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Iedereen is het erover eens dat kernwapens verschrik.kelijke!..... ...... ffft!!'-
--

------
--
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zijn en dat alles moet worden gedaan om te voorkomen dat zij ooit 
worden gebruikt. Over de manier waarop men tot ontwapening moet 
komen, lopen de meningen echter uiteen. 
Het I.C.T.O. is voorstander Y.ê:!2 de weg Y.ê:!2 onderhandelingen om tot 
terugdringen� bewapening aan beide zijden te komen. Alleen harde 
� duidelüke, wederz�jds controleerbare afspraken acht zij geloofwaardig 
en effectief. 
Zolang er al aan Westelijke zijde eenzijdige ontwapeningsstappen gezet 
of overwogen worden, heeft dit niet de gewenste reaktie van Oostelijke 
zijde opgeleverd. Voorbeelden hiervan zijn het niet-produceren van de 
neutronenbom, het atoomvrij-maken van Canada, het terugtrekken van 
1000 tactische nucleaire kernwapens door de USA. Hierop is echter geen 
reaktie van Russische zijde gevolgd. Integendeel! Moeten wij nog 
wensdromen koesteren over wat Nèderland zou kW111en bereiken met eenzij
dige initiatieven? 

Verder worden bij het streven om eenzijdig kern�apens uit Nederland 
te verwijdereni 

1 haalbaarheid en wenselijkheid met elkaar verward; 
_g_ onjuiste veronderstellingen gebr..ukt; 

en wordt: 
2 onvoldoende rekening gehouden met een aantal belangrijke gevolgen 

van eenzijdige ontwapeningsstappen. 

Ten eerste is de haalbaarheid van het streven na.ar een directe 
methode om kernwapens de wereld uit te krijgen zeer dubieus. Het 
is een wensdroom. Iedereen wil die kernwapens de wereld uit, maar 
of dat nog ooit zal gebeuren, valt te betwijfelen. Bovendien zal 
de kennis voor het maken van kernwapens altijd bl��en bestaan. Elke 
kernîysicastudent kan in principe een ke�nwapen produceren. Dit 
deel van de leus "De kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit 
Nederland" doet dan ook meer denken a.an een struisvogel, die 
haar hoofd in het zand stopt en vervolgens een tukje gaat doen. 
Eerder dienen wij ons bezorgd te maken over krantenberichten als: 

- "Irak vraagt openlijk om hulp bij aanmaak Arabische kernbom" en
- "Gadaffi zoekt hulp Pakistan bij produktie atoombom".

Kort gesteld: De proliferatie van kernwapens vormt een minstens zo 
grote bedreiging van de wereldvrede als de relatief beheersbare 
atoomarsenalen van de USSR en de USA. 

Ten tweede gaat die leus uit van de volgende onjuiste veronderstellingen: 
- dat een Nederlandse eenzijdige stap vergroting van invloed

betekent in het buitenland als gevolg van voorbeeldwerking;
- dat "volksbewegingen'' voldoende invloed hebben in het Oostblok

om de signalen van dat voorbeeld-stellen-door-Nederland effec
tief te gebruiken in _hun land ten gunste van de ontwapening.

Beide veronderstellingen hebben echter weinig verband met de realiteit. 
In verscheidene NAVO-landen valt reeds te horen dat het met de 
Nederlandse invloed binnen de NAVO m.b.t. kernontwapening volstrekt 
gedaan is als Nederland niet meewerkt aan het zgn. moderniserings
besluit. 
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Minister van Defensie Apel van West-Duitsland stelt bijv. dat NAVO-partners 
die niet bereid zijn risico's en verantwoordelijkheden, ook nucleaire, te 
delen, ook niet kunnen verwachten dat zij gehoor zullen vinden voor hun 
wensen inzake wapenbeheersing. En dat is van Duitse kant gezien heel be
grijpelijk. 
lE. � � draait � E!!! � volgende keuze: 

een situatie waarin Nederland "Nee" zegt en de ontwikkelingen om 
ons heen gewoon doorgaan; 

- een situatie waarin Nederland w�l meedoet aan de modernisering van
onze kernwapens �n voortdurend probeert te voorkomen, door het be
houd van onze invloed, dat kernwapens ooit gebruikt zullen worden.
Hiervoor kiest� I.C.T.o ••

Dat"volksbewegingen" in het Oostblok oo·,!'.: maar enige invloed hebben, is 
onjuist; �en hoeft maar te letten op de voortgaande onderdrukking van de 
dissidentenbeweging in Rusland en de voortgaande intimidatie door Rusland 
van de Poolse arbeiders. om dat in te zien. 

� derde, de gevolgen van eenzijdige stappen door Nederland zullen drie
erlei zijn: 

- Door het niet solidair zijn met de modernisering van de NAVO-raketten
verzwakt Nederland de onderhandelingspositie van de NAVO t.o.v. het
Oostblok en verminderen de kansen op succesvolle wapenbeheersings
gesprekken in Europa. Verdeeldheid is immers een slecht uitgangspunt
bij onderhandelingen.

- Indien Nederland zich aan de modernisering onttrekt, zal het aanmerke
lijk aan invloed op het Westelijk ontwapeningsoverleg verliezen (zie
ook hierboven). Tot r.og toe was de ir.vloed van Nederland redelijk.
Dat blijkt wel uit de NAVO-studie die momenteel op N�derlands ini
tiatief wordt uitgevoerd om te bezien welke tactische kernwapens kunnen
werden vervangen door conventionele wapens om zodoende de atoomdrernpel
te verhogen. Deze positieve invloed van ons kleine landje zouden wij
met eenzijdige ontwapeningsstappen op het spel zetten.

- Indien kleine landen als Nederland en België de nucleaire taken
van de NAVO overlaten aan de groten (ERD en UY.), dan wordt de even
wichtige situatie in ·Europa m.b.t. kerr.wapens bedreigd. De è.a.ardoor
vergrote invloed van West-Duitsland bij onze nucleaire verdediging is
ook niet bevorderlijk voor de opbcuv van vertrouwen aan Russische zijde.
De matigende invloed van deze kleine landen gaat namelijk verloren�

HAAST ME'.D ONTWAPENINGSOVERLEX; 

In de Warschaupaktlanden heeft recentelijk modernisering èn uitbreiding 
van de rakettensystemen plaatsgehad, m.n. door de opstelling van de SS-20. 
Onze NAVO-partners lncl. Nederland overwegen momenteel de feitelijke 
plaatsing van Pershing-2- en kruisraketten om dit (dus nu ook nucleair) 
overwicht van de USSR ongedaan te maken. 
Het r.c.T.O. zal� steeds .QE aan blijven dringen dat Oost _fill We$1 haast 
maken met het overleg (SALT,MBËB} ora te komen tot tw�èziidige ontw�pening 
tussen NAVO en Warschaupakt. Zolang dit overleg nog niet voldoende heeft 
opgeleverd, ziet zij modernisering door de NAVO als een heiaas onvermiidel�e 
noodzakelijkheid, daar eenzijdige stappen tezeer � hxpotheek .2P de vrede 
zetten. 

-

SUBSTANTIELE RESULTATEN BIJ ONTWAPENINGSOVERLE'G 

Soms wordt beweerd dat de SALT-akkoorden en de MBFR-besprekingen niets 
hebben opgeleverd. Dit is echter feitelijk onjuist. Publikaties van de 
Atlantische Commissie hebben aangetoond dat de USA en de USSR via de 
SALT-akkoorden tot belangrijke kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen 
van kernwapens zUn gekomen. 
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Wat erg belangTijk is voor de ontspanning tussen Oost en West, is dàt er 
gepraat wordt. Weliswaar hebben de SALT-1 en de SALT-2, en de MBFR-bespre
kingen nog niet tot beheersing van de bewapeningswedloop geleid, maar 
zbnder deze verdragen waren de krachtsverhoudingen tussen de supermachten 
aanmerkelijk instabieler geweest dan nu. Bovendien is beheersing van de 
bewapeningswedloop een kwestie die, hoe spijtig dit ook mag zijn, nlet van 
vandaag op morgen te realiseren valt. Dat Nederland met eenzijdige stappen 
tot snelle resultaten zou kunnen komen, is een wensdroom. De voorbeeld
theorie zoals sommige vredesbewegingen die aanhangen doet meer denken 
aan een huwelijkstherapie. Deze wereld met zijn kernwapens zit echter com
plexer in elkaar. 

' 

WAT WILLEN DE SOVJETS? 

Ook koesteren velen wensdromen t.a.v. de voornemens van de Sovjets. De 
slotakkoorden van Helsinki (in 1975 ook ondertekend door de Russen!) worden 
door hen voortdurend met de voeten getreden; immers: 

- Afghanistan, een onafhankelijk land, werd overvallen;
- de arbeidersbeweging in Polen wordt voortdurend geïntimideerd;
- haar eigen dissidenten worden opgesloten in psychiatrische inrichtingen.

Sinds de afspraak van de Duitse bondskanselier Schmidt met Brezjnev in 
1978 om "ongeveer evenwicht" te betrachten m.b.t. de conventionele en 
nucleaire wapens, hebben de Sovjets 220 SS-20 raketten geplaatst met 
elk 3 kernkoppen en hebben zij 100 strategische Backfire-bommenwerpers 
operationeel gemaakt (terwijl de Amerikaanse tegenhar.ger, de B-1, niet 
eens doorging!). 
Onlangs heeft het Warschaupakt met veel publiciteit een aantal verouderde 
divisies uit Oost-Duitsland teruggetrokken; een paar maanden later echter 
werden stilletjes volledig gemoderniseerde divisies daarvoor in de plaats 
gezet. 

i!_ deze feiten vallen 12.2h. moeilijk als daden� goede !:'.!luit te leggen. 

Ook dient gewezen te worden op uitspraken die in het verleden gedaan 
zijn door Chroestschow en Brezjnev, partijleiders van de Russische Commu
nistische Partij: 

"Natuurlijk steunen wi_f de vredesbewegingen. Niet omdat wij zo vrede
lievend zouden zijn, maar omdat zij dienen om het 't:'esten te ver
zwakken"(Chroestschow). 

''De voortdurende versterking der strijdkrachten vormt de objectieve 
noodzakelijkheid voor het succesvol vestigen van socialisme en 
communisme ••• " (Brezjnev). 

Deze citaten behoeven geen commentaar! 
.. 

MACHTSVACUUM GEVAARLIJKER DAN �..ACHTSEVENWICHT 

Een gevolg van het machtsevenwicht is dat bij onvoldoende ontwapenings
overleg een bewapeningsspiraal op gang gehouden wordt. Dat wijst dus op 
de noodzaak van v_2.2�t�Y:I:�nd. qverl�g, zoals bepleit door het I.C.T.O •• 
Een goed voorbeeld van de positieve werking van het afschrikkingseven
wicht is het huidige conflict tussen Irak en Iran. De grote mogendheden 
zijn zich namelijk terdege be�st van het feit dat inmenging in deze strijd 
(door op grote schaal wapens en/of .adviseurs te lev-eren) een escalatie 
zou kunnen betekenen naar grote spanningen (mogelijk een conflict) tussen 
de grootmachten. Dankzij het machtsevenwicht is deze oorlog beperkt ge
bleven tot een strijd tussen Iran en Irak. 
In deze context acht het I.C.T.o. de huidige trend naar een machtsover
wicht op conventioneel èn nucleair gebied in W-Europa zeer verontrustend. 
Machtsèvenwicht zou het doel van de grootmachten moeten zijn, niet een 
machtsèverwicht, zo vindt het I.C.T.o •• 
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"Maar de Russen zullen die kernwapens toch nooit gebruiken", aldus sommigen. 
Relevant is echter niet of Rusland ons ooit zàl aanvallen, maar of zij ons 
kàn aanvallen. Nimmer mogen wij onze vreedzame toekomst baseren op eer. derge
lijke onzekerheid! 

Als sommigen het machtsevenwicht als te wankel verwerpen en daarom 
eenzijdig willen ontwapenen (overigens hun goed recht), 

- maar daarna zien dat de ander niet doet wat zij graag willen dat die
ander zou moeten doen,

dan is de situatie die daarmee geschapen wordt - een machtsvacuüm - veel 
gevaarlijker dan een machtsevenwicht. De keuze van het I.C.T.O. kan dan ook 
in de huidige situatie niet anders zijn dan die voor het machts�venwicht. 

Er zijn ook maar weinig mensen die volhouden dat het met de dreiging 
va.nuit de Sovjetl.lllie wel meevalt, of dat de Sovjetunie met haar grote 
overmacht noch politiek, !lQ.2h. militair iets zal willen doen. 

WENSDROMEN ]lli WERELD fil ! 

Wij mogen geen wensdromen hebben, noch over de voornemens van de Sovjets, 
noch over wat er in deze wereld tussen de staten mogelijk is; zeker niet 
ever wat Nederland zou kunnen bereiken met eenzijdige initiatieven. 

Kortom: WENSDROMEN DE WERELD UIT, OM TE BffiINNEN UIT NEDERLAND 

Onze NAVO-partners, dus ook de socialistische Duitse en Franse regeringen 
van resp. Schmidt en Mitterrand, zijn vo�r de modernisering van onze kern
wapens, zolang er nog geen concrete resultaten zijn geboekt t.a.v. wederzijdse 
beperking. 

Geschreven door: Huib ter Haar, student Bedr�fseconomie 

VOLGENS EEN ZEER RECENTE NIPO-ENQUÊTE IS 85% VAN DE NEDERLANDSE 
BEVOLKING VOOR ONZE DOELSTELLING VAJ\ TWEEZIJDIGE ONTWAPENING!!! 

EEN Vt/IJGENDE MEERDERHEID ! ! t ! 
--

U ZWIJGT TOCH NIET??? STEUN HET I.C.T.O.! GIRO 1053648 of 

Bank NMB Bergen 
Rek.nr. 65.11.14.950. 
t.n.v. I.c.T.O.

Landelijk secretariaat 
Beukenlaan 2 
1861 EH Bergen (N.H.)
tel. 02208 - 4903 

- min. !25 LEDEN, en donateurs die 'W�l ons tweemaandelijks blad wensen
te ontvangen 

- min. flO 65+ (met blad), en jongeren t/m 22 jaar (met blad)

- min. flO donateurs
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Betreft: Activiteiten IKV kern Schinveld. 

In het kader van de viering van het ��njarig bestaan van de IKV kern 

Schinveld, organiseert het bestuur van genoemde kern een vijftal informa 

tie-avonden, te weten 

donderdag 29 april 

donderdag 6 mei 

woensdag 12 mei 

zondag 16 mei 

donderdag 20 mei 

op :

-

-

-

-

... 

Bevrijdingsgedachte en koude oorlog; 

Kernwapens en de gezondheidszorg; 

drietal workshops; 

Kulturele ochtend met kabaret van Vrouwen 

voor Vrede; 

De armoede in de Derde Wereld en ons kern

wapenvraagstuk. 

Bovengenoemde activiteiten vinden plaats in zaal Sormani te Schin-

veld. 

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

200 A 03 
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Venchljnt w"dJlci 
hul• • ., huia In 
Blneelrade, J•beek, 
Merkelbeek en 
Schinveld. 

< 
.;. 

Ultpft: 
Emile......,. 
Marjo Dtederen 
Bn,nMumm.,_ 
.., ... 39• 
Schinveld 

Opgne kopij en 
advertentie•: v66t
ma-,dag 14.00 uur van de Onderbanken 

Tet. 045-2151212 
Openlngltljden: 
ma.t/mwrttd. v.n 
9.()().12.30 ._ 
13.30-17 .00 uur 

Woensdag 21 april 1982 

IKV -kern Schinveld houdt 

serie informatie-avonden 

"" 

SCHINVELD- Sinds een Jur bestaat er In Schlnnld een kem1roep van het 
Interkerkelijk Vredesberaad. 1� dit jaar werkte de groep mee aan talrijke akaJvl• 
t�lten, zoals de organisatie van de tnlitlonele vredesweek, de beaeleldlng van
" �usste binnen de R.K.•kerk over kernwapens en de voorbereldln1 van de suc· 

;olle demonstrat1e In Amsterdam waar 400.000 mensen hun onrust over de 
kernwapens tot uitdrukking brachten. 
In de komende weken organiseert de IKV·kem Schinveld een aantal Informatie· 
avonden over kernwapens. 

tedere avond heeft zijn eigen thema. 
Zo heeft de eerste avond op 29 april als 
thema: "lievrijdingsgedaçhte en J..oudt 
oorlog." 37 Jaar geleden zijn we be
vrijd. Vele landen zijn dat nu nog niet. 
Wat heeft hun roep om vrijheid te ma
ken met onze koude oorlog. Hierop zal 
worden ingegaan door een deskundige 
over Polen, een vluchteling uit Turkije 
en een leraar geschiedenis, gespeciali
seerd in de koude oorlog. 

De volgende avond, op 6 mei heeft als 
thema: "Gezondheidszorg en kernwa
pens." Ongeveer een jaar geleden 
w:1arschu wde een grote groep 

erlandse artsen tegen de lichamelij
kt: en psychische gevolgen van een 
atoomoorlog. Diverse afgevaardigden 
van deze grorp, die zich de Nederland-

- se vereniging voor Medische Polomo
nogie noemt, zullen op deze avond met
de aanwezigen in discussie gaan.

Op 12 mei wordt er een avond gehou
den met z.g. workshops. In 3 stands
wordt aandacht besteed aan de volgen
de onderwerpen: 1. vredesopvoeding

De aktiviteiten van de IKV-kern 
ko�t\:n uiteraa1d gdd. Wit 
achter het IKV-standpunt staat, 
maar door bijvoorbeeld drukke 
werkzaamheden niet aktief aan 
het vredeswerk kan deelnemen, 
kan een financiële bijdrage stort -
en bij de Rabobank Schinveld 

nr. 14.67.96.853 t.n.v. J.K. V. 
Schinveld p/a S.Janssen-Driessen 
Heidestraat 22.

thuis en op school. 2. De plaatselijke 
situatie. Wat kan men in Schinveld 
doen om de wereldproblemen op te 
lossen. Hier komen o.a. de lokale aan
pak en de militarisering van de regio 
aan de orde. 3. Algemene Info stand. 
Hier kunnen mensen die nog niet veel 
van het thema kernswapens afweten, 
informatie verkrijgen. 

De avond op 20 mei tenslotte heeft aJs 
thema: "De armoede in de derde we
reld en ons bewapeningsvraagstuk". 
Ingegaan wordt dan op de relatie die er 
bestaat tussen onze bewapening en de 
armoede in de derde wereld. 

Ook in de kerken wordt in de komende 
weken aandacht besteed aan de kern
wapens. Dit zal o.a. gebeuren door het 
houden van een oecumenische dienst 
door de R.K.-kerk en de Hervormde 
Kerk. Verder worden ook kinderen bij 
de voorlichting betrokken, o.a. door 
poppenkast in samenwerking met de 
Schin�koel. 
Waar en hoe laat de avonden plaats
vinden. wordt no� nader meegedeeld. 

9e Jurpn1 no. 16 

Voorlicbtings· 
� bijeenkomst 
over druggebruik 

ONDERBANKEN- De E.H.B.O. 
afd. Onderbanken organiseert op dins
dag 27 april een voorUchtingsbijcen
komst over druggebruik. 
Als inleider treedt op de heer Starren, 
hoofdagent van politie te Heerlen en 
werkzaam op de afdelln8 narcotica. Er 
bestaat geleaenheid tot het stellen van 
vragen. De lezing wordt gehouden in 
zaal Veltrop, Kan. v. Nuysstraat 2 te 
Schinveld en begint om 20 uur. De 
avond is gratis toegankelijk voor alle 
inwoners van de gemeente Onderban
lr� vanaf 14.laar 

Te lef oon-circel 
voor 
alleenstaanden 
ONDERBANKEN- Het dienstencen
trum 'de Onderbanken' wil starten met 
een telefoon·circcl voor alleenstaan
den. De bedoeling hiervan is om al
leenstaanden en oudere echtparen on
derling dagelijks kontakt te laten on
derhouden vla de telefoon. 
Mocht men ziek zijn of zijn gevallen, 
dan kan men dat via de telefoon door
geven, waarna de gepaste maatregelen 
worden genomen. Als i�and niet ant
woordt op de telefonische oproep, dan 
gaat een vrijwillig(st)er naar z'n huis 
om te kijken of er it•1s bijzonders is ge
beurd. 
Wie wil deelnemen aan de telefooncir
cel, kan zich daarvoor opgeven bij het 
dienstencentrum Onderbanken, 
Postbus 1020, 6450 CA Schinveld. 
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Een litglMI van het IKV-Sdi11nld 
p/a K1ooltlrtlln 48A 045-270340 ULLETIN 

Binnenkort viert het IKV-Schinveld haar éénjarig bestaan. 

Ter gelegenheid daarvan houdt ze een vijftal informatie

avonden, een tentoonstelling in het gemeenschapshuis en 

een aantal aktiviteiten met kinderen in de schinskoel. 

Vanaf nu is onze IKV-kern van plan haar maaudelijkse uit

gave Bulletin te noemen. 

doe er 
wat aan 

G ELOOFSB;!l:il:JD�I;J 

Ik zal niet geloven 

ik zal niet geloven 

in het recht van de sterkste 

in de taal van de wapens 

in de macht van de machtigen 

maar ik wil geloven 

in het recht van de méns 

in de open hand 

in de macht van geweldloosheid 

ik zal niet geloven 

dat alle moeite vergeefs is 

ik zal niet geloven 

dat de droom van de mensheid een droom 

zal blijven 

dat de dood het einde zal zijn 

maar ik durf te geloven 

altijd en ondanks alles 

in de nieuwe mens 

ik durf te geloven 

in Go�'s eigen droom: 

een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, 

waar gerechtigheid zal wonen 

�·rans Cromphovt 



Interview met Sje! Moonen 
Sjef Moonen is vaak als missionaris in Ghana 
en Maroklco geweest. Hij ·geeft nu college op 
de HTl) in Heerlen,. j.s verbonden aan het Mis
sionair. Centrum .en is ·aktief in de IKV-kernen 
van Heerlen·en Hulsberg. In dit intervieuw legt 
Sjef Moonen de verbanden tussen geld, bewapening 
en onderdrukking en de derde wereld.

Wat heeft U ertoe bewogen missionaris te worden?

Ik ging toen naar Afrika, omdat ik de mensen daar wilde 
helpen, ook al dacht ik toep dat mensen kat�oliek maken 
een grote hulp was. �r is een hele ontwikkeling geweest 
waarin ik ging ontdekken dat het primaire wat Jesus deed 
�as mensen qelpen. Hij waardeerde de mens zoals hij is; 

voor hem was ieder mens gelijk 
en had ieder menG gelijke rech
ten. Hij koos partij voor dege
nen die onderdrukt werden. Later 
ben ik gaan zien dat de mensen 
daar schrijnend tekort komen. 
Niet omdat ze lui zijn of omdat 
ze geen grondstoffen hebben,

maar gewoon omdat ze slachtoffer 
zijn van onze westerse ekonomie 
die daar een uitbuiterspolitiek 
volgt. 

Heb ik goed begrepen dat U niet meer terug. wilt gaan?

Ik zou heel graag terug gaan. De samenleving, de rust en 
de mensen die je daar vindt zijn erg aantrekkelijk. Vooral 
ook het samen oplossen van problemen spreekt mij erg aan. 
Haar als je echt van die mensen houdt dan moet je hiér wat 
doen. De derde wereldgroepen, vredesbeweging en wereldwin
kels zijn allemaal bewegingen die zien dat we op de verkeer

de weg zitten en naar een ander systeem moeten. Ik vindt 
d,it dat gesteund moet worden, dat dat missie is. 

Is er een verband tussen de wapenwedloop en de armoede in 
de derde wereld? 
�en zuid-amerikaans bischop heeft eens tegen mij gezegd: 
"Jullie zeggen wel dat het Westen zich bewapent tegen het 
kommunisme en andersom, maar in feite bewa�enen jullie je 
uamen tegen de derde wereld, omdat jullie namelijk jullie 
E;rondstoffen en invloedssfeer veilig willen stellen." 



In die s!eer ontstond volgens mij ook de 
hele bewapeningswedloop en is de wereld in 
twee blokken verdeeld. Iedereen ziet wel 
he� gevaar van de wapenwedloop, maar men 
weet niet hoe men hem moet stoppen. De enige 
mogelijkheid is namelijk een verandering van onze mentali-
teit, door de ander een minimale dosis vertrouwen te geven. 
Dat kan echter niet om.dat de ander af geschrokken 'moet' wo� 
den.· Iets dergelijks vind je ook terug in de Bijbel, in 
het verhaal van de toren van Babel. Daarin bekonkureerden 
twee groepen elkaar om de grootste toren te bouwen. üp een

gegeven moment verstonden de groepen elkaar'niet meer, ze 
raakten verstrooid. Dit is symbolisch precies wat ons nu· 
gebeurd. Oost en West spreken een andere taal, een machts-
taal •. In de 3ijbel zie je dit alsmaar terug komen en je

vindt dan maar één alternatief: de naasteliefde. 
Wat kunnen we eigenlijk tegen al die mistoestanden doen? 
Jteeds meer mensen moeten zicq bewust worden. Als dat ge
beurt slaat op een gegeven moment de vlam in de pan, men 

. "'•t . 

is dan niet meer te houden. Ik·hoop echter dat dit'zal 
1 ei den tot een katastrofe, want die· kans zt't e·r wel in. 
Want wat er nu_gebeurt kan niet, miljoenen nee miljarden

mensen worden uitgebuit door een kleine bovenlaag •. Dat

is nu een doodzonde. WIJ KUNN_t;N ONS ONZ.E WELVAART ,L,LEEN "' 

y,ë;Jf,!JTZREU DOOHDAT :.-,1;::, DE DE.RD.i \'l.:::R:!!.:LD UIT.JUIT&l, dat moet

de mensen bewust worden. ·roch moeten we niet pessimistisch 
zijn, als je de afgelopen 10 jaar bekijkt zie je dat steeds 
Qeer mensen hier de mistoestanden zien, dat geeft hoop. 
Wat stimuleert U eigenlijk om verder te gaan? 
Het uitzichtloze van de mensen daar en het weten dat het 
anders kan en moet dat houdt me op gang. Je moet deEelfde

machteloosheid tot je toelaten die de mensen daar ook voe
len, je moet solidair zijn. 

Betekent machte osheid een hoo neer hebt? 

Nee, hoop doet leven, een mens 
kan niet leven zonder hoop. Ik 

oersoonlijk put kracht uit mijn 

�eloof in Christus, uit de belofte 
dat het anders kan. Je moet blij
ven hopen dat de liefde het wint

van de haat, de konkurrentie. 



Het IKV-Schinveld houdt van 25 april t/m 23 mei een vijftal
informatie-avonden, te weten:

donderdag 29 april Bevrijdingsgedachte en koude oorlog
in zaal Sormani �930 uur

donderdag 6 mei Kernwapens en de gezondheidszorg
in zaal Sormani 1930 uur

woensdag 12 mei Een avond met een drietal workshops
in zaal Bormani 1930 uur

donderdag 20 mei De armoede in de derde wereld en ons

ons kernwapenvraagstulc
in zaal �ormani 1930 uur

zondag 16 mei Kulturele ochtend met kabaret van

Vrouwen voor Vrede
in zaal tiormani 10

°0 uur

Voor de kinderen hebben we in· ·sa'Denwerking met de schinskoel

'De bibo' s komen ••. 1 en 'De kleine vrede' georf_çaniseerd.

woensdagmiddag 5 mei: klas 2 en 3 om half 2 'De Dibo's komen'
" 12 mei: klas 4 en 5 om half 4 'De Bibo's komen•

Il 

m 

d 

·w

d 

V 

z
z 

12 mei: klas 1 om half 2 poppentheater Virus
met 'De kleine vrède'�

APRIL MEI

5 12 19 26 3 10 17 24 31

6 13 20 27 4 11 18 ·25

7 14 21 28 �1926 
1 8 15 2(§) @27

2 9 16 2 3 30 7 14 21 28

3 10 17 24 1 8 15 22 29

4 11 18 25 2 9@3 30



HELP DE KERNWAPENS DE WERELD UIT; 

OM TE BEGINNEN UIT NEDERLAND 

· iKV -kerngroep Schinveld
.

' 
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Beste •nsetj, 

' 

De IKV-kern Schinveld vie�t bijna haar eenjarig bestàan. 
Daar er nog veel·mensen zijn die de inhoud en funkti� van het YJCV.niet weten,.
is er in de kern Schinveld het plan ontstaan om eind april tot half mei een 
aantal informatieve avonden over kernwapens te organiseren.· 

• 1 

Iedere avond zal zijn eigen thema hebben • .

We starten op 29 april: îhema: Bevrijdingsgedach�e en koude oorlog. 
37 jaar qeleden zijn we bevrijd •. Vele landen 
zijn dat nu .nog niet. Wat heeft hun xoep om 
vrijheid te maken met onze koude oorlog. 
Hierop zal worden ingegaan door een deskundige 
over Poten, een vluchteling uit Turkeye, en 
een lez:a!lr geschiedenis, gespeci•list:+:lrd in 
de koude oorlog. 

De volgende avond is 6 mei: Thema: gezondheidszorg en kern�apens.· 
Ongeveer een jaar geleden waarschuwde een grote 
groep nederlandse artsen tegen de lich::tmelijke 
en psychische gevolgen van een atoomoorlog. 
Diverse. afgevaardigden van deze groep, die 
z1.ch .::<: tJa�u.-1.!>ndso vf.r,t.:uig.ir,e:,· V<.XJr .'1edische 
Polomonogie noemt, zullen op deze avond met 

. de aanwezigen in discussie gaan. 
12 mei: Hoorzitting: Op deze avond zulien wij ingaan op de plaatselijke situatie 

Wat kunnen wij in ·Schinveld doen om een verdere ui.tbreiding 
van de nucleaire· bewapening te voorkomen. Hierop zal worder.

ingegaan door. iemand van de Stichting Stop Reaktivering 
Vliegveld Geilenkirchen, iemand van de IKV-kern Schinveld, 
en er wordt een afgevaardigde uitgenodigd van de gemeente 
Schinveld. 

D�n is e� zondagmorgen 1� mei een feestelijke afsluiting mat muz�ek, cabaret en 
gedichten. 

Ook in de kerken zal in deze periode aandacht aan dit thema besteed worden. 
Dit zai o.a. gebeuren door het houden van een oecumenische dienst, georganiseerd 
door dé R.K.-kerk en de Hervormde Kerk • 
verder zal er ook aan de jongste in onze samenleving aandacht besteed worden. 
Dit door samenwerking met de Schin5koel, o.a. door poppenkast. 
U zult verder op de hoogte gehouden worden d.m.v. publikaties over plaats en 
aanvang. 

Wij hopen u op een of meerdere avonden te mogen ontmoeten. 

Namens het Bestuur van de I�'V-kern Schinveld. 
M. van Mourik, voorzitter.

Deze hrlcr i� NIET vl!czonûen cloor het hndelijk secrct:uiant van û� cnmp:iJlne. 
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ATENTIE ATENTIE .. ATENTIE .•. ATENTIB''' 

Nadat deze brief gescheven was heeft de I.K.V.kern Schinveld 

tijdens een vergadering twee kleine veranderingen aangebracht 

1n het programma. Deze veranderingen zijn: 

I�-��iL DE HOORZITTING. Deze is veranderd in een avond met workshops. 

Er komen eep drietal workshops en wel: 1 vredesopvoeding.ap deze 
' . -

avond zal worden in gegaan op vredesopvoeding thuis en op school 

Hiervoor zal de scholengroep mondiale vorming uit Brunssum uitgenodigd 

worden. ! de p��atselijke situatie.

Wat kan men in Schinveld doen om d·e wereld problemen op te lossen.

Hier-komen o.a. de lokale aanpak en. de militar_.ïsèring van de -regio 

aan de orde. 3 algemene info atand. 

Hier kunnen mensen d{e nog niet •eel van het thema kernwapens af-·.· 

weten hun informatie verkrijgen. 

lQ_��i� DE ARMOEDE IN DE DERDE WERELD EN ONS BEWAPENINGSVRAAGSTUK. 

Op .deze avond zal er ingegaan worden op de relatie die er is tussen 

onze bewapening en de armoede in de derde wereld. 

Groeten namens de I.K.V.kern 

-�

Martin van Mourik 
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d. 
1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

Distr.: � C � LJ /--/.1 _ h"LJ BiJlage(n): 

Afschr.: 

Betreft: Vergadering van het I.K.V. in �oxmeeer, 
het Anti-Kernwapenoverleg uit Mijmegen. 

Gehouden op 8-6-1982 in het "Haarhuis", 
huis. 

een soort gemeenschaj 

Aanwezig waren oagwveer 25 personen, afkomstig uit 
Beek en Donk, Erp, Venray, Den Bosch, Uden, Eindhoven, 
Oss, Nijmegen en Boxmeer. 

Herkend werden: 

Deze vergadering was belegd om vooral de o�ganisatie rond de 
Volkelfietstochten weer op poten te zetten. 

werd formeel weer als voorzitter gekozen. 
Voorl•pig is er nog een tokort van F.1500,- voor de 
organisatie van de fietstochten. Dit bedrag is voorlopig 
voorgeschoten door w 
Voor de Volkel-fietstochten is een nieuw gironummer op 
naam van geopend 

Voorgesteld is om de fietstocht te hoàden op 26-9-1982. 
Tijdens dit gebeuren mogen politieke groeperingen en/of partijen 
geen colportages verrichten. Vorige jaar is er ruzie geweest 
met de Socialistiese Partij over colportage e.d. 

200A 03 

Voor de komende fietstochten zullen van het Anti-Keznwapenover
leg de fietsroutes overgenomen worden die ook bij de laatste 
Volkeldemonstratie zijn gevolgd.(Vanuit Gelderland en Brabant 
langs diverse routes naar Volkel). 

en gaan zullen namens de lokaliteiten 
kommissie bekijken waar er in Uden en Volkel plaatsen te vinden 
zijn waar manifestaties gehouden kunnen worden in de Vredesweek 
bij gelegenheid van de fietstochten. 

Er worden weer affiches, buttona en v!Ja8getjes vervaardigd. 
Dit jaar wordt de leus "Brabant Kernwapenvrij". Dit heeft 
als voordeel dat de propagandamaterialen ook te gebruiken zijn 
bij protesten in Gilze-Rijen (Vliegbasis) en Belgisch Brabant.· 

Elke IKV-kern in de regiojcrijgt m.b.t. de te organiseren fiets
tochten een eigen taak. Z� is er een werkgroep "Fondsvorming", 
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"financi�n", "publiciteitsmiddelen", "perscontacten" e.d. 

Nadere samenwerking m'&ilsan het Anti-Kernwapenoverleg 
en Volkelfietstochten moet nog besproken worden. 

De sfeer in deze vergadering was erg rustig. Alle aanwezigen 
zijn echte IKV-ers die"Mient-Jan" aanbidden als het 
opperhoofd van het IKV, aldus een typering van een lid 
van het Anti-Mili tar_�§.ties Buro uit Nijmegen. 

In het laatste IKV-blad (Kernblad) zijn artikelen geschreven 
over de meningsverschillen tussen Anti-Kernwapenoverleg en 
IKV. Aanvankelijk schreef Peter Ronkers een artikel, waarna 
Winfried Huba en Ludger (�go) namens het A.K.O. een artikel 
plaatsten. / _ 

/ ' ' 

Ç. C fl Cd I /t.l t; 

-------- . . ------------------·--------
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Hoe om te gaan 

met harde acties 

In Zuid-Oost Brabant werden de kernen de 
afgelopen tijd bezig gehouden met de vraag 
welke houding aangenomen moest worden 
ten opzichte van een Nijmeegs initiatief om 
na Pasen de hoofdingang van de vliegbasis 
Volkel (symbolisch) te blokkeren. Alleen al 
door de veel ruimere tijd van voorbereiding 
en overleg een aanmerkelijk andere situatie 
dan het gebeuren rond de munitie-trein. 
Toch aardig om even te zien hoe daarmee is 
omgesprongen. 
In grote lijnen hangt men het standpunt aan 
dat burgerlijke ongehoorzaamheid pas aan 
de orde kan komen als alle andere midde
len uitgeput zijn. In Nederland, waar nog 
steeds kanalen naar het democratisch 
besluitveld openliggen, hoeft daar dus nog 
gr sprake van te zijn. Bovendien bestaat 

e kans, dat de instemming wordt ver
speeld, die de vredesbeweging eindelijk bij 
brede bevolkingslagen schijnt te krijgen. 
Aan de andere kant kun je je afvragen in 
hoeverre de democratie ook vanuit de over
heid recht wordt gedaan, wanneer zij die
zelfde bevolking geen willig oor leent en 
beslissingen neemt, waarvan zij weet. dat 
de meerderheid er niet achter staat. Denk 
alleen maar even aan de talloze verwikke
lingen op het gebied van bewapening en 
kernenergie; denk recent aan de uitdaging, 
die ons in de vorm van een munitie-
transport voor de voeten werd geworpen. 
De vraag rijst: Moet je democratisch blijven 
reageren op zulke ondemocratische hande
lingen? 
Wat kun je doen om je protest zodanig 
vorm te geven, dat Den Haag wel moet 
luisteren? 
Als je je distantieert van acties. die het lang
durige proces. de slepende gesprekken, beu 
zijn. en murw gemaakt, voor directer vor-
,,. kiezen, laat je dan niet juist je MEDE-
s. .ers in de steek? 
In Brabant werden we geconfronteerd met 
die problematiek. 
Om daar iets van te begrijpen eerst even 
iets omtrent Volkel zelf, en de relatie die de 
vredesbeweging daar mee onderhoudt. 
In de jaren '60 werd er vanuit het westen 

, van het land naar de militaire vliegbasis 
Volkel gefietst, om daar te protesteren te
gen de bewapenings-inspanningen. 
Op gegeven moment hielden de tochten op. 
Zes jaar geleden nam een ANJV-afdeling in 
Beek en Donk het oude plan opnieuw op, 
en van daaruit werd het initiatief geboren 
om vanuit de omgeving naar de basis te fiet
sen. Aanvankelijk gebeurde dat met enkele 
tientallen mensen. wat uitgroeide tot enige 
honderden. 
Drie jaar geleden werd in Beek en Donk de 
vredesbeweging Beek en Donk opgericht 
en de plaatselijke ANJV-ers vonden het niet 
meer dan normaal, dat de Volkeltocht in lo
gischer handen was bij hen dan bij het 
ANJV. 
Inmiddels hadden meerdere plaatsen zich 
aangesloten bij de tocht, die op de eerste of 
de laatste zondag in de Vredesweek wordt 
gehouden. 
In 1980 namen een kleine 20 groepen uit de 
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regio deel en stonden er 1.200 mensen aan 
de poort; in 1981 was het aantal groepen 
uitgegroeid tot 35 en ondanks de stromende 
regen stonden we met 2.000 mensen in Vol
kel. De fietsers hadden er gemiddeld zo'n 
30 km nat pak-halen voor over gehad. Het 
lijkt niet overdreven van een dubbel aantal 
uit te gaan als het mooi weer zou zijn ge
weest. 
Volkel staat in de belangstelling, omdat het 
Amerikaanse troepen herbergt, die de daar 
aanwezige atoomkoppen bewaken. 
De F-16 zal dit jaar daarnaartoe komen en 
het protest tegen de nuclearisering van dit 
vliegtuig vormt thans hoofdpunt van de di
recte acties, die buiten het Volkeltocht
gebeuren om, door het Nijmeegs Anti Kern

wapen Overleg worden geïnitieerd. 
In de loop van 1981 ontstonden die plan
nen. Groepen uit de regio werd verzocht 
medewerking te verlenen aan een demon
stratie/manifestatie op 2e Paasdag a.s. Dat 
zou dan moeten worden gevolgd door een 
blokkade van de basis. Die gedachte heeft 
maar heel kort geleefd. De basis heeft 6 toe
gangen, beslaat een oppervlak van vele 
tientallen kilometers en de blokkade zou 
nauwelijks effect kunnen hebben. Vliegtui-

KERNBLAD 9 

gen gaan bovendien door de lucht en daar
bij is met een blokkade het functioneren 
nauwelijks te ontwrichten. 
Het Anti Kernwapen Overleg wijzigde zelf 
de plannen en stelde een symbolische blok
kade voor: De hoofdpoort van de basis zou 
gedurende de ochtenduren worden ver
sperd door een zit-demonstratie. Tegen dit 
plan bestonden in de regio nogal wat be
zwaren: de zaak kon uit de hand lopen; wie 
garandeerde, dat iedereen na enkele uren 
zou vertrekken? Ook al zouden de de
monstranten zich geweldloos opstellen, zou 
de Militaire Politie dat óók doen? Was het 
mogelijk waterdichte afspraken te maken 
over het geweldloos laten afvoeren bij 
politie-optreden? Hoe kijkt de bevolking 
aan tegen dit middel, dat duidelijke associa
ties oproept met echte blokkades? (Dode· 
waard, munitietrein.) 

Verschillende groepen lieten aan het AKO 
weten dat zij zich zouden distantiëren. als 
de plannen doorgang vonden. Het Vredes
beraad Uden deed dat ook. met de aanteke
ning, dat zij in dat geval zouden proberen 
zoveel mogelijk mensen/groepen daarach
ter te krijgen, wat de blokkade tot een 
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splintergroep-activiteit zou kunnen maken. 
De Volkeltocht-organisatie, waar als be
schreven. bijna 40 groepen aan deelnemen, 
kon niet veel zeggen: zij heeft geen werke
lijk bestuur of vertegenwoordiging. Wèl 
zond zij een brief waarin gesteld we.rd, zon
der daar ook maar enig oordeel aan te ver· 
binden. dat dit middel niet het hunne was. 
Er werd afgesproken. dat in ieder geval de· 
genen. die nauw betrokken bekend staan 
met de Volkeltocht, ook niet de vergaderin
gen van het AKO zouden bezoeken. Daar
door moest elke schijn worden vermeden, 
om betrokkenheid bij het blokkadeplan la· 
ter in de schoenen geschoven te krijgen. 
Het IKV kwam op een regionale dag voor 
Zuid-Oost Brabant bijeen en besloot, dat 
een brief zou worden gestuurd naar het 
AKO. waarin werd gesteld, dat het IKV niet 
bereid was zich van de blokkade te distan
tiëren. hoezeer zij dit middel ook afkeurde. 

Gesteld werd, dat het afvallen van vredes
groepen onderling als een succes door de 
'haviken' zou kunnen worden ervaren. 
Om echter te voorkomen, dat zij (ten on
rechte) daar toch in zou worden mee
gesleept, stelde zij alternatieven voor, die 
aan de pers zouden worden gepresenteerd, 
een hoogtepunt vormend gelijktijdig met de 
AKO-actie op de dag van de blokkade. 
Het zou dan duidelijk blijken. dat IKV-ers 
zich die dag met iets anders bezig hielden, 
wellicht aangehangen door vele anderen. 
De alternatieven bestonden in hoofdzaak 
aan het vroegtijdig stellen van vragen aan 
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alle overheids-lagen omtrent de wederzijd
se hantering van de democratie en een de
monstratie vanuit Brabant naar het Binnen
hof, op het moment, dat de debatten over 
de nuclearisering van de F-16 aan de orde 
zouden zijn. 
(1 kern uit het Zuid-Oost-Brabantse overleg 
vond de alternatieven prima, maar schaar
de zich evengoed achter het AKO.) 
Overigens nemen aan het Anti Kernwapen 
Overleg ook de 3 Nijmeegse IKV-kernen ac
tief deel. en spelen daar een actieve rol in. 
Zij hebben de blokkade-plannen ook wel 
zien zitten. 

Het AKO beraadde zich op de nieuw ontsta
ne situatie en vond zelf. dat één en ander 
pas zin zou hebben, wanneer massaal deel
genomen werd. Om die reden wijzigde zij 
haar plannen: 
De demonstratie/manifestatie op 2e Paas
dag gaat door, de blokkade niet. 
Uit deze gang van zaken kun je een aantal 
dingen afleiden. 
In de eerste plaats natuurlijk. dat tijd een rol 
speelt bij een goed overleg. Die tijd hadden 
wij zeker aan onze zijde. In de tweede 
plaats, dat een stuk redelijkheid nooit weg 
is. Maar wat belangrijk is, te constateren. 
dat een alerte reactie van alle groepen in 
een gebied, vereist is om een bepaalde zaak 
overeenkomstig de wensen van de meer
derheid te regelen. 
Het belang van een goed functionerend 
regio-overleg wordt daarmee onderstreept. 
Bovendien is het noodzakelijk, dat men de 
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haalbaarheid en de effectiviteit van acties, 
toetst aan een geheel. 
Wat is het mogelijke antwoord vanuit de 
bevolking? 
Wat is het af te dwingen antwoord van de 
politiek? 
Welke momenten zijn van belang in een 
besluitvormings-procedure? 
Hoe stuur je bij, zonder elkaar af te vallen? 
Dat laatste is een heel zwaar punt. Je 
distantiëren van een actievorm kan door 
het tegenkamp o-zo-makkelijk worden uil· 
gelegd als een distantiëren van de organise
rende actie-groep. 
Dat zagen wij helemaal niet zitten. 
We kozen in Brabant voor het dan maar er
tegenover zetten van een alternatief (waar 
naar ons inzicht éérder aan had moeten 
worden gedacht. .. ). 
De benadering vanuit het IKV naar de 
groep in Nijmegen heeft een aantal wegen 
opengehouden. 

Gezamenlijk kunnen we nu aan de gang 
met het informeren van de bevolking (waar 
het AKO overigens al heel goed mee bezig 
is), over de atoomtaken van de F-16 en de 
uitruilfunctie daarvan. 
Het mobiliserende werk is op die manier 
niet voor niets geweest. Dat is bruikbaar 
voor de Paas-activiteiten, en zeker ook voor 
de tijd daarna. 
Het is te hopen, dat iedereen nu ook loyaal 
meedoet aan de bijgestuurde plannen. 

Peter Ronkes Agerbeek, 
Kernenbegeleider Z-0 Brabant 

De F-16 bij de 
Nederlandse industrie 
·n het Kernblad van december 1981 is een
Korte bespreking gegeven van de taken die
de F-16's van de Nederlandse Luchtmacht
binnen de bondgenootschappelijke verdedi·
ging van de NAVO zullen moeten uitvoe
ren. Maar er is nog een verhaal te vertellen
over dit vliegtuig, dal in de nabije toekomst
de enige straaljager van de Luchtmacht zal
zijn. - namelijk het verhaal van de co
produktie.

Volkel - Maj S. Heijboer zette 
op 18januari de eerste F-16 
bestemd voor de vliegbasis Vol

kel aldaar op de baan. Het 
toestel, dat regelrecht uit de Fok· 
kerhallen op 5':hiphol kwam, zal 
worden gebruikt als 'sleutelkist' 
voor de Opleidingsafdeling F-16. 
Maar het toestel als zodanig 

blijft vlieggereed en zal regelma· 
tig dus het luchtruim kiezen 

(foto). 

In 1975 werd, óók internationaal, gespro
ken van de 'wapenaankoop van de eeuw·, 
toen België, Denemarken, Noorwegen en 
Nederland besloten om de F-16 aan te schaf
fen. Bij de toekenning van dit predikaat is 
weliswaar gerekend buiten het optreden 
van de Reagan-regering, maar zeker in de 
vóór-Reagan verhoudingen gold een bestel· 
ling van 348 F-16's voor 2,8 miljard dollar 
(prijspeil 1975) als een omvangrijke order. 

Bovendien bestond er uitzicht. dat de vier 
landen aanvullende bestellingen zouden 
plaatsen. en ook werd de keuze van de 'Eu· 
ropese' landen als een belangrijke mijlpaal 
gezien op weg naar nieuwe verkoopsucces· 
sen. 
Nederland heeft als eerste land vervolg-be· 
stellingen geplaatst. Naast de 102 in 1975 
bestelde toestellen, zijn in december '80 en 
'81 respectievelijk 22 en 18 F-16's besteld. 
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Hoe om te gaan met 

bui ten\\'ettelijke 

acties? 

Wij zijn vier IKV-ers uit twee Nijmeegse 
IKV-kernen, die actief betrokken zijn bij het 
Nijmeegs Anti-kernwapen-overleg (AKO). 
Vanuit deze betrokkenheid en omdat onze 
kernen in het stuk van Petre Ronkes Ager
beek '"Hoe om te gaan met harde acties" in 
het Kernblad van maart 1982 genoemd 
worden, willen wij op dit stuk reageren. Wij 
willen vertellen hoe wij tegenover verder
gaande acties staan en enkele opmerkingen 

• maken over hoe in Brabant met een Nij
meegs voorstel voor een illegale actie is om
gegaan (onder illegale acties verstaan wij
acties van burgerlijke ongehoorzaamheid,
acties die buiten de wet gaan).
P · Ronkes schrijft dat als Den Haag niet

,. • 1 de bevolking wil luisteren, de vraag 
:11",: wat kun je doen om je protest zodanig 
vorm te geven, dat Den Haag wel moet 
luisteren? De ervaringen in de strijd tegen 
de kernbewapening hebben ons geleerd dat 
massale mobilisatie van mensen alleen niet 
voldoende is. Den Haag heeft 21 november 
geheel links laten liggen. Het bleek ook on
voldoende de politici met redelijke argu
menten te willen overtuigen. De CDA
atoompacifisten waar dat eerst wel gelukt 
was. draaiden in december 1979 toch weer 
bij en werden bovendien met lagere plaat· 
sen op de verkiezingslijsten gestraft. Wij 
zijn daarom op het punt gekomen, dat we 
wel naar acties moeten zoeken die boven de 
parlementaire democratie en de legale vor
men van inspraak uitgaan. Wij vinden dat il
legale acties gerechtvaardigd zijn, nu legale 
vormen van protest in Den Haag nauwelijks 
indruk blijken te maken. Illegale acties moe
ten volgens ons aan de volgende criteria 
voldoen: 

POLITIEKE ACTIE 

ze moeten openbaar zijn; 
de middelen mogen met het doel niet in 
strijd zijn; 
door de actie moet het doel van die actie 
aan de bevolking duidelijk worden; 
de actie moet zo mogelijk massaal zijn. 

Dit betekent dat we niet zonder meer voor 
'harde' acties zijn. Harde acties zijn geen 
nieuwe wet. Ook zij moeten op hun effecti
viteit beoordeeld worden. 'Harde actie' vin
den wij ook geen goed woord. Wij hebben 
het over illegale acties. d.w.z. die buiten de 
geschreven wet staan. 

Een voorbeeld 

Voor veel Nijmeegse mensen. ook veel IKV· 
ers (ons ingesloten) is het Pierson-gebeuren 
in februari 1981 een doorbraak geweest. 
Het ging toen om het behoud van woonhui
zen tegen een geplande parkeergarage aan 
de Piersonstraat in Nijmegen. Toen zijn ver
schillende vormen van illegaal verzet tegen 
de sloop van die huizen gebruikt: eerst kra· 
ken van de huizen, en later een combinatie 
van opgeworpen barricades, geweldloze zit
blokkades en spontane massale verzamelin
gen van mensen op straat. Het gevolg van 
deze acties was niet, dat de actievoerders 
de sympathie van de bevolking verloren. In 
tegendeel, in deze situatie bracht het massa· 
Ie gewelddadige optreden van de politie 
niet de krakers en hun sympathisanten 
maar de politie zelf in discrediet. Wel was 
het gevolg op politiek vlak, dat de komst 
van de parkeergarage verhinderd werd, 
hoewel de sloop van de huizen niet kon 
worden voorkomen. De toen gevoerde ac
ties waren illegaal, openbaar, niet in strijd 
met het doel, voor iedereen duidelijk en 
massaal. 
Dit gebeuren maakte ons duidelijk, dat ille
gale acties niet in alle situaties afgewezen 
kunnen worden. Aan de andere kant kun
nen illegale acties ook niet zonder meer 

fabelleo behorende bij het artikel: 'Voor u, over u, zonder o' pag. 4 
Sovjet berekening van het aantal systemen De huidi3e systemen die door de Russen als 
dat door de Russen als van 'middellange af. van 'middellange afstand' worden omschre-
stand' wordt omschreven ven 

Tabel J: aan Westene kant Tabel 2: aaa Weeter.e kant 
VS fB 111 VS fB 111 63 

F 111 F 111 164 

F4 F '4 265 

A-fil A-7 A.fil A-7 68 

700 560 

VK Sl.BM VK 5U™ 64 

Vulcan Vulcan 56 
Buccaneer Buccaneer 60 

180 Frankrijk SLBM Frankrijk SLBM 64 Mirage IV Mirage IV 33 
IRBM 

IRBM 60 
300 115 

Totaal 1.000 Totaal 855 
=== --

Tabel S: aan Sovjet-zijde Tabel 4: un SovJet·zlJde 
s-5-20 s-5-20 175 

s-5-4/5 5'5-'4/5 350 

Bacldire Badáire '45 
Badger /Blinder Badger /Blinder 350 

Fencer, f'1oaer 
en Fitter 2.700 
ss-N-5 30 

Totaal l.000 Totaal 
s-5-12/22 ? 

3.650 
--- ---
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goedgekeurd worden, als de legale midde
len uitgeput zijn. Zeker na wat in september 
1981 in Dodewaard is gebeurd. is in Nijme
gen de overtuiging gegroeid, dat je zeer 
zorgvuldig met illegale acties moet omgaan. 
Deze zorgvuldigheid en voorzichtigheid 
leeft ook in het AKO, èn bij de IKV-kernen 
die eraan meedoen. 

Het AKO heeft nooit plannen voor een alge
hele blokkade van de vliegbasis Volkel ge
had. Een symbolische blokkade van één 
van de zes ingangen voor de beperkte duur 
van vijf uur was het Nijmeegse voorstel. 
Wij hebben echter de indruk dat er bij Bra
bantse vredesgroepen de beeldvorming 
heeft plaatsgevonden, dat Nijmeegse actie
voerders een plan voor een harde actie heb
ben uitgedacht en dit plan aan de regio Bra
bant willen opdringen. Met dit beeld wer
den wij geconfronteerd toen wij contact 
met mensen uit Brabant zochten, al voordat 
er concrete plannen waren. Herhaalde po
gingen van het AKO om in gesprek te ko
men kregen weinig respons. De georgani
seerde regiovergaderingen werden mager 
bezocht. Wij dachten dat de vredesgroepen 
in Brabant gewoon met andere dingen be· 
zig zouden zijn. Via het Kernblad (maart 
1982) moeten wij nu van Peter Ronkes le
zen: "Er werd afgesproken (binnen de 
Volkel-tocht-organisatie), dat in ieder geval 
degenen. die nauw betrokken waren bij de 
Volkeltocht, ook niet de vergaderingen van 
het AKO zouden bezoeken. Daardoor 
moest elke schijn worden vermeden, om 
betrokkenheid bij het blokkadeplan later in 
de schoenen geschoven te krijgen". 
Men heeft dus niet de moeite genomen om 
in een open dialoog serieus met elkaar over 
de plannen te praten, om tot een aUerzijds 
bevredigende actievorm te komen. Men 
was gewoon tegen de Nijmeegse plannen 
en heeft het gesprek geblokkeerd. Het ge
volg was dat het AKO zich aanpaste en de 
symbolische blokkade niet door liet gaan. 
Maar deze gang van zaken vinden wij geen 
manier van omgaan van vredesstrijders on
der elkaar. Laten we hopen dat onze vol
gende eenzijdige stappen om tot een open 
gesprek te komen tot een tweezijdige uit
wisseling van ideeën over hoe het verder 
moet met Volkel zullen leiden. 

Prof. Bromstraat 92-4' 
6525 BG Nijmegen 

Paul Baars 
Peter Bemelmans 
Winfried Huba 

Ludger Schüling 

Nuchrln Peter Ronkea Agerbeek 

Hoewel ik het met de strekking van het artikel 
niet geheel eens ben staat het een ieder natuur
lijk vrij om eigen gedachten rondom burgerlijke 
ongehoorzaamheid te koesteren. Wat betref! de 
relatie tussen en het gedrag van AKO, Volkel· 
tocht en IKV-Brabant was er een voortdurend 
contact. Wederzijds waren we optimaal van el
kaars plannen op de hoogte en voerden we hier
omtrent prettig overleg, hetgeen o.a. blijkt uit 
mijn deelname aan persconferenties en spreek· 
beurten voor en tijdens de demonstratie. Wel· 
licht had navraag bij de organiserende groep 
door de vier stellers een ·open dialoog' meer 
recht gedaan. 
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lRten ho�en . lll New York. 
door HANS LEUTE 
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DEN HAAG - "Het 1s

·
best mogelijk dat ,rui-· 

neer ik namens 
het IKV de Algemene Vergadering van de Vere
nigde Naties .toespreek. dit voor een p�h 
lege zaal gebeurt. Maar 1k lig daar.niet �er
van. Bij het IKV hebben we ons � os, het 
standpunt gest.eld: die t.oespraak bij de Verenig-· 
de Naties pa.kken we effe mee. Veel belangiijker 
vind ik mijn t.oespraak voor de.grot.e vredésde
rnonstratie dJ,e komende zat.erdag in New York 

..wordt gehouden; daar wordt een half miljoen 
mensen verwacht." 

· Intemattonaal secretaris Wim Bal'-
• t.els van het InterterkeUJk Vredee

beraad (IKV) maakt zich geen enke-
Ie illusie over de toespraak die hU op 
23 of 24 Juni voor de Algemene Ver- ·.,.
gadering van de Verenigde Natiealn 
New York mag houden. Er is� 
kwartier spreektijd voor uitgetrok-
ken. Het IKV ia een van de t1ental-
.len organisaties, die ·tUdeni de 
maandag. begonnen VN-ontwape-' 
ntngsconfeffiltie hun �t 
mogen uitdragen. Bar:tela, die de . 
ontwapeningsconierentle umen · WIM BARTELS • 
met het II(V-bestu� PliWp 'Die toeÎpruk bij 
Everts bijwoont, doet dit op verzoek de

. 
V �van de vredeabew� ln de Vere- 81'81-v-

ntgde Staten. . . Naties pakken 
"We zijn er ons terdege van·be- we effe mee:· :wust dat we een van de·tallozie orp- •• ------

ntaties in New York zijn. Toch wor-
· den we daar g�en als een van de mlhUdeIKV-elogan"Help dekem

belangrUkere organisaties. We gaan wapens de wereld ult. om te begin
er niet op eigen initiatief heen. Ala nen uit Nederland" t,oellchten. Oot 
IKV hebben we steeds gedacht, wil Bart.els ln New York een pleidooi 
wanneer de Engelsman Bruce Kent houden voor de mgenoemde kleine
van de CND (Campaign on Nuclear landenpolitiek. Het IKV vindt dat 
Disannement) de Algemene Verga- kleine landen als Nederland geza
dering namens de Europese vredes- menUJk een blok kunnen vormen 
.. • -!- - ·-----t..• "'""'- , ............ ··"''- ...... " 1'1411, hAct.oan,ip m�ht"c;hlnkk:P.n 

"De Algemene Vergadering nam 
toen een prachtige slotresolutie over 
ontwapening aan, die ln schoonheid 
bijna niet te overtreffen was. voor
ons staat echter vast dat de interna
tionale politiek niet door de Vere
nigde Naties wordt gemaakt. De uit,. 
spraken die daar worden gedaan, 
-nln nlP.t meer dan aanbevelingen

\-1 ' ... 

. afgelc,pein mundal met de mmlMer 

. van bult.enlandle �en. Van Alt, 
bleef dae,bU de wetaertns de� 1 ,1 
� op te nemen in de�ldele. 
N!!l(lerlandae deleptlè naar. de on� 
wapeninpconterèntle. Dat stand
punt na al lnpnomèn doo.r zun 
VQOrpnger Van der Stoel. nnd&nb 
een tecellO'Veriesteld adv1ee ftn de • · 
toe;nmalllf! rege�racties. 

Bart.els noemt het sesprek met 
Van Agt teleurstellend. ''HU beeft 
dan wel beloofd dat WU 90vee1 moge
lUt hulp en bu,tand van de offlclfle 
delegatie zullen lu1Jsen. maar 1k 
vind het nog steed.1 een gemJat.e 
kan.s•ftll de regering ona met ln de 
offictfle delegatie op te nemen. Lan
den &la � en Zwédèn doen 
d1i wet � recertn& had dit prachtig l' 
kunnen gebrwten voor het Neder- ·:
landae imago en er loede liet mee j 
kunnen maten.". .

111 

Bartela eest ook geèn enkele ver- ' 
wacbtlng te heb.ben van de toe-
spraak van premier Van Agt - ln � 
zun .boedanlabeld··vaD m1nlater van 1 
bult.fflJandee DttJi -.Ol>-15 Juni op l" 
deontwapenlnpoonferUe m New 
'York,. '"l"Udena bet pspnk met·h� i 
R1 bU dat·de huldile reaerlDI meta·. anöen bil' doen dan de qotwape
nJ.nppspreltken ln · Oenhe af· 
wacht.en. Van Alt ftl'WOOldde dlt 
door te-neo dathU � dé Verenll
de Natte, pla� i,.deD al be-, 
wandelen. Ik vind liet�'
Nederla,ld op de ontwa : 
ferentie pen ellen aeztd:\t toont. 
Nederland bedrijft een laffe politiek 
van schone handen &la het om cm�.r.i 
wapening gaat. 

"Als IKV wordt ons t.ltUd de nua .. 
gesteld: welke houding neemt Ne-1. 
derland aan? Het is en bUJft een 
enorme teleurstelling dat Neder
land niet verder komt dan het op-

.._ • ----"'"-- ....... _1,.,..,.,,.1 
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door HANS LEIJTE 

DEN HAAG - "Het is best mogelJjk dat wan
neer ik namens
het IKV de.Algemene Vergadertng·van de Vere
nigde Naties toespreek, dit voor een praktisch
lege zaal gebeurt. Maar ik lig daar.niet wakker

· . van. Bij het IKV hebben we ons � op het
standpunt gesteld: die toespraak bij de Verenig-·
de Naties pa)cken we effe mee. Veel belangrjJker 
vind ik mijn toespraak voor de grote vredesde
monstratie die komende zaterdag in New York

.. wordt gehouden; daar wordt een half milJ<>en
men.sen verwacht." 

. . Internationaal secreta.ria Wim Bar
:, tels van het InterkerkelJJk Vredes

beraad (IKV) maakt zich geen enk&-
le Illusie over de toespraak die hJJ op 
23 of 24 juni voor de Algemene ver
gadering van de Verenigde Naties in 
New York mag houden. Er is een 
kwartier spreektijd voor uitgetrok
ken. Het IKV is een van de ttental
.len organisaties, die tijdens de 
maandag begonnen VN-ontwape- • 
ntngsco�erentie hun standpunt 
mogen uitdragen: Bad.els, die de 
ontwapeningsconferentie samen 
met het �V-bestuurslld PhtUp 
Everts btJwoont. doet dii op verzoek 
van de vredesbeweging in de Vere-
nigde Staten. . 

"We zijn er ons terdege van· be
. wust dat we een van de-talloze orga-

WIM BARTELS • 
'Die toespraak bij 
deV� 
Naties pakken 
we effe mee:· 

nisaties in New York zijn. Toch wor-
· den we daar gezien als een van de mlbJJdelKV-elopn..Helpde kem

belangrlJkere organisaties. We gaan wapena * wereld uit. om te begin
er niet op eigen lnitlatlet heen. Ata nen uit Nederland" t.oellcht.en. Ook 
IKV hebben we steeds gedacht. wil Bartela in New York een pleidooi 
wanneer de Engelsman Bruce Kent houden wor de zogenoemde kleine
van de CND (C&mpalgn on Nuclear landènpoUtleJt. Het IKV vindt dat

· 'Disamiement) de Algemene Verga- kleine landen all Nederland geza
' · derlngllamens de Europese vredes- menUJk" een blok kunnen vormen 
, beweging t.oespreekt, dan is dat vol- · tuaaen dl-bestaande macht.,blok.ken 
, doende. · ftll de Verenigde Staten en de Sov-

"We zijn echter bestookt met tele- Jet-tJ• *'ie kleine landen zouden
: toontjes van de Ameritaame � ,,hun nek moeten uit.,teten" door te 

.. �:.�beweging, waarbtJ ons.werd ver- .verklare1ïdat temwapcma nimmer 
:""ZOCht vanuit Europa ook ome stem op bun cn,ndgebled geplaatst m:>
On New York te iat.en boren. DaarbU gen wordln. 
�rden argumenten gebruikt all: De tnternat1onaal 8eCfttarts van 
�t is erg belangrUt voor ons. Hier- � IKV benadrukt geen enkele ver
�t blJJkt dat wij ala IKV ers belang- wachttng·te hebben van de ontwa
� zijn voor de vredesbewectng in pen1n&SC')lll)ferentle 1n New York. 
�erika. Maàr de vraag 1a of de le- die t.ot 9 Jul1 duurt. IIJJ verwijst 
: den van de Verenigde Naties dit daarb \ar de uitkom.sten van de 

a . afgelopen maanaag me,; ae JDUU.5w:r 
van buitenlandse zaken. Van Agt, 

·bleef deze bJJ de weigering de vredes
bewestns op te nemen in de officifle
Nederlandse deleptie naar de ont
wapentnpconferentie. Dat stand
punt was al ingenomen door zijn 
voorganger Van der Stoel, ondanks 
een tegenovergesteld advies van de 
� resez:tnsstract1a 

Bart.els noemt het gesprek met 
Van Agt teleuntellend. ''HU beeft 
dan wel beloofd dat wJJ llOvee1 moge
UJk hulp en bJJstand van de offldêle 
delegatie zullen krU,en. maar Ut 
vind het nog steeds een gemiste 
kana·van de regering ona met in de 
officOOe delegatie op te nemen. Lan
den als &lgeland en Zwéden doen 
dit wel. De regertna had dit prachtig 
kunnen gebrulten voor het Neder
landse imago en er loede ster mee 
ltwmen mabn." . . . 

Bartela Belt ook geen enkele ver
wachting te hebben van de t.oe
apraak van premier van Agt - in 
zUn hofdantsheld van minister van
buitenlandae �n - op· 15 Juni op 
deontwapenlnpconfe.rent.te in New
·y� "Tljdena het gesprek met hem 
ae1 hU dat de huidiae regering nlet.a 
anöen kan doen dan de ontwape
nlDppsprek.ken in Oenhe af
wachten. van Ast vei woordde dit 
door te� dathU b1J de Ve'feldl
de Naties platgetreden paden al be
wandelen. Ik vind het :::t .
Nederland op de ontwa -

''De Algemene Vergadering nam ferentte geen etsen &edcht tiOont: 
t.oen een prachtige slotresolutie over ·Nederland bedrijft een laffe poll• 
ontwapening aan, die in schoonheid van schone handen als het om oot.
bijna niet t.e overtreffen was. voor wapening pat. 
ons staat echter vast dat de inte� "Ata IKV wordt ons altijd de ·ff'UC 
tionale politiek niet door de veie- psteld: welke houding neemt Ne
nlgde Naties wordt gemaakt. De ult- derland aan? Het 1a en blJJtt een 
spraken die daar .worden Bedaan. enorme teleuratelllng dat N� 
zijn niet meer dan aanbeftUnpn land .niet verder komt dan mA CJl>" 
Wàar verder niet.a uit voortkomt. De hangen van het anpttp � 
meèste regeringen laten deae aanbe- dat er pu op de plaats� woi'dia!l 
vellngen lopen. Voo.r het IKV gaat· gemaatt.Nederlandmudeneteeinl 
hetlnNew\'orltlndeeenle·plaato• -dwftn.ulm,-
om het leggen van contacten met doorbraak moeten I � 
vertegenwoordigers van de venchll- . teibard te stellen dat op à 
lende vredesbewegingen. Ome twee- grondgeb1ed geen Il "*'
de bedoeling 1s contacten op te bou· kernwapens." 
wen met kleine landen uit de Derde · ''Wat Je nu krUlt. 1a dat er een
Wereld," aldus Bal:tela. · st.eedlSgrotereftl"WijderinContataat 

V A 
.tuaaen de regertns en de DMIDleÎl 

an gt van de vredeabewelinB," aldus de 
� 'door hebben," aldus Wim Bart.els. eerste R-ontwapenlngsconferen-

� · Tijdens zijn toespraak voor de VN 
__ t1e._1n_1_m_. __________________________ _

TtJdena een gesprek . vertegen- t.ntA,matJ.onaal aecretar1a. van het 
woordigera van de vn:uesbewegtng IKV. 
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Betreft: 
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Stedelijk IKV-werkgroep Amsterdam en het 21 november-comité. 

Onlangs werd bekend dat de stedelijke IKV-werkgroep in Amsterdam 
een kieswijzer gaat maken ter gelegenheid van de aanstaande 
Tweede Kamer-verkiezingen.Tot deze werkwijze is besloten vanwege 
het fiasco met de stroken-acties tijdens de gemeenteraadaverkiezin 
en. 

Het .Amsterdamse 21 november-comité, bestaande uit 20 IKV-leden, 
15 saaenwerkingsverbanders en 5 vrouwen voor vrede, is voornemens 
een stichting op te richten om zodoende gemakkelijker voor subsi
diëring van activiteiten in aanmerking te komen. 
Het comité aeent voor de volgende vier activiteiten financiële 
ondersteuning nodig te hebben: 

onderwijsactiviteiten& 
het opstellen van een brochure over civiele verdedig 
actuele acties, zoals 5 mei en 21 november; 
het exploiteren van een ruimte welke als vredescentr 
kan dienst doen. 

··+ Voor de eerste drie activiteiten wil men - / 30.000,-- subsidie 
aanvragen. 
Met het IKV-secretariaat in Den Haag is men reeds in overleg over 
het opstellen van de statuten. 
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Buizen, 3 september 1982 

Aan de a.·s. dienstplichtigen 

geboren in de jaren 1964, 1965 en 1966 

Ballo, 

<>v.r enige tijd ontvang je een oproep voor militaire dienst, misschien 
heb je die inmiddels al gekregen. 

De reden waaran wij jou schrijven ia als volgt: 

lri het kader van de landelijke vredesweek (19 - 26 september 1982) zal op 

dinsdag, 21 september a.s. om 20.00 uur

in de Goede Berderkerk aan de Crailoseweg 

een avond gehouden worden met als thema: 

"IN MILITAIRB DIENST!?" 

Op deze avond zal o.a. een filmpje "Neighbours" vertoond en besproken· worden. 
Na de pauze (met wat muziek) gaat d....§. Jaap Roggeveen, legerpredikant te Ede, 
nader in op het onderwerp en vertelt over zijn eigen ervaringen binnen de 
krijgeaacht. 
�ort.:.m, op die avctld komen zaken c�� do orde, die "s�r�s" ook voor jou 
van belang zijn. 

Aangezien we er geen flauw idee van hebben of wij op deze avond 25 of 100 
jongeren kunnen verwachten, eindigt deze brief met een antwoordstrookje. 

Wil je het strookje v66r 15 september a.s. bij één van de onderstaande 
adressen brengen? Je kunt ook bellen dat je komt. 

lfiebe aordea, 
Jan Broers, 
'Leida Bruijn,

.. art ae Jang, 
! 

Wikke 50 
Boeg 8 
Thorbeckestraat 6, tel. 56601 
Stern 14, tel. 50735· 

Je bent hartelijk welkom, zo je wilt met vriend of vriendin. 

e:�lijke groeten, 
n
7 

.. a I.�.y�-�ern _H�izen,

Á. \i�t1t1 iJ«� 
---

(Leida Bruijn) 

--�--------·--------------------------------------------------------------------

Naam, 

• • • •  (aantal) personen,

ia van plan te komen op 21 september •

'j" ... ·, . 
------
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GEMEENTEPOLITIE A P .!!: L D O O R N. 

INLICHTINGENDIENST 

·f ACD 1638971 
nummer : _1_1_9_1_4_. _____ _

datum 12 oktober 1 982. datum 14 OKI 1�82 

�-f 
Co 

b. L d. -

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. Hoofd BOP,

's-Gravenhage. 

Evaluatie: Datum bericht:12 oktober 198�; Bijlage(n): 2. 

Betreft:I.K.V.-kern-Apeldoorn. 

Hierbtj doe ik U een te Apeldoorn verspreidde brochure van de I.K.V.
kern-Aneldoorn,alsmede een overzir�t vR� dP t"t nu toe ontplooide 
activiteiten door deze I.K.V.-kern,toekomen. 

De brochure en het activiteiten-overzicht geven een duidelljk beeld 
van de onbouw en werking van de I.K.V.-kern-Apeldoorn. 
Naar de inhoud van deze bijlagen moge ik U dan ook verwijz�n. 

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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u1J,en. 1.o•11 111.vve we1Ugii.u.pou��·���:....-,�r,f14\·�,·t��.... ·(�- :'. ·. ·': 1,;i .. {t1et ,d1t opc11Jig,1,1111f: _1-:1 ·. to, ir4�����-�-� ... l'VlaM�)1 'S::·(�t.>.r . . .
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dat ona al )5 Jur geY-,iceo houdt. :�,;t]ki1.i��:r:,;: � ... �h�l��;·t�1{·J���®;f; ., �l· .. �. ··.-.. ,>.,.:- o• � ternvapen-vul1�1nr,. ·

s

·
· 
�d; oi,Îe tè 'n.eu.n eq all•• wt. ��a�tii l,:1}}:iY"'> · . .

Daartoe 11erd door het·1.�v, di� ��:,•ea�J� -�.-���Jt�� ·,�1:î;;: /i.k"r �;�:�et. aoala, ; ,;( Jfr,_ .(,. ·:·/:: .',_}.· ,.: ;-. .· · :::•-;j��\�f:{1.�1 t�;f,t.�:,\/;; . ' 
uit Nederlalld•. Drlt 'fOO,S-Sf,tJ.'.h� Yoe�:: �� t+te,gl getauht,'� .p9tii!� ;'-� '· , f.�.'._ ,t .) :J i&ch\lilkoldere; " "t . c:WJIÎwe�li� ?�': : ·-._:,�·:';.!·�·\?,;; !.f�1' �· ,tr>'{ft't;·.' . ··:· ·. ·,
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Kodera.l!lf. BiAnG het l.t;.V. · ia er eind, ·l'rrt l!tlJdie fU,-1�;-� �e'. poll\t� ,, 1'}'� ifJJif': ' .':, { 
l 

·
r
'd.reig1zig van nr,,oe��ef!tlddOleA · ; .; · !-,,_..\ '.. · ·. :r·1{1,7''·f\'f; '('�·::,,:��ttl\· . .',< . •  ' . · :

. · · ·� · , ., . · .· ; . . · · , ' \• . '·. ··\ :-� n.�· ' ·· l" ���'"« .� � .; :; . .!.it,' · f j,i-""':� � · - · ·.:. , :: • .. ,.,. , . �< .� u · · .. ·· , � ... ;· · :r .. ;.\t .! .. :· . •.! 
kanten nn dit 'fOO� duideliJke;
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. �:·Dit l!l(llld�e '-�:-��·.:��._1:�f�tf�· ·<=t::.t . j';J.
i
fi/" � : .':: � f"• p_roberen �.

l.l�U� t� ·."rspreidall . .. , :' . '. ·, .. . �: :_: :
· )J t:� .. :�;�:s;,:-(·.· '. . 

•Ile1zle landen. polltiek•.r ��· -
�JdeD4 �e ,��u, :��-,J.�if!!�!l���,;�'!i- i . ,��. · � \tt-�. JMet��'1r1Jea.'· �elden,.' t,k�����tche� _vo�eii dne. ��- � ·::�Y� �\.�.\};i�f:;�-�- _.; :  ..

aan de tonnteure. Drlao oot,a nrbind� outv�g �: ��lfiki,U,if .. �: •�- � •. f· . :,, , .f'\ ·�{�t1r;1fche :en :·��e fJ� �1'.'�"-i 91\ 1a"altijd •en_ �o�;··: ·� :�t . . -:.;:(·.;; , . . · ,  
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011 de •grote politiek• tot Yeranderin& to �&elt h:.Ttt!,.�d�·-�- *ll
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Ook 111 onze vooap1aata a1Jn ve.i •Offll ·met bêre1d a1cli· ��. teriiw'.M·;�·1.�-;·,;e,;;;,; .. . :. J:'i> . :, ·;· :� JesàJai --� . · . t: i::�.:): · .• ·,.:':;,;:·_ .. .... . . : . · ! · · �-.- ·-� · . . . _. . _... 1··:· ·:'' • �:--=:·· .:- · , . 
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De 1ubçoep •polltialt• richt sieb �ooit �  de politi� ��� � -Y��$1 : · .,.- .�\7ir.�-· -::i: f,f · 1{ ;  · ' · ·1 ?  · flitste do kogel .!· · + :�'f/-;J,J�;,f!.:.'1 : . . ,, , , ·' . ..:· , .: · -·;, . . . . 
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atdeliDCen 'ftJ1 part.1Jan thna�'foode11 C1'fr lte�, �.:OJ'�p.-..�. /J�· ,i;.,Hi · ��·<iP ·• . ·;;;._ 1-·· ·� ��
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()ok beaprekiJlg VaA bet pe.rt.1Jprograaaa op dit pwt. iis · m'�n,ii' �' .� '! .'.' 1 :·'.\J;l•J� · �·! .. :-.•�'J, .} ;j'•I' '.�·', · '.:1-� ,  - ., · } • j..n. de band ' ' \ ' . � .. • , '};"•.'; { . . . . " , · :, . . ;'. . .  : !. �· • • ,  ! 
.. • • • . t . • � .. �·� .. :· ... , .,\1 ' � ,.'>. • • t.J..;�f<�;.,1 · :{· ' . � ;k .�: t!;t,;'.�� .:t.� !' . :�·, l' . . yàn ••o àol.daat ... i· · ·t :�,�.t,��·. �-- i·.\� . .. � .. .. . ; . .. . h �-� .:, : ·: , .. •• : • ..
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.... Voor de geNonteraad�verlqedngeii be�,-� -J .. �,.Y� :J�s-�J .. � .. !�Bt,.1}-���t:\,'�� .. �:-1-/:î�).:: �i f · Toen' volgdttn 41U 1t�e:\,����}�-:�·� �? :_�/' . ,· ./ �-�-:·>.· (i '
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gedaan 'fOo:t" >in het partijprogrua. lernvapa'frlj YerJcl�·
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grondçeb1ed, g"n venoer ef! oeala.&, '!trbQd tQt, �·yan.·· .. �h��ld;r.a� · :ltiiïl; ; "t;.;.:.;ü. : ··1-'t · 
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· • ava 1111,. :td . � i!,,.._!"'(r. : •t;, :1 :/.J ��/; ' ":;:,\'·:�: ·:4! :: i ,, • . . . . , . · .·=� ,���-- ,, , .� ... ,, -· ·�f� ,· · -0/' ·.-.: ··'.f
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':• , aperen cn aes311ll,., . � i , . ;, .•. ·,.:;,., , . .. , ·.· · .: ·· ' . :' • .:.:. ·· , -, , · . .  
openbu.r !laken van raapenplan e a " 6  '· ,·,;!�· .·· ,,:;-;'>'��)"'i:'9r11.�\;.,�., ·, .... • •: '."1'-K...:.", '; · �'\'t.; ·· .; .. :· ·�- I,:' 1A Yo'ffrl•11 en rui-+-ent�:!: · :;,,'f."f ·:, .;..;,v ' . � ,,· ,·:, · .: ·\ , !' ; .;1 ··, · >.,:. 

... •: :' .. ,: : ·. '·" .' · · �;:·?. .R�t1-�;�:.J�.-;�'\,"�;.,�t · i: · .. 1:· "�:-V.·.: ,�·
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= Met de vakboad t.Qt llOg 9a. al.1ee11 bet ny '- 'i 1 �n�f-.n1, ... t':gi:' . , . ": /!' '•;· .. :, :-:., .. · :?.) .-� - -:.� � ·:lJ:· [ ,, de oude 11e, . .. . . ;t·· , ·, . _.,, ��--.. �•:' ·,.r: · -- .'._; : · . , .;._,::·: · . ,. ,: ,1 . . . : . ' ..
•. • �, :T- . : , . :. · .. .  �•:s.i ... ••f.'f·� .. . '�·�1,. · ' � ,/,; Z}:' · :;_f · r � baat en �1\t�.�..1 v. T.;!J\t�: .t' :-:;�:: ., . ·:-t\' "' i � .. ·�.r: ... . .  i! .{ . . 

9CD aYOnd W bele&&°'l• Qo)c in bet fHV h 118Q. bo�i' lle\''PJJÓblÄÜ.1,m! � •�: ;,'M f.�t ., 'f ; ,,:,'; , .. 
·
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INTERKERKELIJK VREDESBERAAD lIKV) KERN APELDOO.HN. 

080378 

270478 

260978 

241178 

'090479 

240479 

050579 

000579 

000779 

1807?9 

061079 

190980 

240980 

000181 

180281 

260381 

250481 
020581 
090581 

200581 

020581 

1 40581 

In de st�dendriehoek verschrnt een artikel dat meldin� maakt 
van de ondertekening van een Manifest tegen de kernwapens door 
14 inwoners van Apeldoorn.Deze beweging is gestart in september 
1977 tijdens de I.K.V.-vredesweek;contactpersoon is Leoni Sipkes. 

Artikel in het Apeldoorns stadsblad waarin Leoni Sipkes steun 
vraagt voor de IKV-kern Apeldoorn. 

Art.in de N.A.C.van P.v.d.Vliet,namens de IKV-kern Apeldoorn, 
waarin wordt geprotesteerd tegen de mil.oefening Saxon Drive. 

Op 271178 vindt er in de Drie Ranken een IKV forumbijeenkomst 
plaats;in het forum zitten o.a. 
en, ;aanwezig ca.70 personen. 

Art.in de NAC "Avondgebed" van P.v.d.Vliet. 

Vervolgartikel "Avondgehed" van P.v.d.Vliet. 

2e vervolgartikel "Avondgebed" van P.v.d.Vliet (a1le in de NAC). 

vraagt vergunning voor een bal.onnenwedstrijd op de 
culturele pleinmarkt;de ballonnen voeren de tekst mee:"Help de 
kernwapens de wereld uit,om te beginnen uit Nederland". 

Uitgifte van een IKV-stencil te Apeldoorn. 

Het IKV Apeldoorn vraagt medewerkers voor een enquete-onderzoek 
terz.kernbewapening in de wijk Zevenhuizen;het is de bedoeling om 
12.000 personen te ondervragen. 

Art.in de NAC "De oorlog die nooit kwam" van P.v.d.Vliet. 

Het IKV Apeldoorn roept alle predikanten en past9res op om deel 
te nemen aan de IKV Vredesweek. 

In Ons Honk wordt een discussie- en filmavond terz.kernwapens en 
kernenergie gehouden;organisatie door o.a.IKV en Stop de N-bom. 

Herhaling filmavond in Ons Honk. 

In het Hof van Gelre wordt een �vdA-�üeenkomst gehouden terz. 
Vrede en Veiligheid;aanwezig zijn o.a (IKV) en Henk 
Vredeling ( ex-minister van defensie) ,în de pauze treedt de IKV
cabaretgroep op. 

Het IKV Apeldoorn brengt een bezoek aan de partnerstad Minden (BRI 
op uitnodiging van de Aktionsgemeinschaft Friedenswoche. 

Kraam op het Raadhuisplein. 
Kraam op het Raadhuisplein. 
Kraam op het Raadhuisplein. 

Gesprek tussen het IKV-kern Apeldoorn en de werkgroep Stop de N-bc 
Apeldoorn,waarbij wederzijdse problemen t.o.v.elkaar uit de wereld 
geholpen moeten worden. 

Art.in de NAC "IKV;een uitdaging" van P.v.d.Vliet. 

Art.in de NAC "IKV:een uitdagende verontschuldiging" van P.v.d.Vlj 
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Art.in de NAC waarin het IKV en de werkgroep Stop de N-bom P.en 
campagne aankondigen: 
15 t/m 25-8-1981 Cruise tegen de Cruise 
19 t/m 27-�-1981 IKV Vredesweek 
24-10-1981 : Vredesfestival in Orpheus 

Een 24-urige bezinningsbijeenkomst en vastenact: 
in de Drie Ranken ter opening van de Vredsweek, 

Art.in de NAC "2 brieven over atoomwapens" van P.v.d.Vliet. 

Diverse art.in diverse bladen terz.de start van de IKV-vredesweek 
op 19 september. 

Groot artikel van Drs.Ben Mulder;lid IKV-kern Apeldoorn,terz. 
kernwapens in de Gereformeerde kerkbode. 

Art.in de NAC waarin het IKV Apeldoorn melding maakt van de start 
van een vredesproject op basisscholen. 

Art.in de NAC "Nietes" van P.v.d.Vliet. 

Art. in de NAC "Afscheid van de OSL-leugens'.' van P. v.d. Vliet. 

O.a.het IKV regelt vervoer op 10 oktober naar Bonn,alwaar een
internationale vredesdemonstratie wordt gehouden.

Tros-aktua bericht over IKV-lessen op basisscholen te Apeldoorn;
dhr. 

· 
stelt hierover vragen aan de Raad. 

Grote demonstratie te Amsterdam;vanuit Apeldoorn vertrekken enige 
bussen met deelnemers. 

Het IKV steunt een voorstel van de PPR/PSP Apeldoorn,dat plaatsinE 
van kernwapens op Apeldoorns grondgebied verbiedt. 

In het Dwarshuis vindt een studieavond van het IKV en Novib over 
kleine landen politiek plaats;aanwezig is o.a.Wim Bartels,secreta1 
buitenland van het IKV. 

Kraam op het Raadhuisplein. 

Het RPF Apeldoorn wijst het IKV-voorstel terz.kernwapens te A'doorr 
af. 

Art.in de NAC "Partne4tstad in Polen?" van P.v.d.Vliet. 

O.a.het IKV-Apeldoorn behoort tot de ondertekenaars van een prote�
tegen de behandeling van de dienstweigeraar uit ZutphE

Kraam op het Raadhuisplein. 
Kraam op het Raadhuisplein. 

In het Vrouwenhuis Apeldoorn vindt een thema-avond terz.kernwapen� 
plaats;organisatie IKV en Vrouwen voor Vrede. 

De Onderwijswerkgroep vredesgroepen Apeldoorn wordt opgericht;deel
nemers het IKV,Stop de N-bom en de Vredeswinkel. 

Uitgifte IKV stencil te Apeldoorn. 

In het Dwarshuis vindt een avond tPr.Wapens en Werk p]Rats;or�ani� 
tie het FNV,IKV en Stop de N-bom. 

Kraam en str�attoneel op het Raadhuisplein. 
Kraam en straattoneel op het Raadhuisplein. 
Kraam en straattoneel op het Raadhuisplein. 
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Leden van het IKV en het AEK stellen vragen aan de raadscommissie 
van volkshuisvesting,openbare werken en milieuzaken,terzake 
kernenergie en plutonium. 

Kraam op het Raadhuisplein. 

Avond in Orpheus i.v.m.de komende verkiezingen;o.a.fototentoon
stelling van 21 november;sprekers van politieke partijen. 

Kraam op het Raadhuisplein. 



' 

1 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

2 
Zitting 1982-1983 

131 

Vragen van het lid Evenhuia (V.V.D.) 
over het verstrekken van adressen 

1 1 

aan hel IKV door de gemeente Huizen. 
(Ingezonden 16 september 1982) 

Heeft de Minister kennisgenomen van 
het bericht dat de gemeente Huizen 
onlangs aan de plaatselijke IKV-kern 
tegen betaling adressen heeft verstrekt 
van jonge mannen, die in de komende 
twee jaar in die gemeente dienstplich
tig worden? 

2 

Is het waar, dat deze adressen aan het 
IKV ter beschikking werden gesteld 
voor een voorlichtingsavond met als 
thema tcln militaire dienst»? 

3 

Acht de Minister de handelwijze van 
de gemeente Huizen in strijd met de 
letter en/of de geest van het Besluit 
Bevolkingsboekhouding? Zo neen, 
waarom niet? 

4 
Indien vraag 3 bevestigend moet 
worden beantwoord, wat denkt de 
Minister dan te doen? Beschikt hij 
over instrumenten om in de toekomst 
dergelijke «uitdraaien» van bevol
kingsregisters tegen te gaan en 
- zo ja - is hij bereid die instrumenten 
te hanteren? 

Toellchtlng 

Zie ude Telegraaf», 15 september 
1982. 

Aanhangsel van de Handelingen 

Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de Regering 
gegeven antvvoorden 

Antwoord 

Antwoord van Minister Rood {Binnen
landse Zaken). (Ontvangen 26 oktober 
1982) 

1 en 2 
Beide vragen worden bevestigend 
beantwoord. 

3 
Het verzoek en de omstandigheid dat 
ond�r leiding van een legerpredikant 
het thema «In dienst ... 7» zou worden 
besproken gaven burgemeester en 
wethouders van Huizen aanleiding het 
verzoek als «gerechtvaardigd met een 
niet-commercieel belang,• in te 
willigen. Het Besluit bevolkingsboek
houding biedt in artikel 90, eerste lid 
juncto artikel 92, tweede lid, burge
meester en wethouders de ruimte een 
afweging als boven aangegeven te 
maken en op grond daarvan te 
besluiten de gevraagde informatie te 
verstrekken. Ik acht derhalve de 
handelwijze van burgemeester en 
wethouders van Huizen niet in strijd 
met het Besluit bevolkingsboekhou
ding. 

4 

De Minister van Binnenlandse Zaken 
heeft op grond van het huidige artikel 
90, vierde lid, van het Besluit bevol
kingsboekhouding de bevoegdheid te 
bepalen dat andere inlichtingen dan 
die welke worden gevraagd voor een 
ambtelijk doel, ter uitvoering van een 
wettelijke bepaling of ten dienste van 
de geestelijke zorg niet of slechts tot 
een beperkt aantal of in beperkte 
vorm of omvang mogen worden 
verstrekt. Deze bepaling vindt slechts 

toepassing onder zeer bijzondere 
omstandigheden. Daarvan is in het 
verleden slechts éénmaal gebruik 
gemaakt. Ik zie in de informatiever
strekking aan het IKV te Huizen 
onvoldoende aanleiding om toepas
sing van artikel 90, vierde lid te 
overwegen en daardoor inbreuk te 
maken op de beslissingsvrijheid 
welke burgemeester en wethouders in 
beginsel in kwesties als de onderwer
pelijke hebben. 

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, Aanhangsel 265 
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Welke·maatregelen zouden nodig zijn 
om het bovengenoemde percentage 
..... ��lijk terug te brengen? Hoeveel 
extra ámbtenaren zou dit vereisen? 

3 

Is de Minister bereid, een door mij
eerder gedane suggestie te overwe
gen, namelijk deze, om de uitkeringen 
voor individuele huursubsidie te 
integreren in de loon- en inkomsten
belasting, waardoor op eenvoudige 
wijze eèn sluitend systeem wordt 
vertcregen? 

Toelichting 
' 

Bij vraag 1: Zie de Telegraaf van 13 
september jl. 

Bij vraag 3: Zulks is mogelijk door bij 
voorbeeld aan de werknemersverkla
ring ter zake de loonbelasting c.q. de 
aangifte voor de inkomstenbelasting 
een verhuurdersverldaring toe te � .... 
voegen en de individuele huursubsidie 
te verrekenen met de loon- of inkom
stenbelasting. 

van het lid Evenhuia (V.V.D.) aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken: 

1 
Heeft de Minister kennisgenomen van 
het bericht dat de gemeente Huizen 
onlangs aan de plaatselijke l.!fY.1le!o
tegen betaling adressen heeft verstrekt 
van jonge mannen, die in de komende 
twee jaar in die gemeente dienstplich
tig worden? 

2 

Is het waar, dat deze adressen aan het 
IKV ter beschikking werden gesteld 
voor een voorlichtingsavond met als 
thema «In militaire dienst»? 

3 

Acht de Minister de handelwijze van 
.de-gemeente Huizen in strijd met de 
letter en/of de geest van·het Besfuit 
Bevolkingsboekhouding? Zo neen, 
waarom niet? 

4 
Indien vraag 3 bevestigend moet 
worden beantwoord, wat denkt de 
Minister dan te-doen?-BeschiJct hij 
over instrumenten om in de toekomst 
dergelijke «uitdraaien» van bevol
�ingsregisters tegen te gaan en 
- zo ja - is hij bereid die instrumenten
te hanteren 7

T oeUc:htlng 

Zie 11de Telegraaf.., 15 september 
1982. 
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

Distr.: Be Bijlage(n}: • J -

Afachr.: BO: /��//&' 

t-------------------------------

Betreft: 

200A03 

IKV-discussiedag te Amsterdam •. 

Hierbij worden aangeboden uitnodiging, programma, discussiebijdragen en 
verslag van een IKV-discussiedag over actievormen tegen de kruisraket 
ten, welke d.d. 6 november 1982 in het gebouw van de Hervormde Jeugd 
raad werd gehouden, naar de inhoud waarvan kortheidshalve wordt verwe 
zen. 
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DISCUSSIEBIJDRAGE VOOR Dt STUDIEDAG OV.&t VORMEN Y.à.N.VERZET. 
TEGEN· DE KRUISRJJ{ET. 

====----==----------=========. 
I 

---%---· ---------------------
-----

----
--

1. f�!�!�!�
De discussie over vormen van vérz.et tegen de kruisraketten is de af

gelopep. week in een stroomversnelling gkomen. In de pers verschenen 
berichten over een " Noodplan 11

, waarin allerlei voorstellen tot bur 
gerlij�e ongeÀoorzaamheid zouden staan. 

Een aantal mensen uit de.vredesbeweging in Amsterdam ( IKV, Vrouwen 
voor Vrede, Stop de N bóm) stand aan· de wieg van dit plan. Zij von
den dat de laridelijke 'toppen' te lang op zich lieteQ:wachten met 
voorstell�n om de kruisraketten tegen te houden. En er was (is) haas 
geboden, want met een CDA/VVD regering in de maak is het zeker denk
baar dat besluiten over de Nèderlandse medewerking aan de modernise
ring al in een veel eerder stadium worden genomen dan eind 1983,
waarvan steeds sprake iso 
Er wordt momenteel gesproken·over actieve en passieve voorbereiding 
voor de plaatsing van kruisra;kett·en op Nederlandse bodem. Maar het 
onderscheid is moeilijk te maken·en het gevaar is groot dat de be
sluiten m o b.t. passieve voorbereiding later veel minder_passief blij
ken dan het nu schijnt o Daarom nu al waakzaamheid, àaarom nu al dis
cussie over de actievormen die de vredesbeweging moet toepassen, nie 
alleen eind 1983 ( als het feitelijk pláatsingsbesluit verwacht word

maar nu ook aL, 
De makers van het-�oodplan hebben de discussie goed op gang gebrac�t 
mede door de berichten in de pers; die - hopend op een stevige ruzie 
binnen de vredesbeweg�ng - alle in's en out's uitgebreid heeft ver
slac;en. 
De disc:i,is?ie _vi!:19.:!· ui t���ard O<?� �:n -���erdam __ p!a���;, �l�. <?ncierdeel 
van een discussie die binnen het gehele IKV gevoerd wordt. 
6 november a"s. is niet de enige discussiemogelijkheid. 
Wij dri�en 8r hierbij op aan dat·jullie ook tijdens bijeenkomsten 
van de eigen ke�n over actievormen praten. Ook komt dit punt uitge-
breid aän-�-Ördë-tijdens de landelijke kernendag op 13 noveober a.s. 
en de vergadering van de CamËägneräaä-öp-27-november a.s. 
Deze discussiedag diènt där

ï

-oöf-&.Is-voorbereiding op die andere dis 
cus sierondeno 
Niet alleen het IKV denkt na over de te volgen strategie tegen de 

'kruisraketten, ook:de andere vredesbewegingen doen dat� 
Op 11 december is er -een ·bijeeI).komst gepland waarop Stóp de N bom, 
Vrouwen voor Vrede en het IKV in Amsterdam gaan bekijken op welke 
punten er plaatselijk samenwerking mogelijk is. 
Vervolgens is er dan in januari 1983 een zgn Activisten-congres, al
.waar de strateGie landelijk wordt do�rgesproken. · 

2 ° , m�t_tf:1�E-�!1 .. Q�_5!°!2�!!�2!� 
Toen de moderniseringskwestie in 1979 aan de orde kwam werd dat doo1
het IKV beschouwd als 'een klus erbij'. De eigenlijke taak ( de leu2
Help de kernwapens 8tc.) wèrd tijdelijk aangevuld met de strijd te
gel1 vernieuwj ng en uitbreiding van kernwapens in plaats van strijd
ten gunste van verminderine van kernwapens. In de afgelopen periode
ïs die klus erbij steeds centraler een rol gaan spelen·in de vredes
beweging o Dat is ook logisch: een concreet aangrijpingspunt is on
ontbeerlijk om de strijd �tegen de kernwap.ens op brede basis te kun
nen voereno Het is belangrijk dat het kwaad waartegen je strijdt 
ook �icht�aar is. Er was een ·concreet actiepunt dat een eno!'Tl mobi
liserend� werking hqd·,.
Toci1 is hot belangr.i·jk :i.n het oog te houden dat het IKV zich niet
en.:<cl t�een de 1':ruj_sr.:!kctten richt., maar een bredere doelstelli:1c
\.. , � 
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Natuurlijk, de kruisraketten mogen Nederland niet in, maar stel da,·.·
.d�t niet lukt, dan is dat nog maar een ee�ste stap, een.�erste stap
minder achteruit wel te verstaan� Daarom is het gevaarliJk van de 
kruisraketten·· een kwestie van buigen of barsten te maken voor zover 
dat buigen of barsten van de vredesbeweging zou betekenen. Plaat
sing van kruisraketten zou dan een nog grotere klap voor de (Neder
landse) vredesbeweging worden en wij moeten in iede� geval voorko
men dat die klap een doodsklap wordt. Want zelfs als de raketten 
wel geplaatst worden, mpeten·wij doorgaan. 
Dus: nu alle ènergie steken in de strijd tegen de kruisraketten , 
maar onze discussie er niet.helemaal door laten bepalen. 
Want de bewapening gaat verder. Tegenhouden van de kruisraketten zal 
politiek wel een �nsationele overwinning zijn voor de vredesbewe
ging , maar militair is ze jalillllergenoeg niet zo'n succes. Want de 
kruisraketten zullen er waarschijnlijk toch komen, misschien dan we] 
niet op Nederlandse bodem maar dan toch wel buiten onze territoria-
le grenzen ter land of ter zee. ·
Bovendien, de bewapeningstechnologie kent zijn eigen dynamiek; er 
ligt al weer een nieuwe bcwapeningsronde op de tekentafel. Wij lo
pen kans-.als wij er nog zijn - dat er over 10 jaar nieuwe acties 
tegen die·modernisering moeten worden gevoerd. 
Het zal duidelijk zijn, wij moeten ons niet blindstaren op de kruis
raketten. Ook als wij ze tegen.houden - en dat moeten wij met alle 
kracht proberen.- dan is daarmee de bewapening nog niet terugge
draaid, làat staan dat er een nieuwe vredespolitiek is afgedwongen. 
We zijn er noe niet. 
Bovenstaande is voor de discussie over ac�ies tegen kruisraketten 
van belang; wij moeten ook bij deze acties rekening houden met onze 

-veel bredere doelstelling, die voor de lange termijn BGldt.
Voor zover dat mogelijk is zullen wij daarmee rekening houden in he·
kiezen van onze actie middelen tegen de modernisering.

3. ��E!���!�!!�-����E��!�i-f2E�E���-2f_����������!-1

Het IKV stelt zich ·ten doel een proces ·op gang te·brengen van weder
zijdse kernwapenvermindering, om te beginnen in Nederland. Het IKV
kan en dergelijk proces wel op gang brengen,. !!la.ar het besluit tot
wapenvermindering kan_zij z�l� niet nemen, daartoe heeft zij niet
de.macht.
Wie heeft die macht dan wel ·? ·nemocratie - er wordt gezec::d dat wij
in een d enocratie leven - duidt erop dat de rnacht aan het volk is
(toeoehoort). Maar ieder weet dat in de practijk het volk bitter
weinig aan zijn tRekken komt.·Bovendien : wie is of wat is 'het
volk'. Het volk bestaat niet, ook al voelen landgenoten zi.ch wel
onderdeel van een volk. . · · 
Een land kent. veel belangengroepen met uïteenlopende nacht. Het
geta.l geldt dnarbij maar voor· een klein deel: het is niet automa
tisch zo dat een groep van erote omvang meer macht verwerft. Veel
belangrijker is de positie die een belangengroep in een anenleving
inneemt. Vroeger sprak men van ' de 200 van Mertens', onl·angs. doker
nog berichten op over een kle.ine gróep mensen dî.ë in :11.1sterdao de
diehst zouden uitmaken.
Het gaat dan vnak om zakenlieden, bankiers, nilitairen en uiter
aard poli tic-i ...

Nederland kent een vertegenwoordigingssysteeo dat �en parlementaire
deoocrntie noent o Dat systeem-pretendeert de �arantie te bieden da1

· de Necterl�ndse bevolkinr; ·evenrediG wordt vcrteGenwoordigd. Die pre
tentie maakt het· syst0en niet waar, lanc niet ieder h�cft evenveel
nogulijkheid on in de volksvertegenwoordiging gekozen te worden.
Bovendi�n hebben degenen die uiteindelijk als volksvertcrcnwoordi
ger gekozen worden weinig r.wcht en staan ze o.nder druk on o.ndere
d,";r_ vcrtq50nwoordigonde rollen t-= spelen"



" 
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Buiten ·het parlement.om wordt door banken, multi-nationals, militaj 
ren, ambtènaren etc. van alles voorgekookt en besloten. Daarbij is 
het systeem dat namens de bevol:king het bestuur van het land ver
vult zo ingewikkeld geworden en zo verzelfstandigd dat het een 

, machtsfactor op zich zelf geworden is. 
- "' .. 

Een heel ander probleem is dat in tijden van economische teruggang 
de keuze-kwestie belangrijker wordt. Niet ieder is tevreden te steJ 
len, daarvoor ontbreekt de beschikkingsmacht over financiën. Dat 
probleem is overigens niet· gek(?ppeld aan het ste.lsel van parlemen
.taire democratie, wel maakt teruggang in de welvaart naatschappe-
lijke tegenstellingen zichtbaar en blijkt de onnacht van het sys
teem om aan alle belangen recht te doen. 
in de politieke actie is de visie op de parlementaire denocratie 
( verder aangeduid met pd) en haar mogelijkheden om werkelijk ver
tegenwoordigend te zijn erg belangrijk.·. 
Er zijn globaal twee opvattingen die elkaar in theorie uitsluiten, 
maar in de practijk nog wel eens samengaan, die voor de discussie 
rond het verzet tegen de kruisraketten van belang zijn. 
a. ��-��!!=E�r1�!���!E�-2EY��!!Eei

·volgens deze opvatting functioneert de pd niet democratisch. He1
porlement is een speeltuin van van de bevalting vervreepde poli
tieke navelstaarders. Deze machtse1ite heeft geen oog·voor de
belangen van de meerderheid van de bev:opcing , maar laat zich
inpakken door economische, financiële en militaire nachten.In
de practijk werkt het parlementaire stelsel als een doorgeef
·1uik van gevestigde belangen, die niet de belangen. van de meer
derheid zijn. Het systeem beroept zich uiteraard wel op zijn
vertegenwoordigende functie, legt-nadruk op de de�ocratische
spelregels(" die wij met zijn allen hebben opsesteld en waar
aan wij ons net z'n allen moeten houden ") e.n is daarmèe een
fopspeen in de mond van de sluimerende burger c 

Via het parleoent is niet fundamenteel iets te bereiken, omdat
het systeem kritiek inkapselt en ongevaarlijk maakt�.
Het parlementaire systeeo maskeert door zijn net van regels en
verordeningen, zijn rechtssysteem het gewelddadige karakter van
de saoenleving.
Onze democratisclie verworvenheden, onze welvaart gaan �el ten
koste van de bevolking in de Derde Wer$ld. Onze samenleving ken1
op allerlei manieren onrecht en geweld. Zgn. democratische re
gels functioneren in·de practijk·ten gunste van welgestelden,
minder draagkrachtigen hebben veel meer ooeite on hun recht te
halen� Het begrip structureel geweld heeft onder meer op dit
soort ingebouwde onrechtvaardir;heid betrekking.
De gewelddadi�heid van de samenleving blijkt ook ui� het gegeve1
dat het zich zelf zonder geweldsmiddelen ( leger, militaire po
litie) niet in stand kan houden. Er valt niets te verwachten
van het pa�lementaire systeeo als het om verandering van de sa
menleving gaat.

b. ���!!�!���=�!�������!��-��!!!�!..�
Dinncn deze opvatting is de pd het minst slechte systeem dat er
momenteel is. In de samenleving zijn diverse belangengroepen
die allemaal het volle pond eisen. Een systeeo waar de verschil
lende belangen nog enigszins worden afgewoGcn is noodzakelijk
om een brute confrontatie van verschillende bela11Gengro0pen te
beteugelen.
In tijde� van welvaart zijn èe verschillende eisen die gesteld

.worden ( r.i.eer geld voor onderwijs, GC.:zondheidszorg, uilicu,wel
. zijnswerk etc. etc.) nog nin of neer net elk-'1ar te verzenen" h.lJ 

vrar;en lct.mnen worden afGekocht. 
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Maar in tijden van economische teruggang· ·moeten er keuzen ge
maakt worden en kan niet iedereen · . a1les krijgen. Dan moet
een regering weer regeren, d.w.z. priorit·e;i.ten st�llen en het 
geld zo verantwoorq. mogelijk ver9-elen.. ·. 
De·critisch-parleoentaristen hebben we} degelijk critiek op het 
systeem, maar vinden dat het -eerder versterking noäig heeft dan 
dat het volledig cioet worden afgewez.en •.. :De bui tenparler.1entaire 
acties ( die niet persé anti-parlemen'ta.ire acti�s zijn) moeteP. 
de democratie versterken en ervoor ·zorgen dat de parleoentarier 
hun.vertegenwoordigende rol zo goed mogelijk.vervullen. Want 
die mensen staan voortdurend onder ·druk en"staan bloot aan ver
leidingen om andere be.langen dan die van hµn kiezers te dienen; 
ze staan onder voortdurende druk van machtige belangengreepen, 
die over veel geld beschikking ·hebben; · 
De pd ooet versterkt worden, de buitenparlementaire a_çties dien 
als oond-op-mond beademing om de patient, die nogal wat kwalen 
heeft, bij bewustzijn te ho���I:l� ... .. -· .... ·····- , .. ·...

Deze twee opvattingen over pd zijn .·fundamente.el verschillend. Er 
wordt wel eens gesproken over het repressief tolerante karakter V8

het systeeo. In de ee .rste. opvatting· zal oen het systeen ui tslui
tend repressief.-vipden ( behlave uiteraard als het om gevestigde 
belangen gaat)� In de twee9.e opvat.ting zal men de repr·essieve ele
menten zeker onderkennen, ·oaar ook mogelijkheden tot veranderinger. 
( de tolerantie van het systeeo, dat -daarmee ook veranderbaar is) 
zien. In d eerste opvatting gaat het vaak .. on 'ons' tegen 'het sys 

. teem', de tweede opvatting ziet 'ons' als· onder deel van 'het sys-
.·. teeP.1'. 

In de eerste opvatti� zal aen geen vertrouwen hebben in de moge
lijkheden.van C:e pd 'Otl oaatschappelijke veranderingen door te voe
ren. Omdat dáár de wezenlijke besluiten niet worden genooen, moet 
je je met acties ook niet op het parleoent richten. Nee je noet ze 
der beniddeling van het parlementaire systeeo je doelen trachten 
te bereiken. Bov. door middel van stakingen loonsverho3ing, d.m.v. 
kraken woonruimte e.d. 
In de tweede opvatting zal nen wellicht ook niet zoveel vertrouwer 
hebben in de politieke macht van het parlenent. Maar daari:lee word1 

. het systeen als �odanig niet afgewezen,·oodat er niet onniddellij� 
een beter alternatief voor handen is. Want wa� is het alternatief, 
voor zover wij daar nu ervaring oee hebben? Een saoenleving waar 
een regulerend element verdwijnt? Een samenleving wanr de belan
gentegenstellingen rechtstreeks worden uitgevochten? Wie heeft 
daar vooral bnat bij? Meestal de sterke machthebbers, sons een 
klein aantal gedupeerden.dat in staat is zich - ten koste van vee] 
te verzetten ( krakers ç.v.) 
Het zal duidelijk zijn ·dat de opvattingen over de rechtstaat in 
deze twee visies ook zullen verschillen. 
In de eerste,anti-parlementaire richting zal oen de rechtstant alf 
een instrunent van hee·rsres zien; waarvan· ·j·e gebruik r1oet naken ze 
lang het in eigen voordeel is. 
De critisch-parlenentaire richting zal t.a:v. de rechtstaat zeker 
een cri tische houding .-aanner.1en, maar opnieuw wijzen op het gevaar 
dat oen met het afzweren van de rechtstaat het kind met het bad
water wecsooi t. \:J'arit · de rechtstaat biedt nog ènitse e;arantie dat 
machthebbers niet alles zonder meer kunnen doen.· 
De �arleoentaire democratie en de rechtstaat staan voor idealen dj 
belangrijk genoeg zijn ora nagestreefd te worden. ( o.a. deuocratiE 
en gelijke rechten .voor individuën). Het gevaar is groot dat net 
het afzweren van deze twee· ónvolnaakte vornen ook inhouden ver
speeld worden. Beter is het, o� - oet verwijzing nnar het idenal. 
de slechte vorn te verbeteren" 
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Ook al ben ·je er niet van overtu;lgd dat het· Ned.er
.
landpe parlement t" 

a.v. het bewapenings·vraagstuk de·· enige baas in huis. is, toch zal het
negeren van dez·e baas niet. automatisch tot een verandering ten gun-

. ste \ran·:·.ons ontwapening$VOO'.ÇStel leiden ..
.

. . 

·Het· verschil tussen anti-parleo'èntaire en cr·i tisch-parlenentaire op
vat.�iµe;en is met het \;ovenstaande onvo;l.ledig weergegeven. Het onder
scheid zoals dat hierboven is gemaakt en toegelicht, dient on de
discus$ie over . de eigen plaatsbepaling te stirauleren"

�!�����!!;;YE���!!.:..
a. Hoe·. denken jullie over de twee· hierboven geschetste opvattingen

over.de parlenentaire democratie; w'e�ke aanvullingen·zijn moge-
. lijk ? . ; � . 

. 
: 

. 
. 

. 
. . 

b. Aan welke benadering wordt in jullie· groep de voorkeur Ge0even
en waarom? . 

(vragen voor critische parlementaristen) 
c. Hoe kun je' afdwingen·· dat het parleoent de opv�ttingen van de be

. volking ook werkelijk weerspiegelt? 
.d. _Op welke wijze is de parl�nentaire democratie ·te versterken? 

4�. Acties.a. nlrteneen-' ------ ---�---...... 

�e IKV acties. zijn tot nu toe uitgegàan van de vraag : Eoe is de 
volksvertegenwoor_digin5 on te turnen1 · . ·' -� · ·· ·: · ,, ' ·

In dit verband zijn twee opmerkingen te rnáken: 
a. De acties wqren gericht.op de volksvertegenwoordiging, vanuit de

vooronderstelling dat daar de politieke beslissingen worden ge
nonen. Met het onturnen vnn politici is de politiek te verande-
ren. . . 

· 

b. Ui tr:aande van e: en è. enocratie, waarbinnen neerderheidsbcslui ten
wor�en u�tgevoerd1 �s È�! ge��! van belang. Daaron weet .een_be-

· wegiilG die de poli ti,ek wiI Öeinvloeden haar kracht tonen. Zicht
baar neet G·enaakt worden d'at er heel veel nensen óp actieve wij
.ze betrokken zijn bij - in dit geval" - de strijd tegen de kern
w
t

ap
1

ens. H
1
et b_egrip E��!:!:.2!!�-212!!!:!:.� speelt bij IKV�actics een een-

ra e ro • . .. . . 
c. Het IKV heeft tot nu toe altijd acties gevoerd die tegelijker

tijd uitr;ebreid werden beargunenteerd, Daardoor is· nede de vrede�
beweging zo groot geworden en is het nrv internc'ltionaal een voor-
trekker geworden. · ·. ·
Vóortkoo�nd uit de ke�_ke.n , is het .IKV - in ieder· f>eval niet in
hetar beginperiode -· geidentificeerd oe .. t een bepaalde partijpoli•
tieke strooin.r;. Dat is wel degelijk van.invloed geweest op de re
acties vanuit het parleocnt; op een gegeven nooent noest het IKV
w�l serieus genomen worden, de politici konden er niet oeer om
�een, vooral vanwege de kwaliteit van de arc;uraentntic.

. . 

Nu laat het parleraent zich uiteindelijk - zo ziet het er nu in iede1 
geval naar uit - weinig gelegen liggen aan de geluiden uit è.e samen
levinr;. Sens wordt zelfë de verzuchtinfÇ gehoord dat actieyoerders dE 
politici te veel voor de voeten lopen. : .. ·-·· .. .. . . . .. 
De vraag duikt dan ook op of er niet 8ndere, s t e r k e r e  oidde-
len bepro�fd �oeten worden. · 
De overstap, die_cèsugeereerd wordt is niet zo naar een stapje. De· 
keuze voor sterkere r:liddelcn, en wi·j r:ioeten dan toch· vooral denken 
aan bepaolde·voroen van burr,erlijke ongehoorzaanheid ( b.o.), bete
kent een breuk net het verleden, ondat het fiaat on , zij het selec
tief en beargunentcerd, ·een wetsovertreding. 

· 'Maar er is ·nos een andere breuk uet het verleden aan te Goven, een
breuk 11et het ee1oof . in de kracht van arr,ill".cnten.



Sterke;è èèties �e�:r:e�- zie� ���t tot ar�entatie, zij ric�-. 
niet zo z�.er· op het .besluit; ·oaax: eerder op de uitvoering van de b
Slissing�··Dbor· met obstructie van de ui�oerj_ng van het .. bésluit te 
dreigen� hoopt nen alsnog :het __ beslui t tè verhinderen" De .verwacht 
is dcarbij, dat de maatschappelijke onrust, de natiriële schade, e 
ventueel·het .g�weld de politici alsnog zal weerhouden het besluit 
te neoen. · ' · · · · 

D:;iaroèe zijn w·e wel ovçr�estapt .van beinvloedingsmiddelen nF.tar mac:
middelen. . 
Bij sterkere·acties kan er noc iets spelen, n.l. het loslaten van, 
oriëntatie op de politiek. 
Alleen als het al dan niet bereiken van een·d�el·1-n ·eigen·hand lig· 
is de oriëntatie van de actievoerder op de politici niet noodzake
lijk ! dnn is er geen tussenschakel meer nodig •. B.v. ind.ividuen kun
nen door een kraakactie een woning verwerven• oaar een huisvesting: 
beleid kunnen zij zelf niet mç1ken, beha'lve dan een beleid ;.JOOr hen 
zelf. 
Een belancrijke vraag is of de vredesbeweging het doel in eigen ha1 
heeft of kan krijgen. Kun je zoveel volk mobiliseren dat d�e eigen
handig de kruisraketten - en het zal dan wel een blokkade worden -
kunnen tegenhouden? 
Een antwoord op deze vr�ag is van belang voor de acties die je gaat 
kiezen en de mate waarin je anderen ( poli ti_�i) ·-�.9.9:tg·--��1>.t�:. Ais de 
kruisraketten niet feitelijk door de bcv�lking kunnen word�n tegen
gehouden, d8n krijgen de acties tegen de.lcruisraketten een symbo
lisch karakter, de acties zullen zich moe·ten richten op �e regering
en het parlanent oet vragen waar deze niet omheen kunnèn ... : ..
Vornen van b.o. waarbij ne-n bewust bepaalde wetten overtreedt tenei 
de èen hoger · _doel te bereiken, zullen in dit geval getoetst moeten 
word�n op het volgende: 
- richt de actie zich·. op politieke bes lui tvoroers

- . . 
- is er brede maatschappel��ke · o�dersteunin� (te verwerven)
Bij het laatste punt dient\:ms· té "wordeil. nagegaan of het 5et:;even da 
wetten worden overtreden naatschappelilj:ke acceptabel geacht wordt. 
Als die we��overt�edingen ook nog gepáard· gaan net geweld, dan word 
de vraag nnar·de nachtsbasis dubbèl relevant. 
wij :.1oeten dus weten welke vo·rnei

ï 

vári b" v. lijfelijk verzet effecti· 
zijn, hoe het met hun ·sy:mboólwaarde staat en hoe 5root de káraop ge· 
weld is. · · 

Los van ·hetgeen hier over b"o� staat, geldt nog de vraag naar het 
_effect van bewuste wetsovertreding op de ·geloofwaardiGheid van de 
.rechtstaat· als zod8nig. V�ndaag b.o., in het kader van het verzet 
·togen de kruisraket, norGen een vergeiijkbare actievoro, maar dan
gepleegd door oud-strijders ten gunste van beer bewapening •••
Wat is het effect· v.oor de toekoost ? 1üler1Gi groepen die op eigen
houtje hun eigen ge:lijk trachten te halen en onderli11f3 slaags raken

Het is duidelijk dat er verschillende. actienogelijkheden zijn� TegE
lijkertijd. is niet ·a'.'lles te. combineren en. vullen ni,et a'lle actievor-
nen elkaaI' zonder meer aan ..

.. 

�!�����!��f�g��=
a. Kan de vredesbeweging de kruisraketten op oic;en houtje tegenhou

den?
b" Hoe beoordelen jullie de overs·tap : actie vin ari:.:.--u.�enten mrnr act 

d"n.vo dreiging net vcrhinderinG van de uitvoering van een beslui 
c •. N9et de. vrodesbweGing VASthoueen aan het principe dat de ·acties 

herkend en ondersteund :.10eter •. worc!.en door de 'pi..iblieke opinie'? 
d" Hou beöordelen,jullie - eezien het �!ltwoord O{? vraag 2 --'selectie
vc wetsovertredin�. en acties wanrbij ( eve:ttv.cel) vornen van lijfe

lijk verzet i�chruikt word.en ? 
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5. �2�!2�-�-�2!!!2!

In het noodplan staan een aantal suggesties voor acties, die voor
een deel vallen onder de term burgerlijke ongehoorzaamheid. Alle
acties zijn geweldloo�. ook al bestaat de mogelijkheid dat b.v.
een bezetting of blokkade wel een zekere vorn van overheidsgeweld
zal uitlokken.
Maar behalve deze acties zijn anderete bedenken. Zo wordt b.v. aan
een nassale stakine; gedacht, of aan een oosingeling van de parle
nentscebouwen.

a. Wnt zijn volgens jullie [;eschikte ( afhankelijk van de antwoord
op de eerder gestelde vragen ) actievor�en?

b. Op welke punten is het noodplan ( derhalve) aan te vullen en te
verbeteren?

N.B. Uiteraard is het belangrijk vra�en die rijzen tijdens de 
discussie vast te houden en deze op de landelijke kernen
daG , 13 noveaber a.s. aan Mient Jan Faber of Ben ter Veer 
te stellen. 
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! . :·s--· . . .,.' ....... . Hierbi·j . Qntvang�n · . .jullie de beloof'dè. samenv�t:tingen van
. \ie v�f sl�gèri, van -d�-, vers chill�e dk·cussieg�-epen oj, . de 
werkdag ·�vér nieuwe.vormen �J�:ver2�� tegen ä� krlrl.sraket. 

:·· ·Voor ni�nsen d;i.e di.e _;dag niet .. hepben ·bjjgewoo!\,� îs het zin
-· vol ook h_et. voor aie dag �ê����ven diacussi�tuk te lezen 

- · ·omdat de gê"°E;prekk:'en hier !n •eerde�e ·o� mind�te m_at.e d,oor 
zijn :b·ep�aid. · .· 

· 
,.:·-.'-· · ::i.i;::: -;. · · ;.Y·

-

. . ·. . . ; . . .: r.;• . :. : 1 
• 

• • • 
• 

••• • - •• ; 
•• 

··Wlj hèbben geen poging Qhd��nomen een algemene ,lijn ui�.de. 
- . verschillend�)gespi�kken -t�

': ·dê"s-ti
.
lleren�'Di t 1f'..�gens · tijdg·�- :.

. 
. . . . . ,, ·' . . .· . 

brek,IQ.�a.t· ook omdat de discuss1·eï3 nog niet behoeven �e ' .. 
�or{ler/-�}�eslo.ten maar . _juist _.ver�e:l'. · ge�9�rd moeten· warde��: ·
.''Het .is daarolli aan i,,e.der het z'ij_ne/hare uit. de ·samenvatt�� 

. gen te lezen. Wij·: �pen dat de ��envattingen -�anzetten ge·.�./· 
.

' ., ' 
� .. . . 

v_en voor :Yerdere_g,e.sp.r.ekk.en. ��-e. ke_rnep, __ .eri·.op .... de ·kern;e.n-... '.'.- ·· 
dag._ · ··. · · ··. ' · · · .. ·,

.t .. 

. . � ..

.. . , ' 
. .. . -�

de voorbereidingsgroep,-
'Wiert.Wiertsema 
Hennieöos�èrom 

. .  

Nora Haagsma

Jan l!fèjjer 
I 

. 

Jaap-. van K81!'1pe,n 

Nog even een korte toelichti� op de getyptè tekst:·.

Wàt in de ·teks.t i·rihoudelijk is .�onderst7:eept(dus niet :eeri 
kopje)

.
kan misschien op de kernendag a�n-de ord� worden.

gesteld,vragen die aan Mient Jan Faber of aan Ben ter 
Veer gesteld kunnen worden •. , 

.,. 
-· !· 

-
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Samenvatting verslagen 

Dis�trsaf'.é' roe 1 .;; -��: �' f . .-

.\ 
e ereen in eze gróep voe e zie isch-p�rlementair.Alle 

akties moeten gericht� op beivloeditlg van de besllrl:-�Qrming 
in het parlement.Het werd essentieel geacht hierbij een zó groot 
mogelijke publieke st�un·te mobilisere�.Vorming,voorl�chting en 
argumentatie werd centraal gesteld om te bewerkstelligen dat 
zoveel mogelijk mensen zich in het kader van het stre�en naar 
een echt· democratisch veiligheidsbeleid inzetten voor de be
ivloeding van parl.ementa�iërs.Selecitieve vormen van burgel.ijke 
ongehoorzaamheid en wetsovertreding werden n:i,.·et. principieel 
afgewezen,maar openbaarheid van··dergel:ijke akties ·w.erc;l essen
tieel gevonden.Men moet de cons·equenties . van eigen akties ook 
op zich nemen.Dit is van belang om de bevolking niet van de be
weging te vervreemden en geweldlooshei4 dient uitgangspunt te 
zijn.In dit verband had men een ·vraa aan Mient Jan.Faber: 
In oeverre en om we e redenen vin Jlj at wij ons . een e
yentueel plaatsingsbesluit moeten ueerleggen? 

Een'belangrijk deel van de groep vond dat de vredesbewegill§ er 
op d�t moment te veel van uitgaat dat een plaatsingsbeslui:t on
Vf?rmijdelijk is.Men vond çiat de �ed�sbeWefS:ing hierdoor. een ve�ü 
te groot gebrek aan zelfvertrouwen uitstraalt.Er zijn allerlei 
aktievoorstellen bedacht om de puhlieke opinie in pa�lementa
riMrs tegen een plaatsingsbesluit te mob�liseren.Een meerder
heid van de groep vond dat op dit moment geen grote aandacht 
besteedt hoeft te worden aan een�ktiestrategie voor het.geval 
toch tot plaatsing besloten wordt.De kernen moeten vrij gelaten 
wo�den pier zelf· ·over ria te dë_n)ten,men zou suggesti�s . kuru:ien 
do·en· aan de _0kerne:x;\,maar een komplete strategie voor akties. na 
een·besluit tot plaatsing vond de meerderheid nu omgewenst. 

· Radicalere aktievormen werden e�hter niet bij voorbaat afgewe�
zen. 

Aktievoorstellen: .
•

1)Brievencampagne van burgers gêrich� op parlementariërs,waar
voor de.vredesbeweging m.n. de.achterban van CDA en D'66
moet mobiliseren. .

2)In sanenwerking met vakbonden-organiseren van korte waar-

schuwingsstakingen. . . . .. .
3)Langdurige·(symbolische) bezetting van het Binnenhof.
4)Ppiniepeilipgen gekoppeld �an .handtekeningenaktie.
5)Het maken van een vredesfonds,waarin iedere m�destander 1

gulden stort(thèrmometer van steun).Dit fonds gebruiken voor
vredesactiviteiten,bijv •. ondersteuning van stakingsakties.

6)B�nad�ren van jongerenor�anisaties CDAtD'66 en ook de acade-
l!ll.s.chc we;re ld ( via VU druk_ op De Ruyter J. 

?)Geregelde straatmanifestaties ·me-teen symbolische uitstraling 
(bv. samenwerken met buddhistische monniken). 

••• 

eze groep is men e erover.eens at het parlem�ntaire sy
s�eem ni·et _goed werkt.Enerzijds misschien te verklaren uit poli
tieke desinteresse bij de bevolking,anderzjjds doordat er bij par
lementariërs andere belangen meespelen waardoor hun volksver
tege�woordigende functie wordt.�itgehold. 

: t"' 
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�r zjjn eé).r�eoties op dit .. ·l!iysteem :mÓgelijk ni�ar ·bv. het ·voorstel
van een �olksreferendum. houdt .in. dat er eerst .gewe�kt.mQet 

: . : w,ord�n. aan ·e·e·n groter p·ol:t�ièk b�wustzijn on9-cf, de bev�lki�.
, ·f.· ····.'.··.Al� h_et:, gaat. <;Vè:r ·lcernwap�tis. en .. we menen dat een -in��:rd·�rh?id 

van de bevolking hierteg�n is r1.3st de vraag _ho� we dat·:duide
,, lijk kunnen krljgen-éMen ·kan: dan ook denken aah:.�en klei�� groep 

... 
·- ... 

mens�n 4}e ·de. met?-f.nc yà.n·�d� sl�itl'�rende mèe�derhei� ·v.e:x;to).kt 
en p�essie · ui to.er.ent op het · parlement(dus m.et dr�igen.)�Echter 
wett.e:lijk afdwingen dat het . parlement luiste:tt is onmoge1.ijk) 
Bij buitenparlementaire ·akties om druk ·op regering en patlement 
uit te oefenen,móeten we è� altijd op· letten dat we grote steun 

. yan de.bevolking Hehouden.De aa�d yan de d.+'uk zal moeten worden 
. a:fgeme·te.n aan h-e·t doel· van de a1:ttie.ne· dcfël.èn staan v:oorop,..
niet de vraag. of :de akties binnen- of buj/tenparlementair zijn. 
De doelen zijn: ,de. bés·lui tvorming ·b.einvlóedeh het plaatsingsbe
sluit ·t.egen t.:ouden;de totale ·pewpen;i.ng .. _.ye;çminderen. · ' 
De- groE!p is kritîsc� parlemenitair,niémàtld)ian zich . . een alter-

., ... l'l:atief voorstellen-dat.beter ;-r9:r.kt._ · :. 
Bl.:ijv.en geloven dat · het parlement om te turmen is(cons·tarit appel

, . doen op d�. :vertegenwoordigende· functie van dè vol�.vertegen-. ,w9orgig�rs ;de rol van argument�p..:-moet. een grotere plaàts _·krij
gen io t. t partij politieke b�langen;de vredesbe�egi,ng st�at 
vcför-1democratisering van het de-fensiebéleid·;ondanks tegënwer
king is-de vredesbeweging· er in .geslaagd de dis�ussie op gang 
te brengen) · · · · . ·, · ,, :_,-.-�.:··' · - ·. · , 
Het moment van besluit tot plaätsing kEin voor .. sórµnµ.gen een 

· ... ,.1 .. cruciaal moment zijn.,-zij vqel_en .zich q:an · zoda:m.g "in, hun waarden
· . .  a�:q.getast dat ze tot antï.:parrementaire ·l;i01,1.ding neigen. . . · 

Men vond dat de beslissing tQ_� actieve '.'if'q·o�bêreiding in feite .-

:.., - ·.

· plaB:tsing be.t·ekent.Nié.t 'bekend· -�s o,f deze ·-b�slissing in d.e
. 2e .kánier· wo�dt: ·genomen of behaheid.Men moet dit weten,zicht-
baar maken om adequaad daarop te kunnen reaceren. . 
Algemeen ove� aktie.s conclÛ°derend(geen concrete aktievoorstel-
. len) · ',· �-. · . . . · :. · 

Lijfelijke akties wordien m,ogell�··ge.acht,s'�Z''ekld..ng noodplan ok�, 
m.n_. om op plaatse_lijk niy_eau akties te organisèrel);men moet
me·t · akties dicht bjj de mel)�·en·,_blijven. · . · ·. .

. : � 

. ••. 

. Discussiegra�P- -· vakbonden 
Deze groep :l� tan menir-g dat �t goed is. als de yrèc

f
es·b�·weging

samenwerkt met.' de vakbonden . op het. raakvl�k. .. . 
.ze·kunnen samen�erken op het gebied ván steun · verleri.en aan 
stakingen bjj m--:rl tiefnbrie�-:e.n en hun gezamelijke. ��ti�s richten

.

op co1;1ver�ie, a�l�s onder het motto: s,treven naar vre�� · .. en ge-
rechtigheid. . ·. , _. -�. . . . - ._. ; 
Een tweede aktieniogelijkheid zag'îriei1 in )let�·.voordurend -·bE?stoken 
van 1 e en 2e kamerleden met :all�rJ.:.e:L nate-riaal. :�- · · . . ·.· · · 

\ ,  . .  

·�·

· .. 
. . 

. . 
: �. . . . .  ': ·, .... 

Discussiegroep - ·kerlceri . .:· · ·. · :_. .. ,.· , . ., 
De�e groep he�ft. -..rooral tiaar aarû·eiding yan ,pag. ·5 t/IJ1 7 ,van 
he:t. discu,.ssiestuk gepraat.Het ke1"kpubliek werd overwegend pàr
leo�ntai� g�acht.,Zelf ·was m·en · zeer critisch parleoêntair.:èn 
cl�çht.men vooral �ij bepaalde ·jongere kerkleden aansluiting te 

._;hcbben.-Als .. 11 voorh9ède" \tlilde ·:nen zic·h vooral riçhten op ver
breding· van de "k.erke]jjke" ác�t�rban en .haar wijzen op haar po-
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lït':.eke ve�antwoordelijlµleid i� ons parlementair systeem.Men : . 
vraagt.zich af of het IKV binne� de kerken nog wel· een bredere 
basie kän bereiken. · 

. 
·.·· · . · . .. 

. Plaat·s�� . -!an . k:ruis�ake�t���'achtt.e men ni�:t. te v(?o���en indien 
het plaats1ngsbeslu1 t IU.·et· IVoorkomen zou wçr_den.Rad1caler.e· ak-.
ties: werden niet a:tgewez-en·.,-maar dreiging met obstructie ïs . een 
weg· die 'het .IKV Iiiet inoet. ;b'ewandelen,omdat, .,het de ... basis van d·e 
beweging versmalt.Doelgroep in de kerken .i4·. ·de grote . groep ·cnA
ers die tegen kernwapens. is·,maar ook niets· v,an �et ·IJ;;v moet heb-
ben·.· 

· ·'· 
. 

Gerezen vragen �ie niet volledig ·�itgepr�at �o�den wo�d�n,�aren:.
1 )V.e�engt het �'Y haa.r ·campagne niet al te .zeer tot n;u1sraket- . 

t�eri.' en kernwapens? . · ·, · 
2)Zijn_. de poli tieké stelli.ngname·s van het IKV wel te verbinden

met: .de exegese/verkondiging in' de kerken? 
3)�un je als individu verder gaan dan waartoe je in ·de kerk

wîlt/durft op te roepen? · 
4 )Hoe .groot kan ·de spanning worden tussen het � a·ls "voor�o

per" en de kerken .als achterban die toch met d� voorlopers· 
mee mo·eten kunnen .kom.en? · . . . . Ge�eldloosheid I11oet het ·1abel v9:n de·akteès van de bejteging ·bljj-

Vari. 
. . ·. 

· · ·: '. . 

Aktievoorstellen: ;·_ · . . · · · .. · . <·:-< -'· . ·.
1)Analoog aan Amnesty-campagnes een�brievencampagne geric�t op 

CD�-parlementariërs·; waarvoor kerkleden ine�·� .( v9orgedrukte) brie
ven benaderd moeten worden.Brieven :vanuit .'de .Evange.lische ach7 

:bergrond fohnuleren. · .. · · . ·.: . ··: 

2)Lbkale denonstraties· op één dag,waarbij dè leuzen moeten ver� 
'Wljz_en . naar het verloop van de onder kan.deling.en in Ge:nêve· .• 

. . --� 
. 

' 

., ' ... 

·f; ·: . �. ;· .. :! . . 

Discu�·sie roe onderwi·s. . .. . ,. 
ar ementaire emocratie ts· slec�ts �én t.à�t van de·democratie.

Een an4,ere · zou bv. ·e_conomisçhe democratie. :,nfoe·ten �i�{xleinscha
ligheid). Wel is· men heel critisch op het parlenentaire systeem· 
maar wijst _die niet af want men ie er huiverig vpör het recht:.
in eigen hand te nemen.Verdergaande d�mocratisering ter verbe
tering van de democra:tie ·is nodig en betekent niet alleen mee
praten maar ook meebeslissen.Vanuit hun visie dat 80 % van de 
bevolking niet extreem links of rechts denkt,is de vraag belang
rijk hoe je die mensen bereikt.Hoe mobiliseer .je die? Onderwijs 
speelt hierbij een belangrijke rol en in·d�t o�derw:ijs moet bezig 
t;egaan worden rriet:hoe ga je met elkaar qm?,leren om te luisteren 
iitc.Daarbij is belangrijk om te geloven dat·)iet anders )can -en moet!
�t do-0rbreken van manieren van denken viel men steeds terug op · 
goede argumentatie� · · 

Over· aktievormen: Vooraf stelde men mo.eilijkheden bij·rakties voe
ren v9:st:Wat voor ceweld.roep je op? Wat" zijn de éonsequen:ties 
voor jezelf?en ho.ó ondernemen van ·de e�rste stap. . · 
De vrede_sbeweging kan niet in haar eentje de k:ruisraktten tegen ·
houden.Probleem is wel,omdat er rekening moet worden gehouden 
enerzijds met de onrust.die on.staat wanneer er een positief plaat
singsbesluit valt tegen de meerderheid van de bevolking in .. en an
derzijds met de goodwill di.e we kebben en moeten bewaren.Di.e ·pu-. 
blieke op�.nie moet bewerkt worden via voor.lj_chting,argunentatie�
Na even�el� plaat�iUB moet·en we .eraan werken deze weer weg te 
krijgen"De -:rreclesbeweginr; ,noet daarbij. Geriöhte nkties ondernemen
die als ze bui ten de wet· vallen symbolis.o'he. Vp.il. aar.d zjjn o 

# 
• 

• • 

. ' 
. !· 
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.Moge]jjke.akties: 
-demóns�raties ,massaal en periodiek (bv. sirenedemons.:traties,

iedere maandag · van de maand om 12 uur)
-21e ste van de maand:aktiedag
.-oorlogsspeelgoed laten inlever�n
-demonstratieve akties van 48 dagen iang op 48 plaatsen (bv.

iedere dag in elke plaats �én"kruisraket" wegdragen en dat
dus 48 x 48) �,,

-oudercommissies van scholen benaderen om in schoolwerkplan
de vredesopvoeding op te nemen

-met kerst akties op school organiseren
-landelijke aktiedag waar bv. op ludieke,brede wijze een soort

referendum wordt gehouden met veel publiciteit·.

'1 

' 
••• • 
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Groene Amsterdammer, 29-9-1982 

Brief Charta aan IKV 

Voor vrede en een menswaardig bestaan 
Ter 1ele1enheid van de Vredes. 
week heeft het IKV een brief ont
van&en van de Ttjecbiscbe men
aenrechtenbeweaïna Charta '77. In 
cfü schrijven wordt steun betuiad 
aan het vndesstreven van het IKV, 
waarbij Charta- in de personen van 
de drie woordvoerders An.na Mar
vanova, Ladislav Lil en Radim Pa
lous - een aantal eiaen accenten 
leat,. 
De woordvoerders van Charta wij
zen op de crote betekenis van het 
naleven van internationale over-
eenkomsten op het aebled van bur
&er- en mensenrechten voor het 
behoud van de vrede, ,,oononiffl 
Ml grooute gftlGGr VOOT Mi uitbtt
M'TI 1>C1n ttn OOTlog voonkomt vit Ml 
niel �lclfff'ft van de 1DCGnfig
Mid en tnijMid van een anckr; dooT 
ttn anckr nwt ai. naa,le re bellan
delc-n, fflQG1' al, vijand dw _, 
bTvvt geweld moel wonün be;e
gffld". 
Charta verwijst onder meer naar 
een brief die men in aueustus van 
dit jaar heeft aericht aan ae rege-

rina van Tsjechoslowûije, .,IDQQr

in we de ovenv iging van Ml Trje

CMt&oWGalcu volle naar OOTen M� 

beft oetmacllt dot àen�ing van de 
overte11konut Ollff Ml tijdelijk ver
blijf l>Cln .au�Uroepm m de CSSR
fffl belongTijlce bijdrage 11Gn Trje
c:ho,lowGJcüe OG n de ont,J>Q nn i ng 
tuaen Oo,t ffl Wat zou bnM"n 

Op een vrij behoedzame manier 
wordt hiermee de neteliae positie 
van Tsjechoalowûije, en met name 
van Tsjecbe.n en Slowaken die de
moluatiache hervomunaen zouden 
wensen, binnen de Ru11ische in
vloedsfeer aan de orde 1esteld. Aan 
het slot van de brief wordt de wens 
ui"esproken dat de samenwerkin& 
tussen IKV en Charta een steun zal 
zijn voor de1enen in Tsjechoslowa
k.ije die zich ,,op integn-e WVH, 
maar niet altijd lt.onform de dmJt. 
beelden van de autorileikn" voor 
vnde en mensenrechten inzetten. 
,,Dac rom ll1'0QCft wij jliUw de """ 
dige ffT'ijd leQttt nvkleaire �pe-
ning te wrl>inden -1 intenrief op
komen � tnijlotino van allen die 
gel/Qngenzitren of andenzin, wor
den llffllOlQd 1>C1nu,ege hu11 h.olidino 
ren opzichte "°" menaenrechun, 
van Ottde en ,a_,.werlcing in Eu
ropa,.'' 

.. 
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Y:�llN-· Opaae• zal morgea,. :- niets van zijn_ uitspraken . an�etrokken. 0� maken de beïn · . ing •vai) het IKV door de 
· it-;:;·,· RPF-Tweede. kamerlll , Wage�aar-. riie�w ..stel_t hiJ het IKV �n . e mvl�d v� de Sovjet-Unie te <?ntkênn,n .. �iiin de nau-.

PF)... t· &f .. -·· J.ring c1e1. ,·degens knusep· Sov1et-Urue op deze o�� . e ter discussie. . we contacten. die de R�h �e kerk-
. . . . me . _ regî · • de Want ondertussen. z11n d eJl van het vong met ons land heeft. Zo bezoclat ·Metropoliet De-
�'.• .de"lDdoèd- v" de, Sovjet-Ume op jaar nog nie� ter discu�ie s�de BVD-ra_pport nisnek�. -��l Antonovich �iil'Ö? áfge-·
... wapendisc�at in ons land. "De verborgen factor "m de �er�n�e dis�s- lopen Jaren vtJf maal ons land. Z1Jn la:atne be-t 
f.;';', • , • . . ,. • • sie over. kernwapens en .. �gel�1dende acties zoek vond plaats tussen 23 en 30 november
�; ; tp ·tegenstelling e<lllter tot een Jaar ge��en in de campagne tegen de nude�re wapens" in 1980: De fe(fen'1! van zijn bezoeken zijn' onbe-

� ·bij nu niet d!er alleen . Het kersverse de openbaarheid gekomen. Uit die rapporten kend . Sleèhts weten we dat hij tweemaalonder
;�e-kamerli� V4orhoeve (�D) �.�t. nu blijkt dat. 4e . intematio�e, afdeling van . h�t sch�iden -�: doór)��i Kre_mlin voor zijn· werk

� hem. Beiden !hebben de VVD-��er Centrale CQnuté van �e Rudsche commumsti- voor de" �e". · · ' 
\.nn amn�landse z4en, Ri�tkèrk, �n sepe m- sche partij wel dege.µjk haar �vloed in ons land Dezer �en bezoekt een andere Russische �de vrag� o"er deje '. materie _gesteld. heeft d� gelden. : k,; · · . kerkleider ons land. P�q .Necbayev .. Kon-
� wil d_aar mo�E;ll op antwoorden. De rapporten w.erden . . "jk.in d� publi- stantin Vladimirovich Pitmm zal bet.UC-v. �-
[� ·VCJ'?i'��� ts �keid: Op grond van citeit;gebracht door de DaUy . legraph, de Te- zoeken. Slechts een beleefdheids�k? ·�r
.�-�ta1·-�end geworden rapporten _o.a. Y8?1 Iegraat.: de TRO� en-,h�, .. t . e ·�t v.en de voor is ·hij te_belahgrijk. Hij behoott-inunèis'-tot 
· it �se Congres en de Westd�� Vei- wèlndw� tel�. � .. p ties veroor- . een van de betrouwbaarste groepen voor het re-

ibëidsdlmst, meende 'WSgenaar.�vo.ng, Jaar.ote· �:�wntj!liilf ,ded,amerle- gimé &innen'de Russisch "Orthodoxe K"étk-. ·-· · ·· 
-dere d t-hetJJC.V ,�r·�:r�.:'-c.l'· ·: . ·. _. I>A) .. -Zï::- -�-�---h� ·-Westduït»·ffli1'im.rie 
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""=· �vm.:de;beweringeD·van W:sge- � hi'.a:..:t het�afmaWlr.'I> ··-.,. - . - ��'."'::.�_is-het c,pvall,end dat.�HXY.;;;e��-.-
"iiiiiu ·· · ',.11,i,\' -�.a- -t1- te -:......t..... , .J va : · -�1'. "'"r De .•HnD;drnb>'."'l-.1,o . .,. . .,., telling·VOOl" �"Je aan " � ... _,. mmwc: - -· Uóft dalu.i� geboifafis . . ' . - -�-;,w�- �.. . - . 
:�.�-�··" ·· . ·:t··ls-dát ""1-"'""'�..ie ·-�·· 6�.4!.!!Z..�. siif ·
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Demonstratie Soesterberg. 

Op zaterdag 9-10-82 werd in Soesterberg voor de vijfde keer ge
demonstreerd tegen de kruisraketten. Aangevoerd wordt namelijk d 
deze vliegbasis in Soesterberg een soort doorvoerhaven is van 
Amerikaanse atoomraketten. 
De organisatie van de demonstratie was in handen van het IKV en 
de werkgroepen van Stop de N-Bom uit de regio Utrecht. 
Vanuit Utrecht werd vanaf de Berenkuil door een groep mensen naa 
Soesterberg gefietst. De groep was circa 200 man/vrouw groot. 
Er waren geen duidelijke leiders in het peleton, zij het dat 

·-·, d.m.v. een megafoon het startsein

1 

gaf. Verder werden herkend: 

Voor de rest veel PSP'ers en onduidelijke figuren. 
Natuurlijk waren onder de wielrijders een aantal CPN'ers die var 
de gelegenheid gebruik maakten de aandacht te vestigen op de de
monstratie tegen het OSL op 16-10-82. Op die datum vergadert diE 
organisatie daar in De Flint, waartegen wordt geprotesteerd dool 
het Anti Fascisme Komitee Amersfoort (AFKA). 

De Utrechtse groep mengde zich onder de overige demonstranten. 
Aangezien voor de vijfde keer werd gedemonstreerd kon deze demo? 
stratie worden beschouwd als een lustrum. Om die reden werd op 
het ·terrein van het bekende gebouw 'Kontakt der Kontinenten' ee1 
soort van monument onthuld. 
De nodige onverstaanbare sprekers rondden de demonstratie af, d: 
overigens zonder incidenten verliep. 

-0-0-0-0-0-
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Rietkerk: Geen geld 
Oostblok voor IKV 
Van onze Haagse redactie 

DEN HAAG - ·Minister 
Rletkerk (binnenlandse ,:a
ken) heeft gisteren in de 
Tweede Kamer verklaard· 
geen aanwijzingen te hebben 
dat de vooraanstaande vredes• 
bewegingen als het IKV en 
Pax Chrlstl worden gefinan
cierd vanuit Oost-Europa. 

Niet te meten 

, De BVD had de regering ge· 
wezen op pogingen van de lan· 
den van het Pact 'Van War
schau, waaronder vooral de 
Sowjetunie en de Duitse Volks· 
republiek, de vredesbewegin· 
gen te beïnvloeden. Dat ge
beurt voor een deel openlijk 
via propaganda en voorllch· 
ting en voor een deel in het ge
heim. Het effect van de beïn· 
vloedlng i,s nîet te meten. 

Rietkerk wil de betreffende 
rapporten van de BVD geheim 
houden. Hij heeft ze wel over· 
gelegd aan de Tweede-Kamer· 
commissie voor de inll.cht!n· 
gen· en veiligheidsdienst. 

Justitie onderzoekt op het 
ogenblik hoe delen uit de rap
porten in de openbaarheid zijn 
gekomen. 

Als daartoe aanleiding is zal 
Rietkerk maatregelen nemen 
om herha.lingen te voorkomen . 

Hij kon voorlopig alleen 
vaststellen dat "de regering en 
de vredesbeweging de grootste 
waakzaamheid moeten be
trachten en alert moeten zijn 
inzake de beïnvloeding." 

PvdA, 0'66 en de kleine link· 
se fracties vonden dat Riet· 
kerk de vredesbeweging in de 
verdachtenbank houdt door te 
zeggen dat er wel degelijk van 
beïnvloeding sprake is maar te 
weigeren de rapporten daar
over openbaar te maken. 
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, Den Haag- De Sovjet-Unie ea·andere ·Oolt-Europeee 
· landen proberen de kemwapeodilcume in Nederland 

via penonen iD 4e �tlliDC t.e be1nvloeden. 

Dit rat minlàr Rietkffk 
(VVD, btnnenlandle z:aken) 

'* � . 
, 

,.1<·· 

=:na:��::= 
flbelme rapport van de Bin
_.t,rldle VeWpeldadlanle 
(BVD). MIi rapport dat beln
vJoedlna van èle Nederlancl9e 
� door de Sov· 
JM-l!nie 1n de Jua 1m:1111 

WNll VC>Or heimelijke• beln• Î,,; 
vloeclini'' door de Sovjet•Unle. 
Soamuae mènlen steldeii àcb 
� -COIIUldell met Ool&
� anderen Djrl ..on
biwuat �" 

��·--;t,.:::c-.... :. �.�' 

4" 

./:A..'"/'. , ,,, 
IOU bewijlan. . 

. 

. .  ....-. 
..BePulde � btbben 
��--.nna 
pMff �u.-,reklnem

�
met be

�· De BVD la enule. mtlllell op uit de SoYjet• ni, en andere 
het ll)OOr pkomen die "de Ooat·l:uropilN llndln", aldus 
SoYjet.bemOMftia een una Na&urk. Dlt aebNrde nur .hebben pgeven". Zij maakten bet oordeel van de BVD IO 

-.�. -,i"F-

.� 
,, .. ., 

deel uit van de SIOp-<Se-neu- VIIU, ,,det lich de ..,._ie 
• .... liii

r 

· i? • · · . · '·tronenbom-actle, maar h11n or- opdrin,t dat bier aprake •• ! ��Jë Q i I Il tèeit1 pnlutie wilt van dne coatac• van � en na· �� 
·Sen ,.unnelljk" n� af. . �". . Rletbrk 1 
Bletbrk weietrde het rapport -t dat déw laak �voort.du·· 
openbaar te maken, • ..,. rende wuklumbeld v,m de 
voonl Unue partijtn In de ka· ""9ftlll VJUIL 
mer op undrongffl. Alleen In . De Unue partijen In de 
de t.loten lwnercomallllle KJimer uluen felle kritiek op · voor de BVD kan erover wor• de lnltlatlefneaitta VJII het 

. den � vin4t '!'- bt- apoecldebet, W�ur (RPF) 
windelnan. · ' · · en VocwboeYe (VVD). Volpna 
De Teie,rut en TR06-Aktua Unb prober.a CS- putijln 
hebben � uit het aebei· de vndelbewesln, in een 
- rapport ,epub&eerd of kwaad daelicbt w ll1ellen. ,,Dat 
vocqdltiesi op de televisie. Is een verdachtmakin& van de 
Ondepocht wordt of-lij bier·· � die veront• 
111ft IU'afbu.r hebben aetian- nlll lijn over de moeeUJu 
deld, aJdua Rletkerk. Het CDA plullini van n1eu- kemwa-
drona 1t.erk au op Yervolilnc pene", m.nde ta.t PvdA-ka· 
van TROS-Aktua. nwrlld �toffelen. VoJaem de 

Jlletbrk berbaaJde de opvat· 
tlne van zijn vooraan,tr Van 
'l1lijn dat het Interkerkelijk 
Vndaberud (IKV} lffD bin· 
din,en beeft met Oolit·Europa 
of l'f]d oatvan,t van de Sov· 
jet•lJnie. Uit het BVD-rapport 
blijkt, dat tMt lKV buiten ellut 
verdenking ltMt. 

V oJ&ena btlr.erk, die verant
woordelijk Is voor de BVD, ...... 
wijlt het rapport dat "beJN 
,eesten oiitvUlkelijk li!n 

IOdalil& Is ff IND eÀUJ be
wijl voor lleUn van de So.;t:î 
Unie un de vndelbew 
Il) Nedert..nd. 
Ook Yn11!ftR enkele kamerle
den naar mciceJijke be1nvle>1t
dinc van de �111 
door de Veresii&de Staten. De 
BVD beeft dit niet ondenocht, 
aldus Rleturk. ,.De relatie 
met clae NA VO-bondpnoot it 
natuurlijk anders dan met 
Wancbau·pactlanden", stelde 
de mlnlatff. 
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1Vredesdiscussie gestuurd en 

gefinancierd door Moskou' 
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Op donderdag 16 december 
zullen de beide Kamerleden Jo
ris J. C. Voorhoeve (VVD) en 
Aat H. D. Wagenaar (RPF) de 
minister van binnenlandse zaken, 
J. Rietkerk. interpelleren over 
"de verborgen factor in de Ne
derlandse discussie over kernwa
·pens". Het 1.al bij die interpella
tie onder andere gaan over een
uitgelekt BVD-rapport dat bo
vengenoemd onderwerp als titel 
draagt. Uit dat rapport zou. moe
ten blijken. dat de lnternat1o�al� 
Afdeling van de Communisti
sche Partij van de Sovjetunie
(ID-CPSU) en het daaronder
ressorterende pro-Sovjetrussi
cr\ie mantclwezen vergaande be-

:ienis heeft gehad met de in 
..... ,; land gevoerde discussie over 
de neutrone·ngranaat en het kern
wapen. 

Nu is bedoeld BVD-rapport 
nimmer in mijn bezit gekomen, 
zodat ik �at dit rapport zelf be
treft, slechts kan afgaan op de 
gedeelten, die via enkele media 
(in chronologische volgorde: The 
Daily Telegraph, De Telegraaf. 
Tros-Actua en Zweites Deut
schcs Fern9Chen) zijn geciteerd. 

Het staat wel vast dat de hui
dige minister van binnen1an�se 
zaken zich van deze matene niet 
zo gemakkelijk zal kunnen afma
ken als zijn ambtsvoorganger 
Van Thijn. Toen deze vorig jaar 
september door het Kamerlid 
Wagenaar in mondelinge vragen 
aan de tand werd gevoeld over in 
Amerikaanse rapporten beweer
de sturing van de Nederlandse 
vredesbeweging, antwoordde hij 

· · 'at er voor suggesties zoals de
.tstc tijd gedaan, suggesties

die ook doorklinken in de vragen 
van de geachte afgevaardigde, in 
het geval van het IKV geen be· 
wijzen bestaan. noch spijkerhard 
noch boterzacht." 

Daarmee gaf de minister al 
impliciet te kennen dat er bin
nen de Nederlandse vredesbewe
ging andere groeperingen zijn 
waar wel spijkcrhar� of boter
zachte bewijzen voór Sovjetrus· 
sische bemoeienis kunnen wor· 
.den gevonde;i. Men behoeft 
daartoe niet eens toegang te heb
ben tot de interne stukken van 
de BVD. Het is geen geheim dat 
de actie tegen de neutronenbom 
vanuit de CPN is opge1.et in 
nauw overleg met communisti
sche zusterpartijen in Oost en. 
West en het pro-Russische man
telwezen. In het Oostduitse par
tijblad "Neues Dcutschland" 
van 24/25 december 1977 kan 
men bijvoorbeeld lezen dat de 
President van de Wcreldvredes
raad, Romesh Chandra. die 
maand overleg heeft gevoerd 
met de initiatiefgroep tegen de 
Neutronenbom, waarmee het 
1 K v· plaatselijk en landelijk 
nauw samenwerkt. 

Wereldvredèsraad 

Uit de gedeclassificeerde stuk
ken van de Amerikaanse inlich
tingendienst CIA is bekend dat 
deze Wereldvredesraad zich in 
de periode 1977-1979 zeer inten· 
sief met de vredesdiscussie in 
West-Europa heeft bemoeid. De 
hele actie tegen de neutronen
bom. die begon met een "Ver
klaring" van het Russische pers
bureau Tass op 30 juli 1977, 
werd in belangrijke mate gesti· 
muleerd en begeleid door de In
ternationale Afdeling van de 
CPSU, waarvan Boris N. Po� 
marjcv het hoofd en Vadim Zag
ladin het plaatsvervangend hoofd 
is. Deze ID-CPSU geeft leiding 
aan een geheel van 13 pro-Sov
jetrussische mantèlorganisaties 
die per jaar minimaal 63 miljoen 
dollar van de Sovjetunic ontvan
gen. 

Naar buiten toe is het commu
nistisch karakter van deze orga
nisaties niet altijd herkenbaar. 
Eén van de organisaties is bij
voorbeeld de Christelijke Vrc· 
desconfercntie (CFK) in Praag 

die door de CPSU wordt ge-· 
bruikt om de discussie in de ker
ken en de oecumenische bewe
ging te sturen in een richting die 
het Sovjetrussischc beleid ten 
goede komt. Dat communisti-

' sche partijen zich bedienen van 
· religieuze organisaties is op zich

niet nieuw. Vrijwel alle Oost
Europa specialisten geven toe
dat de Russisch-Orthodoxe Kerk
door het Sovjetrussische regime
wordt gebruikt voor propaganda 
en buitenlandse politieke doel· 
einden. 

, Wat de vorige Russisch-Or·
· thodoxe Patriarch Alexej al in 

1971 verklaarde, nl. dat de kerk 
de vredelievende politiek van de 
staat steunt, is door zijn opvolger 

· Pimen vele malen herhaald. Zo 
verklaarde Pimen kort na zijn 
benoeming op 18 december
1972 in een telegram aan de
toenmalige premier Kosygin:
"Door van het begin af aan een
actief aandeel te hebben in de
vredesbeweging. heeft de Rus· 
sisch-Orthodoxe kerk met alle

· middelen. die te harer beschik
king staan. de politiek van de
Sovjet-Unie gesteund. Haar stem 
wordt gehoord door het medium 
van haar vertegenwoordigers die 
uitspraken doen tijdens diverse 
internationale en interkerkelijke 
forumbijeenkomsten voor vrede 
en veiligheid."

Hoc juist dit is, heeft IKV
vertegenwoordiger Wim Bartels 
in mei van dit jaar nog op een
door de Russisch-Orthodoxe
Kerk georganiseerd congres kun
nen ervaren. De Russisch-Ortho
doxe Kerk speelt een domineren-

door J. A. E. Vermaal 

de rol in de CFK en heeft ook 
contacten met in ons land opere
rende vredesbewegingen (vooral 
Pax Christi). Verder onderhoudt 
deze kerk hartelijke betrekkin
gen met de sterk links georiën
teerde Nationale Raad van Ker
ken in Amerika (NCC). 

Contacten 

Wercldvredesraad organiseert aai 
de lopende band grote en minde 
grote vrcdcsmanifcstaties die ooi 
•meermalen door vcrtegenwoordi 
gers van westerse vrcdesbewegin 
gen worden bezocht. De politiêk 
lijn, die op dit soort manifestatie 
wordJ gevolgd, is die van he 
Oostblok. Er moet niet tevcc 
worden gezeurd over Polen en c

1 wordt steun betuigd aan "cc
weck van solidariteit met het vol
van Afghanistan". Met dat "volk 
worden niet de opstandelingen b4 
docld, maar degenen die de Ru: 

Het internationaal Oeparte-. sische bezetter steunen. En c 
ment van de CPSU is niet zijn geen landen waarin de mcr 
slechts belast met het geven van senrechten f(ICCr worden gerc: 
leiding aan en sturing van een pecteerd dan in Ethiopië of Vici 
groot netwerk van mantelorgani- nam - godsdienstvervolgingen c 
.saties. maar onderhoudt ook de bootvluchtelingen ten spijt. 
·contacten met zusterpartijen in Natuurlijk is een belangrij 
de niet-communistische wereld. deel van de Nederlandse vrede: 
Achter de verklaring van 28 beweging het niet met die politi< 
Communistische Partijen op 8 kc lijn eens. Probleem is allec1 
augustus 1977 waarin "het bar- dat de bclnvlocding van de vrt 
baarse karakter van het neutro- desbeweging daarmee nog ni1 
nenwapen" aan de kaak werd ge- ophoudt en dat zich ook in or 
stcld. zat vooral het lnternatio- land binnen de vredesbewegin 
naai Departement en de Oost- personen bevinden, die zich orië1 
duitse Socialistische Eenheids- teren op hetgeen in Oost-Euro� 
partij. Met vertegenwoordigers wordt gezegd en beleden. Waa 
van het Internationaal departc- .om zouden anders diverse Tweed 
ment hebben ook personen bin- Kamerleden - soms met succc 
nen de Nederlandse vrcdesbewe- - dit jaar door de Bulgaren zij
ging intensieve contacten gehad. · benaderd voor het bijwonen v�

In een interview met de "vredescongressen" in Bulgarij,
Weense Arheiter Zeilung van 21 georganiseerd door een partij d1 
mei 1982 zegt Zagladin dat alle· 1 het woord communistisch niet i 
Sovjet-russische deelnemers in l haar naam heeft, maar die w, 
de vredesdemonstraties in We- voor de volle. honderd procc1 
nen, Amsterda� of Br�ssel met 

I 
comm_unistisch !r de �ulgaar: 

geld uit het S0v1ct-russ1sche vre- j Agrarische ParllJ? Dan 1s er o 
desfonds werden betaald. Wordt groep "Generaals voor de Vrede 
door een Nederlands bewinds- waarover heel wat vragen zijn 1 
man in de volksvertegenwoordi- 1 stellen. Eén "generaal voor d 
ging elke verwijzing naar Russi· vrede", Francisco da Costa Ge 
sche bemoeienis met en belang- mez is zelfs Vice-Voorzitter va 
stelling voor de Nederlandse vre- de Wereldvredcsraad. Een ande 
desbeweging als "laste;campag- Nino Pasti, wordt gezien als he 
•nes" afgedaan, de Russen zelf paradepaardje van deze organis; 
zijn zo eerlijk toe te geven dat tic. Hij sprak in september 198 
zij zich wel degelijk actief met een congres van basisgroepen te 
die vredesbeweging inlaten, óók ; gen atomaire bewapening, waa; 
financieel. 1 onder het IKV. toe in Woudschc 

, ten, Zeist. En onze generaal b.c 
In een Wereldvredesraaduitga· ! Von Meycnfeldt mag, met ech 

ve, New Perspectives ( 1982, No. genote, op kosten van Oosteurc 
3) doet de vice-voorzitter van het pesc vredesraden e.d. regelmati
Sovjet-vredesfonds. Maslin, ook in Oost-Europa rondreizen e
nog een duit in het zakje door te controversiclc interviews aan bi
stellen dat acties tegen de kern- voorbeeld de Rude Pravo afgi 
wapens mede vanuit zijn fonds ven. 
worden gefinancierd - en dan -Nu de CPN duidelijk van koer 
doelt hij niet slechts op van en oriëntatie is veranderd, zal d 
staatswege gesanctioneerde "de- Sovjetrussische bemoeienis me 
monstratics" in het Oostblok. de vredesbeweging in ons lan 
Waarom zouden wij ontkennen misschien wat afnemen. Zeke1 
wat de Russen zelf (impliciet) heid daarover en aanwijzinge 
toegeven? daartoe bestaan er op dit momen 

Belangrijker dan de financic- . echter niet. Lenin erkende al da 
ring van enkele activisten of be- i er linkse pacifisten zijn die al 
w_cgi�gen binne'? de �rcdesbewc- j meelopers - fellowtravellers -
ging 1s de organisatorische en po- kunnen worden gebruikt, maa 
litieke sturing via de dçrtien pro- waarvan óók moet worden ver 
communistische mantclorganisa- wacht dat ze, waar het alle funda 
ties, waarvan áe Wereldvredcs- mentelc kwesties aangaat. tege, 
raad de belangrijkste is. Deze ons zullen marcheren. 
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Friedenskaiëëhisïiius inade in Moskau 
Erkenntnisse de9 niederländiscben Gebelmdienstes über die Friedensbewegung 

. . 

Von .JORGEN LIMINSKI 
Die Sicherbeit einer Nation 

bJ.n,t von ihrem politi
acben Willen ab, 10 bei.Bt es 

bel Clausewitz. Dieter Wille 1st 
beute e1ne Sacbe der IChwei&en
'den und wihlenden Mebrbeit. Er 
winl zwiachen den Wahlen über
tönt von Gruppen und Bewe,un
sen. die liich a1a � aus
,eben, ftlr die Politilrer jedoch zu 
einem Sicherbeitaproblem ie
worden lind, weil sie vieltach 
dem l!!lntlu.8 pro10wjetiacber Or
pniaationen und orthodox-kom
muni�ber Parteien unteriie
pn. O.bel aind die Verbindunp. 
llmen zu Moûau nicht immer 
(]dar) erkennbar. Ein Bericht . 
über Genete und Arbeitsweise 
von Friedet.LSIJ'Uppen in Westeu
ropa leet einice diaer Verbin
dunollnien blo.8. Seine Anpben 
beruhen au! Beobachtunpn des 
niederlinditche Nachri.chten-
cliemteL 

Der Bericht des niederländi
achen Gebeimdienatea umfaOt 
lmapp ftlntz.tc en,beschriebene · 
Seiten und weist lm einzelnen 
den 10wjetuchen Unpnm1 der · 
nlec:lerländiscn Kam ie
sen die Neutronen� p. 
pn die Nachrüstung im Bereich 
der. Mittelatreckenraketen nach. 
Auaftlhrlich beschreibt er die s<>
wjetische Eintlu.8nahme in kirch
Ucben Friedenq:ruppen. Befehle 
und Aktionen werden demnach 
in der In�tionalen Ab�wil 

des Zentralkomltees der KPdSU 
beschlossen, du vom Sekretär 
des ZK und Politbüromitelied 
B. N. Ponomujow leleitet wirci, 
und in en,er Abstlmmun, mit 
dem IOWjetischen Geheimdienst 
KGB arbeitet.. Der Bericht wurde 
zu einer Zeit ab,etaBt. a1a der 
Jetzi&e 10wjetische Parteichef Ju
rij Andropow noch Chef des KGB 
war. . 

Mächtige (?egemtrömung 
Die nach dem Bericht "bewu.Bt 

wrbor,en· ,ehaltenen" Anstren-
1\lneen der Sowjetunion werden 
-.tt um intenalv bet:rieben. Sie 
waren zunichst au! die Ni.eder
lande konzentriert, weil der klei
ne Bündniapartner eine "wichti
ce RoUe bel c1er Entacheidunas
fi.nduna ftlr die ceplante Moder
nisierunc der IO&enannten eurostnt.ef vben Waffen spielt.e" und 
.die ollindische Bevölkerun, 
besoDden aemibel mr ideaJJ.sti. 
lche unekc�

be 
/1:rsum

ent.e&eten' N en ist". 
Die AnlanoerfoJae der IOwjeti• 

scben l'riecfeDIOffenaive. insbe
lOndere die Kaml)a4(l1e eeien die 
Neutronenwaffe, werden von ost-
europl.l.schen Polüikem als zu 
den .bedeutaamsten und erfolc
reichsten ,eit dem Zweiten Welt
lcriec' �t. Eine Schliluelrol
le in der Umaetzuna der 10wjeti
achen Wün.tcbe in die politische 
Pruis der westeuropiiscben 
Linder spielte die Kommunisti
lChe Partei der Niederlande. Ihr 

Parteicbef WoUf vermittelte Kon-· 
takte zwiscben 10wjetiscben Poli
tikem und "Experten" mit bol
liindiscben Kolle,en" Friedens-

fe!��� :�u= �
nach dem Wechlel in der Füh
NDPSpitze der Kommunisti
lC'ben Putei, bel dem WoUf am 
12. AUi\lSt 1977 den lancjähriaen 

· KP.Chef de Groot verd.rän,t bat
te. stattete der neue Parteichef 
der 10wjetischen Bot.schaft in 
Den Haa1 einen enten Besuch 
ab. Wieder zw� Tap apäter pb 
die Partei.zeitun, ,.De Waarheid" 
den Auftalá zur Kampaene ee1en 
dJe Neutronenwatre. 

Nach dieser Kampqne. IO 
ft1hrt der Geheimdienst-Bericht 
aus, ,.arbeiten die Kommunisten 
hart an der Ausweitun& sowohl· 
au! andere Tbemen als auch au! 
andere möellcbe Hil!struppen". 
Du ptehah in en,er Abstim
lDWlC mit der IntemationaleD 
Abteil� des Moakauer Zentral: 
komltees. Haupt,eschäftspartner 
von Wol1f waren der stellvertre
t.ende Letter der Abteilung Wa
dim Salladin und ein hoher· 
l'unktionä.r namens Kharlwdin. 
Zuaammen schu!en ale ein Fo
rum. du internationale Sympo
sien und kulturelle Veramtaltun
,en orpniaierte. Im Au,u.t 1979 
starteten in Amsterdam zum Bei
spiel etwa hundert Radf.ahrer zu 
einem · ,.Stalettenlau! 1lir den 
Frieden" durch die europiischen 
NATO-Lii.nder. Der Lau! war 
aorgf.iltia vorbereitet. An Jed.em 
Ankunftsort wart.eten bereits Al> 
ordnuncen lokaler Komitees, die 
meist aw Miteliedem oder Sym
pathisanten der jeweiliaen kom
munistischen Parteien bestan
den, sowie aw Geistlichen und 
Künstlern. die von den lokalen 
J'rieden,sgruppen ein1eladen 
worden waren und als Aushänge
lCbild 1lir eine neutrale und 
volksnahe Haltung benutzt wur
den. 

zusammenfassend beiJ3t es zu 
diesel' Phase der IOwjetischen 
Friedensoffensive: .,In der bol
ländischen Atomwaffendiskus
lion sind viele verschiedenartige 
�te durchaus ehrlich se
memt. Aber wis lie,en Erkennt
nisse vor wonach vie1e Erwäcun· 
,en auf !abclÏen und konspirativ 
vermit'..elten Informationen benl· 
ben, die einer Politik dienen. VOD

der man saeen kann, da8 aie den 
Interessen unseres Landes und 
unserer Verbündeten 1enau ent
ceren,esetzt ist. Damit wollen 
wir nicht sa1en, da.B die Neube
wertun1 der Nuklearbewa.tfnuni 
in den Niederlanden allein durch 
tremde Einwir.kun1en zustande 
$kommen ist ... Aber wir mils-

' een feststel1en, da8 die nachweis
bar von den Sowjets ins Leben 

1 aerutene Kampa,ne aecen die 
f.leutronenwaffe zunächst deswe
,en so erfol,reich war, weil sie all 
die verschiedenen Einwände be
riick.sichtigte, wnfa8te und in ei-

ne einzige, bestimmte Richtun1 
lenkte. t"ine Folge davon 1st zum f 
.Bebpiel. da.8 die ötrentliche Mei
nune zunehmend die nukleare 
Nacluilstuni der NATO kr.ti
aiert, ohne du aowjetische Po
tential (die SS 20, d. R.) zu 
�clwchti,en. .. 

Di.e 10 eneu,te "mächtise Ge
,enströmun1" aei möelich p. 
worden dwch "flankierende Ak
tionen", die die Buis ode.r wie 
der Bericht schreibt, die "Gru
wurzeln der Demok:ratie" ent
sprechend bearbeltet und unter� 
wandert hätten. So bebauptet der 
Bericht, da8 die niederländiscbe 
Abteilun, der internationalen Be
welU,nl "Cluisten tur den Sozia
lismus" in eine kommunismche 

. Frontorpnisation umcewandelt 
worden sei, die den lnterldrchll
cben Friedermat (IKV)" unter
wandert babe und zur Bildun, 
von lokalen Arbeita,nappen au. 
nutte. So leien mehr als � Ar
beltqruppen entstanden. .N� 
Jahren abstrakter Disku.uionen", 
belat " in dem Bericht, .iat der 
IKV jetzt zu einer konkreteren 
Form der politischen �n 
überppnaen. die ,ewisle Ahn
llchkeiten mit den au.8erparla
mentarischen Methoden der nie
deriändischen kommuni.atiscben 
Partei aufweiat". Der Bericht be
zeichnet du a1a .Osmo1e". 

Ebenso erfo)creich sei die VOD

Moskau initiierte Kampaene in 
Kreisen der Universitätsan,ehö
ricen verlaufen, und zwar vor al
lem in den konfessionellen Schu
len und Fakultäten. 

Noch erfo]areicher scheint die 
sowjetische Wühlarbeit im Welt
friedensrat gewesen zu sein. Be
reita seit dem Herbst 1977, so der 
Bericht, habe der Welttnedensrat 
seine Akûonen rnit der Abteilun1 
von Ponomarjow abgestimmt. 
Ein "Weltparlament der Frie
densvölker-, das vom 22. bis zum 
27. Sel)tember in Sofa tagte, war 
von einer Tamoreanisation des 
Weltfriedensrats einberufen wor
den. Der Vonitzende der Tarnor-
1anisation, der Inder Romeih 
Chandra. ist auch Präsident des 
Weltfrieden.srats und der Gene
ralsekretär der Tamorganisation. 
Kharkhardin. der bereits genann
te "Friedensbeamte" der Abtei
lun1 1lir internationale Polltik der 
KPd.SU. Noch während der Bera
tungen der NATO-Länder im De
zember 1979 in Brüssel erschien 
eine von Chandra geftihrte Dele
ption des Weltfriede.nsrats in 
Moskau, um rnit Ponomarjow. Ge
genmaBnahmen auszuarbeiten. 

Seminar in der ,,DDR" 
Für die Kontakte zwiachen 

kirchlichen Organisationen und 
Osteuropa . bat 1emä.B dem Be
richt "Ostdeutschland eine fUh. 
rende Poaition inne wegen der 
Sprache und der eeoeraphischen 
Nähe". Dabei kimen immer di&. 



lleichen Namen und Imtitute. 
vor, wie mm Beiapiel die "Berli-

. ner Konferenz katholischer Chri
sten" und die Prager "Christliche. 
Friedenskonferenz•. Beide unter
halten enge BeziehW11en zur Ost
CDU, die die AuJ3enpolitik der 
SED ohne Abstriche unterstützt. 
Im Februar 1980 soll man sich' 
nach den A.npben des Berichta 1 
da.rauf geeini,t haben, da.B "die· 
Berliner Konferenz unter den Ka-: 
tholiken in aanz Europa ftlr die:

Stellung in dieser Gesellschaft 
teilzunehmen". 1m Februar 1981 
wurde in d.iesem Sinn ein Basis
Seminar in der "DDR" gehalten 
mit Teilnehmem aus sechs Län
dem. Eins der erörterten Themen 
war der Entwurf eines "Friedens
katechi.smus". 

, von Moskau betUrwortete Ent-! 
spannUJ1ispolitik werben und · 
StimmW1i gegen die NATO ma
chen aollte". 

AusfUhrlich beschreibt die 
Analyse die Rolle der "Basisbe-

. wegung Nederland" fUr die Kon7
takte zu Osteuropa. Vom 31. Mai 
bis zum 8. Juni 1980 organisierte ·
ibr "Arbeitskries Osteuropa" eine . · 
"Friedensreise" dureh die 
.,DDR", an der fUhrende Mitglie-

· 

der des Interkirchlichen Frie
densrats teilnahmen. Dabei wur
de als eines der wichtigsten Er
gebnisse der Beschlu.6 gefa.Bt, 
künftig mehr Geistlichen die Ge
legenheit zu solchen Besuchen zu 
geben. Das Besuchsprogramm 
u.m!aOt auch "Konta.ktaufnahme 
mit oateuropäischen Pfarreien. 
die die so%ialistische ·Gesell
schaftsstruktur ernst nehmen 
und bereit sind, an einer positi
ven Diskussion über ihre eigene 

Ziel all d.ieser Kontakte, Ver
bindungen, Verstrebungen und 
Desin!ormationsk.anäle i.st es. wie 
es an anderer Stelle heiJ3t, .,Mei
nunaen und politisches Handeln 
in nichtkommunistischen Län
dem zugunsten der intemationa
len Pläne der Sowjets zu beein
flusaen". Und weiter: ,.Die Reich
weite der sowjetischen Einflu.6of
fensive kann niemals ,en.au ein
geschätz.t werden. Aber in diesen 
Tagen müssen wir aichefleben, 
áe auch niemals zu unterscbät
zen. Dabei aind auch die atänd.ig 
verfeinerten Techniken in Be
tracht zu ziehen, und gilt es zu 
bedenken, d.a.B die Fähigkeit der 
Sowjets zuni.mmt, aich in nicht
kommunisti.sche Mentalitäten 
hineinzuversetzen und mit im
mer mehr Anregungen immer 
stirker au! sie einzuwfrken." 

Nieuwsjager 
onthult 
Internationale 
samenzwering 

Vrij Nederland 
18-12-•82

ltlnd vorige maand, op 3' november. 
veracheen een bekend gezicht op de 
Duitse televtlle. De Nederlandee Jour· 
nalllt N. wn Nle11weftA1111ae11 wu op
nieuw uitgenodigd door de redacUe van 
de actualiteitenrubriek t,D/l'·Mot10trln. 
om de kijker• voor te lichten over de 
8ovJet-Ru"1ache bemoetenluen met 
de Nederlandae YJ'edeabeweging. De 
eerste keer verscheen Van Nleuwen
huyaen op 7 oktober vorta jaar voor de 
Duitse televtale - drie cfage,i uoor de 
grote vredudemOMfnllie ftl Botm. 
Toen bueerde hij slch vooral op een 
CIA-rapport - waar bij navraq wel. 
nis van overbleef - en onde� van 
Clll.l:e e1Cen Btnnenlandee VeWctietda 
Dienst. De tree lance joumalllt bleek 
toen de bron voor een heel aant&J ver
halen vol beachuldlg1ngen tegen het 
DCV. die door de toenmalige minister 
n.n Blnnenlandae Zaken Van 'nlljn 
werden afpdaan als een Jo.termffl· 
f1Gl7M· 
De hervenchijnlng van Van Nleuwen
huyaen voor t,Dl"·Mogorill wu ap
meuw ,oed retlmed. Zowel In.Neder
land a1a In Duitsland 11t1Bn l1ndll kort 
centrumrechtse rerertnren. de Ujd 111 
wellicht wat rljl)6r voor verdachtma. 
ll1nr van de vredeabewertnc dan een 
Jaar celeden. En opnieuw waren de be-
1ehuldf&1n1en welnlC 111batanUeel: een 
herh.alln& van wat Van Nleuwenhuyaen 
op 7 oktober al sneed had, een jam
merldacht over de onheuae bebande· 
Unc die hlJ In Nederland had pla'egen 
als dank voor aJJn çeurdenarbdd, en 
•erder vertelde de Nederland• rut 
� eena In •leen woorden na wat op 1 
november al In De Telegraaf ltond: utt 
twee rapporten d1e de BVD opaettelljk 
10U hebben laten ulUekken wu bUJken 
dat het Intemationale Departement 
van het Centrale Comité van de Oom, 
muniltlache Partij van de SoYJetunie 
achter de echermen Invloed uitoefent 
op de Nederlandae ,rredeabewestnc. 
Llethebbera kunnen het allemaal &elf 

lesen op de voorpagln& van De Tele, 
,raaf van I november. Aanllt&ande 
donderdas lal Van Thijna opvoJ.ser 
IUetlcerk In de Kamer vragen naar 
aanleldlnS van de Telern,atpubllkaUe 
over Sovjet lnftltraUe In de Vredeabe· 
westng beantwoorden. 
Het aardlge van de ZDP'-ultsendlng 
wu dat Van Nleuwenhuyaen 111J11u"' 
noemde ·van Nederland.N &cUvuten, 
althana een naam, altlw\.a de naam 
van een Duitser die In Nederland voor 
het DCV werkt: Wolft10n11 Jlliillef'. En 
dat wu niet allu: die Duit.er onder. 
hield bovendien contacten met Duitse 
activtlten, en wel met niemand minder 
dan met And.-. hfl'IGcl, nationaal 
coördinator van A.ktk>tl 8i11111eaeicM11 
die In de Bondal'epubliek teren k.n.dara· 
lleU.n en ander wapentuig ltJ'IJdt. Een 
'91lel'IIOtioftoal complot du• - da&J' 
lijkt p.n ontkennen aan. En Inder
daad - a1a we hem proberen te bellen 
bi.IJkt dat die Müller op dat moment net 
weer In At.\elle sit. 
Zl.jn commentaar bij teniskeer: 'Oon
tact met Zumach? Ja, dat klopt. Dat la 
toch heel normaal, dat at.aat In onu el
pn publlllatiea ook. Aktion Sühnezel
chen heeft hele aoede banden m.et het 
IKV. dat la een hele ,oede partner. Zij 
hebben In Dultaland ook die de
monatratle op 10 oktober reorranJ·
-rd. en d&&J"over la natuurUJk Inter
nationaal contact pweest. Je denkt 
toch niet dat het toeval wu dat &l die 
demonstraUea In YU'9ch1llende landen 
so mooi op elkaar aanatoten, dat wu 
lntemaUonuJ pd porpnl1eerd. • 
Zonder verdere remmtncen vertelt 
Müller ultvoerlr verder over contacten 
met Oott,Duttaland, ájn etsen plaat. 
atng vanuit Oultlland bij het IKV om 
de lntemaUon&le contacta, te onder
houden - al die dlnren die uit de mond 
van Van Nleuwenhuyaen &0 Cehelnuln· 
nis klonken. Waarom sou ZDP'· 
l(agu1n, De Telesraaf. de BVD niet 
eena ,ewoon bij het IKV .ael/ lnfonne. 
ren hoe het 11t met &l die l\llpec:te bul
tenlandera, die daar maar In en uit 
ech.lJnen te lopen! KB 
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Niet langer houden dan 

i 
r, 1 
1 

dagen 

Wordt de Nederlandse vredes
beweging (waartoe de krijgs· 
macht in het spraakgebruik niet 
wordt ger�kend,) door Moskou 
gelnspireerd? Dat was de vraag 
die deze week, na eeri jaar, op
nieuw in de Tweede Kamer ter 
spra.ke kwam. En weer beleden 
aanhangers ·en verafschuwers 
van deze beweging hun geloof 
én bleven bewijzen schaars. 
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· Motoren van beide de&atten 
waren De Telegraaf, de Tros en 
het Kamerlid Wagenaar (RPF): 
ditmaal interpelleerde ook de 
VVD'er Vocirhoeve mee. Vorige 
keer lag de nadruk op de finan· 
ciermg van het Interkerkelijk 
Vredesberaad door Moskou, de
ze keer stonden meer de organi
satorische bemoeienis van de 

Aantekeningen: 
-t', t 

Russen en de hunnen met de 
Westeuropese vredesbeweging 
in het brandpunt van de belang-' 

�� 

100 
B 

06 

stelling. ·
Meest pikant was dat in bei· 

de debatten één en hetzelfde 
geheime rapport van de Binnen
landse veiligheidsdienst over 
communistische invloed op de 
Nederlandse vredesbeweging 
tussen augustus �77 en februari 
'81 diende als voornaamste 
bron van kennis V<J.n de toen en 

' nu beantwoordende bewindslie
den. Klank en kleur van hun 
antwoorden aan de Kamer kon
den echter nauwelijks meer van 
elkaar verschillen. 

Boterzacht 
Mocht men minister Van 

Thijn vorig jaar september ge
loven dan was de Vredesbewe
ging het slachtoffer van laster
campagne�. terwijl die bewe
ging juist een verrijking van on
ze parlementaire democratie is. 
Voor de suggestie dat het IKV 
door Moskou betaald zou wor
den. bestonden in Van Thijns 
�oorden "geen �wijzen, nöch 
·spijkerhard, noch boterzacht".

Dit najaar publiceerden Tros
en Telegraaf flarden uit hetzelf
de BVD-rapport, met de con
clus1e dat de Russen wel degeli
jk invloed hebben uitgeoefend 

·oJ\ de Nederjandse vredesbewe
ging. In ; de· T�cede Kamer 
heeft minister Rietkerk deze
week het betreffende rapport
niet vrij willen geven, maar hij

.- gaf er wel hoofdpunten uit 
weer. 

· ttij zei :1àar�i} _'bnder meer
dar ·�gingCfl·'vm, d,e Oosteuro
. · •. ;. "� � kernwapen-

discussie in Nederland te be·tn· 
vloeden "systematisch zijn vol· 
gehouden en deels van openlij
ke, deels van heimelijke aard 
zijn geweest." En; "Door�at be
paalde personen hun acties en 
intenties hebben verhuld, is een 
democratische. publieke en re
spectabele gang van zaken in de 
ontwikkeling van de Vredesbe· 
weging in ons land in bepaalde 
opzichten met vervalsing be
dreigd'·. 

Over het IKV wilde Rietkerk 
nadrukkelijk niet spreken. "om 
geen afbreuk te doen aan de 
eerlijke motieven en goede 
trouw van velen die daar hun 
steun aan hebben gegeven." 
Maar via vooral de actie Stop 
de neutronenbom hebben som
migen. zich opengesteld voor 
Sovjet-bemoeienis. Zo hebben 
bepaalde personen voor en na 
grote vredesmanifestaties be
sprekingen gevoerd met belang
rijke partijfunctionarissen uit 
de Sovjet-Unie. aldus Rietkerk. 

"Natuurlijk worden er pogin
gen tot belnvloeding gedaan", 
zegt oud-minister Van Thijn na 
het debat van deze weck. "die 
worden van de andere kant ook 
gedaan - ik sluit niet uit dat de
ze hele discussie daar het ge
volg van is." 

Stemming maken 
Maar daarom zegt het vol

gens Van Thijn nog niets dat 
het standpunt van bepaalde or
ganisaties parallel loopt aan dat 
van het Oostblok. Volgens hem 
kan niet worden aangetoond dat 
de vredesacties hier "op enige 
schaal zijn gclnfiltrcerd door de 
KGB. Als Rietkerk meent van 
wel moet hij dat rapport maar 
op tafel leggen. Waar dat niet· 
publieke rapport, mede door 
toedoen van de minister. zo'n 
belangrijke rol speelt bij het 
stemmingmaken dat nu plaats 
vindt, moet de minister het 
maar publiceren. Ik begrijp 
overigens niet dat hij het wer
ken van de BVD zo bemoeilijkt 
door zo'n rapport tot inzet van 
interpretatiegeschillen te ma
ken", zegt Van Thijn. 

De oud-PvdA-minister, die 
het rapport kent. acht door 
Rietkerks parafrase ervan. niets 
belangrijks of nieuws bewezen. 
Zijn politieke tegenvoeters· zien 
deze week juist aangetoond wat 
zij al vreesden. 

Wil de ene partij de feiten 
wel kennen? En wil de andere 
ze genoeg relativeren? De ene 
eenzijdigheid houdt de andere 
voorlopig in stand. 
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'Het IKV wil te veel en te snel' 
Ik./ 

Waarom Mient Jan Faber niet 
welkom is in de DDR 

M
ient Jon Fober, secretaris van 
het lntffkerkelijk Vredesbe
raad, is wat de Duitse Demo

cratische Republiek betreft een onge
wenst persoon. Dat mag je wel conclu
deren nu hem opnieuw een visum is 
geweigerd Nadat dit in juni twee keer 
rechtstreeks gebeurde, werd vorige 
week indirect te kennen gegeven dat 
de grenzen van de DDR voor de 
IKV'er gesloten blijven. 

Faber was samen met het PSP-ka
merlid Van der Spek door de �RO
radio uitgenodigd in Oost-Berlijn van 
gedachten te wisselen met vertegen
woordigers van de Oostduitse vredes
beweging. Daarvan zouden opnamen 
worden gemaakt die men eind deze 
week had willen uitzenden. De am
bassade van de DDR gaf echter niet 
thuis. 

Deze houding van de DDR komt niet 
onverwachts. Veertien dagen geleden 
had ik in Oost-Berlijn een aantal in
terviews met vertegenwoordigers van 
regering, politieke partijen en officiële 
vredesorganisaties. In al die gesprek
ken bleek �n constante aanwezig: 
groot wantrouwen van Oostduitse zij
de jegens het IKV. 

Men vindt de Nederlandse vredesbe
weging geen betrouwbare partner 
meer en wijst daarbij onder meer op 
het bezoek van Faber aan NAVO-se
cretarisgeneraal Luns (okt. '82). Om 
een vooraanstaand lid van het centra
le comité van de communistische een
heidspartij SED te citeren: 'Het IKV 
heeft zich hierdoor verbonden met het 
Amerikaans imperialisme en geeft zo 
de CIA vrij spel.' Wie sprak er ook 
weer over het IKV als 'mantelorgani
satie' van de Russische KGB? 

Het feit dat mei van dit jaar tijdens 
een vredescongres in Moskou interna
tionaal secretaris Wim Bartels zich 
namens het IKV publiekelijk wilde 
solidariseren met Oosteuropese dissi
dentenbewegingen als Charta '77 en 
S0lidarn01C heeft in Oost-Berlijn 
kwaad bloed gezet. De banden tussen 
IKV en kerkelijke vredeskrachten in 
de DDR worden in datzelfde licht be
zien. 

'Interne zaak' 
Het IKV zoekt naar wegen om tot 

een samenspel tussen de vredesbewe
gingen in Oost en West te komen. Men 
probeert dit doel op twee manieren te 

Ton CrtJnen 

bereiken: langs het pad van officiële 
contacten met de regimes en via rela
ties met de 'basis' - in de DDR de 
protestante beweging Schwerter zu 
Pflugschoren. De autoriteiten willen 
van dit laatste echter niets weten. 

Herm.ann Katb, onderstaatssecreta
ris voor kerkelijke zaken: ,.Binnen het 
IKV zijn krachten aan het werk die 
zich willen mengen in de binnenland
se aangelegenheden van onze staat. 
Dat kunnen we niet accepteren. Het 
gaat de Nederlandse vredesbeweging 
niets aan hoe wij met het zogenaamde 
vredesgebeuren binnen de evangeli
sche kerken omspringen. Dat is een 
interne DDR-zaak. 

De Nederlandse vredesbeweging 
weigert te begrijpen dat het hier gaat 
om lieden die in meerderheid een 
soort oppositiepartij à la Solidarnosc 
willen oprichten. Dat heeft met vre
desactiviteiten niets van doen. Het 
IKV moet kiezen of delen." 

Ook Uli Brockrn4?lleT, bestuurslid 
van de staatsjeugdorganisatie Freie 
Deutsche Jugend (2,3 miljoen) die zich 
opwerpt als pleitbezorgster van de 
vrede, ziet het IKV - ,,nee, we hebben 
geen contacten" - niet zo zitten. Met 
name de eenzijdige ontwapenings
stappen die de vredesbeweging propa
geert vallen slecht. ,.Die vergroten de 
kans op een kernoorlog, zijn naïef en 
gemakzuchtig." 

'Geen ideologie, bitte' 

De doorbreking van het blokpar
troon, ook een IKV-leus, stuit bij de 
autoriteiten in Oost-Berlijn op groot 
wantrouwen. Het al eerder geciteerde 
lid van het centrale partijcomité legt 
uit: ,,De DDR bestaat juist bij gratie 
van dat blokdenken." 

Christine Wie11nk, secretaris van de 
Oostduitse Vredesraad en parlements
lid voor de CDU: "We moeten de vre
desbeweging niet belasten met ideolo
gische discussies, anders werk je als 
splijtzwam. De internationale vredes
beweging bestaat immers uit groepe
ringen van tegengestelde maatschap
pelijke stelsels in Oost en West. Het 
streven naar vrede is het enige dat 
hen bindt. Het IKV probeert verbin-

dingen te construeren die niet bestaan. 
Het heeft kennelijk behoefte zich te 

verdedigen tegen verwijten dat men 
anti-Amerikaans is. Vandaar het con
tact met bijvoorbeeld Schwerter zu 
Pflugscharen. Het IKV verwart de an
ti-imperialistische oppositie die ze in 
eigen land bedrijft met het anticom
munisme dat voornoemde groeperi.ng 
hier bedrijft. In de DDR hebben oppo
sitionele vredesbewegingen geen be-
staansrecht. 
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De staatsmacht staat bij ons immers 
in dienst van de vrede. Bij jullie niet. 
Daarom is er ee.n oppositiebeweging 
nodig." 

Otto Fuc,U. hoofdbestuurslid van de 
Oostduitse CDU en voorzitter van de 
katholieke Berline,- Konfe-renz, vult 
aan: .. Het IKV wil te veel en te snel. 
Men moet niet voor ons proberen te 
denken en men moet vooral niet doen 
alsof de vredesbeweging in de DDR 
staat of valt met Schwerter zu Pflug
scharen." 

Olifant in porseleinkast 
Het IKV onderhoudt aJ zo'n vijf jaar 

relaties met de Bond van Evangelische 
Kerken in de DDR. Ruim zestig IKV -
kernen hebbe.n contacten met evange
lische gemeenten in Oost-Duitsland 
Die betrekkingen vormen een bron 
van ergernis voor de communistische 
overheid, maar ook de top van de ker
ken is er niet blij mee. 

Dr Werne-r Kruache, bisschop van 
Maagdenburg en voorzitter van de 
conferentie van evangelische kerklei
ders: .,Het IKV betrekt ons onge
vraagd in een partnerschap dat we 
niet willen en dat ons verdacht maakt 
bij de autoriteiten. Het IKV in Hol
land krijgt de Schlagzeilen (krante
koppen), wij in de DDR de Schläge 
(klappen). 

De Nederlandse vredesbeweging 
snapt onze moeilijke positie niet. Dat 
heb ik ook weer ervaren tijdens mijn 
recente bezoek aan Den Haag. Men 
gedraagt zich als de spreekwoordelij
ke olifant in de porseleinkast. Het IKV 
denkt dat je de vredesbeweging bij 
ons op dezelfde manier kunt benade
ren als zusterorganisaties in Enaeland 
of West-Duitsland F.en misvatting." 

De rol van de Nederlandse vredes
beweging lijkt in de DDR vrijwel uit
gespeeld. 

•
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