
nicaragua 
TERWIJL DE BUITENWERELD 
HET LAND LANGZAAM MAAR 
ZEKER LIJKT TE VERGETEN 
WORDT DE SITUATIE IN NI
CARAGUA, ONDER DE DRUK 
VAN DE AMERIKAANSE INMEN
GING, STEEDS NIJPENDER. 
EEN UITGEBREID OOGGETUI
GENVERSLAG 
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jongereren 
SCHOLIEREN VAN MIDDELBARE 
SCHOLEN BEREIDEN ZICH 
VOOR OM, NET ALS VORIG 
JAAR, HET VOORTOUW TE NE
MEN IN DE STRIJD TEGEN 
DE KRUISRAKETTEN MIDDELS 
EEN LANDELIJKE STAKING 
OP 1 NOVEMBER. DE PLAN
NEN UIT DE DOEKEN GEDAAN. 

z-afrika 
HET ZWARTE VERZET TEGEN 
DE APART-HElD IN ZUID
AFRIKA ALS VOORBEELD VAN 
ONVERZETTELIJKHEID . OE 
SFEER OP OE BEGRAFENIS 
VAN VERMOORDE VERZETSLEI
DERS, VASTGELEGD IN EEN 
UNIEKE FOTO-SERIE 

26 oktober 
GAAT HET VOLKSPETITIONNE
MENT EEN VERVOLG KRIJGEN 
IN VERDERGAANDE AKTIES? 
VREDESORGANISATIES VER
ENIGEN ZICH VOOR EEN 
ALARMDEMONSTRATIE OP 26 
OKTOBER OM EEN ONVOOR
WAARDELIJK AFSTEL VAN 
PLAATSING TE EISEN. 

starwars 
DE AMERIKAANSE OORLOGS
EKONOMIE EN DE BETROKKEN
HEID VAN NEDERLANDSE ON
DERNEMERS DAARBIJ UITEEN
GEZET IN EEN LIJVIGE BRO
CHURE . EEN UITGEBREIDE 
RECENSIE OP E.EN AI<TUELE 
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Stuur deze Bon op naar St. Vredes
aktiekrant, plstbus 11347, 1001 GH 
Amsterdam. Of nog beter, maak meteen 
het abogeld over op giro 5538149 

tel: 020-865134 

---ONGEHOORDE 
'ZondeP mUitaPisme zou de vUegba
sis Woensd:recht niet bestaan. Een 
Peden dus om de ·basis te p taatsen 
binnen de gPotePe vePbanden die haaP 
hebben vooptgebracht en in stand 
houden. ' 
'Aan de eentonige omheining zie je 
niet af dat eP zoveeL achter veP
schoten gaat. MaaP: Loop, kijk en 
tees oveP obskuPe miUtaiPe bondge
nootschappen, Woensd:recht en de 
kPuisPakettenk~estie, NedePLand en 
het MititaiP IndustPieet Komptex, 
FokkeP en de StaPWaPs-ekonomie. ' 
'MaaP ook over de tegenbe~eging: het 
vePzet van de VPedes-Aktiekamp be~o
nePs en -eters, van de Franciskanen, 
en van VPO~en bij ~ie het miUta
Pistisch keUPstijf at veeL te tang 
heeft gekneLd. BPeng een bezoekje 
aan de VPijgekochte stukjes tand van 
de Stichting AtoomvPijstaat. ' 
'De misstappen van poLitici, miU
taiPen en ekonomische beLangengroe
pen voLgen eLkaaP zo rap op, dat ze 
ook ~eer sneL VePgeten zijn. Een 
ovePLevingstocht Pond de vLiegbasis 
Woensd:recht geeft aanLeidingen ge
noeg een aantaL miskLeunen ~eeP uit 
de donkePe Pegionen van de vePgetet
heid te haten' 
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'Ongehoorde S'tappen' is een boekje 
met een overlevingstocht, een rond
wandeling om de vliegbasis Woens
drecht. Het is een wandelboekje, en 
tegelijkertijd ook een leesboekje. 
Er wordt een poging gedaan informa
tie bij elkaar te zetten over onder 
andere het Militair Industrieel Korn
plex, Fokker en het StarWars-pro
gramma, de geschiedenis van het 
Navo-dubbelbesluit en het 1 juni-be
sluit, de Navo, en de relatie tussen 

-............. 

PEEL-KIJKEN-
Officieel heet het dat de vliegbasis 
Woensdrecht is aangewezen als plaats 
waar de kruisraketten zullen komen, 
indien de regering z'n voornemen tot 
plaatsing in november aanstaande be
krachtigt. Er is echter alle reden 
om de ontwikkelingen op en rond an
dere vliegbases. in Brabant (ook) in 
de gaten te houden. Zo is volgens 
het hier volgende bericht in De Peel 
al geoefend met vrachtwagens, be
stemd voor het vervoer van kruisra
ketten. 
'Op vliegvelden in Brabant wordt 
flink gebouwd. Starbanen worden ver
nieuwd en verlengd, verbreed of ver
stevigd. Taxi-banen worden uitge
bouwd tot twee startbanen (o.a. in 
De Peel, Gilzerijen, Woensdrecht en 
Welschap.) In het verlengde van de 
startbanen worden bossen gekapt. 
Daarmee worden de velden geschikt 
om de zwaarste Amerikaanse transport 
vliegtuigen te laten opstijgen en 
landen.' 
'Op alle vliegvelden worden wegen 
aangelegd en verhard. Zo is op de 
vliegbasis De Peel kortgeleden 110 
kilometer verharde weg aangelegd. 
De wegen naar de bases worden ver• 
breed en verhard. De toegangspoorten 
worden verplaatst en verbeterd. (De 
Peel heeft tot nu toe één eenvoudig 
hek, maar krijgt binnenkort in to
taal_5 poorten en nieuwe toegangswe
gen.)' 
'De verbindingen met Duitslánd via 
de A58, de A67, de E39 en de midden
peelweg worden verbreed, kruisingen 
worden aangepast, knelpunten verwij
derd of omleidingen aangelegd. Zo 
kunnen in krisistijd nieuwe troepen 
en materieel dat vanuit de VS inge
vlogen wordt pijlsnel naar Duitsland 
worden doorgevoerd.' 
'Opvallend op-dit moment zijn de ak
tiviteiten op de vliegbasis De Peel. 
Deze basis was tot nu toe alleen tij 

delijk in gebruik (bij oefeningen 
e.d.). Nu wordt hij verbouwd tot een 
permanente basis ten bate van een 
squadron dat in oorlogstijd vanuit 
Volkel wordt overgeplaatst en een 
squadron dat vanuit de VS wordt over 
gevlogen. Deze verbouwing houdt in: 
aanleg van vliegtuig-shelters (staan 
er al) , verblijven voor manschappen, 
onderhoud en reparatieruimten, brie
fingsrooms, radar- en verbindings
systemen, lucht-afweer, staf- en be
wakingsruimten. ' 
'Er zijn sinds kort 30 mensen extra 
op de basis gelegerd; de bewaking 
is aanzienlijk verscherpt, op veel 
plaatsen zijn rollen NATO-prikkel
draad gelegd en borden geplaatst 
dat er geschoten zal worden op men
sen die het terrein willeri betreden. 
Deze borden staan niet alleen bij 
de munitieopslag en de verkeersto
ren (zoals in Woensdrecht) maar ook 
bij 'lege' vliegtuigshelters.' 
'Al met al is de vliegbasis De Peel 
qua intrastruktuur een volledige ko
pie van Woensdrecht. Er is maar één 
verschil; in Woensdrecht moeten de 
bunkers voor de kruisraketten nog 
gebouwd worden; in De Peel staan ze 
er a1 in de vorm van lege vliegtuig
shelters. Dit alles doet ons vermoe
den dat De Peel geschikt gemaakt 
wordt voor de opslag van kernwapens' 
'Mogelijk is dat in krisis-tijd (en 
wie bepaalt wat een krisis is?) de 
kruisraketten uit Woensdrecht 'tij
delijk' in De Peel worden gestatio
neerd. Een andere mogelijkheid is 
dat Oe Peel als oefenlokatie ge
bruikt wordt.. Er is vorig jaar al 
minstens een keer geoefend met 
vrachtwagens die bestemd zijn voor 
het vervoer van de kruisraketten.' 

(Bovenstaande informatie is ontleend 
aan het blad Afval) 

Dokumentatiecentrum en spreekuur AMOK AMOK Anti-Militaristies Tijdschrift 

In Nummer 3, 3de Jaargang: 
+ Een interview met een van de op
richters van Bonk. Hoe staat Bonk 
ervoor en gaan we nog wel Bonkend 
de herfst door? 
+ ~uid-Afrika staat op dit moment 
midden in de belangstelling, evenals 
de radikalere akties tegen bedrijven 
die in Zuid-Afrika investeren. Maar 
zijn we eigenlijk wel zo solidair 
met hun strijd als we doen voorko-
men? 
+ Twee artikelen over Japan. Eén 
over de re-militarisering en de im-

perialistische bedoelingen van Japan 
En een artikel over de beweging.die, 
gesymboliseerd door de strijd in Na
rita, nog steeds kan gelden als een 
van de radikaalste ter wereld. 

AMOK is verkrijgbaar bij de linkse 
boekhandels en kost f 4, 50 of door 
overmaking van f 6,10 op giro 556707 
Een ABONNEMENT ko~t f 1 "J.., 50, steun
abonnement f 25,-

AMOK-sekretariaat, Esdoornstr.l4 
3551 AJ Utrecht. 030-442122 

STAPPEN---
kernbewapening en kernenergie.Dit 
gebeurt aan de hand van de dingen 
die je op en om de basis kunt zien. 
Ook komen er een aantal mensen aan 
het woord die met heel verschillende 
achtergronden zich ieder op hun ei
gen manier ter plekke verzetten of 
verzet hebben tegen kruisraketten, 
bewapening en/of militarisme. Mensen 
die door hun manier van leven er 
iets anders tegenover proberen te 
zetten. 

De aktiekalender die aan het eind 
van het boekje is opgenomen geeft 
een gedetailleerd beeld van de in
drukwekkende hoeveelheid en versche.i 
denbeid van akties die in de afgelo
pen twee jaar in Woensdrecht hebben 
plaatsgevonden. 
Het is heel inspirerend de situatie 
in Woensdrecht aan den lijve te on
dervinden, met je eigen ogen te zien 
en te praten met de mensen die zich 
er gevestigd hebben als permanente 
vorm van verzet. Al lopend ontmoet 
je iedere keer het kontrast .tussen 
de vliegbasis met haar ronduit agres 
sieve uitstraling en de prachtige 
natuur, een van oorsprong rustig Bra 
bants dorpje, het leven in de Vre
desaktiekampen. Geen kalm zondagmid
dag-wandelingetje, maar een 20 kilo
meter lange overlevingstocht die be
slist de moeite van het lopen waard 
is. 

'Ongehoorde Stappen' is te bestellen 
door overmaking van f 14,25 (f 10,
plus f 4,25 porto) op postgiro 
2238597 ten name van Stichting 
AtoomvrijStaat te Amsterdam, onder 
vermelding van 'Ongehoorde Stappen'. 



JE BENT JONG EN JE WILT ZE NIET 
WAT IS JTK? 
jongeren Tegen Kernwapens is een sa
menwerkingsverband van een aantal 
plaatselijke groepen jongeren ( l) en 
een aantal landelijke jongerenorganisa
ties. 
JTK bestaat nu ongeveer drie jaar en 
het voorlopige hoogtepunt van hun ak
ties is de scholierenstaking tegen kruis 
-raketten op 10 mei 1984. Aan die 
staking deden zo'n 60.000 jongeren 
mee. 
Het is belangrijk om als jongere een 
eigen vredesorganisatie te hebben. Zo 
kun je zelf je eigen akties voeren en 
zelf beslissen over je aktiviteiten. 
JTK werkt wel met. andere groepen 
samen. Zo zit JTK in het KKN, het 
LOVO en als 'waarnemer' bij BONK. 

WAT DOET JTK? 
Op de aktiekonferentie van 10 novem
ber 1984 werd een aktieplan aangeno
men. Het plan is opgesplitst in drie 
fasen; de eerste fase -informatiefase 
genaamd- loopt tot de grote vakantie 
(en is dus al achter de rug), de twee
de fase loopt van de vakantie tot en 
met 1 november en de derde fase is 
van 1 november tot en met de Twee
de Kamer verkiezingen van mei 1986. 

In de eerste fase heeft JTK gepro
beerd zoveel mogelijk jongeren infor
matie te geven over het kabinetsbe
sluit en wat JTK daaraan wil doen. 
Er zijn in deze fase ook akJ;ies ge
voerd. Zo was er een 'kruisraketten
aktie' op 9 februari waarbij kruisra
ketten symbolisch vernietigd werden 
of geplaatst in tuinen van CDA- en 
WO-politici, en een fietskaravaan in 
juni/juli.(2) 

In de tweede fase doet JTK ook mee 
aan het volkspetitionnement en hoopt 
op scholen en op andere plaatsen 
waar jongeren komen zoveel mogelijk 
handtekeningen op te halen. Op 28 
september wil JTK een landelijke 
JTK-aktie/manifestatie organiseren in 
Woensdrecht. Gedacht wordt aan een 
symbolische bezetting van de vliegba
sis met 's avonds een feest met een 
band en informatie. (Verdere ideeën 
zijn welkom.) 

Het allerbelangrijkste voor JTK wordt 
de scholierenstaking die ook dit jaar 
weer georganiseerd wordt. Het is de 
bedoeling dat op 1 november de Ne
derlandse scholen plat liggen en scho
lieren,studenten, werkloze, werkende en 
dienstplichtige jongeren aktie voeren. 
JTK beschouwt deze staking als het 
belangrijkste wapen dat jongeren heb
ben om daadwerkelijk druk uit te oe
fenen. Om iedereen in staat te stel
len de staking op zijn/haar school goed 
voor te bereiden heeft JTK een draai
boek samengesteld waarin veel handi
ge tips en informatie staat. Het draai
boek is bij het sekrêtariaat tè bestel
len. 
De invulling van de derde fase staat 
nog niet vast; deze is afhankelijk van 
het op 1 november genomen besluit. 
Als er ondanks alle akties tot plaat
sing wordt besloten, zal JTK op 14 
december een aktiekonferentie houden 
om de invulling van de derde fase te 
bespreken. 

Iedere jongere tot en met 25 jaar die 
zich in het aktieprogramma van JTK 
kan vinden, kan lid worden van JTK. 
De kontributie bedraagt slechts $6-
per half jaar (één piek per maand!). 
Een briefje of een telefoontje naar 
het sekretariaat is voldoende. 
·1edere jongere van 25 tot en met 115 
jaar kan steunlid of donateur worden. 
Leden en steunleden krijgen automa
ties de JTK-nieuwsbrieven. 
Voor vragen, opmerkingen, opgave van 
(steun-) leden, bestellingen van mate
riaal enzovoort, moet je je wenden 
tot het sekretariaat. 
Tot en met 8 november is het sekre
tariaat gevestigd op het volgende 
adres: 
J oogeren Tegen Kernwapens 
p/a Vredeswinkel 
In de Betouwstraat 9 
6511 GA Nijmegen 
telefoon: 080-230016 

Opbellen of langskomen kan op maan
dag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 

Voor betalingen: 
postgiro 3609239 
tnv Jongeren Tegen Kernwapens, 
Nijmegen. 

(1). 

Er zijn JTK-afdelingen in: 
Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, 
Deurne, Den Haag, Deventer, Doeti
chem, Eindhoven, Enschede, Groning
en, Haarlem, Heerhugowaard, Heer
len, Hengelo, Leeuwarden, Leiden, 
Middelburg, Maastricht, Nijmegen, 
Rotterdam, Utrecht, Veendam, Voor
burg, Wijchen, Zaltbommel, Zwijn
drecht. 

(2). 

Voor een kort verslag: Zie Vredes
. aktiekrant nr. 15 

INTERVIEW MET JTK 

Kun je vertellen wat er op 1 novem
ber allemaal gebeurt? 

Op 1 november is er niet alleen een 
landelijke scholierenstaking, als het 
goed is, we willen graag dat alle, al
thans zoveel mogelijk scholen in Ne
derland leegstromen, dat er aktivitei
ten georganiseerd worden, happenings, 
manifestaties enzovoort. En we ho
pen dat andere jongeren zich bij de 
scholieren aan zullen sluiten, bijvoor
beeld werkloze jongeren, werkende 
jongeren, enzovort. We hopen dat het 
een grote bruisende massa wordt in 
zoveel mogelijk plaatsen in het land. 
En misschien is het mogelijk om op 
andere aktiviteiten aan te sluiten die 
door andere organisaties georganiseerd 
worden, bijvoorbeeld BONK -akties. 

Hoe willen jullie bereiken dat bij
voorbeeld werkende jongeren zich 
bij de scholieren aansluiten?Vaak 
zijn ze niet georganiseerd in een 
vakbond en is er dus niemand die 
hen bij een staking steunt, 

ja. En daar komt nog bij dat de vak
bond waarschijnlijk niet eens zal op
roepen tot een staking of een werkon
derbreking, dus dat zal nog wel heel 
moeilijk worden.Het .behoort niet tot 
hun prioriteiten... Dus ja, we probe
ren het wel, maar het zal moeilijk 
worden. 

Wat wordt het verschil met de vori
ge scholierenstaking? 
Wat er anders is dan vorig jaar, is 
dat het als het goed is nog veel 
grootschaliger gaat worden en dat we 
meer ons best zullen doen om ook an
deren behalve scholieren erbij te gaan 
betrekken.Maar verder is het in grote 
lijnen wel gelijk. 

Roepen jullie onderwijzend en ander 
personeel ook op om iets te doen? 
Ja. Het minste dat ze kunnen doen 
is de zaak niet tegenwerken. Het zou 
nog mooier zijn wanneer ze nog meer 
in positieve zin aan de aktie mee
werken, door leerlingen bijvoorbeeld 
de gelegenheid te geven in de lessen 
hierover te diskussiëren, door voor 
materiaal te zorgen, door ons de kans 
te geven om langs te komen. Maar 
in ieder geval niet door op de dag 
dat er gestaakt wordt proefwerken 
te geven, waar vervolgens enen vo~r 
uitgedeeld worden. Om dat te berei
ken proberen we in kontakt te komen 
met zoveel mogelijk leraren, onder 
andere via de ABOP. 

Wat adviseren jullie leerlingen die 
door het schoolbestuur tegengewerkt 
worden? 

Wat heel belangrijk is, is dat ze de 
aktie goed voorbereiden, dat ze een 
draaiboek aanvragen. En heel belang
rijk is natuurlijk dat je moet zorgen 
met zoveel mogelijk mensen te zijn. 
Want hoe meer mensen het zijn, hoe 
minder makkelijk ze je kunnen pak
ken. En wij van onze kant proberen 
dus vanuit de landelijke groep om bij
voorbeeld kontakt met de ABOP te 
leggen om dat soort dingen al tegen 
te gaan. Hoe meer het gaat leven in 
het land en hoe groter en massaler 
het wordt, hoe moeilijker het voor 
schoolleidingen zal zij om daar nog 
iets aan tegen te houden. 

Je noemde net al een ding, proberen 
met zoveel mogelijk mensen te zijn, 
kun je nog wat tips noemen die er 
in het draaiboek staan? 
Wat belangrijk is, is om zelf ook kon
takt op te nemen met de docenten 
die je op die dag hebt. Doe niets in 
de anonimiteit, speel gewoon open 
kaart. Val elkaar niet af, wees soli
dair met elkaar. 

Jullie zitten in het KKN, doen mee 
aan het volkspetitionnement, maar 
organiseren daarnaast ook een scho
lierenstaking, een daad van burger
lijke ongehoorzaamheid, Hoe kombi
neren jullie die dingen met elkaar, 
wat is nu het 'ware gezicht' van 
JTK? 

Nou, JTK vindt dat· je moet samen
werken met iedereen die bereid ï_s om 
iets tegen de kruisraketten te doen, 
iets tegen kernwapens te doen, iets 
voor de vrede te doen, iets voor een 
betere maatschappij te doen, En wij 
vinden dat een aktie van bur~erlijke 
ongehoorzaamheid of non-kooperatie 
aan de ene kant en aan de andere 
kant meedraaien in het KKN elkaar 
niet uitsluit, maar juist elkaar heel 
goed aanvult, omdat je zo samen
werkt met een hele brede kring van 
vredesaktivisten die er allemaal zo 
hun eigen manier op na houden om 
hun ideaal te bereiken. 

(Jackie) 

CANADESE 
VREDESFILM 

SPEAKING DUR PEACE 
BESCHIKBAAR VOOR VERTONING 
IN NEDERLAND EN BELGI! 

'Speaking Our Peace' is een dokumen
taire, opgenomen in Engeland, Canada 
en de Sovjet Unie. De film gaat die
per in op het feit dat 'vrede' meer 
is dán alleen maar de afwezigheid 
van oor log. Bij het maken van ' Spea.
king Our Peace' is uitgegaan van de 
opvattingen van vrouwen die zowel 
in hun dagelijks leven als in hun 
werk betrokken zijn bij pogingen een 
permanente wereldvrede te bewerk
stelligen. 

De film verhaalt ondermeer over een 
bezoek van twee Canadese vrouwen -
Muriel Duckworth uit Balifax en 

Kathleen Wallace-Deerling uit Van
~ouver aan de Sovjet Unie, waar zij 
met hun Russische tegenpolen spreken 
over vredesinitiatieven. Aan het 
woord komt ook Oarlene Keju, dé des
kundige op het gebied van volksge
zondheid uit Micronesië. Zij spreekt 
over dramatische veranderingen -in 
de erfelijkheid die zijn veroorzaakt 
door Amerikaanse atoomproeven in de 
Stille Oceaan gedurende de jaren 40 
en 50. Ondanks het ingewikkelde van 
de thema's spreken vrouwen duidelijk 
en met grote overtuiging over de 
uraniumwinning in canada en kanker
verwekkend afval in 'onze eigen ach
tertuintjes'. 
De film besteedt ook aandacht aan 
de insprerende akties rond Greenham 
en het verzet van Canadese vrouwen 
tegen een fabriek waar onderdelen 
voor kruisraketten worden gemaakt. 

'Speaking Our Peace' werd geregis
seerd door Bonnie Sherr Klein en 
Terri Nash. Het Haagse Vredesplat
form/Werkgroep 'Speaking Our Peace' 
hebben de niet-exklusieve vertonings• 
rechten. Afspraken voor vertoning: 
Corrie van der Loo, Trekweg 71, Den 
Haag. tel: 070-809189 of Gerard van 
Alkemade, 070-658533. Filmhuur! 3 
f 50,- exklusief verzendkosten. 
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DIENSTWEIGEREN = 

KERNWAPENS 

INDONESIË TOEN 
Toen op 17 augustus 1945 in Indonesië de onafhankelijkheid werd uitgeroepen probeerde de Neder
landse regering daar hetzelfde te doen als in Nederland, namelijk_ de toestand van vóór 1940 te 
herstellen. Dat er in beide gevallen iets in de geest van de bevolking veranderd zou kunnen zijn 
kwam niet bij de naar Londen ge-emigreerde regering op. 
Die was gewoon stil blijven staan en dacht dezelfde toestand terug te vinden die ze achtergelaten 
had. In Nederland breidde op 5 mei het Militair Gezag zich als een koude mist over het hele land 
uit. De oorlog was nog niet afgelopen: Indië verloren - rampspoed geboren. 
Indië was altijd een zeer rijke bron van inkomsten geweest voor Nederland. Hoe de bewoners zelf 
daarover dachten? Daar was nog nooit naar gevraagd. De Indonesiërs werden op z'n best beschouwd 
als jongere broers die nog veel moesten leren. (En wat ze moesten leren zou Nederland wel bepa
len.) Dat leren zou in elk geval nog wel een paar honderd jaar duren. Dus moest het Nederlandse 
gezag hersteld worden. 
Dit gezag kon zich drie honderd jaar lang alleen handhaven met militaire middelen. Want drie hon
derd jaar lang hadden Indonesiërs zich verzet tegen vreemdelingen die in hun land de baas kwamen 
spelen. En van Jan Pieterszoon Coen tot Generaal van Heutz duurden die oorlogen met straatarme 
Nederlanders en Indonesiërs als soldaten. 
Voor het herstellen van het Nederlandse gezag in Indonesië werd het KNIL ingezet, aangevuld met 
vrijwilligers uit Nederland die, 17 bataljons sterk, eind 1945 in Indonesië aankwamen. Toen begon 
de zoveelste poging het Indonesische vrijheidsstreven te onderdrukken. 
Maar in Nederland hadden zeer veel jongens onderdru~king aan'den lijve meegemaakt. En toen de Ne
derlandse regecing dienstplichtigen ging oproepen zag een groot deel van hen het niet zitten om 
in Indonesië 'voor Mof te gaan spelen' tegen een volk dat zijn vrijheid wilde. 
Buitendien waren een heleboel jongens nauwelijks terug uit Duitsland waar zij als dwangarbeider 
hadden moeten werken. Eindelijk thuis en dan weer een oorlog ingestuurd worden, terwijl de laat
ste maanden in Duitsland nog vers in het geheugen lagen. Ook vele ouders waren deze mening toege
daan. Daarom keerden vele honderden niet terug van het inschepingaverlof en doken onder . . •• 

ONDANKS 
INTIMIDATIE 

Om mensen te dwingen naar Indonesië 
te gaan gebruikte de regering ont
zettend veel dreigementen - een daar 
naast r.echtstreeks geweld. Er werd 
gedreigd met doodstraf, met zware 
gevangenisstraffen, enzovoorts. Er 
zijn weigeraars die tot vier jaar 
lang hebben vastgezeten. 
Desondanks was het verzet vrij mas
saal. Vlak voor de eerste echte 
troepenverscheping, in september 
1945, keerden grote groepen dienst
plichtigèn niet terug van hun in
schepingsverlof. In één bataljon be
droeg het aantal wegblijvers aan 
vankelijk zelfs 30% van de sterkte! 
'Desertie' viel, ~oals gezegd, mees
tal samen met het inschepingsverlof. 
De dienstplichtige keerde niet naar 
de kazerne terug, maar dook onder 
bij een familielid of kennis - of 
bleef gewoon thuis . 'De dorpsagent 
deed vaak een oogje dicht'. 
Om aan de 'desertie' paal en perk 
te stellen werd in Schoonhoven een 
.apart kamp ingericht, 'Depot Nazen
ding Indië' genaamd, waar gearres
teerde weigeraars via intimidatie 
werden overgehaald alsnog in te 
schepen. 

'Als je nu het !a)Oord 'oorlog' zegt 
.Z~Jn er duizenden mensen die niet 
!a)eten "'at het inhoudt. Het heeft nu 
een heel andere emotionele geladen
heid dan toen, omdat iedereen de ge
volgen van de oorlog aan den lijve 
had meegemaakt. Daarom noemde de re
gering de troepenzendingen toen 'Po
litionele Akties', maar het !a)as ge
!a)OOn schieten en doodgeschoten !a)or
den. Het !a)as oorlog en dat drong 
snel tot de mensen door toen na een 
paar maanden de eerste ge"'onden 
thuisk!a)amen. ' 

WEINIG 
GEORGANISEERD 

In hoeverre werd de massale weige
ring op een georganiseerde manier 
bevorderd? 'Het !a)as alleen georgani
seePd vanuit de CPN en vanuit het 
ANVJ (jongePenorganisatie), maaP hun 
positie !a)as anders dan nu omdat ze 
veel groter !a)aren. De CPN had 10 ppo 
cent van de stemmen'. 

NU 

Hoe te verklaren dat het dienstwei
geren in die tijd zo goed aansloeg, 
dat zovele honderden jongens wegble
ven? Truke, een vijftig-plusster die 
zich de toestánd van destijds goed 
herinnert: 'Het ging vaak om gezin
nen die net verenigd !a)aren. Precies 
die jongens !a)erden opgeroepen die 
de oorlog hadden meegemaakt. Jongens 
die tijdens de oorlog als 16 jarigen 
!a)ar'en opgeroepen voor arbeidsdienst. 
In doorsnee hadden ze all-emaal met 
de ellende te maken gehad. Ook de 
boeren "'aren hun eigen baas niet 
meer, net teruggekomen moesr;en ze 
!a)eer "'eg. VroU!a)en, die gezinsleden 
wren k!a)ijtgeraakt, hadden net de 
zaakjes !a)eer bij elkaar geraapt en 
!a)ar'en dus ook tegen. ' 

'De CPN. heeft eePst opgepoepen niet 
te gaan, totdat het er in het parle
ment door "'as. De paPtij had de il
lusie dat zij de zaak samen met de 
PvdA om zou kunnen turnen. ' 
'Het ANVJ !a)as, net als de CPN, niet 
pPincipieel tegen dienst!a)eigeren. 
Zijn standpunt !a)as 'Als !a)e maaP in 
het legeP gaan, dan gaan "'e in Indo
nesië aktie voePen. ' 'Je moet !a)apens 
leren hanteren tegen de bazen ' !a)as 
hun standpunt. Maar een grote op
stand is er tijdens de 'politionele 
akties' in het Nederlandse legeP 
niet ge!a)ee8't. ' Veel ANVJ-ers beslo
ten tegen het officiële standpunt 
in toch te weigeren en dan bleef hun 
organisatie wel solidair met hen. 

Een apart hoofdstuk is de rol van 
de PvdA. De sociaal-demokratiese 
partij was in de regering gaan zit
ten zogenaamd om een slachting in 
Indonesië te voorkomen'. In feite 
hielp de leiding van de PvdA het ver 
zet tegen de koloniale oorlog in te 
dammen. 'De PvdA had in de pe:Psoon 
van DPees ingestemd met het sturen 
van troepen. Heel veel mensen hebben 
daarom voor de partij bedankt. De 
Pol van de PvdA is altijd een dubbe
le ge!a)eest. De officiële lijn !a)as 
altijd die van DPees, maar veel men
sen binnen de partij hielpen de jon
gePen (de dienst!a)eigePaaPs).' 

OPROEP 
VERENIGING 
DIENST
WEIGERAARS 

Onder het motto 1 DE KRUISRAKETTEN 
ERIN - WIJ ERUIT' róept de Vereni
ging Dienstweigeraars (V.D.) op om 
vanaf 1 november massaal te gaan 
dienstweiqeren 'om de "'il om géén 
48 kruisraketten ~n Neaer~ana te 
plaatsen kracht bij te zetten'. 

In het aktievoorstel dat V.D. heeft 
verspreid wordt het verhand als 
volgt uitgelegd: 'De koppeling tus
sen de strijd tegen kruisraketten 
en dienst!a)eigeren is eenvoudig te 
maken. Voor de overheid, tJant deze 
beschoU!a)t bez!a)ar'en tegen kerntJapens 
als grond voor dienst!a)eigeren (de 
zogenaamde 'kern!a)apenpacifisten'J, 
maar ook voor de tegenstanders van 
kernwpens. Is het niet zo dat je 
als dienstplichtig soldaat een bevel 
kan krijgen om kern!a)apens te betJaken 
en misschien zelfs ermee om te 
gaan?' 

V.D. vraagt andere vredes- en anti
militaristiese groepen daarom mensen 
aan te sporen de eerste oefening of 
herhalingsoefening te weigeren. OOk 
wil men dat het totaalweigeren wordt 
bevorderd, en dat militairen in het 
leger worden opgeroepen te gaan 
dienstweigeren. Hoeveel kans maakt 
dit initiatief, gegeven -eerdere er
varingen met dienstweigeren? Op deze 
pagina een terugblik op de vrij mas
sale weigeringen vlak na de Tweede 
Wereldoorlog, in verband met de 
troepenzendingen naar Indonesië. 

Wat is het politieke effekt van de 
weigeringen? Truke daarover: 'In Ne
derland dat er grote onverschillig
heid tegenoVeP het parLement is ont
staan bij groepen die voorheen toch 
al niet zo gemotiveerd !a)aPen. Tij
dens de oorlog !a)as die motivatie toe 
genomen, maar dàarna is het !a)eeP 
!a)eggezakt. 'Rooie families' die lid 
van de VARA of van een vakbond !a)aren 
bedankten. De jongens !a)epden toch 
afgepakt, of het nou door oPanje of 
door Drees gebeurde'. De politieke 
druk die van de weigeringen uitging 
lijkt beperkt te zijn geweest, en 
dat geldt ook voor de morele steun 
die het was voor het Indonesiese 
volk. 'Iets kan alleen. een positieve 
!a)ePking hebben als het positief is; 
het ws tezeer een psychologiese 
k!a)estie.' 

Het solidariteits-effekt werd vooral 
beperkt door de slechte kommunika
tie: 'Wat voor beroichten eP in Indo
nesië doork!a)amen - daar zet ik vraag 
tekens bij. Er !a)as hieP -censuU:P op 
bePichten uit Indonesië - daaP k!a)am 
je eenvoudig niet achteP. Je zat ge
bakken aan !a)at officieel doorgelaten 
!a)erd, kreeg dingen pas te horen toen 
de jongens tePug~amen. ' Andersom 
was het dus minstens even moeilijk. 
'In Nederland zijn veel radio's 
door de Duitsel's in beslag genomen, 
in Indonesië dooP de Jappen'. 

Toch heeft de ervaring van dienst
weigeren destijds beslist een aktue
le betekenis. Truke: 'Als mensen van 
heel dichtbij gePaakt "'orden komen 
ze in opstand. Dat is bij de kepn!a)a
pens ook zo. Het lijkt een probleem 
veP !a)eg, maar dat is niet meeP zo 
als ze in je achtertuintje liggen, 
En hetzelfde effekt zie je bij de 
Februari-staking. Het feit, dat de 
Joden bij je bU:Pen !a)erden !~)egge
sleept raakte de mensen heel diep. ' 

(Aanvullende informatie is ontleend 
aan de brochure 'Soldatenverzet rond 
Politionele Akties in Indonesië. 
1948-1949', Bond voor Dienstplichti
gen, maart 1982) 



'TOELICHTING 
Op 26 oktober aanstaande wordt er in Den Haag een 
Alarm-demonstratie gehouden onder de leuzen 'ALLE KERN 
WAPENS DE WERELD UIT, TE BEGINNEN UIT NEDERLAND' en 
'ONVOORWAARDELIJK AFSTEL VAN PLAATSING VAN KRUISRAKET
TEN'. Deze demonstratie wordt niet georganiseerd door 
het Komitee Kruisraketten ~ee (iiäi), maar is een zelf
standig initiatief, bedoeld om de basis te 1eggen-voör 
akties van onverzettelijkheid; mocht het kabinet-Lub
bers op 1 november tot plaatsing besluiten. Waarom een 
zelfstandig initiatie{?- -

Het 26 Oktober Initiatief is voortgekomen uit de brede 
vredesbeweging. Tijdens dè studiedag (konferentie), 
die het KKN in mei jongstleden heeft gehouden, diende 
een platform van (vooral plaatselijke) vredesgroepen 
een voorstel in voor een massale afsluiting van het 
Volkspetitionnement middels een demonstratie in Den 
Haag. Het voorstel kreeg grote bijval van de aanwezi
gen. Toch volhardde het KKW in z'n weigering zo'n de
monstratie te houden. Iedereen is welkom in de Hout
rusthallen, maar demonstreren - nee. 

De Alarm-demonstratie wordt daarom door een serie vre
de$organisaties en -groeperingen zelfstandig georgani
seerd. Bet initiatief is deste belangrijker omdat het 
allèrlei vervolg-akties kan ondersteunen die een stap
je verder gaan dan het Volkspetitionnement, zoals de 
scholierenstaking en de treinenaktie op 1 november. 
De Alarm-demonstratie kan ook de geluiden in de rich
ting van een werkonderbreking versterken, - geluiden 
binnen bedrijven en bonden om aan 10 mei een vervolg 
te geven door nieuwe werkonderbrèkingen tegen het hals 
starriqe kabinet-Lubbèrs. 

De Alarm-demonstratie staat verder in het teken van 
't terughalen van de eis tot eenzijdige ontwapenings
stappen. Door te proberen meerdere organisaties en ko
mitees achter de demonstratie-oproep (hiernaast afge
drukt) te krijgen wordt de basis gelegd om na 1 novem
ber door te gaan met al diegenen die vast willen hou
den aan de minimum-eis van de Nederlandse vredesbewe
ging 1 

1 ALLE KERNWAPENS DE WERELD UIT, TE BEGINNEN UIT 
NEDERLAND I • 

Een redelijk aantal organisaties heeft de oproep voor 
26 oktober intussen ondertèkend. Sommige zich radikaal 
noemende groèperingen moeten echter nog over de streep 
worden getrokken. Zo verschuilt het 'Platform van Ra
dikale Vredesgroepen' zich achter het argument dat de 
Alarm-demonstratie de 'eenheid' binnen het Komi tee 
Kruisraketten Nee in gevaar zou kunnen brengen, ter
w*-jl iedereen weet dat dat Komitee geen eenheidsworst 
is en dat verdergaande initiatieven vanuit de basis 
van de vredesbeweging moeten komen. 
De strijd tegen de kernraketten kan onmogelijk gewon
nen worden, als we allemaal weigeren onze nek uit te 
steken. De vredesstrijd heeft behoefte aan moedige 
mensen. Meer dan ooit in de afgelopen jaren is het 
juist nu nodig dat we onze onverzettelijkheid tonen 
in de strijd tegen de kruisraketten. Daartoe is het 
voorstel voor de Alarm-demonstratie een belangrijk 
initiatief! 
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KT BER 
Het KKN aat op 36 oktobe:tt het Votkspetitionnement afstuiten met· een ma

nifestatie in de Houtl'U8thl,lt1..en in Den Haag. Dan aat het zoesuttaat van de 
handtekeningen-aktie aangeboden r.10l'den. Voo:tt aeezo veten in de wedesberûe
ging is het dán niet afgel-open. De wedesberûeging kan het zich niet pezo
mite:tten stil. te p tijven staan en af te 1.t7aChten r.1at Lubbe:tts met de {!l'ote 
hoeveetheid ve:ttaoekschl'iften gaat doen. 

Mitjoenen mensen in Nede:tttand autten de komende maanden tonen dat se 
geen ptaatsing van kf'uisrokstten &1i7,1,en. Met de aktie van het Votkspeti
tionnement, geo:ttganisee:ttd doo:tt het Komitee Kzouis:ttaketten Nee (KKN), zat 
nogmaats berueaen r.10l'den dat de meel'de:ttheid tegen ptaatsing is. Geen pl-aat
sing, nu niet, nooit nut. 

Niemand zat echte:tt kunnen ontkennen dat dit kabinet zich een {!l'etig 
voo:ttstandezo toont van kf'uisroketten. Vanaf 1979 heeft het een :ttookgo'l'dij
nen-potitiek gevoe:ttd. Dat begon·met het zogenaamde 'dubbetbestuit',- on
de:tthandeten en tegel-ijk nuUlrJe ato01111A1apens ptaatsen. De wedesberueging 
eiste daar-entegen eenzijdige ontr.1apeningsstappen van de ove:ttheid. 

Tegenove:tt de ste:ttk {!l'oeiende berueging heeft het kabine~ een uitputtings 
stroteg-ie gevotgd, dooP het definitieve ptaatsingsbesluit steeds uit te 
stelten. Ook in juni vo:ttig jaa:tt w'l'd wde:ttom een sool't 'uitstet '-bestuit 
genomen. De st:tttJkk:ing r.10Pdt nu dui.detitlk: dit kabinet is vie:ttkant vóó:tt 
pLaatsing. 

NIET NAIEF, JIEL AKTIEF 

Het is mee:tt dan ooit geboden ale:ttt te zitln. Dit kabinet zal vasthouden 
aan zitln voomemen kl'uis:ttaketten te veZ'Wlkomen. Op 1 novembe:tt zat het po
gen de be111àpening op te voe:tten doOP nuUlrJe atoo11R.t1apens op Nede:tttande 
grondgebied toe te taten. 

At ee:ttde:tt heeft dit kabinet getoond dat het el' niet van te:ttUgschl'ikt 
sitln eigen wns el'doo:tt te dl'ukken, tegen de uitdl'ukketitlke wns van de 
mee:ttde:ttheid van de bevol-king. Iede:tteen wet dat de uitkomst van de Bztede 
Maatschappetitlke DiSkussie ove:tt ene:ttgie een bevestiging r.1as van ,r.1at de 
Anti-Kemene:ttgieBeii1Bging in japentang ve:ttset had b61116zen. 'De mee:ttde:ttheid 
ll1it geen ·k~:ttnene:ttgie omdat het onhe:ttstetbal'e schade ve:ttoo:ttsaakt aan miti.eu 
en nagestacht '· Toch heeft dit kabinet besloten tot de bow van t111ee nieu
·1116 kel'nCent:ttales. 

Hiel' is geen spmke van demokrotie, aeke:tt nut van de vel'dediging ep
van! Dit kabinet luistePt niet naa:tt wat g:ttote àeten van de bevotking zeg
gen. Het luiste:ttt alleen naa:tt diegenen die betang hebben bitl de r.1apen1116d
toop en atoomene:ttgie: muttinationate ondtntnemingen en r.1apene:z:pol'teUPs. Het 
ai.tln aitl die beschel'md r.10:ttden en, aeke:tt ats de ekonomie all1àkke:tt r.10'l'dt, be
titetd r.10'l'den ats de dl'itlvende kl'achten voo:tt ve'l'dediging van wede en r..1el
vaal?t. Maa:.r momentee Z. r.10zoden de roijk.sn :riJk,e:r. de cnimen anne:r. in de De:ttde 
'liezoetd, maa:tt ook hie:r in flest-Eu:ropa. De ekonomie wo:rdt steeds afhankeUj
ke:tt van de wapenp:roduktu en de oOPZ.ogsVOOPbezoeidingen. Een heiZ..Z.oae en 
fatate wg. 

Daa:ttom moeten r..1e vastbe:ttadenheid tonen. Laten aien dat de v:ttedesber..1e
ging geen duimb:tteed ll1itlkt en vasthoudt aan de teus 'ALLE KERNWAPENS DE JIE
RELD UIT, OM TE BEGINNEN UIT NEDERLAND'. Daa:ttom ook eisen 1116 1 ONVOORWAAR
DELIJK AFSTEL VAN PLAATSING VAN KRUISRAKETTEN'. 

~6 OKTOBER ALARMDEMO 
1 NOVEMBER AKTIEDAG 

36 Oktobe:tt is niet de taatste aktiedag. om nog een kee:tt een e:ttnstige 
~schull1ing te geven zat e:tt een AL~demonst:ttatie gehouden r..10:ttden. Lub
bel's kan niet nog veel lange:tt de r..1it van de mee:ttde:ttheill naast aich neezo
teggen. Het p:ttotest aal doo:ttgaan, ook na 1 nov.embe:tt. Afstel van ptaatsing 
van kl'uis:ttaketten moet een ee:ttste stap r.10l'àen naa:tt vel'r..1itlàe:tting van atoom-
111àpens uit Nede:tttand. 

Voorofgaande aan de manifestatie Pond het Volkspetitionnement en tel' 
onde:ttsteuning daal'van, zat een {!l'ote aktieve demonst:ttatu plaatsvinden. 
De g:ttoepen en o:ttganisaties die deze ve:ttk'Làl'ing hebben onde:tttekend :ttoepen 
een iede:tt op hiem~n deet te nemen. 

KOM OP 36 OKTOBER NAAR DEN HAAG 
NEEM TROMMELS EN STOKKEN MEE! 
MAAK PLANNEN VOOR ROND NOVEMBER! 
MAAK PLANNEN VOOR HET GEVAL LUBBERS TOT UITSTEL, dan w t TOT PLAATSING 
BESLUIT! 
HET BLIJFT NEE TEGEN DE KRUISRAKETTEN; HET BLIJFT JA VOOR EENZIJDIGE 
ONTWAPENINasiNITIATIEVEN 
86 Oktobe:r aal niet de Z.aatste dag van p:ttotest zitln. Op 1 november suZ.

Len veten in aktie komen. In tal van steden suLlen de scholiePen de· Leslo• 
kaLen ve:ttLaten. JongePen tegen Kemr.1apens o:ttganisee:ttt een scholie:ttensta
king. De dienstii1BigeNa:t"s au'L'Len ook hun w:ttk neePleggen op 1 novembe:tt. 
De sotdatenvakbonden Poepen op om sight-r.1aeht te r..1eige:tten en auUen ook 
op de 36ste mee demonst:tte:tten. At het NS-pe:ttsoneel r..1ordt opge:ttoepen op 1 
novembe:tt het r..1e:ttk nee:tt te Leggen, opdat Nede:tttand stilstaat. Nu al gaan 
e:tt stemmen op om op 1 november al het r..1e:ttk op kanto:tten, in fab:ttieken, op 
de unive:ttsiteiten, neeP te Leggen. 

Onde:ttsteun al deae initiatieven en doe setf mee! 

Gedul'ende de ee:ttste dagen na 1 novembe:tt, nadat het kabinetsbes luit be
kend is, wo:ttden in tat van steden bitleenkomsten belegd om het besLuit van 
Lubbel's op zitln demokl'atiese en v:ttedes-gehaUe te toetsen. 
Beleg zeLf ook de:rgetitlke bitleenkomsten en besp:tteek wat te doen in geval 
van uitstet of ptaatsing, in wlke Va:ttiant dan ook. 

Laten w onve:t'Zette'Litlk bU';lven in onae op:ttechte eisen: ALLE KERNWAPENS 
DE JIERELD UIT, TE BEGINNEN UIT NEDERLAND. - ONVOORWAARDELIJK AFSTEL VAN 
PLAATSING VAN KRUISRAKETTEN. -NEE IS NEE en BLIJFT NEE! 

Ondel'tekenende o:ttganisaties en {!l'Oepe:ttingen (tot nog toe): Bonk
Samen1116:ttkingsve:ttband, Jongel'en Tegen Ke~, Onafhanketitlk Ve:ttbond 
van Bedritlfso:ttganisaties (O.V.B.), Sociatistiese Al'beide:ttspaptitl 
(S.A.P.), Ve:tteniging Dienstii1Bige:ttaa:tts (V;D.), Eindhovens Vzoedesberoad, 
Anti~tita:ttisties Onde:ttsoekskottektuf (AMOK) 5 



NICARAGUA OORLOGSDREIGING 
EEN VOORBEELD 

12 juli 1984: Aanval door een groep van 800 contr's op de coÖperatie Oro Verde in de provincie Esteli in het noorden van 
Nicaragua. Eén lid van de coÖperatie wordt vermoord, twee mensen worden ontvoerd en zijn tot nu toe niet teruggekomen. 
Alles wat tot de coÖperatie behoort wordt verwoest, huizen worden geplunderd. 
November 1984: een groep contra's in de buurt van de coÖperatie. Uit voorzorg worden alle vrouwen, kinderen en de dan 
aanwezige internationalisten geëvacueerd naar een heuveltop. 
December 1984: een groep van acht contra's ontvoert een vrouw en haar twee kinderen. Ze komen na twee .dagen weer 
'ongedeerd' vrij. 

1 4 juli 1985: Opnieuw wordt Oro Verde , evenals enkele andere coÖperaties in de buurt, door een grote groep contras aan
gevallen. Opnieuw wordt de motor van de koffiepelmachine verbrand en een gedeelte van het nieuwe slaapvertrek verwoest. 
Weer is er een dode. 
Slechts een kwartier hebben de contra's bij de laatste aanval huisgehouden. Uit het verhaal van de oude koeienmelker van 
de coÖperatie die ontvoerd was- bleek dat ze ;zeer goed georganiseerd en gedisciplineerd waren, beschikten over uiterst 
moderne apparatuur en dat er jongens en meisjes van 13,14 jaar bij waren. 

INVLOED OP 'T DAGELIJKS LEVEN 

Na deze nogal zakelijke verhandeling, 
terug naar waar ik mee begonnen ben, 
de coÖperatie Oro Verde. In januari en 
februari heb ik daar gewoond en ge
werkt en zo een beetje een indruk ge
kregen van hoe de voortdurende drei
ging van aanvallen doorwerkt op het 
dagelijkse leven. Na de aanval vorig 
jaar juli is er een kontinu aanwezige 
angst · gebleven, een angst die er voor 
die tijd niet was omdat men niet pre
cies wist waarvóór bang te zijn, zoals 
een paar mensen vertellen. Dit geldt 
voor mijzelf in zekere zin ook, ik merk 

------------------~ .. -----------------. .. -----------------1 niet zo'n angst. Waarschijnlijk omdat 
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VS-STEUN AAN DE CONTRA 'S 

Zoals bekend zouden de kontra's niet 
kunnen funktioneren zonder de steun 
van de VS. Tussen 1982 en 1984 ont
vingen de contra's 73 miljoen .dollar, 
in juni 1985 werd een toezegging ge
daan voor 27 à 32 miljoen dollar "hu
manitaire" hulp. Deze dollars zijn ech
ter het welbekende topje van de al e
ven bekende ijsberg. De reëele hulp aan 
de contra's is veel groter. Zo heeft de 
VS in Honduras een militaire infrastruk
tuur gemaakt die ook door de contra's 
voorzien van door de VS geleverde spi
onage vliegtuigen -zoals de supersoniese 
SR 71 in november '84, verzamelde in-· 
formatie •. Bovendien heeft de Ameri
kaanse regering op 10 augÜstus dit jaar 
toegegeven dat leden van de Nationale 
Veiligheidsraad militair advies hebben 
gegeven aan de contra's. Dit zou niet 
in strijd zijn met de Amerikaanse wet
geving, die alleen "direkte Amerikaanse 
hulp" aan de opstandelingen verbiedt. 
Maar wat is het verschil? Naast dit ad
vies worden er akties rechtstreeks door 
CIA agenten uitgevoerd. Casey, van het 
hoofdkwartier van de CIA: "Gebruik het 
FDN en de ARDE voor operaties vanuit 
de lucht en de zee. Maar als die een 
bepaalde klus niet kunnen klaren, dan 
zullen we onze eigen mensen in de 
strijd gooien... Het speciale opleidings
centrum voor onderwaterakties in Hon
duras is een mislukking. De FDN re.
kruten •bleken te sloom en te traag van 
begrip. We hebben ze teruggezonden 
naar de grondtroepen en de speciafè 
opleidingsbasis wordt opgedoekt. We 
zullen dat soort akties zelf moeten uit
voeren, maar het FDN kan wel de ver
antwoordelijkheid opeisen. Hetzelfde 
geldt voor maritieme operaties tegen 
de havens, de schepen van de marine 
zullen dienen als thuishaven voor onze 
aarivalskommando's." Washington DC (1) 
zomer 1983. 
Najaar 183: CIA vliegtuigen vuren ra
ketten af op brandstoftanks in de haven 
van Corinto en bombarderen de inter
nationale luchthaven bij Managua. 
- Een onderwaterteam van de CIA 
slaagt erin enkele malen pijpleidingen 
te beschadigen. 
- Supersnelle vaartuigjes doen een uit
val, vernietigen benzinedepots in de ha
ven Benjamin Zeledon aan de kust en 
keren daarna terug naar de moeder
schepen van de marine van de VS. 
- Ex Vietnam veteranen doen een aan
val op een militaire eenheid. 
- Er worden mijnen gelegd in verschil
lende havens door speciale commandoos 
van de CIA, bestaande uit Puertorica
nen en Amerikanen. (2) Dit wordt nog 
eens extra bevestigd door Edgar Cha
morro, een van de leiders van het FDN 
en samen met een ex-CIA agent de 
schrijver van de handleiding voor de 
contra's. Als straf voor zijn loslippig
heid is hij uit het FDN gezet. 

Behalve rechtstreekse aanvallen wordt 
er ook met amerikaans materieel ge
spionneerd en voedsel en manschappe·n 
vervoerd. In het eerste kwartaal van 
1985 is het Nicaraguaanse luchtruim 
437 maal geschonden, waarvan 92 maal 
vanaf Amerikaans grondgebied (in heel 
'84 804 maal waarvan .149 maal vanaf 
Amerikaans grondgebied), de rest vanaf 
Honduras en Costaricaans grondgebied. 
Schendingen van de Nicaraguaanse ter
ritoriale wateren hebben in het eerste 
kwartaal van '85 123 maal plaatsgevon-
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den waarvan 79 keer vanaf Amerikaans 
grondgebied (dit was in heel 184 238 
en 155 keer. (2) Deze schendingen ne
men toe tijdens militaire oefeningen 
in het Midden Amerikaans gebied. 

MILITAIRE OEFENINGEN 

Tussen 1981 en 1985 zijn er 35 mili
taire oefeningen geweest in Centraal 
Amerika en de Cariben. De grootste 
die ooit in Centraal Amerika had 
plaatsgevonden vond in april van dit 
jaar plaats. Van deze oefeningen vonden 
er 14 op Hondurees grondgebied plaats. 
Tijdens deze oefeningen werd de mili
taire infrastruktuur in Honduras drasties 
uitgebreid: meer luchtmachtbases en 
vliegvelden, zodat het nu mogelijk is 
de meest moderne supersoniese ge
vechtsvliegtuigen uit de VS te ontvang
en. Bovendien zijn er militaire bases, 
zes radarsystemen (bemand door Ameri
kanen), twee radiopeilstations en brand
stofopslagplaatsen opgezet. Van de oe
fèningen vonden . er vijf !:lij Nicaragua 
plaats: 
- juli-september '83 bij de kusten van 
de Atlantiese en de Stille Oceaan van 
Nicaragua. 16.484 Amerikaanse man
schappen namen deel, vliegdekmoeder
schepen US Ranger en Coral Sea, de 
destroyer New Yersey met zijn gewa
pende begeleidingsschepen. 
- 22 tot 30 maart '84 paraatheidsoefe
ning "In geval van nood" in de Golf van 
Fonseca. De Golf ligt ingesloten tus.sen 
El Salvador, Honduras en Nicaragua. 
Ze behoort tot aller territoriale wate
ren. 
- 30 mei tot 26 juni '84 wederom in 
de Golf van Fonseca met marine een
heden, fregatten en een destroyer. 
- Tussen de bedrijven door de gecombi
neerde lucht-zee oefeningen bij de At
lantiese kust van Nicaragua met het 
vliegdekschip j.F. Kennedy en de ge
vechtsvliegtuigen A6 en A 7. 
- November en december '84 in de 
Golf van Fonseca, marine troepen en 
materieel van Commando Sur (VS com
mando gezeteld in Panama). Een Ame- · 
rikaans marineschip gaat voor de haven 
van Corinto voor anker, zo dichtbij dat 
het met het blote oog te zien is. 
- Op 2 augustus is het door atoome
nergie aangedreven schip "Dwight Ei
senhower" op 385 km ten zuid oosten 
van Puerto Cabezas aan de Atlantiese 
kust voor anker gegaan. Het schip 
heeft 80 à 100 gevechtsvliegtuigen aan 
boord. Al deze gegevens zijn afkomstig 
uit zowel Nicaraguaanse als Amerikaan
se bronnen. 

Het is gebleken dat er een duidelijke 
samenhang bestaat tussen bepaalde aan
vallen op Nicaragua en deze oefening
en. Bij die aanvallen wordt dan mate
rieel gebruikt dat al bij de oefening 
aanwezig was. 

In het afgelopen stuk ben ik expres 
niet ingègaan op de landmacht. Niet 
omdat die niet belangrijk is, tenslotte 
worden de meeste aanvallen door de 
grondtroepen gedaan en heeft de bur
gerbevolking dáár het meeste schade 
van, maar omdat deze al vaak genoemd 
is in stukken over de betrokkenheid van 
de VS bij de contra's. Het is overdui
delijk dat VS-officieren grote groepen 
contra's opleiden, zowel logistiek (zie 
Handboek van de CIA) als militair, en 
dat de Amerikaanse overheid voor geld 
voor contra's zorgt, al heet de laatste 
soort hulp 'humanitair' te zijn. Funktio
narissen van de CIA zijn nu op zoek 
naar "mensen met 't hart op de juiste 
plaats" (Volkskrant 9 augustus j.I.) en 
organisaties die geld aan de contra's 
willen geven (voor zover ze dat al niet. 
deden) om wapens te kopen. ·"Deze wa
pens zullen vooral van Bulgaarse, Poolse 
en Chinese makelij zijn" meldt een A
merikaanse funktionaris in de Volks
krant. van 14 augustus '85. Tijdens een 
tentoonstelling die ik in april '85 in Ni
caragua heb gezien werden wapens ten
toongesteld die waren buitgemaakt op 
de contra's. Wapens vooral afkomstig 
uit de VS, Engeland, België en Israel. 

ANDERE BRONNEN VAN INKOMSTEN 

Hoeveel geld er precies bij de contra's 
binnenkomt is niet te overzien omdat 
er veel geld uit de privé sektor komt. 
Volgens een Amerikaanse bron hebben 
de contra's dit jaar 25 miljoen dollar 
ter beschikking uit particuliere Ameri
kaanse fondsen. Daarnaast komt er ook 
nog geld uit landen als Argentinië, Isra
ël, Chili en van de rechtse oppositie 
zowel binnen Nicaragua als erbuiten. 
De schenking van een helikopter aan 
de contra's door een vrouw uit Miami 
haalde de Nederlandse kranten. De he
likopter draagt haar naam. Buiten deze 
"persoonlijke giften houden ook organi
saties zich bezig met het financiële 
wel en wee van de contra's. Van de 
volgende groepen is bekend dat zij de 
contrais "humanitair" en/of financieel 
ondersteunen. (2) 
1. Anti kommunistiese wereldliga: be
zorgt eten medicijnen, buitenboord mo
toren. 
2. Commissie van de Atlantiese kust: 
25.000 kilo medicijnen en kleding. 
3. Fonds voor Nicaraguaanse vluchte
lingen: zoekt een mogelijkheid om tus
sen de twee en vijf miljoen dollar voor 
de contra's in te zamelen. 
4. Patriottiese organisatie Nicaragua: 
deelt mee een half miljoen dollar voor 
de contra's te hebben ingezameld. 
5. Veteranen van buitenlandse oorlogen 
hebben voedsel en medicijnen gegeven, 
daarnaast nog minstens 2000 dollar. 
Verder worden genoemd ultra rechtse 
groepen als de 'Moonies', het blad 'Sol
diers of Fortune' en de 'Vrienden van 
Amerika.' Verder was er in een docu
mentaire een chritelijke omroep in de 
VS te zien die eveneens geld inzamelde 
voor "hun christelijke broeders, strijdend 
tegen het kommunistiese regime." 

ik enerzijds n1et écht de ervaringen kan 
invoelen ondanks de verhalen erover, 
anderzijds het iets onwerkelijks heeft 
daar tussen al die natuurlijke schoon
heid en rust. Veel mensen hebben last 
van lichamelijke · dingen als hoofdpijn, 
rugpijn en slapeloosheid. Enkele mensen 
durven niet meet voor de koÖperatie 
te werken uit angst voor represailles, 
net als mensen van buitenaf die niet 
meer durven te komen. 
Ook bij kinderen laat de angst sporen 
na. Als ik een keer op een avond met 
een meisje van zes een stuk naar huis 
loop, merk ik dat ze met snelle pasjes, 
steeds achteromkijkend bijna naar huis 
holt, "ik ben bang voor de contra's," 
bij iedere schim schrikt . ze. Overdag 
als ze alleen thuis zijn (tijdens de kof
fieoogst) zijn de deuren dicht en die 
worden niet zomaar open gedaan. 
Toch gaat aan de andere kant het leven 
gewoon door, wat voor een keus heb 
je ook! Er gaan soms dagen voorbij 
waarin schijnbaar niemand zich zorgen 
maakt, er wordt gelachen, gespeeld, ge
zongen, gewassen, gewerkt, gekookt en 
gepraat. Toch is de dreiging er kon
stant. De ene keer doordat we weer 
de gevechten een eind verderop horen, 
dan weer omdat er een klein groepje 
contra's in de buurt zit of omdat er 
over de contra radio weer een bedrei
ging tegenover iemand wordt geuit, bijv 
dat ze de man van de familie waar ik 
in huis woonde "wel te pakken zouden 
krijgen". De • verwoeste koÖperatie 
wordt opgebouwd met een soort cynis
me, bij de Nicaraguanen· en bij ons. 
Wat zal er gebeuren als het slaapver
trek kl'aar is? "Het zinken dak blinkt 
wel erg tegen de zon in, zullen we de 
oude verbrande platen erop leggen?" 
Nog geen twee maanden nadat het 
klaar is wordt een gedeelte weer bij 
een aanval verwoest. Ondanks dat veel 
mensen geen keuze hebben vraag ik me 
af hoe lang dat vol te houden. 

ANDERE OORLOGSVARIANT 

Buiten de inmenging op militair gebied 
gebruikt de VS ook haar invloed om Ni
caragua op ekonomies gebied aan te 
pakken. Dit is al aan de gang vanaf 
1981, sinds die tijd houdt de VS gere
geld met haar veto kredieten voor Ni
caragua tegen bij de Interamerikaanse 
Ontwikkelingsbank of de Wereldbank, 

· gelden die nodig zijn voor gezondheids
onderwijs- en landbouwprojekten. op 30 
januari '85 zet George Schultz de IOB 
per brief onder druk dat het krediet 
van 58 miljoen dollàr niet aan Nicara
gua moet worden verstrekt, het geld 
zou "kunnen bijdragen aan de verstevi
ging van het marxisties-leninistiese re
gime en aan de financiering van de Ni
caraguaanse agressie tegen haar buur
landen, leden van de bank met een kre
dietwaardige positie." Als klap op de 
vuurpijl laat de heer Reagan vervolgens 
per 7 mei een algehele ekonomiese 
boykot in gaan. Deze houdt in dat er 
niets meer geim- of exporteerd mag 
worden van of naar de VS en dat er 
een verbod is voor Nicaraguaanse vlieg
tuigen en schepen om binnen te komen 
op vliegvelden en havens in de VS. 

Onverwachts kwam deze boykot niet, 
wel verrassend was hoe die met gemak 
gelegaliseerd kon worden. Reagan vaar
digde een "nationale noodtoestand" in 
de VS uit "vanwege de buitengewone 
bedreiging die de handelingen van Nica
ragua zijn voor de buitenlandse . poli
tiek." 



DAGELIJKS VOELBAAR 
Direkt na de aankondiging zijn er van 
Nicaraguaanse zijde initiatieven geno
men om in ieder geval de export veilig 
te stellen, hiervoor moesten nieuwe af
zetmarkten gevonden worden, die er 
inmiddels ook zijn. Vlees naar Canada 
en Europa, bananen naar Canada en 
België, suiker naar de Sovjet Unie, 
Mexico, Algerije en garnalen naar de 
EEG. Europa is strategisch gezien niet 
de gunstigste handelspartner, de kosten 
stijgen omdat de transportkosten zo
veel hoger zijn. Men probeert nu in ie
der geval de bananenboten uit België 
gevuld terug te laten varen. 
Ondanks dat Nicaragua sinds de over
winning in '79 systematies de in- en 
export uit en naar de VS beeft vermin
derd en handelsbetrekkingen met andere 
landen is aangegaan treft de blokkade 
de_ Nicaraguaanse import zwaar. Omdat 
veel landbouw-, fabrieks- en mediese 
machines van Noord Amerikaanse make
lij zijn. Immers ook reserve onderdelen 
en de technologieën moeten' uit de VS 
komen. 
Het zwaarst wordt de privé sektor ge
troffen (privé, groot, mlddel em klein
bedrijf verzorgen 60% van de landbouw
produktie). Deze is in tegenstelling tot 
de staat met Amerikaanse apparatuur 
blijven werken. Zo gebruikt de staat 
bij het besproeien van de katoen Pool
se vliegtuigjes, terwijl de privé boeren 
Amerikaanse gebruiken. 
Hetzelfde geldt voor de mediese sek
tor. De staat betrekt de basismateria
len uit verschillende bronnen, speciaal 
uit europese en. oostblok landen. Privé 
apothekers betrekken echter medicijnen 
uit de VS, evenals de privé ziekenhui
zen die 80% van hun materiaal en ap
paraten uit de VS betrekken. Groot is 
de schade voor de beginnende farma
ceutiese indu~trie die op Amerikaanse 
machines draait. De boykot heeft direkt 
gevolg voor de produktie van de meest 
essentiële medicijnen: anti parasieten, 
pijnstillers en anti biotica. Om de af
hankelijkheid van deze industrie te ver
kleinen Is men ook bezig meer onder
zoek te doen naar geneeskrachtige 
planten met behulp van de kennis die 
veel oude mensen in Nicaragua op het 
platteland daar over heben. 
Daarnaast wordt bet transport aange
tast, een groot deel van de bussen, au
tos en trucks is afkomstig uit de VS, 
de meeste zijn al oud en kunnen niet 
meer rijden doordat er geen reserve
onderdelen zijn. Als laatste wil ik de 
petroleumraffinaderij die voor 75% van 
de brandstof zorgt en de elektriciteit 
installaties noemen. Deze funktioneren 
beide voor 100% met Amerikaanse ap
paratuur en technologie. 
De gevolgen van de blokkade zullen 
zijn dat dat de prijzen van goederen 
en transport als gevolg van de (bijna) 
oorlogsekonomie en hebben voor veel 
ontevredenheid gezorgd. De· blokkade 
is opnieuw een beproeving voor de be
volking. Jn een toespraak wordt opge-

roepen tot "kreativiteit van de arbei
ders/sters, organisatiecapaciteit, admi
nistratie, aanpassing, zuinigheid, streng
heid (voor zichzelf), discipline en effi
centie van de regering en heel de be
volking." 

NABIJE TOEKOMST 

De grote vraag blijft of er dan niet 
een VS interventie komt, en/of hoe 
lang de contra's nog door zullen gaan. 
Hoewel ik het onterecht vind om die 
toekomst alleen op te hangen aan de 
oorlogssituatie denk ik dat het stoppen 
ervan een fundamentele voorwaarde is 
voor de verdere ontwikkeling van het 
land. Buiten dat wil i.k een aantal pun
ten binnen het land aanstippen waarvan 
ik denk dat ze van essentieel belang 
zijn, t.o.v. andere Latijns Amerikaanse 
landen. 
Ook in Nicaragua (weliswaar minder dan 
elders) zitten onkapabele en/of onbe
trouwbare mensen op bepaalde posten, 
wat kan leiden tot laksheid, korruptie 
of machtsmisbruik. Zo zijn er in fe
bruari '85 31 arbeiders/sters van het 
ministerie van gezondheidszorg en 15 
beambten beschuldigd van korruptie, ge
arresteerd en veroordeeld. Zij hadden 
gedurende twee jaar voor de bevolking 
bestemde goederen verkocht. 
Ook arbeiders van het ministerie van 
binnenlandse handel werden verantwoor
delijk gesteld voor het verlies van 
voedsel door blootstel.llng aan te hoge 
temperaturen en gebrek aan distributie. 
In april van dit jaar stond een jonge 
politieagent met naam en foto in de 
krant. Hij werd tot de orde geroepen 
omdat hij zijn positie als agent had 
misbruikt. In het kommentaar erbij 
stond "dat hij niet moest denken meer 
te zijn als anderen omdat hij een uni
form droeg." Het duidelijk aanklagen 
en bespreken van deze wandaden maakt 
de wandaden op zich niet goed maar 
geeft wel aan dat het geen onderdeel 
van het systeem is en dat de Nicaragu
aanse regering ook voor fouten binnen 
eigen gelederen de ogen niet sluit. 
Hiernaast is het politieke bewustzijn 
van de bevolking van belang. Naast het 
bewuste,aktieve deel is er ook een deel 
dat zich niet zo met de dingen bezig 
houdt of de revolutie niet meer ziet 
zitten als die niet meer in het eigen 
voordeel werkt. 
Kinderen werden niet naar school ge
stuurd, "ze wordt later toch boerin {of 
boer) wat heeft het dan voor nut om 
te leren lezen of schrijven." 

Terug naar de oorlogssituatie. Hierover 
voorspellingen doen blijft spekulatie, 
daar waag ik me dan ook niet aan. Wel 
zijn er een aantal recentelijke ontwik
Kelingen aan te geven. Er vindt een 
verheviging van de strijd door de con
tra's; het aantal manschappen schijnt 
zich te hebben verdubbeld, onder druk 
van de CIA is er een samenwerkings
verband tussen enkele contragroepen 
(uitgezonderd de ARDE) ontstaan in 
Costa Rica, de UNO, het aantal bot
singen tussen het sandinistiese leger 
en de contra's en het aantal aanvaJien 
liggen in het eerste kwartaal van '85 
veel hoger als in eenzelfde periode in 
'84 (2}, bovendien zijn de contra's in 
juni begonnen met wat zij het slotof
fensief noemen. Hierbij gaat het om 
de inname van of de kontrole over be
langrijke steden in het noorden en cen
trum van het land. 

VORIGE MAAND IS IN NICARAGUA BEKEND 
GEMAAKT DAT IN 'T KADER VAN HET ZO
GENAAMDE • EIND-OFFENSIEF I AL.LB 
CONTRA-GROEPEN VANUIT HONDURAS EN 
COSTA RICA BINNEN NICARAGUA GE
PLAATST ZULLEN WORDEN. 

In dit kader zou een vaker geopperde 
veronderstelling goed passen. Namelijk 
dat de VS niet met eigen troepen zou 
binnenvallen maar enkele belangrijke 
steden in het noorden zou bombarderen 
als ondersteuning van de contra's die 
dan een stad kunnen innemen en van 
daaruit een "vrij" gebied kunnen uitroe
pen en een regering in ballingschap 
kunnen vormen die door de VS logistiek 
en militair ondersteund zou kunnen 
worden. Deze mogelijkheid acht ik zelf 
de meest waarschijnlijke ook gezien de 
uitspraken van de republikein Beilenson, 
een lid Van de eongrescommissie voor 
inlichtingendiensten, in de Volkskrant 
van 10 augustus: "De Ameri.kaanse re
gering probeert zich op allerlei manie
ren in de oorlog te mengen, behaJve 
met Amerikaanse troepen." Daarnaast 
staat dan echter weer een uitspraak 
van een demokraat die zegt dat "Rea
gan niet zal rusten voor er Amerikaan
se troepen in Nicaragua zijn." Wat nu 
waar is zou ik niet durven beweren, 
maar een feit is wel dat de bevolking 
van zowel de VS als Costa Rica een 
oorlogopvoeding krijgen die dit jaar 
verhevigd is. Recentelijke voorbeelden 
daarvan zijn het grensincident in mei 
aan de Nicaraguaans - Costaricaanse 
grens waarvan Nicaragua de schuld 
kreeg, de blanko volmacht die Reagan 
in juni kreeg om onder bepaalde voor
waarden Nicaragua binnen te vallen. 
Deze voorwaarden waren dat de buur
landen of Amerikanen bedreigd zouden 
worden of dat er een terroristiese aktie 
tegen de VS zou plaatsvinden waar Ni
caragua dan het brein achter zou zijn. 

De kaping van de Amerikaanse Boeing 
in juni j.l. in Libanon werd dankbaar 
aangegrepen om Niçaragua te beschul
digen van terrorisme of het ondersteu
nen ervan. Buiten dit wordt de bevol
king in de VS (evenaJs EO kijkers hier) 
voortdurend bestookt met valse, over
trokken of vertekende berichten over 
de "onderdrukkende, mensenrechten
schendende aktiviteiten van de Jlegen 
in Managua." Een mensenrechtenorgani
satie in de VS gaat daar wel tegen in, 
maar het is nog altijd zo dat Reagan 
een groter luisterpubliek heeft dan zij. 
Wat gaat er gebeuren? Ik weet het 
niet. De enigen die daar antwoord op 
kunnen geven zijn een aantal oude he
ren in het Witte Huis die daar hun 
machtswellustige plannen voor een 
groot deel van de wereld smeden. 
Ook de ekonomiese situatie is van be
lang. Door de hoge prijzen van met na
me voedsel en kleding heerst er onte
vredeheid bij grote delen van de bevol
king. Hiervan wordt dankbaar gebruik 
gemaakt door de rechtse oppositie. Als 
het punt komt dat mensen door schaar
ste en hoge prijzen niet meer in hun 
basisbehoeften kunnen voorzien, ben ik 
bang dat het een groot deel niet zo
veel zal uitmaken van wie ze eten krij
gen. Een revolutie alleen zorgt niet 
voor een volle maag. Ik denk overigens 
wel dat mensen die zelf voor de revo
lutie gevochten hebben en de terreur 
van de contra's hebben roegemaakt zich 
niet zo snel door diezelfde cöntra's· 
zullen later. voeden. Maar ik kan dat 
met m'n volle westerse buik natuurlijk 
niet goed inschatten. 

Bronnen. 
I . Inleiding door Philip Agee (ex CIA 
agent bij het CIA handboek.- I 985. 
2. La contrarevolucion; desarollo y con
secuencias, datos básicos '80-'85. Cen
tro de comunicacion international Nica
ragua. 
3. Envio nr 47 Histories instituut Mid
den Amerika. 
Verder enkele Amerikaanse publikaties 
die weer zijn samengesteld uit andere 
Amerikaanse bronnen. 

Om de mensen van Oro Verde en de 
andere koÖperaties financieel te onder
steunen hebben de mensen die er ge
werkt hebben het gironummer weer ge
opend. Dus mocht je wat over hebben ... 
Nicaragua Komitee At}lsterdam, 
Ruysstraat 18, 
giro 3575699 o.v.m. Stadstimmertuinen. 

Pet ra. 
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VERZET IN 
ZUID -AFRII<A 

Veel blanke Zuid-Afrikanen vinden dat 
Europeanen eerst in Zuid-Afrika ge
weest moeten zijn voordat zij over 
apartheid mogen oordelen. 
Nu vind ik dit een zeer twijfelachti
ge mening, maar ik ben in Zuid-Afrika 
geweest. Veel aspekten van de samen
leving heb ik gezien en ik heb een 
zeer genuanceerd beeld gekregen van 
de Zuid-Afrikaanse samenleving: het 
is een fascistiese rotstaat. 
Alle aspekten die ik heb geleerd en 
gehoord over '40-'45 zijn er. Blanken 
die absoluut niet door hebben wat ei
genlijk in hun land écht gebeurt, die 
als ze zien wat er gebeurt zullen 
zeggen: "Ich habe es nicht gewusst." 
Blanken die glashard beweren dat je 
zwarten harder kunt slaan, want die 
hebben een dikkere huid. Maar ook 
subtielere vormen worden gebruikt. 
Veel blanken zeggen dat zwarten ge
heel niet in politiek geinteresseerd 
zijn. Hij of zij zal vol overtuiging 
de huidige regering verdedigen. Lo
gies. Stel, in de Tweede Wereldoorlog 
vraagt een Duitser aan een Nederlan
der wat ie van het verzet vindt en 
of h~j er lid van is. Dit is dezelfde 
vraag in Zuid-Afrika over het ANC of 
UDF. Ze zullen zeggen dat ze tegen 
beide zijn. Doen ze dat niet, kan het 
ze hun baan kosten, of erger. 
Er is echter een man die, zover mijn 
ervaring strekt, nooit afgevallen 
wordt, maar juist ver~erd: Nelson 
Mandela. Nooit heb ik een niet-blanke 
iets negatiefs over hem horen zeggen. 
De samenleving in Zuid-Afrika is to
taal schizofreen. In blanke woonge
bieden valt weinig te zien van de el
lendige omstandigheden waarin de 
zwarte bevolking leeft. Een goed 
voorbeeld heb ik meegemaakt in Qwa
Qwa, een van de armste thuislanden 
in Zuid Afrika. QwaQwa is zeer klein 
en zeer vol gebouwd. Meestal kleine 
huisjes of krotten waar mensen in le
ven. Op de grond valt niets te ver
bouwen. Het ziet er triest en armza
lig uit. 

Met de kinderen van de mensen waar 
ik op bezoek ben ga ik de bergen in. 
Het is een slingerende weg die lang
zaam omhoog gaat. Aan beide kanten 
glijdt de armoede aan je voorbij. Op
eens is er een poort waar het natio
nale park begint. Je moet een paar 
gulden toegang betalen. Nu wonen er 
geen mensen meer. M'n verbazing is 
groot als we bij een vakantie-centrum 
komen. Overal kleine huisjes voor 
blanke vakantiegangers. De kinderen 

waren hier nog nooit geweest. Toch 
wonen ze er maar een paar kilometer 
vanaf. En de blanke receptioniste 
schrok hevig toen ze mij zag met vier 
zwarte kinderen. 
Maar heel langzaam dringt de reali
teit door. In de badplaats Durban, 
waar politieke en sociale problemen 
niet te merken zijn, was geen brood 
te krijgen. De broodbakkers staakten. 
In andere plaatsen worden blanke win
kels geboykot en gaan over de kop. 
De zwarte bevolking begint haar 
kracht en macht te beseffen. 
De blanke bevolking wordt banger en 
banger. Overal zie je huizen met e
norme muren er omheen, honden en e
lektronica ter bewaking en ramen met 
tralies ervoor. 
Belangrijk bij het verzet tegen a
partheid is het organiseren. Krachten 
bundelen en de enorme opgekropte woe
de in positieve strijd omzetten. En 
juist voor organisatie is het regime 

uitermate bang. Organisaties worden 
verboden, aktieve mensen opgepakt of 
als het te effektief wordt, doodge
schoten. Dat gebeurde de UDF leden 
Mattew Gonwe, Fort Calata, Sparro 
Mkhonto en Ficelo Mhlawunli. In koele 
bloede vermoord door onbekenden. Al
gemeen wordt aangenomen dat deze on
bekenden bij de overheid werken. De 
vermoorden waren in het plaatsje era
doek zeer gerespekteerd. Al jaren 
werden zij door de politie en mili
tairen lastig gevallen. Midden in de 
nacht kwamen de militairen en politie 
zogenaamd op zoek naar wapens . Het 
huis van een van de overledenen werd 
bezet. Men legde eenvoudig beslag op 
het hele huis. Men bleef er de hele 
nacht en vertrok ' s ochtends weer. 
Bij een ander werd het huis omsingeld 
en de hele nacht werden er enorme 
schijnwerpers op gericht. 's Morgens 
toen het licht werd, werd de omsinge
ling weer opgeheven. Maar zij lieten 
zich niet intimideren. Dat koste hen 
hun leven. 
Hun begrafenis werd een vlammend pro
test tegen apartheid. Er waren enkele 
tienduizenden mensen. En dat in een 
klein, heel ver afgelegen plaatsje 
als Cradock. Het hele plaatsje was 
overstroomd met mensen. De dienst 
werd gehouden in het stadion, een 
stuk zand met een schutting er om
heen. Alles is stoffig, ook al omdat 
bij het zingen meteen werd gedanst. 
Triest zijn de kleine kinderen, die 
met geheven vuist heftig meedoen. Zij 
weten al op zeer jonge leeftijd wat 
er aan de hand is. Zij kennen traan
gas, soldaten die op ze schieten, po
litie die ze opjaagt. Zij weten wat 
honger is en hoe koud het 's nachts 
kan zijn zonder je te kunnen verwar
men. En bij ieder pantservoertuig dat 
door hun straat rijdt weten zij het: 
zij zijn zwart en leven onder apart
heid. 
Toen ik dit zag schoten de tranen me 
in de ogen. Kinderen moeten. spelen, 
oudevandagen moeten rustig in de zon 
mogen zitten. En niet op een begrafe
nis hun leven riskeren. 
Het was een bijzondere begrafenis in 
Cradock. Hij was zeer strak georgani
seerd en voor het eerst was er een 
teken in de openbaarheid dat de Kom
munistiese Partij nog bestaat. Er wa
ren namelijk twee enorme rode vlag
gen, een met een hamer en een sikkel, 
de ander voerde de naam van de partij. 
Verder waren er zeer grote ANC vlag
gen te zien. Bijna iedereen had de 
ANC-kleuren op of een fel gekleurd 
t-shirt aan met een politieke tekst. 
In woorden werden Nelson Mandela, 0-
liver Tambo (de voorzitter van het 
ANC), het ANC, UDF, Mozambique, Ango
la en vele anderen gesteund. Een 
blanke bisschop hield een preek en 
stak op het eind z'n vuist in de 
lucht, evenzo deden andere geestèlij
ken. 
Toen Allan Boesak door het publiek 
liep hief iedereen die hem zag de 
vuist en begon "Boesak!Boesak!" te 
skanderen. Na zijn toespraak, die erg 
indrukwekkend was, zei hij "amen." 
En voor het eerst in mijn leven zei 
ik "amen" en balde m'n vuist. 

Leendert. 

De Kleine BurgePij 

(OVeP één van haaP VePsahijnings
VÓ1'17len) 

Zij die 
in het gunstigste geval 
revolutie lJJiUen maken 
voor de Geschiedenis voor de Logika 
vooP de lJJetensahap en de natuur 
voor de boeken van volgend jaar 

of de toekomst 
om de diskussie te lJJinnen en zelfs 
om eindelijk in· de krant te komen 
en niet gewoon 
om de honger uit te bannen 
van hen die honger hebben 
om de uitbuiting te verdrijven 
van hen die lJJord~n uitgebuit 

Daarom is het logisch 
dat zij in de revolutionaire 

praktijk 
alleen lJJijken voor het oordeel van 

de Geschiedenis 
van de moraal het humanisme 
de logika en de lJJetensahap 
de boeken en de kranten 
en weigeren het laatste lJJoord 

te geven 
aan de hongerigen aan de 

uitgebuitenen 
die hun eigen geschiedenis van ver-

schrikking hebben 
hun eigen onverbiddelijke logika 
en hun eigen boeken zullen hebben 
hun eigen lJJetensahap 
natuur 
en toekomst. 

Roque Dalton 
(Salvadoraanse dichter) 

VOOR NELIA 

Waarom ben je zo hard? vragen ze 
Waarom geef je niet lJJat mee? 

Ze noemen het gratie 
ZoaLs een bamboe meewiegt met 
de üJind 
Luister hoe het 
de muziek van het aampromis 

aamponeert 
wijL het de grond 
aan je voeten kust. 
Maar ook bamboes echter 
kunnen maar zo ver buigen 
en niet verder. 
Als de storm komt 
Hoor ze breken! 
Ze breken stuk voor stuk. 
Zo ver en niet verder kun je meegaan 

Ik zou liever een rots üJilLen zijn 
gepolijs·t dooP de jaren 
maar niet meegevend. 

WAAROM BEN JE ZO HARD? VRAGEN ZE 
WAAROM BEN JE NIET MEEGEVEND? 

EEN KOELE BRIES 

Clarita Roja 
(Filippijnse 

dichteres 

Een koele bries lJJaait 
de gevangenis in 

Hij koelt het Lichaam lJJat af 
en verwaPmt de ziel. 

Hij liefkoost, kust en fluistert: 
'In de gevangenis, daar üJordt pas 

gestPeden' 

De bPies voert de geur van 
de Pode bloemen 

met zich mee 
Een qnderdeel van de grote 
onweerstaanbare lJJind 
van strijd die aLLe eilanden 

beroert 
OVeraL is de boodschap: veaht en üJin 

José Ma Sison 
(Filippijnse 

revolutionaire leider) 

in het kader van 
de terugdt"inging 
vàn de rol van 
kernwapens .... 

.~ . .Is de aan5c f 
van verbeteráe 
Kernwapens 
'beslist_pood
zakeluk ... 

. .. maar1 u bent 
natuurlijk te 
.Stom om dat 
te begrijpen .. 



/ 

I 
Mhlawuli wordt het stadion 

binnen gedragen. De vuist strijd
baar geheven.Dit is voornamelijk 
een teken van 'black power'. 

".:.~ ..... . . 
).I. I 

.. 

Tussen het stad.ion en de begraaf
plaats is een enorme erehaag op
gesteld. Iemand van de organisatie 
kijlü of iedereen wel goed staat 
en alles ordelijk verloopt. 

D'e stoet naar de begraafplaats 
wordt voorgegaan door geestelijken. 
Dan .komen de kisten, familie en 
als laatste de vertegenwoordigers 
van organisaties. Opvallend is de 
enorme kommunistiese vlag. 

9 
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WAAROM STAR WARS? 
BESPREKING BROCHURE 

Begin september is de brochure "Waarom Star Wars? De Nederlandse betrokken
heid bij de Amerikaanse oorlogsekonomie." uitgekomen. De brochure is ge
schreven door Peter Custers, man van het eerste uur in de Vredesaktiekrant 
en Bonk. In dit, door Raket fraai geillustreerde, lijvige werkstuk van 119 
bladzijden geeft hij een overzicht van de gevolgen van de Star Wars plan
nen .. In vergelijking met de sociaal ekonomiese gevolgen besteedt hij aan 
het militaire aspekt slechts summier aandacht. De brochure is een schets 
van de gevolgen voor de gehele wereld van de Amerikaanse oorlogsekonomie. 

OFFENSIEVE STRATEGIE 
Een enkel hoofdstuk (het eerste) han
delt over de militaire bedoeling die 
de machtstrakties rond Reagan met 
Star Wars hebben. Sinds de Tweede We
reldoorlog hebben de vs geprobeerd 
de machtigste te zijn op de wereld. 
Met de ontwikkeling en het gebruik 
van de atoombommen had men het vermo
gen met een enkele 'eerste klap' 
(first strikk in het jargon) de vij
anden, in eerste instantie de Sovjet 
Unie, te vernietigen. Zo'n 35 jaar 
vooruitgang en ontwikkeling van de 

·mensheid hebben deze Amerikaanse 
vaardigheid geneutraliseerd. Van di
verse kanten kon men elkaar vernieti
gen, waardoor de wederzijdse verze
kerde vernietiging ontstond (MAD in 
het jargon). Echter de Amerikanen ge
steund door een veel beter produktie
apparaat en beschikkend over veel rij
kere bondgenoten dan de Russen, heb
ben sinds het begin van-de jaren '80 
enkele nieuwe ijzers in het vuur. De 
middellange afstandsraketten, waar 
we het hier niet verder over zullen 
hebben, en de kans om vanuit de ruim
te met een aldaar gestationeerd wa
pensysteem de Russen plat te bombar
deren. "Reagan is niet uit op verde
diging maar op het behalen van een 
beslissend overwicht," zo konkludeert 
Peter, "Reagan' s plan voor een af
weerschild in de ruimte is de dekman
tel voor een offensieve strategie om 
de industrieel technologiese heer
schappij van de VS op aarde te her
stellen." 
Al snel vraagt Peter zich af in wiens 
belang dit alles nu is. En vanaf dat 
moment zit de lezer/es midden in de 
politiek-ekanomiese verwikkelingen 
die de wereld de laatste jaren bezig
houden. Want één konstant argument 
wordt steeds aangevoerd. De vredesbe
weging moet zich meer verdiepen in 
de oorzaken en de beweegredenen van 
de bewapening en de bewapenaars. De 
vredesbeweging moet verder gaan dan 
het protest tegen een enkel wapensys
teem of een enkele (kernwapen)strate
gie. De vredesbeweging moet onderzoe
ken wat de oorzaken van de bewapening 
zijn en het verband van de bewapening 
met de ekonomie. 

MILITAIR 
MONETARISME 
In de VS houdt de regering Reagan de 
overheidstekorten erg hoog. Een stel
selmatige belastingverhoging zou een 
hoop kunnen verhelpen maar Reagan wil 
de rijken bevoordelen zodat ze kunnen 
investeren. Ondertussen stimuleert 
men de ekonomie toch zij het niet in 
onderwijs en woningbouw maar in een 
bewapeningsprogramma dat uitgevoerd 
wordt door het ministerie van defen
sie, het Pentagon. Voor dit bewape
ningsprogramma is veel geld nodig. 
Daarvoor leent men geld. Over dit ge
leende geld betaalt men rente. Omdat 
de Amerikaanse (oorlogs) industrie e.,. 
norroe kapitalen leent trekken veel 
beleggers over de gehele . wereld hun 
geld uit om in Amerika te beleggen 
en niet in eigen land, bijvoorbeeld 
in N.ederland. De beleggers zi)n tuk 
op de enorme rente die ze kunnen krij
gen, zonder noemenswaardig risiko 
want de Amerikaanse· staat garandeert 
de produktie. Het Pentagón geeft ga
ranties op fraaie orders in wapenin
dustrie en technologies hoogwaardige 
produktie. "Hetzelfde ministerie dat 
de topbedrijven via miljardenkontrak-

ten spekt, speelt bovendien hun be
schermengel in de moordende kompeti
tie met het buitenland," schrijft Pe
ter. Hij konkludeert daaruit voorts 
dat de Star Wars technologie past in 
de West-West tegenstelling: de strijd 
en konkurrentie die gaande is tussen 
de VS, de diverse West Europese lan
den en Japan. 
Dit gehele systeem van geldpolitiek 
met politiek-militaire bedoelingen 
opgezet noemt Peter "militair moneta
risme." Dit systeem dient om d.m.v. 
een "oorlogsekonomie" de sterkste be
drijven in de konkurrentiestrijd te 
versterken. In deze strijd is een 
"fusie-epidemie" ontstaan en is de 
produktie van hoogwaardige technolo
gie gerevolutioneerd. Deze produktie
technieken en deze bedrijven worden 
door het Pentagon voor ruimtevaart 
en wapenproduktie ingezet. Want bij 
de termen oorlogsekonomie en wapen
produktie moeten we niet denken aan 
'eerlijk' buskruit en degelijke ka
nonnen, maàr aan voor radar en sonar 
onzichtbare metalen, kunstmatige in
telligentie, computers, chips, laser, 
protonen en ionen en heel de moderne 
haast onbegrijpelijke rataplan bij 
elkaar. Deze middelen en technieken 
worden natuurlijk wel ontwikkeld 
t.b.v. nieuwe vliegtuigen, satellie
ten, 'slimme' granaten, e.d. 

OORLOGSEKONOMIE 
Onder "oorlogsekonomie" verstaat Pe
ter de selektieve maar stelselmatige 
bevoordeling van een aantal sleutel
sektoren van de Amerikaanse indu
strie. Met nam~ de allergrootste mo
nopoliebedrijven in de lucht en ruim
tevaart als Lockheed, Boeing en Mc
DonnellDouglas die miljardenkontrak
ten krijgen. De militaire vraag naar 
produkten als halfgeleiders, kompu
ters en telekommunikatie stijgt veel 
sneller dan de civiele. Vliegtuigbouw 
en elektro industrie z~Jn voor 50 
resp. 20% van hun groei afhankelijk 
van het Pentagon. Daarbij rekent Pe
ter ook nog de hoeveelheid weten
schappelijke arbeid die voor de mili
taire zaken wordt verricht en de be
groting van het Pentagon die tot 1 
biljoen dollar -duizend miljard- over 
vier jaar is uitgegroeid. Terecht 
komt hij tot de konklusie dat de vs 
vluchten in een oorlogsekonomie. 

Peter schetst in zijn brochure de ge
volgen voor de Amerikaanse bevolking, 
het uiteengroeien van de klassen. De 
enorme verrijking van de rijken en 
de verschr.ikkelijke verpaupering van 
de armen. Bovendien geeft hij aan dat 
zeker in nieuwe industrieën de vakor
ganisatie van arbeider/sters onmoge
lijk gemaakt wordt. Bestaande vakbon
den die te strijdbaar zijn worden 
door de Reagan regering ronduit kapot 
gemaakt. Denk aan de bond van lucht
verkeersleiders die in 1981 tijdens 
stakingsakties door Reagan is vernie
tigd. Dit alles is een doelbewuste 
politiek. 

En een politiek met internationale 
gevolgen, want de kapitaalstromen die 
de VS binnen komen worden elders door 
de verzamelde beleggers niet ingezet: 
De dollar is duur en de Derde Wereld 
.landen moeten hun schulden en de e
norme rente in dollars betalen. Ter
wijl de vs zelf een schuldenland zijn 
staan de Derde Wereld landen in het 
krijt a.g.v. de dure dollar, die weer 
een gevolq is van de hoge rente, die 
weer een gevolg is de van de ameri
kaanse schuld, die weer een gevolg 

is van het begrotingstekort, dat weer 
een gevolg is van Reagans schaamtelo
ze klassepolitiek en koude oorlogsmo
raal. 

GEVOLGEN 
Maar er zijn een hoop 'verantwoorde
lijke' heren bij de Wereldbank en het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
die hun hart vasthouden. Of dit alle
maal wel goed zal aflopen? Wanneer 
zal de klad er in komen? Wat zullen 
dan de gevolgen zijn? Peter voorspelt 
nie~ dát het mis zal löpen, dat er 
oorlog komt, maar geeft weer dat de 
belangrijke kapitalistiese bankiers 
van dit moment niet helemaal gerust 
zijn op een goede afloop. Hij spoort 
daarmee de vredesbeweging aan na te 
denken over de te nemen stappen. 

Een van de internationale gevolgen 
van de Amerikaanse ekonomiese poli
tiek is de kapitaalvlucht. Peter laat 
zien dat dat ook voor de Nederlandse 
industriëlen en beleggers geldt. Niet 
alleen de grote multinationals maar 
ook beleggingsmaatschappijen en pen
sioenfondsen, uitgeverijen en groot
winkelbedrijven. Zij doen dit al dan 
niet via illegale methoden en belas
tingsmokkelroutes over exotiese ei
landen zoals de. Bahamas en de Neder
landse Antillen. 
Fokker en Philips krijgen de grootste 
aandacht. Vooral Philips natuurlijk. 
Uitgebreid wordt ingegaan op het oor
logsverleden van Philips. Dat stukje 
had van mij wel iets korter gemogen, 
maar Peter geeft een goed inzicht, 
aan de hand van het Star Wars voor
beeld, in de werkwij~e van 'onze' 
grootste multi. Philips heeft in de 
Tweede Wereldoorlog. de North American 
Philips Corporatien opgericht. Dit 
bedrijf heeft nu weer, net als tij
dens de oorlog, kans op Pentagon or
ders. Daarnaast heeft Philips (in het 
geheim) een aantal bedrijven in Ame
rika opgekocht om daarmee extra kan
sen bij het Pentagon te verwerven. 
Daarnaast echter heeft Philips te 
Eindhoven, de laatste maanden wat te
rughoudend gereageerd op de Star Wars 
plannen, men ziet nu ook brood in de 
Franse Eureka plannen. 

ZETELVERPLAATSING 
Volgens de logica van de multinatio
nals zit Philips overal bij. Dit ver
zwakte de bij mij eerder in de bro
chure gevestigde indruk dat het Ne
derlandse bedrijfsleven zich uitslui
tend aan Star Wars verplicht had. De 
Nederlandse bedrijven hebben dat na
tuurlijk ook gedeeltelijk gedaan want 
de gehele wereldekonomie is afhanke
lijk van de dollar politiek. Maar het 
Nederlandse bedrijfsleven blijkt niet 
OP9eknoopt te zijn aan Star Wars. Ook 
.Eureka, of europese vliegtuigprojek-

ten zijn prooien waar een rechtgeaard 
grootindustrieel graag een kluif uit 
meepikt. Ook blijkt nog een ander ef
fekt van ka pi taal vlucht. Die van de 
zetelverplaatsing. De Steenkolenhan
delvereniging (SHV) blijkt uit Neder
land te zijn verhuisd uit vrees voor 
'kalamiteiten'. In 1967 is er een wet 
ingevoerd die dat ook mogelijk maakt~ 
Peter konkludeert: "Het ziet er niet 
naar uit dat hun Amerikaanse bedrij
vigheid uit militaire produktie be
staat, noch dat zij grootscheeps spe
kuleren in leningen die door de Ame
rikaanse regering gesloten worden ter 
dekking van het militaire begrotings
tekort. Toch betekent de niet afla
tende stroom van kapitaal vanuit Ne
derland naar de VS op zijn minst een 
indirekte ondersteuning voor Reagans 
desastreus beleid. De kapitaalvlucht 
naar de VS is een gewetenloze identi
fikatie met een systeem dat tot ver
nietiging van de mensheid leidt." 
Voor de belegger geldt slechts de 
kortste weg naar de winst en die 
loopt op het ogenblik over Amerikaans 
grondgebied, door het kantoor van het 
Pentagon. Van morele oordelen wordt 
een belegger niet rijk, en de al zo 
vaak -om verschillende redenen- voor
spelde ondergang van de mensheid 
raakt hem slechts in zoverre als hij 
denkt de dans niet te kunnen ont
springen. Veel ondernemers denken dat 
in de VS wel te kunnen. 
Peter pleit er voor dat de vredesbe
weging ook sociaal ekonomiese eisen 
gaat stellen en zich gaat bemoeien 
met· investeringen. De vredesbeweging 
moet een verbod op kapitaalexport ei
sen. 

De brochure "Waarom Star Wars?" is 
een emotioneel betrokken studie naar 
de politiek ekonomiese achtergronden 
geworden die de in de inleiding ver
langde diskussie zeker zal oproepen. 
Een boekje waaruit men af en toe even 
peinzend zal opkijken om de strekking 
tot zich door te laten dringen, on
dertussen bedenkend wat hiertegen de 
beste remedie is. In. de brochure 
wordt een verdergaande politisering 
van de vredesbeweging gevraagd, van 
4e gehele linkse beweging eigenlijk, 
die moet leiden tot het vormen van· 
een links front. Een front dat geza
melijk tot aktie overgaat tegen bewa
pening en armoede. De vraag is of het 
ooit zover komt. Het lijkt me gezien 
de huidige standpunten van allerlei 
partijen en bewegingen niet erg waar
schijnlijk. Maar wie zich als wereld
verbeteraar door het haalbare laat 
leiden komt hooguit in de Tweede Ka
mer, en van daaruit is de wereld nog 
niet werkelijk verbeterd. 
De brochure is te bestellen bij Bonk, 
Postbus 11127, 1001 GH Amsterdam. 
Prijs f6,- plus f 4,25 porto. 

Guido 



--VERZET TEGEN 

Dat er nieuwe kerncentrales op het 
industrieterrein van Moerdijik ge
bouwd gaan worden is iedereen on
dertussen wel duidelijk. 
Een hardnekkige CDA-lobby, onder 
aanvoering van atoomridder Van Agt, 
verregaande toezeggingen door van 
Aardenne, zoals is gebleken uit de 
buitgemaakte papieren op Ekonomiese 
Zaken door de aktiegroep "de wraak 
van jonkheer De Braauw" en dan is er 
nog de brabantse elektriciteitsmaat
schappij PNEM, die alvast met de 
kant en klare bouwtekeningen voor 
twee kerncentrales op dit Moerdijkter
rein op de proppen komt. 
En van inspraak., hoe weinig ook, moet 
Ekonomiese Zaken ook niets hebben. 
Er is serieus overwogen de Planolo
giese Kern Beslissing (PKB) rond de 
kandidaat-vestigingsplaatsen te omzei
len. Er werd van afgezien omdat de
ze inspraakprocedure geen wettelijke 
status heeft, met andere woorden , 
men hoeft er zich niets van aan te 
trekken. 

Nee, de kaarten zijn allang geschud. 
Vergeten is de uitslag van de Brede 
Maatschappelijke Diskussie (een over
grote meerderheid tegen nieuwe kern
centrales), vergeten de afgelopen 6 
jaar waarin de Anti Kernenergie Be
weging keer op keer haar massaal 
"NEE" heeft laten horen. Andere be
langen staan voorop.Die van de milieu
vervuilende grootverbruikers van elek
triciteit bijvorbeeld. Die hebben zich 
v~renigd in de kommissie Smeerspuit 
om, onder aanvoering van kopstukken 
als Wagner, er voor te zorgen dat de 
nieuwe kerncentrales er komen. Zodat 
ze verzekerd zijn van goedkope stroom 
om zo nog grotere winsten te kunnen 
maken. Ten koste van de kleinverbrui
kers overigens, omdat de prijs van 
kernenergie kunstmatig laag wordt ge
houden. Bepaalde kosten als afvalver
werking en ontmanteling worden ge
woon niet doorberekend. Kosten waar
voor de bevolking tezijnertijd kan op
draaien. En van Agt maar beweren 
dat Brabant hem later dankbaar zal 
zijn voor de zegeningen van kernener
gie. Een ander lokkertje dat de bouw 
veel werkgelegenheid ·zal opleveren is 
een leugen, omdat het meeste werk 
do~r speciálisten moet worden geaàan, 
grotendeels uit het buitenland •. Terwijl 
ons aardgas met sloten tegelijk aan 
het buitenland wordt verkwanseld, 
worden wij hier opgescheept met een 
ontzettend riskante technologie als 
kernenergie. "We kunnen het geld dat 
de export van aardgas oplevert niet 
missen" zegt van Aardenne. Maar dat 
geld komt grotendeels terecht bij 
Shell en Esso, die aan c;le export nog 
meer verdienen dan aan de binnen
landse afzet. Goed voor de ekonomie 
jaja, maar voor wie als uit een re
cent onderzoek (door het sociaal kul
tureel planburo) blijkt dat de armoede 
onder jongeren steeds groter wordt. 

En dan is er nog de bovengrondse op
slag van het kernafval voor een pe
riode van 50 tot 100 jaar. Voor deze 
zogenaamde oplossing (het verschui
ven van het probleem naar volgende 
generaties) is ook grond gereserveerd 
op de Moerdijk. Ook de kommissie 
Geertsema steekt niet onder stoelen 
of banken dat het industrieterrein 
Moerdijk haar zeer welgevallig is. 
Dat Ekonomiese Zaken echt vies is 
van inspraak blijkt uit de nieuwe 
elektriciteitswet die op stapel staat. 
Verregaande bevoegdheden voor de mi-

KERNENERGIE 

nister van EZ in elektriciteitszaken 
en het meebeslissen van de provincies 
,door een herstrukturering van de 
SEP, tot bijna nul teruggebracht. 
Nee, van deze ondernemers-regering 
hoef je als bevolking niets te ver
wachten. Leugens, bedrog, pure chan
tage; niets is hun vreemd. Wat dat 
betreft kunnen we verlekkerd kijken 
naar een land als Denemarken, waar 
het parlement .kernenergie bij de wet 
heeft verboden. Dit, nadat pro-kern
energie rapporten door de milieubewe
ging tot de grond toe waren afgebro
ken. 

Het zal duidelijk zijn waarom we op 
5,6 en 7 oktober in Moerdijk zullen 
zijn. Twee nieuwe kerncentrales en 
waarschijnlijk een opslagterrein voor 
atoomtroep. Lachwekkend is dan ook 
de reaktie van GS van Brabant op 
een eventuele opslag van mest op 
Moerdijk. Zij vrezen dat dit industrie
terrein zo een kwade faam krijgt een 
stinkende belt te worden. Het is maar 
tvat je vindt stinken! 

AKTIEOPZET 
Zaterdag: 's Ochtends verzamelen we 
om 12.00 uur bij N.S. station Lage 
Zwaluwe (bereikbaar vanaf Dordrecht 
,Breda en Rozendaal) en trekken we 
demonstratief met vriendelijke gezich
ten naar het indutrieterrein. 's Mid
dags zullen we het terrein bezetten 
en het kamp opbouwen. 

Zondag: Als massale, openbare aktie 
is gekozen voor een pick-nick in de 
tuin van van Aardenne. Dit zal om 
2 uur plaats gaan vinden. De hele dag 
zullen er op het tentenkamp vele -akti
viteiten zijn, bijvoorbeeld: openbare 
terreinverkoop/veiling, "versieren" van 
de omgeving, muziek, informatie, cul
tuur, etc,etc. 

Maandag: Een massale openbare aktie 
bij het kantoor van het Industrie Ha
venschap Moerdijk in Moerdijk. Verder 
is er ook weer het nodige te doen op 
het tentenkamp zelf. Om een uur of 
5 zijn we van plan het tentenkamp 
weer op te breken. 

Het hele weekend is er ruimte voor 
eigen initiatieven: het voeren van al 
dan niet kleine, geheime akties, het 
bouwen en installeren van windmolens, 
het inzaaien van gewassen, etc. 

AKTIE OBJEKTEN 
Om de gedachten wat te orienteren 
volgen hier enige objekten voor het 
voeren van (prik-) akties.: 
-het kantoor van het Industrie- en Ha

venschap Moerdijk: Zij beheert het 
terrein. 

-kantoren en elektriciteitscentrales 
van de Provinciale Noord-Brabandste 
Elektriciteits Maatschappij (PNEM) Zij 
wil en .zal de opdracht geven om de 
kerncentrale(s) te bouwen. Kantoren 
bevinden· zich in Den Bosch, de Amer
centrale is in Geertruidenberg. 
-provinciale instellingen: o.a. het pro
vinciehuts in Den Bosch, waar provin-

ciale- en gedeputeerde staten zich 
bevinden. 
-gemeenten die het industrieterrein 
tesamen in eigendom hebben: Breda, 
Klundert, Zevenbergen, Hoge- en 
Lage Zwaluwe. 
-kantoren van politieke partijen in 
Brabant die zich voor kernenergie heb
ben uitgesproken. 
- etc, etc. 

Het is de bedoeling c;lat op het aktie
weekend plaats is voor de gehele anti
kernenergiebeweging. Er zullen, hopen 
we, verschillende soorten akties 
plaatsvinden: klein of groot, geheim 
of openbaar aangekondigd. Respekt 
voor elkaars motivatie en inzicht in 
de noodzakelijkheid van het samen
gaan van verschillende groepen en ak
tievormen moet het uitgangspunt zijn. 
Sommige akties en werkzaamheden 
zullen centraal afgesproken worden, 
andere zullen het werk van een regio 
of een (basis-)groep zijn. 

De organisatie van deze aktie is in 
handen van de Basisgroepen Tegen 
Kerngeweld en Militarisme en van an
dere groepen vertegenwoordigd in het 
landelijk overleg rond de Moerdijk Be
zetting. We kiezen principieel voor 
een organisatie en mobilisatie per re
gio. Dit werkt handiger en voorkomt 
een centralistiese organisatie. 
Dit betekent dat verschillende regio's 
de verschillende taken zullen dragen, 
ieder naar eigen mogelijkheid en 
keuze. 

MEER INFORMATIE 
Wil je meer weten, wil je je aanslui
ten bij een bestaande groep of wil je 
zei f een groep oprichten: 
bel of schrijf naar: 
Landelijk sekretariaat 
Adres:Sweers de Landastr. 73 
Plaats: Arnhem. 
Tei.:085-514957 (vrijdagmiddag) 

Vanaf midden september zijn op bo
venstaande adressen aktiehandboeken 
verkrijgbaar met meer informatie o
ver de aktie, de aktie-objekten, de 
omgeving, de geschiedenis van het in
dustrieterrein. 

WOENSDRECHT 
Elke eerste maandag van de maand 

DE DAG DAT DE SI~ES LOEIEN WORDT 
DE BASIS WOENSDRECHT AFGESLOTEN 

1 November valt het besluit. Mis
schien is het weer halfslachtig,maar 
vrijwel zeker wordt besloten te be
ginnen met de bouw in Woensdrecht. 
Een krachtig en terugkerend verzet 
wordt noodzakelijk. 

Wij (een paar mensen van het Vre
desaktiekamp) hebben het initiatief 
genomen tot een blokkade van de 
poort (en) van de basis Woensdrecht 
op maandag 4 november. 

Het is belangrijk om te laten 
merken dat we onder geen voorwaarde 
kruisraketten aksepteren. Eén manier 
om dat duidelijk te maken is de 
poort (en) van de basis Woensdrecht 
te blokkeren. Kom op 4 november naar 
Woensdrecht en laat merken dat je 
daadwerkelijk tegben plaatsing bent! 
Je kunt natuurlijk ook een dag eer
der komen en op één van de vredes~k
tiekampen overnachten; bedoeling is 
om na de blokkade op de kampen terug . 
te komen om (als dat nodig mocht 
zijn) na te praten over die dag. 

Om te laten zien dat ons verzet 
blijvend is, willen we deze blokkade 
elke eerste maandag van de maand 
herhalen. De dag dat de sirenes loe
ien wordt de basis Woensdrecht afge
sloten. 

Dus: 4 nov. - 2 dec. - 6 jan. -
3 febr. - 3 maart - 7 april - 5 mei 
- 2 juni - 3 juli - 4 augustus - 1 
sept. - 6 okt. - 3 nov. - 1 dec. -
etc. 

Met geweldloze en strijdbare 
groeten 

Enkele mensen van het V.A.K. 
(Vredesaktiekamp) 

ONTDEK JE HEKJE 

ZOALS IN DE VORIGE VREDESAKTIEKRANT 
GEMELD VINDT ER OP 12 EN 13 OKTOBER 
IN WOENSDRECHT EEN MASSALE, DIREKTE 
AKTIE PLAATS •. DEZE LANDELIJKE AKTIE, 
'ONTDEK JE HEKJE' , BEOOGT HET HEK 
ROND . DE BASIS WOENSDruocHT NEER TE 
HALEN VANUIT VREDESKAMPEN DIE1 ER 
OP DE 12DE enl3DE OVERAL ROND DE BA
SIS WORDEN GEHOUDEN. 

DE AKTIE HEEFT TEGELIJK ALS DOEL OM 
DE BEWEGING. VAN BAS.ISGRÖEPEN N!EUW 
LEVEN· IN TE BLAZEN. DE AKTIE 'ONT
DEK JE HEKJE' KAN DAAR VOLGENS DE 
ORGANISERENDEN EEN STIMULANS TOE 
ZIJN. 

VOOR NADERE INFORMATIE SCHRIJF VRE
DESAKTIEKAMP WOENSDRECHT 1 KOOIWEG 
1940-1945, HOOGERHEIDE {WB) 
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14 September 

21 September 

28 September 

5- 6- 7 Oktober 

12-13 Oktober 

26 Oktober 

1 November 

2 November 

Flerennes 
'We Pikken Ze Niet -
We Piknikken! ! 
Massale aanwezigheid op en rondom de 
rakettenbasis 

Anti-Apartheidsdemonstratie in Amster
dam, tevens om de eis tot een ekonomie
se boycot van het Zuid-Afrikaanse regime 
te ondersteunen 

'De Navo op de Korrel' 
Diskussiedag over d e Navo en de Derde 
Wereld , Oost-West verhoudingen, binnen
landse onderdrukking en verarming 

Studiedag over Belasting-
weigeren en het politieke 
effekt ervan 

10 Jaar solidariteit 
met het Filippijnse volk 

Extra Anti-Atoombom Mars 
in ' t Harde, onder het motto 'GEEN KERN
WAPENS IN NEDERLAND .. DUS ZEKER GEEN 
KRUISRAKETTEN 

Bezetting Industrieterrein Moerdijk 
tegen de plannen om twee nieuwe kern
centrales te bouwen 

Ontdek je Hekje 
omsingeling van de v liegbasis Woens
drecht door kampen, 
plus neerhalen van het hek 

Alarm-demonstratie 
in Den Haag· onder de leuzen ' ALLE KERN
WAPENS DE WERELD UIT, TE Bç:GINNEN UIT 
NEDERLAND' en ' ONVOORWAARDELIJK 
AFSTEL VAN DE PLAATSING VAN KRUIS
RAKETTEN 

Landelijke Scholierenstaking 
- vervolg op de suksesvolle staking 
op 10 mei vorig jaar 

Begin van d e Massale Dienstweiger
aktie onder het motto 'DE KRUISRA
KETTEN ERIN - WIJ ERUIT' 

'AAN DE NOODREM ZET LUBBERS KLEM' 
- oproep aan machinisteni s en vredes
aktivisten/ s om de treinen stil te 
zetten middels noodremaltties 

Plaatselijke bijeenkomsten, 
georganiseerd door vredesgroepen geza
melijk om akties te plannen a ls 
reaktie op het kruisrakettenbesluit 
UITBREIDING VAN WERKONDERBREKINGEN, 
DWEILAKTIES, BONK-ALARMEN?? 

Aktietelefoon 02/648 7583 
of Florennade 082/68 8862 

Vertrekpunt Rembrandts
plein, om 13.00 

Ge~rganiseerd door het 
Bonk-~amenwerkingsverband 

Plaats t Huize Pax, 
Ferd.Bolstr.l94, A'dam 

Gertrudeskapel 
Mariahoek 9 
Utrecht 

Georganiseerd door 
Filippijnengroep Neder
land 
in Paradiso, A' d~m 

voor info: postbus 327, 
Epe of tel.05780-16234/ 
20134 
vertrekpunt NS- station 
't Harde,. 14.00 

Landelijk Sekretariaat 
Sweers de Landastraat 73 
Arnhem 
tel.085-514957 (vr.mid.i) 
Vredesaktiekamp 
Kooiweg '40-' 45 
Hoogerheide 

gezamenlijk initiatief 
van een hele serie orga
nis aties, waaronder Bonk, 
Jongeren Tegen Kernwapens 
en Vereniging Dienstw~i
geraars 

georganiseerd door Jonge
ren Tegen Kernwapens 
p/ a Vredeswinkel 
In de Betouwstraat 9 
6511 GA Nijmegen 
080- 230016 

Georganiseerd d oor 
Vereniging Dienstweige
raars 
Reitzstraat 5 , P b. 4802 
tel: 020-680999 

Bonk-Samenwerkingsverband 
Postbus Hl27 
1001 GC Amsterdam 
tel : 020- 865134 
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