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Wat İS een
volkspetitionnement?

Gevraagd: 
Vrijwillig(st)ers
Na het lezen van het stuk over het volkspeti- 
tionnement zult u begrijpen dat het doen slagen 
ervan heel wat inzet vereist. V oor deze inzet is 
de hulp nodig van veel mensen. Mensen die 
willen helpen met de praktische uitvoering van 
het volkspetitionnement. O d e r  andere hete- 
kent dat het ophalen van de getekende kaarten, 
maar bijvoorbeeld ook huis-aan-huis versprei- 
den van stencils-
Als u dus wat uurtjes van uw vrije tijd voor het 
goede doel wilt opofferen kunt u zich opgeven 
bij het Comité W ijkverbetering spaarndam - 
m erbuurt, ^ aa rn d am m erstraa t 143, tel. 
825853 of Wilma Q uaak, tel. 849 3  -Spaarn) ل3
dammerbuurt) of G era Elgersma, tel. 248238, 
Bert Helmers, tel. 2 6 9 6 3 of G ,ل erda Lasschuit, 
tel. 254664 (Zeeheldenbuurt).

Komitee Kruisraketten Nee!

Wie zitten er allemaal in dit komitee? het is 
breed samengesteld uit veel organisaties. Voor- 
zitter is Sienie Strikwerda, en secretarissen 
Mient-Jan Faber en M aarten van Traa. H et zijn 
de volgende leden (alfabetisch): 
Communistische Partij van N ederland (CPN) 
Democraten ’66 (D ’66)
Evangelische Volkspartij (EVP)
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) 
Humanistisch V redesberaad 
Interkerkelijke Vredesberaad (IKV)
Jongeren tegen Kernwapens 
Kerk en Vrede
Pacifistisch Socialistische Partij (PSP)
Partij van de Arbeid (PVDA)
Pax Christi Nederland 
Platform Radicale vredesgroepen 
Politieke Partij Radicalen (PPR) 
Samenwerkingsverband ,,Stop de Neutronen- 
bom, Stop de Kernwapenwedloop”
Vereniging voor Dienstplichtige Militairen 
(W D M )
Vrouwen tegen Kernwapens 
Vrouwen voor Vrede

Jongste berichten

Slotbijeenkomst
H et volkspetitionnement tegen de kruisraket- 
ten gaat op 31 augustus uit de startblokken met 
een manifestatie in W oensdrecht.
Op 26 oktober zal door het K .K.N. het volkspe- 
titionnement (de binnengekomen handtekenin- 
gen) aangeboden worden aan vertegenwoordi- 
gers van de regering en de Staten-Generaal.
Dit zal plaatsvinden in de Houtrusthallen in 
Den Haag. In deze Houtrusthallen is plaats 
voor 20.000 mensen. Over deze eventuele 
slotmanifestatie is nog weinig bekend. W aar het 
nu OP D E EERSTE PLAATS om gaat is dat er 
zoveel mogelijk handtekeningen binnenkomen 
tegen de plaatsing van de kruisraketten, zodat 
het VP tot een succes wordt.

Hoe gaat het VP in zijn werk?
— Op zaterdag 31 augustus zal Sienie Strikwer- 
da, voorzitter van het KKN (de organisator van 
het VP) de verspreiding starten, in Woens- 
drecht, tijdens een manifestatie.
— In de week erna, tot 7 septem ber, krijgt u 
via de de brief van KKN thuis.
— In de weken erna worden de kaarten ingeza- 
meld-

— Op 26 oktober maakt het Komitee Kruis- 
raetten Nee het aantal opgehaalde handteke- 
ningen bekend tijdens aanbieding aan regering 
en parlement. Tussenstanden van buurten en 
steden zullen natuurlijk in septem ber en okto- 
ber zoveel mogelijk aan u doorgegeven wor- 
den!

Hoe ziet ءه kaart eruit?
We kunnen u er nog geen foto van laten zien, 
maar zeker is dit: u ontvangt begin septem ber 
een brief, waaraan drie kaarten ' 
zijn: — één handtekeningenkaart waarop 
plaats is voor vijf handtekeningen;
— twee !^chtig ingskaarten , voor financiële 
oncfërsteaniiig van de aktie. u zult begrijpen 
dat zo’n VP veel geld kost (maar bewapening is 
duurder...). H et is daarom erg fijn als u wilt 
bijdragen, maar het is niet verplicht. Een 
handtekening op de eerstgenoem de kaart is 
evenveel waard zonder geld.

Hoe worden de ingevulde 
kaarten ingezameld?
Als u het eens bent met het verzoek aan 
parlement en regering, zet u uw handtekening 
eronder. D at doen ook de andere huisgenoten, 
u  kunt de kaart meegeven aan de vrijwilliger 
die bij u aan de deur komt ٥١١١ kaarten op te 
halen. In de twee weken na de verspreiding 
komen daartoe mensen aan de deur aan wie u 
de kaart kunt meegeven. Treft u hen niet, dan 
^unt u hem ook zelf wegbrengen: bij één van de 
inleveradressen die in dit nummer staan ge- 
noemd, en die u elders nog van ons verneemt, 
u  kunt de kaart ook op de post gooien.

u dit niet genoeg?
Als u iets meer wilt (doen) dan alleen m aar de 
kaart ondertekenen, om dat u het doel zo 
ontzettend belangrijk vindt, wat dan?:
— Overleg met buren, familie, bekenden. Mis- 
schien aarzelen zij nog, en kunt u hen informe- 
ren en overtuigen van het belang van hun 
handtekening.
— Meld u aan om te helpen met ophalen: vele 
handen èn voeten maken licht werk.
— Geef uw financiële steun via de bijgevoegde 
rachtigingskaarten.
Laten we met z’n allen werken aan een leefbare 
wereld, en daarom de kruisraketten tegenhou- 
den. W ant we zijn niet machteloos: met uw 
handtekening kunt u veel doen.

foto: Fred Mijnheer

In deze krant komt ؛edere keer het woord „volkspetitionnement” (soms a^ekort met VP) 
terug. Wat ؛s dat eigenlek? Een VP ظ  een massaal verzoek aan de regering en het 
parlement om hun besluit te be؟nvloeden. In onze geschiedenis hebben we enkele malen 
een VP gehad. In 1923 was er één tegen de Vlootwet. Omdat zoveel mensen hadden 
getekend tegen uitbreiding van de vloot (ten koste van de laagstbetaalden en „steuntrek^ 
kers”) ging deze wet niet door. Twee andere grote verzoekschriften hebben ook het 
gewenste resultaat gehad.

het Binnenhof, toen daar werd besloten het 
uiteindelijk besluit over de plaatsing voor de 
schijn nog uit te stellen tot 1 novem ber 1985. 
De vredesbeweging ziet het VP als een laatste 
middel. Regering en parlem ent schijnen niet te 
willen luisteren naar wat honderdduizenden 
demonstranten bezielt. M aar als veel (dat wil 
zeggen: miljoenen) mensen de tekst van de 
kaart ondertekenen, móet het parlem ent die 
boodschap ter harte nem en, zeker in een 
parlementaire dem okratie als de onze. Hope- 
lijk zullen we de nu nog twijfelende Tweede- 
Kamerleden zó kunnen beïnvloeden, dat ze 
tegen de komst van de kruisraketten zullen 
stemmen. En bij genoeg tegenst؟ mmers in het 
parlement gaat de plaatsing niet door؟
Denk u eens in: D at hebben we dan met ons 
allen bereikt: Niet nog m eer verspilling van 
geld en grondstoffen en ons land als eerste in 
Europa dat de kruisraketten weigert! M aar zo 
ver is het nu nog niet, want eerst moet het 
verzoekschrift nog vorm krijgen.

Het petitionnement tegen de 
kruisraketten
De komende twee maanden wordt er weer een 
VP gehouden. De tekst die u voorgelegd zal 
worden is deze:

,,Aan Regering, aan Staten Generaal, ik 
keer زس tegen de kernbewapening, 
u zult rond 1 november een besluit nemen 
over de plaatsing van kruisraketten op 
Nederlands grondgebied.
Ik verzoek u dan NEE te zeggen tegen 
plaatsing.”

Waar om nu een VP?

’t Is niet het eerste dat we willen en kunnen 
doen tegen de kruisraketten die de Navo in 
W oensdrecht wil gaan plaatsen. E r zijn demon- 
straties gehouden in Amsterdam en Den Haag, 
waaraan honderdduizenden mensen hebben 
deelgenomen. Velen waren op de been rond

Laat het Volkspetitionnement slagen! 
Ook financieel
Het v، > lkspetit^ nnement gaat tonnen kosten.
□ at geld hebben we nog niet bij elkaar.
Uw steun is NU nodig:

GIRO: 77555 t.n.v. KKN te AMSTERDAM
Komitee Kruisraketten Nee! Postbu$ 927 1000 AX AMSTERDAM
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kolofon
Deze extra editie van de B uurtkrant werd 
mogelijk gemaakt door de financiële en 
morele steun van:

Aktie Komitee Zeeheldenbuurt
Buurtvredesplatform
CPN H aarlem m erpoort
CPN Spaarndammerbuurt
Comité W ijkverbetering
Spaarndammerbuurt
FNV, distrikt Amsterdam
IKV Staatsliedenbuurt e .0.
^ ^ a le n a p a ro c h ie
Nassaukerk
PSP Jordaan
PvdA Noord-W est
Stop N-Bom S ^arndam m erbuurt
Vrouwen voor Vrede
W ijkopbouworgaan ‘Spaarndam ’

Aan dit nummer werkten mee:
Nel Breedveld, O tto van der H aar, Bert 
Helmers, H enk Grool, Wilma Q uaak, G era 
Elgersma, Fred M ijnheer, Rein de Jong, 
Peter Lentelink

Druk: Dijkman - Amsterdam 
Oplage: 7.000.

Volkspetitionnement:

Bert Helmers (24 jaar) uit de Dirk Hartogh- 
straat zet zich in voor het v o l^ ^ titio jin e m en t. 
Bert zit al vanaf 1980 in de vredesbeweging. 
,,M et Stop de N-Bom trokken we in 1981 door 
de buurten, om de mensen op te roepen mee te 
demonstreren tegen de kruisraketten. Toen zat 
ik met mijn akkordeon op een bakfiets, en we 
zongen vredesliedjes met onze groep” .

foto: Bert Helmers
Zeeheldenbuurt?Hoe in

Op woensdagavond 4 septem ber, om 8 uur, is 
in Het Turfschip, Roggeveenstraat 12, een 
iróormatie-avond voor mensen die willen mee-' 
helpen met ophalen van de kaarten in de 
Zeehelden- en Haarlemmerbuurt-

Waarom doe je mee?
Bert: ,,O m dat ik vind, dat kernwapens een 
grote bedreiging vormen voor de mensen. 
Vooral dit soort, als er een oorlog kom t, dan 
escaleert het to t een grote vernietiging. D at 
mag niet gebeuren” .
En als de Sowjet-Unie ze ook hebben?
Bert: ,,lk  vind, dat alle kernwapens de wereld 
uit moeten. Desnoods eenzijdig.”
Als de grootmachten niet willen ontwapenen, 
wat dan?
Bert: ,,We m oeten ervoor zorgen, dat op ons 
grondgebied er géén kernwapens bijkom en, dat 
wat er hier is weggaat. Zodat we op die manier 
in Europa een aanzet geven to t nucleaire 
ontwapening.”
Heb je ook aan andere akties meegedaan?
Bert: ,,D e dem onstratie in D en Haag, ook 
kleinere demonstraties. V erder heb ik vaak met 
standjes op de H aarlem m erdijk gestaan, met 
Stop de N-Bom bij A lbert Heyn. D at vind ik 
een goede aktievorm.
Wat vind je van het volkspetitionnement?

Bert: ,,Een heel goede zaak؛ ik hoop dat het zal 
slagen. D at er zóveel mensen zullen tekenen, 
dat duidelijk wordt, dat de m eerderheid van de 
Nederlandse bevolking tegen kruisraketten is. 
Als het resultaat positief is, dan kan de regering 
onmogelijk die dingen plaatsen.”
„Mensen, teken, want die raketten mogen er 
niet komen.”

Gera Elgersma (37 jaar) uit de Roggeveenstraat 
zit al 8 jaar in de ikv-kern van onze buurt. De 
groep is onstaan vanuit de buurtkerken Nassau- 
kerk (Ned. Hervorm d en Gereform eerd) en de 
rk Magdalenaparochie.
Gera: ,,vanuit de bijbel, vanuit het evangelie, 
hoop ik op een wereld met gerechtigheid en 
met vrede voor iedereen. Daarvoor wil ik me 
inzetten. Wapens horen niet thuis in een wereld 
waarin iedereen veilig kan leven en genoeg te 
eten heeft. En kernwapens al helemaal niet. Nu 
zeggen de mensen die dat vernietigingstuig 
maken wel, dat de kernwapens er alleen maar 
zijn om mee te dreigen.. M aar ik denk, dat ze 
nu al voor doden zorgen. Ëlke minuut sterven 
er 30 kinderen van de honger, en wordt er 
tegelijkertijd ruim /  200.000 uitgegeven aan 
bewapening.
Dat moet toch anders kunnen!
Het kân ook anders, denk ik, als we met z’n 
allen dat willen. En door het volkspetitionne- 
ment kunnen we laten zien wat we willen. D at 
we een betere wereld willen hebben, een 
wereld zonder kernwapens. D at betekent, dat 
er géén kruisraketten in Nederland moeten 
komen.”

,,Wilt u ook geen nieuwe kernwapens erbij? 
Laat dat dan weten aan regering en parlem ent . 
Dus: teken het volkspetitionnement en lever
het in,”

foto: Bert Helmers

u krijgt de eerste week van septem ber een brief 
in de bus. De h a ^ e t a ^ g e n k a a r t  die daaraan 
zit kunt u:
— ondertekend afgeven aan de vrijwilliger die 
op maandag 9 of woensdag 11 septem ber bij u 
aan de deur komt. Een geluidswagen kondigt 
de komst van de ophalers aan :öf ؛
— inleveren, voorzien van uw handtekening, 
bij één van de volgçnde adressen:
Buurthuis ,,De Piraat” , Roggeveenstraat 12, 
Zuiderspeeltuin, Barentszplein,
De Zoutpot, Z outke^splein  4-6,
Slager^ Eerdhuijsen, Barentszstraat 256. 
u vindt op al deze adressen een stembus waar u 
de kaart in kunt doen؛ óf;
— opsturen (met h d te k e n in g )  naar het Ko- 
mitee Kruisraketten Nee. H et adres staat reeds 
op de kaart.

Hoe ؛ه ءه  
Spaarndammerbuurt?

In de Spaarndammerbuurt zal het ophalen van 
de kaarten voor het volkspetitionnement door 
middel van huis-aan-huis akties plaats vinden 
op de avonden van: dinsdag 10 septem ber؛ 
donderdag 12 septem ber; dinsdag 17 septem- 
b er؛ donderdag 19 septem ber.
Deze huis-aan-huis akties zullen ondersteund 
worden door een geluidswagen, die u erop 
attent zal maken wanneer uw straat en huis aan 
de beurt is.
Mocht u onverhoopt niet thuis zijn om de kaart 
af te geven dan bestaat er de mogelijkheid deze 
kaart in te leveren bij een van de volgende 
punten:
Bibliotheek: Spaarndammerstr. 490 
Praktijkruimte van de huisartsen v. Duin en 
Pool: Tasm anstraat 9
Praktijk van de huisarts Garnier: Zaanhof 123 
H et W.O.O.: Polanenstraat 174 
Buurthuis Verzet: H em brugstraat 156 
Jongerencentrum Domela: H em brugstraat 156 

Bejaardentehuis De Bogt/Westerbeer: Polanen- 
straat 6

Wilma Quaak (33 jaar) uit de H em brugstraat. 

Ik ben aktief in de vredesbeweging, omdat ik 
ongelooflijk kwaad kan worden over het feit, 
dat mensen (in dit geval machthebbers) kunnen 
en mogen beslissen over het moedwillig beëin- 
digen van mijn leven ,,in naam van de vrede” . 
Om die zgn. vrede te handhaven of te bereiken 
worden de zeer gevaarlijk kernwapens ge- 
bruikt, wapens die in een oogwenk miljoenen 
mensen tegelijkertijd kunnen vernietigen.
De geschiedenis leert, dat de VS oorlogen niet 
op eigen grondgebied uitvecht. M et andere 
woorden: de Am erikanen zullen welvoldaan 
(immers de Amerikaanse bevolking zelf wordt 
niet door de oorlog getroffen en zal zelfs een 
flinke duit verdienen aan de wapenindustrie) 
toezien hoe een eventuele oorlog tussen de VS 
en de USSR op Europees en Russisch grondge- 
bied zal worden bevochten.
Daarom vind ik het belangrijk, dat er~ vanuit 
Europa, dus ook N ederland, een krachtig 
protest komt tegen de kernwapenpolitiek, zoals 
die nu gevoerd wordt.
Individuen zijn in hun eentje niet bij machte 
daadwerkelijke veranderingen aan te brengen 
in het politiek-sociale bewustzijn om trent deze 
te rnw ^enprob lem atiek . De vredesbeweging 
als een groep mensen kan dit wel. En hoe 
groter de groep, des te meer kans dat de 
vredesbeweging in haar opzet zal slagen.
Om het m aar eens heel simpel te zeggen: Hoe 
verdedigt u zich tegen inbraak? D oor een 
pistool te kopen, zodat u de inbreker kunt 
doodschieten of zorgt u er ,,gewoon” voor dat 
ramen en deuren door goede sloten beveiligd 
zijn, zodat de inbreker niet binnen kan komen? 
Ik zelf kies voor het laatste؛ dat lijkt mij het 
verstandigste. W ant stel je voor, die inbreker 
koopt ook een pistool en wie schiet dan het 
snelst? Jeetje, moet ik ook nog een schietcursus 
gaan volgen. En de nieuwste ontwikkelingen 
gaan volgen welk pistool er nog beter is en nog 
sneller kan schieten. En meteen kopen natuur- 
lijk. Ja, voor ik het weet heb ik een hele 
w a^nverzam eling in huis. En dat kost me toch 
een geld! En die inbreker doet natuurlijk 
hetzelfde!

Nee, ik kies toch m aar voor een aantal goede 
sloten. G oedkoop en het kost geen mensenle- 
vens.
Nee, in het huis van Europa geen kernwapens 
en de goede sloten ter beveiliging zullen afspra- 
ken moeten zijn over kernontwapening. W ant 
onze ,,goede” bondgenoot Amerika weet heus 
wel dat wij geen kernwapens ter afschrikking 
nodig hebben. Als de nood aan de man zou 
komen, kunnen ze toch altijd een paar bommen 
op Rusland werpen? D at hebben ze de laatste 
oorlog bij Japan toch ook gedaan?
Nee, ontwapening zal op langere term ijn de 
garantie kunnen geven, dat wij in Europa niet 
,,doodgewoon” vermoord zullen worden ,,in 
naam van de vrede” .



Mevrouw Vo!kers (bijna 88 jaar) uit de Knol- 
lendamstraat:
Waarom helpt u mee me( het volkspetitionne- 
ment?

Mevr. Volkers: ,,Bij mij is het de angst voor die 
rotbom. W ant ze maken die dingen niet voor 
niks. Ik was 17, toen de le  wereldoorlog 
uitbrak. Toen zeiden ze, dat ze het gifgas niet 
zouden gebruiken. M aar in Verdun krepeerden 
de soldaten aan de gevolgen daarvan.”
,,Vóór 1940 zeiden ze, dat de atoombom nooit 
zou worden gebruikt, alleen m aar als afsehrik- 
king. En we zagen wat er gebeurde in Hiroshi- 
ma en N agasaki.٠. Nu horen we weer dezelfde 
verhalen; maar: geloof het niet. Als de politici 
het nodig vinden, dan worden de kernwapens 
wél gebruikt. Ik heb geen ene moer vertrouwen 
in dit parlement. W at er nu regeert, als het aan 
hen ligt, dan staan die raketten er morgen.

Mien van der Meyden (55 jaar) uit de Nova 
Zem blastraat is al jaren aktief in de beweging 
tegen kernwapens.
Mien: ,,Ik zou er erg trots op zijn, als Neder- 
land als eerste land nee zou zeggen tegen die 
raketten. W at zou ik dat heerlijk vinden, daar 
wil ik alles voor doen. H et is een sehande, dat 
er geld aan wapens wordt besteed, terwijl er 
zoveel mensen honger hebben.
Hier in de buurt wonen veel mensen die bewust 
de 2e wereldoorlog hebben meegemaakt. We 
hebben die bommen zien vallen. De burgerbe- 
volking is het slaehtoffer, en de soldaten die 
gestuurd worden. Nu kan het nog veel erger 
worden als we er ons niet tegen verzetten. Ik 
vind die kernwapens een misdaad tegen de 
mensheid. D at mensen door een druk op de 
knop kunnen worden afgeslaeht of het ratten 
zijn.”

foto: Fred Mijnheer

Mensen: eens in de 4 jaar hebben we de macht 
om te bepalen wie hier regeert door ons 
stembiljet. M aar er toch een goed gebruik 
van.”
Wat verwacht u van het volkspetitionnement? 
Mevr. Volkers: ,,A ls je niks doet, dan helpt het 
zeker niet. Je moet knokken voor een hetere 
wereld, en niet fatalistisch zijn. De m entaliteit 
van de jongeren is: D at durven ze tóch niet, die 
kernwapens gebruiken. Net als gedacht werd in 
’14 en ’40. M aar ze durven het wél, en daarom 
moeten we de regering tegenhouden. In sep- 
tember hoop ik met een geluidswagen door de 
buurt te rijden, om de mensen op te roepen hun 
kaart met handtekening in te leveren. Huis aan 
huis worden de kaarten opgehaald.
Mensen, doe allemaal mee!”
„Z e vragen me wel eens, waarom ik me op 
mijn hoge leeftijd nog druk maak over de 
kernwapens. D at is vanwege mijn zorg voor de 
toekomst van mijn kleinkinderen en van alle 
andere jongeren. V oor mezelf wil ik weten, dat 
ik alles heb gedaan om de kernwapens tegen te 
houden” .

Jongste berichten

F.N.V.
Inmiddels hebben kaderleden van alle F .N .V .- 
bonden een brief in de bus gekregen. Deze 
brief is ondertekend door hun eigen bondsvoor- 
zitter en F .N .V .-voorzitter Wim Kok. Hierin 
wordt een oproep gedaan om mee te werken 
aan het volkspetitionnement tegen de kruisra- 
ketten.
Illlllllllllllllllllllllllllllllilllllllll

„Elke maand doe ik mee met Vrouwen voor 
Vrede aan de sirene-aktie op de D am , als de 
B.B. sirenes loeien. Om de mensen te laten zien 
wat er kan gebeuren, als we ons nu niet 
verzetten.”
„H et is zo jam m er, dat mensen die niet werken 
soms moeilijk in beweging zijn te krijgen. 
Mensen, voor onze eigen toekom st m oeten we 
ons inzetten! Als je de oorlog niet hebt meege- 
maakt, is het misschien moeilijk te begrijpen. 
Je moet het voelen, dat die kernwapens ver- 
keerd zijn. Je kunt je ogen er niet voor sluiten.” 
Een oproep wil ik doen aan alle vaders en 
moeders die kinderen hebben: Laat iedereen 
toch het volksp^itionnement tekenen!
Eèn postzegel tegen 48 kruisraketten, dat kan 
je kop niet kosten.
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Waarom?

Peter: ,,O m dat het geld van al die wapens véél 
beter voor voedsel en gezondheidszorg in de 
derde wereld gebruikt kan worden. Ik wil me 
inzetten; ik denk, we m oeten het niet aan de 
regeringen overlaten, die laten het erbij liggen. 
H et is de enige manier: de mensen zélf moeten 
eraan gaan staan. Als alle gewóne mensen mee 
doen, dan zal de regering wel zwichten. Dan 
moeten ze gaan praten over ontw apening.”

Heb je vaker met akties meegedaan?

„Ik  ben met de estafette in 1981 naar Bonn 
geweest met Stop de N-bom. Ook met de grote 
demonstraties in Am sterdam  en D en Haag heb 
ik meegedaan, en met de Omloop van het volk, 
toen het parlem ent ging stemmen. We hebben 
spandoeken gem aakt, en we hadden in 1983 
een l^ aa id em o n stra tie  in de spaarndam m er- 
buurt” -

En het volkspetitionnement?

Peter: „Ik denk, dat het volkspetitionnement
een laatste mogelijkheid is om ons uit te 
spreken. Ze gaan nu beslissen, we moeten onze
mond open doen. Ik zou zeggen: doe allemaal 
mee, want dit is uw laatste kans, als we willen 
dat die rommel er niet kom t.” „Lever allemaal 
uw kaart in, als we langs komen in septem ber 
٥١١١ ze op te halen. Help ook mee, als je kunt, 
om op te halen, want we hebben veel mensen 
nodig. Jongeren hebben de toekom st, die zou- 
den ook allemaal mee m oeten helpen” .

Peter Lentelink (28 jaar) uit de Zaanstraat 
werkt mee om het volkspetit^nnem ent tot een 
succes te maken.

Waarom doe je mee?

Peter: „O m dat ik tegen kernwapens ben. Ten 
eerste: dat is iets onmenselijks, het helpt niks 
voor de veiligheid en de vrede van de mensen. 
Dat brengt het juist in gevaar. En het gaat ten 
koste van veel levens. Nu óók al.”

foto: Fred Mijnheer
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Mevrouw Volkers, aktief voor de vrede zoals altijd, heeft geld in 
de spaarndammerbuurt ingezameld voor een obligatie van de 
Stichting Atoom vrij staat. Zodat de buurt een aandeel heeftin  een 
huis in Woensdrecht, dat als aktiecentrum kan dienen. Tevens 
zamelt Mevrouw Volkers geld in voor het slagen van het 
volkspetitionnement in onze buurten.
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SÎZÎN ÎMZANIZ 48 ROKETİN YERLEŞTİRİLMESİNİ ENGELLEYEBİLİR*

I Kasım'a doğru hükümet Hollanda ,ya 4 ة  tane roketin y e l e b i l i p , y e r l e ş t i r ! -  

lmeyeceği konusunda karar alacak.

Daha sonra’da Lu kararı açıklayacak.Yani çoğu kişinin düşündüğü gibi,bu konu, 

da son söz henüz söylenmiş değil.Bu konuda sizin'de söz hakkınız "

5.maddesine göre herkesin -yani sizinde-dilekçeyle bir kanunun kaldırılması ve 

kakülü için başvurabilir .Bu Halk Dilekçesini imzalamakla hükümete ye parlemen- 

toya koketlerin yerleştirilmesine "HAYIR"demiş oluyorsunuz.

NEYE KAR£I " H^^IR '٠?

Roketlere"hayır"komitesi birçok toplumsal ve politik guruplardan oluşuyor, 

ve ya e l e ş t i r i l e c e k  olan tüm yeni roketlere

ve Batiyi kastediyoruz.Büyük eylemler bize Hollanda'da çoğu kişinin aynı fikri 

taşıdığını gösterirHatta çoğunluğunuda diyebiliriz.

Buna rağmen nükleer silahlanma tırmanıyor.Cenevrede yapılan anlaşmalarda 

jjunun önünü alamadı.Hollanda roketleri yerleştirmemekle bu konuda değişiklikler 

sağlayabilir.Böyle bir durumda Hollanda'nın diğer ülkelerin silahlanmaya değil 

dé silahsızlanmaya yönelmesinde,önemli bir rolü olacaktır.

NASIL " HAYIR "DtYEBÎLlRSÎNİZ.

Bu çağri Hollanda'daki tüm adreslere gönderilecektik.(hemen hemen 5 milyon)

Bu konuda'ki görüşünü belirtmek isteyen herkesin'de bu Halk dilekçesini imza- 

lamasını rica ediyoruz.Sizin ve evinizde bulunan diğer kişilerin,ailenizin adı- 

nı ,Oturduğunuz şehrin adını yazmanız ve imzalamanız(! kişi I imza )yeterlidir.

Bu kartı en kısa zaman zarfında "komitee Kruisraketten Nee"komitesine posta- 

layınız.(adres? )çevrede bulunan barış guruplarına'da verebilirsiniz.Bunların 

adreslerini basınla bildireceğiz.

YERLEŞTÎRİLMEYEN 48 ROKETİN BEDELİ NEDİR ?

Böyle bir girişim bize yüzbinlerce guldene maloldu.

Ama bize göre değer,sizin tarafınızdan yapılacak maddi yardımlar bizlere bu 

konuda çok kolaylık sağlayacaktır.Aşağıda'ki vekaletnameyi doldurmakla ve imza- 

lamakla bizenaddi yardım yapabilirsiniz.Giro veya banka aracılığıylada bir 

miktar h e s a b ı m ı z a  yatırabilirsiniz.

Giro no.7 7 5 5 5 tnv st Volkspetitionnement Komitee Kruisraketten Nee.

HÜKÜMETE VE MtLLETVEKÎLLERÎNE ٠ 

Ben nükleer silahlanmaya karşıyım,I kasıma doğru bu konuda karar almanız 

gerekiyor.Sizden roketlerin yerleştirilmesine ~ rica ediyorum.

foto: Bert Helmers

u wordt voor de هءج gehouden؛

In een aantal plaatsen ؛٨  Am sterdam is een atoomschuilkelder. Zo kan men er ook een inrichten 
onder deze brug Van D ie m n tr a a t /^ r a a n s t r a a t .
Daarm ee wil de regering u geruststellen. Met het risico van een beperkte kernoorlog ,,valt wel te 
leven” , keven na een * De recente beelden van Hiroshima hebben u hopelijk doen
inzien, dat we slechts gerustgesteld kunnen worden, als we de kernwapens allemaal weg doen.

Vrouwenstrijd is vredesstr^d

les van de vorige oorlog geleerd. De vrouwen- 
strijd is bewuster en barder geworden, god-
dank!

Hoe kunnen we nu met elkaar, vrouwen en 
mannen, de domme krachten, het onverstand, 
de verblindheid en machtswellust te lijf gaan? 
De vredesbeweging, wijd vertakt in Nederland, 
zet zich daar voor in. Wij hebben het Komitee 
Kruisraketten Nee, een overkoepelend samen- 
werkingsorgaan waarin alle vredesorganisaties, 
alle linkse politieke partijen, de FNV en de 
soldatenvakbond W D M samenwerken (nu 18 
organisaties in totaal, met ongeveer 40 steunor- 
ganisaties). Iedere organisatie werkt op eigen, 
vruchtbare manier om zijn leden bewust te 
maken van de gevaren, die nu dreigen. Geza- 
menlijk organiseerden wij in 1983 de grote 
demonstratie in Den Haag en de actieweek in 
mei 1 8 4  -Nu gaan we dit najaar — in septem .و
ber en oktober — een massale handtekenin- 
genactie houden, een volkspetitionnement te- 
gen de plaatsing van 48 kruisraketten op Neder- 
landse bodem.
De Nederlandse burgers hebben het recht van 
petitie, dat ligt vast in onze grondwet، Wij mogen 
regering en parlement onder druk zetten met een 
dringend verzoek، Zo’n petitionnement
is van uiterm ate groot belang. Alle adressen in 
Nederland krijgen in september een kaart in 
huis. Overal moeten ze opgehaald. Dat geeft 
discussie, dat geeft mensen alle gelegenheid wat 
te kunnen doen aan de wapenwedloop. Wij met 
elkaar kunnen de waanzin proberen te stoppen 
met dit politieke drukmiddel. Artsen, juristen, 
acteurs, vakbondsleden, scholieren, huisvrou- 
wen en wetenschappers. We weten nu al dat 
vele, vele mensen meedoen. Doe óók mee, zet 
straks uw h n d te k e n in g  u kunt zich daarnaast ؛
ook opgeven als vrijwilliger om straks de 
kaarten op te halen. Z o’n volkspetitionnement 
is een drukmiddel nu op deze regeringscoalitie, 
op de besluitvorming van november. Maar het 
is ook een drukmiddel, ee؟i uitspraak van ons 
hele volk, straks bij de verkiezingen in mei ’85. 
H et is belangrijk bij het vormen van een nieuwe 
regering.
H et is uiterst belangrijk dat elke politieke partij 
weet: Nederland wil geen kruisraketten. Wij 
willen een ander veiligheidsbeleid. Wij van de 
vredesbeweging zijn bereid daarin mee te pra- 
ten, mee te overleggen, wij hebben veel kennis 
en kundigheden in huis. En laten we vooral 
zelfbewust en vol vertrouwen zijn؟ Verzet tegen 
de wapenwedloop is geen gril, het is geen 
idealistische dagdromerij. De vredesbeweging 
is een van de belangrijkste maatschappelijke 
stromingen, die er vandaag aan de dag zijn. En 
dat is maar goed ook. H et gaat om het naakte 
leven voor ons en onze kinderen.

Sienie Strikwerda, 
voorzitter Komitee Kruisraketten Nee (Toe- 
spraak tijdens het vredesfeest in het Vondel- 

park Amsterdam 5 mei 1985)

Dit jaar vieren we 40 jaar bevrijding. Bevrij* 
ding van het fascisme — de extreem nationalis-

'tische en nazistische ideologie, die de wereld in 
haar ban had. ,,Duitsland — Duitsland boven 
alles” en weg met de joden, de zigeuners, de 
homofielen en de zwakkeren. Een ̂ olk van 
krachtige mannen met zuiver bloed, zich over- 
gevend aan het oorlogbedrijf, met in de tweede 
linie, op de ah te rg ro n d , lieve, blonde, zorgza- 
me vrouwen, bereid kanonnenvlees te baren en 
alles te doen om de strijd van de mannen 
mogelijk te maken. Zo ongeveer was de fascis- 
tische droom. En miljoenen mensen zijn daar- 
aan op؟ eofferd of zijn diep geschaad in hun 
mens-z^n.
Die slachtoffers van het fascisme hebben we 4 
mei herdacht. H ebben ze ons nog wat te 
vertellen? Of is onze tijd zo vol lawaai, ge- 
schreeuw en w apengekletter geworden, dat we 
hen niet m eer knnnen verstaan?
Wij wilden immers dat mensen, gewone men- 
sen, van wat voor ras of kleur of seksuele 
geaardheid dan ook, met opgeheven hoofd en 
recht op voeten het leven zouden kunnen leven, 
zoals voor hen bestem d was, zonder angst, 
zonder vernedering. D at was hun droom. We 
hebben geprobeerd die droom te realiseren. 
M aar wat is er van terecht gekomen? We leven 
nu in een tijd van totale bewapening. Mensen 
bedreigen mensen met verzekerde wederzijdse 
vernietiging (zo heet dat officieel). Vijandden- 
ken is gemeengoed geworden. De ander — de 
vijand — is de baarlijke duvel die totaal 
vernietigd moet worden. H et militarisme is de 
grote slok-op geworden van geld, grondstoffen 
en kennis. H et militarisme van nu vertoont 
fascistische tendensen. H et is er allemaal weer: 
het stelen van de arm en, het klein houden van 
gewone mensen en de Vfouwen, de machtswel- 
lust en de onderhandelingen met het mes op 
tafel. En als je een zogenaamde christelijke 
natie bent, praat je ook nog God aan je zijde. 
,,Kill a Commie for Christ” (dood een commu- 
nist voor Christus) — die sticker hadden veel 
Am erikanen op hun auto tijdens de Vietnam- 
oorlog. En dat gevoel is er nog bij velen. 
Am erika is onze bondgenoot, wij zijn Amerika- 
nen veel dank verschuldigd in deze dagen. 
M aar juist dâârom m oeten we scherp toezien 
wat er gebeurt, waarin wij ons mee laten 
slepen.

. Veertig jaar na de oorlog wordt eindelijk het 
vrouwenverzet van toen herdacht, en willen we 
een impuls geven aan het vrouwenverzet nu. 
Nog altijd geven mannen de toon aan in zaken 
van oorlog en vrede. Nog altijd worden jongens 
tot man gem aakt in het leger op een seksistische 
manier. Nog altijd worden vrouwen monddood 
gemaakt, door ze economisch afhankelijk te 
houden. H ou ze klein, hou ze dom, hou ze arm, 
dat is nog steeds de leus.
Vrouwenstrijd is vredesstrijd, dat zien we nu 
helderder dan ooit binnen de vrouwenvredes- 
beweging. De tijd van de lieve dienende vredes- 
engelen is voorgoed voorbij. We hebben onze


