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 NA 17 MEI EN VOEDINGSBOND DE HERFSTKAMPANJE 

Ze staan er nog niet! 
(o)n(st)ers van de vredeskampen in 
Woensdrecht. Regelmatig verschijnen 
er lijsten van bedrijven die in Woensd-
recht gesinjaleerd zijn, bijvoorbeeld 
Heijmans Wegenbouw Maatschappij 
Roosendaal en de Heidemij. Maar 
inmiddels is duidelijk geworden dat die 
bedrijven zich al of niet terecht ver-
schuilen achter ‘andere werkzaamhe-
den voor de vliegbasis'. Het is noodza-
kelijk dat onomstotelijk komt vast te 
staan dat bedrijven bij 'het Amerikaan-
se deel' van de basis betrokken zijn. 
Te meer daar minister De Ruiter van 
Defensie de formele weg naar open-
baarmaking lijkt afgesloten te hebben. 
Hij stelt ‘dat ontheffing van de informa-
tieverstrekking mogelijk is als de parti-
culiere ondernemer door bekendma-
king schade zou lijden in zijn legitieme 
handelsbelangen. Indien de betrokken 
ondernemer hierop aanspraak doet 
gelden, is zijn formele toestemming 
nodig voor openbaarmaking’. Fijntjes 
voegt hij er aan toe dat die onderne-
mers hem aannemelijk hebben ge-
maakt dat zij bij bekendmaking in hun 
belangen geschaad zouden worden. 
Voor vakbondsleden, in het biezonder 
die in meewerkende bedrijven werken 
(voorzover ze er niet buiten gehouden 
worden), zou dat moeten betekenen 
dat de ban op die informatie doorbro-
ken wordt. Dat kan ook langs een 
'omgekeerde weg' door de namen 
openbaar te maken of die openbaar-
heid af te dwingen van bedrijven en 
instellingen die niet voor Woensdrecht 
werken. 
 

HERFSTKAMPANJE 
Tijdens de 17 mei-demonstratie heeft 
BIVAK een manifest verspreid met 
voorstellen voor aktiviteiten in het 
komend najaar. 
• Uitnodiging aan ‘bekende landelijke 
en plaatselijke persoonlijkheden’ om 
begin september hun steun kenbaar te 
maken aan de ‘Doe niet mee'-
kampanje. 
• Organisatie van ‘een demonstratieve, 
geweldloze blokkade voor de poorten 
van de vliegbasis Woensdrecht' op 
vrijdag 19 september 
• Verspreiding van informatie over 
‘Doe niet mee' tijdens de vredesweek 
van 21 tot 28 september. 
• aktie-voeren op zaterdag 1 
november, een jaar na het plaatsings-

De kruisraketten hebben in de verkiezingskampanje zeker geen hoofdrol 
gespeeld. De demonstratie in Woensdrecht tegen de plaatsing van de ra-
ketten was een sukses. Als Hans Pont het over de brede vakbeweging 
heeft, noemt hij terecht de kerncentrales en kernenergie, maar zwijgt over 
de kruisraketten. De Voedingsbond FNV sluit zich op het kongres van 26/27 
mei aan bij BIVAK - Breed Initiatief voor Verdergaande Akties tegen Kruisra-
ketten. Op Kamervragen van Andrée van Es over de bekendmaking van de 
namen van bedrijven die op de vliegbasis Woensdrecht (gaan) werken aan 
de plaatsing van kruisvluchtwapens, antwoordt de minister van Defensie dat 
door die bekendmaking de bedrijven geschaad zouden kunnen worden in 
hun belangen. BIVAK doet voorstellen voor een najaarskampanje.  

gaat regelen. De bond geeft ook 
leiding wanneer mensen bereid zijn 
vanwege gewetensbezwaren hun 
werk te onderbreken.' 
Wat betreft de erkenning van de 
gewetensbezwaren volgt de Voe-
dingsbond FNV het officiële, maar 
nauwelijks te horen, standpunt van 
de FNV. Door die bezwaren tot de 
verantwoordelijkheid van de bond te 
maken en te verbinden aan eventue-
le werkonderbrekingen gaat het 
kongres een stap verder. Dat moet 
een stimulans zijn voor vakbondsle-
den om de diskussie in de organen 
van hun bond en in bedrijven en 
instellingen opnieuw aan te gaan. 
 

BESMETVERKLARINGEN 
Er is nog een onderdeel in de verkla-
ring dat aandacht verdient. Namelijk 
het openbaar maken van de onder-
nemingen die werken aan het ge-
reedmaken van de rakettenbasis. Dat 
is een essentieel gegeven om be-
smetverklaringen van bedrijven tot 
stand te brengen en te verzamelen. 
Het onderzoek naar de deelname 
van bedrijven aan de plaatsingswerk-
zaamheden is in volle gang. Verschil-
lende groepen in de vredesbeweging 
houden zich daarmee bezig - onder-
zoeksgroepen als AMOK en de bewo

Kortom, de kwestie van de raketten blijft 
op de aktie-agenda, het verzet tegen de 
plaatsing is niet gebroken, maar de 
verkiezingsoverwinning van rechts 
heeft 't er niet gemakkelijker op ge-
maakt. Daarbij komt dat de kampanje 
‘Doe niet mee aan Woensdrecht' nog 
niet in brede kringen van de vredes- en 
vakbeweging bekend en aangeslagen 
is. 
 

VOEDINGSBOND FNV ALS 
VOORBEELD 
Ondanks het ontbreken van de organi-
satie- en mobilisatiekracht van het 
KKN, waarvan de FNV deel uitmaakt, is 
de demonstratie van 17 mei geslaagd. 
Want laten we wel wezen, het is de 
grootste aktie geweest na het 1 novem-
ber-plaatsingsbesluit in 1985. Tegen de 
verkiezingsslaap van het KKN in heb-
ben ruim twaalf duizend zich laten zien 
in Woensdrecht. Tegen het zogenaam-
de voldongen feit van de parlementaire 
besluitvorming hebben zij zich onder 
andere verbonden aan ‘Doe niet mee 
aan Woensdrecht', dat één van de 
leuzen van die dag was. 
Het kongres van de Voedingsbond 
FNV heeft daaraan - als eerste FNV-
bond - een voorbeeldig vervolg gege-
ven. Uit de tekst van de verklaring, die 
unaniem aangenomen is, halen we 
twee passages. 
‘Het kongres 1986 geeft de voedings-
bond FNV opdracht zich tegen plaat-
sing van kruisraketten te blijven verzet-
ten. Daarvoor moet hij aansluiting zoe-
ken bij BIVAK. Dat is de organisator 
van “Doe niet mee aan Woensdrecht".’ 
'Ondernemingen die werken aan de 
plaatsing zal hij op hun vestje spuwen. 
Hun activiteiten maakt hij openbaar. 
Mensen die er werken kunnen een 
beroep doen op hun geweten. Dat is 
het minste wat de voedingsbond FNV 
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besluit. Op dit moment wordt gedacht 
aan een landelijke demonstratie mani-
festatie geheel in het teken van Doe 
niet mee aan de kruisraketten! 
Over deze voorstellen en de uitwerking 
ervan wordt overlegd met alle organi-
saties, partijen en groepen die zich 
verdergaand willen verzetten tegen de 
plaatsing van de raketten. 
 
Nadere informatie: BIVAK,  
Amsterdam 
 

HANS BOOT  
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