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Voorbij de hollanditis
De antikernwapencampagnes in Nederland en België (1979-1985)

Recentelijk ontstond zowel in
Nederland als België ophef over
de aanstaande modernisering
van verouderde Amerikaanse
kernwapens, die onder
meer zijn opgeslagen in
Volkel en Kleine-Brogel.
Dertig jaar na de grootste
massademonstraties uit de
Nederlandse en Belgische
politieke geschiedenis
is het vraagstuk van
de kernbewapening
nog immer actueel,
maar is van protest
nauwelijks tot geen
sprake meer. Hoe anders was dat in
de hoogtijdagen van de internationale
vredesbeweging eind jaren 1970, begin
jaren 1980? Het navo -dubbelbesluit
van december 1979 voorzag destijds
in de mogelijke plaatsing van nieuwe
kernwapens in West-Europa. Nergens

in Europa ging het protest tegen dat
besluit zo lang door als in Nederland
en België. Het is dan ook opmerkelijk
dat binnen de geschiedwetenschap
en sociologie vooral is gewezen
op de uniciteit van de Nederlandse
vredesbeweging en meer specifiek
nog op de bijzondere rol van het
Interkerkelijk Vredesberaad. Het Vlaams
Aktiekomitee tegen Atoomwapens in
België gold immers eveneens als de
drijvende kracht achter het landelijke,
grootschalige protest tegen de
kruisraketten tot medio jaren 1980.
Op basis van een vergelijking van de
antikernwapencampagnes van beide
organisaties nuanceert dit onderzoek
de uitzonderingspositie van het
Interkerkelijk Vredesberaad en laat
het zien dat er nauwelijks wezenlijke
verschillen bestonden tussen de
werkwijze, strategie en acties van beide
vredesorganisaties.
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Het atoompacifisme 			
als Hollandse ziekte
De gedachte dat de Nederlandse vredesbeweging uniek was in Europa kreeg al tijdens
het antikernwapenprotest van eind jaren
1970, begin jaren 1980 vorm. Onderzoekers
en journalisten zochten naar verklaringen
voor het nagenoeg gelijktijdige protest in
verschillende West-Europese landen. Nederland behoorde net als België, Italië,
Groot-Brittannië en de Bondsrepubliek
Duitsland tot de lidstaten van de NoordAtlantische Verdragsorganisatie (navo) die
volgens het dubbelbesluit moesten overgaan tot plaatsing van de nieuwe Amerikaanse kernwapens, tenzij onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de SovjetUnie over de vermindering van het aantal
nucleaire middellange afstandsraketten in
Europa een uitkomst boden – vandaar de
benaming ‘dubbelbesluit’.
Opvallend was dat het antikernwapenprotest in Nederland al ruimschoots vóór
dat besluit gestalte kreeg dankzij een goed
georganiseerde vredesbeweging. Walter
Laqueur, een Brits-Israëlisch historicus
die werkzaam was in Amerika, stelde in
een spraakmakend artikel in 1981 dat het
neutralisme dat in Nederland de kop opstak een groter Europees fenomeen was geworden. Het protest tegen de Amerikaanse
kernwapens getuigde in zijn ogen van een
zorgelijke neutrale opstelling in het OostWest-conflict en een zekere afkeer van het
Atlantische bondgenootschap. Het nieuwe
pacifistische denken in Nederland vatte hij
daarom samen onder de term ‘hollanditis’,
waardoor hij de indruk wekte dat deze Hollandse ‘ziekte’ zich blijkbaar had verspreid
naar andere Europese landen.1
Al vrij snel kwam de opvatting van Laqueur ter discussie te staan. Gold Nederland
werkelijk als een besmettingshaard? Voor
vredesactivisten was de hollanditis destijds
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weliswaar een mooie geuzennaam, maar
vanuit historisch perspectief lijkt de these
feitelijk onjuist. Zo is historicus Remco van
Diepen van mening dat het atoompacifisme,
waar Laqueur op duidde, geenszins een van
oorsprong Nederlands verschijnsel was.
Ook elders kende de opkomst van de antikernwapenbewegingen een heel eigen
dynamiek en voorgeschiedenis. Al vanaf
begin jaren 1960 organiseerden protestgroepen in België anti-atoommarsen tegen
het toenemende aantal kernproeven en de
mogelijke escalatie van de kernwapenwedloop. Het atoompacifisme werd eind
jaren 1970 eigenlijk dus gewoon nieuw
leven ingeblazen. Van grote invloed voor
wat betreft Nederland en België waren de
sociaal-culturele en politieke veranderingen vanaf eind jaren 1960. De aandacht voor
immateriële thema’s als vrede en veiligheid
was een gevolg van de groei in welvaart, de
ontzuiling, maar vooral ook van de spanningen in de Koude Oorlog. De hollanditis
doet dus afbreuk aan het feit dat in België,
en zeker in Vlaanderen, eveneens al vroeg
sprake was van een zeer grote en gestructureerde vredesbeweging. 2
Het is daarom veel interessanter om te
kijken naar de verrichtingen van het Interkerkelijk Vredesberaad (ikv) en het Vlaams
Aktiekomitee tegen Atoomwapens (vaka)
ten tijde van het protest tegen het navodubbelbesluit (1979-1985). Volgens de
Amerikaanse historicus Lawrence Wittner bestaat er geen twijfel dat het ikv de
leidende kracht was in de wereldwijde vredesbeweging en als inspiratie gold voor
andere vredesbewegingen. Het ikv was met
name uniek om zijn ontspanningspolitiek
ten opzichte van Oost-Europa, waarbij het
Affiche voor een anti-atoommars in Brussel
op 24 maart 1963. Ontwerp: Willy Warnier
(Amsab-ISG, Gent)
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de kernwapenproblematiek verbond met
de repressie in het Oostblok. 3 Maar was het
ikv wel wezenlijk anders in zijn strategie en
visie dan het vaka? Het blijft bijvoorbeeld
onduidelijk in hoeverre het ikv nu precies
heeft bijgedragen aan de internationalisering van het protest en bijvoorbeeld van
invloed is geweest op partners als het vaka.
Sommige Nederlandse en Vlaamse onderzoekers als Duco Hellema, Menno Bos en
Patrick Stouthuysen hebben al op enkele
parallellen gewezen tussen de Nederlandse
en Belgische vredesbeweging, waarmee
de uniciteit van het ikv verder in twijfel
wordt getrokken. Behalve het langdurige
protest in beide landen, waren beide vredesbewegingen volgens hen in staat om een
zeer grote massa op de been te krijgen en
binnen de opeenvolgende kabinetten verdeeldheid te zaaien over de plaatsing van
de kruisraketten. 4

Strijd om de hegemonie

Met het einde van de Vietnamoorlog verschoof de aandacht binnen de wereldwijde
vredesbeweging midden jaren 1970 algauw
naar de hernieuwde kernwapenwedloop.
Terwijl de Sovjet-Unie angst inboezemde
met de plaatsing van een nieuwe generatie
middellange afstandsraketten, overwoog
de Amerikaanse president Jimmy Carter
om het navo-arsenaal uit te rusten met het
zogeheten neutronenwapen, in de volksmond kortweg neutronenbom genoemd. De
ophef over dat wapen was groot. In tegenstelling tot de bestaande kernwapens zou
bij het gebruik ervan slechts een geringe
explosie plaatsvinden, maar relatief veel
radioactieve straling vrijkomen. Daarmee
Affiche van het ikv voor de Vredesweek van 1979.
(iisg, Amsterdam)

was het wapen volgens critici enkel bedoeld
om slachtoffers te maken en zou de kans
op daadwerkelijke inzet van kernwapens
aanzienlijk verhoogd worden. Bondskanselier Helmut Schmidt reageerde dan ook
terughoudend op het voorstel van president
Carter en vond dat er eerst voldoende mandaat moest zijn binnen de navo alvorens
het neutronenwapen in West-Europa werd
geïnstalleerd. Hij uitte ook zijn bezorgdheid
over de geloofwaardigheid van de Amerikaanse atoomparaplu die de Europese veiligheid moest waarborgen. De logica binnen
de navo was dat er spoedig een antwoord
moest komen op de installatie van de Sovjetraketten. 5
De neutronenbomkwestie vormde het
startsein voor de antikernwapencampagnes in Nederland en België. Volgens de Amerikaanse plannen zou dit nieuwe kernwapen immers in deze twee landen opgeslagen
worden. De campagnes tegen de neutronenbom kwamen na de zomer van 1977 al
van de grond. De politieke opschudding in
Nederland was daarbij aanmerkelijk groter
dan in België. Zo begon de Communistische Partij van Nederland met de oprichting
van het comité Stop de Neutronenbom een
grootschalige, landelijke handtekeningenactie, waarmee de kernwapenproblematiek op de politieke agenda kwam. Hoewel
het ikv tijdens de jaarlijkse vredesweek in
september een eigen campagne lanceerde
onder het motto ‘Help de kernwapens de
wereld uit, om te beginnen uit Nederland’,
zag het oecumenische vredesberaad algauw
in dat een samenwerking met het linkse
comité niet kon uitblijven als men politiek
succes wilde boeken. Terwijl de campagne
voor wereldwijde ontwapening er een van
lange adem was, vormden de acties tegen
de neutronenbom een handige kapstok voor
het ikv. Vooral dankzij de lobby van het
ikv sprak het Christen-Democratisch Appèl (cda) zich uit tegen de opname van de
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neutronenbom in het westerse defensiesysteem en ontstond een tweespalt met de
liberalen binnen het kabinet-van Agt. Het
kwam zelfs zover dat minister van Defensie
Roelof Kruisinga (cda) begin maart 1978
zijn ontslag indiende omdat hij zich moreel
niet kon verenigen met de mogelijke introductie van het neutronenwapen. 6 Twee
weken later organiseerde Stop de Neutronenbom in Amsterdam een Internationaal
Forum tegen de Neutronenbom, dat werd
afgesloten met naar verluidt de tot dan toe
‘grootste protestdemonstratie in Europa’.7
Zo hoog liepen de gemoederen in België
allerminst op. Weliswaar nam het Overlegcentrum voor de Vrede (ocv), waarin dertig
Vlaamse organisaties waren vertegenwoordigd, in oktober 1977 het voortouw met de
campagne Ontwapenen om te Overleven en
bestond er een nadrukkelijk streven om
gelijklopende initiatieven in Vlaanderen en
Wallonië te starten ter voorbereiding op de
gemeenschappelijke manifestatie in Brussel in mei 1978. Toch stond volgens André
De Smet, de oprichter van het ocv, de nog
altijd verzuilde structuur van de Belgische
samenleving een sterke eenheid tussen de
verschillende organisaties in de weg. 8 Mede
daardoor bleef de invloed van de Vlaamse
vredesbeweging op de Christelijke Volkspartij (cvp), de grootste regeringspartij,
beperkt. 9 Bovendien speelde een ander
gevoelig thema: de verdere federalisering
van België volgens de Egmont- en Stuyvenbergakkoorden, die niet alleen leidde tot
de val van het kabinet-Tindemans ii, maar
ook de neutronenbomkwestie naar de achtergrond verdreef. Tegen het eind van het
jaar bleek dat het Pentagon besloten had om
het productieproces van de neutronenbom
over een langere periode te spreiden, in de
hoop dat daarmee het antikernwapenprotest tot een einde zou komen.10 Niets bleek
minder waar.
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In januari 1979 diende zich in de navo een
nieuw moderniseringsplan aan, de basis
van het eerder genoemde dubbelbesluit dat
voorzag in de plaatsing van Amerikaanse
kernwapens in West-Europa. Halverwege
dat jaar werd duidelijk dat Nederland en
België, als zijnde trouwe bondgenoten, tot
de plaatsingslanden behoorden. Uitgerekend deze lidstaten maakten onder druk
van de nationale vredesbeweging op 12 december 1979 een voorbehoud bij het navodubbelbesluit, zodat zij later zelfstandig
konden beslissen over de plaatsing van de
toegewezen kruisraketten.11 De groei van
de vredesbeweging onder leiding van het
ikv en het vaka bleek van groot belang voor
die terughoudendheid.
Het ikv was midden jaren 1960 opgericht als een kerkelijk studieorgaan, maar
ontwikkelde zich eind jaren 1970 tot een
politieke actiegroep van formaat. Terwijl
op plaatselijk niveau lokale ikv-kernen als
paddenstoelen uit de grond schoten, kende
de Stop de Neutronenbomcampagne een
terugval. Zo was er feitelijk sprake van
een overdracht van de hegemonie binnen
de Nederlandse vredesbeweging. Daar
speelde ook in mee dat het ikv een geheel
andere visie op de wapenwedloop en de
Koude Oorlog had dan zijn communistische
equivalent, die het bijvoorbeeld naliet om
zich uit te spreken tegen de voortgaande
plaatsing van de Sovjetraketten. Volgens
het ikv waren zowel de Verenigde Staten
als de Sovjet-Unie verantwoordelijk voor de
dreigende escalatie van de wapenwedloop
en het vijanddenken in Europa.12
Een soortgelijke discussie speelde ook in
Vlaanderen. Binnen het ocv ontstond een
conflict over de vraag of er deelgenomen
moest worden aan een internationale maniAffiche van Vrede vzw tegen de neutronenbom, 1978.
Ontwerp: Peter Emmer (Amsab-ISG, Gent)
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festatie in Brussel waar ook linkse organisaties uit de Bondsrepubliek Duitsland vertegenwoordigd zouden zijn. Onder meer Pax
Christi Vlaanderen meende dat de Vlaamse
vredesbeweging haar politieke kansen zou
minimaliseren als ze in zee zou gaan met
organisaties die nauw verbonden waren
met de Sovjetpolitiek. Toen een oplossing
uitbleef, besloot André De Smet, woordvoerder van het communistische Vrede,
om met een tiental uiteenlopende organisaties een maand voor het dubbelbesluit een
nieuw actiecomité op te richten: het vaka.
Net als het ikv beschikte het vaka over
een nationaal bestuursorgaan en over diverse werkgroepen, en maakte het gebruik
van een handig lokaal netwerk, dat vooral
bestond uit wereldwinkels en vormingsinstellingen. Volgens Stouthuysen ontbrak
een dergelijk netwerk in Wallonië en was
daar evenmin sprake van een pacifistische
traditie zoals Vlaanderen die kende.13 Dat
droeg bij aan het feit dat het vaka, meer
dan zijn belangrijkste Waalse partner, het
Comité National d’Action pour la Paix et le
Développement (cnapd), van invloed was
op de Belgische vredesbeweging.
Kort voor het dubbelbesluit vond in
Utrecht en Brussel een nieuwe demonstratie plaats met als inzet een volledige
afwijzing van het Amerikaanse kernwapenprogramma. Het voorbehoud van de
Nederlandse en Belgische regering was dus
een zeer bescheiden succes.

Internationalisering 			
van het protest

Van meet af aan was duidelijk dat het protest tegen de kernwapenwedloop een internationale dimensie had. Zo stonden het ikv
en het vaka niet alleen voor de uitdaging
om de nationale campagne te ontwikkelen,
maar ook om samen te werken met vredesbewegingen uit andere landen. De inval van
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de Sovjet-Unie in Afghanistan op kerstdag
1979, twee weken nadat het dubbelbesluit
was genomen, zorgde ervoor dat van onderhandelingen met de Verenigde Staten
over wapenvermindering voorlopig niets
terecht zou komen. In het voorjaar van
1980 organiseerden het ikv en het vaka
dan ook nieuwe acties, zochten ze bondgenoten en breidden ze de campagne uit op
lokaal niveau. De Nederlandse en Belgische
vredesbewegingen voerden in februari al
een eerste verkennend gesprek om acties
op elkaar af te stemmen, wat voorlopig nog
geen gevolg kreeg.14
Ondertussen spoorde het vaka via De
Vlaamse Vredeskrant sympathisanten aan
om zich in groepen te organiseren en de
doelstellingen te bespreken zoals die door
de nationale stuurgroep van het vaka waren geformuleerd, te weten continuering
en coördinatie van het protest, informatiewerk en internationalisering. Men moest
zich vooral niet inlaten met ‘extremistische
groepjes’ die enkel verdeeldheid wilden
zaaien! Concreet wilde het vaka de regering-Martens laten aansturen op een uitstel
van het plaatsingsbesluit met een redelijke
termijn van twee jaar, zoals in Nederland
overeengekomen was.15 Daarvoor organiseerde het vaka met het ocv en het cnapd
op 26 april 1980 een nationaal forum in
Brussel en een week later een demonstratie bij vliegbasis Kleine-Brogel. Hoewel die
acties nog op weinig animo konden rekenen,
kreeg het vaka openlijk steun van verschillende linkse oppositiepartijen.16 De regering
gaf weliswaar gehoor aan de eis tot uitstel,
maar ondertussen was binnen de katholieke gemeenschap een zekere argwaan ontstaan tegenover het vaka. Zo wenste Pax
Christi Vlaanderen slechts waarnemend lid
te zijn van het niet-representatief geachte
Vlaamse actiecomité. Het katholieke dagblad Gazet van Antwerpen begon zelfs een
lastercampagne tegen het vaka onder de
Matthijs van der Beek

titel Agitatie is hun beroep. In dat artikel
werd gesuggereerd dat De Smet het brein
was achter een complot van het Kremlin.
Daarop spande het vaka een proces aan
tegen de krant. Het in wezen pluriform samengestelde comité zat niet te wachten op
een communistisch etiket.17
Hoewel het ikv al langer campagne voerde, ondervond het vergelijkbare problemen
als het vaka. Het voornaamste probleem
vormde de spanningen tussen het ikv en
de negen aangesloten kerkgenootschappen.
Zo was het ikv weliswaar vrij om zijn eigen
weg te gaan, maar bestonden er wel degelijk
bedenkingen bij de gekozen actiestrategie.
Van oudsher waren de kerken geneigd zo
veel mogelijk afstand te bewaren tot de
politiek. Maar als het aan de invloedrijke
ikv-secretaris Mient Jan Faber lag, zou het
ikv veel sterker staan als de kerken zich
unaniem zouden scharen achter het voorstel voor eenzijdige ontwapening ofwel de
verwijdering van alle kernwapens uit Nederland. Daarvoor begon het ikv in het voorjaar
van 1980 een rondgang langs de kerken.18
Het gewenste resultaat bleef uit: van de drie
grote kerkgenootschappen steunde alleen
de Hervormde Kerk het ikv-voorstel. Het is
goed mogelijk dat de beeldvorming dat het
ikv – zij het incidenteel – met het communistische Stop de Neutronenbom samenwerkte,
een reden was dat de Geformeerde Synode
en de bisschoppen afhaakten. Ook beschikte
het ikv ondertussen over zo veel grondige
kennis over de kernwapenproblematiek, dat
de kerken het volgens ikv-beraadslid Henk
Gerritsma ‘niet langer konden bijbenen’. Het
gevolg was wel dat het ikv tamelijk alleen
stond in zijn poging om regeringspartij cda
aan zijn zijde te krijgen. Dat moest toen vooral gebeuren via de vele lokale kernen, die
soms maar moeilijk aan te sturen waren.19
De nationale campagnes van het ikv en
het vaka stuitten dus op hun grenzen. De
steun van de grote politieke partijen was

vooralsnog een illusie. Toen de Amerikaanse
president Ronald Reagan, een fervent voorstander van een spoedige uitvoering van
het dubbelbesluit, in januari 1981 aantrad,
verhoogde de urgentie bij de vredesbewegingen om de handen in elkaar te slaan. Er
volgde een reeks van gezamenlijke internationale acties, met als hoogtepunt de demonstratiegolf in het najaar. Het ikv speelde
volgens historici als Wittner en van Diepen
een onmisbare, zo niet dominante rol in
de Europese samenwerking, maar daarbij
wordt wel vergeten dat er al bestaande
initiatieven waren. Stop de Neutronenbom
organiseerde jaarlijks een internationaal
forum tegen de wapenwedloop, terwijl het
vaka al in november 1980 bij de buurlanden
informeerde of er geen gezamenlijke betoging georganiseerd kon worden. 20
De aftrap van het gezamenlijk protest
tegen het dubbelbesluit vond plaats op 18
april 1981 in Brussel, waar het hoofdkwartier van de navo was gevestigd. Het vaka
trad samen met het cnapd als gastheer op
van een internationale paasmars waaraan zo’n vijfduizend activisten uit België,
Nederland, Groot-Brittannië en de Bondsrepubliek Duitsland deelnamen. 21 Met het
oog op de herfstdemonstraties zorgde het
ikv daarna voor meer structuur door een
internationale coördinatiegroep van gelijkgezinde westerse vredesbewegingen
op te richten, het International Peace Communication and Coordination Center (ipcc).
Het ikv zorgde voor de huisvesting en financiering van het ipcc en organiseerde
regelmatig bijeenkomsten. Sindsdien werden de platformteksten en officiële leuzen
van de verschillende vredesbewegingen
op elkaar afgestemd. Zo hadden het ikv en
het vaka als belangrijkste eis dat noch op
eigen grondgebied, noch elders in Europa
nieuwe kernwapens geplaatst mochten
worden. 22 Tijdens het jaarlijkse ontwapeningsweekend van de Verenigde Naties in
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Affiche voor de
betoging van 25 oktober
1981, georganiseerd
door het ocv en vaka.
(Amsab-ISG, Gent)

oktober vormden de Europese hoofdsteden
het decor van het antikernwapenprotest.
De demonstratie in Brussel trok maar liefst
200.000 mensen, die in Amsterdam kon
zelfs op het dubbele aantal deelnemers rekenen. Het politieke effect bleef opnieuw
gering. Tot een wijziging in het defensiebeleid van Nederland en België kwam het
niet. Wel gingen eind november de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten
en de Sovjet-Unie in Genève eindelijk van
start, maar die golden volgens Faber slechts
als een propagandaopvoering waarmee de
grootmachten de publieke opinie voor zich
wilden winnen. 23
14 / BROOD & ROZEN 2014-1

Ontspanning van onderop
Het scepticisme tegenover het onderhandelingsproces in Genève werd alleen maar
groter toen de situatie in Oost-Europa aanzienlijk verslechterde. De opkomst van verschillende democratiseringsbewegingen
in de Sovjet-Unie en haar satellietstaten
kon rekenen op een keiharde reactie van
de regimes in kwestie. De Poolse vakbond
Solidarność werd in december 1981 zelfs
compleet verboden. Voor het ikv was het
duidelijk dat een kernwapenvrij Europa nog
geen garantie op vrede was. Alleen met een
zogenaamde ontspanning van onderop kon
een einde komen aan de militaire blokken
Matthijs van der Beek

Affiche voor een
vredesbetoging in het
West-Duitse Düsseldorf,
georganiseerd door het
ikv in samenwerking met
het Serviceteam (Keulen),
de Initiative Kirche von
Unten (Bonn) en de
Aktion Sühnezeichen/
Friedensdienste (Berlijn).
(iisg, Amsterdam)

die Oost en West verdeelden. Dat hield in
dat westerse vredesbewegingen actief contact moesten zoeken met zowel de ‘officiële’
vredesraden als met de kerkgenootschappen, onafhankelijke vredesgroepen en
dissidenten in Oost-Europa. Alleen via een
dergelijk tweesporenbeleid kon volgens het
ikv worden bijgedragen aan een werkelijk
ontspanningsproces tussen Oost en West.
Een ideaal platform voor het ikv om deze
ontspanningspolitiek te promoten, was het
jaarlijkse Europese ontwapeningsforum
van het gelijkgezinde Britse European Nuclear Disarmament (end). Tijdens het eerste
antikernwapenforum in Brussel begin juli

1982 bleek echter dat vooral de westerse
communistische vredesorganisaties weinig
heil zagen in het plan om banden aan te
knopen met de onafhankelijke vredesbewegingen in het Oostblok. Dat zou volgens
hen kunnen leiden tot een provocatie van
de Oost-Europese regimes, en dus ook tot
een verwatering van de strijd tegen de kernwapens. 24 Zo stond het ikv tamelijk alleen
in zijn Oost-Europabeleid en droeg het onbedoeld bij aan een zekere verdeeldheid
binnen de internationale vredesbeweging.
Aanvankelijk hield ook het vaka zich afzijdig, de nationale campagne kreeg prioriteit. Bij gebrek aan overheidssubsidies
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kon het vaka zich trouwens reizen naar het
Oostblok niet zomaar permitteren. 25 De prominenten van het ikv reisden daarentegen
regelmatig af naar de Duitse Democratische
Republiek (ddr), waar sinds begin jaren
1970 al een kerkelijke uitwisseling mee
bestond. Op die manier zocht het ikv aansluiting bij de Oost-Duitse christelijke vredesbeweging. De Theologische Studienabteilung was graag bereid om mee te denken
over mogelijke actievormen en publiceerde
begin maart 1981 zelfs een verklaring voor
de denuclearisering van de ddr. 26
Namens het ikv stelde Wolfgang Müller
aan de bekende jongerenpredikant Harald
Brettschneider voor om partnerschappen
van kernwapenvrije gemeenten te vormen,
een idee dat overigens ook bij het vaka
leefde. Dat nieuwe actiemodel was overgewaaid uit Engeland en vond gretig aftrek
in Nederland en Vlaanderen, waar de ene
na de andere gemeente zich kernwapenvrij
verklaarde. Het was echter te ambitieus
om dat model ook in Oost-Duitsland toe te
passen en vervolgens zustergemeentes te
vormen. Gezamenlijke acties waren onder
het toeziend oog van de Oost-Duitse veiligheidsdienst immers verre van eenvoudig.
Het plan om in juni 1982 een vredesforum
van kerken uit Oost en West in Dresden te
organiseren leidde zelfs tot een inreisverbod voor Müller en Faber. Hun politieke
bedoelingen waren duidelijk een doorn in
het oog van het Oost-Duitse regime. 27
Later verschoof de aandacht van het
ikv naar de mensenrechtensituatie in het
Oostblok. Aanleiding was de arrestatie van
activisten in de Oost-Duitse studentenstad
Jena in januari 1983. Toen kwam ook het
vaka in actie, nadat het in de Vlaamse media was bekritiseerd om zijn afstandelijke
houding ten opzichte van Oost-Europa. Als
het vaka namelijk vond dat de Belgische
regering een zelfstandige vredespolitiek
moest voeren, moest het daar zelf ook in16 / BROOD & ROZEN 2014-1

vulling aan geven. Tijdens een ontmoeting
met de gezagsgetrouwe Oost-Duitse Vredesraad in Zaventem stelde het vaka de
situatie in Jena nadrukkelijk aan de kaak. 28
Er volgden enkele bezoeken aan de ddr,
maar anders dan het ikv zocht het vaka
geen rechtstreeks contact met dissidenten. Volgens vaka-voorzitter André Bogaert
was daar ook geen ruimte voor, omdat de
‘reizen volledig werden geregisseerd door
de Vredesraad’, in opdracht van het OostDuitse regime. 29
Voor revolutionaire veranderingen was
het begin jaren 1980 nog te vroeg, ook al
troffen het ikv en het vaka in Hongarije
al een meer ontspannen situatie aan. Tijdens een nieuw antikernwapenforum van
de end in Perugia in juli 1984 was de maat
vol voor de Oost-Europese vredesraden.
Terwijl er al langer onenigheid was over het
tweesporenbeleid van het ikv en het end,
pleitten beide organisaties vanaf toen ook
voor de terugtrekking van de Amerikaanse
en Russische troepen uit Europa. Daarmee
leek het protest tegen de kernwapens op
de tweede plaats te komen. De dominante
houding van beide vredesorganisaties viel
bij de westerse vredesbewegingen evenmin
in goede aarde. Het ikv wilde louter met
de onafhankelijke vredesbewegingen uit
Oost-Europa de dialoog voortzetten; het
vaka behoorde tot het brede kamp dat ook
de officiële vredesraden niet links wilde
laten liggen. 30 Van meer ontspanning was
zo allerminst sprake.

Toenadering tussen campagnes

Ondanks de verdeeldheid over de ontspanningspolitiek droeg de internationalisering
ook bij aan een zekere toenadering tussen
de verschillende nationale campagnes. Op
uitnodiging van het ikv kwamen de WestEuropese vredesbewegingen begin maart
1982 bijeen in kasteel Oud-Poelgeest om
Matthijs van der Beek

Affiche in het kader
van de campagne
voor kernwapenvrije
gemeentes, hier voor
het Nederlandse
Niewegein. (iisg,
Amsterdam)

een gezamenlijke strategie uit te stippelen. Zo kwam de opstelling tegenover het
Geneefse onderhandelingsproces aan bod,
maar ook het belang van kernwapenvrije
zones en mogelijke initiatieven rond het
aanstaande bezoek van president Reagan
aan West-Europa. 31 De actie van kernwapenvrije gemeenten was weliswaar symbolisch van aard, maar kon de opmaat
zijn naar een landelijke denuclearisering
en naar grotere kernwapenvrije zones in
Europa. Burgers stonden voor de taak om

lokale politici te benaderen en werden zo
nog sterker dan daarvoor bij de campagne
betrokken. 32 In de zomer van 1983 telden
zowel Nederland als Vlaanderen al circa
tweehonderd kernwapenvrije gemeenten. 33
Toch waren het cda en de cvp allerminst blij
met die actie. Zo sprak cvp-voorzitter Frank
Swaelen zelfs over ‘losbandige gemeenten’,
waarschijnlijk vanwege de groeiende kloof
tussen de lokale en de landelijke politiek. 34
Nog meer voorzichtigheid was geboden met
de acties tegen de buitenlandse politiek van
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president Reagan. Anders dan het vaka
trof het ikv geen voorbereidingen voor een
eigen demonstratie, uit angst dat anti-Amerikaanse sentimenten de overhand zouden
krijgen. Het vaka en het ocv organiseerden
op 6 juni een Waarschuwingsmars in Antwerpen en stonden uiteindelijk toch toe dat
het Vlaams Anti-Interventiefront, dat zich
afkeerde van de inmenging in Midden-Amerika, onder eigen leuzen mocht meedoen.
Op verzoek van het vaka droegen betogers
witte vlaggen en borden met daarop de namen van de kernwapenvrije gemeenten met
zich mee. De belangrijkste boodschap was
dat in Genève werkelijk een ontwapeningsproces op gang gebracht moest worden:
geen woorden, maar daden!35
Tegen het eind van 1982 tekende zich echter een patstelling in Genève af. Zo wilden
de Verenigde Staten enkel van uitvoering
van het dubbelbesluit afzien, als de SovjetUnie tot ontmanteling van haar middellange
afstandsraketten overging. Moskou kon
niet akkoord gaan met die ‘wederzijdse nuloptie’ zolang het geen compensatie kreeg
voor de Franse en Britse kernwapens in
Europa. 36 Het vaka begreep dat een mislukking in Genève de regering-Martens voor
een voldongen feit zou plaatsen. Met de
nieuwe campagne Raketten? In geen geval!
eiste het vaka dan ook een ‘onvoorwaardelijk neen’ tegen de kruisraketten. Voortaan
pleitte het Vlaams actiecomité voor een
tweezijdig ontwapeningsproces, sinds het
concept ‘eenzijdige ontwapening’, namelijk
ontwapenen in West-Europa alleen, onder
vuur was komen te liggen in de Belgische
‘rechtse’ media. Een volledige denuclearisering als eerste stap kon bijvoorbeeld
uitgelegd worden als een verzwakking van
het West-Europese afschrikkingsstelsel
zonder dat de Sovjet-Unie daar ook maar
iets tegenover hoefde te stellen. 37 Spoedig
liet ook het ikv zijn eis voor eenzijdige ontwapening varen, in de hoop dat het cda dan
18 / BROOD & ROZEN 2014-1

zou deelnemen aan een nieuwe landelijke
demonstratie. Zo stond in het najaar van
1983 weer een nieuwe demonstratiegolf
in Europa op het programma.
Maandenlang waren het ikv en het vaka
bezig met de voorbereidingen van nieuwe
demonstraties binnen de bredere vredesbewegingen, waarin het zeker geen eenvoudige opgave was om consensus te bereiken
over de officiële platformteksten in beide
landen. Zo trok het cda zijn aanvankelijke
steun in toen het ikv stelde dat deelname
gelijkstond aan afwijzing van de kruisraketten. 38 Het vaka was in dat opzicht wat tactvoller en wist de lieve vrede te bewaren met
zijn voornaamste bondgenoot, het Algemeen
Christelijk Werknemersverbond (acw), dat
slechts op uitstel van het plaatsingsbesluit
bij de cvp wilde aandringen. 39 De opkomst
bij de betogingen was ondanks de verschillende perikelen enorm. In Brussel kwamen
er op 23 oktober 1983 maar liefst 400.000
mensen op de been, zes dagen later in Den
Haag waren dat er ongeveer 550.000. Nergens in Europa lag de mobilisatiegraad zo
hoog als in Nederland en België. Opvallend
was ook dat de sprekers namens het vaka
en het ikv, André Bogaert en Mient Jan Faber,
op dezelfde punten wezen in hun toespraak
voor het vredespubliek: de gijzeling van de
wapenwedloop, het gebrek aan daadkracht
in Genève en de meerderheid van de bevolking die de kruisraketten afwees. ‘Een half
miljoen, dat is nog eens iets anders dan die
81 waarop [premier] Lubbers kan rekenen’,
aldus de voorman van het ikv. 40

Woensdrecht en Florennes 		
als laatste bakens van verzet?

De ontluistering was groot toen kort na de
demonstratiegolf het navo-dubbelbesluit
grotendeels werd uitgevoerd, doordat de
West-Duitse, Britse en Italiaanse regeringen instemden met de plaatsing van
Matthijs van der Beek

nieuwe kernwapens. Niet alleen was een
kernwapenvrij Europa verder weg dan ooit,
maar voortaan stonden de Nederlandse en
Belgische beweging er ook tamelijk alleen
voor in hun strijd om de plaatsing van de
resterende kernwapens tegen te houden. 41
Het besef drong bij het ikv en het vaka door
dat, met het oog op de nieuwe parlementaire debatten over het dubbelbesluit, mogelijk nieuwe, hardere actiemiddelen nodig
waren om tot een ander defensiebeleid te
komen. Faber constateerde het volgende:
‘We demonstreren, publiceren, discussiëren, lobbyen en ageren; alles op zijn tijd.
Dat is het zo’n beetje. Allemaal “zachte”
middelen waarvan we hopen en dromen
dat er enige invloed van uit zal gaan. Een
“uiterste” middel, zoals staken dat is voor
de vakbeweging, heeft de vredesbeweging
niet.’ 42 Mede dankzij de radicalere groepen
binnen de Nederlandse en Belgische vredesbeweging kwam er dan ook een hevige discussie over burgerlijke ongehoorzaamheid
op gang. De aandacht vestigde zich vooral
op mogelijke acties rond de aangewezen militaire bases in Woensdrecht en Florennes,
waar al voorbereidingen werden getroffen
voor de opslag van de kruisraketten.
Het ikv en het vaka waren er zich zeer
bewust van dat de keuze voor kleine wetsovertredingen de vredesbeweging in diskrediet kon brengen. Volgens het ikv moesten
acties geweldloos blijven en mochten ze de
uitvoering van een regeringsbesluit niet in
de weg staan. Wel moedigde het vredesberaad lokale vredesgroepen aan om een
permanent vredeskamp in Woensdrecht op
te richten. Dat leidde tot een zekere actiecultuur rond de vliegbasis, waar activisten
niet terugdeinsden voor hardere acties of
het eventuele gebruik van geweld. Geregeld
volgden er arrestaties als activisten zich toegang probeerden te verschaffen tot de basis
om daar bijvoorbeeld een vredespicknick te
houden. 43 De slechte ervaringen in Neder-

land waren voor het vaka een reden om af
te zien van een vredeskamp in Florennes.
Bogaert twijfelde vooral over het politieke
nut van een dergelijke actie. 44 Wel volgde een
gesprek tussen de Nederlandse en Belgische
vredesbeweging voor een gezamenlijke actie. Zo stelde het ikv een menselijke ketting
tussen Woensdrecht en Florennes voor, maar
aangezien de afstand tussen beide gemeenten een kleine tweehonderd kilometer bedroeg, verdween dat plan algauw van tafel. 45
Het vaka en het cnapd besloten om op 29
april 1984 een eigen mensenketting rond
de basis van Florennes te organiseren. De
Omarming van Florennes was met 20.000
deelnemers ronduit indrukwekkend, maar
toonde ook aan dat symbolische acties de
voorkeur genoten boven burgerlijke ongehoorzaamheid. 46
Van een permanente blokkade kwam
het in Woensdrecht en Florennes niet. Het
ikv en het vaka wilden het spel volgens
de regels van de parlementaire democratie blijven spelen. Ondertussen nam vanuit de navo de druk op de Nederlandse en
Belgische regering toe om duidelijkheid te
scheppen over de kruisraketten. Toen de
liberale Belgische minister van Defensie
Freddy Vreven in februari 1984 aan het
parlement kenbaar maakte dat de eerste
raketten in maart 1985 geplaatst zouden
worden, bleek dat er op diplomatiek niveau
al een geheim plaatsingsschema was vastgesteld. 47 Halverwege het jaar volgde de
Nederlandse regering met het junibesluit,
waarin de christendemocratische premier
Ruud Lubbers expliciete randvoorwaarden had gedefinieerd waarbinnen al of
pp. 20-21: Het eindpunt van de vredesbetoging
in Brussel op 23 oktober 1983. Foto: © Filip Claus
(Amsab-ISG, Gent)
pp. 22-23: Betoging tegen de kruisraketten in Den
Haag op 29 oktober 1983. Foto: Anefo/Rob C. Croes
932-7491, cc-by-sa (Nationaal Archief, Den Haag)
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niet tot plaatsing kon worden overgegaan.
De plaatsing van de kruisraketten leek nu
onafwendbaar. Toch maakte het vaka zich
nog op voor een nieuwe massademonstratie
en werkte het ikv mee aan een landelijk
referendum. Het was echter niet genoeg om
de christendemocratische partijen, waar
de verdeeldheid al die jaren het grootst
was geweest, aan hun zijde te krijgen. In
België werd volgens de plannen meteen
tot plaatsing overgegaan, in Nederland
gebeurde dat pas eind 1988. Daarna nam
het animo voor het antikernwapenprotest
snel af, al bleven acties van kleine groepen
in Woensdrecht en Florennes doorgaan.
Het vaka zette de campagne nog enkele
jaren voort; het ikv ging zich meer richten
op de ontspanningspolitiek. Uiteindelijk
leidde het ontwapeningsproces in Genève
toch tot succes. Zo gingen de Amerikaanse
president Reagan en Sovjetleider Michail
Gorbatsjov in december 1987 akkoord met
de ontmanteling van vrijwel alle nucleaire
middellange afstandsraketten in Europa.
Het jarenlange protest was niet voor niets
geweest. 48
Affiche van de actiegroep Florennade, 1985. 		
(Amsab-ISG, Gent)
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Conclusie
Uit dit onderzoek blijkt dat de antikernwapencampagnes van het ikv en het vaka
ten tijde van de discussie over het navodubbelbesluit veel meer gemeen hadden
dan tot op heden is aangenomen in de historische en sociologische literatuur. Beide
koepelorganisaties waren in staat om de
leiding te nemen binnen het landelijke protest tegen de nieuwe kernwapens en wisten de Nederlandse en Belgische regering
herhaaldelijk tot uitstel van een definitief
plaatsingsbesluit te bewegen. Dankzij een
handig netwerk van lokale comités waren
het ikv en het vaka in staat om een groot
gedeelte van de bevolking te mobiliseren en
bewust te maken van de kernwapenproblematiek. Beide vredesbewegingen konden
rekenen op de steun van de linkse partijen,
maar het bleek lastiger om de grote christendemocratische partijen achter zich te
scharen. Het lijkt erop dat het streven naar
eenzijdige ontwapening als eerste stap naar
een kernwapenvrije wereld niet aansloot
op het traditionele defensiebeleid van het
cda en de cvp. Ook moesten zowel het ikv
als het vaka ervoor oppassen dat ze niet te
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veel met het communistische kamp werden geassocieerd. Dat was niet eenvoudig,
vooral niet toen vanuit de protestantse en
katholieke kerk de argwaan ten opzichte
van de vredesbeweging toenam.
Vanaf het najaar van 1981 zorgde het ikv
met de oprichting van een internationaal
overlegorgaan, het ipcc, voor een nauwere
samenwerking tussen de West-Europese
vredesbewegingen. Het sloot daarmee
vooral aan op al bestaande initiatieven,
zoals het jaarlijkse antikernwapenforum
van Stop de Neutronenbom. De internationalisering van het protest droeg bij aan
een zekere toenadering tussen de nationale campagnes, met gemeenschappelijke
acties en overeenkomstige politieke eisen.
Desondanks kende de samenwerking op
internationaal vlak ook haar grenzen. Zo
zag het merendeel van de West-Europese
vredesbeweging weinig heil in de plannen
van het ikv voor een ontspanningspolitiek
ten opzichte van het Oostblok. Ook het vaka
hield zich aanvankelijk afzijdig. Naderhand
bouwden beide koepelorganisaties toch
verschillende contacten in Oost-Europa op,
waarbij het ikv zich onderscheidde door
ook relaties met onafhankelijke vredesbewegingen te onderhouden. Dat leidde
uiteindelijk tot een confrontatie met de
officiële vredesraden, die als verlengstuk
van de Oost-Europese regimes fungeerden.
Ook de West-Europese vredesbewegingen
zetten zich af tegen de dominante houding
van het ikv. Toen het navo-dubbelbesluit
grotendeels was uitgevoerd, stonden het
ikv en het vaka uiteindelijk vrij alleen in
hun strijd tegen de kruisraketten. Tot een
serieuze Nederlands-Belgische samenwerking kwam het niet, waarschijnlijk omdat
beide vredesbewegingen vasthielden aan
de eigen politieke agenda. Desondanks concentreerde het protest zich in beide landen
rond de militaire bases in Woensdrecht en
Florennes, als laatste bakens van verzet.

Tot het einde toe bleven het ikv en het vaka
acties van burgerlijke ongehoorzaamheid
afkeuren, maar zagen ze tegelijkertijd wel
de grenzen van hun buitenparlementaire
strategie. Zo stemden de Nederlandse en
Belgische regering uiteindelijk in met de
plaatsing van de kruisraketten.
Deze bijdrage is gebaseerd op de scriptie Het
verzet tegen de kruisraketten. De antikernwapenbewegingen in Nederland en België in vergelijkend perspectief, 1979-1985, waarmee Matthijs
van der Beek op 30 januari 2014 de Prijs André
De Smet won, een aanmoedigingspremie van
Amsab-ISG en Vrede vzw voor wetenschappelijk
onderzoek naar vredesproblematiek.
Met dank aan het iisg voor de illustraties.

Affiche van het ikv voor de Vredesweek in 1985.
(iisg, Amsterdam)
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