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DUITSE REPRESSIE 
EEN VOORBEELD VOOR DE NEDERLANDSE 
STAAT? HOE OE DUITSE VREDESBEWEGING 

MEE OM ZEEP WERD GEHOLPEN DOOR EEN 
GERAFFINEERDE POLITIE-REPRESSIE ' OP 
~1AAT ' 

JOOP ATOOM 
DE VREOESBE\1EGING EN DE SOCIAAL-DEMO
KAATlE. HOE TIJDENS HET ZOMERRECES 
VAN OE VREDESAKTIVISTEN HET VËRRAAD 
VAN DE BEWEGING VOOR NA DE VERKIEZIN

GEN WORDT VOORBEREID. MTENTJAN FABER 
IN HET JASJE VAN JOOP ATOOM 
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FROflTVORMiflG BONK PLANNEN 
l''RONTVORMING ALS ALTERNATIEF VOOR 

PARLEMENTAIRE KOAL.ITlE-POLITIEK, MAAR 
OOK VOOR 'AUTONOMIE ' • NIEUWE IOEEEN 
VOOR EEN GE:KOMBINEERDÊ VREDESSTRIJJ.) , 
GEVOERD ZOWEL OP DE WERKVLOER ALS 

ONDANKS TEGENSLAGEN MAAKT BONK Z ICH 
OP OM IN DE HERFST D~REKT VERZET AAN 
TE WA.KJ<EREP 0\IAR OF PLANNEN uoos 

EEN ALARM~b' O!<Töi3'fR~ir,N"()P-'.. l 
ROEP OM 0 l (» q'y'~SBlf lf~T VERK.P.F~ OP STRAAT! 
STIL TE L EN! 
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OERNEMERS BIJ DE OORLOGSVOORBEREIDIN
GEN GAA'r STUKKEN VEROER DAN JE DENKT I 
ONTHULLINGEN OVER OE GEVOLGEN DIE 
OE .1\MERIKAANSE BEWAPENING HEEFT VOOR 
ARBEillERS/S1'ER$ EN BAANLOZEN IN NE

DERLAND! 



geen Ïnspraakl ___ _. INGEZONDEN: 

~----~~braak!~--
De anti kernenergie beweging heeft weer alle reden om zich te verweren te
gen de nieuwste ontwikkelingen. De regering heeft besloten om twee nieuwe 
kerncentrales te bouwen. De dag voor het beslissende tweede kamerdebat werd 
er bij het ministerie van Ekonomiese Zaken ingebroken. De inbrekereters 
leverden het bewijs dat er buiten kontrole van de bevolking om, of zelfs 
de volksvertegenwoordiging, heel wat geregeld wordt door de atoomlobby. 
Bovendien werd nu ook de inbraakmethode, al wat langer door anti militaris
ten gepraktiseerd, nu ook met succes door mensen uit de anti kernenergiebe
weging gebruikt. 

Al ruim tien jaar leeft het verzet 
tegen kernenergie. De ramp in Harris
burgin 1979 en de massale blokkade
akties in Dodewaard in '80 en '81 
voorkwamen dat de toenmalige rege
ringal in 1980 nieuwe kerncentrales 
wist door te drukken. Het kabinet 
startte de Brede Maatschappelijke 
Diskussie over het energiebeleid on
der leiding van jhr.mr. De Brauw. 
Het was van het begin af aan duide- r~or,::;,.li'Al 
lijk dat de diskussie gebruikt werd STW~ 
als afleiding van het verzet. In deze GEv:_;,ke 
opzet slaagde het kabinet; het werd -=~""'no 
weer rustig rond kernenergie. Men 
had echter niet gerekend op de uit
slag van de BMD: de meerderheid van 
de bevolking sprak zich uit tegen 
kernenergie. 

De groep inbrekereters die zich voor 
de gelegenheid getooid hadden met 
de plastiese naam 'De wraak van jhr. 
mr. De Braauw' wilden wel eens weten 
hoe ver de voorbereidingen vocsr de 
bouw van nieuwe kerncentrales in Ne
derland zijn gevorderd. Hun vermoeden 
dat het parlementsdebat slechts de 
formele bevestiging is van een beleid 
dat al wordt uitgevoerd werd beves
tigd. 
Oit beleid van kapitaalsbelang weegt 
zoals al eerder was opgevallen zwaar
der dan de belangen van de bevolking. 

Doel 'llan de inbraakoperatie was het 
direktoraat-generaal (dg) voor ener
gie van het Ministerie van Ekonomiese 
Zaken. Dit dg vormt namelijk de spil 
van de kernenergielobby. De ambtena
ren van het dg energie zitten in al
lerlei overlegorganen en advieskom
missies, samen met topfiguren uit 
het bedrijfsleven, elektriciteitspro
ducenten en ambtenaren van andere 
ministeries. 
Een bevestiging van het belang van 
het dg-energie was de verhuizing van 
de derde verdieping van het minista
tie van Ekonomiese Zaken naar een 
eigen, zes verdiepingen tellend ge
bouw, zo'n vijf maanden geleden. In 
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dit gebouw heeft Jhr. mr. De Braauw 
zich gewroken door er zes postzakken 
met dokurnenten weg te halen. En 
volgens 'de wraak' is dat gemakke
lijker dan we denken. 
Uit de gevonden dokurnenten blijkt 
ondermeer dat de atoomlobby uit het 
bedrijfsleven de regering onder druk 
zet om deel te gaan nemen in de bouw 
van een tweede kweékreaktor. Het ka
binet zou dan een verdrag moeten on
dertekenen met de BRD, Italië, Frank
rijk, Groot-Brittanië en België. Deze 
landen maken dat miljardenprojekt 
samen mogelijk. Het kabinet ziet 
hiervoor politiek geen mogelijkheden 
omdat het CDA tegen de koppeling van 
kerncentrales met de kweekreaktor
technologie is. Als Nederland echter 
nu niet beslist tot deelname, loopt 
het bedrijfsleven orders mis voor 
onderzoek en bouw. Dat heeft het ka
binet nu weten te voorkomen door wel 
al,vast geld voor het onderzoekspro
gramma te reserveren. Zij verbinden 
zich dus al financieel aan het pro
jekt, zonder politieke goedkeuring 
van de tweede kamer te vragen. Ster
ker nog, ze vindt dat nu niet wense
lijk omdat dan een aantal CDA-ers 
alsnog tegen de bouw.van de kerncen
trales hier zou kunnen stemmen. 
De eerste kweekreaktor in Kalkar, 
aan de west-duitse grens, is van het 
begin af aan fel omstreden geweest 
en zowel financieel als technies een 
fiasco. De kosten waren vele malen 
hoger als geraamd. De elektriciteits
bedrijven en dus wij, als elektrici
teitsgebruikers, moesten steeds op
nieuw geld bijleggen. De eerste grote 
aktie van de AKB was hier ook op ge
richt, de zg Kalkar-heffing. Felle 
protesten met duizenden demonstranten 
uit Nederland en Duitsland kwamen 
op gang. 
Tijdens de bouw kwamen geregeld sto
ringen en brandjes in het nieuws. 
In een kweekreaktor 'wordt een tech
niek toegepást met natrium die spon
taan tot explosie kan leiden. Samen 
met de grondstof plutonium, die ge
bruikt wordt, is het ongeveer de ge
vaarlijkste kernenergie installatie 
die op dit moment bes·taat. De kweek
reaktor is daarom ook nog in een ex
perimenteel stadium zoals dat mooi 
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heet. Kalkar en ook de nu geplande 
testreaktoren. Kweekraaktoren ZJ.Jn 
in de kernenergie industrie echter 
van groot belang. Kerncentrales 
draaien namelijk op uranium als 
grondstof. Deze grondstof is schaars. 
Door middel van kweekreaktoren kan 
de hoeveelheid bruikbaar uranium ver
groot worden. 
Deze techniek is echter zo gevaarlijk 
dat zelfs het CDA z'n bedenkingen 
er tegen heeft. Zij stelt daarom ook 
dat het besluit over nieuwe kerncen
trales los gezien moet worden van 
verbintenissen op kweekreaktorgebied. 

De kernenergielobby)uit het bedrijfs
leven bevind zich echter in grote 
moeilijkheden op dit moment. Het werk 
aan Kalkar is bijna voltooid en nieuw 
werk op het gebied van snelle kweek
reakteren is niet te verwachten. Ne
ratoom, het samenwerkingsverband voor 
Kalkar, dreigt ekonomies ten onder 
te gaan. Het gevolg zou zijn dat veel 
kennis op het gebied van kernenergie 
verloren zou gaan. Kennis is ook no
dig voor de bouw van de nieuwe kern
centrales. Zo is al een testcircuit 
voor de kweekreaktortechniekçesloten 
en technies hoog personeel loopt weg. 

De 'wraak van De Braauw' hoopt doo 
deze dokurnenten te publiceren te 
voorkomen dat het kabinet verdere 
financiële verplichtingen aangaat. 
Het argument van de regering is nl 
vaak dat ze juist hun plannen moeten 
uitvoeren omdat er al zoveel gel 
inzit. Neratoom zou bij het strande 
van de regeringsplannen een stille 
dood sterven zonder kans op overname 
van Nucon, een andere gigant op kern
energiegebied. De bouw van kerncen
trales zou daarmee ook bemoeilijkt 
worden. 

aktie in Moerdijk 

4,5,6 Oktober zal een groot tenten
kamp op het industrieterrein te Moer
dijk worden gehouden. Precies op de 
plaats waar de kerncentrale gebouwd 
moet worden. Op vrijdag 4 oktober 
zal geprobeerd worden de schaarse 
bedrijven zoals Shell Chemie op het 
terrein te betrekken. 

Van Agt, inmiddels de baas van Noord
Brabant heeft zich sterk.gemaakt voor 
de komst van 1 of misschien wel twee 
kerncentrales naar het verwaarloosde 
industrieterrein van Moerdijk. Het 
Moerdijkse terrein heeft de afgelopen 
jaren bij gebrek aan belangstelling 
van de instriëlen grote verliezen 
opgeleverd. Door de bouw van een 
kerncentrale zouden deze financiële 
stroppen kunnen worden goedgemaakt. 
Dat daarvoor enkele regels moesten 
worden overtreden was voor Van Agt 
een ondergeschikt probleem. Ooit was 
de lokatie Moerdijk afgewezen vanwege 
de te hoge bevolkingsdichtheid. De 
goede persoonlijke kontakten van Van 
Agt in Den Haag ruimden dit obstakel 
op. 
De Noord Brabantse elektriciteits
maatschappij PNEM heeft 1 miljard 
ter beschikking gesteld om de kern
centrale te mogen bouwen. 
Ofschoon de definitieve vestigings
plaats nog niet bepaald is door de 
regering hebben de Gedeputeerde Sta
ten van de provincie Noord Brabant 
het industrieterrein Moerdijk ter 
beschikking gesteld. 
Naast de bouw van een kerncentrale 
heeft Van Agt Moerdijk ook nog eens 
beschikbaar gesteld voor de zg tijde
lijk opslag van radioaktief afval. 
Dit is een produkt van het gebruik 
van kernsplitsing. De straling ervan 
duurt honderden jaren. Een permanent 
probleem tot in de eeuwen der eeuwen 
amen. 
Een reden te meer om op 4,5 en 6 ok
tober naar Moerdijk te trekken. 

Beste mensen, 

Jullie vragen reaktie van lezers 
met betrekking tot het wel/niet, zus/ 
zo doorgaan van de Vredesaktiekrant. 
Voor een goed antwoord heb j~ meer 
gegevens nodig dan ik heb. Toc.h een 
poging. 

1 • De respons, dus het aanttil abon
nees, is eigenlijk bepalend. Dat geeft 
aan of je 'voeding' biedt. 

2. Een vredesbeweging is een bewe
ging als ie morgen weer anders is dan 
vandaag,. zoals alles dat leeft. Kon
sekwentie voor een redaktie is, dat 
er .geen vaste formule voor het blad 
kan zijn. Zoeken en tasten als de b.e~ 
weging zelf. Oók betekent het door
gaan ~olang als 1 positief is. 

3~ Doorgaan als krant die een over. 
zicht biedt van het totale aktieter
rein lijkt mij de beste formule. Een 
overzicht is nu vrijwel niet te krij
gen, tenzij je dagwerk maakt van het 
lezen van alle bladen. Het houden van 
een overzicht kan een aanzet zijn om 
versplintering van de beweging tegen 
te gaan. Speciaal op het aktieveld 
is een té grote .opdeling van de bewe
ging niet ongevaarlijk voor het resul 
taat. 

4. Het geven van achtergronden of~ 
tewel het maken van een inhoudelijk 
blad lijkt mij niet op de weg van de 
Vredesaktiekrant te liggen. Op zijn 
hoogst is per nummer één onderwerp 
in relatie tot met doel, namelijk het 
bieden van een overzicht, nader uit 
te diepen. Het belang van de bontheid· 
·van de beweging zou zo'n onderwerp 
kunnen zijn of het duidelijk maken 
van de voordelen van kleine, goed ge
motiveerde groepen waarin men elkaar 
goed kent = de voordelen van klein
schaligheid tegenover gecoÖrdineerde 
aktie oftewel (de macht van) groot
schaligheid. Naar mijn gedachte is 
zo'n aanpak niet alleen informatief 
voor de lezers, maar ook inspirerend. 

5. BONK moet mijns inziens zijn 
eigen akties opzetten en verslaan. 
Dit houdt in dat bieden van een over
zicht (3) het spelen van een hoge 
kaart is. 

(f) Koppeling met c.q. verbreding 
tot andere sociale bewegingen was jul 
lie vraag. Bewustzijn van het feit 
dat vrede een totaal-beweging is, is 
dacht ik, voldoende verbreid. Het 
komt niet zoveel naar buiten omdat 
iedere groep zich toch al enorm moet 
inspannen voor zijn eigen specifieke 
doel. Bovendien is er het gevaar dat 
je dan je speerpunt -effekt verliest. 
Onder andere 't Kan Anders geeft aan 
dat het toch wel de moei te waard is 
je ervoor in te zetten de verbanden 
te aksentueren. Het is natuurlijk ook 
niet toevallig dat er in 1985 een con 
gres (o.i.d.) was over de sociale be
wegingen. Het kreeg in de vredesbewe
ging te weinig aandacht, maar het ge
voel voor een holistische benadering 
neemt toe. Als Vredesaktiekrant zou 
je misschien die ontwikkeling binnen 
de verschillende poten van de vredes
beweging kunnen stimuleren. Als je 
als onafhankelijk orgaan, niet gebon
den aan een bepaalde achterban, op 
deze manier een brugfunktie kunt ver
vullen is dat mooi. Aan generalisten 
heeft de vredesbeweging eerder gebrek 
dan een overschot. Overigens geldt 
dat in nog sterkere mate voor veel 
onderdelen van de geijkte strukturen. 
Dus niet getreurd, vrede proberen te 
doen blijft hardstikke leuk. 

Veel sukses verder. 

Tjasse 81.ewinga 



nieuws uit woe n sdrecht 
PROTEST VAN 
BEVOLKING HOOIERHEIDE 
INZAKE POLITIE ·OPTREDEN 
TEGEN V.A.K. 

Naar aanleiding van de dreigende 
verscherping van de Algemene Politie
verordening (APV) hebben enkele inwo
ners van Hoogerheide midden-juni zo'n 
200 handte.keningen opgehaald en deze 
met een begeleidende brief aan B en 
W en de gemeenteraad van Woensdrecht 
overhandigd. 

In deze brief verzoeken Z1J om 
geen heksenjacht te openen op de vre
desaktivisten/s in hun gemeente. Dit 
alles is een reaktie op het ver
scherpte politie-optreden tegen de 
me.nsen van het Vredesaktiekamp (VAK) 
en, zoals gezegd , tegen een dreigende 
wijziging van de APV. Een stukje uit 
de brief: 

"Wij wiLlen geen juridisch gesprek 
met U aangaan, maar we witten probe
ren in deze situatie te meten met 
een andere maat. Wij zijn er nametijk 
van overtuigd dat de vredesaktivis
ten/s een goede zaak dienen. Zij vor
men een Levende aankLacht tegen het 
onrecht. '' 

Oe 200 handteken~ngen Z1Jn wille
keurig opgehaald, dat wil zeggen er 
is niet huis-aan-huis gebeld. De ini
tiatiefnemers/sters hebben gewoon 
hier en daar de problemen voorgelegd. 
Volgens hen waren er nauwelijks men
sen die weigerden te tekenen! 

Deze handtekeningen zijn eind juni 
aangebode.n aan de gemeenteraad, tij
dens de raadsvergadering waarop de 
wijziging van de APV aan de orde was. 
Het duidelijke signaal. vanuit de be
volking mocht echter niet baten: de 
steeds belachelijker wordende onder
drukking van het verzet rond de basis 
gaat gewoon door. 

HUYBERGEN 

Er is nog een tweede belangrijk 
bericht over steun vanuit de bevol
king aan de bewoners/sters van de 
Vredesaktiekampen. In Huybergen, 
dat net als Hoogerheide aan de vlieg
basis Woensdrecht grenst, is er voor 
;teerst een protest vanuit de bevol
king Losgekomen. 

Oe aanleiding: als voorbereiding 
op de plaatsing van de kruisraketten 
zijn er plannen om op het 'grondge
bied' van deze gemeente 6 bektaren 
bos te kappen, zow.el om een nieuw 
hek rond te basis te kunnen zetten, 
als om een weg te kunnen verbreden. 
De natuur moet worden vernietigd om 
de massa-vernietiging van mensen goed 
voor te kunnen bereiden. 

Het nieuws over deze plannen heeft 
voor het eerst voor beroe.ring in Huy
bergen gezorgd. Voor Benegora , een 
natuurbeschermingsvereniging (in Bel
gië en Nederland) was het de aanlei
ding om een bezwaarschrift in te die
nen bij de gemeenteraad, met handte
keningen als ondersteuning. HoeweL 
het aantal ingezamelde handtekeningen 
niet groot was (30), is het net als 
bij het protest in Hoogerheide tegen 
verscherping van de APV opnerkelijk, 
dat mensen epenl.ijk (met naam en toe
naam dus) voor hun ' afwijkende ' me
ning uit durven komen. Dat betekent 
voor hen ongetwijfeld heel wat! 

Zowel het verzet tegen de ver
scherpte APV als het protest tegen 
het kappen van bos geeft aan dat de 
bewoners van de Vredesaktiekampen 
geleidelijk aan meer kontakt met de 
pLaatselijke bevolking krijgen, meer 
aansluiting. Gekonfronteerd vorj,ge 
zomer met de vredesaktivisten/s die 
na de ontruiming van het oorspronke
lijke Vredesaktiek!!.mP midden in het 
bos bivakkeerden, - zoekt men nu va
ker rechtstreeks kontakt. Werken aan 
politieke bewustwording is een kwes
tie van volharding! 

ONTDEK JE HEKJE 

Woensdrecht, juni 1985 

Beste mensen . 

Wij. enkele mensen van het Vredesak
tiekamp, vinden dat het weer tijd 
wordt voor een massale landelijke ak
tie rond de toekomstige kruisraketten 
(?) basis Woensdrecht. 
Wij denken dat het belangrijk is dat 
er weer gezamelijk en krachtig direkt 
verzet gepleegd wordt tegen de nade
rende komst van de kruisraket en het 
militarisme. De kleinere en voorname
lijk plaatselijke akties van de afge
lopen periode hebben weinig zoden aan 
de dijk gezet en veel basisgroepen 
hebben het afgelopen jaar afgehaakt . 
Zo'n massale direkte aktie zou een 
stimulans kunnen zijn voor veel groe
pen om door te gaan of de draad weer 
op te pakken. Want een sterke 'basis
groepen' -beweging lijkt ons noodza
kel ijk om na november (we zijn inder
daad pessimisties) de daadwerkelijke 
bouw van de basis te blokkeren/ver
tragen. En wie weet wordt samen het 
de bonk-akties en het Volkspeti tien
nement de druk op de ketel misschien 
wel hoog genoeg. 

We hebben al een gldbaal plan opge
steld van hoe de aktie er uit zou 
kunnen gaan zien . De aktie is gepland 
in het weekend van 12 en 13 oktober. 
Om zoveel mogelijk mensen bij de voor 
bereiding te betrekken willen we op 
31 augustus en 1 september een voor
bereidingsweekend houden hier in 
Woensdrecht . Hou deze datum vast vrij 
zodat er op het voorbereidingsweekend 
zoveel mogelijk basisgroepen (en an
dere groepen) en individuen vertegen
woordigd zijn . De aktie kan dan een 
definitieve vorm krijgen. 

AKTIEPLAN 

OMSINGELING VAN DE BASIS DOOR VRE
DESKAMPJESt 

- VANUIT DEZE KAMPJES ALLERLEI AUTO
NOME AKTIES NAAR DE BASIS TOE; 

- OP ZATERDAG, OP EEN BEPAALD TIJD
STIP, IEDEREEN TEGELIJK PROBEREN 
HET HEK NAAR BENEDEN TE KRIJGENt 
KNIPPEN, VERSIEREN , SCHILDEREN IE
DEREEN NAAR ZIJN/HAAR KEUS. 

- OP ZONDAG WORDT HET VOORMALIGE MI
LITAIRE TERREIN DAN FEESTELIJK OPEN 
GESTELD VOOR CIVIELE VRBDESDOELEN. 

- HET IS WEL DE BEDOELING DAT WE ONS 
GEWELDLOOS OPSTELLEN TEGEN POLITIE 
EN MILITAIREN, ENZOVOORTS. 

Defensie heeft al allerlei vergunnin
gen aangevraagd voor de bouw van een 
nieuw 21- meter hoog hekwerk. Het is 
niet duidelijk wanneer het af is, 
maar waarschijnlijk staat het er dan 
al . Anders helpen we gewoon een hand
je het oude hek op te ruimen. 

Zegt het voort en probeer in je eigen 
omgeving al vast mensen te vinden. 
Op het voorbereidingsweekend zullen 
we tips geven over wat je nodig hebt 
om een kampje te starten, en dat valt 
reuze mee . 
Reakties zijn zeer welkom! 
Schrijf naar 

Saskia of Wiro 
Vredesaktiekamp 
Kooiweg '40 -'45 
Hoogerbeide Op zich stelt de wijziging van 

de APV niet veel voor: het gaat om 
een verscherping inzake milieube
scherming , maar het is wel eng dat 
er steeds verfijndere regeltjes komen 
die· slechts op één soort mensen, op 
vreaesaktivisten/s, worden toegepast. 
Terwijl Fok.ker wel straalmotoren kan 
testen, te.rwijl er enorme hoeveelhe
den prikkeldraad liggen, terwijl er 
waarschijnlijk 6 hectaren bos gekapt 
gaan worden, - wordt de bewoners/ 
sters van de vredesaktiekampen al. 
bij het geringste ' mil.ieuvervuiling 1 

verweten. 

JoNGEREN KERNWAPENS 

Overigens gaat het initiatief van
uit de bevolking wel door. De onder
tekenaars van de brief aan de gemeen
te willen over de positie van de vre
desaktivisten/s kontakt gaan opnemen 
met Amnesty International. 

tocfl fietsen met jiJ kBrnwapiJIISI 
Van 23 juni tot 7 juli hebben de 
jongeren tegen kernwapens een fiets
tocht gehouden om hun protest te ui
ten tegen de kernbewapening. 

Een spoor van geplakte affiches ach
terlatend, bereikten zij op 5 juli 
de basi~ van Woensdrecht. De jongeren 
hadden ge.en toesteDD!Iing gehad om op 
het terrein bij de steenfabriek hun 
tenten op te slaan, ma.ar na onder
handeling met de politie mochten zij 
toch op het terrein overnachten. 
De volgende ochtend werd het terrein 
on.truimd. 

Daarop trokken de jongeren -ongeveer 
35 in aantal- naar de basis en knip
ten het natodraad door "om dit stukje 
land weer aan het bos toe te voegen". 
Al snel arriveerde de marrechaussee 
om de jongeren in busjes af te voe
ren. Op een met prikkeldraad afgezet 
stukje terrein werden de jongeren 
vastgehouden. Oe twintig jongeren 
die weigerden hun naam op te geven 
werden afgevoerd , één voor een ver
hoord en op de foto gezet, om vervol
gens in kleine groepjes een eind van 
de basis verwijderd weer te worden 
gedumpd. Met de auto pikten de jonge
ren elkaar weer op. Dat leverde nog 

een bekeuring op wegens. "het te dich t 
achter een marrechaussee-busje aan
l!"ijden". 1 s Nachts om een uur of twee 
was de groep weer kompleet. 
Omdat óvernachting op het terrein 
bij de steenfabriek niet meer kon, 
hebben ze de laatste nacht in het 
bo~ doorgebracht. 
Ondanks een paar bekeuringen, ver
moeide mensen en te weinig publici
t .eit, zijn de jongeren tevreden over 
de fietstocht. Oe sfeer onderling 
was gofld en de fietstocht heeft een 
aantal nieuwe mensen aangetrokken 
die nu ook aktief wiLlen worden in 
JTK. 

In het najaar zullen de jongeren een 
scholierenstaking organiseren en de 
voorbereidingen daarvoor gaan binnen
~ort van start. 

Voor inli.chtingen over Jongeren Tegen 
Kernwapens kun je schrijven .,naar: 
'Jongeren Tegen Kernwapens' 
In de Betouwstraat 9 
6511 GA Nijmegen. 
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oorlogsekonomie 
~==================~=====-==wEB TWEe---------------

starwarsekonomie 
Laten we om te beginnen bezien hoe 

de Amerikaanse ekonomie wordt omge
vormd als gevolg van Reagan's beleid. 
Sommige heren-ministers uit het kabi
net-Lubbers proberen de dreiging die 
van StarWars uitgaat te verzachten 
en hun morele plicht tot verzet te 
ontduiken door te doen alsof het om 
een toekomstprobleem gaat. Voorlopig 
kunnen we ons achter een boom ver
schuilen, want tenslotte is het hele 
programma nog in een onderzoeksfase 
- zo luidt hun moed. Daarbij wordt 
bewust of onbewust vergeten dat de 
Amerikaanse ekonomie in feite al door 
'StarWars' wordt beheerst! 

Het is allang geen geheim meer dat 
de invloed van de wapenfabrikanten 
in de VS de laatste jaren enorm is 
gegroeid. Zoals bekend heeft presi
dent Reagan de militaire uitgaven als 
een dolleman opgevoerd; in vier jaar 
tijd zijn ze meer dan verdubbeld; ze 
hebben tijdens zijn eerste ambtspe
riode 1000 miljard dollar bedragen! 
Ook begint het zo langzamerhand door 
te sijpelen - naar aanleiding van 
schandalen als die rond Weinberger's 
peperdure asbakken -, dat er met pro
duktie op moordtuig in de VS woeker
winsten worden geboekt. 

Te we1n1g wordt nog benadrukt, 
echter, dat juist bedrijven die zich 
met lucht- en ruimtevaart bezighou
den, van Weinberger's vrijgevigheid 
maximaal profiteren. Volgens de Ame
rikaanse academicus John Cavanagh bij• 
voorbeeld prijken concerns als Gene
ral Dynamica, McDonnelDouglas, Lock
beed en Boeing bovenaan de lijst van 
monopoliebedrijven die met het Penta
gon zaken doen. Zij slepen de groot
ste opdrachten bij dit ministerie in 
de wacht. Bovendien: hoewel Reagan 
zegt met Z1Jn 'verdedigingsschild' 
in de ruimte de wereld te willen ver
lossen van de atoomdreiging, Z1Jn 
juist de grote ruimtevaart-concerns 
het beste gediend met de nukleaire 
uitgaven van de regering! Van de 30 
miljard dollar die er in ·1983 voor 
produktie van atoomwapens werd uitge
trokken waren Boeing, Lockheed en 
Rockwell de eerste begunstigden! 

Kortom, men kan Reagan's droom 
niet begrijpen zonder de belangen en 
de praktijk van die ondernemingen te 
kennen. Lockheed, Rockwell en Rughes 
Aircraft hébben al miljarden dollars 
uitgegeven om laserstralen.te ontwik
kelen voor het onderscheppen van ra
ketten, en zij zijn het die logieser
wijs StarWars het felst propageren. 
Zo noemt Rockwell het 't ideale pro
jekt om de wereld te kunnen overheer
sen. De winstbelangen van dit bedrijf 
en Reagan's idealisme lopen volledig 
parallel! 
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konsentrat ie 
van kapitaal 

Wat het effekt is van Reagan's be
leid wordt nog duidelijker wanneer 
we kijken naar de golf van fusies en 
opkopen, die er momenteel in de VS 
plaatsvindt. Volgens recente kranten
berichten zijn er in 1984 liefst 2994 
fusies en overnemingen tot stand ge
komen, en het aantal stijgt nog 
steeds. Een Amerikaans tijdschrift 
voor zakenlieden deed onlangs de iro
niese konstatering dat het 'goedko
per' is om andere bedrijven over te 
nemen dan zelf nieuwe te bouwen! Niet 
zo verwonderlijk dus dat er een 'epi
demie van de fusies' gaa11de is in de 
VS! 

Goed en wel, zul je zeggen, maar 
wat heeft dit alles met StarWars te 
maken? Alvorens het huidige verband 
aan te geven is het goed een terug
blik te werpen op een vergelijkbaar 
proces van kapitaal-konsentratie dat 
de VS vlak na de Tweede Wereldoorlog 
kende. Terwijl het aantal fusies tus
sen 1932 en 1943 niet meer dan 100 
was geweest, steeg het daarna tot 590 
in 1946 alleen. Ook toen was er dus 
sprake van een soort epidemiese ziek
te - en die ziekte brak niet toeval
lig aan het eind van de Tweede Wereld 
oorlog uit. 

De monopoliebedrijven konden aller
lei kleinere konkurrenten opslokken 
vanwege de voorkeursbehandeling die 
zij tijdens de oorlog genoten hadden. 
De militaire opdrachten werden door 
de regering prakties alleen aan 'Big 
Business' verleend. Het volgende voor 
beeld uit het boek van de Fransman 
Guérin is illustratief: General Mo
tors (ook nu weer in de markt voor 
fusies!) kreeg tussen 1940 en 1944 
opdrachten ter waarde van tienmaal 
het totale bedrag van z'n activa in 
1935! En het voorbeeld van General 
Motors staat beslist niet alleen, De 
Amerikaanse vliegtuigindustrie breid
de zich dankzij de voorkeursbehande
ling spektakulair uit. (2) 

Ook nu mist de koopzucht van het 
Pentagon zijn uitwerking op de ekono
mie niet, hoewel het proces van fu
sies zijn eigen trekken heeft. Van 
de verschillende monsterfusies is die 
als gevolg van de opkoop door General 
Motors waarschijnlijk het meest illus• 
tratief. Voor 5 miljard dollar kocht 
het auto-concern alle aandelen op van 
Rughes Aircraft, - volgens het Finan
cieel Dagblad (van 6 juni) 'de belang· 
rijkste Amerikaanse leverancier van· 
raketten en defensie-elektronika'! 
De winsten te behalen op kontrakten 
met het Pentagon zijn zo aantrekke
lijk dat de auto-industrieën niet 
buiten gesloten willen worden. Liever 
gaat men een huwelijk aan met de wa
penindustrie, 

Minstens zo alarmerend, ontstel
lend, als deze fusie-berichten zijn 
de onmiddellijke gevolgen van de Star· 
Warsekonomie voor de Amerikaanse be
volking. Volgens gegevens gepubli
ceerd in het Britse tijdschrift New 
Left Review zijn de salarissen van 
topmanagers sinds 1980 met veertig 
procent gestegen - van 552 duizend 
tot 775 duizend dollar gemiddeld! (3) 
Maar terwijl een kleine elite zich 
ongebreideld verrijkt vindt er tege
lijkertijd een razendsnelle verarming 
plaats: eveneens sinds 1980 is· het 
aantal paupers met bijna 300 procent 
gestegen - tot 35 miljoen nu! Rea
gan' s mil i taristiese · beleid eist in 
de VS zelf miljoenen slachtoffers. 

hoezo .oplossing? 
De Amerikaanse regering beroept 

zich erop, dat zij d~ ekonol)lie uit 
het slop heeft gehaald en miljoe~;~en 
nieuwe banen heeft gecreëerd. Dit 
laatste wordt door tegenstanders niet 
ontkend, alleen - de opleving is min
der 1 sociaal' dan zij op het eerste 
gezicht lijkt. De Amerikaanse profes
sor Thurow is één van diegenen die 
toegeven dat Reagan' s beleid arbei
ders/sters rechteloos maakt. De afge
lopen jaren zijn de gemiddelde lonen 
in de VS gekelderd en de nieuwe werk
gelegenheid bestaat voornamelijk uit 
tijdelijke aanstellingen. Bovendien 
- waar die banen ontstaan (in de 
'high-tech' met name) wordt niet ge
duld dat arbeiders/sters zich in vak
bonden organiseren. Die zijn eenvou
dig taboe! 

Thurow vergeet te 
dat Reagan's twijfelachtige oplossing 
een militaristiese is, die zijn his
toriese voorloper heeft. Ook in het 
Duitsland van de dertiger jaren werd 
de uitweg uit de ekonomiese krisis 
gezocht in oorlogsproduktie, en ook 
daar was het schijnbaar positieve re
sultaat dat veel arbeiders/sters op
nieuw aan de slag konden gaan. Maar 
ook daar was de keerzijde, zij het 
in een nog veel schrijnender vorm, 
dat de arbeiders/sters van hun vak
bonden werden beroofd en rechteloos 
werden gemaakt. Kortom: het is onloo
chenbaar dat Reagan's beleid een 
zwaarbeladen voorgeschiedenis heeft. 

ondernemers 
verbuizen 

Een ekonomies thema, dat vanwege 
zijn militaristiese 'tint' ook moet 
worden aangestipt, is de import in 
de VS van buitenlands kapitaal. De 
overkoepelende instantie, Bank van 
Internationale Betalingen, heeft er 
pas geleden op gewezen dat de Ameri
kaanse groei van de afgelopen jaren 
in toenemende mate is gefinancierd 
door een enorme stroom van kapitaal 
uit het buitenland. En het Nederland
se ondernemersblad FEM verweet de Ame
rikaanse regering in februari 'egois
~e' (!), en wel in deze plastiese be
woordingen: "Zo snuift dit land als 
de eerste de beste verslaafde zeer 
gulzig buitenlands kapitaal op. on
danks dat het zich zo graag affi
cheert als het rijkste land ter we
reld." 

DE WELVAART KEERT TERUG 
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gewetensvragen 
'!~~~~~~~v~ .. ?."!~ns_! 

AMSTERDAM - De snel groeiende kan voor de Amerikaanse en voor de ringen in andere Janden vele malen. 
buitenlandse investeringen in de Ver- wereldeconomie op langere termijn gro- Blijkens een rec:ent rapport van de 
enigde Staten Zijn geen wenselijke toe- te gevolgen hebben." Amerikaanse regering is daardoor in 
passing van de internationale besparin· De investeringen in de Verenigde Sta· 1984 het overschot op de kapitaalreke
~en. Dit _kan de komende drie tot vijf ten worden gestimuleerd door de groei ning 7_4 milj~. dollar kleiner gewo~
Jaar noott worden volgehouden, aldus van de Amerikaanse economie en door den. Eind vong ,Jaar hadden de Amen· 
de algemeen directeur van het lnterna- de lage inflatie aldaar. Hierdoor blijft de kanen nog maar 28 miljard dollar méér 
tiona!~ M~etaire Fonds J. De ~ koers van de dollar hoog. De sterke dol· in het buitt;nland geinv~ dan bui· 
re vrudag IR een toespi"IIIIJt tot de Soci· lar brengt schade toe aan de Ameri· tenlanders IR de Venmigde Staten. Een 
aal Ec~nomische Raad van de Verenig- kaanse export en draagt bij tot de groei- jaar eerder_ ~as het voordelig verschil 
de Nattes. ende roep om zelfbeschermende maat· nog 106 trul.iard dollar. 

Volgellil De Larosière bedragen de regelen, aldus De Larosière. De belang- Eind 1984 had Amerika in het buiten· 
buitenlandse investeringen in de VS stelling voor de VS komt vooral uit land voor 915 miljard dollar gestoken in 
m~r dan 100 miljar~ dolla~ (circa 3~ Europa, waar Groot~Brittanniê en ~e- ondernemingen, onroerend goed, aan· 
mtbard .gulden) per Jaar. Dit bedrag IS derland de grootste mvesteerders ZIJD. delen, bankleningen en obligaties, 2,6 
volgens hem ongeveer eenzesde van alle De kapitaalvlucht naar de VS over· percent meer dan een jaar ervoor. 

ps: 'grootste piraterij uit de geschiedenis' 
Wederom echter ontbreek in de be

zorgde beschrijvingen een wezenlijk 
stukje van de puzzelige werkelijkheid. 
De import van kapitaal komt niet uit 
de lucht vallen, maar wordt uiteinde
lijk veroorzaakt door ••••• de oorlogs
uitgaven van Reagan' s regering! Zo 
verwijt een vooraanstaande advokaat 
in Washington, gecitee~d in Le Monde 
Diplomatique (4), de regering dat zij 
weigert voor haar eigen 'defensie' 
te betalen. In plaats van nieuwe/ho
gere belastingen te heffen worden de 
rente-standen verhoogd. Resultaat is 
dat wekelijks twee miljard dollar uit 
het buitenland wordt geleend! 

In hoeverre is deze belegginge
drang gebaseerd op ónzelfzuchtige mo
tieven? In hoeverre dient de toene
mende verslaving van Nederlandse on
dernemers aan de VS de belangen van 
het Nederlandse volk? Wellicht is het 
te vroeg om bikkelharde konklusies 
te trekken, maar het voorbeeld van 
het pensioenfonds PGGM lijkt mij ta
melijk veelzeggend. In de Amerikaanse 
stad Orlando heeft de PGGM voor bijna 
een half miljard gulden een hotelkom
plex gebouwd, waar mensen uit de top
elite onder het spelen van een balle
tje golf samen zaken kunnen doen. Nou 
niet bepaald een sociale investering, 
zou je zo zeggen, die belegging ten 
bate van managers van bedrijven als 

General Motors en Rockwell. Bovendien~ t--------------------------------------r----------------------------------------
uit een journalistiek onderzoek ter 
plekke blijkt dat de risiko's van de
ze belegging nog niet zijn te over
zien. Wie wordt straks de klos als 
deze dienstverlening aan de Amerikaan· 
se elite op verlies uitdraait?! 

Tenslotte moet een gewetensvraag 
gesteld worden die nog veel verder 
reikt. Hoewel een groot deel van de 
Nederlandse beleggingen in de VS niet 
rechtstreeks aan militaire produktie 
ten goede komt, kan hun 'emigratie
drang' toch niet los daarvan worden 
gezien. Want juist onder Reagan is 
spekulatie meer dan ooit des duivel's 
troef. Is het overdreven te stellen 

Voetnoten 
(1) Zie Het Vrije Volk, 30 mei 1985, 

'Als er Ooit een Kernoorlog Komt 
Zal de VS Hem Beginnen' 

(2) zie Daniel Guérin, 'La Concentra
tion Economique Aux Etats-Unis' 
(Editions Anthropos, Paris 1971) 

.(3) zie New Left Review, januari/fe
bruari 1985, 'De Magiea-Mysterieu
ze Rondreis van Reagonomics' 

(4) zie Le Monde Diplomatique, februa~ 
ri 1985, 'Het Rijk van de Dollar 
- Broosheid van een Sterke Munt' 

Ook Nederlandse bedrijven laten 
zich niet onbetuigd, hoewel lang niet 
al hun geld in de regering!'lpot voor 
militaire uitgaven verdwijnt. De ge
stegen aandacht vanuit Nederland voor 
de VS dateert eigenlijk uit de zeven
tiger jaren. Terwijl 'onze' multina
tionals tot aan de oliekrisis van '73 
bij voorkeur in de Derde Wereld inves• 
teerden, trad er daarna een verschui
ving op. In de periode 1977 tot 1981 
bedroeg de kapitaal-export naar de 
Verenigde Staten al 10 miljard gulden 
- tussen haakjes evenveel als er des
tijds door de Nederlandse regering 
bezuinigd werd! 

dat multinationale ondernemingen, pe~.---------------------------------------~ 

Maar het is onder Reagan - sinds 
1980 dus - dat Nederlandse onderne
mers steeds fanatieker en gretiger 
naar beleggingen in de Verenigde Sta
ten zijn gaan zoeken. Niet alleen 
heeft ons aller grootste, Philips, 
daar intussen een imperium opgebouwd. 
Ook banken en verzekeringsmaatschap
pijen zijn druk doende met het weg
sluizen van geld. Voor elke kategorie 
geldt, dat grofweg de helft van het 
eigen vermogen zich nu in het buiten
land bevindt, en voor elk is uitgere
kend de Verenigde Staten het meest 
geliefde toevluchtsoord. Ook de vier 
top-uitgeverijen Elsevier-NDU, VNU, 
Kluwer en Woltere-Samsongroep - Z1Jn 
blijkens recente berichten bezig te 
'verhuizen' naar Reagan' s geharnaste 
paradi.)s! 

sioenfondsen, verzekeringsmaatschap
pijen, enzovoorts, zich met hun winst
bejag elders medeplichtig maken aan 
de voorbereidingen op de laatste 
nachtmerrie, een atoomoorlog? 

Eén ding staat voor mij in ieder 
geval als een paal boven water. De 
vredesbeweging kan anno 198· niet 
meer volstaan met morele verontwaar
diging over de dreiging van totale 
vernietiging, maar moet zich ook gaan 
verdiepen in de ekonomiese belangen. 
drijfveren, die daar een stevige rol 
in spelen. Zij zal zich zonder uit
stel moeten gaan buigen over de vraag 
wat de wapenwedloop voor gevolgen voor 
de Nederlandse baanlozen en arbeiders 
/sters heeft. Tot die keuze dwingt 
ons de aktualiteit, sinds de bedrij
ven zich publiekelijk mengen in de 
diskussie over 'StarWars' en 'Eureka~ 
Daartoe dwingt ons ook de onthutsende 
aktualiteit van het thema kapitaal-

vlucht, want wekelijks regent het van 
krantenberichten over Nederlandse on
dernemingen die 'grootse plannen' in 
de Verenigde Staten hebben! 

Peter 

De voornaamste activiteiten van 
Nederlandse ui tgeversconcems in 
Verenigde Staten: 
ELSEVIER-NDU 
-US Business Press,New York (30%) 
-Greenwood Press,Westport Cf 
-Gordon Publications,Randolph, New 
Jersey 

-Excerpta Medica,Princeton 
-Medica! Examinatien Publishing 
Cy ,New Hyde Park ,N. Y. 

VNU 
-Physicans World Camunications 

(40%),Secaucus,NJ 
-Disclosure (49,99%),wash. 
-lnteractive Market System,New 

(59%) 
~laritas Corporation,Alexandria , 
V i rginia (50%) 

Kl.UWER 
-J osephson/Kluwer Legal 
Centers lnc,Los Angelos 

-Kluwer Law Book Publishers,New York 
TERS SAMroN GROEP 

brochure 
Christenen voor 
bet Socialism1 

Een gràepering die net als de Vre
desaktiekrant vindt dat er meer aan
dacht moet komen voor het verband tus 
sen bewapening en verarming is de 
groep Christenen voor het Socialisme. 
In een recente brochure getiteld 'Eu
ropa Ligt Niet· in het Midden' wordt 
ondermeer·beschreven hoe de Amerikaan• 
se regering de kosten van zijn mili
taire programma afwentelt: 

Ten eerste op een deel van de Ame
rikaanse bevolking zelf: "de toch al 
zeer geringe soci~le voorzieningen 
zijn afgebroken en zullen verder wor
den afgebroken" 1 liefst dertig pro
cent van de bevolking leeft nu onder 
de armoedegrens; 

In de tweede plaats op de zogenaam
de Derde Wereld.· "Terwijl de dollar 
duurder wordt en de rente hoog blijft 
dalen anderzijds de prijzen van de 
grondstoffen steeds verder". De ont
wikkeling stagneert bovendien doordat 
de rijken hun geld in de VS in plaats 
van in eigen land beleggen. 

Ten derde worden de kosten van Rea• 
gonomics op West-Europa afgewenteld. 
West-Europese beleggers verstrekken 
voortdurend geld voor financiering 
van programma's als de MX-raketten 
en StarWars. "Met de huidige koers
en rente-ontwikkeling wordt je immers 
slapend rijk". Ook de bezuinigings
drang van achtereenvolgende Neder
landse regering wordt in dit licht 
bezien. 

Waar gaat dit alles op uitlopen? 
In de brochure van Christenen voor 
het Socialisme wordt verwezen naar 
de risiko's van "een plotseling intr~ 
dende radicale krisis" en wat er dan 
gebeurt is bijna voorspelbaar op ba
sis van de geschiedenis: "Dan hebben 
eerdere krises in het kapitalisme al 
meerdere malen een 'uitweg' te zien 
gegeven: nog hogere inspanningen tot 
oorlogsvoorbereiding, en als het moet 
oorlog zelve". 

De brochure is te bestellen door over
making van f (),25 (inklusief porto) 
op giro 5533921 ten name van Christe
nen voor het Socialisme, Obrecht~ 
straat 43, 3572 EC Utrecht. 

ANTI-NAVO 
STUDIEDAG 

Vele vredesgroepen en politieke orga
nisaties zitten in eigen -beperkte
kring te diskussiëren over de rol 
en de betekenis van de Navo.Op de 
2lste september is er de gelegenheid 
om de Navo in het openbaar ter dis
kussie te stellen. 
De anti Navo groep van Bonk organ~
seert op zaterdag 21 september a.s. 
een studiedag over de Navo. Na een 
lange voorbereiding, waarin getracht 
werd zoveel mogelijk anti Navo me
ningen te verenigen zal er in septem
ber over zo'n vijr thema' gediskussi
eerd worden. 
Over de rol van de Navo lidstaten 
in de Derde Wereld. Over de sociaal 
ekonomiese betekenis van de bewap.e· 
ning voor de bevolking. Over de rol 
van de Navo in het bestrijden van 
het binnenlandse verzet. Over de ta
ken die Navo voor vrouwen in oorlogs
tijd in gedachten heeft. En over de 
politie~e achtergronden van de mili
taire strategieën. 
Juist deze onderwerpen Z1Jn genomen 
Omdat in de vredesbeweging -te- wei
nig gediskussieerd wordt over de oor
zaak van de bewapening. Vaak komen 
de argumenten niet.verder dan de te
rechte ethiese verontwaardiging. Maar 
daarmee wordt geen politiek militaire 
organisatie bestreden. En dat blijkt 
volgens de anti Navo groep van Bonk 
toch hard nodig. Zie slechts de situ
atie met de kernontwapening in Neder
land. Op de dag zelf zal het vooral 
gaan om diskussie.. Een aantal mensen 
is uitgenodigd om hun stellingen over 
een van de bovenstaande thema's naar 
voren te brengen. Dit gebeurt in het 
kort zodat alle aanwezigen daar bij 
kunnen zijn. Daarna wordt de vergade
ring in vieren gesplitst om met de 
inleider/ster in diskussie te gaan. 

Tot nu toe hebben Fred van der Spek, 
Lidwien Zumpolle, Henk Branderhorst 
en Hans Alles hun medewerking toege
zegd. 
Nadat de diskussie in de werkgroepen 
afgelopen is wordt er nog een algeme
ne diskussie gehouden over de vraag 
of het eindelijk tijd wordt om de 
Navo zelf ter diskussie te stellen 
door de vredesbeweging. 
De anti Navo groep probeert nog om 
een Spaanse en Turkse spreker/ster 
uit te nodigen om te vertellen over 
de. invloed van de Navo in hun land, 
resp. over het verzet tegen de Navo. 
De anti Navo groep zou graag zien 
dat de studiedag uitloopt op een gro
tere aktiviteit tegen de Navo. 
Of het zover komt is afhankelijk van 
de aktiviteit en de bereidheid tot 
samenwerken van al die organisaties 
die zeggen tegen de Navo te zijn. 
Mensen die zich van tevoren aanmelden 
als deelnemer/ster krijgen een aantal 
diskussiestellingen thuisgestuurd 
als voorbereiding op de dag. Plaats 
van diskussie wordt Huize Pax aan 
d.e Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. 
Voor meer informatie en aanmeldingen: 
Bonk, t.n.v. anti Navo groep, Post
bus 11127, 1001 GC Amsterdam, tel 
865134 ('s middags). 
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VROUWENAKTIE 

Fantasties was het om met Vrouwen 
voor Vrede, anti-militaristiese- en 
BONK-vrouwen, van leeftijd en erva
ring verschillend, samen aktie te 
voeren. Razend enthousiast waren we 
na onze "eerste" aktie. Het zal n:j.et 
de laatste zijn. 
Op 12 juni begaven we ons in kleine 
groepjes naar het stadhuis van A1dam. 
Spandoek en pamfletten onder de trui
en . TelefoonnUllllller van de advokate 
op de arm, identiteitsbewijzen thuis 
gelaten. Vastberaden, maar toch wel 
een beetje zenuwachtig. We hadden 
ons 1 onopvallend 1 op de publieke tri
bune vers·preid. Onze ogen zochten 
elkaar. zou het lukken? Zouden we 
er door komen? Het l~ek haast onmoge
lijk. 
De raadsleden kwamen binnengedruppeld 
Als laatste kwam van Thijn. Een doffe 
hamerklap volgde. "Ik. open de verga
dering. Eerste agendapunt ..•. " Daar 
gingen we. Over de balustrade, rich
ting :raadszaal, portiers ontwijkend. 
Verwarring. Applaus vanaf bomvolle 
publieke tribune, waar een groot 
spandoek "MAAK WERK VAN KERNWAPEN
VRIJE GEMEENTE" omhoog ging. 
De microfoons in de raadszaal werden 
meteen uitgeschakeld. Di~ hadden we 
niet nodig. Luid en duidelijk, elkaar 
spontaan aanvullend maakten we onze 
eisen duidelijk. We vinden dat de 
gemeenteraad konsekwentles moet trek
ken uit het feit dat ze Amsterdam 
jaren geleden kernwapenvrij heeft 
verklaard. Ze moet eindelijk eens 

daden gaan stellen en zich niet ach
ter die paar bordjes blijven versehui 
len! 

- Geen toestemming verlenen aa.n oor
logsschepen, zeker niet die kernwa
pens aan boord hebben, om in de 
haven aan te meren. 

- Geen opdrachten verlenen a.an be
drijven die op welke manier dan 
ook te maken hebben en/of krijgen 
met de plaatsing van kruisraketten. 

- Weigeren het asoçiale bezuinigings
beleid van de regering uit te voe
ren. 

- Geen afsluitingen van gas en licht 
van de minima en de 5 , 72- en kern
stroom weigeraarsters. 

Oe gemeenteraadsleden gaven we een 
zoethoutje onder· het motto: wij laten 
ons niet langer zoet houden, bijt 
zelf maar op een houtje. 
Na een aantal minuten werd de verga
dering geschorst. We voegden ons bij 
de vrouwen op de publieke tribune, 
die vervolgens het woord namen. Van 
Thijn gaf opdracht de publieke tribu
ne te ontruimen. Zover hebben we het 
niet laten komen. Zingend gingen we 
weg. 1 We komen terug 1 1 u hoort nog 
wel van ons' 
We waren blij dat het zo goed verlo
pen was. Een stim\ilans om door te 
gaan. Door te gaan met ervaringen 
uitwisselen, elkaar ondersteun.en, 
stimuleren en aktie voeren. u hoort 
nog wel van ons! 

BONK-VROUWEN 
ALS OI'l'.l«»tST· VAN DISKOSSIES OP DE 
LANDELIJKE STRATEGIEDAG VAN VROUWEN
VOOR-VREDE, BN TBR VOOR'l'ZE'rl'mG OOK 
VAN .DE GESLAAGDE 'BESTORMING 1 VAN 

DE GEMEENTERAAD IN AMSTERDAM ZAL ER 
IN DE HERFST BEN BONKVROOWENGROEP 
VAN START GAAN. HEB JE BELANGSTELLING . 
OF IDEE!N I BEL DAN I (WIL) 

EENZIJDIGE BONI( 
De eis voor eenzijdige ontwapening 
is uit het beeld van de vredesbewe
ging verdwenen. Zover zelfs dat ook 
Bonk er niet meer over schrijft. 
In bet onlangs verschenen manife.st 
staat "Wij zijn tegen (kern) bewape
ning van Oost en west, tegen. ss 20 
en kruisraket. " Laten we onderstre
pe.n dat ook wij niet gediend zijn 
van de Russiese atoombom . Echter waar 
het.. Bonk manifest aan voorbij gaat 
is de eis die de vredesbeweging heeft 
groot gemaakt: Eenzijdige ontwape
ning I En dat is een groot gemis in 
het manifest. Een van de drie cen
trale leuze.n is • Oost west Kernwa
PenS de Pest. 

Sinds in 1983 de freeze gedacht zijn 
intrede heeft gedaan in de vredesbe
w~ng is deze in vertwijfeling. Niet 
alleen over de aktievorm, maar ook 
-en dat vergeet Bonk jammer genoeg
door de politieke onduidelijkheid. 
De vredesbeweging bevindt zich in 
een toestand va.n afwachten wat er 
in Oen Haag en in Genève gebeurt. 
Ze lijkt meer op een pressiegroep 
die de sociaal demokratiese fraktie 
versterkt , dan een radikale onafhan
kelijke beweging. Wat Bonk juist zou 
moeten doen is de oude eis van het 
IKV, nl. Alle kernwapens de wereld 
uit, om t~ beginnen uit Nederland, 
weer met volle kracht naar voren 
schuiven. Waar Bonk gelukkig wel aan 
werkt is het blootleggen van de rol 
van de Navo. Dit punt zou volgens 
ons moeten worden omgezet in een anti 
Navo eis. En die eis zou dan gekop
peld moeten worden aan het idee van 
eenzijdige kernontwapening onder het 
oude IKV motto. 
Want van belang is juist om te bena
drukken dat het de Navo landen zijn, 
en met name de VS, die hun greep wil
len krijgen en houden over de gehele 
wereld. Bovendien moeten we niet ver
geten dat de VS er op uit is een e 
ventuele oorlog in Europa te voeren , 6 om zelf buiten schot te blijven. Dat 

wil zeggen. dat de West Europese lan
den ondergeschikt zijn aan de vs. 
Het is om deze red.en dat er kruisra
ketten worden geplaatst. Dit Z.l.J.n 
wapens die in West Europa in ameri
kaanse handen zijn en de Sovjet Unie 
zeer snel kunnen bereiken. Een raket 
die geplaatst wordt om de macht van 
de VS binnen. de Navo te beve.stigen, 
en niet omdat er een SS 20 is. 
Het was de vooraanstaande PvdA-er 
Steroerdink die in de parlementsdebat
ten begin november • 79 zei dat de 
SS 20 niet bekend was bij de politici 
toen door de Navo de middellange af
standsraketten werden geintroduceerd. 
Door de jaren .heen is ons aangepraat 
dat de SS 20 de belangrijkste stimu
lans was voor 'onze' kruisraket. Een 
grove leugen van de Navo propaganda. 
Toch heeft in Nederland niemand om 
inhoudelijke redenen geprotesteerd 
toen de regedng op 1 juni • 84 de 
plaatsing van kruisraketten afhanke
lijk maakte van een willekeurig aan
tal SS 20s. 

Een politiek van eenzijdige ontwape
ning is een goede onderbouwing van 
akties van burgerlijke ongehoorzaam
heid en non kooperatie. Te hopen valt 
dat deze eis weer snel nieuw leven 
wordt ingeblazen om de radikale vre
desbeweging een stille dood te bespa
ren. 

AFFICHES 
TE BESTELLEN: ER ZIJN SINDS KORT TWEE 
LANDELIJKE AFFICHES BESCHIKBAAR. AF
GEZIEN VAN DE ALS BIJLAGE BIJ DEZE 
VREDESAKTIEKRANT GEVOEGDE AFFICH,E 
TEGEN BUNKERBOUWERS, OOK BEN OPROEP 
AAN MACHINISTEN EN VREDESAKTIVISTEN/S 
OM OP 1 NOVEMBER ALLE TREINEN STIL 
TE LEGGEN. KOSTEN: f 0, 25 PER STUK. 
TE BESTELLEN VIA BONK-SAMENWERKINGS
VERBAND, POSTBUS 11127 1001 GC AM
STERDAM. 

Op het laatste landelijk overleg van 
Bonk samenwerkingsverbànd waren zelf
kritiese geluide.n te horen. In de 
evaluatie werden een aantal harde 
Bonknote.n gekraakt. Zo zou Bonk haar 
eigen kracht overschat hebben. Di
rekt na de konferentie van 19 janu
ari heeft zij massale kampagnes van 
burgerlijke ongehoorzaamheid en. non
kooperatie aangekondigd. Er zijn in 
~jf maanden tijd wel voorbeeldige ak
ties gevoerd,er is echter geen kam
pagne opgebouwd. Een tweede harde 
noot betrof de zuigkracht van het 
volkspetitionnement . Bonk heeft zich 
hierop verkeken. 
Ondanks de jarenlange diskussie die 
bij tijd en wijle zeer intensief. is ge
voerd binnen de beweging,bleek de 
stap naar ongehoorzaamheid en niet
samenwerking voor grote delen van 
de beweging te groot . Het volkspeti
tionnement is hier zeker debet aan. 
De vraag of het volkspetitionnement 
niet te zwaaris voor de beweging en 
te licht voor Lubbers c.s. ,is meer 
dan gerechtvaardigd. Talloos zijn de 
geluiden uit de beweging over het 
vele werk dat verricht moet worden. 
Talloos ook de vraagtekens of het 
wel lukt en or het bereikte resul
taat ook effect zal sorteren. 
Lubbers is voorstander van kruisra
ketten en zal dat ook op 1 november 
blijven. En heeft dit kabinet niet 
met de diskussie over kernenergie 
bewezen aan wie zij gehoorzaam is? 
Niet aan de demokratiese regels. 
Naarmate 1 november nadert en de be
richten over plaatsing van nieuwe 
SS-20 veelvuldiger worden,groeit het 
inzicht dat er mogelijk meer nodig 
is om de druk afdoende te verhogen. 
Daarmee komen we bij de vraag of de 
ongehoorzame akties niet te zwaar 
zijn voor de beweging. Gezien de in
tensiteit, ondank~ de vermoeide signa 
- len, waarmee aan het VeePee wordt 
gewerkt, is het antwoord ja. 
Maar daar staat iets tegenover. Bonk 
is bijvoorbeeld in een kort tijds.bestek 
van 5 maanden een begrip geworde.n. 
De diskussie over ongehoorzaamheid 
en nietsamenwerking verl egt meer dan 
in het verleden de grenzen.Dat delen 
over die gren.s hee.nstappen, blijkt 
bijvoorbeeld uit de deelname van veel 
oudere vredesaktivisten aan Bonk
akties. 
Oiskussies over wat te doen na het 
volkspetitionnement nemen toe. Werk
onderbreking op 1 november, scholie
renstaking op 1 november, bezettingen 
, treinstaking, massaal dienstweiger
plan.Tekens dat er vanuit de basis 
serieus gezocht wordt naar middelen 

ANTI-NAVO MANIFESTATIE 
ALLEEN DOOR ONS NU INHOUDELIJK TE 
VERDrEPEN KUNNEN WE VOORKOMEN DAT 
DE VREDESBEWEGING NA BEN PLAATSINGS
BESLUIT IN EEN VAKUUM BELANDT I DAT 
IS OE ACHTERGROND VANWAARUIT DE ANTI
NAVO- GROEP VAN HET BONK-SAMENWERKINGS 
VERBAND OP 21 SEPTEMBER EEN MANIFES
TATIE ORGAlnSEERT (ZIE UITGEBREIDER 
ELDERS IN DEZE VREDESAKTIEKRANT). 

om de druk op de ketel te verhogen. 
De diskussies worden onmiskenbaar 
gevoed door het feit dat Lubbers voor 
kruisraketten is en ook voor de toe
komst wapenknecht van Reagun wil blij
ven. Ondanks het protest uit de be-
weging. 
Dat al deze bovengenoemde voorstellen 
ook werkelijkheid worden valt nog te 
bezien. Vooral de werkonderbreking 
zal veel, heel veel e~ergie en tijd 
kosten om dat van de grond te tillen. 
Tijd die gedeeld moet worden met het 
VeePee. 
Voorbeeldig is daarom het streven 
van het 21- november komitee. uit Am
sterdam. Zij streeft ernaar om het 
VeePee binnen twee weken ar te ronden 
opdat er tijd en energie overblijfT 
voor andersoortige akties. 
Een goed voorbeeld is ook bet initia
tief van het Platform-overleg (1) 
en het Bonksamenwerkingsvernband om 
het gelijktijdig met het VeePee een 
alarindemonstratie op 26 oktober be
kend te maken. 
Toch blijft het een feit dat de bewe
ging geen ruime erva~ing heeft in 
het organiseren en uitvoeren van on
gehoorzaam-akties. En blijft het een 
feit d.at er nog weinig tijd overblijft 
om het een en ander te organiseren. 
Bonk heeft hierin een belangrijke roL 
Een rol om van· ervaringen met verder
gaande akties te ve.rspreiden en kol
lektief te maken. Bonk zal zich ook 
moeten richten op het versterken van 
de geluiden om op l november een 
krachtig vervolg van de werkonde.r
breking te organiseren. 
Als we de geluiden op het recente 
landelijk overleg van Bonk mogen ge-

' loven, wil Bonk daaraan ook gaan 
staan. 

Allereerst zal Bonk in de regio 1 s 
doorgaan met het voeren van akties 
tegen de dreigende plaatsing. Akties 
die de druk. opvoeren en propagandis
tles van waarde zijn. Dat wil zeggen 
dat ze als voorbeeld moeten kunnen 
dienen. Over ongehoorzame altties 
wordt vaak gezegd dat het zo moeilijk 
is. Bonk ka.n laten zien dat je onge
hoorzaam en niet-samenwerkings akties 
kunt organiseren op alle maatschappe
lijke terreinen. Iedereen kan in zijn 

BONK-IN-BEDRIJF 
DE BEDRIJVENGROEP VAN l!ONK KAN NOG 
VEEL WERKHANDEN GEBRUIKEN I WE ZIJN 
ERVAN OVERTUIGD DAT DIT Htt JAAR IS 
VOOR HERNI.EOWOE ANTI-OQRLOGSSTR:tJD 
OP DE WERKVLOER. VANDAAR DAT WE BARD 
PLOETEREN OM JCRANTEN, AFFICHES BN 
PAMFLETTEN TB VERSPREIDEN ONDER AR
BEIDERS/STER$. WIL JE MEEDOEN, BEL 
DAN: (HANS) 



HERFIT IN! 
of haar eigen OID<Jeving de sleutels 
tot ongehoorzaamheid en niet samen
werking vinden. 
En laten we goed beseffen dat verge
le.ken met het overleven van wellicht 
een nukleaire oorlog, ongehoorz.aam
heid een stuk eenvoudiger is. Bonk 
regio's zullen doorgaan met altties 
in de nazomer en tijde.ns de herfst. 
Een AKTIEHANDLEIDING zal eind augus
tus, begin september klaarkomen. An
dere organisaties en groepen zullen 
worden uitgenodigd om samen deze ak
tie-handleiding samen te stellen . 
Er zal in beschreven worden hoe je 
altties van burgerlijke ongehoorzaam
heid vorobereid, en welke aktievormen 
er zo al zijn. Wat zijn de juridiese 
risico's. Het wordt dus een prakties 
handboekje met konkrete tips en sug

ties. 

In samenwerking met het stedenoverleg 
van dissidente platforms in het KKN 
heeft Bonk het initiatief genomen 
tot een ALARM demonstratie op 26 ok
tober. Alle vredesorganisaties en 
groepen, vakbonden, jongeren en ande
ren zijn uitgenodigd om mee te hel
pen deze alarmdemonstratie van de 
grond te tillen. Inzet van de demon
stratie is om een krachtige waarschu
wing aan het adres van Lubbers te 
geven. Het is niet de bedoeling om 
sloffend langs de poorten van tiet 
Binnenhof te trekken. Geen stoomaf
blazen, maar een massale en krachtige 
oproepen tot, en ondersteuning van, 
akties op 1 november . 
Stakingen, ofwel niet-samenwerkings
akties staan op l nobember centraal. 
De jongeren hebben reeds een scholie
renstaking aangekondigd. Vereniging 
Dienstweigeraars sleutelen aan een 
massaal dienstweigerplan. Binnen de 
vakbonden en de vredesbeweging groeit 
de roep om een werkonderbreking op 
die kruciale dag. 

Bonk heeft op 15 juni j.l. een aanzet 
gegeven om de -voorbereidingen voor 

AKTIEHANDLEIDING 
ALLES OVER AKTIEPLANNEN VOOR DIREKT 
VERZET IN DE HERFST, WANNEER WE LUB
BERS BET VUUR AAN DE SCHENEN MOETEN 
GAAN LEGGEN: PLUS PRAKTIESE Tll'S, 
DIE BLJtE ONGeHOORZAME BORGER (ES) WE
TEN MOET - DAT IS TE VINDEN IN DE 
AKTIEHANDLEIDING, DIE BONK SAMEN M.ET 
ANDERE GROEPEN/ORGANISATIES BEGIN 
SEPTEMBER HOOPT UIT TE GEVEN. BESTEL
LINGEN VIA HET ADRES VAN BONK I 

een werkonderbreking direkt ter hand 
te nemen. Met een plakaktie op het 
Centraal Station in Amsterdam is op
geroepen tot een treinstaking. Oe 
oproep is gericht aan het NS perso
neel en vredesaktivisten. Zij kunnen 
er gezamelijk voor zorgen dat Neder
land op 1 november stil staat. Niet 
uit verlegenheid, maar i n een strijd
ba.re houding. 
Het hoeft geen betoog dat de komende 
maanden zware maanden zullen worden. 
Zowel wat betreft altties en aktivi
teiten, maar zeker ook wat betreft 
de te bepalen strategie voor de ver
schillende scenario's . 
Iedereen weet dat Lubbers op 1 novem
ber zijn plaatsi ngsbesluit zal nemen, 
en dat zijn achterban in de kamer 
daarover op 5 november zal debatte
ren. 
Er zijn een aant.al verschillende be
sluiten: 
1. Lubbers besl:ui t doodleuk tot 
plaatsing en de raketten worden di

rekt of na het kamerdebat ingevlogen. 
De bunkers in Volkel of Gilze Rijen 
doen dan zolang dienst als nucleair 
pakhuis. 
2. Lubbers besluit tot plaatsing maar 
wacht met stationering. Eerst bun
kers bouwen in Woensdrecht, daarna 
plaatsen. 
3. Lubbers besluit tot uitstel. De 
beslissing over plaatsing blijft bo
ven ons hoofd hangen als het zwaard 
van Damokles. 
4. Lubbers besluit tot het drijven 
van een koehandel. Kruisraketten in 
ruil voor het afstoten van een of 
meer (verouderde) kerntaken. 

op al deze mogelijkheden zal de vre
desbeweging en Bonk niet in de laat
ste plaats een antwoord moeten vin
den. Ook daaraan zal in de komende 
maanden gewerkt moeten worden. Een 
extra zware opgave. 
In dit verband is het essentieel om 
een inschatting te geven van wat de 
kopstukken van de vrede zullen doen 
of juist niet zullen doen. Dondert 
het KKN uit elkaar bij besluit 1,2,3 
dan wel 4? 
Zijn de PvdA en het FNV reeds nu al 
tevrede.n met het behaalde succes in 
het vergroten van de sociaal demokra
tiese aanhang en het opvijzelen van 
hun image? 
Het is aan Bonk en dissidente groe
pen, organisaties en partijen op deze 
vragen en mogelijke gebeurtenissen 
antwoorden te vinden. Een ding is 
zeker, de komende maanden zullen de 
flessenek worden voor de vredesbewe
ging. 

GELDERLAND: 
IJMOND: 

BRIEF AAN BOND 

BONI( IN BEDRIJF 
B<"'nk in Bedrijf roept op tot stakingsakties tegen de dreigende plaatsing 
van kruisraketten , en gaat nog een stapje verder. De kruisraketten vormen 
slechts het beginpunt van een herlevende anti militaristiese strijd binnen 
bedrijven . De Vredesaktiekrant heeft sinds haar verschijnen bet idee van 
anti oorlogsstrijd binnen bedrijven gepr opageerd. Nu binnen het Bonk samen
werkingsverband een landelijke werkgroep Bonk in Bedrijf is opgestart, wor
den de pleidooien voor anti mil i taristiese strijd op de werkvloer met meer 
zelfvertrouwen geschreven. 
De Vredesaktiekrant heeft een gesprek met iemand van Bonk in Bedrijf groep 
Amsterdam. 

Bonk in BedPijf is buiten de vakbon
den om ontstaan; vePwachten ju~~ie 
niets van het FNV? 

Willen we de strijd tegen de oorloga
voorbereidingen een kans geven dan 
kan dat alleen door de druk van o n
derop op te voeren. De bonden zullen 
alleen tot aktie, tot stakingen over
gaan als zij door de kaderleden daar
toe gedwongen worden . 

Wat is julLie konkrete doe~? 

We richten ons op het moment waarop 
bet besluit rond de kruisraketten 
bevestigd wordt, 1 november dus. We 
hopen dat er dah tegelijkertijd bin
nen en buiten de bedrijven, verder
gaande altties zullen plaatsvinden. 
Bijvoorbeeld het stilleggen van al 
het treinverkeer door stakingen van 
machinisten en noodremaktie van akti
visten. En natuurlijk werken we eraan 
dat op zoveel mogelijk bedrijven het 
werk wordt neergelegd. 
Boykot akties tegen bunkerbouwers. 
Dat is een konkreet aktiedoel waara.a.n 
we ook werken. Voord.at er in Woens
drecht of elders geplaatst kan wor
den, zullen we een aantal bouwbedrij
ven waarschijnlijk een konsortium 
opzetten om de bouwwerkzaamheden uit 
te voeren. Oe enige mogelijkheid om 
die bouw te voorkomen is als bouwvak
kers/sters zo massaal mogelijk weige
ren in Woensdrecht aa.n de slag te 
gaan als hun staking ondersteunt door 
blokkades op straat. 

Maar vooP een staking moeten de kas
sen toch open? 

Dat is nu ook precies het punt waarop 

we de diskussie stimuleren. De sta
kingskassen moeten opengezet worden 
tegen de vergaande oorlogsvoorberei
dingen, te beginnen tegen de drei
gende plaatsing van kruisraketten. 
En weten dondersgoed dat de stakings
kasse.n alleen opengaan als de bond 
daartoe door de leden gedwongen 
wordt . 

Stel de boykot aktie komt van de 
gttond. Dan is het mogelijk dat ze 
uit België of Duitstand bouwonderne
mingen of bow.wakkePs aantPekken om 
het r..1erk in Woensdrecht te doen. 

Dat is ind~rdaad niet ondenkbaar. 
Maar als zo'n boykot van de grond 
komt dan is dat een enorm politiek 
drukmiddel. Wil zo'n boykot aktie 
effektief zijn, dan moet al de dirak
te en indirekte werkzaambeden stil
gelegd worden. In de transport, toe
levering en detailhandel. Deze sta
king of boykotakties moeten elders 
in bedrijven ondersteund worden. 

Jullie pleiten vooP een IJePkonderbre
king op 1 novembeP. Wat kunnen akti
vieten doen om deze IJePkondePbreking 
te hetpen van de {fl'ond te krijgen? 

Het is bijv. denkbaar dat scholieren 
en arbeiders dweilakties houden om 
zo mee te helpen het verkeer stil 
te leggen . Dat ze gezamelijk voor 
een alarm stemming zorgen. Of affi
ches plakken op stations voor de 
treinst.aking . Of Bonk in Bedrijf 
kranten verspreiden. De vakbonden 
onder druk zetten. Belangrijk is dat 
je met feiten komt om de propaganda 
over de zogenaamde werkgelegenheid 
te ontmaskeren. Want oorlogsvoorbe
reidingen kosten werkgelegenheid. 
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DE UITVERKOOP VAN DE VREDESBEWEGING 

• Je moet naar een formule zoeken tussen CDA en PvdA waarin met betrekking 
tot plaatsing in Woensdrecht evaluatiemomenten worden ingebouwd. De bouw 
in Woensdrecht gaat dan door tot het moment dat vanuit Genève een signaal 
komt. Noem het voor mijn part een salamitaktiek1 waar het mij om gaat, is 
dat ik nog steeds denk dat het kan zonder plaatsing. Alleen, 21 mei '86, 
de dag van de verkiezingen is te vroeg,• aldus Mient Jan Faber · tegenover 'n 
journalist van de Haagse Post. De vredesbeweging die ooit een radikale 
zelfstandige beweging was wordt door de PvdA en de IKV leiding naar de 
slachtbank geleid. 

Ondanks beloften over het tegenhouden 
van de kruisraket wordt nu al naar 
mogelijkheden gezocht door !fe PvdA 
om de kruisraketten toch te plaatsen . 
Door het onthullende HP verhaal van 
6 juli j .1. krijgen we een inzicht 
in de taktiek van die politici die 
er op uit zijn om met behulp van de 
vredesbeweging hun eigen machtsaspi-

. ra ties veilig te stellen. En als de 
vredesaktivisten niet snel anders 
gaan handelen, niet snel zelfstandig 
aktief worden, dan wordt de vredesbe
weging definitief verkocht aan de 
PvdA. Stank voor dank achterlatend 
aan al die goedwillende en hardwer
kende aktivisten die zich uit de naad 
gelopen hebben om de vredesbeweg;ing 
groot te maken. 

Hadden we in juni '84 Fabèr al horen 
zeggen dat een beperkte plaatsing va~ 
bijv 16 kruisraketten wat hen betrof 
mogelijk was, nu is hij er voor dat 
er in Woensdrecht gebouwd gaat wor
den, daarbij voorwendend dat de PvdA 
in de regering dat wel zal terug
schroeven. In het voorbijgaan nog e
ven als kabinetsinformateur voor een 
CDA-PvdA-regering ·spelend, ma.akt hij 
de vredesbeweging afhankelijk van de 
onderhandelingskomedie in Genève. Hij 
verraadt de vredèsbeweging die hij 
beeft belpen groot maken en die nu 
de PvdA een verkiezingsoverwinning 
m.oet bezorgen. 

De kracht van de vredesbeweging moet 
blijkbaar gesloopt worden, zodat we 
in het najaar van 1988 getrakteerd 
worden op Belgiese methode. Gewoon 
invliegen als de basis afgebouwd is . 
Het formele plaatsingsbesluit wordt 
al in november a.s. genomen. We moe
ten dan ook niet verwachten dat de 
leiding van de vredesbeweging in no
vember nog akties zal organiseren. 
Zeker niet met Faber en Van Traa van 
de PvdA in het dagelijks bestuur. We 
worden zoetgehouden met de verkie
zingen en als die dan door de PvdA 
gewonnen zj.jn, worden we zoetgehouden 
met de onderhandelingen in Genève. 
En dat allemaal om de PvdA te plezie-
ren. 

van ruilen 
komt builen 

Op 1 november zal de regering beslis
sen over de kruisraketten en de ande
re zes kerntaken. Het zal de PvdA in 
de regering natuurlijk goed uitkomen 
als er wat oude taken worden afge
schaft . Wat dat betreft hebben ze e
nige steun aan NAVO generaal Rogers. 
In een inte.rview met NRC/Handelsblad 
van 28 m.ei j .1. liet Rogers weten ak
koord te kunnen gaan met de afstoting 
van twee en mogelijk drie bestaande 
kerntaken. In ruil voor de kruisra
ketten natuurlijk. De atoommijnen en 
de nucleaire luchtafweer kunnen naar 
de schroothoop. De Orion diepzeebe
strijdingsvliegtuigen wordt ons als 
snoepje nog even voor de neus gehou
den. 

In zijn boek 'De bom i!) de vuist' 
laat Hans Smits De.n Uyl aan het 
woord. Deze zegt dat de politiek van 
de vredesbeweging van de laatste twee 
jaar bij het beleid van de PvdA uit 
de jaren '68-'77 aansluit, nl bet a vooropstellen van de ontspanning; 

•Zoek eerst ontspanning en daarop zal 
de mogelijkheid van ontwapening vol
gen via onderhandeLingen over 
wapenbeheersing,• aldus een tevreden
gestelde Joop Atoom. 

Deze nieuwe politieke strategie van 
het IKV werd in 1983 aan de kernen 
voorgesteld met behulp van de leuze 
'Bevries de kernwapens, ontdooi de 
verhoudingen.' Gelukkig gingen de IKV 
kernen niet met deze leuze akkoord. 
Wat zij echter n.iet konden voorkomen 
was dat de politiek van de vredesbe
weging wel door deze leus werd be
paald , ofschoon officieel de oude 
leus van ' Alle kernwapens de wereld 
uit, •• ' nog geldt. 

Den Uyl bekommentarieert dat als 
volgt: •Ik ben er van overtuigd ge
weest en ben dat nog, dat je alleen 
wat bereikt in de sfeer van het echt 
verminderen van de kernwapens als 
daarin eenzijdige stappen een belang
rijke spelen, maar zonder dat je tot 
algehele eenzijdige ontwaPeQing over
gaat. Dat standpunt wordt nu ook 
steeds , m.n. bij monde van M.J . Fa
ber door de vredesbeweging verkon
digd •• 

Dat Den Uyl nu helemaal gerust kan 
zijn blijkt wel uit Faber' s jongste 
uitspraken. Echter voor het zover 
kwam heeft de PvdA ge<iuld moeten be
trachten. Want tussen '77 en '83 · 
stond de PvdA onder druk van de vre
desbeweging. Vooral in de aanloop tot 
het verkiezingskongres van 1981 ont
stond er grote opwinding. 

De vredesbeweging had de partij be
hoorlijk besmet. De leuze 'Alle kern
wapens de wereld uit, ••• ' werd door 
vele partijleden aangehangen. Zelfs 
tot in de tweede kamerfractie had de 
IKV kampagne aanhangers. Voor de oude 
top was het een zware dobber om de 
'ontketende' vredesbeweging weer in 
hanteerbare banen te krijgen. Dat kon 
slechts als -de leiding- van de vre
desbeweging oog zou krijgen voor de 
'machtspolitieke realiteit' zowel in 
binnen- als buitenland. 

In de diskussie als aanloop tot de 
partijvergadering in februari '81 
werd door de oude leidende top bena
drukt dat de PvdA als ze de leiding 
nemen in de Il<V kampag.ne zich zou i
soleren. Zowel in de binnenlandse 
t.o.v. vooral het CDA, als in de So
cialistiese Internationale. En dat 
is een positie die de machtspositie 
van sociaal-demokratiese huize niet 
graag wensen. Jammer genoeg zijn het 
niet alleen de PvdA toppers die in 
deze illusies geloven. In de vredes
beweging zou de PvdA de leiding 
steeds meer naar zich toetrekken 

In diezelfde diskussie formuleerde 
Den Uy l zelf zijn voorwaarden. Hij 
wilde een stap voor stap methode. En 
het eerste politieke doel was het 
voorkomen dat de kruisraketten worden 
geplaatst. Toch had Den Uyl het al
lerminst gemakkeli.jk om zijn zin door 
te zetten. De IKV kampagne had al 
zo'n aanhang gekregen in de PvdA dat 
voorstellen om alle kernwapens onmid
dellijk af te schaffen grote kan~ 
maakten. Zelfs Max van den Berg, al
tijd goed voor radikale praatjes 
wilde alle kernwapens afschaffen-. 

Den Uyl zag zich gedwongen te dreigen 
geen lijsttrekker te zijn bij de vol
gende verkiezingen, als de PvdA niet 
besloot om. tenminste twee kernwapen
taken voor de Nederlandse krijgsmacht 
te handhaven. Behalve dat Den Uyl 
uiteindelijk zijn zin kreeg, kreeg 
hij van de vredesaktivisten de bij
naam Joop Atoo.m. 

In de voorbereiding tot het partij
kongres cirkuleerde er in partij een 
diskussiebijdrage waa.rin gesteld werd 
dat de PvdA in wezen geen andere 
doelstelling heeft dan het IKV. De 
tijd om de IKV kampagne uit te werken 
is pas rijp bij regeringsdeelname van 
Men stelde dat: •het IKVbest weet dat 
ee,n van de belangrijkste voorwaarden 
voor verWezenlijking van zijn doel
stelling, regeringsdeeln81De van de 
PvdA is. Laat ze dat maar eens toege
ven.• 
En dat hebben ze gedaan, zo weten we 
intussen . Daar zi.jn echter wel een 
a.anta1 jaren overheen gegaan. Want 
in 1981 op de grote Amsterdamse de
monstratie ontbrak de gehele sociaal
demokratiese elite. De PvdA, op dat 
moment in de regering had fraktie
voorzitter Wim Meyer gestuurd, d.ie 
op een enorm fluitkonsert werd ont
haald . De disl<ussie op het PvdA kon
gres lag nog vers in het geheugen. 
Ook de elektorale voorkeur was rela~ 
tief gering. Zoals uit een enquete 
onder de demonstranten blijkt gaf 
26,1% de voorkeur aan de PvdA . De de
monstratie droeg een radikaal karak
ter omdat de PSP, PPR en CPN tesamen 
een veel grotere aanhang in de Am
sterdamse straten hadden . 

uitstelpolitiek 
Maar de uitsteltaktiek van de rege
ring en de toestand in Polen deed de 
radikale vastberadenheid afnemen. Zij 
het langzaam. Want hier en daar wer
den ook voorbereidingen getroffen om 
in de vredesbeweging de methode van 
burgerlijke ongehoorzaamheid te ge
bruiken. Ook de PvdA kreeg hiermee 
te maken. De grote specialist in de 
PvdA op het gebied van de openbare 
orde kreeg de opdracht een beleid te 
formuleren. Ed van Thijn schreef een 
notitie waarin het volgende Van 
Thijniaanse cliché is terug te vin
den: •zij, die deze criteria (van 't 
demokratiese verkeer) niet ernstig 
willen nemen, dienen zich wel te rea
liseren dat hun aktie niet alleen op 
gespannen voet kan komen te staan met 
de beginselen van onze demokratiese 
rechtsstaat • maar ook aan de zaak 
zelf grote schade kan toebrengen.• 

Zo kreeg de PvdA steeds meer invloed 
op de vredesbeweging. De top raakte 
vermoeid en zodanig onder de indruk 
van de mogelijkheden van de parlemen
taire en diplomatieke machtspolitiek, 
dat ze er ook gebruik van ging maken. 
En daardoor al snel in het vaarwater 
van 'realisten' terecht komt. 

In 1~83 liep de PvdA top wel in de 
grote de.monstratie, op kop zelfs . Den. 
Uyl luid toegejuicht riep de massa 
toe dat hij zich verplicht voelde 
de kruisraketten tegen te houden. De 
enquete die ook nu weer gehouden werd 
laat zien dat de PvdA aanhang fors 
gegroeid is tot 44,6 % 
De organisatie voor de demonstratie 
was inmiddels in handen van het K.KN. 
Hierin hadden de PvdA en de FNV een 
belangrijke positie. Maarten van Traa 
is een van de drie leden van het da
gelijks bestuur. Het spreekt vanzelf 
Van Traa niet in bet DB gaat zitten 
als daarin de oude radikale leus van 
het IKV de boventoon voert. Tot op 
de dag van vandaag is bet KKN dat de 
leiding in de vredesbeweging heeft. 
Het KKN neeft inmiddels alle hoop op 
de verkiezingen van mei '86 geves
tigd. 

Nog een jaartje en dan is de buit 
voor de PvdA binnen. Zo'n 40% van al
le stemmen, verwacht men. Nog een 
jaar van voorwendel en bedrog. Als 
de vredesbeweging niet oppast en niet 
zelfstandig in aktie komt, wordt ze 
aan de sluwste. bewapenaars uitgele
verd. 



Spiegelbeeld (1) 
Spaans voorbeeld 

De Nederlandse sociaal-demokratie, 
de PvdA, wil zoals bekend het verzet 
tegen de kruisraketten gebruiken om 
volgend jaar met een fikse overwin
ning uit de bus te kunnen komen. Zon
der de PvdA in de regering zijn de 
kruisraketten niet tegén te houden 
- zo moeten de kiezers geloven. Haar 
hoeveel kans is er eigenlijk dat de 
partij van Joop Atoom zich zal houden 
aan het ' Nee' van de bevolking? Be
staat er welli cht een kans dat we be
drogen uit zullen komen? Het voor
beeld van Spanje leert , dat dit laat
ste niet alleen denkbaar is, maar -
hoe triest ook deze konstatering -
zelfs waarschijnlijk, 

In 1982 won de Spaanse broederpar
tij van de PvdA , de PSOE, een klink
klare verkiezingsoverwinning. Zij be
haalde de absolute meerderheid van 
de zetels in het Spaánse parlement. 
Eén van de beloftes die de partij 
deed , was dat over de toetreding tot 
de Navo een referendum gehouden zou 
worden. De PSOE speelde duidelijk in 
op de anti-Navo-stemming onder de be
volking. ns verkiezingsleus voerde 
zij bet motto 'NEE TEGEN DE NAVO ' !! 

We zijn nu drie jaar verder en 
zien dat de partij zijn kont volledig 
heeft gedraaid . De leiding probeert 
met alle macht een 'JA AAN DE NAVO' 
aan de bevolking op te leggen, kortom 
getuigt van pure volksverlakkerij. 
Hoewel de deelname van Spanje aan de 
Navo nog niet is afgerond, beeft: de 
PSOE-regering de politieke integratie 
wel al voltooid, praat vrolijk mee 
in versebillende mil i t:aire overleggen 
van de Navo, en laat: het leger uit
rusten met een alarmsysteem dat in 
overeenstemming is .met die in ( ande
re!) Navo-landen . Intussen is het be
loofde Volksreferendum uitgesteld -
tot 1986 notabenel 

Bovendien, deelname aan dê Navo 
wordt doorgedrukt: , terwijl noch de 
verkiezingsuitslag noch de houding 
van de Spaanse bevolking sindsdien 
aan dUidelijkheid te wensen overlaten, 
Zonder steun of deelname van de PSOE 
is er een massale volksbeweging van 
de grond gekomen met krachtige eisen 
als ' Nee aan de Navo' en 'VS-bases 
Eruit'. Op 5 mei jongstleden demon
streerden· in grote en kleine steden 
van Spanje naar schatting een mil
joen mensen tegen Reagan en het Navo
genootschap. Dit gebeurt, nogmaals, 
onafhankelijk van de Spaanse sociaal
demokratie. 

Het: voorbeeld van de PSOE is daar
om zo leerzaam, omdat zij zich niec 
k'bn beroepen op of verschuilen achter 
de noodzaak van een 'koalitie-poli
tiek', De partij behaalde, zoals ge
zegd, de absoluce meerde.rheid van de 
stemmen tijdens de parlementsverkie
zingen van '82, en verloochent deson
danks de hoofdleus die zij toen beeft 
gehanteerd. Zal het ons in Nederland 
met een PvdA onder · leiding van Joop 
Atoom, die elektoraal minder sterk 
staat, anders vergaan? Welke reden 
hebben we eigenlijk om ons lot als 
vredesbeweging in handen te leggen 
van ee.n politieke partij, die nooit 
principieel tegen kernwapens is ge
weest? 

Spiegelbeeld (2) 
pvdaende 

Afschrikking 
Het: aktuele voorbeeld van de Spaan• 

se PSOE en de Navo is slechts één van 
de spiegelbeelden waaraan we het toe
komstige gedrag van de PvdA kunnen 
aflezen . Het tweede spiegelbeeld haal 
ik niet uit de aktualiteit, maar uit 
de geschiedenis: de houding die de 
PvdA in de vijftiger laren tegenover 
atoomwapens ten toon spreidde. Die 
vormt een schril kontrast met wat la
ter de hoekstenen van de IKV-kampagne 
zouden worden: afwijzing van de Af
schrikking en van kernwapens op Neder~ 
lands grondgebied. 

Ten eerste wat betreft de Afschrik
king, de uiterst militaristiese opvat
ting van de Navo. Deze kernwspen-po
lieiek werd in de vijftiger jaren 
niet alleen door rechtse partijen als 
het CDA luid verkondigd. Ook een 
'linkse' partij als de PvdA liet zich 
toen hierop voorst.aan. Het derde kabi• 
net-Drees (PvdA-premier) bracht in 
mei, 1954, een 'defensierapport' uit 
waarin hernaaidelijk gepleit werd 
voor verhoging van de Afschrikking 
door de inschakeling van kernwapens! 

/1aar niet alleen gaf men steun aan 
het Westers gekletter met kernwapens 
- ook werd de plaatsing van atoomwa
pens i .n Nederland door de PvdA vurig 
mee ve~dedigd. Wede~~m: onder het ka
binet-Drees ging de Nederlandse rege
ring in december , 1957, akkoord met 
de eer~te plaatsing op _'s lands grond 
gebied. Kortom, de IKV-leus ' Kernwa
pens de Wereld Uit, te Beginnen Ui.t 
Nederland' was voor de goede verstaan~ 
der een aanklacht tegen het beleid 
dat de PvdA eerder mee ten uitvoer 
bad gebracht. Een aallklacht tégen de 
sociaal-demokratie dus. 

Wie de geschiedenis-ervaringen op 
een rijtje heefr kan sleehes konklu
deren dat ·de PvdA zich ui"tsluitend 
als gevolg van de opkomst; van de vre
desbeweging 'krities ' tegenover de 
kruisraketten is gaan opstellen . Als 
deze partij zi ch alleen omwille van 
elektorale winst: tegen de kruisraket
t en keert - is het dan niet even goed 
mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat 
die partij zich straks omwille van 
een winstgevend aandeel in de macht 
vierkant tegen de vredesbeweging 
keert ? 

(p) 

het pragmatiese 
Sinds kort begint de Boycot van scena • 

Bunkerbouwers , een eis die in de len- r 10 
te van vorig jaar vri j veel aandacht 
kreeg, binnen de vakbewegi ng én de •••••••••••••••••••
vredesbeweging opnieuw in de aandacht 
te komen. Op zijn Algemeen Congres, 
dat van 22 tot 24 mei gehouden werd, 
heeft de Bouw- en Houtbond van het 
FNV een resolutie aangenomen, waarin 
de leden worden opgeroepen 'Niet mee 
t e werken aan de werkzaamheden ten 
behoeve van de plaatsing van de kruis
rakeeten' • Die r esolutie werd boven
dien beantwoord door een solidari
teitsbetuiging vlak daarop .. tijdens 
een studiedag van de offi ciele vre
desbeweging, het KKN. 

Resoluties ·mogen geen papieren. reso
luties blijven, en het is nu zaaks 
dat mensen aan de basis van de vakbe
weging en de vredesbeweging zelfstan
dig boycot-akties gaan voorbereiden. 
Sind·s een paar maanden proberen groe
pen binnen het Bonk-~amenwerkingsver
band diskussie en aktie te bevorde
ren - door Manifesten en Bonk-in-Be
drijfkranten op bouwputten te ver
spreiden, door middel van een affiche 
(zie bijlage van deze Vredesaktie
ktant) en via een brief aan kaderle
den van de vakbond. 
Hieronder drukken wij een telefonies 
interview af met een woordvoerder van 
de Bouw- en Houtbond FNV. Het beves
tigt alleen maar, dat het woord én 
de daad aan de basis is! 

Een Telefonies Gesprek 
met Theo van Wanderen 
(Buro Voorlichting, 
Bouw- en Houtbond-FNV) 

Vr : De Vredesaktiekrant heeft de re
solutie ontvang1.:m waarin het Congres 
van .de Bouw- en Houtbond van het FNV 
de leden oproept om medewerking aan 
bouwwerkzaamheden in Woensdrecht te 
weigeren . We willen graag meer infor
matie over de diskussies die er over 
die resolutie op het Congres zijn ge
voerd. Is de interpretatie juist, dat 
de Bouw- en Houtbond wellicht tot sta
kingen over zal gaan? 

A: Onze opstelling is: eerst het: 
Volkspetit:ionnement. wat in de herfst 
moet gaan lopen. We zullen onze afde
l i ngen oproepen om daarmee aan de 
slag te gaan en we gaan ervan uit dac 
het effekt zal sortereQ. 

Vr: Als je ervan uitgaat dat de rege
ring naar zo'n peiling zal luisteren, 
dat ze echt rekening houdt met de me
ning van de bevolking - hoe interpre
teer je dan de uitkomst van de Brede 
Maatschappelijke Diskussie over Kern
energie? Het resultaat van die pei
ling was, zoals bekend, dat de grote 
meerderheid van de bevolking tegen 
uitbreiding van kernenergie is. Maar 
de regering heeft die mening toch ge
woon naast zich neergelegd?! 

A: Als we daar op voorhand vanuit 
gaan, dan gaan we op de pessimistiese 
toer. Wij roepen de kaderleden van 
de Bond op om aktief bandtekeningen 
in te zamelen en .we hebben goede hoop 
dat dat slaagt. Wij gaan uit van een 
pragmaties scenario. 

Vr: Ma.ar als je nou naar België kijkt 
- daar zijn de kruisraketten ingevlo
gen al voordat het parlement over 
plaatsing besliste, laat staan dat 
men zich iets van de bevolking aan
trok I Als je bedenkt dat zoiets ook 
in Nederland kan gebeuren ( bijvoor
beeld door de kruisraketten voorlopig 
te stationeren op de operationele 
vliegbasis Gilzerije - redaktie) -
Is jullie scenario dan wel zo 'prag
maties', realisties? 

A: Misschien neemt het kabin"et op 1 
november wel een beslissing waar we 
het niet .mee eens zijn. Dan roept on
ze resolutie de leden op om hun gewe
ten te laten spreken. 

Vr: Betekent dat dat jullie de bouw
vakkers zullen oproepen te gaan st~
ken? Betekènt de resolutie, dat jul
lie vinden dat de l eden hun geweten 
kollektief .moeten laten spreken? 

A: Dat zijn spekulaties. We willen 
dat de leden hun geweten laten spre
ken, dat speelt erachcer. Bet kan 
natuurlijk niet zo zijn dat alles aan 
de bouwvakkers wordt overgelaten . On
ze resolutie is maar een fraktie van 
wat er dan ( 1) i n het KKN besproken 
moet worden. Je zult stapje-voor- stap' 
je (!) naar mogelijkheden moeten zoe
ken. 

Vr: Aange.zien je het over een stapje
voor-stapje benadering hebt: Op 10 
mei vorig jaar werd door het FNV een 
korte werkonderbreking gehoude·n. Kan 
er dit jaar niet een stapje vooruit 
worden gedaan, bijvoorbeeld door op 
1 november een werkonderbreking te 
houden van een uur? Gaa·t de Bouw- en 
Houtbond daar misschien op aandringen 
bij het Federatiebestuur, zodat de 
bouwvakkers er niet alleen voor komen 
te staan?! 

A: Het is veel te vroeg om te bezien 
of dat wel zin beeft (!). Bovendien, 
als er binnen het FNV ook gediskus
sie~rd wordt komt het uiteindelijk 
toch weer op ons bordje terecht . Het 
word·t gemakkelijk afgeschoven op de 
bouwvakkers, en om nou te staken te
gen de bouw van bunkers i n Woens
drecht is niet effektief •••• 

Vr: Ik dacht dat staken een effektie
ver middel was dan handtekeningen-Bk
ties te houden? Bovendien , het is 
niet de bedoeling - dat zou inderdaad 
niet kloppen -, dat de Bouw- en Hout
bond het alleen opknapt.. . Natuurlijk 
is het ook nodig, dat andere groepen 
(bijvoorbeeld vredesaktivisten/s) ve~ 
zet van buitenaf plegen. Het Bonk-Sa
menwerkingsverband vindt dat er zowel 
van binnenuit - op de bouwputten -
kollektief verzet zou moeten komen, 
maar dat blokkades van 'buitenaf' ook 
nodig zijn. We zouden elkaar juist 
moeten ondersteunen, maar uiteinde
l i jk zijn stakingen wel het meest. ef
fektieve middel! 

.4l Dan kom ik coch terug op mijn prag
mat:iese scenario. We moeten niet voor
uit lopen op dingen die nog niet gtt
beurd zijn. 

'Het pragmatiese scenario' I I Bij het 
beluisteren van deze telefoniese kon
versatie met iemand, die officiële 
voorlichting geeft over de standpun
ten van de Bouw- en Houtbond van het 
FNV bekruipt je onvermijdelijk de 
angst dat bet Volkspetitionnement ' de
politiserend' gebruikt gaat worden, 
dat deze peiling de politieke bewust
wording eerder zal remmen dan bevor
deren. 

Immers, als in weerwil van de geble
ken onwil van de regering (de BMDI) 
~n in weerwil van ~e har~e ervaringen 
1n het buitenland (Belgie!) ervan uit
gegaan wordt dat het Volkspetitionne
ment e.ffekt zal sorteren zijn we dan 
niet bezig met het scheppen van illu
sies in plaats van met 'pragmatiese 
politiek'. Betekent het dan niet dat 
op irreële gronden de boot van ver
dergaand verzet afgehouden wordt ?? 

Hoe belastend deze konklusie ook moge 
wezen - een Volkspetitionnement al
leen kan niet voldoende zijn. De wer
kelijkheid dwingt ons om nu reeds aan 
vervelgakties te werken, zoals het 
platleggen van treinen op 1 november 
door machinisten en vredesaktivis
ten/s gezamenlijk. De geschiedenis 
van anti-oorlogsstrijd laat zien, dat 
juist: als direkt verzet van binnen
uit (in bedrijven , op bouwputten!) 
gekombineerd wordt met direkt verzet 
van bui tènaf (op straat) - d.it het 
meest vruchtbaar is . Als een 'prag
maties scenario' de grootst mogelijke 
effektiviteit beoogt, zouden we een 
boycot van bunkerbouwers dan z6 niet 
het best gestalte kunnen geven? 

Peter 
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FRONTVORMING 

Uit de stukken ove:r de zool van 
de sociaal-demokratie in deze V:redes
aktiekrant kan men afleiden dat een 
vredesberveging die gedomineerd blijft 
doo:r de PvdA geen pe:rspektieven biedt 
en dat aij eel'dero een ve~kking 
en inkapseting van de vroedesstroijd 
bevol'dert dan een ve:rsteroking van 
de machtsbasis van het verzet. Is 
er een alternatief dat wél peroepek
tc' ef biedt? Ie er een rveg die "'ê[, 
effektieve ~Jeerstand tegen de voorobe
reidingen op atoomveronietiging ople
vert? 

Dooro meneen in het Bonk-Samenrver
kingsverband wordt al enige tijd ver
kondigd dat het altematief ligt in 
frontvoroming t~een klassen en (Jl'oe
pen Glan dê aais van de maatschappij; 
effektieve tegenstand tegen een hals
sto.l"l'ige regering kán IA10l'den opge
bow"d, als verdergaande akties van 
binnen (in bedrijven, op scholen, 
kantoren, enzovoorts) verobonden ~Jor
den met diroekt verozet 'van buiten'. 
Dat perspektief klinkt bijvoorbeeld 
dooro in de Oproep aan machiniaten 
en vredesaktivisten/s om op 1 novem
bero de troeinen samen stil te leggen 
tegen een definitief plaatsingsbe
stuit. 

Tot nu toe is het idee van Froont
voming nog niet echt gaan leven, 
en daar aijn aan!Jijsbaroe roedenen voor. 
Ten eeroste ~Jordt Fl'ontvoroming door 
sorrrnigen v8l'I.W'd met parotementairoe 
koalitiepolitiek. t6l'IA1ijt het juist 
bedoel-d is als tegenpoot! Het gaat 
er bij froontvoztming bes list niet om 
het 'haalbar.e' binnen een schijndemo
kratie te beroeiken, maar om de meest 
effektieve, d!Jingende druk óp Haagse 
politici uit te oefenen/ 

Ten trveede bestaat ero tot nu toe 
een scheids lijn, een soort Chinese 
Muur, die het direkte veroaet van de 
social-e berveging - de blokkades in 
Doodewaard, tegen de munitietreinen, 
etc. - scheidt van het verzet dat 
door arobeiders/eters, ambtenaren, 
echo tieroen en anderen van binnenuit 
IJOrdt gevoerd. Het nieurve idee dat 
vanuit Bonk ~Jordt geproopageerd ia 
b16t ge!JOrtetd in de el'Val'ingen van 
de stroijd tegen de kruisroaketten (zie 
het scala van akties in de tente van 
'84), maaro stuit desondanks op eno:rme 
rveerstanden bij veet mensen die 'au
tonoom' ~Ji.lten zijn. 

Een del'de obstakel tegen Fl'ontvor>
ming dat ook uit het autonomie-denken 
voortkomt, is de weerstand tegen het . 
bourven aan georganiseerde samenrvero
king. Mensen in de autonome beweging 

BETAAL 
In de bijna twee jaar va.n haar be
staan heeft de Beweging Betaal Niet 
Mee zo'n 5500 mensen aangeworven di~ 
besluiten, of overwegen, om een ge
deelte van hun belasting niet te be
talen. De reden is de plaatsing van 
de kruisraketten. Zo'n 1500 mensen 
zijn definitief overtuigd van hun 
deelname. De anderen hebben hun be
sluit nog in overweging. 
De leden van Betaal Niet Mee weigeren 
een gedeelte van de BTW over de ener
gierekening te betalen, of een deel 
van een van de belastingen die het 
rijk heft. Bijvoorbeeld de motorrij
tuigen. of inkomstenbelasting. De sym
boliese betekenis van het bedrag 
staat voor bet aantal in Europa ge
plande en deels geplaatste raketten . 
De BNM wil vanaf 1 september a.s. met 
de massale weigering beginnen . De 
beweging bestaat echter al bijna twee 
jaar. Het het begin van de massale 
weigering is gewacht op een geschikt 
moment. Dat is het 1 november be-

fOslist. Vanaf 29 oktober 1983 wordt 

kiezen heel terecht vooro aetfstand~ 
heid tegenovero het bestaandê potit -
7é88ysteem, maaro veten sluiten zich 
op in een heitig isolement in plaats 
van te b1eroken aan de bittero no odaa
ketijke, broede samenb1erking. De ver
snippel'ing van akties die one k.tein 
en a~Jak houdt heeft een ideo'Logies 
fundament. 

Een Broeed Ongehoor-aaamheidafroont 
is dus een dubbet alterona'tief. Enero
aijds vooro parl-ementaire koatities 
oftervet inteverpolitiek! Anderzijds 
voor iso teroende tendenzen binnen de 
sociale berveging self. Is het vreemd 
dat autke nieuiJe ideeën niet onmid
de l tijk "'orden opgepikt? Toch begint 
deae opvatting tangaaam maar zekero 
ingang te vinden. A te bouz.nJakkers 
en baantazen gesamentijk aan een boy
cot van bunkerobourveros rverken; ate 
machinisten en vredesaktivisten/e 
tegelijk op 1 novembero staken e.n aan 
dB noodrem troekken; ats arobeideros/ 
steros, baan toae vrourven, buiten lan
de:rts/eteros, jongeroen en anderoen te
gelijk van binnen en van buiten uit 
HEEL HET RADER~RK STILLEGGEN dan 
zullen de Haagse Heroen niet tangero 
Menkunnen om de mening van de bevoL
king overo kel'n!Japens en kernenerogie. 

Bij froontvoroming - dat is hopetijk 
<luide tijk ge!JOroden - gaat het a erve t 
om een maatscf[!I!IJt lijk a ts om een 
poLitiek ideaa~et heeft tot doet 
om samenrverking te smeden tussen so
cial-e (Jl'Oeperingen met behooroLijk 
sterk uiteentopende àagetiJ"kse probLe
men als ambtenaroen en buitentanderos. 
Maar ook IJOrdt beoogd een baáis te 
vinden voor samenweroking tussen men
sen met uiteenlopende ideoLogieën, 
zoals sociaal--demokraten en anarochis
"ten. Is dit laatste IA16tticht te idea-

NIET 
er al gewerkt aan deze aktie. Die dag 
we.rd tijdens de demonstratie in Den 
'Haag een oproep tot belastingweige
ring verspreid. Initiatiefnemers wa
ren leden van prakties alle 
vredesorganisaties in Nederland en 
de Beweging Weigering Defensiebelas
ting. Zij vonden dat het moment geko
men was om hardere akties tegen de 
bewapening in te zetten. Vanuit een 
bepaalde kijk op burgerlijke gehoor
zaamheid 'Wil men de gevolgen van de 
weigering nl een straf niet ontlopen. 
De BNM voelt zich medeverantwoorde
lijk voor de huidige demokratie in 
Nederland en hoopt de demokratie te 
kunnen verbeteren. 
Omdat nu opnieuw een beslissing over 
de kruisraketten moet worden genomen, 
roept de BNM iedere overweger op om 
weigeraar te worden . Iedereen die mee 
wil doen wordt gevraagd om schrifte
lijk te melden. 
BNM vindt dat haar eigen aktie en het 
volkspetitionnement elkaar niet bij
ten . Daarom worden alle handtekening-

tisties? Onder wetke voor~Jaaroden 'komt 
zoiets van de (Jl'ond? 

o.m bij het voorbeeld van sociaal
demokroten en anarchiaten te blijven 
- natuurolijk .zutten hun meningen harod 
botsen, als er gedebatteerd IJOrdt 
over het bestaande politieke bestel. 
Sociaat-demokroaten ge'Loven hartstoro-

telijk dat ~Jeaentijke hervo:rmingen 
binnen de parotementail'e demokroatie 
beroei'kbaazo sijn. Waroe anarochiaten 
I;Ji,jsen niet al-teen dit politieke sys
teem af, maar souden het liefst alte 
machtsstroukturen gelijk ~Jitten af
schaffen. Hoe overbroug je zo'n (Jl'Ote 
kloof? 

De be lan(Jl'ijkste vooruaarde vooro 
wuchtbaroe earnenwel'king ia volgens 
mij dat de gelrl€enschappe tijke noemer 
voor stroijd hetder worodt, en voorotdû
roend vool' ogen gehouden IJOrdt . In 
één woord: het mititaroisme vormt ao·'n 
gÏ>ote bedroe{ging vooro de meneheid; 
de oortogsvoorobereidingen van Starboy 
Reagan met Neder tandse ondel'7lemers 
ats medepLichtigen (zie pagina's Ooro
togsekonomie) heeft nu at aoveet di
rekte ekonomiese gevoLgen vooro arobei
deroeisters en baanLozen - dat het 
ons tot heet broede samenwerking ver
pl'ichtl 

Bovendien:de praktijk binnen het 
Bonk-8amen~Jerkingsveroband teerot dat 
dit ook ~Jordt ingezien. Ondanks het 
feit dat sormrigen tot parotementairoe 
politieke partijen behoroen tero~Jijl 
anderen 'dak'Loos' aijn; ondanks de 
grote schakering bestaat ero ~JBt overo
eensterrrning dat Bonk het veroband tus
sen de ats~aro voorotschroijdende be~Ja
pening en de ( droeigende J verarming 
dient aan te kaaroten. Korotom: trant
vorming is niet atleen een mooi 
ideaat, maaro al een klein stukje ~Jero
kelijkheid! 

MEE ' • en-ophalers die sympatiseren met BNM 
opgeroepen om ook materiaal van BNM 
mee te nemen . 
Voor meer informatie: Betaal Niet Mee 
aan Cruise & Pershing 2, Derde llugo 
de Grootst.raat 7, 1052 W Amsterdam. 
tel 020 - 845790. 

18 JAAR CEL VOOR BURGER 
LIJIE ONGEHOORZAAMHEID 

Helen Woodson, Carl Kabat, Larry 
Cloud-Morgan en Paul Kabat zijn ver
oordeeld tot jarenlange gevangenis
straf. De eerste twee tot 18 jaar, 
Larry tot 8 jaar en Paul tot 11 jaar. 
Daarboven op kregen ze nog eens een 
proeftijd van· meerdere jaren, en een 
boete van zo ' n f10.000. 
De vier waren deze winter aoorge
drongen tot een raketsilo op de basis 

I • 

Het derode aspekt van troontvorming 
heeft betrekking op orociaatie. Op 
b16 tke oroganisatoroiese u zou sa
menwerking in de stl'ijd tegen het 
mititaroiame gestalte moeten kroijgen? 
Wetke strouktuuro past 't beste bij 
het feit dat IA1B onze krachten bunde
ten ats mensen met heet uiteentopende 
politie~ opvattingen? 

Ook hier zitten IA1B ~JBer in een 
spanningsvel-d tussen tlll6e {!l'Ote l'ich
tingen, ·tussen de sociaat-dsmokroatie 
eneraijda en de autonome beb1eging 
anderaijda. Enel'aijds stuiten b16 op 
de hiëroarochiese opboUll) van gevestigde 
wedesoroganiaaties ate het IKV. An
derozijds. topen rve stuk op het bijna 
votttedige gebrek aan strouktuür bin
nen de wereld van de autonomie. 

Met het gevaaro in herhal-ing te 
vatten - om one te IA16ero te steLten 
tegen de gigantiese oorologsvoorberoei
dingen, tegen de massaveronietiging 
die het kapitaal in petto heeft, is 
het niet . vies om een ~emracht te 
vo.rmen. Wit ten rve vooro dät b1e 
stroaks IJOrden ~Jeggevaag4 dooro de 
nietsontziende roeproessis van de staat 
- dan is het onveromijde tijk dat b1e 
een strouktuur vo:rmen !;)aal' kracht van
uit gaat. 

Maaro natuurtiJK ~Jitlen ~Je ook vooro
komen dat ~Je deaetfde stroukturen overo, 
nemen die ons nu IJOzoden opgeLegd. 
Tenstatte is het niet toevaltig dat 
de officiëte vredesberveging door de 
sociaat-demokroatie opgegeten wordt. 
De huidige inkapse Ung b1a8 ondenk.baal' 
gerveest. als de b81ll6ging demokroaties 
had gejUnktioneerd. 

D(! gedachte die het best tiJ"kt 
te passen bij j'roontvoztmi.ng ia ds ~ 
deroatieve: een geol'ganiseerde samen
rverohng tussen vroedes{!l'Oepen die 
pLaatselijk en regionaaL hun akties 
zeLfstandig voorobereiden en uitvoe
ren; een tussenvol'm IJaal'bij rvetlis
b1a(uo sproake is van onderlinge koördi
natie, - maar koördinatie die onder
geschikt is aan de besluiten die dool' 
de ' federoatieve ' (Jl'Oepen samen geno
men IA1orden/aijn. Korotom: frontvoztming 
en federoatie gaan1 ats het goed is, 
hand-in-hand. 

Tenslotte: Hoe voorokomen IA16 dat 
coördineroende, leidende perosonen hun 
eigen standpunten erdoor drukken, 
dat zij een groep voromen met eigen 
voororechten en belangen boven de 
roest? Een vooriJaarde die in iedero 
gevat essentieeL is is deze: dat ie
dereen in een positie van leideroaehap 
onmiddettijk afzetbaar> is, ats bLiJlet 
dät ero een vertl'OUI;)Bnsbï'euk is ont
staan. De federatieve (Jl'Oepen moeten 
op elk moment kunnen in(Jl'ijpen en 
een coördinatoro!tl'ice tot de orde 
kunnen rooepen. Da; is een voor~Jaarode 
vooro het bestaan van (interone) demo
kratiel 

'Silo Pruning Hooks'' in Missouri waar 
zij een 45 kilo zware voorhamer lie
ten op het 110 to·n zware betonnen 
deksel van een ondergrondse Minuteman 
strategiese raket. 
Nooit tevoren werd in de VS zo'n zwa
re straf uitgesproken tegen burger
lijke· ongehoorzáme aktivisten. De 
vier die lid zijn van een religieus 
gein.spireerd groep wezen een straf
vermindering af. Ze moesten dan wel 
de belofte doen een dergelijke aktie 
nooit meer te doen. 
Paul verklaard~ dat het de bedoeling 
was om met de aktie de wereld en zijn 
inwoners te redden: "Omdat de Ameri
kaanse regeri:ng de verschrikkelijke 
oorlogsmacbine. in onze na8JIJ en met 
ons geld , niet Wil beginnen te ontwa
penen. hebben wij ons best gedaan het 
proces van ontwapening te beginnen.• 
De vier zitten opgesloten in het Gáu
dete Center, 634 Spruce St, Hadison, 
WI ·53715, USA. 



----repressie 'op maat'---
In ARBBITERKAMPF, een links maand

blad dac binnen de anci-kernenergie
beweging en binnen de vredesbetieging 
in Duitsland gretig gelezen wordt. 
hebben een aantal artikelen gestaan 
over 'De Ontwapening van de Vredesbe
weging.'! In deze artikelen wordt de 
:strategie van de Duitse regering ge
analyseerd: hoe zij het maatschappe
lijk konflikt heeft weten te sussen, 
boe zij de vredesbeweging heeft ont
kracht en schaakmat gezet. 

De konklusie die Arbeiterkampf uit 
zijn analyse trekt luidt als volgt: 
KLEINE AKTLES VAN BURGERLIJKE ONGE
HOORZAAMHELD EN NON-KOÖPERATIE VORMEN 
OP -ZICH GEEN ENKELE BEDREIGING VOOR 
DE REGERING DIE AANSTUURT OP PLAAT
SING VAN NIEUWE KERNRAKETTEN. ALLEEN 
WANNEER VOOR VERDERGAANDE AKTIES IN 
EEN MASSALE BEWEGING · GEMOBILISEERD 
·KAN WORDEN, ALLEEN WANNEER VOOR VER
·DERGAAND VERZBT.BREDE SYMPATHIE LEEFT 
VORMEN -AKTIES VAN ONGEHOORZAAMHEID 
EN NIET~SAMENWERKZ.NG EBN BEDREIGING. 

Wat zijn de ervaringen van de Duit· 
se vredesbeweging· met staatsrepressie 
en boe kunnen we voorkomen dat akties 
van ongehoorzaamheid worden geÏso
leerd?? Deze vragen zijn voor de Ne
derlandse vred~sbeweging heel aktueel 
nu 1 november - de d'Btum voor be
kr!Jçhtiging van het kruisraKettenbe
sluit - nadert. Het inzicht dat naast 
legale protestmiddelen ook illegale 
verzetsmetboden noodzakelijk ·zijn, 
wint aan invloed. Akties van burger
lijke ongehoorzaamheid staan op de 
agenda en zullen zeker worden gevoerd. 
En op dat moment krijgt de hele bewe
ging te maken met de repressie-tak
tieken van de regering • •••• 

sociologen ingeschakeld 

Om te beginnen werden, zo meldt 
Arbeiterkampf. soc.iologen op pad ge
stuurd om de beweging in kaart te 
.brengen1 Zi:j moesten gaan uitzoeken 
welke groeperingen de overhand hadden 
en hoe de interne krachtsverhoudingen 
waren. In juni 1982 publiceerde het 
Duitse parlement een rapport van twee 
sociologen, Bredow en Schmidt. Hun 
konklusie: de beweging tegen de mid
dellange afstanderaketten is een 
niéuw fenomeen in de Duitse geschie
denis. Het gaat nam.elijk om ee.n ware 
VOLKSbeweging, die zijn aanhangers 
uit alle lagen van de bevolking kan 
mobiliseren. 11 Het protest tegen de 
raketten heeft een dergelijke omvang 
kunnen bereiken, aldus de onderzoe
kers , vanwege de 1 ideologiese ,onzeker 
beid' onder de bevolking. Grote groe
pen mensen breken met de waarden en 
normen van het systeem. 'Hun advies: 
de regering moet hierop inspelen door 
juist met de beweging in gesprek te 
gaan en blijven. De dialoog -als wapen 
tégen de vredesbeweging! 

In de praktijk werd het een 'dia
loog' met een deel van de demonstran
ten, en richtte het ideologies tegen
offensief zich tégen een ander deel! 
In juni 1982 vinden er massale demon
straties plaats . Duizenden mensen ne
men ook deel aan blokkades van mili
taire objekten. l>eze massale opkomst 
bij demonstraties en deelname aan 
verdergaand verzet oogstte spoedig 
een venijnige reaktie van rechts: 
bondskanselier Kohl pleitte in mei 
1983 voor het inperken van het demon
stratietecht - meedoen aan een demo 
die door de politie als niet-vreed
zaam was bestempeld zou al strafbaar 
zijn. De minister van Binnenlandse 
Zaken deed hie.r een schepje bovenop . 
'Geweldloosheid is geweld', zei hij 
vooruitziend op de blokkades die ge
pland waren. In juni sprak hij zijn 
angst uit dat 'militante groepen de 
grote demonstraties willen gebruiken 
voor gewelddadige akties' • De strate
gie werd dus: zachte lijn tegenover 
'echte demonstranten ' , harde lijn te
genover 1 chaoten' • In politiekringen 
heette het 'aangepast politie-optre
den' en 'de pol i t.ie op maat ' • 

sluwe .stumper 
Vooral de politie-kommandant uit 

konservatieve hoek, Stumper, heèft 
veel invloed gehad op het politie-op
t r eden in de hete herfst van 1983. 
Volgens Stumper moest er een beleid 
uitgestippeld worden van preve~tieve 
veiligheid. Dit beleid moest uitge
voerd worden door een veiligheidsap
paraat op zogenaamde wetensc:happelij
ke basis op te bouwen, gecentr.a],i
seerd en tegelijk gediff~rentieerd 

(onderscheid makend) in haar optre
den. 

Stumper gaat ervan uit dat in een 
tijd waarin veel waarden in twijfel 
worden getrokken, het veiligheidage
voel wordt ondermijnd; het vertrouwen 
in. de parlementaire demokratie wordt 
geschaad; het gaat dan niet meer om 
het bestrijden van een enkele misdaad 
maar om het smoren van de misdaad in 
de kiem • • • ! Volgens hem begint dat 
bij het versterken van het gezin als 
hoeksteen van de samenleving en ein
digt met het rÜcksichtslos uitschake
len van mensen die een bedreiging 
voor de staat vormen, 

De poli tie moet, wi l zij haar taak 
serieus nemen, kunnen re"kenen op de 
ondersteuning van de bevolking . Daar
om is het van belang dat het optreden 
gedifferentieerd is.. Dat wil zeggen 
dat 'beslist optreden' en 'bewuste 

terughoudendheid ' worden gekombineerd 
Met mensen die willen praten moet se
praat worden, de anderen dienen geis 
leerd te worden en ver.oordeeld I 

wiens samenzwerif!g? 
Ter voorbereiding van politie-op

treden voor de hete herfst heeft er 
op de politie-academie in Hiltrup op 
20 april ( 1983) een bijeenkomst 
plaatsgevonden van funktionarissen 
van de Navo, leger en politie. De bij
ee.nkomst . werd besproken in het blad 
'Politie' • Aan~eiding tot de bijeen
komst, zo kan uit bet verslag worden 
opgemaakt, was dat. de regering zich 
geplaatst ziet tegenover een beweging 
die moeilijk te kriminaliseren valt; 
tegenover een beweging die dwars door 
alle lagen van de bevolking, politie
ke, religieuze en wereldbeschouwelij
ke groeperingen heengaat. Voor de re
gering een volstrekt nieuwe situatie! 
Het verkrijgen van inzicht in de deel 
name aan protest-ekties wordt bemoei
lijkt. 

Het treffen van politie- en leger
bonzen kwam tot deze slotsom, stel
lingname: de vredesbeweging heeft be
slist aanvaardba~e motieven, maar een 
handvol extremisten en oproerkraaiers 
probeert er binnen te dringen. Daar
door wordt een gewelddadige konfronta 
tie, tussen militairen en die oproer
kraaiers , moeilijk te voorkomen. In 
feite deden de funktionarissen met 
dit verhaal een groots appèl aan de 
geweldlozen in de beweging, en de 

r .eaktie van de kan.t van de vredesbe
weging liet niets aan duidelijkheid 
over .Carsten Voigt van de SPD ver
woordde het als volgt: •Het belang 
van ons allen, en de opdracht van de 
politie, is om bet recht op vreeqzame 
demonstraties te beschermen, om de 
rechtsorde te bewaren met daarop af
gestemde middelen en om een eskalatie 
zoveel mogelijk te voorkomen.• 

de ware terrtJrist 

De polïtie hanteerde in Duitsland 
dus een dubbele taktiek: enerzijds 
dreigen me·t geweld omdat een kleine 
groep oproerkraaiers niet in toom te 
houden zou zijn; anderzijds propagan
da voor geweldloosheid en voor vergro 
ting van de steun voor politie-optre
den bij eekalerende situaties. Zij 
had op 25 juni 1983 voor 1 t eerst een 
'groots sukses'. 

Op die datum werd er namelijk ter 
ere van het bezoek van de Amerikaanse 
vice-president Bush een feest georga
niseerd. Tijdens eeil demonstratie van 
liefst 400 duizend mensen werden 2 
duizend zogenaamde 'autonomen' geiso
leerd, in elkaar geslagen, opgesloten 
en in de media tot terroristen gebom
bardeerd. 

beschililende reaktie 
De reaktie vanuit de vredesbewe

ging was een beschamende, grot~ steun 
betuiging aan de politie. Jo Leioen 
van de SPD sprak namens een samenwer
kingsverband van derde wereld- en mi
lieugroeperingen zijn steunbetuiging 
uit: •we moeten het met de polilie 
eens worden dat - de akties van beide 
zijden geweldloos verlopen . Het doel 
van een geweldloze aktie is ook dat 
ze voorspelbaar is ( t) . Wij zeggen 
bijvoorbeeld bij een blokkade ook dat 
we daar en daar gaan zitten.w 

Een maand later, in juli, werd be
kend dat er provokateurs ingezet wa
ren in Krefeld . Van één van die agen
ten kwam het aan het licht, een zeke
re Troeba • Zijn ontmaskering leid
de echter niet tot felle protesten 
tegen dergelijke politie-praktijken, 
in tegendeel. Het werd, absurd genoeg 
geinterpreteerd als een bewijs van 
de on voorspel baarbeid van de 1 chao
ten' en van het gevaar dat een geweld 
loze demonstratie wordt geprovoceerd. 

'konfliktoplossing' 
De volgende stap van de overheid 

om de vredesbeweging van zijn kracht 
te beroven was een aankondiging dat 
er oefeningen gehouden zouden worden 
tegen terroristiese en militante groe 
peringen; teg.en groeperingen die vol
gens de staat (!) misbruik willen ma
ken van de vredesbeweging. 
Behalve dat er met speciaal inzetbare 
eenheden werd geoefend, werd er ook 
feitelijk opgetreden tegen zogenaamde 
terroristiese groeperingen. Zoals in 
Bremen, waar het Komitee tegen Muni
tietreinen van terrorisme werd be
schuldigd. Meer dan 100 woningen wer
den door veiligheidsagenten doorzocht 
naar belastend materiaal. Bildzeitung 
sprak van het oprollen van een terro
ristiese groep. 

Om kort te gaan: de taktiek om de 
vredesbeweging schaakmat te zetten 
bestond grofweg uit twee delen. Ener
zijds w.erd gericht een konfrontatie 
u·itgelokt dan wel aangegaan, zoals 
i -n Krefeld en Bremen. Anderzijds werd 
moeite gedaan om de steun voor poli
ti·e-optreden tegen terroristiese groe 
peringen te vergroten . Daarin past 
het regelmatig overleg tussen politie 
en vertegenwoordigers van de vr.edes
beweging en de propaganda van politie 
zijde voor geweldloosheid en voorspel 
baarbeid van de aktie . Het was in de-

r 

ze sfeer dat tijdens de zomer van 
1983 overal trainingen voor geweldlo
ze konfliktoplossing ontstonden. Gro
te delen van de vredesbeweging namen 
de taktiek van geweldloze konfliktop
lossing, gepropageerd door de politie 
over. Daarentegen oefende de politie 
wel degelijk in een andere konflikt
oplossing, middels knuppels, militai
ren_, , weterkanonnen, enzovoorts! I I 

De de-eskalad.e-taktiek die de re
gering aan de vredesbeweging heeft 
opgedrongen werkte snel: er kwam een 
aktieweek uit voor~. waarin de poli
tie geen noemenswaardige inspanningen 
hoefde te doen. Anderzijds is ook het 
uiteindelijke doel bereikt, meer dan 
bereikt: de Persbings zijn geplaatst 
en een radikalisering van de vredes
beweging is verhinderd. Ja zelfs de 
loyaliteit van de bevolking tegenover 
de staat en het staatsmonopolie op 
geweld is hersteld. 

De diskussie over de inhoud van 
het protest - de medeplichtigheid van 
de regering aan de voorbereiding van 
een atoomoorlog - is verdrongen door 
de diskussie over het 1 in gevaar ko
men van de demokratie' . Door enerzüds 
de dialoog aan te gaan en geweldloos
heid te propageren - en anderzijds 
hard op te treden tegen een klein 
deel van de beweging heeft de rege
ring de steun van de bevolking herkre 
gen . Het artikel in Arbeiterkampf be
sluit: de raketten zijn geplaatst, 
de loyaliteit is hersteld, en de vre
desbeweging groeit getalsmatig wellis 
waar nog, maar heeft in weze.n z'.n 
kracht verloren. 

ff 



liELDE 

Als alle kleure~ helder zijn, 
kan ik de hele wereld aan . 
Geen vijand doel mij pijn . 
geen l raan in mijn bestaan . 

M3ar krijg ik zwan/w1 1 onder ogcr 
hoe de 1vereld werkeli jk is , 
- hoe wordt gemarteld en bedrogen 
dan wordt m1jn hart gans dui SI emi s . 

Als alle kleuren helder zijn, 
l•rie is het dan, di.e ons belet? 
Geen vijand doet ons eeu1vig pijn , 
\•'Bnneer we kiezen voor verzet . 

Pa 1 ri ei a Lok 

KRUISRAKETTEN 
ERIN, WIJ ERUIT!? 
De Vcreni~in~ Diensl~>.'eigcraars heeft 
zith geschaard achLel het plan um dit 
na jaa t ~en kampagne Le starLen Om zo
lee! moge i ijk dienstpl ichLi.gen dienst 
Le laL en ~>.•eigeren . Onder heL moL Lo 
de ·~ruisrakeLien erin , "~J eruit ' 
roepen een drieLal dlensL,,•eigernars 
alle aanstaande , huidige en reserve 
diensLpllchti.ge11 op om de plunichao l 
onmidtlell ijk in Le l everen . 
Voor de Vereniging DienSI\\eigeraars 
is het pJaatSillgshesluil aard eiding 
urn op tleze manie •· uver Le gaan Lol 
ve t der gaande dkLie Legen de kcuisra
l:eLLen . 
Om de akL ie 1 ot et:"n sut:res te maken 
vraagt \ D de mcde,,•erking vnn all c 
vredeslturo ' s , Onkruit , Pax ChrJsti , 
tic VVD}] en SuldaLen Legen Kernwapens . 
De;,:c urganisat les moellm hun u.mhl:lng 
oproepen dC' mi !i l.ai ren In alle moge
lijk«? vormen Ie wei~eren . 
Ook tic groepen vnn ex-tlienstp1 ichtl
~en 1~orclen opgeroC'pen . 

Noot· aan I ej.
ding van de grolc vreclesdemonsLralies 
onLsLonden organisa ties met de namen 
~lobilisalie ' 81 en ' 83 . Lij wierven 
ex-soldaten om aan de demonsLral i es 
mee te doen . ln llJk2 ontstond 'Demo
bilisalie ' 82 . Een groep afgezwaaide 
soldaten, die één jaar na de grote 
Amsletdamsc vtedesdemonstraLie in een 
advcrte•nie in De Volkskrant. HeLen 
\\eten dat .::e clrhao:~klen . Zij gebruik
t.en een soor Lge I i jke t·edeneri.ng als 
de argumenten van VD nu . 
ln de diskussie Loen werd aangevoerd 
dat de groeiende non kooperat i.ebe~>.•e
ging een oangri )plngspunL 1;as om het 
mobi.lisaLiebesLand van defensie in 
hel honderd Le !aLen lopen , door af
gez,•aaide soldaLen alsnog te laLen 

we1geren . Het aantal diensLweigeraars 
is de laalsLe jaren ethLcr ni.et enorm 
1oegenomen, en blijf t. sLabiel op on
geveer '3000 dienstplichtigen (afge
ZI"aaiden inbcgt·epen) per jaar . 
Oe initiat.ie[ucmers proheren her di l 
jaar opnicu'' · \'oor meer informatie ; 
\'D , Rei vsLraaL 5, 1009 A \i AmsLerdam . 

VREDESKRANT 
VOOR DE KOP 

De vredesakt~vJ.scen uit de kop van 
Noord Holland hebben een opmerkelijke 
prestatie geleverd. In een oplage 
van maar liefst 200.000 exemplaren , 
voor alle inwoners van de streek , 
is een gratis vredeskrant gemaakt . 
Deze krant is bekostigd door adver
tentles van plaatselijke politieke 
organisat~es en aktiegroepen en ook 
door de m:~.ddenstand . Waaruit duidelijk 
wordt wat voor een massale volksbelve
ging de vredesbeweging is . Eerste 
bedoeling van het blad is op te roe
pen tot deelname aan het volkspeti
tionnement dit na jaar . Daarnaast 
" ordt aandacht besteed aan de ge
sch~edenis van de Navo en het War
schau Pact. 

:e~dfoacti~f afval: 
eeuw, ge' 

Probleem 
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de reger w·· mg Wenst ;~ . 
IJ nemen dit niet udeen stralende to k 

' us nu e omst 

Over de bedoelingen van 
' de Russen' , e n de gevaren van St:ar 
Wars . 
In een redaktioneel artikel wordt SOESTERBERG opgeroepen om de bewapeningswedloop te doorbreken en geen nieuwe atoomra- ._ __________________________________________ __ 

ketten in ons land toe te laten . Ook 'E.m fLtJuY'ige tot~ stand ondanks 
dl'! sombere Wt!ersomstandigheden ' -de kernwapens die hier reeds zijn 

moeten weg . Maar zo vindt de redaktie dat was het jaarli jkse protest op 
"I-lij zijn wel nuchter genoeg om te 14 en 15 juni rond de vliegbasic; Soes 
begrijpen dat men zich niet eenzijdig terberg . 
ontwapenen zal ." De redaf:tie pleit 
voor een bevriezing van de hoeveelhe
den die er nu zijn . " En daarna moeten 
eerlijke en serieuze onderhandelingen 
worden gehouden om te kunnen komen 
tot stapsgewijze , wederzijdse ontwa
pening ." De redaktie .van Vredeskrant 
voor de kop stelt aan de gehele vre
desbeweging voor het accent te leggen 
op voorkoming van p laatsing van kruis 
raketten in Nederland en het voorko
men van Star Wars . 
De vredesbeweging uit de kop van 
Noord Holla::d hebben dus spijt.ig ge
noeg de leus van alle kernwapens de 
~o~ereld uit te beginnen uit Nederland 
opgegeven. Eenzijd~e ont1vapen~ng 
is niet mogelijk zo wordt gekonklu
deerd , de hoop wordt zelfs gevest~gd 
op "eerlijke" onderhandelingen . Dit 
is des te opmerkelijker omdat ~n het 
opentngsartikel van de krant wordt 
aangetoond dat voor de Amerikanen 
de onderhandelingen een " truc" zijn 
om het Amerikaanse volk en de !vest 
Europese bondgenoten op hun gemak 
te stellen . 

ln de Vredeskrant voor de Kop wordt 
de hoop uitgesproken dat ook bewoners 
van andere streken met zo ' n krant 
verrast worden door de plaatselijke 
aktivisten. Een goed idee. 
~laar ook niet bewoners van de Kop 
van Noord Holland kunnen de krant 
in hun bezit krijgen door f2 voor 
1 e xemplaar over te maken op giro 
4727119 t.n.v. Vredeskrant, p.a. K 
Mattijsen , Dirkshorn . 

• • ••• 

ln tegenstelling tot eerdere jaren 
was er ditmaal niet gekozen voor een 
omsingel ing van de basis , maar voor 
een veel meer eisend 25-uurs gebeu
ren. Onder andere werde n er nachte
lijke workshops gehouden , met zo ' n 
honderd deelnemers/sters . Op zaterdag 
15 juni was er een massaal samenzijn , 
~Yaarbij 48 maal Nee werd aangebracht 
op een toren met bouwmaterialen . De 
afsluiting ' s middags was een uit
tocht met een tientallen meters lang 
vredesspandoek o nder aanvoering van 
de fanfare . 

voor de Stuurgroep Soesterberg 
reden tot een tevreden terugblik : 

"In ictgttnstel.Ling tot wat sorrvnige 
kranten metmden ttJ moettJn schroijven 
is htJt .~,;stival Dag- en-Nacht voor 
de VY't!dct .um proima f tJstivaZ gewt.test , 
pass .. md in etJn t1•adit ie , rnctt [Zink 
wat aktiviteiten vanuit dtJ de~LntJ
m.:rs ". 

Echter, mede doordat het weer veel 
mensén wegh:~.eld is de Stuurgroep met 
een groot financieel tekort blijven 
zi tten : liefst 6 . 800 , - ! I Natuurlijk 
kan het niet de bedoeling zijn dat 
zij daarvan persoonlijk het s lachtof
fer worden : " ·i 1 s U dt1 1 1 lt!den van 
dtJ Stuurgroep nitJi a ll 1~<.m wilt l.att1n 
opdraai.m, gtJef dan aLsnog Uw f'inan
ciiilu st.:un . Elke bijdr>age is wûkom! 
CaarntJ storten of ov<:!rmak.m op giro 
56 70091 , ten namt1 van Stuurgrooep Soes 
i~troberog te Uirt.?eht . " 

AAN DIT NUMi'tER WERKTEN MEE: 
Hans , Wilma , Guido , Peter , Truke , 
Erwin , TJasse, Piet-Hein , Jackie . 

HET t1ELUERSE 
VOORBEELD !f 

Een bekronende aktie ! Op 28 juni 
drongen zo ' n tachtig aktievoeders 
behorend tot het Bonk- Samenwerkings
verband het provinciehuis in Arnhem 
binnen en hielden er een levendige 
' Buitengewone Vergadering ' tegen kern 
wapens en kernenergie . De aktie vor~
de het sluitstuk van direkte akties 
die er eerder in juni door Bonk ver
spreid over Nederland gehouden zijn : 
bezettingen van provinciehuizen in 
Groningen en Overijssel, een alarm
aktie in Utrecht , protesten rond een 
Brits vliegdekschip met kernwapens 
aan boord en bestorming van de raads
zaal door vrouwen in Amsterdam , en 
de omdoping van het Defensie- Informa
tieCentrum tot vredeswinkel in Den 
Haag. De Arnhemse bezetting was een 
knallende, laaiend enthousiaste af
sluiting . 

Terwijl omstanders/sters buiten via 
pamfletten werden uitgenodigd om mee 
te praten , begaven de tachtig mensen 
verdeeld in 5 groepen zich naar de 
Statenzaal om o ver een zevental eisen 
te debatteren : KERNWAPENVRIJ GELDER
LAND; GEEN NIEUWE KERNCENTRALES EN 
ONTMANTELING VAN DOOOEWAARD ; GEEN 
OPSLAG VAN KERNAFVAL IN 1\"iCHEN Of 
WAAR DAN OOK ; GEEN VERVOER VAN RADIO
AKTIEF AFVAL OVER DE GELDERSE \v EGEN ; 
GEEN BOU\v VAN A TOCHSCHUILKELDERS ; 
GEEN FUSIE USSEN PGEt-1 EN IJSSELCEN
TRALE ; AANSPANNING VAN PROCEDURE TE
GEN HET OPSTARTEN VAN KALKAR! Terwijl 
l.n de Statenzaal een theater werd 
opgevoerd , verschenen er ambtenaren 
op de tribune . Een CDA-vrouwe , merk 
waardigerwijze Strijd genaamd , kreeg 
een petitl.e in cle hand gedOU\vd en 
werd gekapitteld o ver Christendom 
en kerngeweld . 

•renslotte : de aktie "'as een krachtige 
aanmoediging aan andere vredesgroepen 
om in de herfst ook te gaan bonken . 
Het Gelder18': .owsrJ ag--"~ap,j;. .QQokJiVOe - • 

pen ovo<>l Jr ~., t,n.rop om--rru;;f voö?'Jl 
beeld te v 
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