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 VOLKSPETITONNEMENT EN MEER 

Zeg nee, teken het VP 

nement zal de basis daarvoor alleen 
nog maar verder versterken. 
 

GEEN DEMONSTRATIE EN 
AKTIES? 
Tot nu toe is het KKN niet van plan ter 
afsluiting van het volkspetitionnement 
weer een grote demonstratie op touw 
te zetten. Op 26 oktober worden wat 
haar betreft in Den Haag alleen de 
mensen verwacht die aktief betrokken 
zijn geweest bij het VP. Desondanks 
proberen veel vredesaktivisten vast te 
houden aan waarom het hen allemaal 
begonnen was, namelijk het VP als 
nieuwe start van nog massalere akties 
tegen de kruisraketten. Vandaar dat 
zo’n achttien vredesplatforms en een 
groot aantal organisaties toch besloten 
hebben op 26 oktober een zo groot 
mogelijke demonstratie in Den Haag te 
gaan organiseren. Daarvoor kan vanaf 
nu gemobiliseerd gaan worden. 
Daarnaast is er ook nogal wat beroe-
ring onder vredesaktivisten, die hun 
belangrijkste werkterrein in hun vak-
bond of op hun werkplek hebben. 
Terwijl de FNV-leiding zich tot nu toe 
vooral beperkt tot de oproep om aktivi-
teiten te organiseren die zich beperken 
tot het VP zelf, proberen leden van 
FNV-vredesgroepen en bondskaderle-
den de diskussie over de kernbewape-
ning nadrukkelijk weer op de werkplek 
van de grond te krijgen. Daarbij gaan 
zij er ook van uit dat het Volkspetition-
nement nu gebruikt moet worden om 
diskussies en aktiviteiten te organise-
ren, die uiteindelijk moeten leiden tot 
een grote aktie zoals de werkonder-
breking van 10 mei 1984. Daartoe 

Wanneer op 26 oktober de miljoenen handtekeningen van het Volkspetitionne-
ment (VP) tegen de plaatsing van kruisraketten aan de regering zullen worden 
aangeboden, is het precies 62 jaar geleden dat het vorige volkspetitionnement 
plaatsvond. Op 26 oktober 1923 werden 1.132.228 handtekeningen van 
‘meerderjarige' Nederlanders aangeboden aan de regering Colijn. Zij verklaar-
den ‘schriftelijk te protesteren tegen het voornemen van een christelijke regering 
om 300 miljoen gulden te offeren voor uitbreiding van de oorlogsvloot.' Die 
‘vlootwet’ werd toen met 50 tegen 49 stemmen verworpen. Hoewel die stemver-
houding op geen stukken na weerspiegelde dat 90 procent van de bevolking 
zich tegen de vlootwet uitsprak, konden de toenmalige volksvertegenwoordigers 
toch niet meer om die volksstemming heen. Laten we er met ons allen voor 
zorgen dat het aantal handtekeningen op 26 oktober aanstaande zo verplet-
terend is dat Lubbers en zijn leugenaarsbende zich in alle mogelijke en vooral 
onmogelijke bochten moeten wringen om hun absurde rakettenbesluit in te trek-
ken. Doen zij dat niet dan zullen we andere maatregelen moeten nemen.  

Het Volkspetitionnement wordt dan 
ook vooral gezien als zo ongeveer 
het laatste drukmiddel wat ons nog 
rest om de regering te bewegen de 
raketten niet te plaatsen. En zo kun-
nen de onderhandelingen misschien 
weer op gang gebracht worden. 
Maar tot nu toe hebben alle wapen-
onderhandelingen absoluut niet bijge-
dragen tot een vermindering van de 
wapenwedloop. In tegendeel. 
Terwijl de bevolking in Oost en West 
via onderhandelingen een rad voor 
ogen werd gedraaid, werd de wapen-
produktie in het Westen versterkt 
doorgezet, waarna een antwoord uit 
het Oosten onvermijdelijk werd. 
Is het dan niet veel beter om voor het 
definitief stopzetten van de bewape-
ningswedloop en het uit de wereld 
helpen van alle massa-vernietigings-
wapens te vertrouwen op de bevol-
king zelf? Massale akties van men-
sen over de hele wereld tegen de 
atoombewapening wijzen ons toch de 
richting waarin we moeten blijven 
gaan. De grote demonstraties in 1981 
en 1983 en de grote werkonderbre-
king van 10 mei 1984, waaraan door 
meer dan 900.000 mensen werd 
deelgenomen laten toch juist zien dat 
veel mensen bereid zijn tegen de 
kruisraketten te blijven knokken, jaar 
in, jaar uit. Het aantal mensen wat 
aktief is rond het Volkspetitionnement 
(40.000) en het aantal vredesplat-
forms, die nu werkelijk tot in alle uit-
hoeken van het land bestaan, is 
groter dan ooit tevoren. Dat is toch 
een prachtig uitgangspunt om te 
mikken op massale akties. Een door 
miljoenen ondertekend volkspetition-

Over de relatie tussen het volkspetition-
nement en eventuele verdere akties 
van de vredesbeweging is zowel het 
KKN als de FNV nogal onduidelijk. Zijn 
zij dan alweer vergeten waar het vele 
vredesaktivisten met het volkspetition-
nement om begonnen was? 
 

FNV MIKT OP ONDERHANDE-
LINGEN 
Geheel in overeenstemming met het 
neorealisme wat de nieuwe FNV-ploeg 
van Hans Pont en Johan Stekelenburg 
over ons uitstort, oriënteert de FNV zich 
wat het tegengaan van de wapenwed-
loop betreft op de onderhandelingen 
tussen Oost en West. In het verkie-
zingsprogramma ‘Kiezen voor nieuwe 
kansen' wordt het zo gesteld: ‘In West-
europees verband dient Nederland met 
eigen initiatieven de diverse onder- 
handelingssituaties tussen Oost en 
West positief te beïnvloeden, met name 
de ontwapeningsonderhandelingen in 
Genève, het Weense troepenoverleg 
en de Europese Ontwapeningsconfe-
rentie in Stockholm. Nederland moet 
afzien van de plaatsing van kruisra-
ketten. De FNV is ervan overtuigd dat 
een plaatsingsbesluit het onderhande-
lingsklimaat negatief zal beïnvloeden.' 
In de brief die Wim Kok eind augustus 
aan de kaderleden van de verschillen-
de FNV-bonden schreef, wordt dit 
standpunt nog eens herhaald. Tegelij-
kertijd wordt gekonstateerd dat 'ook de 
nieuwe onderhandelingen in Genève 
de kernwapenwedloop in Europa niet 
hebben afgeremd.' Toch is het vertrou-
wen in dit soort onderhandelingen blijk-
baar niet geschokt. 
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worden allerlei initiatieven genomen, 
zoals de aktie ‘Kollegaas roepen kolle-
gaas op’ om het VP te tekenen, het 
houden van kantine-bijeenkomsten, 
het uitbrengen van speciale bedrijfsle-
denbulletins over de kruisraketten en 
het VP, het plaatsen van stembussen 
bij kantoren en fabrieken om de kaar-
ten met handtekeningen in te depone-
ren en het organiseren van autobus-
sen om samen met kollegaas naar de 
demonstratie en manifestatie op 26 
oktober in Den Haag te gaan. Ook zijn 
al op enkele plekken oproepen gedaan 
vanuit kadergroepen, bondsafdelingen 
of FNV-vredeswerkgroepen aan de 
besturen van de verschillende bonden 
en de FNV om te proberen op of rond 
1 november, de dag dat het regerings-
besluit gaat vallen, vakbondsakties te 
organiseren. 
Dit soort initiatieven en bijvoorbeeld 
ook de uitspraak van het Bouw- en 
Houtbondkongres van mei dit jaar dat 
het nee tegen de kruisraketten ook 
omgezet zal worden in een weigering 
om mee te werken aan plaatsing van 
de raketten, laten zien dat er veel meer 
mogelijkheden zijn dan de leiding van 
het KKN en de FNV tot nu toe erken-
nen. 
 

Jeroen Zonneveld 
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