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Op 8 november 1988 werd

het volgende vernomen: 

Op 19 september 1988 bezocht een informatie-avond over Polen 
georganiseerd door het I.K.V.-Utreoht. De avond werd gehouden in 
de Heilig Hart-kerk te Utrecht. Deze avond werd in de pers aange-
kondigd. 

·· 

Er waren ongeveer 25 mensen aanwezig. 
Als gastsprekers waren twee Poolse schrijvers/journalisten aanwezig. 
Beiden, zo �ertelden zij, hielden zich bezig met het schrijven van 
ma.a.tsohappiJ"\critische artikelen voor enkele onafhankelijke blad.en 
in Warschau.· 

· · · 

Na vertoon van de film "Nog is Polen niet verloren.,, deel 5 
was er gelegenheid tot vragenstellen, aan o.a. de twee journalisten. 

Enkele vragen gingen o.a. over Solidarnosc, maar beiden 
waren het er over eens, dat deze organisatie op landelijk politiek 
niveau niet veel voorstelde. Zo zou Leoh Walesa zijn hoogtepunt ge
had en hadden veel Polen het wel gezien met hem. 
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E�N PAAR HONDERD PSYCHOLOGISCHE RAKETTEN ERBIJ? 

De vredesdemonstratie van 29 oktober in discussie 

De vredesdemonstratie 

. van 29 oktober in diskussie 

,)k ben in toenemende mate tot de konklwie 
gekomen dat het probleem veel tweezijdiger 
moet worden aangepakt dan de vredesbewe
ging in eerste instantie deed. Ik ben in voor 
eenzijdige stappen, omdat het altijd erop aan 
komt die in ;e eigen situatie te zetten, maar dat 
laat onverlet de noodzaak dat ook de andere 
kant stappen zet." 
Even slikken. Het is inderdaad Mi ent Jan Faber 
van wie wij deze uitspraak noteerden. 1979, het 
jaar van het NAVO-dubbelbesluit, maar ook van 
de IKV-leuze ,,Alle kernwapens de wereld uit, 
om te beginnen uit Nederland", lijkt alweer lang 
geleden. Er is ondertussen heel wat gebeurd. 

Ineurorie van de21e november 1981 was 
van korte duur. De polititlc laat �t nbij 
zitttn. viel N!&elmati1 uit lKV-mond te 
h<-lui�trrrn F.n dan 2,na ht't nnl[ nit>t eens 
over dt> internationale politiek. De staat 
van oorlog in Polen verslechterde het 
klimaat tussen Oost en West. dat sinds 
Afghanistan en de komst van Rngan in 
het Witte Huis en Weinberger in het P�
taaon. toch al winterse trekken had aan
genomen. En de Sovjt>tunie bleef in ge
staag tempo ss2o·s produceren. 
De NAVO is voortvarend aan het werk om 
eind van dit jaar met de plaatsing in 
West-Europa te kunnen beginnen. Er is 
no1 een heel klein kansje dat de in no
vember 1981 in Gen�ve begonnen be-
1pN!kingen tussen de Verenigde Staten 
en de Sovjetunie een akkoord opleveren. 
Maar veel meer dan een interimakkoord 
zal dat niet zijn. En als dat al lukt, bete
kent het toch minimaal een beperkte 
plaatsin1 v•n middellan1e-•rst.andr•ket
ten Jn het Westen. en een •1 even beperkte 
•tbraak van SS20's bij de ·�genputij'. 

a.temllatdlefl 

• .N�u �n of "41ate11 wat Gtnèw ltan 
,clladen", heet het bij het CDA en de 

re1ering. Hans van Mierlo, minister van 
Defensie in het tweede kabinet-Van Agt,
meende dat de Nederlandse regerin1 best 
mocht meewerken aan de passieve (pa. 
pieren) voorbereiding voor een eventuele 

plaatsin1. en pas bij een aktieve voorbe
reiding (bunkers bouwen> het parlement 
hoefde te raadple1en. Van Mierlo's op
treden, plus het feit dat zelfs de PvdA zich 
in deze diskusaie liet meeslepen. leidden 
in de zomer van 1982 tot een nogal pessi
mistische 1temmin1 in het IKV. 
De nieuwe minister van Defensie De 
Ruiter, maakte aan de salamitaktiek van 
zijn voorg•nger een eind• en beloofde 
beslissingen inzake voorbereid in& van de 

plaatsing (en uiteraard over de plaatsing 
z:elO aan de Kamer voor te legeen. De 
dilkuaaie over de 'maatschappelijk haaJ. 
burheid' van die plaatsing kwam op 
rang, en zelrs Van Agt zette daarbij na zijn 
aftreden vraagtekens. Vanuit West-Euro
pa werd druk uit&eoefend op de Verenig
de Staten om de nuloptie los te laten en 
met een lus�noplossing genoe1en te 

nemen. Het optimisme beion in IKV
krin& weer te overheersen; zelfs hoopte 
men, door het CDA tot deelname aan de 
demonstratie van 29 oktober aanstaande 
te bewegen. nu al een feitelijke beslissing 
tot niet-plaatsin1 af te dwingen. Maar de 
inbraak in het CDA mislukte, en tot 

ove,-maat v•n ramp, begon Lubbers tij
deni, zijn N!C:ente bezoek aan de Vereni1-
de Staten opnieuw op uitstel van een
Nederlandse besliuine te spekuleN!n. 
Bestaat niet het 1evaar dat de demonstra· 
tie van 211 oktober - net als die van 21 
november test - plaatsvindt op een 
rnomer,t dat er niets te besli11en valt? 

Boven de martct 
Faber: ,.We dachten: un het eind van het 

jaar komt de defensienota en dan komt 
alles bij elkaar. Ala dan die raketten er 

aankomen, zijn wij er met die demonstra
tie. Maar de laatste tijd heb ik steeds meer 
het 1evoel dat deze reeering er alles aan 
zal doen om te voorkomen dat u in het 
bondeenootschap als deloyaal te boek 
wordt gesteld. Ze probeert het probleem 
vooruit te schuiven tot het misschien niet 
meer hoeft. Mijn schatting is dat ze hopen 
dat de beker aan Nederland voorbü1aat, 
of dat we bij een interimakkoord alleen 
maar voor een kleiner aantal in het schip 
zitten. Maar zoals de zaak er nu voorstaat, 
kun je gerust stellen dat dt> 29e oktober in 
een politiek 1at dreigt te vallen: omdat er 
dan wel eens helemaal niets te beslissen 
zou kunnen zijn." 
Va" Traa: .,Als het even kan willen de 
re1eringspartijen die dingen hier ook 
niet. Om dan met dat resultaat te kunnen 
pronken. Maar de hoofdzaak is niet dat ze 

er überhaupt niet komen: dat er een

doorbraak in de wapenwedloop tot stand 
wordt gebracht. De Nederlandse situatie 
is daar een afgeleide van. Komen ze wel in 
Duitsland. Engeland en Italië, dan v�I ik 
mij niets veiliger. Daarop speelt deie 
regering, en in tegenstelling tot MientJan 
heb ik altijd al gedacht dat de defensieno
ta helemaal niet het grote debat hoen te
bren1en. De N!gering heeft belang bij 
uitstel. D••rom zou je je kunnen afvragen 
of je die demonstratie in oktober wel 
moet ,raan plannen. Moet je hem niet 
boven de markt laten hangen, als dat 
or1anisatori1ch mogelijk Is!" 

Van ckT' wit: .. Ik vind het ei1enlijk onver
atandlg iedere keer te getuigen van opti
misme of pessimisme. De strijd voor ont
wapening is een zaak van lange adem. 
Verder ben ik het met Maarten eens dat 
het heel belangrijk is dat je die kruisra
ketten in een breder verband blijft zien. 
Op het 01enblik wordt e.r een soort ge
heimzinnige zwij1plicht van regerings
zijde in acht genomen, omdat dat de enige 
manier zou zijn om Genève te doen sla
gen. Je moet uitkijken dat je niet heel 
langzaam wordt meegezogen in het iat 
van het dubbelbesluit. in del Genève-ver
halen. Dat is natuurlijk de 1chattin1 die 
Mient Jan maakt: hoe ziet het toneel van 
onze demonstratie in oktober eruit, is er 
dan noc wel sprake van een plaatsin1sbe-
1luit of -plan in Nederland? Dat is een 
moeîlijkheid die we onder ogen moeten 
zien. We moeten zo nexibel zijn, dat we 
kunnen bekijken of die demonstratie op 
dat moment het pusende middel is; zo 
niet, dan moet je dat kunnen verande
ren." 

- 1s uitstel moatlijk? 

Faber: ,.Dat is wel een dlskussie waard. 
Maar of het echt kan is een tweede. Want 
als je eenmaal een datum hebt 1enoemd, 
en vervolcens gaat men overal in Neder
land bezig met de voorbereidingen, zet 

: I<._ ·./ 

dan de trein maar eens stil. of liever: 11 
hem nog maar eens langer doorrijden." 

Interpretatieoorlog 
- Wat zijn dt lc.on.,tkwtnlits ven htt m 
lukMn van dt poging . het CDA bij , 
cumon11ra1ie in oktobtr te betrtkun? 

Van Kampen: ,.Een deel van het verlies 
dat als ze in een later stadium wart 
afcehaakt, of als ze waren blijven me 
doen, je een permanente strijd zou he 

ben gehad over de interpretatie van c 
leuze, waarin je had kunnen manoeuvr 
ren, politieke uitspraken ontlokken." 

- Er waren men,en dit de leuzen dubie1 
vondtn, dit meenden del in elle helde 
heid moe81 wordffl gezegd det dit krui 
T"a-Utltn Ntdn-land niet in Ic.omen. 

Van Trna: .,Voor iemand die gewo< 
Nederlands verstaat waren die leuu 
volstrekt niet dubieus." 

Van <UT' uk: ,.Op zichzelf zou ik h1 
natuurlijk machtig interessant vinden al 
het CDA zich zou •ansluiten bij een d, 
monstratie tegen de plaatsing van krui: 
raketten in Nederland. Maar je moet : 
wel realiseren dat het CDA zich daarvo< 
had moeten losmaken van het reeeeral 
koord, en dat zie ik het CDA, met al zij 
dubbelheid, nog niet doen. Met ande1 
woorden: die interpretatieoorlog w1 
misschien wel interessant. maar die ha 
je nooit langer kunnen rekken dan tw1 
weken. Ik zie ook niet wat voor winst h• 
zou z:ijn geweest, als je hem enige maai 
den had kunnen laten doorgaan. Da1 
zitten moeilijke bnten aan: hoe kun je . 
achterban dan nog motiveren? Ik had• 
ielf de voorkeur un gegeven wanneer d 
leuzen van het begin af aan ondubbelzi; 
nig tegen de plaatsing van kruisraketlt 
waren geweest." 

Fabtr: .,Als we het CDA door die maar 
hadden heen gesleept en ze hadden 1 
iegd: we �n met, en die andere clul 
waren er ook bij gebleven, was het vo, 
het CDA buiten1ewoon moeilijk cewee 
weer af te haken. Die interpretatieoorl< 
was dan waarschijnlijk ook mlnd, 
scherp geweest. Maar ik denk dat h 
gevecht niet goed is gevoerd. Het gir 
ogenblikkelijk tussen twee clubs: h 
CDA en het IKV. Niemand heeft � 
poging gewaagd de zaak wat te verbr 
den. Integendeel, van de kant van de EV 
heen men niets anders gedaan dan h 
vuurtje opstoken. De PSP zat ons ook c 
de huid, hoewel veel betrouwbaarder. 1 
zijn geen mensen geweest die heb!M 
getracht wat ruimte te scheppen. Je kus 
je afvragen of de PvdA en de FNV da: 
niet wat aan hadden kunnen doen:· 

Va,i ckT' uk: .. Je z:egt: wt zijn er ni. 
doorhttn gtkomtn. Maar heb jij nu we 
kelijk ffn moment de illusie gehad d: 
het CDA in die demonstratie zou meel• 
pen!" 

Fabe,.: .,Het CDA g•f die illusie." 

Van Traa: .,Bram, je bent er niet b 
geweest. Wij en ook de CPN waren hc 
met het IKV eens. Het ging erom 1 
z.orgen d•t het CDA een ander standpur 
zou innemen dan in het regeerakkoorc 
En dan zit daar een meneer van de EVl 
die nu eenmaal �ijn bestaan ontleent aa 
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ciders in West-Europa, de hoop 
heeft gehad op een sterke respons 
in de Oostbloklanden bij de gewo
ne burger die trouwens overal 
naar een vreedzame benadering 
van wereldproblemen snakt. 

Het is echter niet alleen de ana
lyse sinds 1981 die teleurstellend 
is voor alle mensen die vrede wil
len, in grote variatie verzameld 
binnen het IK V. Het is bijzonder 

V\B.c .. �c::(-.e.� ............ teleurstellend dat het IKV zelf
nooit heeft geanalyseerd hoe de 
ontwikkeling van het woord "vre
de" in de loop der tijden heeft 
plaatsgevonden. 
-·Door velen wordt het begrip 

"vrede" tegenwoordig gehanteerd 
0 3. 

als afwezigheid van oorlog en dus �D 7 :S �t..5 � ······ ····························· van de nood1.aak van verdediging 

CIRCULATIE 

en bewapening. Door zo te rede
neren doet men echter te kort aan 
:de historische betekenis zoals 
men die zie in talrijke oude docu

er houden dan .. . .. dager menten die dikwijls hebben te 
------....--------- maken met de ontwikkeling van 

de landbouw. Vanaf de Middel
eeuwen komt het begrip "vrede" 
algemeen voor in talrijke oude, 
door de boeren vastgestelde geza-

GEZIEN I Volgens geadresseerdt 
dat. l par. nog t.k. aan 
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·essen, het akkcrgebied rond de 
dorpen in het oosten van ons land
moest men gezamenlijk zorgen 
voor de "esvrede", meestal een
'houtwal die het bouwland moest
beschermen tegen het erbuiten
vrij lopende vee. 

Soms leest men dat men moest 
zorgen voor de "struwelen van de,
vrede". De bomen en struiken 
van de houtwal moesten goed 
worden onderhouden. Als men er
gens een "vree" of "vrede" op
wierp, kon dit ook weer een waJ 
zijn. Het kon echter ook een ver
·sterkt huis zijn zoals het kasteel
bij Vreeland, gebouwd aJs een
"vree" tegen vijanden. 

Dit woordgebruik is niet be·
·perkt tot ons taalgebied. Men 
:denke slechts aan het Engelse "to 
fence", het maken van afscheidin
gen voor "defense" van het erbin
•nen gelegen gebied. 

Het is altijd, als het over het zo 
primaire gebied van de landbouw
gaat, een activiteit, gericht op be
scherming en verdediging van het 
·eigen bezit. Men zou zelfs kun· 
nen zeggen dat het een heel fun
damenteel aspect is geweest voor 
·de ontwikkeling van onze cultuur, 
gericht op de bedreigingen vanuit 
de omliggende natuur. Dit kon
den bedreigingen door wilde die-.
ren, maar evenzeer bedreigingen.
door mensen zijn. Mensen, die in 
die oude tijd zich misdroegen, 
konden "vredeloos" worden ver
klaard, zonder bescherming ofte
wel "vogelvrij". 

Het is jammer dat de zin van 1 

die oude woorden verloren is ge
gaan en dat "vrede" door velen 
nu alleen wordt gezien als het 
simpele afwezig zijn van oorlog,
gemakkelijk te bereiken door het
afschaffen van verdediging. De 
toch altijd noodzakelijke zorg 
voor het beschermen en verdedi·
gen van de menselijke cultuur te·
gen de bedreigingen vanuit de na-

�uur en vooral door de "menselij
)ce" natuur wordt er in zijn totali·
teil niet voldoende bij betrokken. 

Door meer aandacht te beste
den aan het dualistische karakter 
van de menselijke natuur zou het
l KV meer aan overtuigingskracht
winnen. 
J. Daams 
'-.ortenhoef



'het :uch af'zetten teten het CDA, en die i1 
het er niet mee eens. Toen i1 de zaak In 
een 1troomvennellin1 aekomen. Ik heb 
me toen no& wel de&elük af&evruad wat 
wij konden doen. Het probleem voor de 
PvdA was echter dat alles wat wij zouden 
doen, zou worden uillelead all een po
ain& CDA en VVD teaen elkaar uit te 
1pelen. Ik vond het ook jammer dat nu 
juist het IKV en Mient Jan die rol op zich 
hebben cenornen. Maar aoed, dat Il alle
mul nakurten. Maar ik kan jullie vene• 
keren: all de kol\iunktuur 1un1ti1 Il voor 
die demonstratie, komt het CDA terua en 
aaan we weer praten over een CDA-spre
ker. Zo i1 het in Nederland nu eenmaal· 
aeleaen. Waarbij het natuurlijk duidelijk 
i1 dat die demon,tratie zich teaen de 
re1erin11politiek richt. Dat stond ook in 
die leuzen. Maar het aekke i• dat al1 het 
CDA erbij zit, dan doet het er niet meer 
toe wàt er staat: het CDA zit er bij en dua 
kan het niet deuaen. Maar het deuade 
echt." 

Draagvtak 
- en CDA-o.ffaitt h.ttft t,ij �t radilc.a�tt 
deel van de vrtdes�weging toch ttn 
�etje etn lcau:r achttrgtlaten. Je leunt je 
afvragen of dat 1tralc1 gten prob�men 
gaat op�Vfttn als ert11ttr mu,iitietttinen. 
gaan rijden. Of bij alctie1 in de Peel. 
Radilcaleff alcties die haaks lcomtn te 
,taan op de algemene 1trattgie van de 
vredesbeweging. Jokt, jullie 1taan altijd 
zo voor brttdttstrattgiûn, maar 1teigert 
jullie achterban nooit een,? 

Van Kampen: ,.Natuurlijk wel. Maar Ik 
heb aeen probleem met die diskussie. 
Kijk, ik heb er 1een behoeneaan met mijn 
hele achterban opHn lijn te komen, noch 
met alle vredesbewecingen. We moeten 
die kruisraketten hier tegenhouden, maar 
ze zijn natuurlijk ook een symbool, voor 
atoombommen in hel algemeen. Er zijn 
allerlei 1roepen aktivi1ten be:iil- dat heb 
je als vn!desbewegin1 zelf in 1an1 1ezet
met de aevolgen van wat je de nuclearise
rina en militariserin& van de samenleving 
kunt noemen. Daar kiezen ze hun eigen 
vorm in. Ik vind dat prima. Ik denk 
persoonlijk dat je daarbij die vormen 
moet kiezen waarbij zich zoveel mo1elijk 
mensen kunnen aansluiten. Konkreet be· 
tekent dat bij die munitietreinen, dat wij 
met de betrokkenen In debat aun. We 
zeg1en: luister nou eens, blokkades d11r 
zijn we niet tegen, maar het mukt wel uit 
of het om tweeduizend or om twinti1 
mensen iaat. De. belanarijkste vruf is 
niet het middel, maar je draagvlak." 

Van dn Leie: .,Ik bestrijd dat radikalert 
akties per definitie haaks staan op je 
algemenere strategie. Het feit dat kleint
re groepen mensen bereid z.ijn aktles 
te1en bases, militarisering en der1e)ijk te 
voeren, heeft eoen sifnaalfunktie naar de 
machthebbers en dat i.s dus een ondtr· 
1teunin1 voor de at,emene strate1ie dieje 
voert." 

To�: ,,Ik geloof niet dat onze achterban 
uit die arraïtt met het CDA de konldu1ie 
trekt dat er nu maar radikalere akties 
moeten komen. Men heoett alleen maar het 
gevoel dat de normale verhouding,n 
weer zijn hersteld. En wat de Peel betreft: 
daar zitten we nu vlak bij. We 1aan uiter
aard gesprekken voeren met de akti� 
,roepen die dur z.ün en we doen een heel 
intensieve pofing met de burgervaders In 

gesprek te komen. We moeten erbij zitten 
voordat die z.aak in een autonoom proces 
tot ik wut niet wat leidt." 

Van Kampen: .,Ik denk dat het heel 
belangrijk is met 1roepen als Ottlcruit i.n 
kontakt te komen, omdat juist het ele
ment van je alleen gelaten voelen, tot 
hardere middelen, isolement en ktimina-
1.iserina kan leiden." 

Faber; .,Maar ik wil niet terechtkomen in 
een situatie waarvan je zegt: er zijn be· 
pa.aide aoorten aktiea, waarbij bepaalde 
soorten mensen horen. Zo van: als het om 
een basis iaat doen Onkruit en andere 
autonome croepen hei, zodra het wat 
netter wordt doen wij mee en als het 
helemaal netjes wordt .... " 

Van Kampen: ,. .... doet het CDA mee." 

Van Traa: .. Het hoofdpunt is de 1eweld
Joo1heid. Dat is een verantwoordelijk
heid voor ieder persoonlijk en voor een 
politieke partij. Je mag als bewecing of 
als linkse politiek niet terecht komen in 
een situatie waarin je caat zitten onder
handelen over 1eweldloosheid." 

DodewNrd 
- Zijn jullie nlel bang dat het 1tormlopen 
word! op de Pttl� Dat al r.e wel lconcentra
tie op de Peel, <141 wil uggen op lwt feit 
dat dit ralutttn er a! bijna zijn, de moge
lijlcMid om ze op maatschappelijk, Haags 
of zelfs inttrniitionaal Tliveau ttgm te 
houden ef'rder wordt verlc�ind dan wr
Qrool? 

Van Troa: ,.Parlementair is er noa 1een 
enkel besluit genomen. En je mag altijd 
demonstreren ook om genomen besluiten 
te veranderen. Dat is zo oud als de weg 
naar Rome. Je mag dus ook niet praten 
over stormlopen. Een stormloop. die ver
lies je altijd, maar wat is dat nou, een 
stormloop?" 

- Nou, war bij Dodewaard it gebeurd, 
met Max van cun Berg in de voorste rij? 

Van Traa: ,,Die was niet in de voorste rij. 
M.aar met Dodewaard hebben we ons 
leergeld betaald, tenminste de PvdA, in 
zo'n situatie moet je niet terechtkomen. 
Maar dat wil nog niet zeigen dat je niet 
mee mot!'l doen in de Peel. Er zijn na
tuurlijk een heleboel vormen denkbaar 
waarin je een geweldloos protest kunt 
laten horen. Dat is heus niet alleen be
perkt tot een podium vijf kilometer van 
het oord af, met veertien sprekers." 

Van <Ur Leie: .,Ik denk dat je heel duide
lijk moet vasthouden dat je niet per de
monstratie of aktie een basis, een kern
�ntrale of een ander objekt kunt sluiten. 
Dat kun je als partij nooit ondersteunen. 
Je kunt wel aan duidelijke. en wat mij 
betren ook harde akties meedoen, mits ze 
geweldloos zijn. Maar je moet de mensen 
niet ergens heen lokken met de illusie dat 
zij er wel even een eind aan zullen ma
ken." 

- In de di.slcuuie OVfr deelname van het 
CDA i.s van CDA-zijde geuod: ltet IKV i.s 
naaT on, op11achouen, meer oog gaan 
lc7i;gen voor <U tweezijdiglteid van ltet 
t,,u,apeni,igtproces. Is de vredesbewe
ging inderdaad meer Tekening oaan hou

den met htt feit dat de Sl7Vjetunie ook 
Qew<>on verder bewapent? Dat punt gaat 
natuurlijk vooral spe� als ,traks - lter is 
niet erg waarschijnlijk . maar laten we ltet 
et•en aannemen - een Tedelijk klinkend 
tussenakkoord op tafel 2011 komen: t>er
minderino uan het aantal ss2o·s en em 

beperkte plaat1in11 in ltet Wesrm. Kun ;e 
don no{1 zeggen; die aa11 westelijke z(,de 
houden we tegn, ttr'Wijl de SS20', blijven 
OJ)QUttld? 

Van dn Leie: .,Wanneer je die redenerin& 
weer caat volgen ben je precies bezig met 
datgene dat we van begin af aan hebben 
willen bestrijden: elke stap die je als 
NAVO of als Westen zet koppelen aan 
stappen van de andere kant. Dan zit je ook 
weer in dat traditionele vijandsbeeld: 
eerst kijken wat er daar gebeurt en dan 
pu ulf wat doen." 

Niet helemaal 

- Etm paar Jaar geleden stonden er zesrio 
SS20's, 11u ,taan er drit>ho11drrdünt>111>üf· 
tig. Het gaat toch niet ol�fTI om de bewa
pening IÜtT? 

Van der Lek: .,Natuurlijk niet, die dingen 
moeten onmiddellijk weg. Maar de gang 
van zaken i1 steeds 1eweest: aktie en 
reaktie. Daar moet.en we van af: dat mag 
)e niet IC?slaten." 
Fabtr: .. Je kunt niet allet>n stappen zetten 
aan deze kant, zonder dat je daar het hele 
model in in betrekt. En het model is 
twttzijdig. ln dit zin hebben we wel wat 
van de Fteeze-beweging geleerd. Jt> kunt nit>I bij voortduring de onredt>lijkheid 
untonen van de positie van de heer 
Reagan - al zijn daarvoor genoeg argu. 
menten die je vooral niet achter je kiezen 
moet houden - en aan de andere kant de 
voorstellen van dt Sovjetunie als zijnde 
veel redelijker voorstellen. Met andere 
woorden: je moet je niet van de ene 
positie in de andere laten duwen. dat is 
het spel dat wordt gespeeld. je moet je 
eigen verhaal houden. Ik ben trouwens al 
van meet af aan veel meer voor ontman
teling van de SS20's dan de regering, 
want die is bereide-en tussenoplossing te 
accepteren en daartoe ben ik niet bereid. 
Je moet dt> echte bereidheid hebben om 
net te doen wat zij altijd gedaan hebben in 
de bewapeningswedloop, allemaal een
zijdige stappen nemen en dan proberen 
de zaak te kontrolt>ren -want in die optiek 
zijn wapens niet langer gevaarlijk zo 
&auw er een verdragje voor is. Dat moeten 
we nu omgekeerd doen: een eenzijdig 
proces naar beneden." 

Van der Leie: .. Ik zou toch wel willen 
onderstrepen dat die SS20's achteraf aan 
de modernisering zijn gekoppeld. Ban 
moetje nu niet alsnog in de val trappen en 
die SS20's als een argument voor de 
modernisering te gaan zien." 

Van Kampen: .,We hebben altijd gezegd: 
eenz.ijdige stappen spelen een rol in ttn 
tweezijdig ontwapeningsproces. Dat be
tekent dus ook dat we een interimak
koord zullen toetsen aan de vraag, niet or 
het allemaal wat langzamer gaat, maar of 
er een ommekeer tot stand wordt ge
bracht. Nou, dat doet een interimakkoord 
niet, dat kun je nu al zeggen. Het heen dus 
geen enkele invloed op je eis om de 
kruisraketten niet in Nederland en Euro
pa te plaatsen." 

Van Traa: .. Militair gezien heen Bram 
volledig gelijk, maar de vraag die links en 
de vredesbeweging aan de Sovjetunie 
stellen -waarom doen jullie eigenlijk mee 
in die race? -die wordt niet beantwoord. 
Wij kunnen daarop niet antwoorden door 
zelf nog meer raketten te plaatsen. Maar 
het is natuurlijk wel een ontzettend groot 
probleem als die eenzijdige stappen die je 
wilt doen uiteindelijk mot>ten leiden tol 
et>n tweezijdig ontwapeningsproces. We 
kunnen voor het volgende dilemma ko-



-

men te staan. Aan de ene kant il een 
akkoord dat wordt af1esloten per defini
tie een vooruit1ang, omdat er meer be
heersbaarheid is en omdat ;e ervan moet 
uitaaan dat wapenbeheersin1 uiteinde
lijk alleen tot stand komt door afspraken 
en niet door eenzijdi1e stappen. Aan de 
andere kant kun je niet accepteren dat 
Nederland tot speelbal van zo'n akkoord 
wordt aemaakt. Het probl•�m voor d••• .. 
nen die zo fulmineren tec"n Genève. i. 
dat je geen vervangingsmiddel hebt voor 
af,,;praken tus�en staten als het 111at om de 
beheersin& van de wapenwedloop. Waar 
of niet!" 

Ya�.,: ,.Nou, niet he�maal, of ei1enlijk 
helemaal niet." 

Va" î'Y'oa: ,,Dat i1 no1al een verachil." 

P'a�-,; .. Dat is zo. Kijk, afspraken zijn 
1eweldi& 1oed, maar als ze impliceren �at 
daarmee wapens worden aanvaard, zijn 
het 1lechte afspraken. Die onderhande
lin1en in Genève zijn 1rïntroducttrd 
vanuit het idee: andva krü11en we die 
WQ� llitt niel. We hebbffl ze 11odig 
von1'it n11'0IIY'Ot�iaclle t.oalanckn, 
maa" ze worden nier aaftt'4a"d,u zijn.re 
wild, slaan re loa in hel veld all ze nul 
gelijk in een aklcoo"d wor� nttY'gelegd. 
Het ia niet diaarmamentconlrol, maar 
armconlrol. Je beheerst de bewapening, 
niet de ontwapening." 

Paychologlaeh 
Van T-,aa: ,,Je hebt te maken met twee 
onderhandelin1spartijen die jouw en 
mijn konceptie niet delen. Die allebei 
uitgaan van de noodZllak van een even
wicht dat heel precies is uitgerekend. Dat 
Is het dilemma. Dan kunnen we du!< 
roepen: wij verzetten ons daartefl(en: en 
dat moeten we ook doen. Ik blijf ook bij 
elk interimakkoord tegen de plaat!<ing 
van nieuwe Amerikaanse systemen in 
Europa. Maar daarmee heb je het 
probleem nog niet op"elost hoe je nu 
vanuit Europa je verhouding met de 
Sovjetunie wel moet definiëren. Want wat 
blijkt nu: de Sovjetunie is niet werkelijk 
van zins die doorbraken te presenteren 
die het in West-Europa werkelijk moge
lijk maken dat je een akkoord krijgt. Nu 
zegt Mient Jan: het zijn geen ontwape
ningsakkoorden, maar wapenbeheer
singsakkoorden. En daar heefl hij vol
strekt &elijk in. Maar ik zie niet hoe je in 
de twintigste eeuw tot ontwapeningsak
koorden kunt komen, als je niet eerst 
wapenbeheersingsakkoorden hebt." 

P'abn: ,.Dus dan komt er straks een 
akkoord uit Genève en dan roep jij: bui
ten11ewocm f\jn ... " 

Van Traa: ,,Nee, dat zeg ik niet." 

Ya�: ,,Verheuaend dat er een akkoord 
ia, alleen wat erin staat vind je v.ervelend. 
Dat is moeilijk te verkopen." 

Van î'Y'aa: ,,Dal zal wel, maar het zal ook 
heel moeilijk te verkopen zijn om te 
zeggen dat je er niets mee te maken hebt, 
want het maakt deel uit van de politieke 
realiteit." 

Van cur Leie: .,Ik ben het met Mient Jan 
noch met Maarten eens. Mient Jan heef\ 
gezegd: ik � meer beg"ip gaan lcrü11en 
voor de tweezijdigheid van het p-,oces. 
Natuurlijk is datgene waar je op uit bent 
uiteindelijk twee:zijdige. of liever alzijdi-
1e ontwapening. Maar ik ben ervan over
tuigd dat je dat alleen maar voor elkaar 
krijgt, wanneer je signifikanle eenzijdige 
stappen zet. Onafhankelijk van wat de 

ander doet. Dat risiko is in elk 1eval veel 
minder groot dan dat van de tweezijdige 
eakalatie." 

Van Traa: .. Maar daama .ltrija je toch 
ak.koorden, Bram?" 

Van cur Lek: ,.Ik hoop ook dat er een keer 
akkoorden komen. Laat ik één dini' voor
opa,euen. Jk beoordeeJ de SovJ.-iunie 
•een mlllimc,ter vn,deliev ... nd•r d•n do, 

Verenl�d" St"ten. Jü ze,:t: � Sot•�ttmitt 
hHft al""" paar lcttff lcur111t't1 '"""'' dat 1te 
op ""ZÖdlQt' .,apJ)t'ra /tUU wille11 an1-
wooY'det1. Ma.ir een eniaazin• •i1n1fik11n
te, w11�nluke eenzudi&r stap van hel 
Westen - en d111t m�t Je dt- Vcre,m&d•· 
Staten wel bij rekenen - want dtl' ziffl ze 
al1 hun voornumsle, �·uand - dur•• nu11 
nooit spri,k,· van ae,we«."llt. Wil J4, iru
bereiken 1n de r1chun11 van un1wapt-n1n1 
in deze werdd, dan zul Je vee! arott>re, 
eenzijdi&e �tappen moeten doen. En dan 
kan men wrl u11en dat dl.' SovJetunie 
ondertussen grwoon dooricut met bewa
penen. maar dan z:e1 ik: ze doen maa.,,wal 
Qtt/1 het"°" dal •r tlóQ een pc:ior lwndffd
bij komen� Dat u alleen maar oan P•II· 
chologiaclu betekenis." 

Van Traa: ,,Ik heb met die opmerkin& 
van Bram een 1root probleem. Als het 
alleen maar psychologisch is, waarom 
wUlen we ze hier dan tegenhouden?" 

Van de" Lek: ,,Ook psycholo11isch: om 
een deëskalatie te bereiken." 

Clrtleta 

Faber: .. In theorie kan ik dat verhaal van 
Bram be�t onderschrijven. maar in de 
praktijk "aal het anders. Maart(•n zul: ola 
er t'OJI dir rlin11e,1 komrn rn u U'O"rlrn op 
dt ern of 011drrr naonirr in en1 ,.,.,d,oo 
1>culgf'!rgd. i.• dal f'l'tt 1•orm ,'011 �tabililril 
woorlf'Ql'fl jr nier zondtr "''"" ntr mo11 
zrggt'u. Er 1.it t't'n Z.<'kcrc redclijkhl'id in 
die redcncrini;i. tcrwiJI je 7.0iet� tei;it>lijker
tijd niet ander!< kunt zi<'n dan al� een 
enorme nederlaag. Ecnvoudit( omdat het 
de verkeerde kant opp;aat. . . De.11rote kunst is voortdurend or Je iets 
kunt vinden in de Europe�e verhoudin
gen waarmee je dat proces de andere kant 
uit stuurt. Maar stel dat je dat bij de 
kruisr�etlen niet eens lukt, dan kun je 
wel een nog grotere stap bedenken, maar 
wat is dan de realiteitswaarde daarvan?" 

Van der Leie: ,.Ik zeg het niet vanwege de 
realiteitswaarde, maar omdat ik denk dat 
het de enige gezonde ondersteuning is 
van wat je aan het doen bent. Je moet je 
niet laten verleiden tot het tellen van 
SS20's. Je moet vooropstellen dat je dat 
niet wilt, en dan proberen door mobilisa
tie en politieke druk zoveel mogelijk te 
bereiken." 

Van Kampen: .. Ik vind dat je niet moet 
vervallen in redeneringen als: kemwa
pe-ns zvn niet nodig, want die Russen zijn 
zo aa"di11, en je moet ook niet zeggen: ze 
zi;n nodig, want zij gaan ook door. Het 
11aat toch ook om ethi�che motie:';"· �m 
het gevoel van veiligheid en onve1hghe1d. 
en dan niet alleen als hel oorlog wordt. 
maar ook in vredestijd. Wat spelen die 
dingen voor rol in een samenleving. hoe 
beinvloeden ze de te<-hnolog1e en hoe 
ondermijnen ze de politieke demokratie? 
Die diskussie is naar mijn gevoel veel 
belangrijker. dan een diskussie over het 
vredes- en veiligheidsbeleid op wereldni
veau." 

RUDI BOON 
ARNOLD KOPER 
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