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Op de derde dinsdag in september 
gaan er in Wageningen akties gevoerd 
worden tegen het bezuinigingsbeleid 
van de regering. Een overleg met 
vertegenwoordigers van de FNV, 
Vrouwenbond FNV, Dienstenbond-
FNV, Rooie Vrouwen, WSO, ANIB, 
ANBO, Woonlastenkomité, PvdA, 
CPN, leden van diverse vakbonden en 
wethouder Blankenstijn heeft hiertoe 
besloten. 
Het overleg is van mening dat het 
bezuinigingsbeleid van de regering 
gestopt dient te worden. De regering 

gebruikt het geld slechts om het 
financieringstekort te dekken en niet 
om werk te scheppen. Voor de 
bevolking levert een dergelijke politiek 
niets op. Het overleg roept alle groe-
peringen in Wageningen, die getrof-
fen worden door het regeringsbeleid, 
op mee te doen bij het organiseren 
van de akties. Tot welke akties er 
overgegaan zal worden, wordt beslo-
ten op de volgende vergadering van 
het overleg. 
Het overleg heeft n.a.v. het besluit 
van de federatieraad van de FNV 

Wageningen - Prinsjesdag: Aktiedag 

besloten een brief naar de FNV te 
sturen, waarin op dit besluit kritiek 
geleverd wordt. Het overleg vindt dat 
de FNV niet moet wachten tot het 
najaar met het voeren van akties, 
maar de lijn van de 11e juni voortzet-
ten door prinsjesdag tot aktiedag te 
maken. 
 
25 juli 1983  
Namens het overleg,  
Joop Ackerman 

Een citaat uit de brief aan 
het bestuur van de FNV: 
‘Men is (de deelnemers aan het over-
leg) over de huidige opstelling van het 
Federatiebestuur dan ook niet alleen 
verontwaardigd, maar ook goed 
kwaad. Het is toch voor bijna een ieder 
duidelijk wat de ondernemers en de 
overheid van plan zijn. Het is toch een 
beleid van versnelde uitvoering van 
plannen zoals die in Bestek '81 zijn 
terug te vinden. De overheid en de 
ondernemers moeten gestopt worden 
in hun opzet aktieve mensen te ont-
moedigen en te verlammen, de vakbe-

weging monddood te maken en de 
arbeidersbeweging terug te stampen 
naar de periode van haar ontstaan. 
Anders gezegd de beweging voor 
tientallen jaren ontkrachten en daden-
loos maken. Er is maar één gepast 
antwoord op het ondernemers- en 
overheidsbeleid, nu de aktie voorbe-
reiden, nu de aktie voeren. Nu, tot 
aan, of op Prinsjesdag toe, moet er 
opgetreden worden. De in overleg 
zijnde groepen, waarbij ook de plaat-
selijke FNV, zullen zich in de komen-
de weken er hard voor maken. 
De daarbij betrokken kaderleden 
verlangen van het Federatiebestuur, 

alle mogelijke steun aan plaatselijke 
akties. Dit kan ondermeer, doordat de 
Federatie oproept plaatselijk en regio-
naal in beweging te komen. Daarnaast 
vinden zij dat Prinsjesdag door het 
Federatiebestuur alsnog tot aktie/
stakingsdag moet worden uitgeroe-
pen. 
Beste vrienden met bovenstaande is 
getracht een weergave te geven van 
het overleg wat gaande is tussen 
vakbondsleden en niet-leden. Wij 
verwachten dat het Federatiebestuur 
hetgeen hier is neergeschreven, niet 
onverschillig zal laten.’ 

Op 3 augustus 1983 hebben zich 
vele plaatselijke groeperingen aange-
sloten bij het ‘Wageningse Overleg 
Prinsjesdag Aktiedag’. Van de ge-
meenteraadsfraktie PSP/PPR/CPN 
tot de Vereniging Openbaar Onder-
wijs, van de AbvaKabo-groep LH tot 
het Imperialisme Kollektief. Het kolle-
ge van Burgemeester en Wethou-
ders is nu officieel vertegenwoordigd. 
In deze bijeenkomst is het initiatief 
genomen tot gratis vervoer van de 

veerdienst Lexkeveer en pamfletten in 
plaats van kaartjes te verkopen. Ver-
der is de schouwburg Junushoff tot 
aktiecentrum uitgeroepen. Overdag 
zullen allerlei groeperingen in de stad 
aktiviteiten organiseren en zijn er mani-
festaties in de schouwburg. ’s Avonds 
vertrekken er demonstraties vanuit 
verschillende punten in de stad, die 
daarna vanuit een centraal punt naar 
de schouwburg gaan voor een afslui-
tende manifestatie. 

Wageningen 8 augustus 
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