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• n1euwe strijdbaarheid?--
Het KKN is na het volkspetitionnement 
en het regeringsbesluit gaan slapen 
en nooit meer wakker geworden. Met 
het falen van de parlementaire stra
tegie waar ze voor gekozen had heeft 
het KKN het hoofd in de schoot gelegd 
en het ligt kennelijk lekker op die 
8 ton die ze nog over hebbe.n. 
Toch is opmerkelijk dat er de afgelo
pen lt jaar demonstraties zijn ge
weest , onafhankelijk van het KKN ge
organiseerd , die duizenden mensen 
hebben getrokken. Dat was het geval 
bij de alarmdemonstratie in oktober 
1985, de dag waarop het KKN de bijna 
4 .miljoen handtekeningen van het 
volkspetitionnement aanbood aan Lub
bers. Dat was ook het geval op 17 mei 
bij de omsingeling van de basis in 
Woensdrecht waar meer dan 10.000 men
sen aan deelnamen. En op 1 november 
vorig jaar demonstreerden 12.000 men
sen in Amsterdam, daartoe opgeroepen 
door BIVAK. Zijn dit de laatste stuip 
trekkingen van de grote beweging van 
weleer, of het begin van een nieuwe 
strijdbaarheid? Moet dit gezien wor
den. als een teken dat veel mensen 
verdergaande akties tegen de kruisra
ketten steunen, maar zelf (nog?) aar
zelen om daar aktief aan deel te ne
men? 
Dit artikel gaat vooral over d.e bete
kenis van BIVAK en BONK, twee organi
saties die de laatste 2 jaar zijn op
gericht om de strijd tegen de kruis
raketten verder te voeren. Het Vredes 
aktiekamp komt in dit artikel weinig 
aan. bod. Dit betekent geenszins dat 
het VAK niet van belang is voor deze 
strijd . Integendeel. Het blijft een 
inspiratiebron en verzetsbasis voor 
delen van de vredesbeweging. 

VERDERGAANDE INITIA TIEVEN 

De laatste paar jaar is de diskussie 
over burgerlijk ongehoorzame akties 
vooral door BONK. aangezwengeldDit was 
een van de doelen die BONK zich had 
gesteld. Bovendien wil BONK zelf ak
ties van burgerlijke ongehoorzaamheid 
en non-koÖperatie (mede) organiseren 
en komen tot verdere samenwerking met 
andere organisaties (frontvorming). 
Dit alles om een bijdrage te leveren 
aan een fundame.ntele verandering van 
de maatschappij. BONK richt zijn ver
zet met name tegen bedrijven die mee
werken aan de bouw van de kruisraket
ten-bunkers. Een aparte groep - BONK 
in Bedrijf is opgezet om kontakten 
binnen bedrijven en met vakhondska
ders te leggen en daar het verzet te 
stimuleren. Een andere g.roep binnen 
BONK is de anti-NAVO groep die de 
diskussie over Nederland uit de NAVO 
(weer) op gang probeert te brengen. 
Ook wordt binnen BONK veel aandacht 
besteed aan de strijd tegen kernener
gie en is er nu in Amsterdam een 
vrouwengroep, ontstaan vanwege kri
tiek op het r eilen en zeilen binnen 
de orRanisatie. 
In maart vorig jaar werd het BIVAK 
opgericht. Daarin hebben een groot 
aantal vredesorganisaties, inklusief 
BONK, kleine linkse politieke partij
en en enkele vakbonden en vakhondsaf
delingen zich verenigd. Doel van 
BIVAK is, evenals van BONK, om .mensen 
uit de brede vredesbeweging te over
tuigen van de noodzaak van verdergaan 
de aleties tegen de kruisraketten en 
deze ook te organiseren. Daartoe zet
te BIVAK de kampanje Doe-Niet-Mee-aan 
Woensdrecht op. Bedoeling daarvan is 
om een klimaat te scheppen waarin het 
onfatsoenlijk is om aan de bouw van 
Woensdrecht mee te werken door bedrij
ven die dat wel doen besmet te ver
klaren en te boykotten . Zo moet de 
bouw bemoeilijkt , en als het even 
kan, onmogelijk gemaakt worden. Van 
groot belang hierbi j is dat een aan
tal vakbonden en vakhondsafdelingen 
hun steun aan BIVAK hebben toegezegd. 
Dit zijn de Voedingsbond, de Kunsten
bond, de ABOP , de Vrouwenbond en de 
FNV Jongerenorganisatie. Verder zijn 
enkele afdelingen van de Bouw en Hout 
Bond druk bezig hun bondsbesturen te 
bewerken. 
Behalve dat bedrijven wörden aange
schreven worden gemeentes, woningbouw 
verenigingen, buurtraden, onderne
mingsraden, sportclubs, enz. benaderd 
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om besmet verklaarde bedrijven te 
boykotten door geen bouwopdrachten 
aan hen uit te besteden. Tot nu toe 

hebben 7 gemeenteraden een motie aan
genomen waarin men zich uitspreekt 
tegen de bouw van de rakettenbasis. 
Dit zijn Delfzijl, Finsterwolde, Wa
geningen, den Haag, Schiedam, Nijme
gen en Arnhem. Momenteel buigt de 
Raad van State zich over een verzoek 
van. de Arnhemse burgemeester om het 
besluit van de gemeenteraad te ver
nietigen. Daarnaast zijn er nog maar 
twee bedrijven die verklaard hebben 
niet mee te will~n werken aan Woens
drecht. Een bouwbedrijf uit Zaandam 
en een architektenburo uit Rotterdam. 
De gemeente den Haag heeft op verzoek 
van de Haagse vredesgroep toegezegd 
geen besmette bouwbedrijven opdracht 
te zullen geven voor de bouw van het 
nieuwe stadhuis dat maar liefst 250 
miljoen gulden moet gaan kosten. 
Zowel BIVAK als BONK willen dus ver
dergaande akties en ze richten zich 
daarvoor min of meer op .het zelfde 
publiek. Verschil is dat l30NK expli
ciet de strijd tegen de kruisraketten 
in een anti-militaristfes en anti-ka
pitalisties kader plaatst en tevens 
de parlementaire demokratie ter dis
kussie stelt. BIVAK spreekt zich over 
deze zaken niet uit en het merendeel 
van. de bij BIVAK aangesloten organi
saties houden vast aan hun geloof in 
het parlement. Belangrijk verschil 
bierbij is dan ook dat kleine linkse 
partijen wel i .n BIVAK vertegenwoor
digd zijn , terwijl ze door BONK be
wust buiten de deur zijn gehouden. 

EERSTE AANZETTEN 

Najaar 185 stak er een storm van pro
test op toen tientallen bekende Na
derlanders, waaronder enkele parle
mentsleden , een manifest onderteken
den waarin ze opriepen tot burgerlt~e 
ongehoorzaamheid. Wat is daarvan te
recht geko.men? 

- eind '85 ootston.den overal in het 
land scholierenkomHees en op 1 no
vember, de dag van het regeringsbe
sluit, werd door scholieren massaal 
gestaakt. 

- diezelfde dag werd op veel plaatsen 
aan de noodrem getrokken. 

- vooral door de inbreng van BONK zijn 
er bij diverse bedrijven bezettin
gen en andere ak.ties gehouden. O.a. 
bij de Heidemij in Arnhem, Heymans 
in Alkmaar, Bredero in Utrecht en 
een blokkade van het kongresgebouw 
waar de ABVV - verbond van bouwbe
drijven een kongres hield. 

- verstoring van een vergadering over 
kernenergie van de Staten van Gel
derland vlak na Tsjernobyl. 

- iedere eerste maandag van de maand 
sinds dec.'85 blokkade van de hoofd 
poort en ev. andere poorten van de 
basis in Woensdrecht op initiatief 
van .het Vredesaktiekamp. Op 5 mei 
organiseerde BONK mee. 

- een aantal keren blokkades bij de 
Havelterberg bij Steenwijk ter onder 
steuning van de blokkade in Woens
drecht. 

- op 19 september een blokkade van 
1200 mensen voor alle poorten van 
de basis in Woensdrecht . 

- vele spontane aktie"B vanuit het 
Vredesaktiekamp, zoals bezetting 
van een heimachine . 

- onlangs ( 6 jan.) bezetting van het 
kantoor van bouwbedrijf de Schelde 
in Bergen op Zoom .• 

Dit is zeker niet alles wat er het 
afgelopen jaar aan akties van burger
lijke ongehoorzaamheid is gebeurd. 

De blokkade van 19 september was de 
meest massale aktie sinds het plaat
singsbesluit. Daarv66r, op 1,2,3 juni 
1984, was al eerder een massale blok
kade georganiseerd door de basisgroe
pen tegen Kerngeweld en Militarisme. 
Daaraan namen toen 3000 mens.en deel.) 
Op 19 september deden voor het eerst 
mensen uit kleine linkse politieke 
partijen en vakbonden mee aan een 
blokkade. De blokkade was bewust op 
een werkdag georganiseerd en alle in
gangen van de basis werden geblok
keerd om de aktie zo effektief moge
lijk te laten zijn. Het bouwverkeer 
lag die dag ook inderdaad deels stil. 
De reaktie van de politie was ongena
dig hard e.n moest dul.delijk dienen 
om af te schrikken. 

NIEUWE PLANNEN 

Of het BIVAK zich zal laten afschrik
ken valt nog te bezien. In ieder ge
val zijn er ook heel wat mensen die 
zich na de 19 september blokkade ex
tra gemotiveerd voelen. Op de BIVAK 
aktiekonferentie ~an 7 februari a.s. 
moeten de aktieplannen konkreet inge
vuld gaan worden. Er ligt een voor
stel voor een massale aktie bij Woens 
drecht op 20 juni, vooraf gegaan door 
regionale akties. Of de massale aktie 
een del!lonstratie, manifestatie blok
kade of nog iets anders zal worden 
hangt af van de mensen die uit het 
hele land naar de konferentie komen. 
Het zou een gemiste kans zijn als het 
weer een demonstratie zou worden . Met 
de afgelopen 1 november demonstratie 
heeft BIVAK al laten zien hoeveel 
mensen het achter zich h.eeft staan. 
Het komt er nu echt op aan om daden 
te stellen. Een blokkade, bezetting 
of werkstaking zou dan voor de hand 
liggen. Hoe de komende akties er uit 
zullen gaan zien hangt af van alle 
mensen die plaatselijk aktief zijn . 
Verder zal, op initiatief van BONK 
gepraat worden over een noodplan voor 
akties op het moment dat de kruisra
ketten ingevlogen worden. 
Naast dit alles blijft de Doe Niet 
Mee Kampanje doorgaan. Deze beschouwt 
BIVAK nog steeds als zijn belangrijk
ste aktiviteit. In verband met de 
boykot van besmette bedrijven wordt 
vooral belang gehecht aan het werken 
naar de vakbonden toe. 
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Ook voor BONK kunnen nog niet precies 
de plannen voor dit jaar aangegeven 
worden . A. s . weekend, 17/18 januari, 
is er een diskussieweekend, o.a. over 
aktieplannen. Wel liggen er al een 
aantal ideeen: 
-een estafette aktie - een sneeuwbal 
van regionale akties bij bedrijven 
en instellingen en ook een estafette 
om om de beurt naar Woensdrecht te 
gaan. 
- akties op Prinsjesdag rond de the
ma 1 s repressie, oor logevoor bereidin
gen en korten op uitkeringen en lonen 
- een noodplan voor als de kruisra
katten ingevlogen worden. 
- konsumentenboykot van besmette be
drijven, 

Van belang zal zijn in hoeverre BIVAK 
en BONK goed zullen kunnen samenwer
ken en niet in allerlei verlammende 
konflikten terecht komen want er lig
gen een aantal belangrijke verschillen 
zoals al werd aangegeven. 

KONKLUSIE 

Het blijft belangrijk de argumenten 
voor eenzijdige ootwapening overeind 
te houden en de diskussie over de in
vloed en rol van het parlement te 
voeren. Xeer op ke~r blijkt de NAVO 
en de regering het parlement buiten 
spel te zetten ( zoals gebeurde bij 
de invoering van kernwapens in Neder
land in 1957) of net zo lang te kne
den tot bet parlement zichzelf onge
loofwaardig heeft gemaakt. 

Belangrijke konklusie lijkt me dat 
ondanks .hard politieoptreden en be
perkt perspektief wat betreft de par
lementaire politiek nog steeds dui
zenden mensen te mobiliseren zijn te
gen de kruisraketten. Opvallend is 
daarbij de rol van vakbondsleden en 
sommige bestuurders.De diskussie over 
13ktiemiddelen zoals blokkades en be
zettingen zal de komende tijd gewoon 
doorgaan, maar kruciaal voor het over 
leven van de vredesbeweging als 
machtstaktor zal zijn in hoeverre 
mensen bereid zullen zijn zelf ook 
risiko 's te lopen en hun nek uit te 
steken. Ook zal van kruciaal belang 
zijn dat naast de strijd tegen kruis
raketten andere aktiedoelen worden 
opgenome.n., .zoals bv. vorig jaar okto
ber gebeurde tijdens het NAVO vloot
bezoek aan Am,sterdam (zie Vredesak
tiekrant nr. 22 en 23.) 

Jenneke 
met dank aan Guido. 

speurgroep 
De SPEURGROEP is een samenwerkings
verband van AMOK, BIVAK, BONK en 
Atoomvrijstaat. Omdat angstvallig ge
heim wordt gehouden welke bedrijven 
meewerken aan de bouw van de raket
ten basis speurt de.ze groep naar in
formatie over bedrijven die zich 
schuldig maken aan dit besmette werk. 
De Speurgroep heeft onlangs een lijst 
uitgebracht met bedrijven die op het 
Amerikaanse deel van de basis werken 
en somt al hun vestigingen in Neder
land op. 
Verkrijgbaar bij Amok, Esdoornstr.14, 
Utrecht, of Atoomvrijstaa, Dorpsstr . 
11, Woensdrecht. 
Voor tips ove.r bedrijven kan iedere 
maandagmiddag van 12.00-16.00u. ge
beld worden naar 070 - 457133. 
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Onderstaand een bijdrage aan de dis
kussie over aktievormen van Frits die 
vorig jaar als totaalweigeraar negen 
maanden in de bak zat en nu weer op 
het VAK in Woensdrecht z1t . 

Je ziet iets dat niet op Aarde thuis 
hoort en ruimt dat op. Bijv. blikjes 
na demonstraties, batterijen die we 
i .n de schillenwijk inzamelen, een hek 
rond een militaire basis, een hoog
spanningsmast bij een kerncentrale 
of plastic in de compost-emmer. Of 
er nu wel of geen vervolging op staat 
mag eigenlijk niet uitmaken . Als je 
geweten zegt dat iets goed is, doe 
je het en doe je het openlijk, omdat 
je hoopt dat anderen het dan ook gaan 
doen, 
Enige tijd terug was er een oproep 
tot hit en run akties tegen de ra
kettenbouw op Woensdrecht . Ik denk 
dat je misschien beter zo kunt sabo
teren, dan passief niets doen en/ of 
er aan mee betalen of erger, aktief 
met het kwaad mee werken . 
Maar de zwakke kant van hit en run 
is, dat het stiekum gebeurt waardoor 
je makkelijk bent te criminaliseren 
tot vandaal of terroriste, omdat je 
de mensen niet goed duidelijk kunt 
maken waar6m je iets doet en dat men
sen daardoor i.p.v. na te denken en 
te veranderen, bang en boos worden 
en gaan roepen om tucht, orde en een 
sterke man. Hit en run geeft aanlei
ding tot criminalisering, want slech
te dingen gebeuren meestal stiekum, 
bijv . koekjes gappen, belastingont
duiken of giflozen. Door stiekum te 
werken, plaats je je daad bij die an
dere stiekume dingen, 
Als je openlijk werkt, ben je moei
lijk te criminaliseren en kan je veel 
beter uitleggen , met name aan mensen 
die nog hun twijfels hebben over di
rekte akties, waarom je het doet. Zo 
werkte dat bij mij ook. Vroeger was 
ik tegen sabotage en vond ik mensen 
die in het hek van de basis knipten, 
macho heethoofden . 
Ik vond het beter om te praten en an
dere mensen aan het denken te zetten 
zodat ze gaan veranderen én zelf zo 
consequent mogelijk proberen te Leven 
(maar oei, wat laat ik nog een boel 
steken vallen!). Dat vind ik nog 
steeds. maar mede door de motivatie 
van Amerikaanse Ploegschaar-groepen, 
ben ik gaan na denken en tot de kon
klusie gekomen dat direkte aktie(voor 
al als ze een sneeuwbaleffekt heeft) 
een indringende manier is om anderen 
aan het denken te zetten én een goed 
middel om foute dingen te stoppen. 
(Bij Ploegschaar-ekties gaan mensen 
militaire gebouwen en fabrieken in 
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en slaan de wapens en apparatuur tot 
ploegscharen, lett.~rlijk ONTwapenen. 
De straffen varieeren van een paar 
jaar tot 12 jaar). 
In Woensdrecht merk ik dat openlijk 
een aktie doen, positief en stiekum 
vaak negatief uitwerkt. Zo worden de 
hekken meestal stiekum ' s nachts•ge
knipt en in de krant komt dan te 
staan hoeveel belasting-centen het 
heeft gekost, waardoor de mensen kan
keren op "dat vernielzuchtig tuig". 
Ik zeg dan meestal dat het op Aarde 
zetten van zulke hekken crimineel is, 
niet het afbreken ervan. Mensen geven 
je dan vaak wel gelijk maar je moet, 
doordat er eerder al is gecriminali
seerd in de kranten, vanuit de verde
diging praten en een hard hart weer 
zacht en open maken. Er is deze zomer 
ook een stuk hek openlijk open ge
maakt om de op de basis gevangen 
reeën van de negatieve gevolgen van 
de democratie te bevrijden. Dit kwam 
goed in het (lokale) nieuws en zelfs 
mensen die (nog I) vMr de raketten 
zijn, reageerden positief. Idem dito 
m'n ervaring met schilderen. Meestal 
word je gebombardeerd tot kladderaars. 
Maar nadat ik teksten, waarin de link 
tussen de hoge defensie uitgaven en 
het ontbreken van bejaardenvoorzie
ningen in het dorp, openlijk op ver
schillende objekten had geschilderd 
(o.a. een keetje van bunkerbouwer 
Heijmans), véél positieve reakties. 
Ook het lek bakken van de banden van 
de machines waarmee de, voor de vlieg. 
veiligheid van de militaire vliegtui
gen, omgehakte bom.en werden wegge
sleept, leverde veel positieve reek
ties op en ook met mensen die het 
letterlijk -doen-wa~-je-voelt-dat
goed-is- nog niet zo zien zitten,kun
nen praten om het duidelijk te maken. 
Voor dit alles heb ik· vakantie-bonnen 
gekregen en t.z.t. zal ik dus wel 
weer een poosje in de gevangenis moe
ten Leven . 

Een aktie moet bij mij én effek
tief zijn én zoveel mogelijk uitstra
ling hebben (mensen aan het d~nken 
zetten), Die uitstraling is m.is
schien wel het belangrijkste omdat 
ik in ' m'n eentje niets kan doen, maar 
samen zijn we sterk en kunnen we de 
blikjes, hekken of wapenfabrieken een 
stuk sneller opruimen, Door een aktie 
hoop ik mensen, die berustend denken 
VERVOLG BLZ .4 • 

ik beken 
Donde.rdag 8 januari 1987, heb ik me
zelf aangegeven bij de Koninklijke 
Marechausse als zijnde de dader van 
het verwijderen van het hekwerk en 
een poort rond de vliegbasis Woens
drecht op dinsdag 6 januari. De scha
de was 20.000 gulde.n. Ik heb mijzelf 
aangegeven omdat ik achter mijn daad 
ata en derhal ve h.ier ook de konse
quenties van wil en zal dragen, en 
om mijn mot.ieven duidelijk te maken. 
Ik geloof dat het plaatsen van hekken 
op aarde krimineel .is, niet het ver
wijderen ervan. 
Ik zie de straf als de prijs van mijn 
aandeel in de strijd voor een hekken
vrije (en toch ook milita.ire basis 
vrije? red .) aarde . Deze prijs kan 
nooit te boog zijn . Daarom hoop ik 
dat meer mensen bereid zijn mijn voor
beeld te volgen en deze prijs te be
talen . 
De politie heeft een verhoor afgeno-
men, en mij vervolgens medegedeeld 
dat ik zelf voor de bewijslast moet 
zorgen. Aanstaande maandag zal ik me 
weer gaan melden met de bewijslast; 
.d.i. een stukje van het hek en een 
kabouter als getuige . 

Rob. 
(geholpen door 40 kabouters) 

I<HfENTAAR REDAITIE. 

We hopen niet dat meer mensen Rob' s 
voorbeeld zullen volgen . Wat betreft 
dat hekken knippen, okee , maar een 
prijs ervoor betalen die een rechter 
en anderen, die de baas over ons wil
len spelen, ervoor vragen , dat nooit! 
We aksept eren t och juist niet wat zij 
allemaal over onzè hoofden heen en 
ten koste van ons beslissen en uit
vreten. We willen ons juist niet on
derwerpen aan hun wetten, die gedik
teerd worden door de wapenhandel, en 
ander eigenbelang. 
Moeten we dan ineens wel hun straffen 
gaan aksepteren? 
Bovendien, als we allemaal Rob' s voor. 
beeld zouden vol gen , dan zou straks 
iedereen van ons achter de tralies 
zitten. Reken ~r dat dat precies 
is wat ze willen. Dan kunnen zij ten
minste ongestoord hun gang gaan en 
die kruisraketten in- en uit? vliegen. 

de vak bunker 
Op 2 dece.mber wordt de bunker aan de 
Kooiweg ontruimd. Het blijkt 
geen "gewone" ontruiming te zijn. De 
omgeving wordt afgezet en er wordt 
begonnen met het platmaken van het 
terrein. De moestijn wordt ve:tnield, 
de geplantte vruchtbomen eruit ge
haald en het slaapbosje gerooid en 
ontworteld. Het is de aarde die huilt. 
De bunker wordt met een grote kogel 
in stukjes geslagen. Dat kost een 
hoop moeite, want bij een eerdere 
ontruiming was die bunker als eens 
volgestort met beton. 
Nadat de bunker weggeslagen is wordt 
het terrein geëgaliseerd, van gras
plaggen voorzien en bij het naastlig
gende terrein getrokken. Een verschil 
met het omliggende terrein is niet 
meer te zien. Het is nauwelijks meer 
voor te stellen dat op die plek 2! 
jaar mense~ gewoond hebben. 

Het is vreemd dat die plek nu verla
ten is. Ik hoorde dat mensen die op 
bezoek wilden komen aan zichz.elf be
gonnen te twijfelen. Zo van: we zijn 
hier toch eerder geweest of was het 
toch een stukje verder, was het ei
genlijk wel hier? 
De burgemeester zei tijdens de raad
vergadering dat de bunker al jaren 
een doorn in het oog was en dat 'ie 
uit esthetische overweging weggebaald 
was. Waarop iemand van het VAK zei 
dat als de burgemeester tegen bunkers 
is, waarom hij dan niet aan de eerste 
maandag-blokkades meedoet. Want aan 
de andere kant van de Kooiweg worden 
de bunkers voor de kruisraketten ge
bouwd . 

Het is niet alleen dat de aanwezig
heid van vredesaktivisten zoveel mo
gelijk bemoeilijkt moet worden ; het 
mag vooral niet zichtbaar zijn vanaf 
de weg en elke herinnering aan die 
aanwezigheid moet uitgewist -worden . 

EDDIE 

Frits en Vivian schrijven verder nog: 

Omdat het duidelijk was, dat het zeer 
veel zou gaan vergen om het kallipje 
op de oude bunker te handhaven en we 
liever onze energie en liefde in an
dere dingen stoppen, zijn we op die 
plek niet ve.rder gE!9aan. 
Omdat er eigenlijk wel een kampje bij 
het Amerikaanse deel van de . basis 
moet zijn gaan we proberen een kampje 
iets verder in het bos te makén. 
We willen ook er zo indri~gend moge
lijk de aandacht op vestigen dat de 
Aarde nu langzaam wordt vermoord door 
het testen van de wapens en het aan
leggen van de militaire infrastruk
tuur . Dat de miljoenen armen in zuid, 
oost e n west de dupe zijn van de be
wapening. En dat we, in plaats van 
elkaar de dood in te drijven, elkaar 
leven moeten geven en moeten gaan 
samenwerken om de gemeenschappelijke 
vijanden, de honger en de vergifti
ging van de Aarde, te overwinnen. 
Dáárom, om zelf weer helder te worden 
gaan we aan het begin van de lente 
(zat. 21 '11188rt) 3 dagen vasten bij 
de hoofdpoort van het nucleaire ge
deelte van de basis. 
Wil ie mee vasten of helpen (per 3 
à 4 vastenden, één helperster), 
s~hrijf dan naar: 
Dorpstraat 11 
4634 TM Woensdrecht 
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VEISLAG UIT 
DE GEVANGENIS 

Dit verslag kregen we van Riet Franken die al jaren konsekwent weigert om ook 
maar één cent van de defensiebelasting te betalen. Daarvoor moest ze onlangs 
vier dagen 'zitten'. 

Maastricht, maandag 15-12-1986 

Het is maandagavond en ik zit nu in 
m'n cel , dat meer een niet geheel on
aantrekkelijk kamertje is, te schrij
ven. De celdeur is niet op slot en 
ik zal niet te lang hier blijven,maar 
naar het recreatie- zaaltje gaan. Daar 
zitten m' n elf mede-gevangenen. Het 
is belangrijk er bij te horen; als 
ik anders ga doen, "moeten" ze me niet. 
Zojuist is de video gestart, zoals 
via een luidspreker is medegedeeld. 
Eerst nog even het verloop van de dag 
opschrijven en daar een paar over
peinzingen aan toevoegen. 
Als ik in de trein stap in Holl . Ra
ding (7.30 uur), zitten er al suppor
ters in, mèt spandoeken. In Utrecht 
stappen we -spandoeken dragend- over. 
Enige agressie wordt ons deel. Bij 
de trein naar Maastricht staan ook 
weer sympat-hisanten. Een deel stapt 
in en reist mee. De hele weg worden 
er stenciltjes uitgereikt aan trein
reizigers, in de trein, op de perrons 
Op all e tussenliggende stations staan 
mensen met spandoeken (een gedeelte 
stapt in) en wij hangen met spandoe
ken uit de trein. Ook de IKON reist 
mee en maakt een verslag.De aangroei
ende groep wordt in Maastricht nog 
aangevuld en we gaan demonstrerend 
en scanderend (geen vrouw, geen man 
enz.) naar het Parket, waar ik mij 
moet melden. Ik bel aan en een mare
chaussee of zoiets doet open, schrikt 
zo van de demonstranten, dat hij de 
deur hard dichtgooit. Ik besluit nog 
één keer te bellen en dan eventueel 
weer naar huis te gaan . Nu lukt het 
beter,er staan nu ongeveer acht mare
chausee' s. Ik ga naar binnen en de 
verwachting is, dat ik met het voor 
de deur staande arrestantenbusje naar 
de gevangenis, die aan de buitenkant 
van Maastricht ligt, wordt gebracht. 
Maar nee,natuurlijk,ze lozen me acht
teruit in een personenauto. Als de 
groep bij de gevangenis komt, zit ik 
al in een soort kamertje opgesloten. 
De bewaakster zegt, dat ze me komt 
halen als ze tijd heeft. Dat is drie 
uur later. Dan moet ik me uitkleden 
en m'n kleren worden uitgeschud. In
houd van m 1 n tas wordt bekeken en in 
een plastic bak gedaan . Ik ga met bak 
naar een cel. De regels worden opge
somd. Het eten is gemeenschappelijk 
met de elf reeds aanwezige vrouwen 
en twee bewaaksters (of één bewaker 
en één bewaakster). 
Het verhaal van mijn belastingweige
ren is al eerder geschreven. Dat het 
zover doorgegaan is (en nog steeds 
doorgaat), ligt in het simpele feit 
dat mijn aktie niet symbolisch is. 
De bewapening is toch ook niet symbo
lisch? 
Hier moet ik Gerard van der Boomen 
tegenspreken, die in Z~Jn boek ';Hon
derd Jaar Vredesbeweging in Neder
land", op pag. 266 schrijft: "de wei
gering is altijd symbolisch, in die 
zin, dat . • • het niet binnengekomen 
geld . .. toch wordt binnengehaald •• • ". 

VERVOLG VAN BLZ. 3 

dat je er toch niets aan kunt doen, 
te laten zien dat je wél wat kunt 
doen en dat we samen veel kunnen be
reiken. 
De bajes is voor mij een bel angrijk 
onderdeel van een aktie omdat daar
door de intensiteit en uitstralin~ 
van een aktie veel groter wordt, want 
je werkt met open v~z~er en dat 
dwingt iedereen tot nadenken en stel
ling nemen . Je kan niet zomaar als 
vandale of terorist terzijde (uit ie
mands geweten) geschoven worden.Ook 
kun je vanuit de gevangenis je i
deeën goed naar buiten brengen omdat 
je brieven met meer aandacht worden 
gelezen en/of eerder worden gepubli
ceerd. Het is ook prettig dat je in 
de gevangenis rustig kunt lezen en 
studeren, want buiten komt dat er am
per van omdat schillen ophalen, hout
jes hakken, afwassen, het kamp je na 

Dat is dus niet altijd het geval: ik 
heb het geld nog steeds niet betaald, 
ondanks alle boedelveilingen . Maar 
dat is een verhaal apart. Misschien 
heeft het ook iets te maken met dat 
wat Jung in 1957 in een brief schreef 
(C.G.Jung, Briefe): ''Die SÜnde be
ginnt mit dem Erwachen des Bewusst
seins". 
Nu gauw naar het zaaltje. De video
film blijkt een zeer gewelddadige A
merikaanse film te zijn. 

dinsdag 

Eërst naar de dokter - zonder keuring 
mag er niet gewerkt worden- en dan 
(verplicht) werken, in de wasserij 
of het werkzaaltje.In het werkzaaltje 
moet ik, met één andere gevangene, 
kartonnen (om bloemen in te zetten), 
vouwen en nieten. Er zijn spreuken 
op de muren gekalkt , zoals "als ze 
je niet breken, wordt je alleen maar 
sterker". De opdracht is 750 stuks 
(we werken 4 uur) per man. 
Per vrouw, zeg ik. Ja, zegt de werk
meester, 750 per man.Dat is hard wer
ken! 's Avonds praat ik met de ande
re vrouwen. Ze zijn geinteresseerd 
in m' n aktie , maar slechts oppervlak
kig, want ze hebben allen hun eigen 
problemen, die vaak niet gering zijn . 
Ik krijg veel post en ook bloemen. 

-woensdag 

Als de "Stem des volks" voor de deur 
komt zingen, mag ik het door het keu
kenraam bekijken en aanhoren. Het is 
prachtig i ze geven de teksten af en 
een bewaker komt ze brengen. ' s Avonds 
komt een bewaakster in m'n cel . Ze 
wil doorpraten over m'n aktie, be
grijpt niet, dat iemand zover door
gaat. Maar ik vind, dat als we niet 
door blijven gaan, het protest een 
symbolische en daat:mee systeembeves
tigende funktie krijgt. Zoals dat ook 
het geval is met een wet voor gewe
tensbezwaarden. Zo'n wet kan in ons 
vrij flexibele democratische systeem 
tamelijk eenvoudig tot stand worden 
gebracht . Maar dan is protesteren on
mogelijk geworden en alles zal ge
ruisloos verlopen en het werkt boven
dien systeemversterkend. Ook heb ik 
wel degelijk de bedoeling anderen 
over te halen om verzet te plegen. 
Daarom citeer ik Bart de Ligt, die 
-toen hij eens sprak voor Rotterdam
se havenarbeiders- zei: "Vrienden, 
ik ben gekomen om U op te ruien". 
Bang ben ik ook voor bewegingen, die 
niet echt bedreigend zijn -ze bunde
len het verzet tegen de kruisraketten 
en houden het verzet op die manier 
in de hand i erger: ze tomen het in 
en buigen het om tot volstrekt onge
vaarlijke flower-power-achtige lu
dieke akties.Dat verzet is niet struk
tureel gericht,het maakt te veel deel 
uit van de bestaande orde, 

een ontruiming weer opbouwen , kletsen 
koken of genieten van de ruis in de 
bomen, vóórgaan. Maar het belangrijk
ste is wel het kontakt met je med-e
boeven . Bijna iedereen die in de ge
vangenis leeft, heeft problemen en 
vaak kun je wat Licht in de duister
nis van de bajes brengen. 
Bajes-tijd , zeker geen verloren tijd! 
Tenslotte wil ik nog kwijt dat ik ge
loof dat naast het stopzetten van 
verkeerde dingen (sabotage), het min
stens zo nodig is om te proberen op 
de kleine, dagelijkse dingen te let
ten: bijv, bloed-koffie, het licht 
uit doen, bio-industrie, Shell tanken 
defensie- belasting en zo maar vooral 
ook geduld en Liefde voor elkaar.Want 
ik merk dat we in ons dagelijks leven 
vaak nog veel schade aan elkaar en 
aan de Aarde toebrengen, ~ 

Vrede Kracht Vreugde, r 

donderdag 

Als het middag-eten te laat is en ik 
bovendien atwasbeurt heb , begin ik 
drie kwartier te laat met werken . De 
werkmeester is een robot,zoals blijkt 
uit het volgende gesprek: 
hij: "750, hè" -ik: " ik ben te laat 
begonnen, dus dat kan niet" -hij:"het 
is de norm". 
Ik geef het op e n besluit in normaal 
tempo door te werken. En dan gebeurt 
er iets, waarvan ik de morele kater 
nog niet te boven ben en wat ik ook 
nog steeds niet begrijp. Als ik na
melijk halverwege de tijd ben, denk 
ik: als ik nu hard ga , krijg ik het 
misschien af. Vijf minuten na tijd 
is het af ! De werkmeester komt binnen 
en zegt vriendelijk : "goed gewerkt, 
hoor". Ik zit er de hele avond zwaar 
mee in m'n maag . Werkt het systeem 
zo? Waarom stink ik daarin?! 
11< Heb nog wel een lang gesprek met 
weer een andere bewaakster , over onze 
sociale- en conventionele remmingen , 
die ons er vaak van weerhouden om 
dóór te gaan . Hoe we er over heen -moe
ten komen . Neem nog een onbespoten 
appeltje (één van de acht, die ik in 
:Ie trein kreeg). Het is m'n laatste 
avond hier en ik moet m' n cel schoon
maken . 

vrijdag 

Ik word om 8 uur ontslagen en word 
opgehaald voor een wel héél gezellig 
ontbijt met zo ongeveer 30 mensen. 
Alle mensen, die er zo'n mooie demon- · 
stratie van maakten ben ik dankbaar . 
Mijn verhaal is uiteraard globaal. 
Ik wens iedereen veel sterkte in de 
strijd, met een citaat, dat mij toe
gestuurd werd, uit Lof der Onaang~
pastheid van H. Ph . Milikowski: "hij 
werd beschouwd als de ordeverstoorder 
al was hij in weFkelijkheid slechts 
degene, die uitriep, dat de orde ver-. 
stoord wás, dat alle orde tijdelijk 
is". 

··--

DWAISLIGGEN 
IN CONISO 
In oktober '86 vertrekken drie vrouw
en vanuit Woensdrecht naar het Ita
liaanse vredeskamp Ragnatella dat 
bij de militaire basis in COmiso ligt 
Een van hen is Mariet. Zij belandt 
drie dagen in de gevangenis omdat de 
politie bij een papierkontrole een 
stempel van het politieburo van Co
miso tussen haar spullen vindt. 
Na haar proces wordt ze vrijgesproken 
maar wordt wel het land uitgewezen. 
Waarschijnlijk wordt van haar ver
wacht dat ze z~chzelf de grens over
zet want de poli tie laat haar gaan. 
Als protest tegen de uitwijzing wordt 
een oppakaktie georganiseerd. Ver
scheidene vrouwe.n blokkeren bij de 
basis en hierbij wordt Mariet weer 
opgepakt. Ze moet voor 4 weken de bak 
in wegens het niet voldoen aan haar 
uitwijzing .. Reaktie van de ambassade 
in Rome:"Tsja, dan moet je maar niet 
zo dwarsliggen in het bui tenland." 

De omstandigheden in de gevangenis 
zijn zeer slecht; bezoek is niet mo
gelijk, alleen van familie, pakjes 
krijgt ze niet, alleen wat kleding 
en de eerste anderhalve dag krijgt 
ze geen eten of bed. Tijdens een ver
hoor wordt ze gedwongen om een dag 
en een nacht lang op een stoel te 
blijven zitten en verscheidene keren 
op de stenen vloer naast het bed te 
gaan liggen . Tijdens datzelfde ver
hoor wordt ze door twee militai.ren 
geslagen. 

Slechts één brief is er van Mariet 
doorgekomen . Ze schrijft dat ze met 
een hongerstaking is begonnen. Het 
is niet bekend of ze daar mee door 
is gegaan. Al twee weken is er niets 
van haar vernomen. waarschijnlijk 
komt ze 13 of 14 januari vrij. 



HET MONOPOLIE VAN DE VREDE 
De Raad van Kerken uit Amsterdam 
stuurt een brief naar het I. K. V. en 
Mient-Jan Faber stuurt een brief te
rug. 
Hieronder enige opmerkingen over de 
reaktie van Faber vanuit de ervaring 
van enkele jaren Woensdrecht. 

"hoe de plaatselijke vredesgroep met 
sukses de bevolking betrok bij het 
gebeuren. maar op den duur moest kon
stateren dat de burgerij in meerder
heid genoeg kreeg van onrust en orde
verstoring. en de zaak zelve -de 
kruisraketten- als onontkeerbaar ging 
beschouwen." 

gerij' • Zelf heb ik enige jaren in 
Woensdrecht als onruststoker gewoond 
en zoveel mogelijk een bijdrage probe 
ren te leveren aan de ordeverstoring. 
Hoe het met de bevolking stond? Ge
lukkig waren en zijn er mensen in de 
omgeving daar die d'e onruststokers 
onder plastik bli1ven steunen. 'Bevol 
king' is een ·vage kreet die meestal 
gebruikt wordt om voor het eigen 
karretje te spannen en he't altijd 
goed doet om argumenten aan te kle
den • 

Het l.K. V. 
blijkt goed 
de situatie 

c.q. Mient-Jan Faber 
op de hoogte te zijn met 
in Woensdrecht. 

Het komt mij voor dat hier nogal ge
makkelijk gebruik wordt gemaakt van 
het woordje 'bevolking' en 'bur-

ré\ad van kerken inde 
agglomeratie amsterdam 

llatedoaplttin 205, 1011 1'G AIISTERDAII. ~1. 227528. 

OPERATIOIIEEI. 'l'EliK. 

OPl!N BRIEF aan het Interkerkelijk Vredas.beraad. 

OIITSPAIINING IS OIIDEELB.!IAR ....." <><>k 

VERZET IS OIIDEELB.!IARI 

Geachte damêa en heren" 

Amsterdam, 18. sept-r 1986. 

Eniqe tijd qeleden ontvinqen wij van 0 het -teriaal, behorend bij de Vl:edasweek 1986. 
ons werd duidelijk, dat een oude draad weer wordt opgepakt en dat deo:e in de tot 
nu toe ontwikkelde campa- wordt 'inqebreid': de ontspanningspolitiek, het 
kontakt tuesen OOst en lilast. 

oe Raad van &'erken ln _".._ie vanaf het beqin nauw betrokken geweest bij de 
IJ:V-ca~~~pagne. 

Hede op zijn initiatief ontstond een verband van vredasgroepen, dat later uit
groeide tot het n::v-AIIIsterdaa. 
Onder andere zo tracht de Raad zijn opdracht in kerk en "_nlevinq te vervullen: 
het ontvankelijk zijn """""'en· opaporen van belangrijke in de stad spelende 
vraagstukken en deze vervolgens aankaarten bij de-aangesloten kerken. 
Evenzeer initiatieven en reacties van karken hoorbaar :raaken voor anderen. 
!!en opdracht, die qrote ",......,.techap heeft met die van 0 ale ncv. 

In het kontakt met de kerken horen wij van de ervarinqen, die met de zogenaamde 
Ooet-Enropakontakten zijn opgedaan. 
Vaak spelen vrndesqroepen daarin een belangrijke rol. 
Uet belang van de ontspanni-politiek achten wij qroot en de IJI09alijkheden,die 
er binnen de kerken zijn, lijken ons talrijk. 
Wij delen de overwegend positieve reacties vanuit de landelijke, kerkelijke 
organen. 
Natuurlijk blijven er -1 vragen over, '""ar daarop moet in gezamenlijkheid 
een antwoord worden <Je'IODiien. 

Oe pers berichtte naar aanleiding van de presentatie van het vredeswe-teriaal 
vooral over de zog.........W. koerswijziging: de strijd tegen kernbewapening wordt 
vervangen donr een lileer al-e lijn onder de titel 'Ontspanning ie ondeelbaar'. 
Uit de verslaqen van de Clllllpagneraad beqrijpen wij echter dat het nucleaire 
vraaqstuk zeker niet wordt loegelaten. 
Uet is ons bekend dat vanuit de regio Amsterdam daarvoor !ftet kleJa ie gepleit. 
Dat komt ons inziens """"""' nit het qegeven,det in de Amsterdamse regio veel 
qroepen -niet alleen het n::v- zich intens inzetten voor de strijd tegen de 
plaatsing van kruisraketten in Woensdrecht. 
OOk nu er een beslnit tot plaatsinq ia genOI!H!I\ in het parlement, betekent dat 
voor velen niet het OP9ft"n van het verzet. 
Uiteraard zijn er zesr uiteenlopende opvattingen over aanvaardbare en effektieve 
VOJ:1Dim van verzet en liqqen de IIISatschappeli-jka opvat>tinqen daarachter wellicht 
nog verder uitHn, '""ar in het besef dat kernwapens een. furidamenteel kwaad zijn 
staan zij samen:: 

De Raad van &'erken heeft niet alleen kontakt liiQt 0 als t!CV, ook .....,r radikale 
-groepen kunnen in bepaalde qevallen rekenen op onze steun. 
Ook al zullen zij zichzelf niet als o:odaniq afficheren, wij herkennen in hun 
hardnekkiqheid iets van onze christelijke levenevisie, die lesrt dat in onrecht 
nooit berust 111a9 worden. 
Uet verqt een voortdurende waakzaaJIIheid, een houding, die ge.....,..nlijk geoefend 
en onderhouden -t worden, -ilijk en vaak zonder zichtbaar succes. 
Maar het ia niet anders,. •overleve-n ve.rplicht'. 
Dat wil niet o:eqgen, dat durmee alle akties worden ondersteund, ~~~aar bovengenoemde 
verwantschap willen wij wel benadrukken. 
Vanuit die betrokkenheid~ gebaseerd. op ervarinqen met mensen in Amsterdam, 110et 
ons iets van het hart. 

Het n::v besloot tot blijvende aandacht voor het nucleaire vraaqatuk, ~~~aar houdt 
zich nnqal op de achtergrond als het zich concreet aandient, bijvoorbeeld in 
Woensdrecht. 
De overweqinqen die meespslen, lijken ons duidelijk: het parlement heeft een 
besluit qenomen en welke winst zou er nog te halen zijn voor een beweqinq als 
het ncv. die niet anti-parlementair van karakter is? 
Getuiqe de reacties van de kerken op Uv nieuwste plannen wordt het verlaten van 
de uitsluitend tegen kruieraketten qerichte lijn toegejuicht, ook omdat daardoor 
het gesprek over vrede en gerechtigheid binnen de kerken -op een nieuwe leest 
geschoeid- weer kan worden opgepakt en verder qevoerd. 

~n het ooq lopend ia hoe zeer 0 als IKV op afstand blijft van die groepen, die 
hardnekkiq de gebeurtenissen rond Woenedrecht volgen. 
Zij roeren de t.ro!IIJ onder hun waakzame oqen wordt lanq"""""'hand een kernwapsn
basis in qereedheid qebracht. 
Br zullen -inigan zijn, die danken dat door nun aanwezigheid de bouw gestopt 
kan worden, IDilar desondanks krijgen - zo niet de kans onze oqen te sluiten voor 
deo:e Nederlandse bijdrage aan de wapenwedloop. 

Uet is niet eenvoudig positie te kiezen ten opzichte van al die verschillende 
qroepsn, die rond Weensdracht aktief blijven. ieder met een eigen opstellinq 
en met eiqen methoden. 
Door een verzoek van lilVAK (llreed Initiatief voor Voortgezette Aktie tegen teem
-pens) oat ondersteuning -st dat toch qebeuren. 
Meliswaar welwillend, -..r stilzwijgend aan de kant blijvan staan, achtten wij 
te weiniq. 
Daarom heeft de Raad basloten U deza brief te zanden en van deze brief een af
schrift te zenden aan IIIVAK. 

Juist omdat analyse en qetuigenis samen moeten gaan, juist omdat wij beseffen 
dat qerechtigheid meestal in de IIIOdder bevochten >10rdt. 
Afzijdiqheid vanwege mogelijk geweld of pol>eieke ineffektiviteit lijkt ons 
onder de huidige omstandigheden te gemakl<elijkr er ligt immers ook een verant
woordelijkheid. 
Ruim vijf jaar lang werd er intanilief campagne gevoerd tegen de kruisraketten r 
de hoop de bewapeninqswedloop op een klein onderdeel te kunnen stoppen werd qevoed. 
eet n::v heeft daarin een zeer belangrijke z:ol qespeeld. 
Er is een klimaat ontstaan. waardoor er nu mensen zijn, dia dÓÓr willen gaan. 
Is het volstrekt belachelijk hen als. een profetische groep te beschouwen, on
begrepen en onbemind? onder hen zijn veel diep bewoqen mensen. 
lloqen wij hen als naïevelingen afschrijven? Wij denken van nietr in de kerk leren 
we tmmers anders! 
Een kleine qroep wordt verdacht qemaaktr de respektabele en weldenkende burgers 
houden het voor gezien .. 
Wij denken dat U als IKV de blik niet moet af-. 
Het inzicht dat er in deze verschillende rollen te spelen zijn, moet niet leiden 
tot de suqqestie dat alleen het n::v de waarheid in pacht heeft. 

Een onverholen, welOlttSchreven steun is nodiq. 
Wat is er tegen die te qeven? 
Vanuit het kontakt met de vredesbeweginq in llmsterdalll zouden wij willen zegqen: 

Ontspanninq is ondeelbaar, maar ook: Ver~et is ondeelbaar! 

Met vriendelijke qroet.-

Namens de Raad van Kerken Amsterdam, 

Laten we wel wezen: het is niet de 
1 bevolking' , maar het I. K. V. die de 
kruisraketten aksepteert. ~ 

kerKelOK vreoesoeraao 
's=Gravenhage, 25/1111986 

Zeer geachte dames en heren, 

Graae; reageer ik, namens het IKV, op uw open brief van 18 september jl., d1e 

inmiddels besproken is in ons dagelijks bestuur. 

WIJ hebben het zeer op prijs e;esteld dat U zo open en indringend bent ingegaan 

op de situatit> die ontstaan is nadat regering en parlement in november 1985 

besloten hebben Amerikaanse kruisraketten te laten installeren op tiederlands 

grorode;ebied en daartoe de luchtmachtbasis in Woensdrecht in gereedheid te 

brengen. 

Het IKV heeft vele jaren lang geprobeerd om op allerlei niveau• s invloed uit 

te oefenen om de plaatsing van kruisraketten te verhinderen. Heel in het biJ

zonder hebben wiJ dat ook gedaar. 1n Woensdrecht. zelf. Vanaf het CIOlllent dat 

Woensdrecht als basis werd aangewezen, hebben wiJ contact gezocht met de vre

desgroepen ter plaatse, met de gemeenteraad, met de lokale kerken en met de 

militairen op de basi:s. Later· kwamen daar vanzelfsprekend de fransiscanen en 

ook de mensen van het VAI((Vredesactiekamp) bij. Wij zijn er getuige van geweest 

welk een diepe verdeeldheid de kwestie van de kruisraketten in de kerken van 

Woensdrecht heeft veroorzaakt; hoe de gemeenteraad zich aanvankelijk moedig 

verzette tegen het voornemen van de regering,maar in januari • 86 haar verzet 

opgaf omdat een perspectief ontbrak; hoe de plaatselijke vredesgroep met suc

ces de bevolking betrok biJ het gebeur-en, maar op den duur moest constateren 

dn de burgerij in grote meerderheid gennt:g kre<'g van de onrust en ordeversto

ring in het dorp en de zaak zelve - de plaatsing van kruiliraketten - als on

omkeer·baar ging beschouwen; hoe de fransiscaanse vredes".acht wel een symbool 

van vr·ede werd in de ogen van velen, maar het VAK daar niet in slaae;de; en 

hoe de zenuwen van het personeel op de basis steeds meer onder druk kwamen 

te staan. 

Dit. was kort samengevat de situatie na het 1 november '85 besluit, en met dit 

gegeven in h!!t achterhoofd moest het IKV besluiten hoe het in de toekomst aan

dacht zou blijven vragen voor en geven öan het probleem van de kruisraketten. 

Bet was voor ons geen vraag of die aandacht nog nodie; was. Natuurlijk was ziJ 
dat, de 1-.ruisrak~tten en de hele nucleaire problematiek zullen niet van onze 

agenda verdwijnen dan nadat zlJ zelf verdwenen ?.ijn. Maar in de huidige situatie 

is niet elke aktie even wl.,ls, hoe zeer ziJ misschien ook voor de hanà lige;end is. 

Gezien de situatie iri Woensdrecht zijn wiJ tot de conclusie gekomen dat blokkades 

en verdergaande akties op dit. moment wel en snel tot confrontaties met de e;e
meente (politie en ~1E) en de basis (luchtmachtbewakinssdienst) zullen leiden, 

maar weinig tot geen nieuwe aandacht voor en dus !)Olitiekeinvloed op het 

kruisrakettenvraagstuk zullen opleveren. Toch is het zaak de ontwikkelingen 

rond de bouw van de basis zo nauwkeurig mogelijk te volgen en het brede publiek 

daarvan op de hoogte te brengen. De Campagneraad heeft daarom het voorstel van 

het D!l ovcre;eno1nen om de IKV-kernen te vragen - als het kan in samenwerking met 

de kerken ter. plaatse - bedrl.,'ven (in hun omgeving) aan te schrijven en aan te 

spreken, voorzover zij meewerken aan de bouw van de basis. Deze "schrijfaktie" 1$ 

thans nog in volle gang. Het IKV-secretariaat heeft de opdracht de kernen van 

actuele informatie over de aktiviteiten rond en op de basis te voorzien. In sep

tember publiceerde het IKV-Kernblad een gedetailleerde tekenine; van de basis die 

de nodige ruchtbaarheid kreeg in de landelijke pers en ook Defensie in beroering 

bracht. 

Met het BIVAK hebben wiJ afgesproken - al ver voor de zomervakantie - dat wiJ mel

ding maken van zeil aktieplannen in ons maandblad. Gezien het feit dat !KV-Amster

dam nauw betrokken is blj het BIVAK, loopt onder andere via hen de communicatie. 

Wat ons onderscheidt van het BIVAK zijn niet alleen de aktiemethodieken t.a.v. 

"~ioensdrecht", maar ook de doelstelling. Het !IIVAK roept in zijn pamfletten op om, 

nu de Tweede Kamer het plaatsingsbesluit heeft goedgekeurd, zelf te verhinderen 

dat het ook wordt uitgevoerd. Het IKV is van mening dat weliswaar het vcrzet te

e;en de plaatsing moet doorgaan, maar dat niet de indruk gewekt rr.ae; worden dat par

lementaire beslissingen niet gelden voor degenen di·e er bezwaar tegen hebben. 

Samen met de R. K. \'re desbeweging Pax Christi zijn wlj evenals vor~g jaar bezig 

met de voorbertoiding van een kerst~o'ake en -viering in Woensdrecht. 

Tenslotte, zij het niet in de laatste plaats, bel.)veren wiJ ons op tal, van manieren 

Clt het ontwapeningsoverleg tussen Oost en West in positieve zin te beinvloeden, 

want voorzover thans valt in te zien is dat de weg om de plaatine;·van kruisraket

ten alsnoe; te voorkomen. We pogen de druk vanuit Nederland gericht tee;en de 

SPI-plannen van de Amerikaanse ree;ering te mobiliseren en te verhogen. En we 

proberen langs onze kanalen de Sovjet-Unie ervan te overtuigen dat een euro-

pees ItlF-akkoord (0-0) niet ope;eknoopt moet worden aan SPI, omdat het eindre

sultaat dan wel eens zou kunnen bestaan uit "overal wapens". 

Ik hoop U met bovenstaande een indruk te hebben gegeven van onze blijvende in

spanning inzake de kruisraketten. WIJ zijn van harte bereid nader met U van ge

dachten te wisselen. 

Het vriendelijke groeten, 
~ 

7 '- 1 C"···--·
' ~~--- . 

/l.uL....I~----;:::;;;;,ran Faber) 

I L 

"hoe de Franciskaanse vredeswacht wel 
een symbool van vrede werd in de ogen 
van velen. maar het VAK daar niet in 
slaagde." 

Spreekt hier iemand uit de vredesbe
weging? Mijn eigen ervaring in Woens
drecht is dat het vooral autoriteiten 
zijn die proberen het verschil tussen 
VAK en Franciskaanse vredeswacht te 
benadrukken en uit te spelen. 
Aan de ene kant de 'goeien': de Fran
ciskaanse vredeswacht die hun protest 
op nette en waardige manier uitdragen 
maar aan de andere kant het VAK: de 
onruststokers, de vernielers, het 
tuig. 
Wie de situatie ter plekke kent. weet 
dat een absolute scheidslijn tussen 
vredeswacht en VAK moeilijk te maken 
is. De vredeswacht heeft zich ook 
nooit gedistantiëert. Toen het oude 
VAK ontruimd werd. vonden de VAK
kerseters in eerste instantie onder
dak bij de Franciskaanse vredeswacht. 
Er zijn naturlijk grote verschillen 
maar ook een wederzijds respekt voor 
elkaars'mani~r van aktievoeren. 
Een citaat uit het Kernenblad van 
het I.K.V. (april '85) waarin iemand 
die vanaf het begin van de vredes
wacht betrokken is, zegt: "Vaak wor
den wij in de ogen van veel mensen 
gezien als het tegenovergestelde van 
het VAK. Dat zijn de vernielers en 
wij de nette mensen. Met zo'n verge
lijking gaan wij nooit akkoord. Wij 
willen hetzelfde." 
"en hoe de zenuwen van het personeel 
op de basis steeds meer onder druk 
kwamen te staan." 
Sinds wanneer maakt het I. K. V. zich 
zorgen om de zenuwen van het perso
neel van de vliegbasis? 
Mijn zenuwen worden vooral op de 
proef gesteld door het I.K.V. De 
bitterste ervaring met het I.K.V. was 
vlak voor het 1 november besluit van 
'85. In september van dat jaar hield 
het I.K.V. een kernendag vlakbij 
Woensdrecht. Als gastspreker voor die 
bijeenkomst was uitgenodigd adjudant 
Ketellapper, hoofd van de politie in 
Woensdrecht en verantwoordelijk voor 
de regelmatige ontruimingen van de 
vredesaktiekampen. 
De reden dat Ketellapper werd uitge
nodigd en niet iemand van het vredes
aktiekamp, is dat het VAK helemaal 
niet tot de vredesbeweging gerekend 
wordt. Ketellapper hoort wel bij de 
vredesbeweging want die z·orgt voor 
de orde en rust in Woensdrecht. 
Rond diezelfde tijd vond een wijzi
ging plaats in het ontruimingabeleid 
van de kampementen. Sinds die tijd 
zijn de ontruimingen totaal en wordt 
alles van de kampen weggehaald. Het 
is maar door wie je je laat informe-
ren •••• 

Het is een onhoudbare stelling dat 
verdergaande akties niet tot politie
ke invloed in staat zouden Z1Jn, 
zoals in de brief van Faber beweerd 
wordt, maar het lijkt weinig zinvol 
om hierover nog weer in diskussie tè 
treden. 

Het komt mij voor dat naast dit 
mele argument nog een ander 
speelt en dat is angst. 

for
punt 

Angst voor het 'uit de 
maar vooral ook angst 
positie te verliezen. 

hand lopen 1 
• 

om de eigen 

Want voor alles wil het l.K. V. de 
respektvolle gesprekspartner van de 
heren politici zijn. Daarom moet. elke 
steun of mogelijke identifikatie met 
onruststokers vermeden worden. Daar
om wordt een groep als BONK in de 
brief niet eens genoemd, die horen 
namelijk ook niet tot de vredesbewe
ging. Op z'n minst moeten er enkele 
partijen vertegenwoordigd zijn, zoals 
bij het BIVAK het geval is (klein 
links), wil er een weifelend gedogen 
vanaf kunnen. Daarmee bedrijft het 
IKV aktieve politiek en geeft het de 
ruimte om groepen die zich niet wen
sen neer te leggen bij de kruisraket
ten te kriminaliseren. 



DE GOLFOORLOG EN 
GESCHIEDENIS 

Al sinds het ontstaan van een Perzi
sche staat, binnen ruwweg zijn hui
dige grenzen in de 16e eeuw, zijn er 
konflikten geweest over de grens met 
wat nu Irak is. Irak was tot aan de 
Eerste Wereldoorlog een provin.cie van 
het Ottomaanse (Turkse) rijk. De hui
dige grens is voor het grootste deel 
vastgelegd in twee verdragen tussen 
Iran (toen nog Perzië) en het Otto
maanse Rijk uit 1847 en 1913. Een 
twistpunt daarbij bleef het moeras
gebied rond het huidige Abadan. Een 
overwegend Arabisch-talige bevolking 
daar bleef lang in feite autonoom 
t.o.v. zowel de Ottomaanse als de Per
zische autoriteiten. 
Het gebied werd belangrijk, toen er 
in bet begin van de 20e eeuw olie 
werd gevondan. De oliewinning kwam 
in Engelse handen en de Engelsen ston
den in 1921 na enige aarzeling toe, 
dat Reza Pahlavi, de vader van de 
laatste sjah, het gebied onder effek
tief Iraans gezag bracht. Voorwaarde 
was, dat hij de Engelse olie-belangen 
zou respekteren. 
Bij Ahadan wordt de grens tussen Irak 
en Iran gevormd door de Shatt al-Arab 
rivier. Het is internationaal gebrui
kelijk, dat wanneer een bevaarbare 
rivier een grens vormt, de grenslijn 
door het midden van de vaargeul loopt 
en schepen van beide landen vrij de 
vaargeul mogen gebruiken. Langs de 
Shatt al-Arab liep de grenslijn ech
ter langs de hoogwaterlijn aan de I
raanse kant van de rivier. De Otto
maanse regering had in de eerdere 
grensverdragen aan die lijn vastge
houden, omdat ze niet alle claims op 
gebied aan de oostkant van de rivier 
(waar Ahadan en de haven Khorramshahr 
liggen) wilde opgeven. Toen Irak na 
de Eerste Wereldoorlog een Brits pro
tectoraat werd, hielden de Engelsen 
aan die lijn vast, als een middel om 
zo nodig Iran onder druk te kunnen 
zetten door het scheepvaartverkeer 
op de rivier te kontroleren. Toen I
rak in 1930 formeel ~nafhankelijk 
werd, was één van de voorwaarden, dat 
de Britse marine vrij de Shatt al
Arab rivier mocht blijven bevaren. 
Ondanks Iraanse protesten hield Irak 
aan de grens langs de hoogwaterlijn 
vast en deze werd nogmaals vastgelegd 
in een grensverdrag tussen I ran en 
Irak in 1937. Iraanse schepen kregen 
wel het recht de rivier te bevaren, 
maar a.lleen met Iraakse loodsen. 

In 1956 werd de pro-westerse monar
chie in Irak omvergeworpen en kwam 
ee.n reeks van Arabisch-nationalisti
sche regimes in Bagdad aan het bewind 
Deze rakelden bet probleem van de A
rabische minderheid in het Iraanse 
gebied rond Ahadan weer op, terwijl 
Iran als reaktie weer tegen de Shatt 
al-Arab grens begon te protesteren. 
Tegelijkertijd speelden er meer min
derhedenproblemen tussen de beide 
landen. De bevolking van het zuiden 
van Irak hangt net als de meerder
heid van de Iraanse bevolking de Shiá 
sekte van de Islam aan. De Shi' i eten 
vormen in Irak in feite een kleine 
meerderheid van de bevolking, maar 
ze zijn vrijwel van de politieke 
macht uitgesloten . De plotieke macht 
~n- lrak is altijd voorn!. in handen 
gebleven van een kleine groep Arabi
sche e.n Soennitische rijke families 
in Bagdad, die alle revoluties hebben 
overleefd Na 1956 werden zij aange
vuld door een groep officieren, die 
vaak van eenvoudiger komaf waren maar 
wel Soennitische Arabieren. Bij revo
luties wisselen. de officiersklieks 
in de regerings-top en blijven de ou
de elite - families in de ambtelijke 
top zitten. Niet-Arabische of niet
Soennitische minderheden komen poli
tiek niet aan bod. 

DE WERELDPOLITIEK 

Iran had daardoor van oudsher een mo
gelijkheid om de Iraakse regering on
der druk te zetten door op ontevre
denheid onder de Iraakse Shi' ie ten 
in te spelen. 
In het noordelijke grensgebied van 
Iran, Irak, Turkije en Syrië woont 
een andere minderheid, de Soenniti
sche, maar niet-Arabische Koerden. 
In hun moeilijk toegankelijke berg
achtige woongebied bleven zij lang 
autonoom t . o.v. de Ottomaanse en .Per
zische regeringen. Toen na de Eerste 
Wereldoorlog de invloed van het cen
trale regeringsgezag in de diverse 
landen sterker werd, ontstond als re
aktie daarop een Koerdische nationa
listische beweging. 
Na eind jaren veertig wist de Sjah 
van Iran het Iraanse deel van Koer
distan betrekkelijk rustig te houden 
door de zoons van de Koerdische elite 
van stamleiders en groot-grondbezit
ters carrière-mogelijkheden te bieden 
in het Iraanse regerings-apparaat. 
Vooral bij de geheime politie SAVAK 
kon je nogal wat Koerdische officie
ren tege.nkomen. Ook na de revolutie 
van 1956 bleef de ~oerdische elite 
in Irak echter van deelname in het 
regerings en overheids-apparaat uit
gesloten. 
Hierdoor ontwikkelde een van nature 
weinig revolutionair ingestelde elite 
van stamhoofden en groot-grondbezit
ters zich in Irak tot de leiders van 
een revolutionaire Koerdische natio
nalistische beweging. 
Sinds eind jaren vijftig was het Koer
dische deel van Irak met e.nkele kor-

te onderbrekingen voo.rtdurend in op
stand tegen de centrale regering. 
Iran steunde deze opstanden door de 
aanvoer van wapens en munitie, over 
de Iraanse grens , toe te staan. Het 
weinig efficiënte Iraakse leger kon 
alleen enkele stedelijke centra en 
hoofdwegen in handen houden. 

Begin jaren zeventig spitste de ver
houding tussen beide landen zich 
steeds verder toe. Irak hield vast 
an de Shatt al-Arab grens, steunde 
Iraanse oppositiegroepen en probeerde 
de Arabische minderheid rond Ahadan 
tegen het Iraanse gezag op te zetten 
Iran eiste verandering van de Shatt 
al-Arab grens, stookte onder Iraakse 
Shi'ieten en steunde de Koerdische 
opstandelingen. Nu en dan kwam het 
tot grensincidenten tussen de legers 
van beide landen. Westerse landen 
oefenden een zekere aandrang uit op 
Iran om het konflikt binnen de perken 
te houden, uit vrees dat Irak anders 
nog verder in de armen van de Sowjet 
Unie zou worden gedreven. Ze bleven 
Iran echter wapens leveren •. Irak was 
in die tijd grotendeels afhankelijk 
van de Sovjet Unie voor zijn militai
re benodigdheden. De Sovjet Unie on
derhield echter ook betrekkelijk goe
de relaties met Iran en voelde niets 
voor een krisis in het Golfgebied, 
die de Amerikanen een voorwendsel zou 
geven hun militaire presentie daar 
te versterken. Ze liet daarom Irak 
weten in geval van een militair kon
flikt met Iran Qeen munitie en onder
delen te zullen leve.ren. Irak werd 

nu duidelijk de zwakste partij in het 
konflikt. Na Algerijnse bemiddeling 
kwam in 1975 een verdrag tussen 
Iran en Irak tot stand, waarbij de 
Shatt al-Arab grens door het midden 
van de vaargeul kwam te lopen en Iran 
als tegenprestatie beloofde de wapen
toevoer naar Iraaks Koerdistan stop 
te zetten. Het Koerdische verzet in 
Irak zakte daarna in een paar weken 
ineen. 
In 1978-'79 werd het bewind van de 
Shah in Iran omvergeworpen. De Revo
lutie leidde tot een duidelijke ver
zwakking van de Iraanse strijdkrach
ten . In de latere stadia van de Revo
lutie deserteerden veel dienst
plichtigen en na de Revolutie werd 
een groot aantal. officieren ontslagen 
wegens hun steun aan het bewind van 
de Shah . De langdurige gijzeling van 
de Amerikaanse ambassade-staf in Te
heran leidde tot een volledige breuk 
tussen Iran en de V . S., wat ook de 
bedoeling van de gijzelingsaktie was, 
en liet de Iraanse strijdkrachte.n 
zonder aanvoer van nieuwe onderdelen 
voor hun Amerikaanse wapens . Binnen 
Iran braken ook politieke meningsver
schillen uit over de politieke koers 
die men na de Revolutie moest volgen. 

EKONOMIE 
Irak had in de jaren zeventig zijn 
olie-produktie sterk uitgebreid en 
maakte een periode van ekonomiese 
opbloei door. In de tweede helft van 
de jaren zeventig begon het nauwere 
banden met westerse landen aan te 
knopen en zo b.v. wapens uit Frank
rijk aan te kopen, De politieke ver
warring in Iran en de verzwakking van 
de Iraanse strijdkrachten leken een 
ideale gelegenheid te bieden het ver
drag van Algiers van 1975 ongedaan 
te maken en mogelijk zelfs de Iraan
se olievelden bij Ahadan te annexe
ren. Saoedi Arabië en de klein.ere 
Golf Emiraten vreesden revolutionaire 
invloeden uit Iran en waren bereid 
ekonomische steun te geven aan een 
militaire onderneming, die tot de de
stabilisering van het nieuwe Iraanse 
regime zou kunnen leiden. Noch de 
V.S. noch de Sovjet Unie , zelf bezig 
een Islamitische (tegen)revolutie in 
Afghanistan te bestrijden, verzetten 
zich tegen het idee van een militaire 
aktie tegen Iran. Na een snel esca
lerende propaganda-kampagne tussen 
beide landen in voorjaar en zomer van 
1980 vielen Iraakse troepen eind sep
tember 1980 Iran binnen. De Iraakse 
planners rekenden op een betrekkelijk 
snelle overwinning. Zo'n overwinning 
zou het binnenlands aanzien van. presi 
dent Sadam Hussain, een vrij onscru
puleuze militaire diktator, verster
ken. Eventuele annexatie van de I
raanse olievelden zou Irak tot de do
minante macht in het Golfgebied ma
ken. 

De onderneming was een volledige mi
litaire misrekening. De Iraakse 
strijdkrachten drongen weliswaar een 
eindweegs op Iraans grongebièd door, 
maar waren niet in staat tot een 
snelle doorstoot in de diepte, die 
de Iraanse verdediging duurzaam zou 
hebben gedesorganiseerd. Khorramshahr 
werd slechts ten dele ingenomen, Aha
dan omsingeld maar niet ingenomen. 
Het Iraanse leger beschikte nog over 
voldoende mankracht en wapenvoorraden 
om verder landinwaarts stand te hou
den en het Iraanse regime slaagde er 
in snel grote aantallenvrijwilligers 
te mobiliseren. De oorlog met een 
traditionele buitenlandse vijand red
de het Iraanse revolutionaire regime 
in feite van een interne machts
strijd. 



Iran's politieke isolement bleek geen 
problemen op te leveren voor de wa
penvoorziening. Voor lichte wapens 
en voor de wat oudere typen zware wa
pens bestaat er naast de direkte le
gale handel een uitgebreide zwarte 
markt, waarop ieder die wat hogere 
prijzen kan betalen zonder veel moei
te kan kopen. Die zwarte markt is in 
handen van partikuliere handelaren, 
maar wordt door de wapenproducerende 
landen bewust getolereerd. Op deze 
wijze kunnen ze hun produkten verko
pen naar plaatsen waar ze om poli
tieke redenen liever niet direkt le
veren. De wapens worden geëxporteerd 
naar een bevriend of neutraal land, 
vanwaar ze dan worden doorverkocht 
naar hun definitieve bestemming. Als 
tussenschakel worden landen gekozen, 
waar een redelijk korrupt ambtelijk 
apparaat zonder moeite authentieke 
valse papieren voor wapenimport en 
export kan leveren. België vervult 
soms die rol, maar !talie en Joego
slavië zijn belangrijker. Ook het 
oostblok is in die zwarte markt be
trokken. Wapens uit de Sovjet Unie 
bereiken de internationale markt 
meestal via één van de kleinere lan
den uit het kommunistische blok, 
vaak Tsjecho- Slowakije, soms Noord 
Korea. Iran kocht zonder moeite in 
via al deze kanalen. 

WAPENHANDEL 

Israël speelt een byzondere rol in 
de internationale wapenhandel. Het 
land heeft zijn eigen wapenindustrie, 
maar kan daarnaast grote hoeveelheden 
Amerikaanse wapens leveren en i.t.t. 
andere kanalen soms ook de nieuwste 
modellen zware wapens. Ook in Israël 
is die handel in handen van partiku
liere handelaren, maar Z1J werken 
niet via korruptie in het ambtelijk 
apP.araat maar op basis van het offi
ciele buitenlandse beleid van de Is
raëliese regering. Vie regering pro
beert op die mani~r politieke en eko
nomiese banden aan te knopen met som
mige regimes in de Derde Wereld lan
den en bewijst tevens een dienst aan 
de Amerikaanse bondgenoot door Ameri
kaanse wapens af te leveren op plaat
sen waar de Amerikanen dat om poli
tieke redenen liever niet zelf doen. 
Israël heeft al sinds 1979 wapens ge
leverd aan het Iraanse revolutionaire 
regime, niet uit hoop, dat dit regime 
zich tot een bondgenoot van Israël 
zou ontwikkelen, maar omdat de Golf
oorlog het Iraakse leger elders bezig 
houdt dan in Palestijnse zaken en een 
ekonomiese verzwakking oplevert van 
één van de meer belangrijke Arabiese 
landen. Iran ligt te ver weg om een 
direkte bedreiging voor Israël te 
vormen. 

De recente dreiging is dan ook niet 
omdat Amerikaanse wapens via Israël 
in Iran terecht komen, wat al sinds 
jaren gebeurt, maar omdat funktiona
rissen van de Amerikaanse Nationale 
Veiligheidsraad zich in de wapenhan
del hebben gemengd met het doel de 
winsten te gebruiken voor andere po
litieke doeleinden: steun aan de con
tra's in Nicaragua, waar het Ameri
kaanse Congres geen geld voor be
schikbaar had willen stellen, en naar 
nu wordt bericht ook voor steun aan 
de verkiezingstondsen van extreem 
conservatieve Amerikaanse politici. 
Het schandaal ligt in de rol van de 
illegale wapenhandel in de Amerikaan
se binnenlandse politiek, niet in de 
buitenlandse bestemming van de wa
pens. 

Irak kan Z1Jn wapens gewoon op de le
gale markt blijven kopen en krijgt 
ze daarom goedkoper. (Iraanse diplo
maten reageren altijd enthousiast op 
het idee van een wapenboycot tegen 
beide landen, die ook de Irakezen zou 
verplichten op de duurdere zwarte 
markt in te kopen). Iralç importeert 
zijn wapens ten dele via Jordanie .en 
Saoedi Arabië, maar vaak ook recht
streeks. Tsjecho-Slowakije en Frank
rijk schijnen de belangrijkste leve
ranciers te zijn, maar ook andere 
westerse landen, waaronder Nederland, 
leveren wel eens wat. 

Door de voordeliger inkoop heeft het 
Iraakse leger een duurzaam overwicht 
op het gebied van moderne zware wa
pens, maar het slaagt er niet in die 
wapens efficiënt genoeg te gebruiken 
om het Iraanse overwicht aan man
kracht te kompenseren. Eind 1980 kwam 
de Iraakse opmars in Iran tot stil
stand. Iraakse offensieven in 1981 
bleven zonder resultaat. In het voor
jaar en de zomer van 1982 en opnieuw 
in het voorjaar van 1983 vonden Iraan 
se tegenaanvallen plaats, die de 

Irakezen tot ongeveer de grens terug
dreven. Vanaf dat moment is het mili
taire initiatief in Iraanse handen, 
maar Iraanse pogingen om in Irak door 
te dringen en de stad Basra aan te 
vallen, bleven zonder noemenswaardig 
resultaat. In goed voorbereide verde
digingslinies kan het Iraakse leger 
met zijn moderne bewapening vrijwel 
onbeperkt stand houden. De Iraanse 
strijdkrachten beschikken niet over 
de massale aantallen vliegtuigen en 
zware tanks, die misschien een beslis 

sende doorbraak mogelijk zouden ma
ken. In plaats daarvan hebben ze een 
aantal malen geprobeerd massale in
fanterie stormaanvallen uit te voe
ren, maar die waren in de Eerste We
reldoorlog al een achterhaalde mili
taire taktiek en resulteerden in even 
zovele bloedige debacles. Sinds de 
zomer van 1983 zijn er nog slechts 
geringe verschuivingen in de frontlijn 
opgetreden. 

Pogingen van beide landen minderheden 
in het andere land tot opstand te be
wegen leverden weinig op. De Arabiese 
minderheid in Iran heeft incidenteel 
steun gegeven aan de Iraakse troepen, 
maar zeker niet op grote schaal partij 
voor hen gekozen. De Shi'itiese min
derheid in Irak houdt zich betre~ke
lijk rustig, ten dele ongetwijfeld door 
effektieve politieke repressie, ten 
dele mogelijk ook omdat het klerikale 
regime in Iran toch ook niet voor ie
dereen een aantrekkelijk politiek al
ternatief is. Oe Koerden zijn zowel 
in Irak als in Iran in verzet tegen 
de centrale regering en geen van bei
de regeringen is bereid voldoende con~ 
cessies aan hen te doen om hun steun 

te verwerven. De Iraakse regering 
verleent welwillend steun aan Iraanse 
oppositiegroepen in het buitenland, 
maar als ze die steun aanvaarden, ver-

vreemden die groepen zich allen van 
hun aanhangers en potentiële sympa
tieanten in Iran zelf. 
Alleen ekonomiese uitputting van één 
van beide partijen zou de oorlog nog 
tot een beslissing kunnen brengen. 
Vanaf het begin hebben beide partijen 
geprobeerd elkaars olieproduktie en 
-export tot stilstand te brengen. In 
beide landen zijn die produktie en 
export ook aanzienlijk teruggelopen, 
maar niet voldoende om tot een fata
le ekonomiese krisis te leiden. Olie
velden zijn niet zo gemakkelijk effi
ciënt te bombarderen en de luchtmacht 
van beide landen is te klein. Irak 
exporteert zijn olie nu via een door 
Turkije lopende pijplijn, waar de 
Iraniers weinig tegen kunnen doen. 

Iran heeft zijn olie-terminals ver
plaatst naar het zuidelijke deel van 
de Perzische Golf, waar de Iraakse 
luchtmacht ze niet-zo gemakkelijk meer 
kan aanvallen. Door aanvallen op bui
tenlandse olietankers in de Perzische 
Golf heeft Irak geprobeerd het inter
nationale scheepvaartverkeer af te 
schrikken van de Iraanse havens en 
olie-terminals. Op de internationale 

.markt ·voor olie~tankers bestaat ech
ter een aanzienlijke. overcapaciteit 
en er zijn genoeg· reders die tegen 
een wat hoger vrachttarief het risico 
van het aanleggen bij de Iraanse olie 
terminals willen nemen. Ook grote 
olie-tankers blijken niet zo gemakke
lijk tot zinken te brengen te zijn. 
Irak krijgt tevens (mondjesmaat) eko
nomiese steun van Saoedi Arabië en 
de Unie van Emiraten. In beide lan
den heeft de oorlog echter wel eko
nomiese en sociale ontwikelingsakti
viteiten grotendeels tot stilstand 
gebracht en een lang aanhoudende oor
log dreigt beide landen een duurzame 
achterstand in ontwikkeling binnen 
de regio te bezorgen; een vooruit
·zicht dat andere, rivaliserende lan
den in de regio (Saoedi Arabië, Syrië 
en Israël) overigens helemaal niet 
onwelkom is. 

VOORUITZICHTEN 

De laatste opmerking in de vorige 
alinea geeft al aan, dat ondanks de 
militaire pat-stelling een spoedige 
beèindiging van de oorlog helemaal 
niet in ieders belang is. Sinds 1983, 
toen het uitzicht op een beslissende 
militaire overwinning verkeken was, 
heeft de Iraakse regering zich bereid 
getoond tot een compromis -vrede op 
basis van het verdag van 1975. Zelfs 
over herstelbetalingen aan Iran zou 
te praten zijn. 
Het Iraanse regime heeft echter geen 
haast om vrede t~ sluiten. De oorlog 
heeft allerlei interne politieke te
genstellingen in Iran naar de achter
grond helpen dringen, maar niet doen 
verdwijnen. In vredestijd zouden die 
tegenstellingen (de positie van de 
niet-Perzische minderheden, verzet 
tegen de Islamisering van de samen
leving, konflikten over het te volgen 
ontwikkelingsbeleid, machtsstrijd 
tussen religieuze leiders over de op
volging van de hoogbejaarde Khomeini) 
onmiddellijk weer naar voren komen. 
De Iraanse regering wil daarom alleen 
over vrede praten, als eerst het re
gime van Sadam Hussain in Irak is af
gezet. Dat regime heeft zich ongetwij
feld schuldig gemaakt aan een agres
sie-oorlog tegen Iran en verdient ook 
op het punt van de mensenrechten wei
nig sympatie. Het zal zich echter on
getwijfeld niet zelf afzetten en het 
voortduren van de oorlog en de drei
ging van een Iraanse invasie maken 

het voor oppositiegroepen in Irak 
juist extra moeilijk tegen het regime 
op te treden. Wat Iran betreft, valt 
een vredesinitiatief pas na de dood 
van Khomeini te verwachten, wanneer 
de beeindiging van de oorlog een zet 
in de machtsstrijd om zijn opvolging 
kan worden. Een "paleisrevolutie" in 
Irak, waarbij een fraktie binnen de 
strijdkrachten Sadam Hussain afzet, 
is niet onmogelijk maar ook niet met 
enige zekerheid te voorspellen. 

Zowel door de V .N. als door Islami
tiese landen buiten de onmiddelLijke 
regio zijn wel bemiddelingspogingen 
gedaan, maar een sterke internatio
nale pressie tot beeindiging van de 
oorlog is er niet. Een beslissende 
overwinning van één van beide landen 
zou tot een internationale politieke 
krisis kunnen leiden. De vestiging 
van een Islamities revolutionair re
gime geliëerd met Iran in Bagdad zou 
ee direkte bedreiging vormen voor Sa
oedi Arabië en de Emiraten en voor 
de Amerikaanse belangen daar. Een in
storting van Iran en een langdurige 
politieke chaos zou tot een weder
zijdse interventie van en een botsing 
tussen de V.S. en de Soviet Unie kun
nen leiden. Een al te dominante posi
tie in de Golf van zowel Iran als 
Irak zou zowel Saoedi Arabië en Is
raël als hun westerse bondgenoten 
slecht uit komen. De Soviët. Unie 
heeft geen grote direkte belangen in 
de Golf (het oostblok heeft zijn ei
gen systeem van olie-voorziening), 
maar verwacht van een krisissituatiE 
daar alleen maar een versterking van 
de Amerikaanse presentie in de regio. 

De situatie, waarin de twee potenti
eel sterkste landen in het Golfgebied 
die elk voor zich lastig zouden kun
nen worden, elkaar uitputten in een 
slepende, onbesliste oorlog, komt ei
genlijk voor niemand echt slecht uit, 
zeker niet als er tevens militair ma
teriaal te leveren valt. De Soviêt 
Unie levert wapens aan beide partijen 
(in het Iraanse geval via Tsjechiese 
bemiddeling) en probeert redelijke 
relaties met beide landen te onder
houden. De V.S. leveren (via Israël) 
wapens aan Iran en verschaffen tege
lijkertijd informatie van hun spionage 
sstelieten aan de Iraakse luchtmacht. 
Saoedi Arabië steunt Irak ekonomies, 
maar tegelijkertijd is de Saoedische 
spekulant Kashoggi , bekend om zijn 
nauwe relaties met de Saoedische over 
-beid, betrokken bij Amerikaanse wa
penleveranties aan Iran. De meeste 
Westeuropese landen leveren openlijk 
wapens aan Irak, maar nauwelijks ver
borgen ook aan Iran. De Golfoorlog 
kon ontstaan als een prestige- kon
flikt tussen twee diktatoriele re
gimes, die via een buitenlandse vijand 
de aandacht van problemen in eigen 
land probeerden af te leiden. Dat die 
oorlog intussen langer geduurd heeft 
dan de Tweede Wereldoorlog, is omdat 
ook internationaal niemand belang 
heeft bij de beëindiging ervan. Aya
tollah Khomeini is in de internatio
nale politieke en zakenwereld een 
stuk populairder dan het lijkt. 

Nico Kielstra. 



WINT -CIM 
nato staf-oefening • 

1n aantocht 

WINTEX/CIMEX 

Wintex-Cimex is een navo oefening die 
iedere twee jaar gehouden wordt . Tot 
begin jaren 180 was er weinig bekend 
over deze oefening. Inbraken van On
kruit in de provinciale kommandobun
ker ZH in Noordwijk brachten de sce
nario 1 s van deze oefening boven de 
grond en in de openbaarheid. 
De Wintex-Cimex oefening vindt plaats 
in bunkers waar militairen en belang
rijke bestuurders gedurende enkele 
weken het 'spel' spelen. Er wordt ge
oefend in het voeren van een oorlog 
tegen het Oostblok en in het onder
drukken van paniek en verzet van de 
eigen bevolking. Juist vanwege de 
vérstrekkende betekenis voor de bur
gerb~volking van de te gebruiken 
scenario's en de aard van de op te 
lossen vraagstukken wordt de inhoud 
van de oefening geheim gehouden. 

. Dit is mogelijk omdat de voorgestelde 
maatregelen (bv. de troepenbewegingen 
inbeslagname 1 s, afsluitingen van te
lefoons, het arresteren van dwarslig
gers 1 etc.) niet werkelijk plaats
vinden, maar waarvan het verloop op 
papier, via telefoon en telex uitge
voerd wordt. 
Wintex-Cimex staat voor winter exer
cise- civil military exercise. 

INHOUD VAN DE OEFENING 

Het gaat er bij de Wintex-Cimex oefe
ning om de maatschappij gevechtsklaar 
te maken. In de scenario 1 s worden 
situaties zowel politiek als mili
tair uitgebeeld. De scenario's kunnen 
worden gebruikt in tijden van oorlog 
of dreigende oorlog én in zgn. kri
sissituaties in ' vredestijd' .Ze zijn 
overigens verschrikkelijk ingewikkeld 
Er zijn. internationale scenario's , 
(die zijn voor alle natolanden ge
lijk), nationale en regionale scena
rio's (die weer passen in het inter
nationale en de andere nationale 
scenario's) en er zijn scenario's 
naar allerhande maatschappelijke sec
toren zoals de PTT en de spoorwegen. 
Voor andere sektoren is het voor wat 
betreft Nederland niet zeker of die 
ook ingeschakeld zijn. In Duitsland 
is dit wel het geval. 
Tegelijkertijd oefent men de onder
linge communicatie en de verdeling 
van de werkzaamheden. 
Alle deelnemers aan de oefening krij
gen trouwens alleen maar die delen 
van het scenario onder ogen die voor 
hen zelf van belang zijn. Alleen de 
allerhoogste militairen en politici 
hebben het totaaloverzicht. 

Een gedeelte uit het draaiboek Wintex 
Cimex '83. Het betreft het scenario 
dat is uitgereikt aan de PTT. 
24 februari 1983 NATJONAAL 

- Invloed vertrek buitenlandse arbei ders begint 
merkbaar te worden: vervoerscapaciteit bij NS 
beperkt tot 7S%'; problemen in ziekenhuizen . 

- Sabotage-akti es tegen militaire tel ekolllll1unika
tie installaties in Ermelo, 

- O~ievervoer in het Caraïbische gebi ed wordt be
~elMlerd, eJCport ui t Venezuela tot SS% beperkt ; 
aflevering met 1 maand vertraagd. 

- 2000 vluchtelingen uit W-Duitsland komen naar 
Nederland. 

- Verhoogd passagiersaanbod op Schiphol en Zes
tienhoven. 

DE BETEKENIS 

Ondanks alle pogingen van de belang
hebbenden om de Wintex-Cimex oefe
ning onschuldig te doen lijken is het 
een belangrijk element in de voorbe
reiding op buitenlandse en binnenland, 
se krisissituaties en oorlog. 
De scenario~s worden steeds aangepast 
aan internationale gebeurtenissen en 
nationale maatschappelijke ontwikke
lingen. 
Na akties tegen munitietreinen in 
1982 in Nederland verschijnen derge
lijke akties in het scenario van 1983 

WINTEX/CIMEX 1981 
Een beknopte weergave van het scena
rio Wintex-Cimex 1981. 
In 1981 is het fictieve uitgangspunt 
van deze papieren oefening het afslui
ten van een olieverdrag tussen Iran 
en Rusland, terwijl tegelijkertijd 
westerse industrielanden door stij
gende olieprijzen in een economische 
krisis geraken en daardoor nemen bin
nenlandse politieke spanningen toe. 
De toenemende instabiliteit in het 
Midden Oosten is voor d~ V.S. reden 
om een sterke oorlogsvioot de Per
zische golf in te sturen. De span
ningen tussen de twee supermachten 
nemen toe Europa raakt erbij betrok
ken. Na nog een reeks voorvallen be
sluit de navo op 26/2 de toestand van 
verhoogde waakzaamheid af te kondigen 
De eerste vredesdemonstraties begin
nen in West Europa. 
2/3 De V.S . stuurt troepenversterking 
naar West-Eurooa. 
11/3 Ongekontroleerde vluchtelingen
stromen vanuit West Duitsland. 
16/3 Afkondiging van General Alert. 
Begin van de oorlogefase en de eerste 
luchtaanvallen op Nederland. 
De grootste probleemfactor voor het 
bewerkstelligen van de oorlogsparaat
beid blijkt in het scenario de ei
gen bevolking te zijn: 
1. Vluchtelingen bemoeilijken het op
tre.kken van troepen naar het front. 
2.Zgn. subversieve a.kties: bv . demon
straties, sabotage en andere akties 
tegen de oorlog.svoorbereidingen sto
ren de gelijkschakeling tussen de be
volking en de regering die voor oor
logsvoering noodzakelijk is. 
3. De reorganisatie van de maatschap
pij(t.b.v. een mobilisatie)en de daar 
mee gepaard gaande maatregelen ver
oorzaken bij de bevolking onrust en, 
in samenhang met een internationale 
krisis, engst.Een aantal maatregelen: 
inbeslagname van voertuigen en ge
bouwen , 

- Weer ca, 1500 vluchtelingen uit Duitsland (per 
- Stakingen van grondpersoneel op bei de lucht ha- spoor en over de weg). 

vens en op Beek gedurende 24 uur. Daardoor ern
stige vertragingen. 
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- Demonstraties van vredesbewegi ngen tegen de VS
versterkingen. 

- Sabotage aan havenkranen in Rotterdam - de helft 
van de capaciteit in de Pr. Margriethaven voor 
tentnl.ns te 48 uur bui ten dienst. 

25 febi"uari 1983 

Congestie op Schiphol;demonstranten laten bal
lonnen met zilverpapier op. 
Vliegtuigen wijken uit naar Zestienboven en (zo 
mogelijk) België. 

- Demonstraties op NS-ststions in diverse grotere 
steden in het gehele land; vertragingen van 
meer dan twee uur in bet civiele verkeer. 

Afkondiging Burgelijke Uitzonderingstoestand 

· Sabotage aan de kommunikatiebunker van de vlieg 
basis Volkel; 30 ll 50% van de verbindingen uit
gevallen. 

· Sabotage-akties en demonstraties tegen mi litai
re installaties. 

ontslag van ziekenhuispatienten( om 
bedden vrij te maken voor militairen) 
het verbod woonplaats te verlaten. 

Met alle middelen, van psychologiese 
propagandistische befnvloeding tot 
en met het inzetten van wapens wordt 
getracht de bevolking tot medewerking 
te dwingen. Anti-militaristen en vre
desaktivisten worden als vijanden (de 
vijfde kolonne) gekeDIIIerkt en behan
deld. 

WIE DOEN ER' AAN DEZE OEFENING MEE? 
De regering 
In de regel zullen topambtenaren aan 
de oefening meewerken, maar het komt 
ook voor dat ministers een paar dage.n 
meedraaien ; Zo schijnt Lubbers in 
1985 twee dagen in de regeringsbunker 
onder het nieuwe ministerie van finan
cien te hebben gezete.n. 

De kommissarissen van de koningin met 
hun staf, in totaal 30 mensen . 
In hoeverre zij zich laten vervangen 
door ambtenaren is niet bekend. Net 
zo min weten we of iedere twee jaar 
alle provincies aan de oefening mee 
doen. In tijden van spanning krijgen 
de provinciale autoriteiten veel meer 
bevoegdheden dan ze nu hebben. Iedere 
provincie heeft een eigen commando
bunker . 

Burgemeester en wethouders, of hun 
topambtenaren . 
In West Duitsland doen z.ij op rede
lijk grote schaal mee. In hoeverre 
dat in Nederland het geval is , is to
taal onbekend. Net zo min zijn er ge
gevens over de deel.name van politie 
aan de oefening. 

Militairen. 
Belangrijk voor het 'handhaven van 
de orde' zijn de Nattonaal Territori
aal Commandant en de Provinciaal mil i 
tair Commandanten. Ze hebben allemaal 
een eigen commandobunker waar min
stens 60 mense~ in kunnen. 

Ook veel andere hoge militairen zul
len aan de oefeningen meedoen. Hier
over is veel minder bekend. 

En dan verder: PTf'ers, NS'ers, rijks 
waterstaat , BB 1ers en misschien nog 
wel meer. 

AI<TIES 
Er wordt meer en meer akties gevoerd 
tegen belangrijke navo- oefeningen. 
Akties tegen Reforger in '83 , de ak
ties tegen Northern Wedding (sept 
' 86) en nu al wordt er gepraat over 
akties tegen Reforger in september 
'87 in de Rotterdamse haven . 

23 februari 1983 
Door het vertrek van buite~ands 
personeel ondervi nden de schoon
maakbedrijven van PIT-gebouwen 
moeilijkheden 

24 februari 1983 

m 

De brandstofvoorzi ening van een 
aantal gebouwen is nog steeds niet 
gemaximaliseerd, de bande~aren 
houden hter en daar de voorraad 
vast; wi l len slechts verkopen tegen 
betaling van veel hogere prijzen. 

De versnelde aflevering van bestel
lingen van PTT-goederen heeft 
slechts gedeelteli jk effekt. 

25 februari 1983 
Steeds meer ondervi nd t het PTT
personeel i n de grotere plaatsen 
moeilijkbeden om op tijd op het 
werk te verschijnen door demonstra
ties. 
Vanaf 9.00 uur geldt voor PIT de 
alarmtoestand "ARGUS". 

- Explosie in ~et PTT-versterker
station Zaltbommel. 

- Sabotage tegen PTT-centrale Henge
lo -militaire vl i egbasis Twente 
gestoord. 

VERTROUWBLIJK 

In West Duitsland zijn de afgelopen 
maanden akties gevoerd tegen de navo 
herfstmanouvres, is bij schepen in 
Bremen gedemonstreerd die daarheen 
kwamen na afloop van NQrthern Wedding 
Ook werd er in West Duitsland al ak
tie gevoerd tegen Wintex-Cimex in 
1985. 
De oefening laat overduidelijk zien 
hoe nauw de verwevenheid is tussen 
de militaire e.n civiele sector in !fe 
maatschappij hoever de civiele 
sector is gemilitariseerd. 
De akties in 1985 in West Duitsland 
draaide er voor een deel om allerlei 
politici en autoriteiten ertoe te be
wegen te weigeren de bunkers in te 
gaan .De Groenen dienden gemeentelijk, 
maar ook. landelijk moties in met die 
strekking. 
In Engeland heeft een paar jaar gele
den als gevolg van ee.n ·dergelijk 
soort aktie 90% van de plaatselijke 
politici geweigerd aan een civiele 
verdedigingaoefening mee te doen. 
In West/ Duits land zullen waarschijn
lijk opnieuw akties gevoerd worden 
die mensen inlichten over het karak
ter van de Wintex-Cimex oefening.Maar 
tegelijkertijd willen ze nu proberen 
direktere akties te gaan organiseren. 
Overal , want er staan immers overal 
bunkers. 
Ook wordt er gepraat over é~n lande
lijke aktie (blokkade?) bij de rege
ringsbunker in Dernau/Ahr. 
In Nederland kunnen dit soort akties 
natuurlijk net zo goed worden georga
niseerd. 
Bedenk zelf ook eens wat leuks! 

Meer informatie over de Wintex-Cimex 
oefening in ' de bunkerbuit '. 
Dit boek is te bestellen door overma
king van f15, en f5,25 porto op post
giro 5245710 tnv weekblad bluf!, Am
sterdam ovv Bunkerbuit. 
Ook is er in Duitsland een brochure 
verschenen: Die geheimen Kriegsspiele 
der nato, te bestellen. bij Graswwur
zelwerkstatt, Koningsallee 28a, 
3400Gottingen (tel 0551/62793) 

NIEUW KOMMUNICATIE HOOFDKWARTIER 

In Brunssum (Limburg) is in de oude 
kolenmijnen het ' vredes 'hoofdkwartier 
van Afce.nt gevestigd. Afcent betekent 
Allled Forces Central Europe. Afcent 
staat aan het hoofd van de navo
troepen in Centraal Europa waarbij 
het gaat om honderdduizenden militai
ren uit Belgie, Canada, Engeland, 
Luxenburg, Nederland, de V .s. en 
West Duitsland. 
Sinds december '86 is er o» de Bel
giese vliegbasis Zutendaal (tussen 
Maastricht en Hasselt) een geheel mo
biel 'oorlogs 'hoofdkwartier bijgeko
men. De supermoderne,, peperdure 
telecommunicatie-apparatuur is het 
voornaamste onderdeel. Het mobiele 
hoofdkwartier kan worden vastgekop
peld aan de bestaande militaire- en 
Prl'verbindingsnetwerken, zoals bv. 
het gewone telefoonnet.Via een straal 
zender kan het hoofdkwartier overal 
mee kommuniceren. 



STRIJD TEGEN DE KERNCENTRALES 

Aanslagen,Sabotage,Opstand. 
Een jaaroverzicht(Uit Arbeiterkampf
no.274 

In 1986 is voor meer dan 30 miljoen, 
DM schade toegebracht aan hoogspan
ningsmasten door ze om te zagen of 
eraan te lassen,op te blazen.Op die 
manier zijn 110 masten s'nachts door 
tegenstanders van Atoomenergie bescha 
digt.Bij ongeveer 130.000 hoogspan
ningsmasten in de Bondsrepubliek is 
dat nog niet een per duizend,daardoor 
levert ook de bewaking moeilijkheden 
op. Volgens de nieuwe paragraaf in 
wet 130a, worden aanmoedigen en lei
dinggeven strafbaar gesteld. Op het 
aanhouden van een Aktievoer(d)ster 
staat ondertussen al een beloning van 
150.000 DM. Samen met de vorige delen 
van onze opsomming (Arbeiterkampf no. 
272 blz.lO en no.273 blz.l2, komen 
wij in totaal op 125 openbaar gemaak
te aanslagen op hoogspanningsmasten. 
Onze lijst bevat bovendien 69 brand
stichtingen waarvan 35 Atoomenergie
centrales of firma's die bij de bouw 
daarvan betrokken zijn. Er zijn 15 
springstof aanslagen en 17 overvallen 
gepleegd. 
Het betrft hier meer dan 100 bij kern 
energie betrokken firma's.Alleen al 
de enkele gevallen waar bedragen bij 
staan komen al tot een totale schade 
van meer dan 20 miljoen DM.Er waren 
34 maal doelen van de spoorwegen bij 
vooral de bovenleidingen waren het 
doel van de aanslagen.In 11 gevallen 
werd net gedaan alsof er een aanslag 
gèpleegd was,de uitwerking ervan was 
soms zeer verrassend.slechts een paar 
maal werden plannen voor bomaanslagen 
van te voren ontdekt en enige perso
nen werden door de politie gearres
teerd onder verdenking van deelname 
aan dergelijke akties. 

9 

Wenn der 

Strommast fällt . 

PLAATSEN WAAR DERGELIJKE AKTIES GE
GEBEURDE: 

Oberhaid, Altenschwand 7 januari: Al
tenschwand 29 maart: Gemeente Schwan
dorf 31 maart: Op een bouwplaats van 
bouwbedrijf Billingen en Bergen wor
den enkele treinen en machines ver
nield. Soltau, 2 maal op 9 april: 
Munster 2 maal op 17 april: 
Groszkuchen, Nietheim 24 april: Unter 
Spiesheim 28 april: Leer 2 mei: Ge
meente Schwandorf 19 mei: Kroop 25 
mei: Dohlenburg 7 juni: Brandstich
ting op 't terrein van de "Hasta", 
(opslagplaats voor radioaktiefafval), 
schade 250.000 DM. 
Pentling bij Regensburg 12 juni: 
Burglengenfeld 15 juni7 Het kantoor 
van een firma, die meewerkt aan 'n 
opwerkingsfabriek wordt in brand ge
stoken. Schade 11.000 DM. Verdere 
vernielingen: Marl 16 juni: Gemeente 
Schwandorf7 Ladenburg 18 juni: 
Löhne 22 juni7 Oldenbrok 25 juni7 
Jaderausendeich 26 juni: Grundrem
mingen 28juni: Dietmansried 30 juni: 
Münster 30 juni Bugs Bunny en de Bag
gerkiller steekt een baggermolen van 
firma Plunk in brand, schade 180.000 
DM. Im Norden de Republiek 30 juni: 
Burglengenfeld 30 juni een opslag
plaats van een firma, die wordt be
ticht van 't meewerken aan 'n opwer
kingsfabriek, staat in vlammen, scha
de 400.000 DM. Biblis 2 juli7 Ravens
burg 4 juli: Schwandorf 6 juli7 Enke
le bedrijfswagens van 'n opwerkings
fabriek gaan in rook op, schade 
300.000 DM.Rottendorf 7 juli, schade 
250.000 DM 
Gorleben 7 juli, op 'n in aanbouw 
zijnde opslagplaats voor radioaktief 
afval worden enkele hoofdstroomkabels 
opgeblazen door de "Zornige Jugend". 

Grafenrheimfeld 7 juli: Tübingen 9 
juli: Wisch 9 juli: Bildesheim 11 
juli, stillegging van alle atoomcen
trales. 
De heersende klasse wordt in een ver
klaring aansprakelijk gesteld voor 
het vernietigen van het hekwerk van 
de Pruisische Elektriciteits Centrale 
Buchenbach 17 juli: Geesthacht 17 ju
li: Ottmarsheim 18 juli: München 20 
juli: Baierbrunn 20 juli, het kerne
nergie nee kommando F .J .S. veroor
zaakt 250.000 DM schade door bedrijfs 
auto's in brand te steken. 
Nabburg 20 juli: Teubli tz 26 juli: 
Konstanz 27 juli, schade 250.000 DM7 
Nittenau 30 juli: Amberg juli/aug. 
Er lach 2 aug. Lenglern 2 aug. Enger 
5 aug. Eiderstedt 5 aug. Kroop 5 aug. 
Hunxe 7 aug. Guteneck 7 aug. Biele
feld 10 aug. Neunburgvormwald 14 aug. 
Hamburg 18 aug. Baiernfurt 23 aug. 
Ravensburg 23 aug. Monhtbreit 3 sept. 
Pöcking 7 sept. Münster 8 sept. Naun
heim 10 sept. Schwandorf 12 sept. 
Berlin 2 mei,een jongeman wordt na 
een mislukte aanslag op 'n politie
auto gearresteerd. 
Soltbau 1 april: Grote opwinding ver
oorzaken 2 springstofladingen aan 
twee hoogspanningsmasten. Aktivitei
ten sinds september 1986. 
Bayern 21 sept., bij de firma Hoch
tief, die meebouwt aan de opslag
plaats voor radioaktiefafval, wordt 
brand gesticht, schade 300.000 DM. 
Brokderf 22 sept.leden van de aktie
groep Steinburg houden een stroommast 
van de kerncentrale Brokderf bezet. 

PAS 

l:!raunschweig 23 sept.die "Rote Zora" 
neemt de verantwoordelijkheid op zich 
voor de aanslag die tegen de "Maat
schappij voor moleculair biologisch 
onderzoek (DBF)" is gericht. Deze fir 
ma werkt samen met belanghebbende in 
de Gentechnologie firma's en atoomon
derzoekcentrale. 
Mannheim 23 sept. de schietoefeningen 
op het militair oefenterrein van ver
enigde Staten worden door aktiegroep 
"Dalli Dalli" verstoord. 
Hamm und Hagen 25 sept. aanzienlijke 
schade wordt door een bomaanslag aan
gericht op het Ministerie van Buiten
landse Zaken. 
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Dat de vs op een afschuwelijke manier 
zich direkt bemoeit met de ontwikke
lingen in Midden-Amerika hoeft nauwe
lijks meer benadrukt te worden. Maar 
je gaat je nu afvragen hoe het móge
lijk is dat dit alles zo openlijk ge
beurt. Is er dan niemand tégen in de 
VS, en wie zijn er vóór dit beleid? 
Een poging om de politieke verhoudin
gen tav. het Midden-Amerika-beleid 
te verduidelijken. 
Vanaf de troonsbestijging van Reagan 
tonen de enquetes over Midden-Amerika 
een grote regelmaat: wat er ook ge
beurt, tussen de 60 en 65% van de on
dervraagden is tégen een militaire 
interventie in Midden-Amerika. Tege
lijkertijd is Reagan een van de meest 
populaire presidenten die de VS ooit 
gehad heeft, en werd hij met ove.r
macht herkozen in '84. 
(Een belangrijke kanttekening die je 
bij .Amerikaanse verkiezingsuitslagen 
dient te zetten is dat slechts 50% 
van de mensen tegenwoordig nog maar 
stemmen. Dit geldt ook voor 'belang
rijke' verkiezingen als die voor het 
presidentasehap en het congres.) 
De 'politieke konstellatie' in de VS 
laat een enorm a-politiek 'midden' 
zien. Mensen die zich niet bewust met 
politiek bezighouden, maar voor een 
groot deel wel makkelijk 'op hun in
gewanden' laten mobiliseren en mani
puleren. 

REAGAN EN HET 

SUPERIORITEITSGEVOEL. 

Saul Landau, een bekende progressieve 
schrijver in de VS , probeert in zijn 
boek "Nieuw Rechts in Amerika" (van 
Gennep 1983) te verklaren hoe Reagan 
aan de macht is gekomen. 
Een van zijn centrale punten is dat 
veel Amerikanen een vreemd soort su
perioriteitsgevoel hebben, dat al 
eeuwen opduikt. Dit superioriteitsge
voel vindt mede zijn oorzaak in dege
ne, die in Europa hun brood (dikwijls 
door natuurrampen) niet meer konden 
verdienen, dus mislukt waren, tegen
over de "wilden" indianen en neger
slaven, eveneens niet-christenen. 
Ze hebben de overtuiging dat de VS 
een door god uitverkoren natie is, 
een land met een missie van vrij
heid voor de hele wereld. Reagan en 
de zijnen hebben dit gevoel heel ak
tief uitgedragen, hebben op dit punt 
voortdurend geprobeerd de bevolking 
achter zich te krijgen. 
Een verklaring voor het feit dat veel 
mensen toch tegen een militaire i .n
terventie zijn wordt veelal gezocht 
in het 'Viëtnam-syndroom' , het feit 
dat de mensen niet nóg eens zo'n a
vontuur willen beleven. Want met Vi
etnam haalde de VS zich de woede van 
de gehele wereld op de hals, sneuvel
den er duizenden soldaten én moest 
men op het laatst een schandelijke 
aftocht blazen. 
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Een voorbeeld van het feit dat een 
enorm deel van de bevolking ' op de 
ingewanden' te II\Obiliseren is is de 
populariteit van de 'Rambo'-films. 
Het is bijna ongelofelijk dat zulke 
simplistiese en kinderachtige films, 
die ook zo'n superioriteitsgevoel 
vertonen, zo'n succes worden, en dat 
de president van het land glunderend 
naar zulke films kan verwijzen. zo
iets zegt ook weer veel over Reagan; 
het is een echte TV-president, 
die op zijn immage gekozen wordt. En 
dat immage is dat van een gezellige, 
vaderlijke soms heel lollige presi
dent. 

NOORDELIJKEN EN ZUIDELIJKEN. 

Maar op een ander nivo moet je de si
tuatie in de VS nu ook verklaren door 
te stellen dat rechts, hoewel percen
tueel niet heel groot, .zich op aller
lei manieren heeft georganiseerd en 
hard werkt om de politiek te beïn
vloeden. 
Enkele van de belangrijkste groepen 
die propaganda maken tegen Nicaragua, 
en voor de contra's worden hieronder 
kort beschreven. 
De staat Florida, in het zuid-Oosten 
van de VS, is een van de belangrijk
ste bastions. Het is de staat die het 
dichtst bij Cuba ligt, en dit feit 
heeft nogal wat invloed op de poli
tiek daar. Ten eerste. wonen er tien
duizenden cubanen die gevlucht of 
vertrokken zijn uit Cuba, en met die 
achtergrond in het geweer komen tegen 
revolutionaire ontwikkelingen in La
tijns-Amerika. Maar ook de 'witte' 
bevolking in die staat is voor een 
groot deel sterk anti -kommunisties. 
Deze groepen hebben direkte invloed 
in Washington. Veel direkte steun aan 
de contra's (in de vorm van geld, 
huurlingen) komt ook uit deze kringen 
De laatste tijd zijn er steeds meer 
aanwi j zingen dat de contra's nog een 
andere band hebben met inwoners van 
Florida; de handel in drugs, vooral 
coca'ine, loopt voor een groot deel 
via de contra's naar Florida. 
Een ander rechts bolwerk vormen de 
andere zuidelijke staten. Daar waar 
vroeger de hele ekonomie op slaven
arbeid draaide, en een groot deel van 
de witte bevolking nog steeds een ex
treem racisme tentoonstelt . Dezelfde 
gebieden waar de Ku-Klux-Klan zo 
sterk was, en nog steeds met regel
maat zwarten worden aangevallen, hui
zen in brand gestoken etc. Het is ook 
een gebied waar de godsdienst erg be
langrijk is. Hier komen een hele 
reeks extreem-rechtse politici van
daan. Jesse Helms, senator, is een 
van de beruchtsten, hij heeft een o
penlijk racistiese en zeer conserva
tieve politieke overtuiging. Hij 
maakt er bijvoorbeeld een campagne 
van om Pinochet te steunen, en gaat 
prat op zijn vriendschap met hem. 
Door de omvang van hun achterban heb
ben zulke mensen aardig wat macht. 
Maar de grootte van de achterban is 
niet bepalend. Veel macht ontlenen 
rechtse groepen aan het feit dat ze 
rijke en invloedrijke vriendjes heb
ben, ondernemers, journalisten, poli
tici, geestelijken ed. zo worden er 
overal in de VS benefiet- festijnen 
voor de contra's georganiseerd. Vaak 
gaat het om feestjes voor de elite, 
(waar ze elkaar dus allemaal tegen
komen) , met een belangrijke Contra
leider áls trekker, waar miljonairs 
bijv. enorme bedragen schenken. De 
staat waar Reagan zelf vandaan komt, 
California, daar hebben veel van die 
patsers een speciale band met de con
tra's en slaan zulke feestjes enorm 
aan . De rechtse kliek daar is de di
rekte vriendenkring van Reagan. 

MILITAIRE BELANGSfELLING. 

Een andere groep die hard bezig is 
geweest de laatste jaren is die van 
de huurlingen-organisaties. De belan
grijkste daarvan is het blad 'Soldier 
of Fortune'. Dit is meer een beweging 
dan een bla4. Het blad zelf, dat een 
mïlitaristiese ideologie verspreidt 
en propageert dat men persoonlijk te
gen 'het kommunisme' moet vechten, 
heeft een oplage van meerdere bon
derduizenden exemplaren. Maar daar
naast organiseert men voortdure.nd 
druk bezochte manifestaties, voert 
men campagnes, geeft adviezen, ver 
koopt men wape.ns etc. oe leden zijn 
te zoeken onder de talloze viëtnam
veteranen en jongere generaties leger 
fans. Het blad staat vol oproepen 
voor huurlingen en men heeft ook ei
gen opleidingskampen. De strijd tegen 
Nicaraqua is een van hun belangrijk
ste punten. Een vergelijkbare organi
satie is de Military Civilian Assi
stance. Deze groep heeft de contra's 
veel steun verleeend . Van hen bestaat 
het vermoeden dat ze eigenlijk een 
dochteronderneming van de CIA zijn. 
De onthullingen die met de Iran-af
faire boven komen wijzen er trouwens 
voortdurend op dat de rege.ring samen
werkt met zulke groepen. 
Op deze-manier kunnen 'partikuliere' 
groepen uitvoeren wat het congres aan 
de regering verboden heeft. 
We moeten ook niet vergeten dat de 
VS een van de meest gemilitariseerde 
maatschappijen van de wereld is, dat 
het leger een belangrijke invloed 
heeft. En binnen het leger is de Sol
dier of Fortune-ideologie nadrukke
lijk aanwezig. Met Reagan heeft het 
leger (vooral de marine) nog veel 
meer invloed in Washington gekregen . 
Een groot deel van de hoge ambtenaren 
en politici van dit moment komen uit 
het leger. En Singlaub, het hoofd van 
Soldier of Fortune, is een ex-gene
raal. 

INVLOED VAN KERKEN. 

Ook kerken en sektes zijn belangrijke 
machtagroepen in de vs . Zoals ze dat 
in Nederland natuurlijk ook zijn. Het 
verschil is dat in de VS veel méér 
uiteenlopende rare kerkjes en groep
jes z~Jn, die voor een groot deel 
uiterst rechts zijn. Als ze ook nog 
veel leden of veel geld hebben kan 
het al snel eng worden. zo heb je een 
avangeliese organisati-e van bijbel
vertalers, de Wycliff Bible Transla
tors (die trouwens ook overal in Eu
ropa zitten) die er een grote kampag
ne van gemaakt heeft om overal op de 
wereld 'stammen' te evangeliseren. 

Ze zijn erg conservatief, werken nauw 
samen met regeringen en multinatio
nals en beweren al in 900 gebieden 
te zijn doorgedrongen. 
De Hoon-sekte heeft een vaste plaats 
veroverd in de VS. Deze sekte werkt 
vooral politiek, ze zijn fel anti
kommunisties . Het is een van de mach
tigste sektes van de wereld door bet 
grote kapitaal wat ze hebben . Ze zijn 
bijvoorbeeld de grootste partikuliere 
investeerders in Uruquay en hebben 
een goede relatie opgebouwd met de 
regeri-ngsleiders in Washington. (in 
Bluft nr. 192 staat een uitgebreid 
artikel over de Hoon-sekte) . 

PRESSIEGROEPEN. 

Daarnaast heb je nog een keur aan 
'denktanks' en pressiegroepen die 
zich ook met het Midden-Amerika-be
leid bezig houden. Een van de bekend
ste is de Heritage Foundation, die 
gevraagd en ongevraagd adviezen de 
wereld instuurt. Organisaties als de
ze hebben veel autoriteit. Er zitten 
vaak bekende kopstukken in uit de we
tenschap en politiek en vaak zijn ze 
verbonden aan een universiteit of in
stituut. Als ze een rapport of advies 
uitbrengen heeft dit dan ook een po
litieke uitwerking, het beïnvloedt 
politici, pers, etc. Klubs als "Young 
Amerikans for Freedom", 'the John 
Birc.h Society' e.a. soms met duizen
den ondersteuners, soms alleen voor 
een selekt groepje. Er zijn er dui
zenden van. Vaak mengen ze hun konser 
vatieve boodschappen met een religi
eus moralisme en schrikbeelden van 
een Amerika in verval .. 

Wat misschien nog wel het vervelendst 
is is dat sommige van dit soort klubs 
ook heel aktief bezig zijn met campag· 
nes. En daarmee zijn we weer terug 
bij de meer psychologiese manieren 
van machtsuitoefening. Het McCarthy
isme van vroeger is een vorm van con
servatisme die nooit helemaal is weg
geweest . 
Het publiek laat zich makkelijk ma
nipuleren met schrikbeelden van een 
kommunistiese golf die vanuit Mexico 
het land overspoelt. Nu heb je Moral 
Majority die het over 'amerikaanse 
wwaarden' heeft en links probeert te 
'criminaliseren' door ze te bestempe
len als ' kollllllllnisten', 'homoos' of 
'landverraders' . En dat is een seri
euze bedreiging, het is niet voor 
niets d.at bij linkse manifestaties 
ook altijd Amerikaanse Vlaggen meege
dragen worden, om maar te bewijzen 
dat men géén ' landverrader' is. 
En het bewerkstelligt dat veel mensen 
liever niet zeggen dat ze voor de 
sandinisten zijn, want dan ben je al 
een kommunist. Je kunt beter zeggen 
dat je tegen een tweede Viëtnam bent . 

Saul Landau stelt dat op dit moment 
extreem-rechts het Witte Huis bevolkt 

Dat is het rechts dat in de jaren '70 
nog afgedaan kon worden als 'gevaar
lijk maar gek, en zonder veel macht'. 
Nu dele.n ze de lakens uit, breken de 
vakbonden af, zorgen voor bloedbaden 
in Midden- Amerika (en Libië, Front
lijnstaten, waar niet). Hij laat ook 
zien dat de leiders gevaarlijk reli
gieus zijn. Hij haalt een speech van 
Reagan aan waarin deze een formeel-

•+ 
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verband legt tussen Z1Jn defensiepo
litiek en God, en de Sovjet Unie ge
lijkstelde met "de krachten van het 
kwaad". Een van zijn conclusi es is 
:"het gedrag van dit soort mensen te 
verklaren blijft werk voor psychia
ters. Het belang dat Reagan's finan
ciële ondersteuners er bij hadden dat 
hij aa.n de macht zou komen ligt in 
financieel voordeel'! 

DE ANDERE KANT. 

Maar het is ook niet terecht om te 
stellen dat het alleen maar ellende 
is in dat land. 
Er bestaat ook een grote solidari
teitsbeweging, die veel akties en de
monstraties organiseert. Sommige de
monstraties brengen meer dan honderd
duize.nd mensen op straat. Er worden 
campagnes georganiseerd, en er Z1Jn 
ook linkse kerkelijke stromingen. De 
'sanctuary movement' probeert poli
tieke vluchtelingen uit Midden-Ameri
ka te herbergen. Ze hebben er tien
duizenden geholpen i n 'vrijplaatsen ' . 
Meer dan 300 kerken, 20 steden en een 
deelstaat heeft zich tot zo'n vrij
plaats uitgeroepen . 
Het blad NACLA-bulletin geeft goede 
en zeer kriti ese artikel over de VS 
en Midden-Amerika. Er bestaan linkse 
weekbladen en tijdschriften en er 
zijn belangrijke landelijke dagbladen 
die kritiek op Reagan geven. Er be
staat ook een grote anti-militaris
tiese beweging . Ook in de vs worden 
direkte akties en allerlei aanslagen 
uitgevoerd, alleen lees je dat niet 
in de kranten. Veel Vi ëtnam-veteranen 
zijn anti-interventie akt ivisten, er 
gaan konstant werkbrigades naar Nica
ragua, etc. etc. 
Maar ze hebben het wél moeilijk, dat 
is duideli ik . 

DE TOEKOMST. 

Een belangrijke doorbraak lijkt de 
'Iran-Affaire' te worden. De haviken 
van Reagan zijn door al de onthullin
gen over wat zich in het geheim af
speelde in het Witte Huis in het de
fensief gedrukt. Het lijkt ook alsof 
dit schandaal veel mensen uit de be
tovering van de mooie speeches van 
Reagan getrokken heeft. Iedereen 
wordt nou plotseling gekonfronteerd 
met wat deze mensen werkelijk uit
voerden, dingen die daarvoor liever 
verzwegen werden. 
De Iran-Affaire liet 
binnen de regering 
bestaan. Toen het 

ook zien dat er 
tegenstellingen 
schandaal los 

dreigde te barsten distantieërden be
paalde kopstukken zich bijvoorbeeld 
van het beleid. Hierdoor gingen bin
nen de grootste haviken stemmen op 
om de meer gematigde politici (zoals 
minister Schulz, hoewel gematigd een 
zwak woord is) te ontslaan. Maar het 
resultaat was dat de uitvoerders van 
de harde lijn het veld moesten ruimen 
al waren het alleen maar hulpjes. 
De dernokraten kunnen dankzij zo'n 
schandaal aan macht winnen, en zij 
z i jn over het algemeen minder conser
vatief dan de republikeinen. Maar dat 
de politiek tegen Nicaragua snel ver
anderen zal is niet erg waarschijn
lijk, of de crisis rond Iran-Gate 
moet wel heel erg oplopen . Daar ziet 
het er voorlopig niet naar uit, de 
onderzoeken van het congres slepen 
zich nog een tijd voort, e.n al die 
tijd is het oorlog aan de grenzen van 
Nicaragua, in de heuvels van El Sal
vador, op het platteland van Guate
mala. Aan de andere kant kun je het 
ook nog zo bekijken als iemand het 
in het NACLA-bulletin doet. Hij stelt 
dat de VS tot nu toe gedwongen is om 
indirekt te interveniëren in Nicara
gua en de andere Midden-Amerikaanse 
lande.n, doordat het verzet tegen de 
VS-politiek in de vs en elders om
vangrijk is. Als dit er niet was had
de yankees allang met het hele leger 
in Midden-Amerika gezeten. 
(K.C., mbv aktie- en dokumentatiecen
trum 'Ultimatum') 
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Op 13/ 14 december was er weer één van 
de jaarlijkse grote akties waar vrou
wen ui t het hele land aan meedoen. 
Dit keer waren er akti es op drie 
plaatsen i n dat gebied. 

Een demo in Greenham waarbij veel 
vrouwen zich een weg b~anden door het 
hek en de basis op gingen. In een fa
briek in Aldermaston waar kernkoppen · 
worden geproduceerd, braken 13 vrou
wen binnen en behinge.n deze met af
fiesjes. 
25 vrouwen gingen de Amerikaanse 
basis Welford op. ze werden door ge
wapende Amerikanen opgepakt en zonder 
aanklacht weer tot buiten de basis 
begeleid. De Amerikanen proberen zo 
te ontkennen dat 't die vrouwen ge
lukt was binnen te komen. 
In totaal werden dat weekend 200 
vrouwen gearresteerd. Het kruisraket
tenkonvooi dat buiten de basis op 
oefening was, verkortte deze oefe

ning met een paar dagen om weer bui
ten te zijn voordat vrouwen in grote 
getalen hun terugkomst zouden opwach
ten . 
De dag ervoor waren twee vrouwen het 
gebouw van de Engelse tweede kamer 
binnengegaan . ze hingen affiesjes met 
"You can't kill the spirit" op de ra
men van kamers van ministers, liepen 
de kamer van de minister-president 
in, deden alle deuren achter zich op 
slot en verlieten het gebouw weer via 
de ministers ingang, na meer dan een 
uur, zonder dat ze een strobreed in 
de weg was gelegd. Een politieagent 
die ze in de gang tegenkwamen, had 
hen vriendelijk de kamer van de één 
of andere kommissie gewezen, want 

"daar moesten ze zeker zijn" . Als 
je er maar net zo netjes uitziet en 
praat als er zoal van je verwacht 
wordt in zo'n omgeving dan kom je een 
heel eind . 
Op oudejaarsavond zijn vijf vrouwen 
van Greenham het terrein opgegaan, 
van een centrum waar geheim onderzoek 
wordt gedaan. Ze hebben daar een 

tijdlang rondgesnuffeld totdat ze de 
kans kregen om een zeer verbouwereer
de bewaker op traditionele wijze met 
een stukje steenkool nieuwjaar te 
wensen. Uiteindelijk hebben ze zich 
door een paar opgetrommelde bewakers 
laten meen·emen naar het hoofdgebouw 
Daarbinnen hingen o.a. grote borden 
met waarschuwingen dat alles wat op 
het terrein gebeurde strikt geheim 
was. Zonder aanklacht werden de 
vrouwen t enslotteheel vriendelijk 
naar hun auto, die kilometers ver
derop stond , teruggebracht. 

Wat ik zelf eigenlijk niet l$egrijp 
is waarom Greenham vrouwen over het 
algemeen niet meer doen dan symbolie
se akties. Als je een tijdlang onge
zien op zo'n terrein rond kan lopen, 
dan zou je toch veel meer kunnen doen 
waardoor ze in hun werk belemmerd 
worden, bijv. foto's maken of andere 
bewijzen van waar ze mee bezig Z1Jn 
naar buiten slepen. Wat heeft het 
voor zin om alleen maar te laten zien 
dat ze • t nog beter moeten bewaken 
en beveiligen en dat ze wel heel ze
nuwachtig worden als ze daar zomaar 
een stel vreemde vrouwen tegenkomen . 

.Er zijn nog steeds minstens tiental
len vrouwen op de kampen rond de 
kruisrakettenbasis in Greenham. Mo
menteel wordt er 'maar' twee keer per 
dag ontruimd. Eerder was dat wel 
vijf keer of meer, vertelt een Green
bam-vrouw. 

VREDESBOODSCHAP 

Een witte kip kreeg 

de opdracht 
bet werk af 

nu de laatste 
was gedood. 

te maken 

witte duif 

Met een briefje 
in haar snavel ging 
zij op pad. 
Ver loor echter 
het leven én 
het briefje met de vredesgroet. 

't Werd gevonden· 
maar 
de mens kon de benepoten 
daarop niet lezen. 

Marjolein v.d. Klashorst. 
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AKTIE IN ENGELAND 

Op 23 januari is er een sneeuwbal
blokkade van het gebouw van het Eng
else ministerie van defensie gepland 
door mensen uit het hele land. Het 
doel is om de aandacht te vestigen 
op de volgende drie verzoeken: 

1. Dat Engeland in de VN stemt v66r 
de multilaterale ontwapeningsvoor
·Stellen(onafhankelijk van hoe de 

V .S. stemt) en het verdrag over -
stopzetting van kernproeven stemt, 
6f, 

2. Dat Engeland in het openbaar de 
voorstellen voor bevriezing van 

kernbewapening stemt, 6f, 
3. Dat Engeland enkele eenzijdige (of 

onafhankelijke) eerste stappen zet 
voor een bevriezing of verJ11inde
ring van het aantal vernietiginga
wapens door af te zien van de Tri
dent (kernwapens of onderzeeërs) 
, het teruggeven van de kruisra
ketten of in het openbaar verwer
pen van de voorstellen voor de op
slag van chemische wapens. 

Deze eisen zijn zeer gematigd en de 
sneeuwbal zal stoppen zodra de rege
ring ~én van de drie stappen zet. 

Tegelijk met de blokkade van de poor
ten van het ministerie van defensie 
worden ook de telefoonlijnen geblok
keerd . Mensen bellen gedurende de he
le dag o.m te vragen 'wanneer één van 
de eisen wordt ingewilligd: 

11 



..... ·-·-·-·-·-·-·-·-·-- .......•............ 
::::::::1~ AKTIÊAGEENóÄ ~~=::::::::::: 

NAAi·.: ......................... . 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PLAATS ...................... . 

17/18 jan. Diskussie-weekend BONK: Centrum voor buitenlanders, Nimwegenstr. 
37, Wageningen, tel. 08370 - 19071. Aanvang: 9.30 uur. Bereikbaar 
met bus 83/84 vanaf NS-station Ede tot Stadsbrink Wageningen. 
Slapen vanaf vrijdagavond mogelijk. Slaapzak meenemen. 

23 jan. 

24 jan. 

24 jan. 

Demonstratie en blokkade in Soesterberg. 

Landelijke dag Vrouwen voor Vrede: V.d. Vlist Scholengemeenschap, 
Utrecht. Thema: Struktuur en Beleid. Hoe verder met het 17 mei 
overleg? Daar wordt over gesproken in de Kargadoor, Oude Gracht 
36, Utrecht. Van 13.00 - 17.00 uur. 
Inlichtingen: Van Speijkstr. 89, 2518 EW Den Haag. Tel. 070-457133 

per jaar 6 keer in 
de brievenbus, 

gew~on abo = ft5,-
steunabo = f25,-
rijke lui's abo = f35,-

Je kunt ook rechtstreeks abo-geld stor
ten op giro 5538149 tnv, Vredesaktie
krant, Postbus 11347, lOOI GH A'daw. 

tel, 020 - 865134 ik wo .. d 
lG' .. ·~.c.a,!&~i:ll".~lf~.aiAO~~·~~ ... l'ii .. - .. 

SPULLEN DIE NOG ALTIJD 

aboaaee 
BIVAK - overleg Gelderland over ervaringen met de Doe Niet Mee 
aktie, zomer-aktieplannen en plannen voor als de kruisraketten inge
vlogen wordne. In gebouw De Wereld, Gen. Foulkesweg 1, Wage
ningen, van 10.30 - 16.00u. Opgeven bij Vredesoverleg, 08370-82028. n~~~.:.~~c!;;~;:!ll~!~~~~~ 

31 jan. BIVAK-Beraad rondom Woensdrecht. Dominicaner Klooster, Assendor
perstraat. Van 10.00 - 13.00 uur. Inlichtingen: Doe niet mee, Zwolle, 
tel. 038 - 213811/224625 of 227406. 

7 febr. AKTIVISTEN-konferentie. Evaluatie van éên jaar BIVAK. 
Akademie De Horst, Driebergen. Inlichtingen: BIVAK, tel. 020-249712 

2 mrt. Herdenking van Eerste Franse Kernproef op Bikini. Inlichtingen 
Vrouwen voor Vrede. Verzamelen:· Malievel~ Den Haag. Aanvang 
11.30 uur. 

24, 25, 
26 apr. 

Akties bij Borssele. 

ledere eerste maandag van de maand: Sirene-akties. Aanvang: 12.00 uur. Plaatsen: 
Havelte, Woensdrecht en Amsterdam (op de Dam). 

Iedere eerste zaterdag van de maand: Stille Kring voor het Stadshuis van Goes. 
Van 11.00 - 11.30 uur. 

Iedere tweede zaterdag van de maand: Stand van Vrouwen voor Vrede, op het Zui
velplein in Bergen op Zoom. Van 11.00 - 17.00 uur. 

Vredesaktivisten 
nestie. 
In Polen moeten tenminste drie 
desaktivisten in de gevangenis bl 
ven. Wojciech Jankowsk;i, een anti
militarist uit Gdansk, kreeg 3! jaar 
omdat hij weigerde in militaire dien 
omdat hij weigerde in militaire 
dienst te gaan en vroeg om alterna
tieve burgerdienst. Jaroslaw Nakiels
ki zit gevangen sinds hij zichzelf 
aangaf na de amnestie. Hij was onder
gedoken sinds hij zijn militaire op
roep had teruggestuurd. Ryszard Bo
nowski verblijft in de gevangenis 
vanaf 26 juli en moet op 1 oktober 
voorkomen. Hij was al beboet omdat 
hij zijn militaire papieren terug had 
gezonden maar weigerde de boete te 
betalen. Hij weigerde gehoor te ge
ven aan zijn oproeping. 
Schrijf eens een brief naar de Poolse 
Ambassadeur, 
Alexènderstraat 25 
2514 JM Den Haag. 

Stichting Steunfonds Burgerlijke On
gehoorzaamheid. 
Dit Steunfonds wil juridische en ma
teriële steun verlenen aan aktievoer
dersaters die geweldloos aktievoeren 
tegen de plaatsing van kruisraketten. 
Geweldloze akties in de lijn van BONK 
en BIVAK, n.l; blokkades, bezettin
gen, boykot-akties, werkweigering en 
besmet-verklaren van bedrijven en ob
jekten. Het Steunfonds wil ook publi- • 
katies verzorgen die mogelijke kri- • • 
minalisering tegengaan en bestriiden.. • 

• • 
Stichting Steunfonds B.O. doet een 
beroep op iedereen die zich bij de 
vredesbeweging betrokken voelt bij 
te dragen aan het fonds. 

Postgiro 45.99.788 t.n.v. 
Stichting Steunfonds B.O. 
Sekretariaat: Molenweg 15, 
Doorn. 
tel. 03430-15927 

te Doorn 
3941 PT 

-dekens 
-slaapzakken 
-warme kleding 
-regenkleding 
-sokken 
-olielampen 
-zaklampen 
-dik landbouwplastik 

~f~!;!.f.l:f~~~~TgJf:~~~}~~~~t;~t~f;;%;t~~:~~?~·j:{.~!§.~~~~%~;ti~~~;~:~~t~~~j~ 
ff.i) "Meeresstille und gluckliche Fahrt"~:'!i.~i~ 

-koffie en thee (liefst wereld-!!.!: ( Goethe/Schubert) ;.;:fi~:·: 

~i~!it~%~1.i~1~~f~~~î~~~w~:~~~~~~1~~~;~~ït.ft:{~~r~~· 
derde 

produkten) 
-houdbare etenswaren 
-gereedschap 
-jerrycans 
-pallets en ander ongeverfd hout 
-grote pannen, voor op houtvuur 
-tape en touw 
-typemachine en dokaspullen 
-taarten en leuke mensen 

Wil je geld storten, dan kan dat na
tuurlijk ook op giro 3332968, tnv 
Vredesaktiekampen, Woensdrecht. 

Wil je naar Woensdrecht; 
Kontaktadres: 't Witte Huis 

Dorpstraat 11 
4634 TM Woensdrecht 
tel. 01646-5183 

Vanuit Amsterdam gaat in het week
end van 31 jan./ I febr. a.s. een 
vrachtwagen/busje met spullen rich
ting VAK. Eventueel via Utrecht, den 
Haag , Rotterdam, Breda, Roosendaal 
en Bergen op Zoom. 

Voor hulp hierbij, kontakt opnemen 
met Gerard 

de Wittenstraat 52' 
1052 AX Amsterdam 
020-829414 

. - . . . . . . . . . . . . • SPORT-ESTAFETTE VANAF 13 JUNI • • 

• • • • • • • • • • • • • • 
Fietsen, lopen, wat je maar wilt, tegen 
de kruisraketten, Pershings, Starwars 
en kernproeven. Er zullen groepen van
uit verschillende plaatsen in het iand 
starten en via Wageningen naar Duits
land gaan om daar het laatste stuk met 
een Duitse vredes-esta(ette af te leg
gen. 
Er worden nog mensen gevraagd om 
mee te helpen met de organistie. Neem 

De tekentafels van Witteveen-Bos 
stromen vol helder water 
en glinsterende vissen 
de betongroep 
plant lissen en zwanebloemen 
behoedzaam 
langs de waterkant 
Holland Signaal 
laa 
laat de vleermuizen vliegen 
dolfijnen zijn niet langer 
doelwit van de marine 
de landmacht rookt pijp 
en slaat het stof van de broek 
de luchtmacht staart peinzend 
naar het spel van de wolken 
Oldelft kan in het donker 
de waarheid weer zien-

de ME hoeft nergens 
ook maar iets te bewaken 
militaire terreinen 
staan vol jeugdig groen 
dar wordt gebouwd 
aan het huis van de toekomst 
waar niets wordt beproefd 
om er kwaad mee te doen-

de landen rondom 
staan met open monden 
te kijken naar dit 
ontwapenend expiriment 
op die kleine plek 
vlak langs hun grenzen-

de hot-line 
tussen Amerikanen en Russen 
straalt plotseling 
zonder dat zij er iets van weten 
vrede vrede vrede uit 
over aarde en wereld 
ruimte en tijd-

en geen regering 
durft de straat op te gaan 
om te protesteren 
hoe zouden ze ook? 

0 0 On Vi~- 't Kan Anders is het mogelijk om~M~~~~~~~~~i1~~~~~~ cooperatieve spellen (voor kinderen 
. vanaf 4 jaar) te bestellen. daar stromen miljoenen 

zwijgend bijeen 

De Vredesaktiekrant is een onafhanke-
lijke krant en wil een spreekbuis 
zijn voor mensen en groepen aan de 
bàsis van de vredesbeweging om met 
name ideeën en initiatieven voor ak
ties die verder gaan dan de wettelijk 
geoorloofde breder bekend te maken, 
te stimuleren en te bundelen. 
Heb je zin om mee te doen of zo nu 
en dan eens wat te schrijven laat dan 
eens wat van je horen. Tel.020-865134 
liefst op maandag. 

Aan dit nummer werkten mee: Jackie, 
Truke, Yvon, Jenneke, Dien, Lilian, 
Ben, Eelco, Joke, Cor inne, Eddie, 
Maartje. Drukwerk door de Raddraaier
sters. 

Er is een keuze tussen 21 spellen, 
de prijzen varieërend varr fll,- totÁi~.i~~~;~r.«iO;~~~~g~~d~i3P. 
f41,-. Allerlei verschillende soorten 
spellen zijn er; een echt anti-mono
polyspel, een niet-competatieve ver
sie van Back-Gammon, diverse legpuz
zels, een detektive-spel, enz. 
De spellen zijn in de originele Cana
dese uitvoering met opschriften en 
spelregels in het Engels, onder het 
motto: "Play together not against 
each other." 
Info is te bestellen bij: 
't·Kan Anders 

VLamingstraat 82 
2611 LA Delft 

Beraad rondom Woensdrecht 
Op 31 januari 1987, in Zwolle van 
10.00 uur tot 13.00 uur. 
Plaats: Dominicaner klooster, Assen
dorperstraat. 
Aanwezig zijn Niek van Essen, bewoner 
van het Atoomvrijstaathuis in Woens
drecht en Tonny Meijer, lid van de 
Voedingsbond FNV en betrokken bij de 
Heidemij. Ook worden er aktievideo's 
vertoond. 
Kosten f2,50 
Van te voren opgeven bij de Zwolse 
Doe Niet Mee groep. 

en trekken een spoor 
van bloemen en kruisen 
van west naar oost 
van noord naar zuid 
en geen macht ter wereld 
breekt daar doorheen •••••••• 

6 maart 1986 
wil 
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