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Het 1 juni-besluit van de Nederland
se regering houdt in de kern (zoals 
bekend) in: Als de Sovjet-Unie op 1 
n.ovember 1985 m6ér SS-20 raketten op
gesteld heeft dan op 1 juni 1984 
(volgens Amerikaanse telling: 378 
stuks), zal Nederland de 48 kruisra
ketten in Woensdrecht plaatsen. 
Premier Lubbers en bet CDA deden de 
afgelopen anderhalf jaar (in tegen
stelling tot de VVD, die wat dat be
treft veel eerlijker is) bun best, 
het Nederlandse publiek ervan te 
overtuigen, dat het kabinetsbesluit 
een reeel aanbod aan de Sovjet-unie 
was. Dat het in werkelijkheid slechts 
om een propaganda-stunt ter legitima
tie van de plaatsing gi.ng, werd op
n.ieuw aangetoond door de geborneerde 
reaktie van de Nederlandse regering 
op de verklaringen van Sovjet-leider 
Gorbatsjov, begin oktober i n Parijs. 
Want, hoewel je je terecht kunt af
vragen, waarom Gorbatsjov - nu hij 
al over de SS-20 praat - alleen het 
aantal van de in de Europese zone van 
zijn land opgesl:elde raketten noemt, 
is het duidelijk, dat een Nederlandse 
regering, die daadwerkelijk in weder
zijdse ontwapening geÏnteresseerd zou 
zijn, het recente aanbod van Sovjet
zijde ni.et zo · aaar naast zich neer 
gelegd zou hebben. 
Het de aankondiging, dat de Sovjet
Unie haar op West Europa gerichte 
SS-20 potentieel zal reduceren tot 
het nivo van r juni 1984 <- 243), 
heeft Gorbatsjov het enerzijds voor 
Lubbers en konsorten moeilijker ge
aaakt de plaatsing in Nederland te 
legitimeren. De 198 S5-20' s, die -
als je de Amerikaanse cijfers gelooft 
- nu in het Aziatisch gedeelte van 
de Sovjet-Unie staan, kunnen Neder
land immers niet bereiken en hebben 
bovendien onder andere van Chinese 
kant een kernmacht tegenover ziéh 
staan, die in de NAVO-tellingen na
tuurlijk niet betrokken wordt. Maar 
anderzijds lijkt Gorbatsjov met zijn 
aanbod tegelijkertijd de door de NAVO 
propaganda uitgevonden vergelijking 
tussen Pershinga- H en kruisraketten 
aan de ene kant en SS-20's aan de an
dere kant geaksepteerd te hebben. Om
dat op dit moment iedereen de mond 
vol heeft over de SS-20, willen wij 
op de.ze plaats nog eens verduidelij
ken, dat het NAVO dubbelbeéluit en 
de daaruit voortvloeiende plaatsing 
van kruisraketten in Nederland geens
zins begrepen kunnen worden als ant
woord op de SS- 20. 
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tabel uit de s tudie van de Westduitse generaal b.d. 
Gert Bastian . 

De kruisraket en de Persbing-II ~er-
den al in het begin van de jaren 1 70 
ontwi.k..keld, toen nog n.iell8nd ooit van 
de SS-20 gehoord had. De eerste SS-
20's werden midden 70er jaren ge
plaatst. In die tijd gaf dit geen 
aanleiding voor reakties van de kant 
van de NAVO. Geen wonder: Het 'ant
woord' daarop had de NAVO al lang, 
in de vorm van de Forward Based sys
tems (daartoe behoren onder andere 
de in de zeeën rond Europa gestatio
nee.rde Amerikaanse atoom-onder
zeeërs). 
In feite was de invoering van de SS-
20 niet me~r dan een t normale I ver
vanging van verouderde raketten (de 
sinds 1959 opgestelde SS- 4 en SS-5). 
De op 12 december 1979 door de NAVO 
besloten stationer.ing van Pershings
II en kruisraketten 1n West-Europa 
daarentegen diende niet ter vervan
ging · van verouderde ·wapensyste.en, 
aaar betekent een geheel l)ieuwe en 
bovendien enorm gevaarlijke stap in 
de wapenwedloop. 
Gevaarlijk onder andere door de waan
zinnige precisie van deze systemen. 
In kombinatie met de zeer korte 
vliegtijd van de Persbing-Il (zij be
reikt, vanuit West Europa gelanceerd,. 
binnen enkele minuten de Sovjet-Unie) 
en de 'onzichtbaarheid' van de kruis
raket voor de Russische luchtafweer 
(zij vliegt onder de radar-controle 
door en is op het radar-scherm daar
naast nauwelijk~ te onderscheiden van 
een meeuw) maakt dit deze wapens ge
schikt voor een nukleaire verras
singsaanval tegen Russische kommando
centrales en dergelijke. 
Belangrijker dan het feit dat de Per
sbing-Il en de kruisraket veel. ge
av~ceerdere wapensystemen zijn dan 
de SS-20, is in dit verband, dat de 
nieuwe HAVO-atoomraketten feitelijke 
~ttrategische wapens zijn. Zij kunnen 
vanUit West Europa strategische doe
len in de Sovjet-Unie vernietigen en 
passen derhalve uitstekend in de Ame
rikaanse strategie van een tot Europa 
beperkte kern~rlog. Dat kan van de 
SS-20 niet worden gezegd. Deze kan 
de strategische centra 1n de VS im
mers niet bereiken. Bovendien zal ie
der logisch denkend mens inzien, dat 
de Sovjet-Unie - die in tegenstelling 
tot de VS zelf deel uit zou ~~aken van 
het 'Europese slagveld' - alles be
halve uit is op zo 'n 'beperkte kern
oorlog'. 

werken en het 'evenwicht' te herstel
len . Zij presenteren het publiek vaak 
alleen wat cijfers over SS-4, SS-5 
en SS-20 raketten en beweren dan: Aan 
NAVO-zijde staat - afge.zien van de 
nieuwe raketten - niets vergelijk
baars tegenover deze Sovjet-strijd

·macbt . Op de.ze telwijze was Reaaan 'a 
beruchte 'nul-optie' uit de herfst 
van 1981 gebaseerd, die ook door het 
toenmalige PvdA/CDA/D'66-kabinet toe
gejuicht werd. Reagan stelde destijds 
met veel tamtam aan de Sovjet-Unie 
voor: als jullie nu al jullie middel
lange-afstands-raketten op de 
schroothoop gopien, zullen wij geen 
nieuwe middellange-afstands-raketten 
in Europa plaataen I 
Nog afgezien van de vraag, of het 
niet op zichzelf al bedenkelijk is, 
een geisoleerde 'eQrostrategische ba
lans' op te maken en daarbij bijvoor
beeld de strategiese en de takttese 
kernwapen-arsenalen buiten beschou
wing te laten, en nog afgezien van 
het feit, dat het aantal raketten op 
zich veel minder interessant is dan 
het aantal kernkoppen, die voor die 
raketten bestemd· zijn, worden bij dit 
NAVO-rekensommetje een heel aantal 
Westerse 'eurostrategische' wapens 
gewoon verzwegen. Niet alleen over 
de Britse en de Franse kernmacht, die 
een steeds grotere bedreiging voor 
de Sovjet-Unie gaan betekenen, wordt 
met geen woord gerept. Ook de boven 
reeds genoemde Forward Based Systems 
van de NAVO (die naast atoom-onder
zeeërs een groot aantal met atoombom
men uitgeruste vliegtuigen omvatten) 
worden vaak voor het gemak buiten be
schouwing gelaten. 
De Westduitse parlementariër en gene
raal buiten dienst Gert Bastian heeft 
in 1981 geprobeerd dit soort 'fouten' 
te korrigeren en door middel van een 

trad v.d. spek 

leon wacke 
VOORSTEL VAN GORBATSJOV SERIEUS tm-fEN 

Aan het Tweede iamerlid voor de PSP, 
Fred van der Spek, en aan het hoofd 
van het studiecentrum voor vredes
vraagstukken te Nijmegen, Leon Wecke, 
vroegen wij ee.n reaktie op het va
penverminderingsaanbod van Gorba
tsjov en het antwoord van de Neder
landse regering daarop. Eerst de po
li tiek, daarna de wetenschap: 
Fred van der Spek: 'Ik denk, . dat het 
een heel belangrijke verklaring van 
Gorbatsjov is, 'W88rmee de Sovjet Unie 
blijkbaar toch rekening vil houden 
met de uitspraak van ae Nederlandse 
regering van 1 juni 1984. Hoewel de 
SS-20 inderdaad mobiel is, denk ik 
dat het toch wat àl te simpel is om 
alle SS-20s in de Sovjet Unie gewoon 
bij elkaar op te tellen.' 
'De funktie van Gorbatsjov's aanbod 
is natuurlijk verdeeldheid binnen de 
Navo te zaaien en wat dat betreft 
was het waarschijnlijk een heel han
dige zet. Toch mag je zijn voorstel 
niet zomaar naast je neerleggen. Je 
moet niet meteen denken dat hij die 
reduktie van die SS-20s niet echt 
meent. Als hij gezegd zou hebben dat 
hij meteen allés weg wil doen, dan 
zou je daar zeker twijfels over moe
ten hebben. Haar als bij met bepaal
de stappen komt. • • Ook achte.r ontwa
peningastappen kunnen, n.et zo goed 
als achter de bewapening, bepaalde 
belangen van grootmachten zitten.' 
'De reaktie van de Nederlandse rege
ring is in zekere zin kons~nt, 
gezien het 1 juni-bealuit. Van de 
andere kant vind ik het toch teleur
stellend, omdat dit nieuwe ontwik
kelingen zijn, waarop de regering 
konstruktief in zou moeten spelen'. 

Léon Wecke: 'De mededeling van Gor
batsjov is i n zekere zin verrassend. 
Hij gaat daarmee in op het Neder
landse • beleid en dat vind ik zeer 
positief. Het is een soort aanbod, 
'W88rop men in zou moeten gaan. Je 
zou dan ook kunnen zeggen, dat het 
onbegrijpelijk is, dat de Nederland
se regering dit niet doet. Aan de 
andere kant is het natuurlijk wel 
begrijpelijk: de Nederlandse rege
ring wil gewoon plaatsen en kan dus 
geen enkel argument daartegen ge
bruiken.' 
'Ik vind dit ~olstrekt onjuist, mede 
gezien het feit' dat een grote mo
gendheid zich kennelijk toch iets 
gelegen laat ligge.n aan het beleid 
van een kleine mogendheid in een 
ander kamp. ' 

Over deze kwalitatieve aspekten pra
ten de NAVo-propagandisten natuurlijk 
in geen geval, als zij met een stalen 
gezicht beweren, dat het dubbelbe
sluit slechts bedoeld was, om een 
Russische voorsprong op het gebied 
van de voor Europa bestemde raketten 
voor de middéllange afstand weg te 

eigen studie tot een meer realisttese t--------------------1 
vergelijking van de 'eurostrate
gische' potentiëlen te komen. Zijn 
konklusie luidt, dat de NAVO i n het 
voor jaar van 1981, wat betreft de 
kernkoppen voor de middellange af
stand in Europa, ook zonder de (toen 
nog niet geplaatste) Pershings-n en 
kruisráketten al een lichte (1.906 

Heel d'sarde is de mens gegeven 
Tot één een lap wond om een stok 
Toen waren natiën geboren en 
Sindsdien houdt geen oorlog op. 

Astrid Roemer 

: 1. 780) kwant.itatieve voorsprong op 
het Warschau Pakt (inklusief SS-20) 
had! 

Huub 

UAKTIEU 
Tot en met 31 oktober kan je nog mee 
lopen m.et de 222. voettocht georgani
see~d door he~rouwerikämp in Woens .. 
drecht. Het laatste deel ~an de rou
te: za.26okt . Moerdijk 

zo. 27okt . Etten-Leur/Breda 
118 . 28okt. 
di.29okt. Roosendaal 
wo. 30okt. Be.rgen op Zoom 
do.31okt. ~ verzetskamp Woens-

drec.ht. 
Onderweg voedsel, slapen, veel ple
zier en aktie met plaatselijke vrou
wengroepen . 
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meest voor de hand liggende 
(strategie) is nu ~et onder druk zet
ten van de potentiele bunkerbouwers, 
hooguit een achttal aannemerscombina
ties. Het Komitee Kruisraketten Nee 
had daarvoor al lang een plan kunnen 
ontwikkelen. Het aanschrijven van di
rekties en ondernemingsraden met een 
plan van actie zoals: een verzoek aan 
gemeentebesturen, woningbouwvereni
gingen etc. geen opdrachten meer te 
verstrekken aan het bedrijf dat in 
Woensdrecht gaat bouwen, het blokke
ren van de telefooncentrale door een 
georganiseerde aktie om te worden 
doorverbonden voor het verkrijgen van 
inlichtingen, een briefkaartenactie 
naar de binnen- en buitenlandse re
laties, het houden van een kleine 
maar ~ermanente demonstratie voor de 
deur van het bedrijf etc.' 

Met dit redaktionele kommentaar 
schaarde de redaktie van het Vrije 
Volk zich recentelijk bij die groe~e
ringen en organisaties die vinden dat 
in de nieuwe fase van de vredesstrijd 
die ingaat-na het 1 november-besluit 
een BOYKOT VAN BUNKERBOUWERS centraal 
zou moeten komen te staan. Zo is bin
nen het FNV op initiatief van de werk 
groep Vrede en Veiligheid in Eindho
ven de diskussie gestart over de 
vraag welke stappen door de vakbewe
ging genomen moeten worden nu het ka
binet-Lubbers zich niets aan lijkt te 
trekken van het Volkspetitionnement. 
Moet men zich gaan richten op het te
genhouden van de bouw door akties bin 
nen bedrijven? Welke ondersteuning 
kan door andere bonden aan de Bouw
en Houtbond gegeven worden voor een 
boy kot? 

Zoals het redaktioneel van het Vrije 
Volk al aangeeft kunnen boycot-akties 
heel breed worden opgezet. Ze kunnen 
zich richten tegen een konsortium van 
bunkerbouwers dat de bouwopdrachten 
uitvoert, maar ook tegen toeleverings
bedrijven die voorzieningen voor Ame
rikanen leveren. Bij boycot-akties kan 
men denken zowel aan stakingen als aan 
zit-blokkades op de weg. Initiatieven 
kunnen komen niet alleen van bouwvak
kers, van groepen die 'traditioneel' 
blokkades uitvoeren, maar bijvoorbeeld 
ook van bewonersorganisaties. _ 
Een konkreet voorbeeld van het laatste 
zijn de projektgroepen die bouw- en 
renovatieplannen ontwerpen in Rotter
dam. Deze hebben onlangs besloten dat 
bouwbedrijven die meewerken aan het 
uitbreiden van de basis Woensdrecht 
niet meer in aanmerking komen voor op
drachten voor woningoouw en renovatie 
in Rotterdam. De twaalf projektgroepen 
verbreken elke relatie met bunkerbou
wers. Als bevolking hebben we veel 
meer middelen om de regering onder 
druk te zetten dan veel mensen zich 
realiseren! 

Ook de Bedrijvengroep van het BONK-Sa
menwerkingsverband is al sinds de 
lente bezig met het bevorderen van de 
diskussie over een boycot. De Bouw- en 
Houtbond van het FNV heeft op zijn 
Congres in mei een resolutie aangeno
men waarin de leden worden opgeroepen 
Woensdrecht-werk te weigeren. Bonk-in
Bedrijf hoopt dat daar een kollektieve 
boycot van gemaakt kan worden. Voor 
kranten, affiches bel 020-622348 of 
schrijf naar postbus 11127, 1001 GC 
Amsterdam. 

Ook in Woensdrecht zelf zullen de 
bunkerbouwers geboykot worden. Men
sen van het Vredesaktiekamp hebben 
het initiatief genomen tot een blok
kade van de poorten van de basis-öil 
ner-Qe bunkerbouwers moeilijk te ma
ken, iedere eerste maandag van d e 
maand. Voor het eerst op 4 november. 

WAAROM UIT DE NAVO 1 
Nederland is het enige West Europese 
NAVO land dat nog definitief moet be
slissen over de plaatsing van kruis
raketten. En het enige land waar deze 
kruisraketten nog niet staan. Maar 
ondertussen gaat de wapenwedloop ge
woon verder; Star Wars, Eureka, de 
'slimme' konventionele wapens. Weder
om buigt de vredesbeweging zich over 
de vraag 1 hoe verder'? Maar, waarom 
niet gewoon de NAVO uit? 

De regering en de NAVO leveren keer 
op keer het bewijs dat zf.j de demo
kratie aan hun laars lappen. Zij zeg
gen dat we blij moeten zijn dát we 
mogen demonstreren, maar wat voor zin 
heeft dat als de wil van de meerder
heid van de bevolking toch genegeerd 
wordt. 
In Nederland zijn het het CDA en de 
VVD die de belangen van de NAVO ver
tegenwoordigen. De NAVO die van de 
kruisraketten een enorme machtsstrijd 
maakt. De kwestie van de kruisraket
ten bewijst dat de Nederlandse rege
ring niets meer is dan een groep uit
voerders van de NAVO politiek. Zouden 
zij besluiten de kruisraketten uit 
Nederland te weren, dan zou dat een 
scheur in de NAVO opleveren. Dus ze 
bedenken zich wel een keer extra. 
De vredesbeweging heeft vanaf 1977 
een belangrijke NAVO poot ter diskus
sie gesteld, de strijd tegen de kern
wapens. Het kernwapenbeleid is erg 
belangrijk in de politiek van de 
NAVO. De eis dat alle kernwapens de 
wereld uitmoeten, om met Nederland 
te beginnen, is het aangaan van een 
machtsstrijd met het wezen van de 
NAVO. Niet dat de NAVO zelf daarmee 
ter diskussie wordt gesteld, maar het 
is wel een wezenlijk onderdeel van 
de NAVO politiek. 
Toch is het nodig de NAVO zélf te 
gaan bestrijden. Tot nu toe heeft de 
politiek van de vredesbeweging geen 
grote resultaten opgeleverd, afgezien 
natuurlijk van het feit dat de neu
tronenbom niet in West Europa is ge
plaatst. De regering heeft ten aan
zien van de kruisraketten al jaren
lang een uitsteltaktiek gevolgd, met 
de bedoeling de vredesbeweging aan 
het lijntje te houden en te vermoei
en. Het is dus belangrijk voor de 
vredesbeweging om haar koers aan te 
scherpen. De uittreding uit de NAVO 
moet aan de orde gesteld worden. Ge
zien de resultaten van enquetes is 
het niet erg reeél om te eisen da.t 
de NAVO uit Nederland moet verdwij
nen. Maar is dat erg als de eis zélf 
reeél is? 
Toen het IKV in 1977 de leus 'Alle 
kernwapens de wereld uit, te beginnen 
uit 'Nederland1.' lanceerde, was dat 
óók een irreeele leus. Het IKV ver
klaarde later dat men zich pas ach
teraf is gaan realiseren dat juist 
het haakse karakter van het voorstel 
de mensen aanspreekt en voor zich 
won. "Het IKV is zich in de loop der 
jaren sterk gaan realiseren dat juist 
het volstrekt haakse karakter van zijn 
voorstel mensen aanspreekt en voor 
zich wint. Haaks dan ten opzichte van 
het afschrikkingssysteem. Deze sym
boolwaarde van het voorstel is tege
lijk zijn kracht. Om deze reden doet 
het internationaal zijn werk. Het 
voorstel heeft echter ook een heel 
prakties-politieke kant. Het is be
doeld om uitgevoerd te worden, in en 
door de politiek." (lJit IKV b~ochure 
no 17, 'Achter de IKV kampagne ) 
Door deze IKV leus werd een enorme 
volksbeweging opgebouwd. Een bewe
ging die nu vast dreigt te lopen op 
de macht van de NAVO. We hoeven in 
het 'haakse' karakter van de l-eus 
'Nederland uit de NAVO' geen belemme
ring te zien om hem te stellen. De 
recente geschiedenis leert dat zulke 
eisen heel goed aan kunnen slaan. 

BETAAL 
NIET 
MEE 

- ' KRITIES . 
Men zegt wel eens dat Nederland in 
de NAVO moet blijven zitten om de 
grote landen krities te blijven vol
gen. Om zo een gunstige invloed op 
het beleid van de NAVO uit te oefe
nen. Maar in de 36 jaar van het be
staan van de NAVO blijkt eerder het 
omgekeerde. De bewapeningswedloop is 
steeds doorgegaan. En de Nederlandse 
regering heeft daar volop aan meege
daan. In 1959 bijvoorbeeld was Neder
land het eerste West Europese land 
dat Amerikaanse kernwapens op z~Jn 
grondgebied toeliet. Het is een feit 
dat sinds een aantal jaren de Neder
landse regering lastiger is geworden 
voor de NAVO. Maar daarmee is de NAVO 
niet aan banden gelegd. De bewapening 
gaat gewoon door, ook in Nederland. 
Als het aan de regering ligt komen 
de kruisraketten er. Het is niet de 
Nederlandse regering geweest die in
vloed op de NAVO heeft uigeoefend, 
maar de NAVO die de Nederlandse rege
ring onder haar invloed heeft. 
Vaarnaast heeft Nederland de oorlogen 
die door NAVO landen zijn gevoerd 
niet kunnen voorkomen. Niet tijdens 
zijn trouwste periode en ook de laat
ste jaren niet. De Nederlandse rege
ring heeft Frankrijk niet afgehouden 
van de oorlog in Algerije, men heeft 
de VS niet afgehouden van de oorlog 
in Vietnam, en men heeft Engeland 
niet kunnen afhouden van de oorlog 
op de Falkland/Malvinas eilanden. 
Maar zelfs als er een Nederlandse re
gering zou komen die zou willen pro
beren andere NAVO leden van oorlogs
voering af te houden, dan zou het nog 
niet lukken. Tenslotte is de NAVO be
doeld als politiek-militair blok te
gen het Warschau Pact, en haar ver
meende invloeden elders op de wereld. 
Niet omdat de VS zo graag 'luizen in 
de pels' wil. 

DE NAVO 
Af8l'tKE.t 

Afbraak van de NAVO zou volgens som
migen het gevaar van een oorlog of 
een Russiese aanval maar vergroten • 
Bij dat argument gaat men er vanuit 
dat de NAVO onze grenzen verdedigt 
tegen een dreigende Russiese inval. 

Feit is echter dat de NAVO een in po
tentie offensieve bedoeling heeft. 
De NAVO is erop voorbereid een aan
val uit te voeren. Maar, met welke 
bedoeling? Om de Russen voor te zijn 
beweert het hoofdkwartier in Brussel. 
Maar de Russen hebben ten aanzien van 
de konflikten in Europese landen na 
de oorlog zich altijd gehouden aan 
de afspraken op de kooferenties aan 
het eind van de tweede wereldoorlog. 
Deze afspraken gaan over de invloeds
sferen in west en oost europa. Hoe 
triest dat ook is voor de Hongaren 
in 1956, en de Tsjechen en Slowaken 
in 1968. Toch heeft de Sovjet Unie 
in de Griekse burgeroor log in '46, 
14 7 niet ingegrepen voor de linkse 
partijen wat de Engelsen wel deden 
voor de rechtse. Ook heeft ze niet 
in Finland ingegrepen in 194 7 toen 
de kommunisten daar uit de regering 
werden gezet. (Terwijl Finland 'ge
finlandiseerd' is, dat wil zeggen dat 
het buitenlands beleid onder grote 
invloed staat van de Sovjet Unie) Ook 
heeft ze niet ingegrepen in Joegosla
vié toen Tito onder de hoede van. de 
Sovjet Unie uitging. Noch heeft de 
Sovjet Unie ingegrepen in al die ge
vallen dat kort na de tweede ~ereld
oorlog in vele West Europese landen 
de kommunisten verhinderd werd aan 
de regering mee te doen. 
Er zijn geen redenen om aan te nemen 
dat de Warschau Pact legers staan te 
trappelen om naar de Noordzee op te 
rukken. De NAVO legers willen, als 
onderdeel van een wereldstrategie van 
de westerse landen, de Warschau Pact 
landen in de wapenrace meetrekken. 
Dat gebeurt om deze landen ekonomies 
af te matten, zodat de kontrole over 
de Oost Europese volkeren steeds 
moeilijker wordt en met de bedoeling 
om de konstante dreiging die de NAVO 
landen steeds uitstralen waar te ma
ken,_ als ergens op de wereld de wes
terse belangen fundamenteel door de 
Russen worden aangetast. Bijvoorbeeld 
als de Russen het zouden wagen een 
militaire slag met de Amerikanen aan 
te gaan in het Midden Oosten of Cuba. 
De afbraak van de NAVO en het uittre
den van Nederland uit de NAVO is een 
stap op weg naar een veiliger en 
rechtvaardiger wèreld. Het spreekt 
vanzelf dat het ook niet bij Neder
land alleen moet blijven. Een derge
lijke stap moet een kettingreaktie 
veroorzaken in tal van landen. Het 
moet de Europese vredesbewegingen o
veral versterken en het zoeken naar 
een rechtvaardiger maatschappij 
voortzetten. 

Guidc.' 

-henk branderhorst 
Vanuit verschillende hoeken van 
de radikale vredesbeweging worden 
pogingen ondernomen om het anti
NAVO werk van de grond te krijgen. 
Een man die al eerder een anti• 
NAVO komitee mee oprichtte in 1982 
en het nu weer probeert is Ilenk 
Branderhorst. In 1982 via het Ko
mitee Nederland uit de NAVO en nu 
via de PSP. "Het PSP bestuur heeft 
het plan opgevat om naast de be
moeienis met de brede vredesbewe
ging te proberen de radikale vre
desgroepen bij elkaar te brengen." 
De PSP wil naast het aktiveren van 
de eigen afdelingen ook in een zo 
groot mogelijke samenwP.rking met 
radikale groepen plannen ontwikke
len voor een radikalisering van 
de vredesstrijd. De aktieterreinen 
zouden de militarisering van de 
regio moeten zijn, de strijd te
gen de NAVO, tegen de militaire 
bases, en tegen de rest van de 
kerntaken van het Nederlandse le
ger, 
"Om een isolement te voorkomen is 
het zaak om bij elkaar te gaan 
zitten. We moeten de zaak warm 
houden. Hetlijkt me het meest voor 
de hand te liggen dat na de ver
kiezingen volgend najaar de tijd 

gekomen is om een grotere aktie 
te houden, waarin de NAVO centraal 
komt te staan, 11 aldus Henk. Dat 
neemt natuurlijk niet weg dat nu 
al met diskussies en de voorberei
ding kan worden begonnen. 
Deze plannen sluiten wonderwel aan 
bij de bedoelingen van de pas op
gerichte ant,i NAVO werkgroep van 
BONK. Deze werkgroep wil door mid
del van brochures, kranteartike
len, diskussieavonden de strijd 
tegen de NAVO opzetten. Eerste 
praktiese stap daarin is het on
dersteunen van de anti NAVO strijd 
van het Spaanse volk. Tevens is 
het de bedoeling een brochure uit 
te brengen over de redenen om te
gen de NAVO te zijn. 
Het !:!preekt vanzelf dat het goed 
is als beide initiatieven proberen 
overeenstemming te krijgen, en nog 
beter is het als vele lezers/essen 
zich bij de plannen aansluiten en 
ook zelf in de eigen streek of 
stad met medestanders de koppen 
bij elkaar te steken. Om de NAVO 
te bestrijden, neme men kontakt 
op met de PSP, Postbus 7000, Am
sterdam en BONK, Postbus 11127, 
Amsterdam. 
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VIER EXTRA REDENEN VOOR 
De eis van eenzijdige ontwapening komt binnen een deel van de vredesb~weging 
steeds meer op de tocht te staan. Het uit 1977 daterende IKV-motto 'Help de 
kernwapens de wereld uit:om te beginnen uit Nederland!' beoogde een duidelij
ke eenzijdige ontwapeningsstap. Met de -praktische beperking tot de eis 'Geen 
kruisraketten in Nederland!' van de afgelopen vier jaar is het ontwapeninga
idee naar de achtergrond verdwenen. Het gaat bij die hele kruisrakettenkwes
tie immers slechts om het tegenhouden van een nieuw wapensysteem en niet om 
de verwijdering van al bestaande wapens. 
Maar zelfs de wil deze nieuwe wapens eenzijdig tegen te houden, is niet al-· 
tijd meer even duidelijk aanwezig. In ieder geval niet bij Mient Jan Faber. 
Hij stelde - gezien het feit dat de NAVO niet van plaatsing wilde afzien -
medio 1983 aan de Sovjet-Unie voor, al vast een begin te maken met een één
zijdige reduktie van haar SS-20 potentieel. Medio 1984 verklaarde_hij zelfs, 
onder bepaalde omstandigheden akkoord te kunnen gaan met de 1 tijdelijke' 
plaatsing van 'een paar' kruisraketten in Woensdrecht, De PvdA verweet hij 
'te dogmatisch' met het 'Nee' tegen de plaatsing om te gaan. Met 'realisme' 
en de onderhandelingen in Genève schenen deze uitlatingen te maken te hebben. 
Zijn we uiteindelijk dan toch weer bij de 'tweezijdige ontwapening via onder

handelingen' beland? Als het aan de IKV-sekretaris ligt wel: •Ik ben in toe
nemende mate tot de konklusie gekomen dat het probleem veel tweezijdiger moet 
worden aangepakt dan de vredesbeweging in eerste instantie deed•, verklaarde 
hij tegenover de Groene Ardterdammer (30-3-1983). En: •Ontwapening •••••• moet 
tweezijdig en via verdragen gebeuren.• (Haagse Post, 11-6-1983) 
Het voorstel, het oorspronkelijke IKV-motto te vervangen door 'Tweezijdige 
ontwapening ja, maar één moet er beginnen' of door 'Bevries de wapens, ont
dooi de verhoudingen!' werd twee jaar geleden door de IKV-achterban gelukkig 
verworpen, Toch lijkt de vervaging van de eenzijdige ontwapeningseis door te 
gaan In november wordt de kruisrakettenkwestie wat regering en parlement be
treft definitief 'afgehandeld'. Als de vredesbeweging het idee van eenzijdige 
ontwapening dan geen nieuw leven weet ·in te blazen, zal zij waarschijnlijk. 
in elkaar storten en als massale beweging van het toneel verdwijnen. Voor 
tweezijdige ontwapening en onderhandelingen is zij immers echt niet nodig. 

Daar hebben we al een 'beweging' voor: De NAVO, de machtigste vredesbeweging 
aller tijden! 
Om de levensgrote noodzaak van eenzijdige ontwapening nog eens te benadruk
ken, publiceren wij de volgende - overigens persoonlijke - diskussiebijdrage, 

Als je aan iemand uit de vredesbewe
ging de vraag voorlegt, waarom zij 
of hij voor éénzijdige ontwapening 
is, heb je grote kans het volgende 
antwoord te krijgen: •oe onderhande
lingen over twéézijdige ontwapening 
hebben niet gewerkt en -in tegendeel
alleen maar tot méér bewapening ge
leid. Het wordt hoogste tijd dat het 
daadwerkelijk tot ontwapening komt. 
En daar zal iemand mee moeten begin
nen!• 
Een soortgelijk argument, dat vaak 
naar voren wordt gebracht, luidt: 
"Wederzijdse ontwapening is alleen 
mogelijk in een sfeer van vertrouwen. 
En om dat vertrouwen te kreëren, zijn 
éénzijdige stappen noodzakelijk!" 
Zonder deze redeneringen nu meteen 
te willen verwerpen, wil ik ze toch 
enigszins relativeren. Met name het 
tweede argument rust mijn inziens op 
ee~ uitermate harmonieuze en nogal 
naieve wereldbeschouwing, die de be
wapening en de wapenwedloop niet ziet 
als (ik zou bijna zeggen: logies) ge
volg van en middel in een fundamen
teel konflikt, maar voornamelijk als 
irrationeel resultaat van wederzijdse 
angst. Ik wil daar nu niet verder op 
in gaan. 
Belangrijker vind ik dat beide argu
menten als zwakke plek hebben, dat 
in de simpele logika ervan de eis van 
éénzijdige stappen net zo goed aan 
de 1 tegenpartij 1 gesteld zou kunnen 
worden. Daarmee kom je dus weer dicht 
in de buurt van het koncept van de 
twéézijdige ontwapening (sommigen 
lijken een soort koncept van 'weder
zijdse eenzijdige ontwapening 1 te 
hanteren) en loop je volgens mij 

zelfs het gevaar in het vaarwater van 
de NAVO-bewapenaars terecht te komen. 
Een voorbeeld hiervan vind ik het in 
juni 1983 door Mient Jan Faber (via 
de Haagse Post) aan de Sovjet-Unie 
gedane voorstel, eenzijdig te begin
nen met de reduktie van haar SS-20-
potentieel. Dit voorstel suggereerde, 
in de kontekst waarin het werd ge
daan, een samenhang tussen "het NAVO
dubbelbesluit en de Russiese SS-20 
en betekende daarmee - objektief ge
zien - een ondersteuning van de NAVo
propaganda (zie daarvoor ook het ar
tikel over de SS-20, elders in dit 
blad~ Het week slechts gradueel af 
van Reagan 1 s zogenaamde nul-optie -
hoewel Reagan natuurlijk heel andere 
intenties heeft met de verzwakking 
van de Sovjet-Unie dan Faber. 
Vaak wordt het feit, dat men de eis 
van eenzijdige stappen juist tot 
Nederland en de NAVO richt, gemoti
veerd met de konstatering: Wij leven 
nu eenmaal in Nederland. En Nederland 
maakt nu eenmaal deel uit van de 
NAVO". Dat is op zich een terecht ar
gument. Maar er zijn nog heel andere, 
voor mij veel zwaarder wegende, argu
menten, waarom éénzijdige ontwapening 
juist van 'het Westen' geëist moet 
worden. Deze wil ik - vanwege de be
perkte ruimte in de vorm van een 
viertal stellingen - nog eens onder 
de aandacht brengen: 

twee 
superma eh ten 

Een van de belangrijkste resultaten 
van de Tweede Wereldoorlog is het 

De belangrijkste bewapenings-technologische vernieuwingen van de VS en· 
de Sowjet-Unie sedert 1945: 

WAPENSYSTEMEN 

Atoombom 
Waterstofbom 
Lange afstandsbommenwerper 
Middellange afstanderaket (MRBM) 
Taktisch nukleair wapen 
Interkontinentale raket (ICBM) 
Atoomonderzeeër 
Onderzeebootraket, onder water afgeschoten (SLBM) 
Anti-raket-raket (ABM) 
ICBM met vaste brandstof-aandrijving 
Raketten met meerdere atoomkoppen (MRV) 
Raketten met meerdere, afzonderlijk bestuur
bare atoomkoppen (MIRV) 
Kruisraket 
Raketten met meervoudige, nadien nog afzonder
lijk bestuurbare springkoppen (MARV) 
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ontstaan van twee grote machtsblokken 
in de wereld, die gedomineerd worden 
door de Verenigde Staten respektieve
lijk de Sovjet-Unie. Toch is het uit 
dit feit afgeleide begrip van 'de 
twee supermachten' misleidend. Het 
loochent niet alleen de rol, die bij
voorbeeld de West-Europese mogendhe
den in de wereld spelen. Het ver
sluiert ook een aantal wezenlijke 
verschillen tussen de VS en de 
Sovjet-unie. 

Terwijl het grootste deel van de 
Tweede Wereldoorlog in de Sovjet-Unie 
uitgevochten werd, het land op grond 
daarvan enorme verliezen (twintig 
miljoen doden!) moest verwerken en 
na de oorlog ekonomies aan de grond 
zat, hadden de VS hun grondgebied, 
zoals ook al in de Eerste Wereldoor
log er buiten weten te houden. Het 
aantal gedode Amerikanen bedroeg nog 
geen zestigste (driehonderdduizend) 
van het aantal Russiese doden. En de 
VS-ekonomie was gedurende de oorlog 
sterk gemoderniseerd. 
Na 1945 was Amerika de onbetwiste We
reldmacht Nummer Een. Deze absolute 
hegemonie werd door de stabilisering 
van de Sovjet-Unie, haar opbouw van 
een aantal tegenposities en door de 
opkomst van de kapitalistiese konkur
renten West-Europa en Japan, sinds 
de jaren 60 behoorlijk aangetast, 
Toch zijn de VS ook vandaag nog de 
sterkste macht ter wereld - zowel 
ekonomies als ook in politiek en mi
litair opzicht. Zij zijn als enige 
natie overal op de wereld present. 
De VS ageren ekspansief en offensief. 

De Sovjet-Unie daarentegen reageert 
voornamelijk behoudend en vanuit een 
in het defensief gedrongen positie.-
Zij is niet, zoals de NAVO-propagan

disten beweren, uit op wereldkom
munisme, maar op behoud van de Status 
Quo en het veilig stellen van haar 
eigen, sinds 1917 vanuit ·het Westen 
bedreigde voortbestaan. 
De door de Sovjet-Unie met militair 
geweld afgedwongen 1 socialisering 1 

van Oost-Europa is een gevolg van de 
tussen 1945 en 1947 ontstane nieuwe 
konfrontatie tussen de VS en de 
Sovjet-Unie. De anti-Hitler-koalitie 
was een puur takties bondgenootschap 
geweest en spatte derhalve met de 
overwinning op het fascisme uit el
kaar. Hoewel niet over het hoofd ge
zien mag worden, dat ook aan de tot
standkoming van het 'Vrije Westen 1 

het nodige geweld te pas kwam (tot 
aan de -door de Sovjet-Unie gedoogde
militaire interventie van Groot 

Britannië in de Griekse burgeroorlog 
toe!), kan moeilijk worden ontkend, 
dat de Sovjet-Unie bij de opbouw van 
haar defensie-pakt sterker met ge
welddadige middelen te werk is gegaan 
dan de VS bij de opbouw van de NAVO. 
Dat had onder andere met haar ekono
miese zwakte te maken en is geen be
wijs voor de bewering, dat de Sovjet
Unie gevaarlijker is dan de VS.De VS 
konden dollars laten rollen of juist 
achter houden, om de wederopbouw van 
West-Europa naar hun zin te laten 
verlopen. De Sovjet-Unie had die dol
lars niet en ook geen roebels om weg 
te geven. Wat de Sovjet-Unie wel had, 
waren legers in Oost-Europa, die daar 
ingetrokken waren om de fascisten te
rug te drijven. 
De Sovjet-Unie zag en ziet - alleen 
al op grond van haar zwakte ten op
zichte van de Verenigde Staten - de 
door haar zo bezworen 'vreedzame 
koëksistentie' met het Westen veel 
liever dan een konfrontatie. De Oost
West-konfrontatie is in de eerste 
plaats gevolg van de Amerikaanse po
litiek, die het niet zag en ziet zit
ten," dat de Sovjet-Unie zich niet 
liet integreren in de kapitalistiese 
wereld(markt). 
Als wij de splitsing van Europa wil
len overwinnen, tot een opheffing van 
NAVO en Warschau Pakt willen komen, 
ontwapening willen bereiken en het 
recht van elk volk op zelfbeschikking 
tot werkelijkheid willen maken, 
moeten wij in de éérste plaats ervoor 
·zorgen, dat de bedreiging die van het 
Westen naar de Sovjet-Unie (en 
trouwens niet alleen naar deze!) uit
gaat, opgeheven wordt. 

drijfveren 
van de 
wapenwedloop 

Als we naar de wapenwedloop tussen 
Oost en West kijken, dan valt op, dat 
- bijna zonder uitzondering - alle 
belangrijke nieuwe wapensystemen het 
eerst door de VS ingevoerd zijn, De 
Sovjet-Unie volgde steeds met een 
achterstand van één tot negen jaar. 
Het doel van het steeds verder op
schroeven van de wapenwedloop door 
het Westen is drieledig: 
a) Op grond van de veel grotere eko
nomiese kapaciteiten spekuleert men 
er op (dat wordt door westerse poli
tici soms open uitgesproken), de 
langere adem te hebben en de Sovjet-



EENZIJDIGE ONTWAPENING___. 
ekonomie op den duur te ontwrichten. 
De Sovjet-Unie en haar bondgenoten 
moeten nu al een onevenredig groot 
deel van hun bruto nationaal produkt 
in de bewapening stoppen, om ten
minste enigszins gelijke tred met de 
westerse bewapening te kunnen houden. 
Daardoor ontstaat trouwens ook onvre
de onder de bevolking, die - daarop 
hopen de NAVO-haviken- op een gegeven 
moment kan omslaan in openlijk ver
zet en een politieke destabilisatie 
van het 'Oostblok'. 
b) Het Westen wil een dusdanig mili
tair overwicht op de Sovjet-Unie, dat 
men deze onder dreiging met ·een di
rekte militaire konfrontatie tot kon
cessies (bijvoorbeeld in de Derde We
reld, maar ook in Oost-Europa) kan 
dwingen. Ervaringen daarmee zijn al 
opgedaan in de periode_ vlak na de 
Tweede Wereldoorlog. Toen hadden de 
VS het atoomwapen-monopolie en zij 
hebben diverse keren min of meer 
suksesvol gedreigd met een atoomaan
val op Moskou, als de Sovjet-Unie 
zich niet zou gedragen zoals de VS 
dat wilden. 
c) De Oostblok-ekonomie 'kapot bewa
penen' en de Sovjet-Unie politiek af
persen kan men alleen dan, als de 
Derde Wereldoorlog een reële moge
lijkheid is. Door pure bluf zou de 
Sovjet-Unie zich immers op den duur 
niet laten imponeren. En inderdaad 
gaat een belangrijk deel van de 
NAVO-strategen er van uit, dat op 
langere termijn een nieuwe globale 
oorlog 'onvermijdelijk' is. Het hard
op nadenken door president Reagan en 
vooraanstaande adviseurs over de mo
gelijkheden een kernoorlog 'voerbaar' 
en 'winbaar' te maken, heeft de we
reld niet voor niets de schrik op het 
lijf gejaagd. Het mogelijk maken van 
de Derde Wereldoorlog is dus een 
derde motief achter de wapenrace. In 
dit verband moet over Reagan's Star
wars-programma gezegd worden, dat de 
kans op een Derde Wereldoorlog enorm 
vergroot zou worden, als het de VS 
inderdaad mocht lukken, hun eigen 
grondgebied onkwetsbaar te maken voor 
de Russiese kernmacht. Amerika zou 
dan immers het antwoord op een aanval 
op de Sovjet-Unie niet meer zo hoeven 
te vrezen. 
In de Oost-West-verhouding is dus 
het Westen de partij, die belang 
heeft bij de wapenwedloop (daarbij 
mogen naast de genoemde politieke mo
tieven natuurlijk ook de gigantiese 
winsten van wapenfabrikanten niet 
worden vergeten!). Dit impliceert ook 
dat de talrijke ontwapeningavoorstel
len van de kant van de Sovjet-leiding 
niet zo maar als a-serieus van tafel 
mogen worden geveegd. Dat de Sovjet
leiding wel degelijk belang heeft bij 
een stop van de wapenwedloop en zelfs 
bij een (gedeeltelijke) ontwapening 
en dat de heersende elites van het 
Westen dat weten, kan tenslotte ook 
afgeleid worden uit het openlijk 
dreigen van Weinberger & Co. met 
'nieuwe rondes in de wapenwedloop'. 

militaire 
krachts 
verhoud in gen 
Op grond van de veel grotere ekono
miese kapaciteiten van het Westen, 
haar technologiese voorsprong (die 
meestal op vijf jaar becijferd wordt) 
en het feit, dat de NAVO sinds haar 
oprichting veel en veel meer geld aan 
de bewapening heeft uitgegeven dan 
het Warschau Pakt (dat geven in ieder 
geval de berekeningen van het onaf
hankelijke Stockholmse instituut 
SIPRI aan), moet je eigenlijk al kon
kluderen, dat de NAVO een groot mili
tair overwicht op het Warschau Pakt 
moet hebben. Dat dit - in tegenstel
ling tot wat de NAVO-propaganda ons 
dagelijks probeert wijs te maken -
inderdaad zo is, blijkt als je de be
kende gegevens over de militaire po
tentiëlen analyseert en met elkaar 
vergelijkt. 

Het feit dat de NAVO-wapens kwalita
tief veel beter zijn dan die van de 
tegenpartij wordt zelfs door de 
grootste NAVO-havikken niet ontkent. 
Met dit kwalitatieve overwicht wordt 
een kwantitatief overwicht van het 
Warschau Pakt op bepaalde gebieden 
van de konventionele bewapening 
minstens gekompenseerd. Het inderdaad 
enorme Russiese tankarsenaal bijvoor
beeld (meestal het belangrijkste ar
gument, als het er om gaat het pu
bliek van een dreigende Sovjet-aanval 
op West-Europa te overtuigen) heeft 
aan Westerse zijde een niet minder 
omvangrijk arsenaal van uitermate ef
fektieve anti-tank-wapens tegenover 
zich staan, die overigens niet uit
sluitend, zoals men zou kunnen denken 
voor defensieve doeleinde gebruikt 
kunnen worden. 
Op het gebied van de taktiese kern
bewapening heeft de NAVO zowel kwali
tatieve voordelen als ook een kwanti
tatief overwicht (volgens het SIPRI
jaarboek van 1983: ruim twintigdui
zend tegenover ruim tienduizend kern
koppen). Hetzelfde geldt voor de sta
tegiese kernbewapening, de derde poot 
van de bewapeningstriade. De VS heb
ben volgens het SIPRI-jaarboek (1983) 
9.681 strategiese kernkoppen, de 
Sovjt-Unie 8.781. Wat de kwalitatieve 
aspekten op dit gebied betreft, zijn 
de strategiese kernwapens van de VS 
niet alleen veel precieser dan die 
van de Sovjet-Unie, ze zijn tevens 
veel minder kwetsbaar opgesteld. De 
Sovjet-Unie heeft het allergrootste 
deel (65% volgens SIPRI) van deze wa
pens· in bunkers op het vasteland on
dergebracht, die daardoor relatief 
makkelijk vernietigd kunnen worden 
in een atoomaanval. De VS hebben het 
allergrootste deel van deze wapens 
(78%)op onderzeeërs en in vliegtuigen 
opgesteld, waardoor ze veel moeilij
ker uitgeschakeld kunnen worden. 
Bovendien zijn de VS ook weer veel 
verder gevorderd op het gebied van 
de onderzeeër-bestrijding. Over de 
Westerse bewapeningsprogramma's die 
op dit moment zo veel ophef veroorza
ken - de plaatsing van 'eurostrate
giese' raketten en Starwars - hebben 
we het dan nog niet eens gehad ••• 

imperialisme 
Samengevat: Ook een realistiese ana
lyse van de militaire krachtsverhou
dingen tussen NAVO en Warschau Pakt 
brengt ons tot de konklusie, dat ont
wapening in het Westen moet beginnen. 
Het vrije Westen bestaat uit kapita
listiese landen. Zowel in theorie als 
door de geschiedenis van de laatste 
100 jaar is afdoende bewezen dat het 
kapitalisme, dat voortdurend op 
ekspansie gericht is, de steeds ver
dere opvoering van de bewapening, de 
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onderwerping van andere volkeren 
(Derde Wereld) en oorlogen tot gevolg 
heeft. Daarentegen is voor zover mij 
bekend tot nu toe door niemand de 
stelling bewezen dat ook het Sovjet
systeem imperialisties van aard zou 
Z1Jn. Evenmin is bewezen dat de 
Sovjet-bewapening niet reaktief ten 
opzichte van het Westen zou zijn, 
maar eveneens systeem-interne redenen 
zou hebben. 
De ekonomiese drijfveren, die kapita
listiese landen eigen zijn, om wapens 
te produceren en andere landen uit 
te buiten en te onderdrukken bestaan 
volgens mij in de Sovjet-Unie niet. 
Zij heeft geen overschot aan kapitaal 
en goederen, waar markten voor ver
overd moeten worden. In tegendeel! 
Zij kampt ook niet -zelfs op langere 
termijn - met grondstoffenproblemen. 
(De meeste grondstoffen zijn in de 
Sovjet-Unie ruimschoots aanwezig.) 
In de wereldhandel speelt de Sovjet
Unie slechts een relatief geringe 
rol. Haar handelsrelaties met de ka
pi talistiese landen lijken sterk op 
die van 'ontwikkelingslanden' met de 
kapita~istiese wereld: De Sovjet-Unie 
eksporteert grondstoffen en voedsel 
in ruil voor moderne technologie, 
komplete produktie-installaties en 
kwalitatief betere konsumptiegoe
deren. 
Ook· de Sovjet-Unie heeft invloeds
sferen in de Derde Wereld. Anders dan 
voor het westers imperialisme gaat 
het voor de Sovjet-Unie in de Derde 
Wereld in eerste instantie niet om 
ekonomiese belangen maar vooral om 
strategiese belangen, om het veilig 
stellen of de uitbouw van haar eigen 
invloedssferen. Daarbij kunnen de be
langen van de Sovjet-Unie dan ook -
zoals de steun aan een aantal bevrij
dingsbewegingen of bevrijde Derde 
Wereldlanden toont - samenvallen met 
die van bevrijdingsbewegingen, die 
zich per definitie richten tegen de 
imperialistiese erfenissen van het 
neo-kolonialisme. Maar de Sovjet
belangen kunnen net zo goed in strijd 
met de belangen van de onderdrukte 
volkeren in de Derde Wereld zijn. Dit 
toont bijvoorbeeld de steun aan het 
reaktionaire regiem van Ethiopië. Ik 
wil, om hierover geen misverstanden 
te laten ontstaan, de fouten en reak
tionaire aspekten van de buitenlandse 
politiek van de Sovjet-Unie niet 
goedpraten. Ik zou zelfs willen stel
len, dat de buitenlandse politiek van 
de Sovjet-Unie in haar vorm imperia
listiese trekken vertoont (denk bij
voorbeeld aan de interventies in 
Oost-Europa en Afghanistan). Toch 
zijn de oorzaken en de intenties van 
haar politiek heel andere dan die van 
het Westen. Helaas zal dit voor de 
volkeren, die er op dit moment de 
dupe van zijn, inderdaad weinig uit
maken. 
Huub. 

EKONOMIESE MACHT OOST 
totale ekonomiese prestatie in 1979 in miljard $ 
gedeeltelijk geschat. 
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Uit het West Duitse tijdschrift "Z", januari 1981. 

OP 1 NOVEMBER ZULLEN VERSPREID DOOR HET 
HELE LAND TREINEN TOT STILSTAND WORDEN 
GEBRACHT. DAT GEBEURT OP INITIATIEF VAN 
AKTIEFRONT NOODREM EN HET BONK-SAMEN
WERKINGSVERBAND. DE BEDOELING IS OM 
MIDDELS NOODREM-AKTIES DIE VERTRAGINGEN 
VEROORZAKEN KENBAAR TE MAKEN DAT ER EEN 
ALARMERENDE SITUATIE IS ONTSTAAN NU HET 
KABINET DE PLAATSING VAN KRUISRAKETTEN 
DOORZET. BOVENDIEN IS AAN DE DIREKTIE 
VAN SCHIPHOL DE WAARSCHUWING OVERGE
BRACHT 0AT MEN. MOET REKENING HOUDEN MET 
DE VERLATE AANKOMST VAN VLIEGTUIGPASSA
GIERS. 
Het zal niet de eerste keer zijn dat 
dergelijke noodremakties worden gehou
den. Ook op Prinsjesdag heeft het Ak
tiefront Noodrem al zo'n 35 treinen tij
delijk stilgelegd. Over die eerdere er
varing ~egt het Aktiefront: 'De vorige 
aktie is zeer goed verlopen. In alle 
treinen reageerde het publiek zeer po
sitief wat ook mocht blijken uit het 
feit dat men zich in de meeste gevallen 
distancieerde van het hele geval als de 
kondukteur navraag kwam doen. Er zijn 
wel diverse aanhoudingen verricht, maar 
de meeste arrestanten zijn vroegtijdig 
vrijgelaten. Opvallend waren ook de 
reekties van de pers. Op een paar daar
om bekende na, mooie sfeerverslagen van 
de verslaggevers die mee waren gegaan, 
en fraaie TV-beelden van de NOS'. 

Wat zijn de risiko's voor passagiers en 
aktievoerders precies?-De automatiese 
beveiliging van de treinen zorgt ervoor 
dat het trekken aan de noodrem niet tot 
ongelukken kan leiden. Dat is eenvoudig 
uitgesloten. Wat betreft de juridiese 
konsekwenties voor deelnemers/sters 
zegt het Aktiefront: 'Het trekken aan 
de noodrem zonder een daartoe geldige 
reden is een overtreding, geen misdrijf. 
Dit heeft tot gevolg dat je maximaal 6 
uur vastgehouden kan worden als je naar 
aanleiding van de aktie gepakt mocht 
worden. Deze zes uur gaan in op het mo
ment dat je op het buro arriveert. In 
deze 6 uur zal je waarschijnlijk worden 
voorgeleid voor de officier van justi
tie. Opnieuw gevraag naar je naam en de 
aktie. Mocht er ook gedreigd worden met 
in hechtenis nemen op grond van landlo
perij, dan verklaar je dat je vaste 
woon- en verblijfplaats hebt, meer niet! 
Noem je naam nooit! Na maximaal 6 uur 
dus moeten ze je vrijlaten. Doen ze dat 
niet eis dan direkt een advokaat. Het is 
verstandig om het telefoonnummer van een 
avokaat te kennen.' Bij de vorige aktie 
had een aktievoerder zijn naam genoemd, 
waarop hij prompt een boete kreeg. Deste 
belangrijker dus dat geen namen worden 
genoemd! 

HET BONK-SAMENWERKINGSVERBAND HEEFT OOK 
MACHINISTEN EN ANDER NS-PERSONEEL OPGE
ROEPEN DE TREINEN STIL TE LEGGEN, MIDDELS 
STAKINGEN. HOEWEL DAAR WAARSCHIJNLIJK 
NIET DIREKT GEHOOR AAN ZAL WORDEN GEGEVEN 
WAREN DE REAKTIES OP PAMFLETTEN EN AFFI
CHES WEL ZO POSITIEF, DAT NS-PERSONEEL 
DE NOODREM-AKTIES MAKKELIJKER ZAL GEDO
GEN. 

'AAN DE NOODREM, ZET LUBBERS KLEM!' HELP 
MEE OM DE AKTIES OP 1 NOVEMBER ZO MAS
SAAL MOGELIJK TE MAKEN! VOOR MENSEN/GROE
PEN DIE NOG MEE WILLEN DOEN, BEL: 

(Peter) of (Frank) 
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PARTIJ VAN DE ARBEID 

EENZIJDIG OF DUBBELZINNIG ., 
• 

Wat gaat de PvdA doen als de partij 
volgend jaar na de verkiezingen samen 
met het CDA aan de macht komt? Zal 
zij zich houden aan de herhaaldeli j k 
door partij-leiders uitgesproken 
beloftes, dat er dan beslist geen 
kruisraketten zullen worden ge
plaatst? Hoe betrouwbaar is het Nee 
van de PvdA? 
Veel mensen in de vredesbeweging 
vinden dat we ervan moeten uitgaan, 
dat de partij zijn toezeggingen aan 
de vredesbeweging zal nakomen, dat 
we ons vertrouwen in 'de politiek' 
niet moeten verlie.zen en, zoals de 
PvdA adviseert, onze hoop moeten 
stellen op de parlementsverkiezingen 
die volgend jaar zullen worden ge
houden. 
Wij geloven dat deze laatste houding 
funest is voor de vredesbeweging en 
de strijd tegen de kruisraketten, om
dat er talloze voorbeelden te noemen 
zijn uit de geschiedenis, dat PvdA -
leiders de kiezers en hun leden met 
valse beloften aan het lijntje heb
ben gehouden. Zo hebben partij
congressen in de zeventiger jaren 
herhaaldelijk met uittreden uit de 
NAVO gedreigd . Van de voorwaarden die 
gesteld werden voor voortzetting van 
lidmaatschap is werkelijk geen fluit 
terecht gekomen , maar de partij
leiding heeft er wel voor gezorgd dat 
de dreiging van uittreden allang weer 
is ingetrokken (zie kadertje). 

Daarnaast valt ook uit uitspraken 
over de kruisraketten af te leiden, 
dat de partij de eis van niet-plaat
sing na de verkiezingen wel eens 
doodleuk naast zich neer zou kunnen 
leggen. Hieronder wat feiten uit het 
verleden die deze kritiese stelling 
staven: 

DUBBELZINNIGE 
HOUDING 

Het eerste voorbeeld betreft het 
NAVO-dubbelbesluit uit 1979. Zoals 
be.kend hield dat besluit in, dat er 
een nieuwe ronde aan kernwapens in 
West-Europa geplaatst zou worden, 
maar dat er tegelijkertijd onderhan
delingen over 'wapenbeheersing' met 
de Sovjet-Unie zouden worden nage
streefd. 
Dat besluit stond haaks op het stand
punt dat destijds (I) door het IKV 
werd verkondigd: internationale on
derhandelingen hebben nog nooit tot 
het terugdringen van de (kern)wapen
wedloop geleid; daarom is het nu no
dig dat er eenzijdig een stap terug 
wordt gedaan. 
Wat was precies het standpunt van de 
PvdA over het NAVO-dubbelbesluit? Op 
het eerste gezicht leek dat aan te 
sluiten bij het pleidooi vanuit de 
vredesbeweging. De PvdA pleitte voor 
'open onderhandelingen' met de Sovjet 
Unie, 'niet belast met een modernise
ringsbesluit dat het gevaar van een 
Euro-strategiese balans in zich 
draagt' . Prachtig natuurlijk, maar • •• 
die loskoppeling van plaatsing en on
derhandelingen was niet volledig, 
want de PvdA sloot tegelijkertijd 
niet uit dat na het mislukken van de 
onderhandelingen eventueel alsnog ge
moderniseerd kon worden. Met andere 

woorden: de afwijzing van plaatsing 
van nieuwe kernwapens was niet prin
cipieel. 

DE ONDERMIJNING 

Een tweede voorbeeld dateert uit de 
tijd van de legendariese 21-november 
demonstratie in Amsterdam (1981). Om 
te beginnen zat de PvdA toen in de 
koalitie-regering die de politieke 
eis van de demonstratie (Nee tegen 
Plaatsing) naast zich neerlegde. Dit 
gegeven spreekt boekdelen. Het is des 
te belangrijker omdat ook in 198ó de 
PvdA hoogtens als koalitie-partner 
zal kunnen regeren. Het negeren van 
de eis tot eenzijdige stappen. door 
de PvdA heeft een histories prece
dent. 

In het parlement schoof de PvdA ver
geleken met zijn standpunt i n '79 op 
door een eigen motie in te dienen, 
waarin het NAVO-dubbelbesluit als 
feit werd omhelsd. Samen met zijn 
koalitiepartners diende de partij 
bovendien een motie in die steun toe
zegde aan Reagan's 'nuloptie ' (de 
koppeling van kruisraketten aan SS-
20's). Een 'frontale ' verwerping van 
eenzijdige stappen dus, 

Daarnaast speelde de PvdA een ver
raderlijke rol door binnen de organi
satie van de demonstratie (~ede) aan 
te dringen op het verwateren van de 
eisen. Onder druk van de PvdA en D'66 
wèrd namelijk in de weken voorafgaand 
aan de demonstratie de hoofdleus om
gebogen tot een 'tweezijdige eis': 
Geen Nieuwe Kernwapens in Europa ' • 
Ook hier weer was de rol van de PvdA 
een dubbelzinnige: enerzijds deelname 
aan het verzet - anderzijds politieke 
inkapseling van datzelfde verzet . 

DE 
VASTBERADENHEID 

Naast deze historiese voorbeelden 
over de dubbele houding van de PvdA 
zijn er heel recente voorbeelden die 
bevestigen dat toplieden van de PvdA 
de eisen van Afstel van Plaatsing en 
Eenzijdige Stappen even gemakkelijk 
verloochenen als ze ze beamen. Een 
niet-mis-te-verstaan voorbeeld is het 
interview van Elsevier 's Magazine in 
augustus jongstleden met de oud-PvdA
minister van Defensie Bram Stemer
dink. 
Bram lijkt zo vastberaden en overtui
gend als hij zegt: "Zelf sta ik toch 
niet bekend als de grootste radikaal 
in de PvdA. Toch denk ik er niet over 
om het PvdA-standpunt inzake de Ne
derlandse kruisvluchtwapens te laten 
vallen". Vervolgens blijkt die vast
beradenheid echter niet meer dan een 
truc om de kiezers te paaien, want 
Bram predikt iets later in hetzelfde 
interview letterlijk: "Als in het ka
der van het totale NAVO-veiligheids
beleid waarvan de invulling dan wel 
op tafel moet lig en, Nederland zich 
in principe bereid verklaart om 
kruisvluchtwapens te plaatsen, dan 

valt er met ons hierover te praten". 
In feite laat de heer Stenierdink 
duidelijk doorschemeren dat de voor
bereidingen op massa-vernietiging 
voor hem door moeten gaan, want hi] 
legt breed gebarend de nadruk op een 
inpassen van het Nederlandse beleid 
in de omvattende nukleaire politiek 
van de NAVO: "In het totale nukleaire 
arsenaal vormen de kruisvluchtwapens 
immers slechts een deelprobleem". Dit 
wijst erop, dat de PvdA-topman kruis
raketten wil plaatsen onder het mom. 
dat toch andere kerntaken (die voor 
de NAVO overbodig geworden zijn!) af
gestoten zullen worden. 

(ON)BETROUWBARE 
BONDGENOOT? 

Wat ~oeten we· als vredesbeweging met 
een vastberadenheid die zo makkelijk 
inwisselbaar is? Een betrouwbaar ant
woord geeft ons Joop den Uyl in een 
verklaring op 1 oktober die door (het 
sociaal-demokratiese) dagblad Het 
Parool gebracht werd onder de koppen: 
'PvdA: Raketverdrag Bindend 1 en 'Pa~·
tij zal Overeenkomst met Verenigde 
Staten Niet Eenzijdig Opzeggen'. Vol
gens de krant verklaarde Den Uyl, die 
eerder de bijnaam Joop Atoom ver
wierf, dat indien de PvdA na de ver
kiezingen van volgend jaar aan de 
macht komt, zij niet verder zal gaan 
dan te "streven naar beëindiging van 
de overeenkomst in gezamenlijk over
leg". 
Ook Den Uyl wil dus, net als Stemer
dink, de weg vrijmaken voor deelname 
aan de regering. Dat blijkt wel uit 
het feit dat de verklaring van Den 
Uyl, zoals Het Parool terecht op
merkt, letterlijk aansluit bij de 
tekst van de brief die het kabinet 
de dag daarvoor aan de Tweede Kamer 
zond over het raketverdrag met de VS: 
"Uiteraard kunnen beide partijen te 
allen tijde gezamenlijk besluiten een 
overeenkomst te beëindigen of te ver
anderen". Wat betreft het geplande 
kruisrakettenverdrag zijn Den Uyl en 
Lubbers twee handen op één buik! 
Men kan niet anders konkluderen dan 
dat de PvdA zich straks na 1 november 
zal verschuilen achter afspraken die 
er met de VS worden gemaakt . Kenne
lijk kunnen beloften aan de vredes
beweging als vodjés in de prullenmand 
worden gegooid, terwijl 'netjes' moet 
worden vastgehouden aan afspraken die 
door een andere partij gemaakt worden 
met een regering, die met zijn mili
taristiese politiek aanstuurt op ver
nietiging van de wereld. 

Uit de geschiedenis én uit recente 
<~itspraken van PvdA-leiders kan men 
niet anders konkluderen dan dat de 
partij een betrouwbaarder bondgenoot 
is voor de Verenigde Staten dan voor 
de Nederlandse vredesbeweging. De 
vredesbeweging doet er dus niet ver
standig aan zijn lot in de schoot van 
zo ' n onbetrouwbare bondgenoot te leg
gen. In plaats daarvan zouden vredes
groepen en -organisaties juist de 
zelfstandigheid van de beweging 
moeten zien te garanderen . 

Peter. 

PARTIJ VAN 
DE ARBEID 
Tn 1972 besloot het PvdA-kongres met 6.000 
tegen 4 .200 stemmen dst Nederland in 1976 
uit de NAVO zou moeten treden, els de NAVO 
dan niet elle kernwapens uit Nederland ver
wijderd zou hebben, een 'no-first-use'
verklering afge~egd zou hebben en dikteto
riale regimes geroyeerd zou hebben. (Be
doeld werden vooral Griekenlood en Portu
gal.) Op grond van dit kongres-besluit was 
een PvdA deelneme aan de regering prakties 
uitgesloten. Door te dreigen met aftreden 
door Den Uyl, slaagde de partijleiding erin 
het besluit in een vierde (I) stemming af 
te zwakken. De eisen werden niet meer als 
onomstotelijke voorwaarden voor verder· 
NAVO-lidmaatschap geformuleerd, maar sla 
wensen . 

In 197S - de PvdA vaa inmiddels regeringe
partij - liet het kongres zich niet meer 
door de partijleiding chanteren . Het formu
leerde een hele reeks eisen aan de NAVO en 
stelde de voortzetting van het Nederlandse 
l idmaatschap afhankelijk van de vervulling 
van die eisen tot 1978. De eisen bestonden 
o.a. uit de verwijdering van een groot ge
deelte van de taktieae kernwapens uit Euro
pa; afzien van. iedere modernisering van het 
atOOIIWapenpotentieel in Nederland; 'vrij
stelling' van de Neder landse krijgS1118cht 
van atoomtsken; de NAVO moet een 'no-first
use'-verklaring afleggen. Deze eisen waren 
de ~~eest vergaande die ooit door een aoc:i
asl-demokrstieae partij in Europa aan de 
NAVO gesteld werden. Zij betekenden een ne
derlaag voor het partijbestuur. Na de ver
kiezingen van 1977 kwam het helaas niet tot 
een voortzetting van de regeringakoalitie 
tussen de PvdA en het CDA. 
Hoewel de PvdA de grootste frslttie in het 
parlement had ging ze in oppositie. De PvdA 
top werd hierdoor niet in verlegenheid ge
bracht door de daad bij het woord te moeten 
voegen en uit de NAVO te treden, ze hoefde 
ook niet tegen het kongresbesluit in te 
handelen. 

In 1979 konstateerde het PvdA-kongres dat 
de eisen uit 197S op geen enkele manier 
door de NAVO vervuld waren. Ze besloot 011 

' taktiese redenen' het 'voorwaardelijke 
kritiese NAVO-lidmaatschap' voort te zet
ten. Wel werd een zelfstandigere opstelling 
van Nederland inzake het veiligheidsbeleid 
geëist en - in overeenstemming met de IIV
kampsgne - de verwildering van alle kernwa
pens uit Nederland. Omdat Den Uyl weer 
dreigde met aftreden als lijsttrekker werd 
deze eis door het kongres vso februari 1981 
weer doorgestreept. De eis werd veranderd 
in een 'lange termijn doel'. 
Het tot vandsa.g geldende progr81J1118 eist de 
.afstoting van vier van de zes Nederlandse 
stoomtaken, geen opvoering van de konven
ttonele bewpening en een vermindering van 
de bewapeningauitgaven. Bovendien. wordt 
elke invoeri..n.g vso nieuwe kernwapens m.n . 
de plsatsing van kruisraketten en Pershing 
li's afgewezen. Deze afwijzing van het NAVO 
dubbelbesluit was een ven de redenen waarom 
de PvdA/D'66/CDA-coalitie van mei 1981 nog 
geen jaar standhield. Ondanks dat Den Uyl 
in de nieuwe coalitie-onderhandelingen 
vooratelde de voorbereiding van de plaat
sing ven kruisraketten in Nederland mee te 
zullen dragen als minister, maakte de PvdA 
na de verkiezingen van september 1982 geen 
deel uit vso de regering. 

Het uit de regering blijven maakte bet de 
PvdA wel weer makkelijk om radikalere 
standpunten in te nemen . Binnen de vredes
beweging begon zij haar imago weer op te 
krikken. Zo kon het gebeuren dat de PvdA 
in september 1982 plotseling weer tot de 
'vredespartijen' bleek te horen, terwijl 
ze voor de verkiezingen van mei 1981 nog 
als de partij van Joop Atoom werd gezien. 
Huub. 

Gedeeltelijk overgenomen uit: "Kleine ency
clopedie van de Nederlandse vredesbeweging, 
deel 4" - AMT nr 4 1983. 

6 



DE GRIEZELS VAN RECHTS- kaanse regering. 
Het Ethics and Public Policy Centre 
organiseerde eerder een soortgelijke 
konferentie in Engeland. In Duitsland 
kon een geplande konferentie niet 
doorgaan door moeilijkheden ten ge.
volge van het feit dat bekend was dat 
deze organisatie achter de konferen
tie zat. Reden voor hen om bij de Ne
derlandse konferentie hun naam er 
buiten te houden. 

Iedereen kent ze van het vliegtuigje 
met de leus "Wie demonstreert er in 
Moskou" tijdens de massale demonstra
ties tegen kernwapens in Amsterdam 
en den Haag. Naast het vliegtuigje 
van het ICTO eentje van.het OSL.• 
Dat het ICTO (Interkerkelijk Comité 
Tweezijdige Ontwapening) Èm aanver
·wante klups allerminst geinteresseerd 
zijn in ·ontwapening blijkt op vele 
manieren. Wanneer we kijken naar wie 
lid zijn van het ICTO en met welke 
organisaties wordt samengewerkt, kun
nen we tot geen andere konklusie ko
men dan dat we te maken hebben met 
extreem rechtse klups. Klups die de 
NAVO en een verdergaande bewapening 
propageren. Veel leden hebben direk
te belangen bij de bewapeningswedloop 
en worden geinspireerd door een fel 
anti-kommunisme. 

KOPSTUKKEN 
Begin dit jaar werd oud vice-voorzit
ter van het CDA en ex-Europarlementa
riër J.Janssen van Raay voorzitter 
van het ICTO (vlg. eigen opgave 12000 
leden). In die hoedanigheid pleit hij 
voor tweezijdige ontwapening.Tegelij
kertijd is Janssen van Raay echter 
de leider van High Frontier Europa, 
de in Rotterdam gevestigde Europese 
afdeling van het gelijknamige Ameri
kaanse instituut. High Frontier moet 
de Star Wars in Europa 1 verkopen 1 

• 

Daarnaast is Janssen van Raay ook nog 
voorzitter van de bond van beroeps
voetballers, de VVCS, die aangeslo
ten is bij de FNV. De FNV werkt juist 
mee aan het volkspetitionnement. 
De direkteur van High Frontier is de 
ex-luchtmacht generaal Graham, die 
jarenlang hoofd van de militaire in
lichtingendienst in de VS was. Graham 
is bovendien een militante anti-kom
munist en lid van de World Anti-Com
munist League, net als Janssen van 
Raay en verschillende anderen binnen 
het ICTO. 
De ontwikkeling en het propageren van 
Star Wars werd in de VS mogelijk ge
maakt door de Heritage Foundation, 
een klup die gefinancieerd wordt door 
extreem rechtse zakenlui en politici. 
(Hun budget bedraagt jaarlijks onge
veer 10 miljoen dollar.) Het meren
deel van hun adviezen wordt overgeno
men door Reagan. Ze zijn tegen VS 
deelname in de VN omdat dit een anti
westerse organisatie zou zijn vanwe
ge de kritiek die 3e wereldlanden wel 
eens laten horen op de VS. 
De Heritage Foundation gaf Reagan het 
advies om al in een vroeg stadium de 
West Europese landen uit te nodigen 

~ * Hervormd Beraad Vredesvraagstukken 
·~ (vrij kleine organisatie) 
~ opgericht in 1980 tegen de IKV koers van 
~ de Hervormde Synode; ondersteund door o.a. 
§ê C, van Veen (VNO-voorzitter) en Mr.G.A. 
U§ Wagner ( ex-Shell direkteur) 

* Stichting Geestelijke Weerbaarheid 
~ opgericht in 1969 als reaktie op toegenomen 
§ê aktiviteiten van links; verzet zich tegen 
~ wat zij zien als aantasting van de goede 
t5 zeden. Lid is o.a. Frits Philips. 

* St. Bijbel en Vredesvraagstukken 
~ De st:ichting is een dochter van de E.O. 
o Opgericht in 1979 door M. Leerling en A, 
~ Wagenaar, beiden van de RPF. De stichting 
~ brengt jaarlijks de Shalomkrant uit als 
c,: tegenwicht van de vredeskrant • 
...: "De overheid is een instelling van God". 

~ * Federatie voor Wereldvrede 
~ (Nederlandse afdeling van de Moonsekte) 
~ Dit is een mantelorganisatie van voorheen 
E-. de Unified Family, opgericht in 1954 door 
~ S.M. Moon. De federatie werd door TAM 
~ Verheyen opgericht, die eind 1971 in het 
~ bestuur van de Ned. VolksUnie zat. Doel is 
~ het bestrijden van het kommunisme. Sekreta-
0 ris Bob Exler is aktief in OSLIConstruktief 

Jong Nederland. 

* Oud Strijders Legioen 
(40 afdelingen, 12.000 begunstelingen) 
Opgericht in 1958 als afsplitsing van het 
Veteranen Legioen Nederland door P .J .G.A. 
Ego. Het blad dat het legioen uitgeeft is 
Stavast. OSL heet nu Stichting voor Vrij
heid en Veiligheid. 
* Burge~partij voor recht en veiligheid 
(bekend door Ridder van Rappard} 
De partij werd opgericht in 1983 door Van 
Capel die ook lid is van de Nationaal Demo
kratiese Partij. De partij is voor een 
sterke defensie, handhaving van de orde, 
recht en goede zeden en voor een scherper 
optreden tegen buitenlanders. 
* Young Europeans for Security 
Is opgericht in januari 1985. 
* Werkgroep voor gezag en vrijheid 
Werd in Groningen in 1982 opgericht n.a.v. 
de akties tegen de munitiétreinen. 

om deel te nemen aan het Star Wars 
projekt óm zo een heftige oppositie 
bij de uiteindelijke invoering ervan 
te voorkomen. 

leiding met explosieven langs de 
grens met het Oostblok aan te leggen. 
In 1982 richtte hij samen met Vermaat 
-publicist en ideoloog van het ICTO 
en de OSL- de Stichting Vre.despoli
tiek (SVP) op. De SVP en het ICTO 
werken nauw met elkaar samen. 

De Heritage Foundation onderhoudt ook 
kontakt met het Oud Strijders Legioen 
(OSL) waarmee ze een uitwisselings-
verdrag hebben gesloten. Tenslotte nog iets over een aantal 
Vanaf het begin zijn veel OSLers ak- DE V s. BETAALT organisaties waar veel kopstukken van 
tief in het ICTO. Ook Janssen van de anti-vredesbeweging kontakt mee 
Raay heeft goede kontakten met het hebben of aktieve leden van zijn. 
OSL. Hij kan het goed vinden met Pros. In september 1983 organiseerde de SVP Opvallend is dat veel van deze orga-
per Ego, oprichter en voorzitter van een internationaal kongres over nisaties regelrechte propaganda-appa-
het OSL; schrijft regelmatig in Sta- 'kernwapens en de kerken'. In '82 was raten zijn van de NAVO, van een ster-
vast, het OSL tijdschrift en houdt de SVP al benaderd door de Ethics and ke defensie en van het "rode gevaar". 
toespraken op landelijke dagen van Public Policy Centre (Centrum voor De Atlantiesé Commissie werd in 1952 
het OSL. Tevens is Janssen van Raay ethiek en openbaar beleid) uit de VS opgericht en is voortgekomen uit o.a. 
een goede vriend van het apartheids- om zo'n konferentie te organiseren. de Europese Beweging in Neäerland die 
regiem in Zuid Afrika. Hij neemt deel Dit centrum is een van de meest kon- in de beginperiode door de CIA finan-
aan de jaarlijkse bijeenkomsten van servatieve denktanks in de VS. Het cieel ondersteund werd. Het bedrijfa-
de Nederlandse Zuid Afrikaanse Werk- is v66r een sterke defensie, v66r een leven, o.a. Shell en de Unilever zijn 
gemeenschap (de Saamtrek). Volgens ongekontroleerde CIA, vó6r Zuid Afri- geldschieters van de Atlantiese Com-
hem zouden radikale veranderingen in ka, was tegen Carter 1 s mensenrechten missie. Volgens Janssen van Raay is 
Zuid Afrika funest zijn en moet de politiek en is tegen kerkelijke steun "het belangrijkste verschil tussen 
apartheid alleen maar een beetje bij- aan bevrijdingsbewegingen in de derde de Atlantiese Commissie en het ICTO 
gesteld worden. Het Westen moet dat wereld. dat de eerste geen christelijk gezel-
belerende vingertje maar eens naar Van dit centrum waren twee mensen schap is en het ICTO wel. 
beneden halen, vindt hij. aanwezig op het kongres, te weten de Het Oost West Instituut werd in 1960 

onderdirekteur Raymond English en me- door de Binnenlandse Veiligheids 
Een ander belangrijk gezicht in deze dewerker E.Stephen Hunt. Hun reis en Dienst opgericht om gegevens te ver-
hoek is Prof .Alting von Geuzau. Van andere onkosten werden betaald door zamelen en om de kennis die bij ver-
hem komt de mythe dat de vredesbewe-' de US Information Service, de offi- schillende westerse veiligheidsdieng-
ging wordt betaald door Moskou. Hij ciele Amerikaanse voorlichtings- ten ligt opgeslagen over kommunisme, 
is lid van de Raad van Advies van het dienst. Deze laatste betaalde tevens Soviet spionage en infiltratie dienst 
ICTO, treedt op als spreker op jaar- de Amerikanen die op de konferentie baar te maken voor voorlichting van 
vergaderingen van het OSL en zit net toespraken hielden, te weten Louis de publieke opinie. 
als Janssen van Raay in het aanbeve- G. Fields (VS vertegenwoordiger bij De World Anti Communist League werd· 
lingskomitee van de "Vrije Vrouwen" • het VN ontwapeningskomitee in Genè- in 1967 opgericht door S.M.Moon van 
De "Vrije Vrouwen zijn tegen het eman. ve), Sven Krämer (staflid voor wapen- de Moon-sekte, in samenwerking met 
cipat:i:ebeleid, tegen vrije abortus, beheersing bij de nationale veilig- de regering van Taiwan.O.a. de Inter-
tegen ongehuwd samenwonen, tegen be- heidsraad op het Witte Huis), de je- national Cultural Foundation en One 
wust ongehuwd moederschap en vóór het zuit Father Francis Winter en de Lut- World Crusade zijn mantelorganisaties 
gezin als hoeksteen van de samenle- herse dominee Reverend R.J.Neuhaus. van de WACL. Ze hebben nauwe banden 
ving. Het aanbevèlingskomitee van de Nederland werd bewust uitgekozen voor met de fascistiese Vlaamse Militanten 
"vrije vrouwen" bestaat overigens de konferentie aldus E.Stephen Hunt. Organisatie. Ze hebben een eigen pers 
voor het overgrote deel, uit mannen. 11 buro-Free Press Int.- en hebben o.a. Je zou Nederland een frontlijnstaat 
Alting von Geusau is ook bestuurslid The Washington Times opgekocht. 
(geweest?) van het door de BVD opge- kunnen noemen in de strijd om de 
richte Oost West Instituut (nu Cen- kernbewapening." Wat verder opvalt is hoeveel hoogge-
trum vor Europese Veiligheid en Samen De Amerikaanse overheid had duidelijk plaatste ICTO en SVP leden op de een 
werking). Bovendien heeft hij goede alle belang bij deze .~onferentie en of andere manier betrokken zijn bij 
kontakten met de Atlantiese Commissie steunde deze financieel door alle het ministerie van defensie. 

kosten voor de Amerikaanse deelnemers 
(propaganda instituut voor de NAVO) • op zich te nemen. Het SVP werd dus Het is wel een griezelverhaal gewor-
Dan is er nog Ploeg, de staatssekre- financiëel ondersteund door de Ameri- den, maar de omvang van deze anti-
taris voor landbouw en visserij. Dezerl----------------------------------------~ groepen lijkt veel groter dan het in 

::: ~:e!!adve;:n f:::;:s;anHi~eti~ci~~ PE ZWIJG-EN'OE MEER.DE'Rt\€l'O werkelijkheid is. De meeste van deze 

lid van het OSL, zit in het komitee DCSli8 organisaties hebben maar weinig leden 
en ook de grotere organisaties hebben 

van aanbeveling van de St. Geestelij- maar een kleine aktieve kern. ze wer-
ke Weerbaarheid, zat in 1983 in het ken vooral via hun uitstekende kon-
bestuur van de Atlantiese Commissie, 
is lid van het OSL, van de VVD en van takten met hoogwaardigheidsbekleders 

VOOR Tw~r p .. , •·'A"" · r... van regeringen, bedri ifsleven en de World Anti-Communist League. (Van --E:!::Z.IJ I<TE Or-.Tvvnr-ENIN\T leger. De parlementaire demokratie 
hem is de uitspraak dat de Anne Frank blijkt eens te meer een lachertje. 
Stichting een krypto-kommunistiese Jenneke en Jackie 
organisatie is.) Ploeg heeft ook een Bronnen: 
staat van verdienste in het leger. -De Rechterkant van Nederland van het Anti-
Hij heeft op de school Reserve Offi- fasciaties Kollektief 

-Afdruk, anti-fascisme tijdschrift 
eieren Infanterie en op de Hogere -Het anti-IKV door Washington betaald? Vrij 
Krijgsschool gezeten. In 1949-'50 Nederland 1/10/'83 
vocht hij in Nederlands Indië, in -12 vragen over het OSL, Gronings Komité te-
1953 '54 1 11 · K gen fascisme en racisme 

- a S vrijwi iger 1n orea. -Bunkerbouwer leidt de Europese lobby voor 
Hij werkte voor de LAMID (Landmacht Starwars, De Waarheid Bijlage september '85 
Inlichtingen Dienst) en was hoofd op- -Geen man,vrouw of cent voor het peti 
leiding in de 1 7 december' divisie. Volkskrant 12/10/'85 

van ICTO en SPV 

Nog een kopstuk is VVD Ze kamerlid 
prof.Voorhoeve. Hij treedt op als de
fensie adviseur van Nijpels en kwam 
ooit op het zotte idee om een pijp-

* Stichting VredesPolitiek 
Werd opgericht als een vervolg op het Euro
pees Instituut voor Vredesvraagstukken. 
Vermaat, mede-oprichter SVP,(ICTO,OSL 
Atlantiese Commissie, EO) 
direkteur 
oud mar1ne officier F.T.H. de Bree 
bestuur: 
R.E.F.M. Nijhof, voorzitter (ex-DS'70 ka
merlid, lid OSL) 
Drs. K.A. Nederhof, sekretaris (lid Atlan
tiese Kommissie) 
Ir. E.J. de Rijk-van der 'Gracht (in 1983 
sekretaris bestuur Atlantiese Kom missie) 
Prof. J,J,C. Voorhoeve (bprichter zie bo~en) 
raad van advies 
D.P. Spierenburg, voorzitter, oud NAVO-amb. 
Dries van Agt (oud minister president CDA) 
Bisschop Bär 
Dr. J.Z. Baruch (DS'70, lid OSL) 
Prof.Dr, S.W. Gouwenberg (Oost-West Inst) 
Dr. L. de Jong (E.O.) 
P.J.S. de Jong (oud minister van defensie, 
oud minister-president) 
Drs. M. Korzee 
H.J. de Koster (oud minister van defensie) 
Prof. Mazure (DS'70} 
Dr. J.C. van Noordwijk van Veen 
Dr. C.L. Patijn (PvdA) 
Mr. M.W. Schakel (NZAW, kom. van aanbeve
ling St. Geestelijke Weerbaarheid, ex-ARP, 
M.W, Wierda (Oost-West Instituut, Atlantie
se Kommissie, ex-kamerlid PvdA. 

Opgericht in mei 1978 als anti-IKV beweging 
binnen de Gereformeerde Kerk. 
bestuur 
J. Jansen van Raaij, voorzitter (zie boven) 
Mw. M. de Lange-Burger, sekretaris 
raad van advies 
Ds. H.G. Abma (ex-SGP kamerlid) 
Prof.Dr. J. Douma (E.O., Ons Leger) 
A.A.M.E. van Erp (2e kamerlid VVD, OSL) 
W. Mateman (2e kamerlid voor het CDA, OSL, 
World Anti-Communist League) · 
H. Meyer (Kolonel b.d., OSL-bestuur, blad 
Koers. ~an de St •. Geestelijke Weerbaarheid)· 
A. Ploeg (zie boven) 
Ds. J.J. Poort (OSL-bestuurslid, RPF) 
Prof.P,J, Teunissen (OSL, SVP) 
Drs. K. de Vries (OSL, le kamerlid CDA, het 
blad Ons Leger) 
Jhr.Prof.Dr. F.A.M. Alting von Geuzau (zie 
Verder: boven) 
Mw. J.M. van Aalzum (kontaktpersoon OSL-
werkgroep Joure) · 
G.A. Offringa (sekretaris OSL-Groningen, 
medeoprichter werkgroep voor gezag en vrij
heid, ICTO-Groningen) 
Drs. P.B.R. de Geus (oud minister van De
fensie, SVP en medewerker blad ICTO-infor
matie) 

Deze lijsten zijn lang niet kompleet, en 
gedeeltelijk overgenomen uit verschillende 
bronnen. 

IS ALSOF ER IEMAND AAN DE 
DIE WORDT ACHTERVOLGT DOOR EEN 
MOORDENAARS EN ER WORDT GEZEGD: 

BLIJF MAAR BUITEN WANT WIJ HEBBEN 
OOK WAT PROBLEMEN. 

is wat er momenteel met de Tamils 
Nederland gebeurt. De eerste 280 a 

gen zijn afgewezen. Tamils 
in een gevangenkamp hebben ~~,z~,L~"• 

r mishandeling en marteling sche
en inslag zijn; vluchtelingen 

zeer naaste familiteleden zijn 
pakt of vermoord: hen wordt verteld 
t hun vrees voor terugkeer naar Sri 

ongegrond is. Het ontmoedix~, .. x,~-. 
leid,m.n. de bed-bad-brood-regeling 

~ de Tamils in een uitzonderinga
tie geplaatst. 

oor ons is dit alles ondenkbaar. Wij 
oepen jullie op tot daadwerkelijke 

teit met de Tamil vluchtelin-

informatie schrijf 
teitsgroep Tamil vlucuLe~~u.ge"• 

Oranje Nassaulaan 51, 
.020-646664 - ma.wo.do. van 10-14u 
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GROOTSTE SCHOLIERENSTAKING 
ALLER TIJDEN 

De verst gevorderde aktie van burgerlijke ongehoorzaamheid die op l november 
wordt georganiseerd is de jongerenstaking . 'Jongeren tegen Kernwapens' orga
niseert dan een staking van een dag als aktie tegen de kruisraketten op alle 
middelbare scholen, HBO instellingen en universiteiten. Het is niet de eerste 
keer dat scholieren op deze radikale manier hun protest aantekenen . Vorig 
jaar, op 10 mei , was er al een landelijke scholierenstaking en eerder al op 
12 april staakten 7000 Amsterdamse scholieren tegen de raketten. Maar nu 
wordt het beslis t de grootste scholierenstald,ng aller tijden . 

Wat staat er zoal te gebeuren op l 
november? I n een aantal grote ·steden 
worden demonstratiés gehouden. Dat 
gebeurt in Eindhoven , Arnhem , Ensche
de, Heerlen, Breda, Doetinchem, Rui
zen, Delft, Amstelveen, Leeuwarden, 
Deurne, Etten Leur, Leiden, Delfzijl, 
Emmen , Deventer, Groningen , Utrecht, 
Tilburg, Voorburg, Wijchen, Zwijn
drecht en Zoetermeer. 

Daar zullen demonstraties langs de 
scholen worden gehouden, van waaruit 
naar een marktplein wordt getrokken. 
Maar niet alleen in deze grote plaat
sen zijn jongeren aktief . Ook in 
kl eine stadjes of dorpen zitten ak
tieve jongeren die wat gaan onderne
men op hun school . Zoals bijvoorbeeld 
in Munster Geleen, IJhorst, Holten, 
Leek, Texel, Hulst, Kring van Dorth, 
Woudrichem, Swifterbant, West-Knol
lendam en in Twijzel. Daar woont Ami 
van der Werff die op de Christelijke 
MAVO van Buitenpost zit , evenals Twij
zel een deel van de gemeente Achtkas
pelen. Hij probeert de leerlingenraad 
van zijn school mee te krijgen in de 
organisatie van de scholierenstaking. 
En dat moet wel lukken, want de stem
ming is uitstekend. "Kortgeleden zijn 
een paar stickers tegen het Volkspe
titionnement op school aangeplakt , 
maar die werden er binnen een paar 
minuten weer afgehaald." En de leer-
lingenraad heeft al wat ervaring in 
de akties tegen de kernwapens. "Vorig 
jaar op 10 mei, " vertelt Ami , "hebben 
we een wilde staking georganiseerd , 
vanaf 12 .00 u is er 10 minuten gezwe
gen. Midden in de overhoringsbeurt . 
Onze leraar was hartstikke boos. In 
het begin dreigde hij , maar iedereen 
hield vol en toen draai de hij wel 
bij." 

JUBILEUM? 
Voor de leerlingenraad van de chris
telijke MAVO in Buitenpost worden het 
drukke tijden want ze zijn ook nog 
allemaal uitgenodigd op een trouwerij, 
van de administratrice van de school. 
Zij willen ook nog wel een disko or
ganiseren en die staking natuurlijk. 
"Een beetje moeilijk , " vindt Ami , dat 

KOLOfON 
Een spec i ale krant. k•ii11.c:n de ubon
nees van de Vrcdesakllckrnnt deze 
keer. Gemaakt samen met mensen van 
hel AnLi-~lili t ur i sl i es Onder zocks
kollektJef dat het tijdschrJ ft Al'10K 
uitgeeft . AQ,pJeidlng voor rleze sa
menwerking ziJn de vrcde!';akLics dlt' 
ge J>la nd z iJil ~l()or e l nd oktober/be
gln november. Na he t Volkspel1Lion
nemen t moelen we de eerste m1nisLer 
laten voelen, d~t we z i jn gesjoeme l 
niet langer pikken ! Nuas t aandacht 
voor .tkLies wordL uitvoer!~ inge-
gaan op hete thema's voor de vre
tlesbe~o.eging op tlll moment: ·•'1\,l is 
de rol van de f'vdt\ d lC ZO'n sroot 
:.tempel drukt up de vredesbeweging? 
Dunoen ~o.e nog cen7!Jdig bit 1ven, nu 
het stundpunt van hel TKV-hestuur 
\·er~o.alert? \\aarom nii'L uit de NAVO? 

er net op l november een leraar op 
school zijn 25 jarig jubileum als le
raar viert. "Daar moeten we nog wat 
op vinden . " 

En dan Zl.Jn er nog de grote steden 
waar aparte manifestaties worden ge
organiseerd . Zoals in Naastricht. 
Daar wordt vanuit de scholen ' t Vel
deke, het Stedelijk en het St Maar
teoscollege naar andere scholen ge
trokken, de lange stoet die dan ont
staat gaat naar het Vrijthof of de 
Markt, en eventueel ook nog naar 
jongerencentrum Combi. I n Maastricht 
zit de stemming er al goed in want 
daar is op 3 oktober door zo'n 100 
scholieren op het Vrijthof een atoom
slachtofferschouwspel gehouden. De 
mensen die daar aan meededen zijn ook 
betrokken bij de voorbereiding van 
de jongerenstaking. 
Er is in Maastricht goede hoop op 
grote deelname omdat vorig jaar ook 
zo'n 2000 scholieren staakten. En nu 
doen ook de studenten van universi
teit en HBO instellingen mee . 
Zo'n 40 km verderop, in Sittard , 
wordt ook een aparte manifestatie ge
organiseerd. Daar zal ook een scho
lierendemonstratie door de stad trek
ken, die eindigt in jongerencentrum 
Don Quichot. Limburgse scholieren en 
studenten die nog meer willen weten 
moeten bellen naar Aart Hemker, 043-
217209. 

DE KLAS 
UITLOPEN 

In Haarlem wordt ook in een demon
stratie langs de scholen getrokken. 
Op zowat alle Haarlemse scholen zit
ten kontak tpersonen die meewerken aan 
het slagen van de staking. Ook in 
Haarlem zien ze het wel zitten want 
vorig jaar deden al 3000 scholieren 
mee . De demonstratie zal naar de Gro
te Markt trekken waar een manifesta
tie met bands en sprekers wordt ge
houden . Ze proberen Mient Jan Faber 
daar voor te strikken, maar "dat zal 
wel moeilijk worden." 

HO~ AMOK 

J:en jaarnbonncmenl voor 1\MOK kost: 
[17 , 50. Voot 4 nummers per 1oor . 
Behalve artike len ovm d~.; vredcs
he~o."eging . ook . tchl<.>rgroncl at Ll kf'lc.>n 
over de llewapeninR , ck cil•tlll• we
reld en r~>pressle . 

~laak f 17,50 over op giro 5'>foï607 , 
L.n.v. AMOI: , lltrec hl . 
Of s t uur de;tC bon ne~<H \~!OK . Es
dourn~tra~t ll., 35'>1 AJ liL recht . 

~aöm . . ..... ... . .. .. . . .. . .. . .... .. . 

Adres .............. . ......... . .. . 

ros(COdf' . , .... . ...... · · . · · · · · · · · · · 
\~'oonpli.JatS .. . .... .. . ....... •.. .... 

I? 
• • 

In Nijmegen pakken ze het weer wat 
anders aan . Daar gaan ze gewoon tot 
12. 00 uur naar school en klokke 
twaalf staan alle Nijmeegse scholie
ren op, pakken hun tas en verlaten 
de banken op weg naar het Goffert
park . Uit de les lopen maakt meer in
druk dan 's ochtends niet komen. , 
De studenten van de universiteit doen 
ook mee, en zij halen de scholieren 
op om in demonstratie naar het Gof
fert~ark te gaan. Daar wordt een ma
nifestatie georganiseerd waar waar
schijnlijk ook Yell komt, een plaat
selijk bekende band . 
In Nijmegen zijn ze voorbereid op 
lastige leraren en schooldirekties. 
Daarom hebben ze nu al brieven ge
schreven, Eén aan alle leraren en een 
"hele ne1:te" aan alle schooldirek
ties . In deze brieven staat wat de 
bedoeling is van de staking en wordt 
gevraagd geen proefwerken op 1 novem
ber te plannen. Toch zijn er scholen 
waar de effiesjes met de oproep ver
wijderd worden . Maar niet op alle 
scholen. Wie in de omgeving meer in
formatie wil over de staking , of 
klachten heeft over ieraren die te
genwerken kan bellen naar 080-230016. 

Een bijzondere plaats waar mee en te
genwerking samengaan is Zevenaar. 
Daar werden op het schoolplein van 
het Liemerscolle~ twee jongeren door 

BO~ VhEDESAKT1EKRANT 

Zes keer per jaar nieuwtjes over de 
strijd r.egen de bewapcnin~ in de Vrc
desaktiekrant . Abonneer j e voor f20 
''P l i en nummers . 

Mank f20,- ove r op giro 5538Jl.9 , 
t . n. v. Vredesakt1ckrant, Amsterdam. 
Of stuur de bon naar , Vrcdesaktie
kront , PosLbu~ l 13L.7, 1001 Gil i\msl<'r
dam . 

Naam ............... . . .. . 

Adres ............ .... .. . 

Po::; t code . ... . .................... . . . 

\,'oonp laats ........ .. ... . .... . .. .. . . . 

de politie opgepakt omdat ze folders 
uitdeelden . Maar de direkteur van de 
MAVO belde op naar Jongeren tegen 
Kernwapens om te vragen waar de fol
ders bleven , die hij wilde laten uit
delen . 

In Den Haag verzamelen zich 0111 halr 
tien scholieren om in een demonstra
tie naar andere scholen te gaan. Van
daaruit zal men naar het Binnenhof 
gaan , waar precies dan, op 1 november 
de regering haar besluit bekend zal 
maken . Het is de bedoeling dat er erg 
veel lawaai wordt gemaakt . Van het 
Binnenhof af gaat de demonstratie 
naar jongerencentrum 't Paard van 
Troje voor een manifestatie om twee 
uur 's middags. Met misschien de 
Frank Boeyen groep . In de voorberei
ding voor de staki ng worden op de 
Haagse scholen fOOO folders uitge
deeld. De scholieren uit Voorburg en 
Zoetermeer komen ook naar Den Haag . 
Ook in Den Haag heeft men een i nfo 
en klachtenlijn (070 -461616 en vraag 
naar Annet of Wilko) 

En tenslotte Amsterdam waar een de
monstratie door de stad trekt die 
naar een manifestatie leidt in de ou
de werkhal van Diesel Werkspoor bij 
de Czaar Peterstraat. Het begint er 
op te lijken dat dit:. inderdaad de 
grootste scholierenstaking aller tij
den wordt. Als jij in een plaats 
woont waar nog niets gebeurt bel dan 
voor informa tie naar 080 - 230016. Dit 
is ook het landelijke nummer van 
Jongeren tegen Kernwapens . 

LAAT DE SCHOLIERENSTAKING EEN SUKSES 
WORDEN! STIJJN JtK , OOK FINANCIEEL! 

HET ENT110USIAS~1E VOOR DE SCHOLTEREN 
(+ STUDE~TEN)STAKING/JOXCERENAKTIE
DAC: OP 1 NOV»IBER IS GROOT. HET Fl
NA~Cl~LE TEKORT OOK . 
HIT JUUTE OSDERSTEUNING ZULLE.-; ~IJ 
ER EE:\ BRUISENDE DAG VAN VERZET VAl' 
'lAKEN! 
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lli 1- ~L'Il :>()~ lede lllt~<tVI' \'til Blut! 
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Dinsdagochtend om kwart voor tien 
viel de politie binnen. Alles hebben 
ze meegenomen. Het archief , de finan 
ciele en ledenadministratie , alle 
krantenknipsels, alle dossiers over 
actuele zaken . Daarbij moet je denken 
aan alle informatie over de kruisra
ketten maar ook bv. een dik dossier 
over sexueel geweld in het leger. 
Enorm veel knipsels over allerlei on
derdelen van het militair apparaat. 
Bladen, brochures, documentatie en 
informatiemateriaal. Brievenboeken 
zijn weg, de persoonlijke postvakjes 
zijn geleegd. De meeste militaire 
vakbladen waar AMOK op geabonneerd 
is hebben ze achter gelaten . Wèl weg 
zijn de laatste jaargangen van de RVF 
knipselkrant en van bv . het -interne
Bond van Dienst plich tigenbulli tin ••• 
De afgelopen jaren was AMOK uitge
groeid tot een belangrijke schakel 
binnen de vredes en anti-militaristi
sche beweging . Haar belangrijkste 
kracht ligt in de enorme hoeveelheid 
informatie over 'het militarisme ' die 
bijeengebracht is. Informatie op pa
pier maar ook informatie in de hoofd
en van de medewerkers en medewerk
sters. Ze zijn goed thuis in het mi
litaire vakjargon wat soms uiterst 
handig is4 Ze kunnen je alles ver
tellen over de structuur van het le
ger. Soms denk je bij deze anti-mili
taristen : het liefst waren ze zelf 
generaal . Soms vraag je naar iets en 
raken ze op een zijspoor en kunnen 
ze uren vertellen over de details van 
een of ander wapensysteem en dan kom 
je weer ' niet aan de weet wat je wil 
weten . Maar meestal gaat het wel goed 
Zeer veel groepen raadplegen AMOK als 
ze nauwkeurige en betrouwbare infor
matie willen hebben , of het nu is 
om een artikel te schrijven, een ra
dioprogramma te maken, of ~m een ak
tie te voeren . 
Het spreekuur iedere dinsdagmiddag 
wordt druk bezocht. Daarnaast maken 
ze een kwartaaltijdschrift, een vak
blad, met achtergrondartikelen over 
het militarisme . De oplage van het 
tijdschrift stijgt gestaag . Een derde 
tak van hun aktiviteiten is het ak-

het CID wel eens een toe moes 
niserend werk binnen radikatere delen slaan . 4 . Het repressieapparaat 
van de vredesbeweging en de anti- haar grenzen aan het verleggen. 
militaristische beweging. Je komt ze Uit de gestolen CID documenten bleek 
tegen op de anti-militaristische da- dat d.e inlichtingendiensten in iedere 
gen i.n Nijmegen • tijdens de blokkade provincie namenlijsten aanleggen van 
van het gerechtsgebouw in Dordrecht mensen die actief zijn in vredes- en 
maar ook rond Bonk • de Vredesaktie- of anti-militaristische groepen . De 
krant, in derde wereldgroepen en S()ms hele AMOK redactie komt hierop voor 
ook bij Pax Christi of een anti-nato waarvan de helft met rode stip . Dit 
werkgroep . Het heeft te maken met hun betekent 'interneren in tijden van 
hartstocht voor echt radikale poli- toenemende spanning en/of oorlogs-
tieke strijd, het belang dat ze dreiging ' . Gewoon· omdat ze teveel we-
hechten aan radikale akties in kombi- ten • (Om aan de weet te komen waar 
natie met breed verzet , en hun voor- de militairen de concentratie-kampen 
liefde voor konsekwent , systematisch plannen moet weer bij een andere 
en opbouwend werken. dienst ingebroken worden) 
At-10K opereert dus vakomen openbaar Inmiddels blijkt uit alles dat het 
en legaal. Zij kiezen daarvoor · Het ze om de CID aktie 'te doen is. Op het 
heeft met hun manier van politiek be- huiszoekingsbevel stond vermeld : 
drijven te maken. Dat ze een documen- 'Roger en de zijnen ' . Roger trad o . a . 
tatiecentrum willen zijn. Zij breken op als getuige deskundige op het ge-
niet in • stelen geen geheimen maar bied van inlichtingendie.nsten in het ' 
puzzelen geheimen bij elkaar dmv • ar- proces van de MIBO arrestanten en op 
chiefwerk , het lezen van allerlei het moment van de inval was hij juist 
bladen en een eigen deskundigheid etc bezig met een journalist van de NOS 
Een groep uit Noorwegen is onlangs voor een radioprogramma over inlicht-
op een soortgeli jke manier van werken ingendiensten. Verreweg de meeste 
veroordeeld . De onderdeeltjes van de vragen tijdens het verhoor gaan over 
puzzel waren op zich zelf stuk voor de CID actie. 
stuk openbaar en niet geheim maar het Ret kan dus ook heel goed zijn dat 
verzamelen van al die onderdeeltjes het hier gewoon gaat om een stomme 
en het leggen van de puzzel was wraakactie van de contra inlichtingen 
staatsgevaarlijk! Zij z~Jn veroor- dienstdienst en dat justitie zich 
deeld tot acht maanden. De posit.ie voor dat karretje laat spannen. Maar 
van AMOK is vergelijkbaar met iets effekt heeft de inval wel : groepen 
tussen een speculatieonderzoekskol- die anti-militaristiese akties willen 
lectief en een scholengroep in de voeren zijf\ een zeer belangrijke in-
kraakbeweging . formatiebron kwijt . Mensen die het 
De mensen van AMOK zelf plaatsen bij enorme kruisrakettendossier hadden 
het gebeuren de volgende kantteke- willen raadplegen kunnen dit nu niet 
ningen: 1 . ze zi-:!n het als een aan- meer doen . En: uit alle notulen , in-
casting van de vrijheid van menings- terne AMOKkorrespondentie, agenda's, 
uiting, onderzoek en vergadering 2 . pé1mfletten, verzoeken om informatie 
2 . Er wordt na het 1 nov. besluit op- kunnen de inlichtingendiensten na-
nieuw een burgerlijke ongehoorzaam- tuurlijk veel opmaken . Hun dossiers 
heictsdiscussie gevoerd en het oprol- bijwerken . (Vragen naar informatie 
len van een belangri.jke groep als ivm geplande akties werden door AMOK 
AMOK daarin is een bewuste poging de- gekodeerd verwerkt) . 
ze tendens voortijdig in de verdruk- Er zijn totaal geen do-
king te brengen en te criminaliseren cumenten van de CID actie in het AMOK 
3 · De afgelopen jaren zijn er veel archief aangetroffen . Daarom wordt 
aktieinbraken geweest waar nooit nu de vondst van een klein stapeltje 

iemand voor is gepakt en dat ze zo documenten uit de bunkeracties 
zeker na de Brauw en k en Katwi en sinds 
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openbaar , aangegrepen als een s 
om de hond te sJ.aan. Roger vast te 
houden en het werk van AMOK onmoge-
lijk te maken. · 
Op deze brutale aanval moet een dui
delijk antwoord kome'n. Anders kunnen 
we het in de toekomst wel vergeten . 
Dan kunnen ze gewoon doorgaan met het 
doe~ van i nvallen, huiszoekingen bij 
rad1.kale progressieve mensen . Dan is 
de volgende keer de redactie van 
Bluf!, de Vrede~aktiekrant, het kan
toortje van vrouwen voor vrede, het 
anti-militaristisch buro of een ande
re stadskrant of onderzoeksinstelling 
aan de beur t . 
Ter voorbereiding van de blokkade ma
ken we deze bijlage/dit krantje van 
vier paginaas. Gemaakt door de redac
tie van Bluf! en de Vredesaktiekrant. 
We verspreiden het in vrij grote op
lage met diverse bladen, stadskr anten 
abonneebestanden . Bluf ! , de Vredesak tie. 
krant , de · 
Sprin 



uit de cel 
Kriminaliseren, monddood maket1. Het 
lijkt wel of het 1 november besluit 
genomen is. De vredesbeweging, in al 
haar schakeringen, komt in een nieuwe 
fase . Het Vredes Aktie Kamp wordt als 
het effe kan dagelijks ontruimd. 

AMOK wordt leeggeroofd. 
Volgens het K.K.N. moet de beweging 
tot na de verkiezingen in winter
slaap . Volgens de stedelijke K.K . N.
platforms is bet tijd om in aktie te 
komen. Het I.K.V. schrijft een bro
chure getiteld "De maat is vol" en 
wordt akuut door een kerk op de vin
gers getikt. 
Allerlei initiatieven komen er vanuit 
radikalere vredesgroepen en partijen, 
niet in de laatste plaats vanuit krin
gen rond het B.O.N.K., om tot een 
slagkrachtige bunde l ing te komen. 
Wat de vredesbeweging de laatste vijf 
tot acht jaar opgebouwd heeft moet nu, 
nu het 1 november -besluit gevallen 
is, in stelling gebracht worden. 
Misschien gaat het lukken om te ko-

men tot een mengeling van demonstra
tieve en radikale akties. Willen we 
als perspektief vasthouden dat die 
raketten er hier niet komen dan is 
een strategie met daarin naast elkaar 
• a l dan niet gekoördineerd - massa
le demonstratieve akties, om de 
breedbeid van de beweging permanent 
zichtbaar te houden, en radikale ak
ties. 
Er mag niet alleen niet gepla.atst 
worden, er mag ook niet gebouwd wor
den; andere kerntaken moeten alle, 
inklusief de illegale M 109, onvoor
waardelijk afgestoten worden; en Ne
derland moet uit de N. A.V . O. en de 
N. A.v.o. uit Nederland. 
Maar intussen, de kampagne tegen de 
kruisraketten moet nog van de grond 
komen, wordt A.M.O . K. leeggeroofd en 
zit ik nu al 9 dagen in voorarrest 
met beperking. Veel verhoren, geen 
post, geen bezoek, apart wassen en 
luchten, enz. Aan deze ellende doet 
de op zich redelijke bewaking niets 
af. 

onderzoek=belangrijk 

Altijd kranten om je heen, stapels 
die eigenl~jk nooit kleiner worden, 
neuzen en speuren naar artikelen die 
je interesseren, stukken die echt 
uitgeknipt m6eten worden. Dagenlang 
op ~on)verwarmde zolders & achter
kamertjes aande komputer of kaarten
bakken zitten. Kategoriseren, invoe
ren, verwerken, opbergen: kasten vol 
vakjes of mapPen, eindeloos op deel
onderwerpen ui tgeapi tat. 
De voldoening als er weer een hoe
veelheid informatie verwerkt is , even 
een ommetje als het allemaal wat te
veel wor dt of een bezoek aan een in
teressante bibliotheek. Hoe makke
lijk het niet is om allerl ei span
nende bibliotheken binnen te komen, 
dwalen tussen de r i jen boeken, vat 
krijgen op verschillende systemen 
en ontdekken hoeveel goeie boeken 
en jaargangen tijdschriften er niet 
te vinden zijn. Stukken kopiëren en 
plannen maken voor de ontsluiting 
van allerlei bibliotheken en syste
men om ze toeganlcelijk te maken voor 
anderen. 
Tis freaken ja, je moet er van hou
den . Tis heel moeilijk aan anderen 
uit te leggen, wat er nou zo leuk 
aan is om onder je handen langzamer
hand een archief te zien ontstaan. 
Bijvoorbeeld omdat je er toch altijd 
een beetje raar op aangekeken wordt, 
vooral zolang het archief in kwes
tie nog niet bekend is en er dus 
geen algemeen e~kend doel en maat
schappelijk nut bewezen is. Archi
veren is werk -vaak saai werk- dat 
moet gebeuren. Bet nut• blijkt pas 
op de lange te~jn, dat is een 
kwestie van noe.ste arbeid in sti l
te. 
Oirekte bevrediging is er vaak niet, 
meestal is er niet zoveel over te 
vertellen: "Wat heb je vandaag ge
daan?" - "Oh, ik heb de hele dag 
op het archief gezeten." Zijn er 
een keer dingen waar je wel heel 
enthousiast over bent, nieuwe ont
dekkingen, een buit die binnen 
komt, dan moet je weer uitkijken 
wie je daar wat over vertel~. 
Maar gelukkig zijn archivarissen 
mensen die het prettig yinden uren 
door te brengen tussen de door hun 
verzamelde informatie, zonder er al 
te veel woorden over vuil te maken. 
Zoals gezegd: het nut van archiveren 
blijkt pas na jaren. In het begin 
wordt er vooral gewerkt aan de opbouw 
van het archief, het perfektioneren 
van de systemen en eeuwige verzamelen. 
Er worden verwachtingen gewekt die 
niet waargemaakt kunnenworden. 
Archi even i.o. doen er goed aan zich 
in bet begin gedeist te houden en al
leen naar buiten te komen met gede
gen uitgezochte verhalen en kennis 
van zaken. Pas op den duur verwerf 
je je op die manier een naam en kun
nen anderen een beroep op je doen. 
Dat begint met het informeren van men
sen uit eigen kring, bekenden uit de 
aktie-wereld die naar je toe komen . 

Na een aantal publikaties kan het al 
snel breder worden, AMOK is niet al
leen voor aktieve anti-militaristen 
belangrijk maar ook voor allerlei 
groepen in de gevestigde vredesbewe
ging IKV e .d.); voor het FOK (Fascis
me Onderzoeks Kollektief) is de wis
selwerking met anti-fascismekomitees 
heel belangrijk: uit het hele land 
komen niet alleen verzoeken om in
lichtingen , maar wordt ook van alles 
opgestuurd; 

Na jarenlang verzamelen kun je ver
banden gaan leggen, onthullingen doen 
of gewoon mensen helpen die een werk
stuk gaan maken, een voordracht wil
len houden in hun (aktie)groep of 
komitê. Je kunt mensen informatie ge
ven die een zwartboek willen maken, 
of een aktie willen doen (wat weer 
info op kan leveren). 
Politici en journalisten worden din
gen toegespeeld waarmee ze kritiese 
vragen kunnen stellen. 
Kortom het nut van het archief wordt 
duidelijk. De archivaris (m/v) is 
een druk bezet mens geworden en 
heeft steeds meer te vertellen. 

+ AMOK Anti Militaristles onderzoeks 
Kollektief 

+ SPOK SPekulatie onderzoeks Kollektief 
+ FOK Fascisme Qnderzoeks Kollektief 
+ Stillenregistratie 
+ Repressie informatie & dokumentatie 

centrum (ofzoiets) i.o. 

denk je dat je informatie hebt of wilt 
hebben voor of van een van deze arcbie 
ven, stuur het dan op naar bluf, van 
ostadestraat 233c, Amsterdam. 

STEUNGROEP 

Een paar dagen na de inval is een 
steungroep voor AMOK opgericht voor 
akties, publisiteit e.d. De steun
groep bestaat uit meer dan 20 groepe.n 
en organisaties uit de anti-milita
ristiese en vredesbeweging, de anti
fascisme beweging, de 3e wereld bewe
ging en kleine linkse politieke par
tijen. 
De steungroep is door de week s ' mid
dags te bereiken op tel. 030-310377. 
Er is nog steeds veel geld nodig om 
de klap op te vangen. Giro 5567607 
tnv. AMOK, Utrecht. 

INFO-AVOND 

In Vera, Oesterstraat 44 Groningen 
is maandagavond een informatie-avond 
over repressie van de vredesbeweging. 
Georganiseerd door AMOK Noord, de 
vredesbeweging en politieke partijen. 

AKTIE - AKTIE - AKTIE - AKTIE - AKTIE 

OPENBARE VERZENDING VAN 
HET TUDSCHRIFT AMOK 

Zaterdag 30 november om 14.00u.in het 
politieburo Paardenveld . Het abonnee
bestand ligt sinds kort daar. 
Steungroep Amok, tel.0393!0377 (1•5u) 

Wat willen ze bewijzen? A.M . O. K. is 
een onderzoeksgroep voor onder an
dere de vredesbeweging.in al baar 
schakeringen. A. M.O . K. is dat in 
alle openheid met haar blad en do
kumentatiecentrum. En ik; ik ben 
medewerker va~ A.M.O.K.; ook in alle 
openheid. 
Wat willen ze bewijzen? Zijn ze echt 
zo gek om te denken dat A.M.O . K. 
vermomd als Onkruit akties doet? 
A.M.O .K. beheert een dokumentatie
centrum met meer dan 150.000 titels 
over militarisme in de breedste zin. 
Wij zijn geabonneerd op vele (vak) 
bladen en werken met open bronnen. 
Wat willen ze bewijzen? A.M.O.K. zou 
handelen i n staatsgeheimen. Staats
geheimen? Wat zijn dat? Geheimen te
gen de eigen bevolking! Staatsgehei
men zijn blijkbaar zo belangrijk dat 
ze zich een arrestatie en diefstal 
veroorloven die doen vermoeden dat 
ze ware terroristPn op het spoor zijn. 
Een ontzettend opgefokt arrestatie
team, G.B.O - Utrecht, van zo'n man 
of vijftien waaronder hulpofficieren, 
een officier van justitie en vooral 
veel breekijzers. De akties tegen 
de kruisraketten moeten nog beginnen. 
Wat willen ze bewijzen? Het 1-novemr 
ber-besluit? Bun macht? Hun balen? 
Laten we het voorlopig houden bij hun 
arrogantie! Een vredes- en antimili
taristische beweging laat zich niet 
kriminaliseren, laat zich niet mond
dood maken! De strijd tegen de kruis
raketten staat pas in de kinderschoe
nen. Gaat door ! 

Steun A.M.O.K. 

Roger 

Medewerker A.M.O.K. -in arrest-. 

het Anti-Hili taristisch Onderzoekn 

HET TUDSCHRIFT AMOK 

Vier nummers per jaar van AMOK kosten 
fl7,50. Artikelen over de anti-mili
taristiese en vredesbeweging, achter
grondartikelen over bewapening, in
lichtingendiensten, repressie, de 3e 
wereld, etc. Maak fl7,50 over op giro 
5567607 tnv. AMOK, Utrecht of stuur 
een briefje naar AMOK, Esdoornstr.l4, 
Utrecht. Of bel 030-442122. 

amokmaker 
Toen ik van A. hoorde dat de politie 
een inval had gedaan bij AMOK, en nog 
iemand opgepakt had ook, was mijn 
eerste reaktie:"Belachelijkl". Belache. 
-lijk dat ze denken dáár 'belastende' 
papieren (zoals dat heet) te vinderl.Be
lastend voor de overheid en het leger, 
ja, maar geen dingen waarop ze mensen 
van AMOK vast kunnen houden. (Gek is dat 
met papieren:'geheime papieren ' zijn de 
papieren die het meest belastend zijn 
voor de overheid en het leger -daarom 
zijn ze geheim- maar als jij ze in be
zit hebt, worden ze opeens belastend 
voor joul). Maar goed, hoewel geen re
gelmatige gebruikmaker van AMOK, wist 
ik toch wel zeker dat zulke papieren 
daar niet te vinden zouden zijn, evenmin 
als sporen die zouden kunnen leiden 
tot .• . Kortom wat een enormiteit van de 
politie om daar binnen te vallen! 
Direkt daarop dacht ik:"Dit moet te 
maken hebben met de CID- papers". 
Een gemengd gevoel;triomfantelijke 
opluchting aan de ene, woede aan de 
andere kant . Précies een jaar na de 
geslaagde i~braak in de Knoopkazerne 
in Utrecht hebben ze het dus blijk
baar opgegeven om de dadersters op 
te sporen. Omdat ze daar zo de smoor 
over in hebben, pakken ze nu maar 
AMOK, in de onwaarschijnlijk naïeve 
gedachte daar aanwijzingen te vinden, 
óf uit botte wraak, gewoon de kift dus. 
Vervolgens dacht ik:"Jezus, maar als 
ze AMOK pakken, waarom dan niet Bluft, 
of De Zwarte, of de Vredesaktiekrant, 
of noem maar één van die blaadjes die 
destijds de cm- papers publiceerden?" 
Is het gewoon een domme cowboy-aktie 
van de kit, waar ze zich nu zo goed 
mogelijk uit moeten zien te redden? 
Of kan dit soort dingen gewoon, na de 
stemmakerij van Nijpels en Rietkerk, 
waarin vredesaktivisten die het na 1 
november nog wagen op de w.c. het 

Kollektief in betere tijden. 

Iedere week BLUFI in je bus met arti
kelen over radikaal verzet op alle 
fronten. En dat voor maar f23,- ,en 
13 weken lang. Maak f23,- over op 
giro 5245710 tnv.BLUFl, Amsterdam, 
of draai 020 - 761773 en je krijgt 
BLUF! en een akseptgiro toegestuurd. 



woordje 'burgerlijke ongehoorzaamheid ' 
te fluisteren, in één bedorven adem 
worden genoemd met , pak 'm beet, de 
CCC? Als dát zo is, laten we ons dan 
maar allemaal gauw ga.an melden bij de 
politie, want Roger is niet meer of 
minder strafbaar als willekeurig welke 
bezitterster van de CID-papers, Bun
kerin Bunkerbuit, de PMC- papers, of het 
IKV-boekje Oorlogsvoorbereiding . 
Hoe dan ook, ruim een week na de inval 
zit Roger nog vast en ligt het 
grootste deel van het dokumentatie
centrum AMOK (incl. de boekhouding en 
de abonneeadministratie) op het HvB 
te Utrecht. Dat kan natuurlijk niet. 
Daar moet iets aan gedaan worden. (r) 

vragen 
Hoewel de klanten map nu op het Paar
denveld (hoofd buro in Utrecht) ligt, weet 
Karel zo uit het blote hoofd nog heel 
wat soorten groepen te noem en, die 
met vragen bij AM 0 K zijn gekomen. 
Klanten uit alledei hoeken en met aller
lei soorten vragen. Zo kwam en groepen 
uit verschillende regio's vragen naar 
welke militaire oójekten er in hun regio 
zijn. Pax Christi vroeg om artikelen 
over wapenexport naar de Derde We
reld, en om een toespraak van iemand 
van AM 0 K op een bijeenkomst. Het 
A mandla-bulletin kwam om een foto 
van een bepaald soort helikopter, die 
net door w·est-Duitsland naar Zuid-Afri
ka was gesmokkeld. En het Marokko
ko mitee verzocht A M 0 K een brochure 
te schrijven over het milil:a:ire apparaat 
in .Marokko. Cor Groeneweg kwam om 
informatie over het CC C, en het IK 0 N 
vroeg Roger om in hun program RI a over 
inlichtingendiensten op te treden. Kor
torn, voor iedere vraag kan je bij het 
anti-militaristies onderzoekskollektief 
terecht. Dinsdag middag houden ze 
spreekuur. 

Zes keer per jaar nieuws over verzet 
tegen bewapening en militaris.me en 
achtergrond artikelen. Abonneer je 
op 10 nummers van de VREDESAKTIEKRANT 
door f20,- of meer over te maken op 
giro 5538149 tnv. Vredesaktiekrant, 
A'dam ovv . 'abonnement'. Of stuur een 
briefje naar Vredesaktiekrant, Post
bus 11347, 1001 GH Amsterdam. Of bel 
020 - 865134. 

juristerij 
Het meest raadselachtige aan de hele 

affaire is eigenlijk waarom Roger vast
zit. Hij werd tegelijk met alle dozen 
vol archief-materiaal meegenomen. In 
arrestatie van overige AMOK-medewer
kersters waren ze niet geinteresseerd, 
óok niet toen deze zich kollektief 
gingen aanmelden bij de politie. Als 
grond voor zijn detinering werd opge 
geven: diefstal-met-braak en heling 
in het algemeen, en dan het "onder 
zich hebben" en "ongewenst meedelen" 
van staatsgeheimen. Bij de eerste ver
lenging hebben ze het laatste -publi
katie- laten vallen. 

De eerste twee punten zijn natuurlijk 
flauwekul, en het laatste ook, maar 
daar zal bet waarschijnlijk wel om gaan, 
art. 98 C dus. Tot grote opluchting 
van de kit waarschijnlijk werden bij de 
inval weliswaar geen CID-papieren ge
vonden, maar wel een aantal originele 
stukken van de gekombineerde Bunker
kraak Katwijk/noordwijk , die nu gebruikt 
worden ter ondersteuning van hun aan
klacht. Zwak genoeg desondanks , want 
deze papieren liggen al sinds jaar 
en dag openlijk te koop in vele boek
handels, en waren ook te zien op de 
Bunkertentoonstelling. Dat deze vondst 
eiegnlijk meer een smoesje is, blijkt 
ook wel uit het feit dat Roger voorna
melijk verhoord wordt over de CID-in
braak. 
Ook in de ogen van de Rechter-Commis

saris is het Proces Verbaal wel erg 
zwak, blijkens zijn eis dat voor verde
re verlenging nieuwe gegevens/argumen
ten ter tafel moeten komen. Donderdag
ochtend 28 wordt de detinering van 
Roger getoetst, dus err bestaat een 
theoretische kans dat ie al vrij is 
als je deze Bluf! leest . Zoniet, dan 
moet ie dinsdag voorkomen voor de ver
lenging van 30 dagen. Het argument 
daarvoor is: collusie, dwz. het doen 
verdwijnen van potentieel bewijsmateri-

inval=aanval 

Hoeveel mensen van ons hebben de 
CID-papers, de Bunkerbuit of de Wraak 
van Jhr.Mr. de Braauw in huis? Gewoon 
gekocht in de linkse boekhandel of van 
een standje. Veel mensen uit de vredea
beweging zijn dus al burgerlijk onge.
hoorzaa m, misschien zonder het zelf 
te beseffen. Ja, zelfs krimineel. althans 
dat wil de staat ons doen geloven. 
Want voor het in bezit hebben van 
staatsgeheimen kunnen ze je maximaal 
6 jaar in de bak draaien. Op die aan
klacht zit Roger nu dus vast. Of zijn 
die papieren misschien toch geen staats· 
geheimen meer nu ze gepubliceerd zijn 
en open en bloot in de boek winkel lig
gen ter verkoop? 

En tenslotte denk ik dat 
ze uit zijn op 't verder kriminaliseren 
van de anti-militaristiese beweging en 
het radikale deel van de vredesbeweging 
want ze zijn als de dood voor nog 
meer akties en nog meer mensen die 
steeds weer een stapje verder willen 
gaan in hun aktievorm en. Die m enseij 
willen ze afschrikken en waarschijnliJK 
willen ze ook wel een wig drijven tus
sen het radikale en het gematigde deel 
van de vredesbeweging. Zeker nu blijkt 
dat de af m attingsstrategie die ze toe
pasten voor de brede vredesbeweging 
niet heeft gewerkt, en dat veel mensen 
door blijven gaan met hun verzet. Ze
ker nu in brede kringen binnen de vre
desbeweging gediskuss:i.eerd wor1t over 
burgerliJlee ongehoorzaa m heid, som mige 
mensen ook al tot akties zijn overge
gaan en anderen hebben verklaard dat 
na 1 november te zullen doen. 

Opvallend is bijvoorbeeld dat vlak voor 
1 november de kam pen in W oensdrecht 
weer met de grond gelijk zijn gemaakt 
door de politie en dat ze nu weer om 
de haverklap kom en ontruim en. Waar
schijnlijk hoopten ze de kam pen nu echt 
de nekslag toe te kunnen brengen, wat 
ze uiteraard niet gelukt is. Ook is op
vallend dat mensen die aan BON K-ak
ties meededen hard zijn aangepakt. In 
juli al werden bij plakakties mensen ge
arresteerd, maar bij de noodremakties 
op 1 november zijn mensen ronduit 
grof behandeld. Veel mensen zijn opge
pakt en verschillende arrestanten zijn 

aal . Ook grote flauwekul natuurlijk, van AMOK die onrechtmatig worden vast-
want er valt nix te bewijzen, en boven- gehouden op het Hoofdburo. Misschien 
dien kunnen andere AMOK-medewerkerstres dat enkele rechercheurs bij het door-
laten verdwijnen wat ze will en! lezen van de 30 dozen archiefmateriaal 
Op AMOK was nix te vinden wat 'geheim' spontaan ant;i-militarist worden, maar 

is. Desondanks moet je bedenken dat voor de rest ligt het dokumentatie-
het altijd aan de Staat is om te bepa- centrum plat . Op dit moment wordt er 
len wat er ., geheim' is . Daarmee een kort geding voorbereid door di rekte 
wordt de hele zaak natuurlijk nog dui- belanghebbenden: fotografen, abonnees 
delijker politiek dan ie nu al is. en donateurs, om de spullen terug te 
Behalve het vastzitten van Roger, krijgen. Maar we moeten er van uitgaan, 

zijn er natuurlijk ook nog de spullen dat dat nog wel even zal duren. (r) 

kruisrakkers 
Na de inval, de rekken op het AM 0 K
kantoor zijn bijna allemaal leeg. Maar 
er werd meteen keihard aangepakt om 
het werk weer opnieuw op poten te zet
ten en dan natuurliJK nog al het extra 
werk dat de inval de groep heeft be
zorgd. 
Al een paar maanden was, of liever ge
zegd is A M 0 K bezig om van alles over 
de kruisraketten te verzamelen en in 
elkaar te puzzelen. Vragen die ze zich
zelf stellen, zoals: hoe zitten die din
gen in elkaar, hoe zien de bunkers er
uit, via welke procedures wordt plaat
sing mogeliJK gemaakt, hoe worden die 
kruisraketten ingevlogen? 0 m er maar 
een paar te noem en. 

0 m antwoorden op al deze vragen te 
krijgen wordt van all.e kanten informa
tie verzameld. AM 0 K heeft al kontak
ten in België, Engeland en de VS. Via 
het CN D (Campaign for Nucl.ear Disar
m a ment) en de Cruise W atch in Enge
land had de groep allerlei leuke infor
matie gekregen, zoals foto's van kon
vooien en gegevens over gevolgde pro
cedures. De Cruise W atch is een groep 
die vindt dat, nu de kruisraketten een-

op een hele smerige manier gefouilleerd 
en zelfs gevisiteerd, om te kontroleren 
op verdovende middelen. Dat sloeg he
lemaal nergens op en de politie ging 
volledig zijn boekje te buiten. 

Van het gematigde deel van de vredes
beweging hebben ze niet zoveel te vre
zen. Dat deel houdt zich vooral met 
de verkiezingen bezig. Herhaaldelijk 
heeft men daar al laten blijken liever 
de kant van de machthebbers dan van 
de mensen uit de eigen beweging te 
kiezen. Zo zei Sini Strikwerda op 26 
oktober in de Houtrusthallen dat het 
K K N niet zou oproepen tot burgerlijke 
ongehoorzaam·neul, en ze waarschuwde 
ook voor ' machteloosheid 1, want dat zou 
volgens baar alleen maar leiden tot ge
zapigheid of terrodsm e .... En bij het 
vertrek van Lubbers die massaal was 
uitgejouwd, gaf ze hem een zoen. 
Maar gelukkig blijken er ter rechter 
zijde van de vredesbeweging ook men
sen te zijn die hun gezonde verstand 
laten werken, in plaats van de angst 
iets te doen wat niet netjes zou zijn. 
Zo vond Jan ter Laak op een studiedag 
van het IK V afgelopen zaterdag dat 'als 
je de relatie met het radikale deel van 
de vredesbeweging niet op het spel wilt 
zetten, dan moet je daarbij zijn'. Roe
wel de leiding van het IK V het steeds 
weer moeilijk heeft met burgerlijke on
gehoorzaamheid en met die lastige ra
dikalen, heeft men intussen wel samen 
met Pax Christi een brief opgesteld 
waarin geprotesteerd wordt tegen de 
arrestatie van de AM 0 K-medewerker, 
waarin de inval bij A M 0 K een beper
.làng van de vrije nieuwsvergaring wordt 
genoemd en terugbezorging van het 
adresbestand van het anti-militaristies 
kollektief wordt geëist. 

Wat betreft solidariteit is de vredes
beweging in Engeland trouwens al een 
stuk verder. Het CN D heeft expliciet 
gesteld, dat men het radikale deel van 
de vredesbeweging nooit mag laten val-
len, om te voorkomen dat er een enor-

maal in het land Zl.Jil, ze er niet meer 
uit mogen. Ze proberen konvooien te 
beletten om van de bases af te komen, 
of anders ze hinderlijk te volgen. Uit 
de VS heeft AM OK veel m:ilita:lr-tech
niese verhalen gekregen; plus folders en 
tekeningen van kru:israkketn-fabrikanten 
als General Dy na mies. 

Al deze informatie wordt weer gekop
peld aan het werk vail de Speurgroep 
die samen met BONK (Bur$.erlijke On
gehorzaa m heid en Non m-kooperatie) is 
opgezet. Die Speugroep speurt naar 
bouwers, aanbestedingsprocedures, bouw
procedures, etc. Op die manier wordt 
geprobeerd de puzzel in elkaar te leg
gen, waar aktiegroepen weer verder 
mee kunnen. Al dit speurwerk is ook 
afhankelijk van tips die ze van anderen 
krijgen. 

Speel dus informatie die je hebt door, 
of geef door waar je weet dat die te 
vinden is. Informatie over bouw bedrijven 
die bouwen voor het· leger, informatie 
oer kruisraketten en dergelijke. Stuur 
het desnoods anoniem . Wie weet heb 
een belangrijk stukje van de puzzel. 

ging daar. Hier in Nederland weigeren 
de grote vredesorganisaties tot nu toe 
om een derselijk standpunt in te nemen 
en distancieren zich keer op keer van 
aktievor:men die de hunne niet zijn. 

Al die mensen uit de vredesbeweging 
die ook vinden dat je radikalen niet 
kunt laten vallen en die zich bereid heb 
beo verklaard burgerlijk ongehoorzame 
akties te voeren, hebben nu de kans 
dat waar te maken en te laten zien 
dat we ons door al dat machtsvertoon 
niet laten afschrikken. Toon je solidari
teit: met A M 0 K en je bereidheid om 
in aktie te kom en door zaterdag aan
staande naar het hoofd buro van politie 
te komen om de nieuwste AMOK mee 
te versturen. Kom ook naar de blokkade 
van het gerechtsgebouw volgende week, 
als Roger weer voor moet kom en. Of 
verzin zelf een aktie. Grijp nu je kans 
om te laten zien, dat het je echt me
nens is om een stap verder te gaan in 
je verzet, door die stap nu ook echt 
te doen! 

belangrijk 

Op bet moment dat je dit leest is het 
heel goed mogelijk dat Roger is ·vrij 
gelaten . Maar teruggave van het: ar
chief is voor ons net zo belangrijk 
kom dus dinsdagochtend in ieder geval 
naar Utrecht , 8 uur , Voorstraat 71. 
Je . kan voor informatie maandag ook 
bellen naar de volgende nummers: 
Bluf! 020-176773 
Vredesaktiekrant 020-865134 
Steunkomitee 030-310377 
Vrouwen voor Vrede 020- 845790 

me golf van repre.ssie zal optreden, net •------------------.. 
als het geval was in het beglil van de 
zestiger jaren, na de eerste golf van 
verdergaande akties van. de vredesbewe-



11MPIMI1 september 1980 wordt door 
Ookruit het kantoor van de Rijks-Ver
dedigingsorganisatie (RVO) bezet. De
ze afdeling van TNO doet onderzoek 
naàr wapensystemen . Tijdens de bezet
ting worden, zoals van te voren is 
afgesproken, dokurnenten op straat ge
gegooid . Door een buitenploeg worden 
ze opgeraapt . Een kleine meter doku
menten - van geheim tot dienstgeheim-

wordt er gestolen . De ME maakt een 
einde aan de bezetting. Na een paar 
uur in het Haagse politieburo vastge
zeten te hebben wordt iedereen vrij
gelaten . De tien totaalweigeraars on
der d~ bezetteraters worden aan de 
marechaussee overgedragen . De buit 
is nooit gepubliseerd. De bezetters
ters worden veroordeeld tot 10 dagen 
cel. 
D 20 mei '81 • Drie kubieke meter 
dokurnenten is de buit van Ookruit na 
de inval in het Provinciaal Militair 
Commando NH in Amsterdam. Bij de ak
.tie die ·oYerdag plaatsvindt wordt 
niemand gearresteerd. Ookruit pu bli
seert de buit in een 5-tal PMC-pa
pers. De onthullingen handelen over 
de inzet van het leger tegen de eigen 
bevolking. Over een oefening van mi
litairen tegen k~rnenergietegenstan
ders bijvoorbeeld. Over dat Nationa
le Reserve- soldaten hun wapens thuis 
bewaren. Over dat 90% telefoons afge
sloten wordt als de spanningen in Ne
derland oplopen. Er zijn geen topge
heimen bij . Ze zijn vooral schokkend 
doordat vermoedens bevestigd worden, 
je alles hun in taal kunt lezen . Als 
afsluiting van de PMC-aktie was er 
voor 17,18, 19 januari ' 82 een ten
toonstelling van de buit in Paradiso 
georganiseerd. Drie dagen voor de 
opening hiervan worden van Gennep en 
Schut (van Atheneum) gearresteerd om
dat ze PMC-papers in de etalage heb
ben liggen. Na ruim 24 uur vastgeze
ten te hebben worden ze vrijgel aten. 
Hun arres tatie leidt tot veel kon
sternatie en ekstra publisiteit voor 
de tentoonstelling & Ookruit. Nadat 
de PMC-tentoonstelling in twee dagen 
al bijna 4000 duizend bezoekerstere 
heeft getrokken doet de politie 's 
avonds een inval in Paradiso en neemt 
ze alle ten toonsten ingaborden mee . 
Met kopieën van het originele mate
riaal wordt de volgende dag de ten
toonstelling voortgezet. 
i@MtilldijiM In de nacht van 6 op 7 
juli 1982 bezetten een 7-tal Ookrui
terstere de bunker van het Provinci
aal Militair Commando Zeeland in 
Kloetingc . Na 12 uur be:>.etting arres
teert de BSB ze . Ze worden 4 dagen 
lang vastgehouden op art 98, het in 
gevaar brengen van de Staatsveilig
heid. Op ditzelfde artikel wordt d.e 
medewerker van AMOK nu vastgehouden . 
In Bluf! 26 openbaren de bezetters
ters direkt na hun vrijlating alles 
wat ze in de bunker hebben opgemerkt: 
van telefoonnummers, via de platte
grond tot, wat iedereen misschien is 
bijgebleven, de symbooltjee die de 
militairen gebruiken voor het aandui
den van de binnenlandse tegenstan
ders. De bezet tersters en de mensen 
die buiten de bunker opgepakt werden 
zijn niet verder vervolgd. Omdat het 
om éen 'maatschappelijk belangenkon
flikt ' ging is de zaak geseponeerd 
zo kregen ze te horen. 
@IMMNHM 3 september '82 wordt 
door een twintigtal AKB-ers de kamer 
van de Noord-Hollandse Commissaris 
van de Kon.ingin Roel de Wit bezet. 
De bezetting is een protest tegen de 
dumpingtransporten. De bezetteraters 
stuitten _onverwacht op z'n aktetas. 
Alle dokurnenten die ze hierin vinden 
en betrekking hebben op de vervroeg
de dumpingoperatie worden gefotogra
feerd. Daarna worden ze netjes terug
ge.stopt. Na een paar uur wordt de be
zetting be-eindigd. In Bluf! 34 wor
den de gefotografeerde dokurnenten ge
publiseerd en besproken. Zichtbaar 
werd de organisatie achter de dum
ping transporten en de centrale rol 
die De Wit hierin speelde. 
- Als aktie tegen de dreigende 
ontruiming van een pand in de Bloem
straat worden op 15 februari '83 een 
vijftal gemeentelijke voorposten en 
het Buro Bestuurskontakten bezet. Bij 
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toeval zien de bezttersters een aan
tal beleidsnota's van de gemeente· 
Amsterdam over de kraakbeweging lig
gen. Deze worden gestencild uitgege
ven, "met de wet openbaarheid van be
stuur zijn we het helemaal eens", en 
gedeeltelijk in Bluf I afgedrukt. De 
"BBC-papers" geven een uitstekend 
beeld van het beleid van de gemee.n
te Amsterdam tegenover de kraakbewe
ging ~n vooral van de overwegingen 
die daaraan ten grondslag liggen. Het 
zijn, zóals bij veel meer hier opge
noemde buitgemaakte dokurnenten het 
geval is, geen officiëel als geheim 
geklassifiseerde dokurnenten. Bij de 
vraag hoe interessant dokurnenten zijn 
doet áat er vaak ook Die\. veel toe. 
Dokurnenten kunnen interessant zijn 
omdat ze dingen vertellen die je niet 
wist, in tegenspraak zijn met offici
ëel beleid, omdat ze inzicht geven 
in 'hun ' manier van denkén & schrij
ven, er zwart op wit staat wat je al
lang vermoedde enz. En om al deze re
denen kan justitie de gejatte doku
menten ' staatsgevaarlijk' noemen. 
iiijijijlijijiipi In de nacht van 26 op 27 
april ' 83 ureekt Onkrui t in in een 
tweetal bunkers: een militaire in 
Katwijk en één voor de Commissaris 
van de Koningin en zijn staf uit Zuid 
Holland in Noordwijk. De bunkers wor
den gefotografeerd en gefilmd en uit 
Noordwijk worden postzakken vol met 
dokurnenten meegenomen. De eerste ont
hullingen hieruit:"Betonkruit" worden 
op 5 mei in het Amsterdamse Vondel
vredespark openlijk verkocht. Twee 
weken later onthult BGTV de bij de 
aktie buitgemaakte papieren over de 
oefening WINTEX/CIMEX '81 • Deze wor
den vervolgens is Bluf! 69 gepubli
seerd. 
De buitgemaakte dokurnenten onthullen 
zeer veel over de civiele verdediging 
in Nederland . Hiernaast geeft het 
scenario van de oefeningWINTEX'CIMEX 
'81 veel voorbeelden van hoe regering 
en militairen oefenen in het onder
drukken van verzet vanuit de bevol
king. In het lijvige boek "Bunker in
Bunkerbuit" openbaart Ookruit-Ameter
dam de buit . DE presentatie van het 
in een oplage van 3000 gedrukte en 
inmiddels uitverkochte boek gaat ge
paard met tentoonstellingen van de 
buit in Amsterdam, Nijmegen, Rotter
dam en Den Bosch. Tijdens de tentoon
stellingen liggen ook zeer veel doku
menten voor het publiek ter inzage. 
De politie grijpt tijdens de tentoon
stellingen, die plaatsvinden van 18-
20 november, niet in . Direkt na af
loop van de tentoonstellingen begin
nen de tentoonstellingsborden een 
toernee doo.r Nederland die ze inmid
dels langs 32 steden heeft gebracht. 
En nog steeds is het einde van de 
toernee niet in zicht. Van 10 tot 13 
december zullen de bunkerdokurnenten 
Maastricht aandoen. 
Een klein aantal originele bunkerbuit 
dokurnenten zijn door de politie tij
dens de inval bij AMOK aangetroffen. 
Formeel zit R.V. hierop ook vast. Na 
al deze openbaarheid waarbij de poli
tie nooit heeft ingegrepen kari het 
in bezit hebben van AMOK van een aan
tal van deze dokurnenten niet meer dan 
een smoes zijn voor de arrestatie en 
de inbeslagname van het archief. De 
echte drijfveer moet een andere ge
weest zijn . 
i$iWfU11Yifl Op 3 juli '83 doen Am
ster amse krakereters invallen bij 
vier kraakwachtenburo' s. .Bij alle 
vier worden dossiers meegenomen. De 
werkwijze van de buro's én alle pan
den die 'bewoond ' werden door kraak
wachten konden zo in kaart gebracht 
worden. Een deel van de dokurnenten 
werd in Bluf! gepubliseerd. EeQ paar 
uur na de aktie doet de politie een 
huiszoeking in Leidsegracht 12 en 
Leidsegracht 36. Na de aktie waren 
mensen zo stom naar deze panden terug 
te gaanom hun fietsen op te halen. 
De huiszoekingen leverden niets op. 
9 augustus '83 valt de politie na een 
tip Laraissestraat 154 binnen. In de 
kelder treffen ze een groot deel van 
de buit aan . Vijf bewonereters die 
op het moment van de huiszoeking 
thuis waren worden twee en een halve 
daR vastgehouden. 

Bij een inval door anti-apart-
aktievoerderstere op 19 janus

in het kantoor van de Neder
uid-Afrikaanse-Vereniging aan 

de Amsterdamse Keizersgracht woren 
vernielingen aangericht én worden do
kurnenten buitgemaakt . Deze worden ge
publiseerd in Bluf! 108. Zij onthul
len de nauwe band van de NZAV met het 
Zuid-Afrikaanse apartheid regime. 
l.fiBO. Hoewel de inzet van de akties 
het stelen van mediese apparatuur 
~;b.v. de derd.e wereld was, werd bij 
een van de vier MIBO inbraken die 
plaatsvonden in de nacht van 26 op 
27 maart '84 ook dokurnenten meegeno
men . Deze door e.en vrouwengroep in 
Ommen gestolen dokurnenten werden ge
publiseerd in een pamflet dat in een 
aantal boekhandels te koop was. De 
dokurnenten leverden het zoveelste be
wijs dat de MIBO' s er zijn voor oor
logesituaties en niet voor rampenbe
strijding - bet propagandaverhaal van 
het ministerie van Volksgezondheid. 
11111 De aktiegroep "Onkrui t bestaat 
niet' breekt in de nacht van 18 op 
19 november '84 in in het kantoor van 
de militaire Contra Inlichtingen
dienst in Utrecht . Een grote en zeer 
interessante buit is bun deel. De 
buit bewijst dat inlichtingen dien
sten ondanks beloften i n de Tweede 
Kamer (o.a. van van Thijn) de vredes
beweging intensief bespioneerd, dat 
ze afluisteren, niet schuwen om in 
te breken . Ook wordt er een lijst 
onthult met alle CID-medewerkers in 
den lande, en wordt een lijst bekend 
met alle mense.n uit Utrecht e.n omge
ving die in geval van oplopende span
ningen geïnterneerd zullen worden. 
Dit en nog veel meer wordt in een 
viertal CID-dossiers gepubliseerd. 
Deze dossiers wor~n met ·een gr oot 
aantal alternatieve bladen mee ver
spreid en zijn los in de boekwinkel 
te koop. De publikaties zorgen voor 
zeer veel ophef zodat er ondermeer 
een kamerdebat aan wordt gewijd. 
I >Jo: WI<I\1\K VI\N I Hl< . MI<. I >I·: lli<J\AlJW Een 
onder deze naam opererende groep weet 
in de nacht van 20 op 21 juni binnen 
te dringen in het direktoraat-gene
raal Energie van het ministerie van 
Ekonomiese Zaken. Postzakken vol pa
pieren over het Nederlandse energie
beleid weten ze mee te nemen. Terwijl 
op alle deuren alarm zat wisten zij 
de enige deur te vinden die niet e
lektronies beveiligd w.as! Onregelma
tig verschijnen er onthullingen in 
Bluf! Regelmatig zorgen ze voor gro
te ophef. Het einde van de onthul
lingen lijkt nog niet in. zicht. En 
ze onthulden al: waar de nieuwe kern
centrales komen, dat deze er komen 
om 'de giganten' van goedkope stroom 

te voorzien, hoe de inspraakprocedu
res omzeild worden, dat er ekstra 
aardgas aan het buitenland verkocht 
wordt om kernenergie noodzakelijk te 
maken, enz enz. Een ongelooflijke 
buit, die de anti-kernenergiebeweging 
een grote impuls heeft gegeven. hjii&HBDf!P'tt Vermomd als FIOD
agenten ee e commando crash & 
carry op 8 augustus een inval bij de 
inmporteur van Zuid- Afrikaanse wijnen 
Kaapkelder in Teuge . Door de FIOD op
sporingsambtenaren werd zijn admini
stratie in beslag genomen. Zijn admi
nistratie, gepubliseerd in Bluf! 183, 
bevatte alle slijterijen en restau
rants die goede zaken deden met Zuid
Afrikaanse wijn. Ook bleek dat er 
een uitstekende relatie met de Tros 
bestond. 
23 oktober ' 85 doet de smeris een in
val in de 1 Zware Ja co ba ' i n Amster
dam. Eén bewoonsters wordt verdacht 
meegewerkt te hebben aan de 'FIOD
aktie'. Zij wordt gearresteerd e.n 
twee uur lang wordt het hele pand 
doorzocht. Persoonlijke spullen van 
alle 7 bewonereters worden gejat door 
de politie . Op 22 oktober blijkt ook 
al iemand van de straat geplukt te 
zijn omdat die verdacht werd van mee
deplichtigheid aan de aktie. Beiden 
worden na negen dagen vastgezeten te 
hebben vrijgel aten. 
Tot zover dit overzicht van buitvol
le inbraken en bezettinge.n van de 
laatste 5 jaar. Het is onvermijdelijk 
aan dergelijke overzichten dat ze on
volledig zijn. We herinneren ons bij
voorbeeld dat ruim een jaar geleden 
werd ingebroken door een groep anti
militaristen bij het Centrum voor Mi
litair Leiderschap in Grave. Wanneer 
dit was en of de buit ook gepubli
seerd is konden we niet achterhalen. 
Ook is er een i nbraak geweest bij de 
weduwe van NSB-er Rost van Tonningen. 
Behalve allerl ei antiek werden ook 
daar papieren meegenomen die later 
aan het Vrije Volk zijn doorgespeeld. 
Hierdoor kwam o.a . een politie-agent 
die banden had met de weduwe in op
spraak. 
Lang niet altijd komen interessante 
~okumenten tot ons doordat ze gesto
len worden. Het Luchtmacht Inlich
tingendienst (LUID) rapport over ra
dikale delen van de vredesbeweging 
viel bijvoorbeeld een jaar geleden 
bij AMOK in de bus. Zij brachten dit 
vervolgens naar bui ten. Net zo ging 
het volgens de woongroep Staatslie
denbuurt bij de rapporten, nota's en 
notulen over het nieuwe politiedis
trikt 8 die zij eind oktober naar 
buiten brachten. Zo zijn er natuur
lijk nog veel meer voorbeelden te ge
ven van uitgel ekte dokurnenten. 
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