
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.
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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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