
dewaard ' 81 deze teleurstelling heeft 
proberen te verwerken door kracht te 
vinden in een juiste strategie tegen 
de atoomlobby en de overheid: met 
gepaste middelen, op het juiste roo
ment toeslaan. De teleurstelling was 
e~ alleen over de uiterlijkheid van 
de aktie: twee groepen door NATO
prikkeldraad gescheiden; de demon
stranten aan de ene kant, de ME aan 
de andere kant. Geen direkte confron
tatie, niks geen effektleve blokkade. 
En in deze teleurstelling is er iets 
vergeten over basisdemokratie en kon
sensusbesluitvorming, praten over 
geweldloosheid, de volharding etc. 

'kaar zouden treffen die elkaars taal 
verstonden en op dezelfde manier 
'in het leven staan' • 
Dodewaard ' 80 kun je nog zien als het 
staan op een eigen waarde. Veel men
sen hebben zich vanwege het NATO
prikkeldraad en de grote hoeveelheden 
Bet ultimatum van de kant van de AKB 
bleef. De dodewaardcentrale dicht of 
wij sluiten de centrale. BUttendorp, 
met een extra: het idee van prikak-

AGENDA••••••• 
(Deze aqonda is zeker inkompleet, 
CIDdat veel plaatselijke vrecSes
aktiviteiten niet bij ons ~kend 
zijn.) 

5 mei - in het jongerencentrum De Pul 
te Uden (Katelstraat 13) is er een 
open bijeeDkout an te praten over 
het opzetten van een vredeakaap bij 
de vlie1buis Volkel. Nadere inlich
tingen: van Burk, tel. 04132 - 63755 

5 mei - viering van de bevrijdings
dag. onder het motto Vondel park -
Vredeapark zijn er in Amsterdam drie 
m.ani.festatiea voor de vrede, tege.n 
racisme en fascisme, georganiseerd 
door het plaatselijke 21 November Xo
mitee in samenwerking met het Gemeen
telijk 5 Mei Comit~ . In het Vondel
park worden toespraken gegeven door 
vrouwen uit Greenham C<:mllon en door 
een lid van het Vredesberaad De Peel. 
Optredens ondermeer van Preek de 
Jonge, Rosa Kinq & upaide-Down, To
neelgroep Alarm en Rapalje. 

6 mei - kulturele aolidariteitaaani
festatie voor de aktie in Coaiao. 
's Avonds om 19.30 in .de Cicsa, Kuy
perstraat 150, Amsterdam. Paola Con
tavalli zingt volks- en protestlie
derAn . 
8 mei - grootvreclea:festival in de 
kuteeltuin te Deu.rne bij De Peel, 
onder het motto Geen Kruisraketten in 
Nederland, niet in Peel (land) noch 

ties. Mocht er heibel komen 1 dan zou 
overal in het land de pleuris uit
breken. 
De juiste strategién. Oe strijd tegen 
de Dodewaardcentrale was menens ge
worden. Plannen, strukturen, organi
satievormen, inschatting van hoe de 
overbeid zou reageren . 
Oe overheid, Feylbrief en andere kor
nuiten namen bun stellingen in, 
bereidden zich op hun manier voor . 
Ondoorzichtig, vaag, maar met een 
doeltreffendheid waar je stil en koud 
van wordt. 
Bet denken in strategi~n , de hele 
sfeer van geladenheid, de nu of 
nooit stemming, heeft een stap terug 
betekent. Of liever gezegd een stap 
omlaag. De taal waarmee ME-ers wor
den getraind, waarmee atoomcentrales 
werden en worden gebouwd, werd op
eens in de AKB gesproken . 
Een t~al waarin de overheid altijd 
de sterkste is. Een taal waarmee 
juist kernenergie wordt geproduceerd . 
Een taal die kernernergie instand
houdt, haar voedt. Krasse uitspraken 
ik weet het. Ik zie het niet anders . 

Tuurlijk je staat woedend op je 
benen te trillen als de ME wolken 
traangas op je af schiet , lukraak 
mensen in elkaar ramt. Willekeurig 
mensen arresteert. Verbazing, 
waarom? Wat is er fout gegaan? 
Dat de ontruimingen met onnodig veel 
traangas en stokslagen gepaard is 
gegaan, is een staaltje van moed
willig slachtoffers maken. De ont
ruimingen zijn ook vergezeld van 
als demonstranten verkleedde politie-

•••••••• beweging. Er is een leuk kinderpro-
gr~~~~~~~a en ooJt voor de iMe.rlljke mens 
wordt gezorgd. Bij slecht weer zijn 
twee grote tenten beschikbaar. Nadere 
informatie: Teun de Corte, tel. 
04930 - 13312 

21, 2.2 en 23 mei - op tweede pink
sterdag vertrekt er uit Zeeland een 
fiets-estafette naar De Peel . De 
tocht gaat ·via allerlei plaatsen in 
Br abant naar Deurne, waar de aankomst 
is op 23 mei. De fietsers word.en bij 
de basis ontvangen door Vredesberaad 
Venray en door Peelvrede van Bakel
Milheze 

1, 2 en 3 juli - in de buurt van Anlo 
wordt een vredeakaap georganisee.rd 
door het Canit' Vredeskamp Drente. 
Aandachtspunten zijn de kruisraketten 
en de militarisering van de provin
cie Drente. Informatie bij oene Zwit
tink, ·tel: 05922 - 2331 

9 juni - konferentie voor de kolle1es 
van B I< W over de rol van gemeenten 
ten aanzien van kruisraketten en 
kernbewapening. Nadere informatie is 
te verkrijgen bij bet IKV, tel: 070 
- 469756 

in enig ander land van Europa. Aan
vang 14. 00, einde 24.00. In het p1~ 
gramma onder andere muziek en toneel 
van Proloog, Vuile Meng en z'n Vieze 
Gasten, Hou Doe, Fanfara Van Eeuwig
durende Bijstand, Animaeerdia en vele 
andere plaatselijke en regionale ar-
tiesten. ' n Grote info:r::matiemar"kt. 11 juni - fietstochtdeaonstratie naar 

mensen - stillen - die door traangas 
verstikte mensen in elkaar sloegen 
Dit is het toppunt van moedwiliqe 
wreedheid en polarisatie. 
Zij, die nog geen kenn.is heeft ge
maakt met traangas en wapenstok, 
kunnen zich niet v09rstellen dat je, 
in tranen en tot stikkens toe, rent 
zonder te weten waar je loopt 
en zonder de gelegenheid om je 
keurig via de weg te laten uit.roken 
of neerknuppelen. De gebeurtenissen 
in Dodewaard overziende, staat het 
huilen je nader dan het lachen en 
zelfs deze woorden zijn hier mis
plaatst. Een mens staat sprakeloos. 

In die verbazing komt later ook her
kenning. De pijn doordat je gaat 
beseffen dat we op een veel funda
menteler terrein hebben verloren . 
En nog steeds verliezen. Ik doel niet 
op de nederlaag in het gewelddadige 
treffen, maar de nederlaag in onszelf . 
Een gewelddadige konfrontatie met de 
overheid zullen we nooit kunnen wi.n
nen. Tenminste niet als we dezelfde 
taal blijven spreken. 

Dodewaard '81 was voor ons een neder
laag op eigen terrein. Voorheen pronk
ten we nog met een kracht die van ge
heel andere aard was dan de 
die een ·centrale symbo~i 

•••••••• 

8 juli tot 6 augustus - vrouwenvre
dea-rs van Dortmund naar Bruaael. 
Thema' s van de mars zijn de bewape
ningswaanzin/groeiende werkloosheid/ 
vermindering van sociale voorzienin
gen/voorgenomen plaatsing van kruis
raleetten en Pershing 2 . De mars komt 
in de laatste week van juli door 
Zuid-Nederland: op 22 juli zijn de 
vrouwen in Venlo, op 23 juli in Deur
ne en op 24 juli bij de vliegbasis 
De Peel. Nadere informatie bij 
Adrienne van Melle, tel: 020- 172800 
of Jenny Spierenburg, 01718 - 28397 

6 augustus - Birosb.iJia-herdeDkinl op 
Dam in Amsterdam, een jaarlijks 

gebeuren, georganiseerd door Vrouwen 
voor Vrede. Informatie op bet kantoor 
van Vrouwen voor Vrede, tel: 020 -
258343 

20 augustus - fiets- en wandeltocht 
naar Volkel en De Peel 

9, 10 e, 11 september - nabij Ruinen 
in Drente is er een vredeskamp voor 
kinderen en volwassenen, met theater 
en muziek. Voorlichting over kruig
raketten en vredeshouding , 

18 september - Popfestival tegen de 
kruisraketten in de Kralingen, Rot-
terdam 

18 tot 25 september - Vredelnl'eek 
Sprekers uit biMen- e.n buitenlandse de baaia Valkenburg (bij Leiden) te-
vredesbewegingen. (Toegezegd hcbbEtn gen bestaande atoomtaken en tegen 23 tot 29 oktober - Internationale 

Geweldloosheid, een kracht van een 
groep mensen die met elkaar samen
werke.n, elkaar respecteert en elkaar 
vertrouwd, konsensusbesluitvorming, 
basisdemocratie etc. Daar stonden we 
voor. In dodewaard, bij de eerste 
gasgranaat hebben we dat verloochent. 
Hebben we daar vanaf gezien, door 
het spel van het geweld mee te spelen. 

Een les, een harde les ~ Maar tijdens 
deze les hebben we niet goed opgelet, 
niet aangevoeld waar de schoen nu 
precies wrong. De verwerking van het 
trauma Dodewaard ' 81 is blijven ste
ken in de schuldvraag , de vraag naar 
de volgende juiste strategie en het 
juiste antwoord op het juiste moment. 
Ret schi jnt dat we nog steeds niet 
beseffen dat kernenergie en kernwa~ 
pens niet geproduceerd worden door 
een stel kwaadwillige heren, maar 
dat zij gevoed worden met een manie.r 
van leve.n die doordrongen is van 
geweld , die de taal van geweld 
spreekt . 
We schi jnen nog steeds niet te besef
fen dat, willen we winnen, dat we 
dan niet 'op bun voorwaarden' moeten 
ingaan, maar ons !!lOeten afvragen 
wat het voor onsz.el f betekent tegen 
kernenergie of kernbewapening te 
zi j n . 
We schijnen nog steeds niet te besef
fen dat zolang we op 'hun' nivo 
zitten en praten de produkten van 
kernenergie en kernwapens blijven 
voeden. hans krikke 

ADRESSEN •••••• 
VAN VREDBSGROEPBN IN - ORGAHISATIW 

Vrouwen voor Vrede, sekretariaat: 
postbus 963 , 3800 AZ Amersfoort. Te
lefoniscll bereikbaar op dinsdag- en 
vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur: 033-
622755 

Pax Chr1ati Neder land , celebesstraat 
60, 2585 TM 's Gravenhage, 070 -
631931 

Pl atfora van Kadikal e Vredeagroepan1 
sekretariaat Leliegracht 54, 1015 DJ 
Amsterdam, 020 - 150140 

Interkerkelijk Vredesberaad IKV. Anna 
Paulonaplein 3, 2518 BK Den B.aag , 
070 - 469756 

Vrouwen tegen Kernwapena , Prof. Rein
wardtlaan 19, 3571 ER Utrecht, 030 -
710872 

Saaenwerkin,averband Stop de Neutro
nenbo-tStop de Kernwapenwedloop , Lau
riergracht 13, 1016 RD Amsterdam, 
020 - 249712 

sewepng Weigeriq De:fenaiebelutina 
Utrechtseweg 159, 3818 ED Amersfoort, 
033 - 10445 . 

Vredeaberaad·De Peel, kontaktpersoon: 
Nel de Best, .Velpense Kleffen 114, 
Venray, 04780- 86812 

Centrua voor Geweldloze Weerbaarheid, 
Leliegracht 54, 1015 . DJ Amsterdam,. 
020 - 2.29716 

lletb lladura, centrum voor training in 
geweldloze aktie, weverssingel 7 , 
Amersfoort, 033 - 722964 

Plattora tegen de Munitietreinen , post
adres: Eveline· Brugg1nk, Adriaan van 
Ostadestraat 217, 9718 RW Groningen, 
tel •. 05700 - 19229 (Deventer - JaMe
ke) of 050 - 1261?4 'Hans de Boer -
Groningen) 

Gezondbe1d8werkers tegen Kernbewape
ning. Nassaukade 2-1, 1052 CE Amster
dam, 020 - 840133 of 840487 

al: Nico Schouten, sekretaris Stop de plaatsing van nieuwe raketten. Infor- deaonstraties in hoofdsteden van 
N-Ban; sen ter veer, voorzitter IKV; lllëltie bij c.Blankenstein, tel: 070 - West-Europese landen, waar kruisra- tariaat: He 
en Petra Kelly van de Duitse Groenen- 154428 ketten geplaatst worden .2.3,A._3.8_17 
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