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KONTAKTEN

Deze nleuwsbrlef ls e€[ gezaBe]-LJke ultgave
van de vredeBbeweging ult Monnlckendan eE
Ed..m-Vofendam.

Stop de wapen- Plet Segers'
lvedloop Peerdecamp 8, Monnlckeltdan.

Telefoon 02995-)9'19
r.r.v.

Redakt leedre s
itrleuwsbrlef

Pennlngroeester

leleloon 02995-3277
,: erkgroep Hans van Drongelen,
tegen de kerrr- Voorhaven 164, Eata4.
v/apenwedloop IeIefoon02993-71164
EdanFVolendam

.A.nnle Koster,
Corn. Dlrkgzoonlaan 43,
Monnloketralan.

Joyce van _wl J k,
Trlntel 36, Monnlckend a.!r.
Teleloon 02995-4430
Ilneke Yan Feggelen.
Graaf Willemlaan 63,
Monnlckendan.
Teleloon 02995-3328
Postbank 0horek€ning 4566750
Kees Krrekman,
llercuriuslaan 55, Volendam.
Telefoon 02993-65605
Postbark Girorekenhg 3540474

De jeerlljkse bljdrage voor de Nieuwsbrlet
1a 10 gulden.
overmaken kunt u op bovenstaande glrore-
keningen. C

Vorngevlng
Nieuwsbrief

Roeland Koste!
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IIoe zit het roet het Vredesbeeld?
Rob CerneUs hoopt binnenkort klaar te zijn met
d.e herstehlerkzaarheden. De nateriaalkosten be-
dragen -f500. tot nu toe helbeq we f710 ontvan-
eenl U 

-kunt nog steeds un bijdrage leveren op

[lrorekenine 4656750 t.n.v. T. uan Feggelen.

.2



HET IN.F-AKKOORD

Ed Broeze
Medewerk* vrcdesbeyeging Edan / Voledan

Inle i.d ing

De totstanclkoming van het I.li.F.-akkoord is
een goede aanleitling on een aar:tal dingen die
hiernee verband houden op een rijtje te
zetten.De -geschiedenis van het akkoord is ui.t
het 1,1. R. C. Handelsblad overgenolaen, aie inhouai
hebben we samengevat.

Ilet akl<oord
-Het akkoord betreft de raketten voor d.e
kortere(bereik 500-1000 km) en de nlddel-
l ange afstand(bereik 1000-5000 lo)'die op
tle grond gestationeerd zi.irr.

-Deze lvorden bitrnen 7 jaat verrrietigcl.
- i'Iaarbi j rvederzijdse kontrole is afgesproken
de landeo mogen o.rD. 13 jaar lang inspecteurs
installeren bij elkaars bases.

-Rusland vernietigd 1575, Anerlka 400 reeds in
gebruik genonen kernkoppen.

-,loensdrecht krijgt geen kruisraketten, d.e
voorberej.ding wordt stopgezet a1s het akkoord
begia december wordt ondertekend door
Gorbatsjov en Reagan.

iTat blijft
ilat blijft zijn a1le overige kernwapens:de
korte afs tand swapens (houwi t sers r lJauce raketten
ete. ) rde strategische kernnapens,alle lrapens
van de korte en midaiell-ange afstand dle niet
op de grond geplaatst ziJn.Daarnaast is er ook
bij de "konventionele wapens't een enome voor-
raad. I'Ia t dus ook bll j ft is de noodzaak om te
blijven ijveren voor het verwijderen van alle
(kern ) rapens.ltfaar dat neent ale realerl voor tevr-
edenheitl met deze toch historlsche stap niet
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Aan de totstandkoming van
hct akkoord ovcr dc afschaffinS
van dc middcllangc-a-fstardsra-
kcttcn (INF) tussen Shultz cn
Sjevardnadzc, gistercn in Cena-
ve, zijl. zcvcn jaren van onder-
handelingen voorafScgaan. Een
ovcrzicht:

. 12 deccmbcr 1979: Navo-
dubbclbcsluit. De Navo zal
572 Amcrikaanse Pcrshing-2
cn kruisrakettcn irl Wcst-Eu-
ropa plaatscn, en stelt tegelij-
kertijd onderhandelingen
Ovcr Ontwapcning mct dc
Sovjct-Unic voor.

. I8 novcmbcr l98l: prcsi-
dcnt Rcagan stelt dc nul-op
tic voor. De Navo zal afzien
van dc voorgcnomen plaats-
ing a.ls dc Sovjct-Unic al haar
middcllangc-afstandsrakcttcn
vcrni€tigt.
. 30 novcmbcr l98l: dc ccr-
stc INF-bcsprckingen worden
irr Gcnavc gcopcnd.

. 3 fcbruai 1982: Moskou
stclt voor hct aantal kcrnra-
kctten wcdcrzijds mct twce-
derdc ic vcrmindcren. De on-
dcrhandclingcn stuiten her-
haaldclijk op dc schatting van
het wcdcrzijdsc aanta.l rakct-
tcn af.

o 23 novcmbcr 1983: dc eer-
stc Pcmhing-2 ratetten kG
men in Wcst-Duitsland aan.
Moskou verlaat de onderhan-
dclingsrafcl tc Cendve.. 12 maarl 1985: heropcninS
in Gcnivc van de onderhan-

'dclingen ovcr dric groepen
wapcns: ruimtewapens, stratc-
gischc wapcns en INF.

. lE-21 novcmbcr: cerste toP
ontmocting tusscn Rcagan en
Gorbatsjov in Gcndve. Gecn
akkoord ovcr ontwapcning.

. I l-12 oktobcr 1986: tweede
topontmocting tusscn Rcagan
cn Gorbatsjov in Rckjavik.
Dc twcc sprckcn ovc. een

mogelijke INF-ontmanteling
in Europa.. l6 juni 1987: de VS stellen
in Gcndve de dubbele nulop-
tic voor: climinatie van de
korterc-afstandsraketten en
van de langerc-afstandsraket-
tcn (50G5000 km). De twce
supcrmachten zouden clk
honderd kernkoppen buiten
Europa mogcn behouden.r 22 juli: Gorbasjov gaat ak-
loord mct een globalc nul-op
tie, mct inbegrip var de mid-
dcllange-afstandsraketten in
Azi€. Dc Amerikancn aan-
vaarden dit, maar willen de
72 Penhiog lA-rakcttcn
(wcstduitsc rakctten mct een
Amerikaanse kernkop) buiten
ecn cvefltuecl akkoord hou-
den. Bonn aanvaardt op 26
augustus 1987 dc ontmante-
ling van dezc rakcttcn.. l8 september: Shultz cn
Sjcvardnadzc bereiken in
Washington een principc-ak-
koord over INF en ccn in de
hcrfst te houdcn top.. 23 oktober: Ministcr Shultz
bczoekt Moskou. De twee
partijcn slaScn er niet in
overeenstemming tc bcrcikcn
ovcr een datum voor de top
en over dc laatstc onenighe-
den ovcr INF.. 30 oktoberi Sjcvardnadze
gaat naar Washington voor
cen twce dagcn eerder aangc-
kondigd bczoek. Rcagan kon-
digt aan dat hij Gorbatsjov
begin december in Washing-
ton zal ontvangen om een ak-
koord tc tekenen ovcr de ver-
wijdcring van de lNF-raket-
tcn_. 23-24 november: Shultz en
Sjevardnadze bcreiken over-
eenstcmming over dc laatste
dctails en kondigen aan dat
de VS en dc Sovjct-Unie een
alkoord hebben afgcrond -he( eerste wcrkelijke ontwa-

. peningsakkoord tusscn de su"
p€rmachten. (AFP, Reuter)
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VREDESMLMEK
in de prwincie l'hod-tbllaril
Annie Koster
Medeb/er isten vredsbevegin g Monnickenda n
Lid ad-interin groep vrdspolitiek Noord-Holland
Rond de s tatenve rlr le z ingen van het vorige jaar
heeft de initlatiefgroep in samenspraak met d.e
vredesbeweglnging no ord-Ilo ll.and eeB minirwr
eisenpaket (zie kers tmrnrre r 1986) geformuleerd.
en voorgelegd, aan de po'litiek verantwoordelijken
in de provincie lloord-l{olland. In een brochure,
die biJ gelegenheid van tie provlnclale verklez-
ingen wercl ui tgegeven rreikte ze voorbeelclen aant
hoe en op welke terreinen een vrealesbeLeici il de
provincie te ontwikkelen 1s. Ook al was cle resp-
ons vanuit de politlek matig,toch kan gesproken
lrorden ltran een geslaagd irltiatlef. De vraag die
echter overblijft is: Hoe nu verd.er ? Ig er van-
uit een gevoeL van saanhorl,gheid door tle vredes-
beweging in l,loord-lio1l-and een. vervolg te creUren
? il/at wi1 de vredesbeweging in Noord-flolland
zi.jrl ? IIo e willen we gezicht geven aan cle vredes-
beweging ln ltroord-Holland ? Deze vragen werden
aan onls (vertegenwoordlge rs van de tiiverse vre-
desbewegingen in l,loorid-Ho lland ) voorgelegd op een
studiedagrdie I0 oktober j.1. in Bevemrrijk werd
teorganiseerd. Na een levenclig gesprek bleek d.at
er een sterke behoefte was om tueer van elkaar te
weten en dat er veel meer sam:ergewerkt kan wordear
Conclusie lvas: De vredesbelveglng ln Noord-llol1antl
heeft baat blj een centrale plekreen geneenschap-
pelijk centrrrn van waaruit infor-natie en steun
voor de vredesbeweging gebod.en kan worden en van
waarrrlt mogeliJk ook samengeweDkt kan word.en.
Verder is besloten d.at een voorbereidlngsgroep
uet cieze opclracht aan het werk gaatron uit te
zoeken wat de mogeliJkheden zljn. Deae groep zal
25 april a.s. een voorstel vooileggen aan d,e
vredesgroepen in Noorci-Hollanil rdle dlt zuller
beoordelen. I{eer lnformatie kunt u kriJgen biJ
ondergetekende.

5:A.K,



EN NU DOOR6MN.....

,Jenny Moonen
I Hedeverkter vredes beqing Edan / Volendan

IIe t vele tluizenden waren we JI oktober in Den
Haag bij elkaar gekonen om te clemonstreren
tegen de kembewapening. 0n half II varen lre me u

tie b'us ult Purnerend vertrokken en otr 12 uur wa-
ren we op het Malieveldrwaar een groot podium
vras opgesteldrwaar vele zangersrgroepen en spre-
kers ian zlch'Ileten horen. langs cle kant stond-
en vele kraarpJes met nleuws en uiteraard met
t<offfe en eteii3. 0n 2 uur begon de denonstratie
langs het Binneoliof en het Vredespaleis,en on 4
uur waren we weer terug op het li'laLieveld. AI
ruet aI een geslaagcle dag. Het l1Jkt te gaan
lukken: geen kruisraketten in 'rlloensdrecht, als
gevolg van een akkoord over de ontrnanteling van
J procent van de kernvrapens in d'e lvereld. AI1e
reden dus on ou door te gaan met nieuwe akties,
want we zijn er nog lang niet.

-97'fr van de kernwapens valt buiten het I.I'J.F.
aklcoprd.

-De N.AVO ontwikkelt gevaarlijke nieuwe konven-
tlooele en nucleaire wapens.

-Reagaa gaat door net de mi.1i tariserin,g van cle
ruif, te ( Starwars ) .

Reden teueer oo a1s 'rredesgroepen nieuwe al<ties
te organiseren.

J,II.
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IN GESPREK MET
Heleen Slauerhoff

Heleen Buijs,/Joyce ran Wijk.
Medewerkslers vredes b eweging Monn ickendan

!?oensdagavond 25 n;;;fii" :.t. vrerdea we alrer-hartelijkst ontvangen d-oor lieleen Slauerhoff .
fu_ over:1eg met Heleen besloten we dat zij eerst
wat. zoa vertellea over haar komst naar [[onrxi,ck-
endamrhaar ',verk a1s onrbud.srrrouw en haar betrok-
kentLe id bij de v-red esbeweging.

IIet is a}qeer 19 jaar geled.en dat de fasilie
Slauerhoff itr ljonnickend.am knanu. .iyonen. Eigea-lijk lras het een nin of meer gedrongen verhui-zi:lg i.v.m. een fusie van het bedrijf,waar d.e
heer Slauerlroff toen werkte.Geboren ei. getogen
ir, L.,eeulcarden, wat nog te horen is aan een lichtnoord.elijk accentrnag nen verrachten dat hetyoor het gezi.n net a1 grote kindsren nj_et uee
zou va11en hier in het ivesten te aarden. Iiietsis echter ninder lyaar. Iieleeard.ie op ons over-
komt a1s een doortastende v-rourv die-haar tijd.ver vooruit isr4eeft geen monent bij d.e pal<ken
neergezeten.Ia 5 weken irr haar eigeirnu zogezelli6e rhuls gekanpeerd te hebb-n.rrias ze €,e -wend voor ze er erg in had.Nu moest6n er weer
nrieuwe kontakten word.en gelegd..Lr Leeuward.en
vas ze a1 jaren poli,tiek bezigbinnen de p.V. D. i',.eu de laatste 2 jaar vas ze daar voorzi-tter vande rooie yrouwen.Ilu zegt ze, d.at ze d.e Rooie
vrouwen alryeer een ach-terhaalde berveging vind.t,
omdat vrouwen zover gednancipeerd no;te; zijn'dat aparte. rrouiyenbevegfurgen nlet neer nodi!zijn et dat er een volkonen geli j kschake 1in!
rnet nannen raoet zijn.ilven tetr:g naar het vei-ledea :Door d.e buren irerd.en de-slauerhoffs nee-
genornen naar rirat achteraf bleekrde eerste nieur_jaarsreceptie op het gem.eentehuis. Hier ontmoette
Heleen natuurlijk a11er1ei nensen uit de geneeute
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politiek en b i-nnen de kortst roogelijke tijd. was
ze lYederoE actlef binnen d.e P.U.D.A. .Door haar
itzet r}raar naatschappelijk bewoget zijn eu haar
goede kontaktea net alIerlei Erensen zowel jong
als oud we rd. Heleen 15 jaar geleden i:r een jaar-
vergadering van de P..V.D.A. gevraagd. het oubud.s-
werk in I[onniekendam van d.e-grond te brengen.
Een juiste keus van deP.V.D.A. zoals later ge-
bleken is.De eerste jaren heeft Heleen dit werl<
samen roet haar man. getlaan, d.ie een groot deel- van
het adninl stratj.eve geheel voor zijn rekening
na&.Later noest ze dit noodgedr?ongen alLean doea.
Ze v:tndt dit heerLijk werk en prijst zich
gelultkig nu de steua te hebben varr een jurist
voor alLe ingewikkeld.e juridische zalcet . J aarli jks
kloppen nu nog zotrr" 55' I 80 mensen bij haar aan
voor hulprraadrhet invullen vatr foroulj.eren ect.
Heleen is eetr Vrouw die roor een ietier belang-
stelli.:eg en tijd. heeft en ook heel bewogen kan
overkomen.Ilatuurlij k vergt dit a11es veel tijd,
aandacht en energie. Toch blijft ze openstaan voor
en is getntereseerd in allerlei andere zakert,
waaronder het rrredeswerk. De ze dagz25 november,
werd bekendgetraakt dat het f .i,l-.F.-akkoord gete-
kend. kan worden.Heleen is er van overtuigd- dat
dit een stap in de 6oede rlchting i,s;een over-
winning voor d.e rrrede.Ze voelt zich er b1i.j nee.
Ze vindt riat de grote demonstraties hu:e nut heb_ben gehad en dat deze wel degelijk van i.anrlo ed. on
d-e uereldpotitiek zijn geweeit.ltru er Ous uit e i-nldelijk geen raketten in woensdrecht wordea gesta_
tionneerd.. kan zij niet anders zeggen dat ze-hie:.erg gelukkig nee is err zLet dit als een oversir-alng voor de vredesbeweging. Zij waarschuwt er
echter. voorrd-at nij rraensen van-de vrede sbel,reging,
nu niet moeten denken dat we er aI zi.in.Steeds -'
zu-l-lee ffe weer de aandacht noeten vesfigen opvredeszaken.De mensen noeten au eenmaal-bj,j fijd.
,en wijle ryorden izakkerge schud. Vo or ljo:rnick5nd.afr
betekent dit actief doorgaan en de m-ensen bfijveainfofiaeren.

Veruolg op pagina 9.
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Zo hebben rve een hel-e avond gezellig en toch we1
heel erg leerzaam met HeLeen Slauerhoff zitten
praten.Eigenlijk nog veel te kortrwant d.it is
een oproerkeli jl<e vrouwrd.ie door haar aanwezigheid
a11een aI vertrouwen afclwingt.

H.B.
J. v. lri.

PROCESNIEIJWS

Verbiedt de krrrisraketten.

0p 10 septenber 1987 werden voor het gerechtshof
in Den liaag de pleicloolen gehouden ln ons hoger
beroep tegen het vonnls van ale Arrordlsseuents-
rechtbank in Den Haag die zLch rzoals bekend,
onbevoegd had verklaard.. Dlt numuer bevat eenuitvoerig verslag van dat gebeuren. De uitspraak
is bepaald op J0 decenber a.s.

t
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Als antwoord op onze vraag of we vertler noeten
gaan Eet on€r proces a1s de plaatsing van kruis-
raketteo In Woersdrecht onzeker wordt of zelfs
niet doorgaatrhebbea ire oeer cl.an honderd react-
ies blnnengekregen. Er wareB slechts 2 briefsch-
rlJvets die vorden clat we moeten stoppen. Er wa-
ren eenvoudige , aat zeer welkome reacties 1n d.e
vomt vac een extra gift net de vermelding :
d.oorp.anl Er klranenro ok zeer wellrororkorte en 1a-
nge brieveo die het bestuursstandpunt steunden:
Het proces noetrhoe dan ook d.oorgianral is er een'
I.N.F,-akkoord gesloten en geratificeerd. De
prl.nclpiule rraag roet beantwoord vrorden of
kruisraketten we1 mogen volgens d.e internationale .
rechtsregels, We waren verrast dat d.ie overtulging
zo sterk iu de veLe brieren d.oorklonk.

Achtergrondnieurs internationaal.
TlJdens het congres van ale I.P.P-lI.,y. in liToskou
werd, deze zoner een granmo foonplaat aangeboden
door d.e Zweedse afdeling. Deze plaat is genaakt
door een groep van 220 Zweedse artsen. 0p de ene
kant vlndt nen composities van BachrPavol Sinai
en olivier Messlaen. 0p de vocale kant: 2 negro-
spirituals en het gedeelte HalleluJah uit d.e
Ii{esslah ven l*lnde1 oet xoi jns inziens het hoogte-
puxt etr tegelijk het hoopgevende:

A 1111 will be a strean,
a stream w111 be a flooti.

i,,{uzlek : Ingenar Tessln. Verzen: Lars Larsson.
Te bestellen biJ het seeretariaat Minahassa-
straat I ia Amsterdan. Telefoon 02O-91778i.
GLroz 5659344. Kosten: f 1o,-

Ult : Procesnieuws nrua-E e r I0
(november 1987 )

.ro



EURO PA KERNWAPEI\II/R IJ ! !...?

Ed Broeze
Medeverker wdesbeveging Edan / Volerf,an

0p 10 september j.1. hj.e1d de generaal bulten
dienst Von Mayeafeldt een inleialfulg in lvlonnlck-
eudan over een kernwapeavriJ Europa. In aiit
stukJe iets over d.e itieeeo van Von Mayenfeldt.
Deze ideeen draagt hlJ zeer aktief uitrin het
kader van tle organi satie :" Generaals voor d.e
vreale".Deze is werelclwijd bezi.g met het lobby-
ec met regerlngen r legerle idingen ect. om de
ontspannilg en ontwapeni:rg te bevorderen. Van
cieze organisatie zi-jn ook oostblokgeneraals
11d. overigens verkreeg Von MayenfeLdt al- be-
kendhej.d in cle diskussle eind T0rbegin BO-er
JareE over de toen nog geheten noderaisering
vao de kernwapensrook in zljn fuaktie van
hoofd van de KoniDlrilijke Milttaire Acad.enie.
ZiJE aloorwrochte verhaal zal lk in een aantal
stellingen proberen samen te vatten.
I. Een korzrwapenvrij Europa is zeer d.e moeite

waard,zelfs(en, ook)al is de (kern)bewapen-
ing nog niet verdwenen.

-Het is een " vertrouwenwekkende naatregel" van
de eerste ord.erals zodanig een beginrvoottzet-
ting en bezegeling van een ontspanning.

-De atoomdrempel wordt enorn yerhoogd.,wat het
ri,si.co van een atoomoorlog zeer verlaagt. Dit
effect 7-aal, z Ldn toel-ichten aan bijv. de
atoomgranaten voor de IB(?) lnch houwitsers.
Deze granaten zijn echt bedoeLd orx irr een
veldslag te worden ingezetrwat het effect van
afschrikking door de grote intercontiaentafe(strategische) wapens veroind.ert. Daarnaast
zal in een echte oorlog de kans groot zijn,
door verbroken verbindingen ,dat een bevel-
voerder op ei.gen houtje beslj.st d.eze "tact-ische'r kernwapens in te zetten. Twee roechanis-
reu alie (nu) tot verlaging van de atoomdrempel
leidenren die op heel- veel van de atoomwapens
il Europa van toepassing zijn.Daarnaast is er

11



ook eer! grotere Ioogeliil(hej-d te reageren,
omtiat de-tijd die een atoomraket nodig heeft
toeneent door tie grotere af te leggen afstan-
alen. llierdoor is er meer gel-eSenheid op "ver-
gissirgen" of and.er onbedoeld gebruilr van ker
nivapens op een niet de:astreuze nanier te
reage re n.

-Er kont geld vrij d.at aan een rechtvaardiger
verdeling van de ri jkd.omnen van de wereLd kan
(en noet) worden besteed.

2. De konsekwenties van een ke rnr/apenvri j llur-
opa zLJn verstrekkend.Zo noeten ook veel
konventionefe wapens worclen ontnante ld,
ondat die ook voor atoombommen gebruikt
kuooen word.en ( o. to. geschut, rake t ten ect.).
Dit versterkt de effecten nog eens.

1. NU ln een keer een kernwapenvrii [uropa is
yraarschijnlijk een te grote stap;de ontspa-
ning is daarvoor nog te veel aflvezl Srzodat
de NAV0 alan zijn heL:. zaL gaan zoeken in
versterking van de konventionefe ltapens.
Er zal dus in fasen gelverlct moeten ivorden.

4, 0verlgens is het een fabel dat de IIAVo in
konventionele wapens zwakker j.s dan het
illarschaupact.

5. A1s niet tegelijk aan vermj.ndering van tle
konrnenti.onele wapens wordt gevrerkt , wordt tle
a1 bestaande wapenwedloop hierin versterkt,
zodat er uiteindelijk naurvelijks een verbe-
teriag optreedt;het geld korot niet vrij voor
betere bestedlng:ueer rechtvaard-i.gheid.

6. Ilet denken noet niet neer gaan i:r terten van
wederzijdse afschrikklngruaar in termen van
wederzijtise afhankeli j khe ial voor eigen veil-
igheid. (Als voorbeeld gebruikte Von llayen-
feld.t:d.e hlstorische vijanden Duitsland en
FrankriJk zu1leB elkaar vanuit dit besef ook
nlet neer aanvallen. )

7. Het ljvereo voor eigen veiligheid noet gaan
plaatsurken voor -een ijveren voor wereldwiide
iechtvaarttigheltl("Ik vind het nog een won-
cter tlat ze (tle derde wereld) niet aI lang
oDze rljkdoeeen ziin komen ha1en").

'. 
12
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Uw v-erslaggever korl een lvat ner:kwaard.ige geryaar-
wonding: roet eer. (oua-; geaeraal i:r geEprdk over
ontrapening en vrede ,niet onderdruk[en. Aan het
e i:rd. vaa d,e avond dacht ik yrel:rtwaren er rnaar
neer van zulke generaals,ir- dieast'r.

trE

WAT HEEFT EEN I/REDES-
Beweging nog voor zin ?

K.Spronk
0 e reforn eerd gedi kant lbmick enda n
ilet nut van de wed.esberging_ word.t nogal eens intwij fe1 getrokken. Dragen-a1'hiir-ictlitieiten
EerkeLijk iets bij aau d.e oplossing van de grote
probl_enen rzaarvoor t.re staan? Biengt ze v-red.e en
weJ-zj-irt voor iedereen dich terbij ?-Soros lijkt het
:l^]t:{?Iduud op dat werlcelijke iooru_itgang a1_

grijke l-eiders.
1een, naar. afhangt van d.e tevfiegingen ?an tefan_gf]..lKe lel-defs.Dat er u-iteindel i ik c.eqn tu z,rr i c_er uiteindeli;k geen krlui s-
_raketten i:r iled erland geplaatei lufien woraen.bi jvoorbeeld,1i jt(i i:a de' ""."i" pG;t; ;;'*"''
d.anken te zijn aan de behoefte rin de
secretaris-g. eneraal van de comm:nistische partijia d.e Sonjet-Unie ow zich te profileren afsvred.estichter en ni,et aan d.e irele soms zeer
massale -betogingen hier te lande.l{u is het deyTa"g of een dergelijk susces aan d.e onderhande_rlr€sra1'e1 niet Eede te danken j-s aar. d.e sfeerdie werd gekneekt d.oor d,e vefe aetiui.Gar Aatis-nxoeilijk meetbaar.Het zou echie. Uest oolrwe1 eens zo kunnen zijn_ dat tret lefangrijksteresultaat ran die m:assale acties ae iElievoer_ders. zelf. geldt.IIet heefi voora:. net-iurroe]- 

"arrsaanhorigheid versterkt. Het wertt 
-leiloed.igend. 

:kijk eens net hoevelen s,re zijnl Of nen-naaibui.ten toe zoveel bereikt *"i eere ,rs"afit"it
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Eag b€trijfeld rord.eB. lguzea-Hoe hard. je ze
ook schreeurt-bIl jvel} olgEtruanceeld en bewerkenbU andersd.enkerd€n s lechts reerziB. DaaroE zie
lk d.e belaEgrlJkste ta8k ra-E ale rredesbeweging
:!1et lu eeE dergelljk grootschallg actlvlsn€.
v€e1 beter dar zuLke kortEtonallg€ Eaalfestatiests het geduldlge eD volgelruudell f,erkeE aan ale
basls. Vred.e is niet 1B eeE klep te bererkeB.
A1 kreeg Je a1le ker8wapens (en dat zlJn er
heel rat eee! daa het relatief klel!,e aantal
krulsvluchtwapeDs ) d.e rereld ultrdar f,as daatTee
de !'rede Eog n.iet belelkt. Daarroor Is er a1Ier-
negeo ee! Leve,Ishoudlng Eodlg dle bllJkbaar niet
valzelf spreekt sD dle daaro!0 steeds weer ge-
6timrleerd, @et worden. l{a&r Eensea 1n hur plaat-
selljks sltuatle Blet IE yrede kuanea levenrdoor
verschll lB iaz icht, stetus, ras of natlonaltteit,
hoeve[ yte wei.nlg te verrachten vaB vrede en wel-
ziJn iJl groter rerbard.. Daaraan rerken aan de
basls !B yaak noelzaaE eB refu.ig spektaculair.
Itet kogt nee! d.a!1 eea spandoek en een vdje
Eiddag.Maar het 1s de Boeite Faard. EeI] beweging
dle op deze me.n16r op gang is gebracht bluft
het lan€ste d.oorwerken.

K. S.

AGENDA
Psychologen voor d.e vrede orga[Lseren:

Cursus :"1even 1n deze doodscultuur'r.
0p alolderdagavonden van 20-22 t vr .
Data2 4 et I8 februari

1, 17, 1I naart
I apr1l I98B

Tre fwoorden idreiging oorlogrbeelden over d.ooci
vergankeliJke sJrmbolen van leven
o[gaan net angst, koufliktea.

Plaats; Castrlcum of BeverrYii k.
Kosten: J 25r-
Be1 voor inforuatie: O25Io-$154 of o25ro-

57884 .
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