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Woord vooraf 
 
In september 2014 zette ik mijn eerste stappen aan de Kortrijkse campus van de Leuvense 

universiteit. Een jarenlange passie voor geschiedenis, de drang om onze hedendaagse 

samenleving beter te begrijpen, en een grote wil om een voordien gemiste kans in te halen hadden 

mij hiertoe bewogen. Een volwaardige universitaire studie combineren met een voltijdse job bleek 

al snel geen evidentie. De eindmeet, waarvan dit werk de tastbare representatie is, leek mijlenver 

weg te liggen. Door de praktische, financiële en sociale implicaties die de studie met zich 

meebracht, wist ik bovendien niet of deze weg überhaupt te overbruggen viel. Niettegenstaande 

deze bedenkingen bleek op vandaag dat mijn passie en gedrevenheid groot genoeg waren om mij 

doorheen dit parcours te loodsen. De vijfjarige opleiding en de invloed die het had op mijn 

persoonlijk leven hebben mij niet enkel de vaardigheden bijgebracht die aan het historisch metier 

verbonden zijn, maar ook mijn blik op de wereld onderging een noemenswaardige evolutie. 

 De lijst van personen aan wie ik na deze vijf jaar een gebruikelijk woord van dank 

verschuldigd ben is bijgevolg lang. Hierbij denk ik onder meer aan Charlot, die altijd klaarstond en 

een eindeloos begrip opbracht voor mijn afwezigheid. Mijn familieleden die waar mogelijk hun volle 

steun geboden hebben. Bert, Charlotte, Jozef, Mathieu en andere vrienden, voor de nodige 

ontspanning in hun aanwezigheid. Pascal en Evi, mijn twee werkgevers en collega’s die altijd 

begrip hebben opgebracht voor de allesbehalve evidente situatie en combinatie. Mijn 

medestudenten, en in bijzonder Marieke, die tijdens de momenten waarop ik niet aanwezig kon 

zijn de audiorecorder in aanslag hield. Tim, die mij als werkstudent doorheen de eerste twee jaar 

van de bacheloropleiding op de best mogelijke manier wist te begeleiden. De professoren van de 

KU Leuven en de Universiteit Gent die op een gedreven manier hun passie en kennis wisten over 

te brengen, en waarbij ik met alle vragen en bedenkingen terecht kon. Sam, die mij heel goed wist 

te introduceren in de beweging. De andere getuigen die met veel bereidwilligheid hun aandeel 

bijbrachten voor deze scriptie, en ten slotte Donald Weber, die medeverantwoordelijk is voor het 

slagen van deze laatste fase van de opleiding.  
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Inleiding  
 

Hoewel West-Europa al sinds 1945 een ononderbroken periode van vrede kent, was de dreiging 

van een nieuw conflict nooit heel ver weg in de vier opeenvolgende decennia. De Koude oorlog 

wierp van 1947 tot 1991 een schaduw over het fragiele idee van vrede, wat in deze tijdspanne dan 

ook verschillende keren zou worden doorprikt. De breuklijn die zich op 8 mei 1945 aftekende tussen 

wat het communistische oosten en het kapitalistische westen zou worden, drukte ontegensprekelijk 

haar stempel op alle segmenten van de globale samenleving en kende haar doorwerking tot zelfs 

in de kleinste uithoeken van het Vlaamse platteland. De bewapeningswedloop als meest zichtbare 

en aanwezige element van het conflict, en de mogelijke inzet van kernwapens op een nieuw 

Europees slagveld zorgden voor een sterk gevoel van constante oorlogsdreiging. Daarnaast riep 

ook het afschrikkende en weerzinwekkende effect van gewelddadige proxyoorlogen, zoals in 

Vietnam, pacifistische en antimilitaristische gevoelens op in de Vlaamse samenleving. Deze 

samenleving maakte zich bijgevolg vanaf midden jaren ’60 meer een meer bedenkingen bij de 

politiek en militaire houding van de twee grootmachten, in de vorm van een groeiende 

maatschappelijke en politieke contestatie. Vanuit de samenleving groeide de aanhang van de 

vredesbeweging als nieuwe sociale beweging aanzienlijk, en vormde een spreekbuis tegen het 

gevoerde veiligheidsbeleid.  Niet alleen het militaire apparaat, maar ook de consolidatie en morele 

insteek van zowel de westerse traditionele parlementaire democratie als het op Moskou gerichte 

communistisch bestel werden hierbij in vraag gesteld.1      

 In deze context van maatschappelijke contestatie en betrokkenheid, gecombineerd met de 

nakende dreiging van een nieuwe nucleaire wereldoorlog, kreeg de ingeslapen Vlaamse afdeling 

van het pluralistische War Resisters’ International nieuwe impulsen. Hoewel de organisatie al 

tijdens het interbellum in België en Vlaanderen actief was ter ondersteuning van dienstweigeraars, 

kreeg de Internationale van Oorlogstegenstanders (IOT) pas vanaf 1965 vaste vorm als autonome 

Vlaamse burgerorganisatie met een relevante maatschappelijke invloed. Het IOT profileerde zich 

binnen de overkoepelende noemer van de Vlaamse vredesbeweging als een nieuwe, niet 

verzuilde, organisatie, met een radicaal pacifistische insteek. De beginselverklaring, die door elk 

meewerkend lid ondertekend diende te worden, liet dan ook niets aan het twijfel over; “De oorlog 

is een misdaad tegen de mensheid. Ik engageer me resoluut om geen enkele oorlog te 

ondersteunen en te strijden om elke oorzaak ervan te laten verdwijnen”. De organisatie wist zich 

te ontpoppen als een belangrijke spil binnen de Vlaamse vredesbeweging en trad zowel 

informerend, sensibiliserend als actievoerend op. 2 

 Wanneer de rakettencrisis in Vlaanderen tussen 1979 en 1989 haar hoogtepunt bereikte 

en het maatschappelijk debat domineerde trad het IOT bovendien op als een van de belangrijke 

ondersteunende pijlers van het VAKA. Het ‘Vlaams AktieKomité tegen Atoomwapens’ was een 

pluriforme koepelorganisatie, opgericht op 12 november 1979, waarbij op het hoogtepunt van de 

rakettencrisis in 1985 in totaal negentien vredesorganisaties, politieke jongerenorganisaties, 

ontwikkelingsorganisaties, culturele organisaties en vormingsorganisaties bij deze organisatie 

betrokken waren. Samen met het eerder opgerichte ‘Overlegcentrum voor de Vrede’ (OCV), 

 
1 Mark Van den Wijngaert en Lieve Beullens, Oost West, West best: België onder de Koude 
Oorlog, 1947-1989 (Tielt: Lannoo, 1997), 123–209. 
2 Stefaan Walgrave, Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen: Een sociologische verkenning 
van de milieubeweging, de derde wereldbeweging en de vredesbeweging (Leuven, 1994), 117. 
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vormde VAKA de voorhoede van de brede Vlaamse vredesbeweging, die voornamelijk tijdens de 

eerste helft van de jaren ’80 het sociaal protest in de publieke ruimte beheerste.3  

De uitzonderlijke mobilisatiekracht en de maatschappelijke invloed van voornamelijk de 

vredesbeweging, waar het IOT een belangrijk onderdeel van uitmaakte, maar ook de andere 

nieuwe sociale bewegingen die in dezelfde periode actief waren, bleef niet onopgemerkt. Het was 

dan ook niet verwonderlijk dat dit recent en bovenal gewichtig maatschappelijk fenomeen in 

contemporaine studies vooral vanuit sociologische en politicologische hoek aandacht kreeg. 

Historisch socioloog en protagonist op het vlak van nieuwe sociale bewegingen, Charles Tilly, 

noemde het vermogen tot massamobilisatie dan ook een van de machtigste en belangrijkste 

collectieve actiemiddelen van sociale bewegingen.4      

 Vredesactivisme en sociaal protest in het algemeen was uiteraard niet nieuw in Vlaanderen, 

en was ook al vóór de Koude oorlog een geven.5 Toch merkten de Belgische sociologen Staf 

Hellemans, Marc Hooghe en Stefaan Walgrave in hun contemporaine analyse duidelijke 

verschillen op tussen de oude sociale bewegingen die vooral vóór de Koude oorlog te situeren zijn, 

en de nieuwe sociale bewegingen die in deze veranderde context vorm kregen. Hun visie zou in 

het academisch debat een belangrijk theoretisch ideaalmodel vormgeven, om dit maatschappelijk 

gegeven te benaderen. Het eerste onderscheidend kenmerk situeert zich op het vlak van de 

ontstaanscontext van deze nieuwe sociale bewegingen. Hellemans, Hooghe en Walgrave zien 

deze bewegingen voornamelijk vorm krijgen vanaf het midden van de jaren 1960, als gevolg van 

een sociaaleconomische evolutie in de maatschappij. Een tweede onderscheidend kenmerk is hun 

organisatiestructuur. In tegenstelling tot de oude sociale bewegingen wisten veel van deze 

organisaties zich niet in te bedden in het politiek bestel. Ze bleven veelal onafhankelijk, wat 

resulteerde in een blijvende kleinschalige en zwakke organisatiestructuur. Een derde en laatste 

onderscheidend kenmerk is de zogenaamde links-libertaire ideologie die de protagonisten van de 

nieuwe sociale bewegingen aanhangen en vormgeven. De oude sociaal-economische, 

communautaire en levensbeschouwelijke breuklijnen waarop de oude sociale bewegingen geënt 

waren werden overschreden. De nieuwe generatie streefde een andere manier van leven na, 

gebaseerd op de basiswaarden vrede en gelijkheid, en belichtte nieuwe thema’s zoals 

vrouwenrechten, milieu, vrede en aandacht voor de derde wereld.6     

 Nu bij de sociale wetenschappen het thema nieuwe sociale bewegingen langzaam maar 

zeker naar de achtergrond verschoven is, komt nieuw onderzoeksterrein voor historici vrij te liggen. 

Opvallend aan het huidige academisch debat is dat bijdrages van historici echter opvallend beperkt 

blijven. De kloof tussen de historische en de sociale wetenschappen was een van de mogelijke 

pijnpunten die ter sprake kwamen tijdens de door het ODIS organiseerde workshop in november 

 
3 Walgrave, Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen: Een sociologische verkenning van de 
milieubeweging, de derde wereldbeweging en de vredesbeweging, 105–7. 
4 Charles Tilly, “European Violence and Collective Action since 1700”, Social Research 53, nr. 1 
(1986): 170. 
5 Zie in dit opzicht vooral Gita Deneckere, Sire, het volk mort: sociaal protest in België, 1831-1918 
(Antwerpen : Gent: Hadewijch ; AMSAB, 1997). 
6 Staf Hellemans en Marc Hooghe, red., Van “Mei ʾ68” tot “Hand in hand”: nieuwe sociale 
bewegingen in België, 1965-1995 (Leuven: Garant, 1995); Walgrave, Nieuwe sociale 
bewegingen in Vlaanderen: Een sociologische verkenning van de milieubeweging, de derde 
wereldbeweging en de vredesbeweging. 
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2002.7 Sociologen, historici en politicologen wisselden op dat moment hun inzichten uit over de 

studie naar de nieuwe sociale bewegingen, met een bijzondere interesse in elkaars opvattingen en 

benaderingswijzen als vruchtbaar resultaat. Een belangrijk discussiepunt was het zogenaamde 

nieuwe karakter van de nieuwe sociale bewegingen. Voornamelijk historici poneerden dat de 

nieuwe sociale bewegingen een gekend traject hadden afgelegd, van oppositionele en informeel 

georganiseerde actiegroepen, naar een institutioneel georganiseerde en erkende speler in het 

middenveld.8 Patrick Stouthuysen stelde in die zin dat de brede Vlaamse vredesbeweging geen 

typische nieuwe sociale beweging is. In eerste instantie zouden haar wortels bijvoorbeeld in een 

ander tijdperk, het interbellum, liggen. Daarnaast zag hij voornamelijk vanaf de jaren ’80 steeds 

meer toenadering tot het verzuilde middenveld optreden, wat het grote mobilisatiesucces van de 

rakettenprotesten zou verklaren.9  Terwijl onder meer deze inzichten de relevantie van het 

onderwerp voor sociologen en politicologen eerder deed afnemen is, is het voor historici op veel 

vlakken nog onaangeroerd en interessant onderzoeksterrein.  Deze lokroep bleef echter tot op 

vandaag, op enkele proefschriften na, onbeantwoord.       

 Historicus Jan Van de Poel, die het historisch onderzoek naar nieuwe sociale bewegingen 

onbekend en onbemind noemt, ziet hiervoor verschillende verklaringen. Een eerste verklaring 

hiervoor schrijf hij toe aan het feit dat het een heel recent fenomeen betreft. Veel van de sociale 

bewegingen die in de jaren ’70 en ’80 actief waren zijn op vandaag nog actief, of zijn overgegaan 

in nieuwe bewegingen. Dit impliceert dat historisch onderzoek naar een afgesloten en verdwenen 

fenomeen niet mogelijk is, wat veel historici afschrikt. Een tweede probleem, wat samenhangt met 

het eerste, manifesteert zich op vlak van de heuristiek. Omdat veel bewegingen nog actief zijn is 

de toegang tot archiefmateriaal veelal beperkt of onbestaande. Een bijkomend probleem is dat veel 

bewegingen in hun beginfase een minimale institutionaliseringsgraad hadden, waardoor er in 

bepaalde gevallen weinig archief gevormd is. Toch dreigen hierdoor veel kansen verloren te gaan. 

Terwijl de sociaal- wetenschappelijke traditie gepoogd heeft om de opkomst, het succes en de 

ondergang van de nieuwe sociale bewegingen te verklaren, ging ze volgens Van de Poel voorbij 

aan de individuele, institutionele geschiedenissen van deze bewegingen. De focus op instituties en 

organisaties als belangrijkste uitdrukkingen van deze evolutie zou daarom een mogelijk antwoord 

kunnen bieden op vragen waar sociologen en politicologen nog steeds mee worstelen. Denk hierbij 

maar aan het debat over het al dan niet ‘nieuwe’ karakter van de nieuwe sociale bewegingen.10

 Het is voornamelijk in deze optiek dat dit proefschrift een bijdrage wil leveren aan het debat. 

Zoals eerder aangehaald is het theoretisch model, ontwikkeld door Hellemans, Hooghe en 

Walgrave slechts een ideaalmodel dat aan de specificiteit en de inhoudelijke kenmerken van de 

afzonderlijke bewegingen zoals het IOT moet worden afgetoetst. Door de ontstaanscontext, 

organisatiestructuur en ideologie van deze beweging op een gerichte en gespecifieerde manier te 

analyseren, levert dit niet enkel resultaten op in hoeverre IOT aan dit empirisch model beantwoordt, 

 
7 Marc Hooghe en Jaak Billiet, “Inleiding: Tussen vernieuwing en continuïteit. Sociologen en 
historici over nieuwe sociale bewegingen.”, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 3, nr. 
34 (2004): 319. 
8 Marc Hooghe, “Een bewegend doelwit. De sociologische en historische studie van (nieuwe) 
sociale bewegingen in Vlaanderen.” 3 (2004): 349. 
9 Patrick Stouthuysen, “Oud en nieuw in één. De vredesbeweging als atypische nieuwe sociale 
beweging.”, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 3, nr. 34 (2004): 415–17. 
10 Jan Van de Poel, “Onbekend en onbemind. Historisch onderzoek naar nieuwe sociale 
bewegingen”, Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor de Nieuwste Geschiedenis 
30, nr. 4 (2007): 28–32. 
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maar brengt het ook heel wat belangrijke inzichten en bijkomende informatie bij over de 

geschiedenis, werking en inhoud van deze beweging.11 Daarnaast kan deze analyse een antwoord 

bieden op de vraag hoe de Internationale van Oorlogstegenstanders zich verhoudt binnen 

bovenvermelde discussie. Kende IOT daadwerkelijk een andere ontstaanscontext, zoals 

Stouthuysen stelde over de brede Vlaamse vredesbeweging? Is de beweging zich geleidelijk aan 

gaan uitbouwen tot een goed verankerde organisatie met vaste en representatieve contacten in 

het verzuilde middenveld? Hoe verhield IOT zich bovendien tegenover de brede Vlaamse 

vredesbeweging, die onder andere door Stouthuysen als één geheel behandeld werd?  

 Om op deze vragen een antwoord te formuleren zal dit werk bestaan uit zowel een 

institutionele als een inhoudelijke analyse van de beweging. Dit onderzoek beoogt echter niet 

slechts een beschrijvende institutionele geschiedenis van de beweging te zijn, maar eerder een 

analytische benadering van haar belangrijkste ideeëngoed, gesitueerd in een contextueel en 

institutioneel kader. De structuur van het werk wordt opgehangen aan de drie belangrijkste 

onderscheidende kenmerken die Hellemans, Hooghe en Walgrave aan de nieuwe sociale 

bewegingen toeschrijven.           

 Het eerste hoofdstuk focust daarom op de ontstaanscontext van de Internationale van 

Oorlogstegenstanders, met enerzijds haar internationale wortels in het interbellum, en anderzijds 

met de oprichting van de nieuwe onafhankelijke Vlaamse afdeling in 1965. Bijzondere aandacht 

gaat hierbij uit naar de evolutie van de maatschappelijke houding tegenover het militaire apparaat, 

in de context van de studentenprotesten, en de mogelijke invloed hiervan op de heropleving van 

het IOT als belangrijke schakel in de ontluikende naoorlogse Vlaamse vredesbeweging.  

 Om vervolgens het institutionele karakter van het IOT als nieuwe sociale beweging bloot te 

leggen, gaat het tweede hoofdstuk dieper in op de organisatiestructuur van de beweging. Aandacht 

voor de interne werking en structuur, het ledenbestand en de werkingsmiddelen van IOT moet 

duidelijk maken hoe de beweging van binnenuit vorm kreeg, en hoe dit evolueerde doorheen de 

tijd. In tweede instantie probeert het werk een beeld te schetsen van de nevenorganisaties die 

ontstaan zijn in de schoot van IOT, Burgerdienst voor de Jeugd (BDJ) en Jeugd en Vrede vzw, met 

bijzondere aandacht voor de interactie en invloed van deze actoren op de werking en houding van 

IOT, tegenover het gevestigde politieke apparaat. In het derde luik van dit hoofdstuk wordt tenslotte 

dieper ingegaan op de plaats en houding van IOT binnen War Resisters’ International, waaruit IOT 

stamde, en de koepelorganisaties Overlegcentrum voor de Vrede (OCV) en VAKA, die vanaf de 

tweede helft van de jaren ’70 de speerpunt van de algehele Vlaamse vredesbeweging vormden.

 Het derde en meest omvangrijke hoofdstuk focust vervolgens op de ideologische factor van 

de beweging. Het spreekt vanzelf dat de uitgedragen ideologie het meest tot uitdrukking kwam in 

de stand- en actiepunten die de beweging voorstond. Uitgebreide aandacht gaat daarom in de 

eerste plaats uit naar hun basisideeën rond vrede, geweld en militarisme, waarop de ontwikkeling 

van hun paradigma rond vredesactivisme gebaseerd was.  Het tweede deel van dit hoofdstuk 

belicht vervolgens de doelstellingen van de beweging, zijnde sociale verdediging, vredesopvoeding 

en reconversie van de industrie, waarmee volgens hen, gebaseerd op hun basisideeën, een betere 

en vredevolle maatschappij kon worden bereikt. In het licht van de maatschappelijke transitie die 

zich vanaf midden jaren ’60 voltrok, bijgegaan door het ontstaan van talrijke nieuwe sociale 

bewegingen, is het evident dat er binnen de visie van IOT een zekere overlapping bestond met de 

visie van enerzijds andere contemporaine organisaties en anderzijds de oude sociale bewegingen.  

 
11 Walgrave, Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen: Een sociologische verkenning van de 
milieubeweging, de derde wereldbeweging en de vredesbeweging, 149. 
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Voornamelijk de houding van IOT tegenover de arbeidersbeweging, de derdewereldbeweging, de 

milieubewegingen en de vrouwenbeweging komt in die zin aan bod, waarbij duidelijk moet worden 

hoe IOT deze raakvlakken wou omzetten in gezamenlijke actie.       

 De vergelijking van de ontstaanscontext, de organisatiestructuur en de ideologie van IOT 

met het theoretisch model van Hellemans, Hooghe en Walgrave, moet aldus een beeld geven hoe 

IOT zich tegenover de merkbare evolutie van de nieuwe sociale bewegingen binnen Vlaanderen 

verhield. Deze inzichten kunnen ten slotte ingezet worden om de houding van IOT te verklaren en 

te begrijpen, bij enkele concrete politieke besluiten die ook een felle weerklank hadden bij de 

publieke opinie. Het vierde en laatste hoofdstuk zal daarom uit twee uitgebreide en één beperkte 

casestudie bestaan. De legerhervormingen van minister Vanden Boeynants in 1973, de aankoop 

van nieuwe gevechtsvliegtuigen in 1975 en de rakettenprotesten van 1979 tot 1987 zijn in die zin 

goede voorbeelden van dergelijke politieke hangijzers. In de context van deze cases wordt 

bijgevolg telkens de reactie en de houding van IOT tegenover dit welbepaald politiek besluit 

geanalyseerd, wat ons daarna in staat moet stellen een algehele conclusie en een antwoord op 

voorgaande vragen te vormen. 

 

Bronnencorpus  

 

Zoals Van de Poel eerder al opmerkte, is ook het overgeleverde archiefmateriaal van de 

Internationale van Oorlogstegenstanders relatief beperkt. Vredesactie vzw, waarin IOT in 1991 

opgegaan is, bezit geen archiefmateriaal uit de periode 1965-1991. Het is hen overigens op 

vandaag onbekend wat er met het papieren archief uit deze periode gebeurd is. Het Amsab-

Instituut voor Sociale Geschiedenis te Gent bewaart een deel van het archief van War Resisters’ 

International, de moederorganisatie waaruit IOT gegroeid is. Dit uit de periode, 1974 tot 1980, 

wanneer haar hoofdzetel in het Huis van de Vrede te Brussel gevestigd was. Na consultatie van 

voorgenoemd archiefbestand bleek ook dit geen noemenswaardig aandeel archiefmateriaal van 

haar dochterorganisatie te bevatten. Het VAKA-archief, eveneens door Amsab bewaard, bevat 

door het aandeel van IOT binnen deze vredeskoepel wel enkele verwijzingen naar de beweging. 

Het betrokken archief is echter dermate uitgebreid (9,79 strekkende meter) en gefragmenteerd wat, 

gezien de beperkte omvang van dit werk en de mindere relevantie voor deze studie, gericht zoeken 

naar specifiek IOT-gerelateerde stukken vrijwel onmogelijk en te tijdsintensief maakte.   

 Een verdere zoekslag binnen het Amsab-archief bleef niet vruchteloos, wanneer bleek dat 

het instituut alle jaargangen van Protest in bewaring heeft, het IOT-tijdschrift dat tussen 1969 en 

1991 verscheen. Dit tijdschrift biedt voornamelijk een goede kijk op de ideologie en de standpunten 

van de beweging, maar was echter minder bruikbaar voor het institutionele gedeelte van de studie. 

Na contact met oud-leden, Jean Verstraeten en Sam Biesemans, bleek dat zij een beperkt privé-

archief ter beschikking te hebben, dat evenwel niet gestructureerd of ontsloten is. Een zoekactie 

binnen deze privéarchieven leverde enkele archiefstukken op, die voornamelijk bruikbaar waren 

voor de analyse van de ontstaanscontext en de interne organisatie. Exacte cijfers over onder meer 

ledenaantallen, fondsen en boekhouding bleven vooralsnog ontbrekend, en waren voor het 

institutionele gedeelte van de studie bijgevolg niet voorhanden.     

 Een belangrijke aanvulling op de ontbrekende schriftelijke bronnen voor de analyse van de 

ontstaanscontext en de organisatiestructuur, kwam er in de vorm van mondelinge bronnen. Jean 

Verstraeten, stichtend lid van de beweging, stond mij in die zin tussen september en oktober 2019 

te woord via e-mail. Verstraeten was vanaf 1965 tot 1978 actief bij IOT betrokken, en kon mij 

voornamelijk bruikbare informatie over de ontstaanscontext van de beweging verschaffen. Sam 
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Biesemans, eveneens ex-IOT en ex-BDJ lid, was actief tussen 1969 en 1991 en lag onder meer 

aan de basis van de institutionalisering van Burgerdienst voor de Jeugd in 1969. Zijn getuigenis, 

bracht voornamelijk informatie met betrekking tot de organisatiestructuur van zowel IOT als BDJ 

met zich mee. Een derde getuige, Gilbert Hubert, engageerde zich vanaf begin jaren ’70 voor IOT 

en BDJ, en stond eveneens aan de wieg van de eerste Wereldwinkel in Antwerpen. Door zijn 

betrokkenheid bij zowel IOT, BDJ als de Wereldwinkels kwam bij zijn getuigenis de link tussen 

deze drie instanties goed naar voor, met bruikbare aanvullingen over de organisatiestructuur van 

IOT en BDJ.            

 Het schriftelijke bronnencorpus dat voornamelijk bruikbaar was voor hoofdstuk drie en vier, 

de ideeëngeschiedenis, was talrijker en beter toegankelijk. Zoals hierboven aangehaald vormde 

het tijdschrift Protest een belangrijke basis voor de analyse van het IOT-gedachtengoed. Vanaf 

1969 circuleerde deze periodiek onder de IOT-leden, maar ook binnen andere sociale bewegingen 

of politieke partijen, zoals respectievelijk Oxfam-wereldwinkels en AgaLev, die op de periodiek 

geabonneerd waren. In het tijdschrift nam de beweging zowel artikels over hun basisideeën rond 

vrede, geweld en militarisme op, maar ook over aanhoudende actiepunten zoals dienstweigering, 

of actuele thema’s zoals het Plan VDB in 1973. Daarnaast weidde IOT verschillende extra 

themanummers aan specifieke onderwerpen zoals kernenergie of sociale verdediging, waar hun 

bijzondere aandacht op dat moment naartoe ging.  Enkele door IOT gepubliceerde monografieën 

vormden hierop een aanvulling , die naast het ledenbestand ook aan het brede publiek hun actie- 

en standpunten moesten verduidelijken.12       

 Een essentiële schriftelijke bron voor dit werk was tenslotte het in december 1983 

gepubliceerde Handboek voor Vredesaktie.13 In de context van de massale rakettenprotesten 

tussen 1979 en 1987 poogde IOT met deze lijvige monografie van 315 bladzijden een zekere 

leidraad te bieden aan mensen die zich geroepen voelden om tot actief vredesactivisme over te 

gaan. De monografie bevat in eerste plaats een verduidelijking van hun standpunten die de 

beweging doorheen haar bestaan ontwikkeld had. Hierop gebaseerd volgt een tweede hoofdstuk 

met haar doelstellingen en een laatste hoofdstuk met haar basistechnieken en actievormen voor 

vredeswerk. De volledigheid van het werk maakt het tot een zeer interessante bron, waarbij 

evenwel niet uit het oog verloren werd dat dit een momentopname is, en er mogelijk een evolutie 

zat in haar opvattingen voor en na de publicatie.   

 

Afbakening 

 

Na deze uitgebreide inleiding doorgenomen te hebben kan de vraag komen waarom dit werk enkel 

de Vlaamse afdeling van deze beweging binnen een welbepaalde tijdspanne behandelt, terwijl ook 

aan de andere kant van de taalgrens het Internationale des Résistants à la Guerre als evenknie 

van het IOT actief was. Een eerste eenvoudige verklaring hiervoor is het beperkte karakter van dit 

werk, waardoor een zekere afbakening noodzakelijk was. Een tweede verklaring is eerder 

 
12 Zie: Stef Van den Bossche, red., Burgerlijke Ongehoorzaamheid: een nieuw Perspektief voor 
Direkte Geweldloze Aktie (Brussel: IOT, 1984); Serge Nachtergaele en Stefaan Van Den 
Abbeele, Een kernkop, stem er niet op! (Brussel: IOT, 1985); Jon Grepstad, Ontwapening, 
omwapening en niet-militaire verdediging (Brussel: IOT, 1975); Gustaaf Geeraerts en Patrick 
Stouthuysen, Veiligheid en alternatieve defensie: de idee van sociale verdediging (Leuven: IOT, 
1983). 
13 Jan Biesemans, red., Handboek voor vredesaktie (Brussel: IOT, 1983). 
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inhoudelijk, en grijpt terug naar een afbakening die ook Walgrave in zijn werk hanteerde. Walgrave 

merkte op dat de nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen en Wallonië anders ontwikkeld en 

gestructureerd waren. De maatschappelijke steun voor de nieuwe sociale bewegingen was in 

Wallonië bijvoorbeeld veel minder dan in Vlaanderen. Daarnaast kende Wallonië een andere 

sociaal-politieke cultuur met een andere verzuilingstraditie en sociaaleconomische 

leefomstandigheden.14 

Wat de afbakening in tijd betreft, is het startpunt in 1965, met de oprichting van een 

onafhankelijke Vlaamse afdeling van het IOT, een evident gegeven. Het betekende een zeker 

breekpunt met de wortels uit het interbellum, en de start van een nieuwe sociale beweging in een 

veranderde context. Het jaar 1991 als eindpunt behoeft vervolgens een bredere uitleg.  De val van 

de Berlijnse muur op 9 november 1989 en de implosie van de Sovjetunie op 26 december 1991 

veranderde het wereldbeeld dat de beduidende context voor de ontwikkeling van het IOT gevormd 

had. De Koude Oorlog was voorbij en aan de strijd tussen de twee grote machtsblokken kwam een 

einde. Het kapitalistische westen, met de Verenigde Staten voorop, had het communistische 

oosten onder de knie gekregen. Het kapitalisme leek zege te vieren als superieur model. Het 

neoliberalisme dat sinds begin jaren 1980 onder figuren zoals Reagan en Thatcher de 

keynesiaanse visie op de economie verdrongen had, sijpelde steeds dieper door naar de kern van 

de westelijke samenleving. Nieuwe maatschappelijke thema’s zoals massa-immigratie, klimaat en 

de opnieuw groter wordende kloof tussen rijk en arm dienden zich aan, en zorgden voor nieuwe 

breuklijnen in het politieke landschap en de samenleving. De vredesbeweging leek haar slagkracht 

te verliezen en vond haar nieuwe adem onder meer in de strijd tegen het oprukkende racisme in 

de samenleving, gekoppeld aan de vluchtelingenstroom uit conflictgebieden. In 1991, drie jaar 

voordat minister Delcroix de verplichte legerdienst opschortte, veranderde het IOT haar naam naar 

Forum voor Vredesactie, waaronder het op vandaag nog ageert. De wereld waarin we leven is er 

volgens Vredesactie niet langer een van oorlogvoerende naties en staten, maar van 

burgeroorlogen en regionale conflicten.15 De vredesbeweging hanteert nieuwe inzichten en 

actiemiddelen en de nieuwe sociale bewegingen hebben zich heruitgevonden in deze 

veranderende context, wat in de toekomst ongetwijfeld voor nieuwe onderzoeksvelden binnen de 

historische discipline zal zorgen. 

 

Literatuurstudie 
 

Voordat we kunnen overgaan naar het inhoudelijke aspect van dit onderzoek, dienen we ons eerste 

wenden tot de theorievorming rond de nieuwe sociale bewegingen. Deze theorievorming is niet 

enkel de basis voor dit onderzoek, maar ook voor de verschillende studies die tot op vandaag over 

de nieuwe sociale bewegingen en de vredesbeweging in de Vlaamse context verschenen zijn. Een 

eerder omvangrijke analyse is hier overigens vereist om de insteek, inhoud en strategie van dit 

proefschrift ten volle te begrijpen. 

 

 

 
14 Walgrave, Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen: Een sociologische verkenning van de 
milieubeweging, de derde wereldbeweging en de vredesbeweging, 5. 
15 “Een historiek van Vredesactie (1968-2013) | Vredesactie”, geraadpleegd 6 januari 2020, 
https://www.vredesactie.be/een-historiek-van-vredesactie-1968-2013. 
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Nieuwe sociale bewegingen 

 

De conventionele sociale en politieke wetenschappen uit de vroege naoorlogse jaren 

beschouwden collectieve actie in de samenleving aanvankelijk als een irrationeel, prepolitiek en 

pathologisch verschijnsel, wat zelfs een gevaar inhield voor de jonge Europese democratieën. Er 

leefde een voorkeur voor een stabiel en heterogeen maatschappijmodel, waarbij de gevestigde 

maatschappelijke orde als inherent democratisch werd beschouwd. Enige vorm van een 

onconventionele of afwijkende attitude viel al snel onder de noemer deviant gedrag.16 De 

studentenprotesten van midden jaren ’60 brachten hier volgens de Grieks/Amerikaanse 

politicoloog Seraphim Seferiades verandering in, en hadden een grote epistemologische impact op 

hoe academici sociaal protest benaderden. Hoewel de politieke uitwerking van mei ‘68 slechts heel 

beperkt was, had het protest, wat hij een epistemologische katalysator in het onderzoek naar 

sociale bewegingen noemt, een grote invloed op het maatschappelijk en academisch debat.17 Ook 

Marc Hooghe merkt op dat vanaf midden jaren 1960 een hoog burgerlijk participatieniveau niet 

langer  een inherent negatieve connotatie meekreeg. Mede door het invloedrijke werk The Civic 

Culture (1963) van Gabriel Almond en Sidney Verba ontstond een academische paradigmashift 

waarbij sociaal protest niet langer een bedreiging voor een democratisch besteld werd gezien, 

maar echter als een volwaardig onderdeel en definiërend kenmerk ervan. 18    

 In deze context zochten politicologen en sociologen vanaf omstreeks 1970, mede door 

invloed van de zogenaamde Social turn en History from below, dan ook naar een manier om deze 

nieuwe vorm van collectief en georganiseerd sociaal protest te benaderen. Oudere concepten 

zoals charismatisch leiderschap en massabeweging bleken niet meer voldoende te zijn om deze 

nieuwe maatschappelijke beweging te kaderen. Vanuit sociologisch onderzoek in de Verenigde 

Staten ontwikkelde zich in de eerste plaats de resource mobilization theory. Deze benadering 

vertrekt vanuit de idee dat onvrede een constant verschijnsel is in elke samenleving of politiek 

systeem. Of deze onvrede ook een uitwerking kent in de vorm van protest is bijgevolg afhankelijk 

van de materiele randvoorwaarden die een beweging weet te mobiliseren om zich te kunnen 

manifesteren.19 Materiele randvoorwaarden betekenen in deze context vooral hulpbronnen zoals 

kennis en financiële middelen, maar ook netwerken en organisatietalent. Dit impliceert dat deze 

benadering vooral focust op het mesoniveau. Hieruit volgt het gevaar van een eenzijdige 

benadering met de focus op efficiënt inzetten van beschikbare middelen en minder aandacht voor 

het individu of de wil van de participanten.20       

 Een tweede benadering die ongeveer gelijktijdig ontstond in Europa is de New social 

movement theory, met sociologen Jürgen Habermas, Ronald Inglehart en Alberto Melucci als 

belangrijke protagonisten. Anders dan de eerste theorie benadrukt deze benadering bovenal het 

duidelijke onderscheid tussen de nieuwe, naoorlogse, sociale bewegingen en de oude, 

vooroorlogse, sociale bewegingen. Habermas kaderde dit vooral in een nieuwe hoogmoderne 

 
16 Marc Hooghe, “And never the twain shall meet? Deel 1: de theorievorming rond oude en 
nieuwe sociale bewegingen”, Brood en Rozen 2, nr. 4 (1998): 8. 
17 Seraphim Seferiades, “1968 an an Epistemological Catalyst: Contentious Politics and 
Antinomies in the Study of Social Movements”, HISTOREIN 9 (2012): 112–13. 
18 Hooghe, “Een bewegend doelwit. De sociologische en historische studie van (nieuwe) sociale 
bewegingen in Vlaanderen.”, 337–38. 
19 Hooghe, “Een bewegend doelwit.", 341. 
20 Hooghe, “And never the twain shall meet?", 10. 
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maatschappijvorm die zich na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde. Oude breuklijnen zoals de 

klassenstrijd vervaagden langzaam maar zeker in de schaduw van nieuwe, postmateriele, 

waardenconflicten zoals vrede, individuele emancipatie en het milieu. Daarmee samenhangend 

merkt Inglehart op dat de naoorlogse generatie zich eerder links-libertair opstelde, wat conflicteerde 

met oudere rechts-autoritaire en conservatieve stromingen. Wat de nieuwe sociale bewegingen 

zelf betreft, zag Melucci dan weer een kenmerkend onderscheid in de organisatievorm van de 

nieuwe bewegingen. In tegenstelling tot de oude, verzuilde, sociale bewegingen streefden de 

nieuwe bewegingen een losse, niet hiërarchische organisatievorm na, die een afspiegeling was 

van hun streven naar een betere en utopische samenlevingsvorm.21     

 Naast de tweestrijd tussen deze twee contemporaine benaderingen ontwikkelde zich in het 

wetenschappelijk onderzoek omstreeks begin jaren 1990 nog een derde invloedrijke benadering. 

Deze benadering focuste zich, anders dan op de bewegingen zelf, eerder op de politieke 

randvoorwaarden waardoor ze omgeven worden. De door Sidney Tarrow gedefinieerde Political 

Opportunity Structure staat voor de ruimte die door de gevestigde politieke structuren gelaten wordt 

voor organisaties en instanties die het gevoerde beleid in vraag stellen op oppositie voeren.22 Deze 

ruimte kan in de eerste plaats formeel zijn, wat bijvoorbeeld een officiële erkenning of de 

basisrechten van vrijheid van vereniging inhoudt. Daarnaast kan deze ruimte ook informeel zijn, 

wanneer het protest zich bijvoorbeeld manifesteert in een politiek regime met een zeer sterk 

historisch gegroeide overlegtraditie. Ten derde is ook de rechtstreekse steun die een sociale 

beweging van de politieke elite kan genieten van belang. Denk hierbij aan de directe linken tussen 

politieke partijen en sociale bewegingen.23  

 

De Vlaamse context  

 

Wat vervolgens het academisch debat over de Belgische en meer specifiek de Vlaamse context 

betreft, beperkt het onderzoek en de beschikbare literatuur zich tot enkele prominente auteurs die 

tot op vandaag de toon zetten en bepalen. Zoals eerder aangehaald behoorde dit onderwerp door 

de beduidende maatschappelijke relevantie ervan voornamelijk tot het interessegebied van 

politicologen en sociologen. Bovendien waren veel van deze auteurs zelf rechtstreeks of 

onrechtstreeks betrokken geweest bij enige vorm van sociaal protest. Een goed voorbeeld hiervan 

is het standaardwerk Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen en Nederland (1983) van 

sociologen Dany Jacobs en Joop Roebroek. Jacobs en Roebroek, die allebei met een revolutionair 

Marxistische achtergrond actief waren geweest in het contestatiemilieu. Met deze analyse poogden 

ze een verklaringsmodel voor het ontstaan, succes en wegdeemsteren van de nieuwe sociale 

bewegingen uit te werken. Ze definiëren nieuwe sociale bewegingen als “het geheel van 

bewegingen die zich sedert het midden van de zestiger jaren als reactie op recente 

maatschappelijke veranderingen en tegenstellingen manifesteren. Zij komen onafhankelijk van de 

traditionele politieke partijen en verenigingen en instituties tot stand, richten zich op 

emancipatorische maatschappelijke veranderingen en zijn in staat massamobilisaties in te richten” 
24.              

 
21 Hooghe, “And never the twain shall meet?", 10–11. 
22 Hooghe, “And never the twain shall meet?", 12. 
23 Hooghe, “Een bewegend doelwit.”, 343. 
24 Dany Jacobs en Joop Roebroek, Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen en Nederland 
(Antwerpen, 1983), 15. 
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 Uit hun definitie blijkt duidelijk dat de auteurs zowel de resource mobilization theory als de 

New social movement theory in rekening hebben gebracht en gecombineerd. Daarnaast is het feit 

dat ze een eerder politicologische reflectie schreven een voorbeeld van het kantelpunt tussen 

enerzijds de eerste twee utopische benaderingen, waarbij gedacht werd dat de nieuwe sociale 

bewegingen revolutionaire vernieuwingen zouden realiseren, en een meer realistische politieke 

benadering, die haar intrede deed wanneer de maatschappelijke relevantie van de nieuwe sociale 

bewegingen enigszins begon af te zwakken.        

 De tegenstelling tussen deze drie stromingen begon vanaf de jaren 1990 dan ook geleidelijk 

af te nemen, waarbij academici een combinatie van de kernideeën van elke benadering in hun 

analyse van nieuwe sociale bewegingen gingen betrekken en bepleiten.25 Een combinatie van deze 

drie benaderingen is terug te vinden in het werk van sociologen Staf Hellemans, Marc Hooghe en 

Stefaan Walgrave, die onmiskenbaar tot de belangrijkste auteurs over nieuwe sociale bewegingen 

in Vlaanderen behoren, en bovendien de theoretische basis en het synthetisch model voor deze 

paper vormen. Hellemans, Hooghe en Walgrave hebben doorheen hun onderzoek een ideaaltype 

ontwikkeld om de nieuwe sociale bewegingen te benaderen.26 Hun individuele bijdrage aan het 

academisch debat steunt overigens heel erg op inzichten die ze van elkaar ontlenen.27 De 

specifieke kenmerken die zij toeschrijven aan nieuwe sociale bewegingen kunnen daarom 

samengevat worden als een onderscheiding met de oude sociale bewegingen op het vlak van 

ontstaanscontext, Ideologie en organisatievorm.        

 De auteurs zien de nieuwe sociale bewegingen ontstaan na 1960, in de context van de 

studentencontestatie. Het is vooral deze naoorlogse generatie die de kiemen van het nieuw sociaal 

protest in zich droeg en dit wist te vertalen in nieuwgevormde organisaties en bewegingen. Vanuit 

de culturele en politieke oppositie werd autonomie en emancipatie geëist, gebaseerd op post-

materiële waarden. Walgrave beroept zich bij de verklaring van de groei van nieuwe sociale 

bewegingen uit de studentencontestatie op de resource mobilization theory. Het studentenmilieu 

was veelal een netwerk van gelijkaardig sociaal-structureel gepositioneerden, waaruit de 

studentenbeweging gemakkelijk kon mobiliseren. Het zijn volgens Walgrave deze sterke bindingen 

en netwerken die vooral in de beginfase van de nieuwe sociale bewegingen een essentiële rol 

hebben gespeeld. Het internationale karakter van de studentencontestatie en de snelle 

verspreiding van het nieuws via de nieuwe media had bovendien een inspirerend effect op bredere 

 
25 Walgrave, Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen, 144; Hooghe, “And never the twain shall 
meet?”, 12. 
26 Zie voornamelijk: Staf Hellemans, “Nieuwe sociale bewegingen in de Belgische politiek”, Res 
Publica 35 (1 januari 1991): 197–211; Stefaan Walgrave, “Nieuwe sociale bewegingen : een type 
van sociale bewegingen”, Tijdschrift voor Sociologie 1, nr. 13 (1992): 71–104; Marc Hooghe, 
“Van herrieschoppers tot politieke vernieuwers: evoluties in de sociologische visie op sociale 
bewegingen”, Tijdschrift voor Sociologie 3, nr. 14 (1993): 279–312; Walgrave, Nieuwe sociale 
bewegingen in Vlaanderen: Een sociologische verkenning van de milieubeweging, de derde 
wereldbeweging en de vredesbeweging; Staf Hellemans en Marc Hooghe, red., Van “Mei ʾ68” tot 
“Hand in hand”: nieuwe sociale bewegingen in België, 1965-1995 (Leuven: Garant, 1995); 
Hooghe, “And never the twain shall meet? Deel 1: de theorievorming rond oude en nieuwe 
sociale bewegingen”; Hooghe, “Een bewegend doelwit. De sociologische en historische studie 
van (nieuwe) sociale bewegingen in Vlaanderen.”  
27 Hellemans, “Nieuwe sociale bewegingen in de Belgische politiek”, 197; Hellemans en Hooghe, 
Van “Mei ʾ68” tot “Hand in hand”, 10. 
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lagen van de bevolking.28 Toch benadrukt Walgrave dat de studentencontestatie niet het 

rechtstreekse ontstaan van de nieuwe sociale bewegingen betekende. Het zorgde daarentegen 

wel voor een vernieuwde visie binnen deze decennialang bestaande beweging, en het bracht het 

typerende radicaliserende karakter met zich mee.29 

Daarnaast omschrijven Hellemans, Hooghe en Walgrave de ideologie die deze generatie 

uitdroegen voornamelijk als links-libertair, waar de auteurs zich bij de analyse ervan baseren op 

inzichten uit de New social movement theory. Dit links-libertarisme was niet gebaseerd op een 

afgelijnde ideologie zoals dit bij politieke partijen terug te vinden is, maar eerder op een nieuw 

postmodern en postmaterialistisch waardepatroon. De nieuwe sociale bewegingen waren links 

omdat sociaaleconomische rechtvaardigheid en gelijkheid via herverdeling een belangrijke plaats 

innam in hun waardepatroon. Tegenover de invloed van de economie op alle vlakken van de 

samenleving en het opkomende neoliberalisme vanaf begin jaren 1980 stond de anti-economische 

houding van de nieuwe sociale bewegingen.  De nieuwe sociale bewegingen waren ook libertair 

omdat ze zich kritisch opstelden tegenover het maatschappelijk systeem met de heersende 

waarden en normen, met een vast geloof in een maakbare en betere samenleving en veel aandacht 

voor de ontplooiing van het individu.30 Samengaand met dit systeemoverschrijdend karakter was 

ook een zeker antiautoritarisme, met een kritische houding tegenover gezag en hiërarchie. Deze 

houding resulteerde overigens in een streven naar een sterke onafhankelijkheid van traditionele 

en gevestigde organisaties en politieke partijen.31        

 Het links-libertarisme had tenslotte ook haar weerslag op de organisatievorm van deze 

nieuwe sociale bewegingen, die als het ware een afspiegeling is van hun ideologie. Hellemans, 

Hooghe en Walgrave stellen dat een zwakke organisatiestructuur typerend is voor de nieuwe 

sociale bewegingen. Omdat ze, in tegenstelling tot de verzuilde vooroorlogse sociale bewegingen, 

onafhankelijk willen blijven kunnen ze niet uitgroeien tot institutioneel verankerde organisaties. Hun 

wantrouwen tegenover strakke autoriteit vertaalt zich hier in een horizontale, niet hiërarchische 

structuur en een kleinschalige werkwijze.32  

 

Onderzoek naar de Vlaamse vredesbeweging en het IOT 

 

De literatuur die specifiek over de vredesbeweging in Vlaanderen handelt is perfect te kaderen in 

de hierboven omschreven academische traditie. Vanaf begin jaren 1980 was een uitgebreide 

aandacht voor het onderwerp aan de Vlaamse universiteiten te merken in de vorm van een 

toenemend aantal eindwerken en licentiaatsverhandelingen. Gebaseerd op de theoretische kaders 

die de resource mobilization theory en de New social movement theory boden, waagden studenten, 

die veelal rechtstreeks of onrechtstreeks bij een van de vredesbewegingen betrokken waren, zich 

aan een socio-politiocologische analyse van dit contemporain gegeven. Dit deden ze met 

bijzondere aandacht voor de interne organisatiestructuren, hun actierepertoire en bovenal hun 

 
28 Walgrave, Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen, 15. 
29 Walgrave, Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen, 16–17. 
30 Hellemans en Hooghe, Van “Mei ʾ68” tot “Hand in hand”, 11. 
31 Walgrave, Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen: Een sociologische verkenning van de 
milieubeweging, de derde wereldbeweging en de vredesbeweging, 141–42. 
32 Walgrave, 143; Hellemans en Hooghe, Van “Mei ʾ68” tot “Hand in hand”, 11–12. 
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positie in het maatschappelijk middenvelden de politieke structuren.33 IOT werd in deze 

verhandelingen voornamelijk gekaderd binnen de bredere koepel van de algemene 

vredesbeweging in Vlaanderen. Niettegenstaande de eindwerken veelal over een algemene 

beschrijving en voorstelling van de organisatie handelen, verdiepten auteurs zoals Anne Tilmont, 

Jo De Rijck en Erik van den Begin (zelf een IOT lid) zich ook in de specifieke organisatorische en 

inhoudelijke kenmerken van de organisatie. Deze werken bieden dan ook een interessante 

aanvulling bij deze analyse.         

 Binnen de professionele academische wereld groeide de aandacht voor de 

vredesbeweging parallel met de vernieuwde aandacht voor de bredere evolutie van de nieuwe 

sociale bewegingen. Zoals bij de vele eindverhandelingen uit dezelfde periode maakte IOT 

voornamelijk deel uit van het breder besproken geheel. Politicologe Goedele De Keersmaeker, op 

dat moment zelf actief bij VAKA, poogde op die manier met haar onderzoek De vredesbeweging 

in Vlaanderen (1984) een eerste situatieschets te bieden van de overkoepelende vredesbeweging. 

Ze besteedde hierbij bijzondere aandacht voor de interne organisatie van deze brede koepel en de 

politieke opportuniteitstructuur waarbinnen deze koepel opereerde. Vanuit sociologische hoek 

kwam er onder meer door de bijdrage van Johan De Deken dan weer aandacht voor de 

participanten en de samenstelling van de vredesbeweging. In De sociale basis van de 

vredesbeweging in Vlaanderen (1988) baseert De Deken zich op een steekproef, uitgevoerd op 

330 activisten van het VAKA, om de sociale participatie- en motivatiegraad van de betrokkenen te 

achterhalen. Met deze resultaten afgetoetst aan de resource mobilization theory en de New social 

movement theory, kwam De Deken tot de conclusie dat er een sterk verband bestaat tussen de 

mate waarin burgers zich engageren en de scholingsgraad, beroep en levensbeschouwing.34 

 Zoals eerder aangehaald was het voornamelijk de uitzonderlijke mobilisatiekracht van de 

brede Vlaamse vredesbeweging die de aandacht trok van contemporaine menswetenschappers.   

Tot de meest invloedrijke auteurs over de Vlaamse Vredesbeweging en haar brede 

mobilisatiebasis behoort ongetwijfeld polemoloog en politicoloog Patrick Stouthuysen. Stouthuysen 

verdiepte zich vooral in de vredeskoepels OCV EN VAKA, die vanaf respectievelijk 1975 en 1979 

het Vlaamse vredesactivisme wisten te verenigen. In een antwoord op de vraag hoe de 

vredesbeweging in de jaren tachtig zo’n brede aanhang wist te verwerven, wijst zijn studie op een 

 
33 Zie in het kader van deze verhandeling voornamelijk: Anne Tilmont, “Geweldloze aktie : een 
bewust alternatief in Vlaanderen ? : een verkennend onderzoek naar de ideeën over geweld en 
geweldloosheid die leven bij enkele Vlaamse aktiegroepen” (Licentiaatsverhandeling, Vrije 
Universiteit Brussel, 1978), Jo De Rijck, “De vredesorganisaties in Vlaanderen” (Proefschrift, 
Stedelijk Hoger Instituut voor Sociale Studie, 1981); Thierry Kesteloot, “Spanningsvelden tussen 
de Vlaamse vredesbewegingen” (Licentiaatsverhandeling, KU Leuven, 1982); Erik Van den 
Begin, “De vredesbewegingen in Vlaanderen : definitie, inventaris en bijdrage tot het huidige 
vredesklimaat” (Licentiaatsverhandeling, KU Leuven, 1982); Rudi Van Holderbeke, 
“Situatieschets van de Vlaamse vredesbewegingen sinds 1970” (Licentiaatsverhandeling, 
Rijksuniversiteit Gent, 1982); Walter Vermander, “De strategie van de Vlaamse 
vredesbewegingen” (Licentiaatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, 1983); Dirk Vanhaute, 
“De relatie tussen de arbeidersbeweging en de vredesbeweging in Vlaanderen” 
(Licentiaatsverhandeling, Universiteit Antwerpen, 1984); Peter Boon, “Vredesorganisaties in 
België : inhoudsanalyse van hun vredes- en veiligheidsdenken” (Licentiaatsverhandeling, KU 
Leuven, 1985). 
34 Johan De Deken, “De sociale basis van de vredesbeweging in Vlaanderen”, Tijdschrift voor 
Sociologie 3, nr. 9 (1988): 340–41. 
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drieledige verklaring. Enerzijds kon de vredesbeweging beroep doen op de bestaande netwerken 

die andere nieuwe sociale bewegingen zoals Oxfam en Elcker-Ick uitgebouwd hadden, en die zich 

ook bij de vredeskoepel hadden aangesloten. Door deze hoge mate van inbedding en aansluiting 

bij de samenleving verwierf de vredesbeweging een zekere vorm van legitimiteit, waarbij ze het 

vredesthema bespreekbaar maakte. Deze inbedding en legitimiteit vormden, in combinatie met een 

toenadering tot verzuilde politieke en middenveldorganisaties met een brede achterban, bijgevolg 

een stabiele basis waarop een breed toegankelijk vredesactivisme kon worden uitgebouwd.35  

1. Ontstaanscontext 
 

Hellemans, Hooghe en Walgrave zien de nieuwe sociale bewegingen ongeveer gelijktijdig ontstaan 

tijdens de tweede helft van de jaren ‘60. De nieuwe naoorlogse generatie, opgeroeid met de Koude 

Oorlog steeds op de achtergrond, had een merkbaar hoge culturele gevoeligheid waarbij ze 

internationaal de gevestigde regionale, nationale en mondiale systemen in vraag stelden.  

Materialistische waarden maakten plaats voor postmaterialistische waarden, en thema’s zoals 

pacifisme en vrede kregen vernieuwde aandacht.       

 Streven naar vrede en bijhorend vredesactivisme was uiteraard geen nieuw fenomeen in 

Vlaanderen, en gaat al terug tot midden negentiende eeuw. Progressieve liberale kringen meenden 

dat een vredevolle samenleving, verbeterde internationale relaties en verminderde defensie-

uitgaven de vrijhandel ten goede zou komen. Na de Eerste Wereldoorlog, toen de gruwelen van 

het conflict de vooruitgangsidee verdrongen hadden, leefde het antimilitarisme en pacifisme vooral 

op in Vlaams-nationalistische en socialistische kringen.36       

 De War Resisers’ International, de pluralistische internationale koepelorganisatie van 

waaruit de autonome Vlaamse afdeling zou groeien, kende in deze periode haar ingang in 

Vlaanderen. Afzonderlijke fracties en individuen van verschillende strekkingen zochten toegang tot 

deze radicaal pacifistische organisatie, wat in 1925 al resulteerde in een eerste poging om een 

autonome Vlaamse afdeling uit te bouwen. De aanloop naar een nieuw conflict gooide het 

pacifistische idee roet in het eten, waarbij de Tweede Wereldoorlog optrad als breekpunt. De oorlog 

zou de globale machtsverhoudingen voorgoed door elkaar schudden en een totaal andere 

maatschappelijke context scheppen. De breuklijn die zich op 8 mei 1945 aftekende tussen wat het 

communistische oosten en het kapitalistische westen zou worden, drukte ontegensprekelijk haar 

stempel op de globale samenleving. Het precaire vredesklimaat van de Koude oorlog, in combinatie 

met de politieke en maatschappelijke context van midden jaren ’60, zorgde dan weer voor nieuwe 

impulsen, waaruit in 1965 het autonome Internationale van Oorlogstegenstanders ontstond.  

 

1.1. 1918-1940, Haar wortels in het Interbellum  
 

1.1.1. De nasleep van de Grote Oorlog 

 

 
35 Stouthuysen, “Oud en nieuw in één. De vredesbeweging als atypische nieuwe sociale 
beweging.” 
36 Jan Van Hee, “Het anti-militarisme en pacifisme in Vlaanderen tijdens de periode van de Koude 
Oorlog (1945-1985)” (Licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 1992), 102–31. 
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Op 11 november 1918 kon de trieste balans van vier jaar oorlog worden opgemaakt. De 

bondgenootschappen, die door een kettingreactie de oorlog hadden ingeleid, bestonden niet meer. 

De sterke naties die in 1914 hiervan deel uitmaakten waren economisch uitgeput en 

getraumatiseerd door de brutaliteit van het conflict. De Geallieerde mogendheden hadden de 

oorlog gewonnen, maar de menselijke prijs die ze hiervoor betaalden was nooit eerder gezien. De 

Eerste Wereldoorlog was overigens de eerste totale oorlog in Europa geweest die niet enkel de 

militairen op het slagveld treffen, maar ook volledige naties en hun samenlevingen zou ontwrichten. 

Om dermate grote mensenmassa op de been te brengen hadden de autoriteiten daarom beroep 

moeten doen op lagen en segmenten van de samenleving. Een logisch gevolg daarvan was een 

grote mate van maatschappelijke betrokkenheid bij het conflict. Omdat mensen van verschillende 

strekkingen hierbij betrokken raakten doken in de betrokken naties ook verschillende vormen van 

dienstweigering en verzet tegen de oorlog op. Onder meer radicaal pacifistische Quakers, 

marxisten en socialisten verzetten zich elk om hun eigen specifieke redenen tegen actieve 

deelname aan de oorlog.37         

 Het voornaamste idee dat na het conflict in de verschillende betrokken samenlevingen 

speelde, was dan ook dat dergelijk inferno in de toekomst tot elke prijs moest vermeden worden. 

De nationalistische, imperialistische en militaristische ideeën die de aanloop naar de oorlog hadden 

gesmeed maakten plaats voor een relatief pacifistisch klimaat waarin internationale samenwerking 

en vrede voorop stond. Het was in deze context dat in 1921, in het Nederlandse Bilthoven, een 

pluralistische groep pacifisten afkomstig uit Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk en 

Duitsland een pacifistische internationale met de naam Paco oprichtten. In het huis van de 

Nederlandse Quaker Kees Boeke besloten de deelnemers, overigens grotendeels 

dienstweigeraars tijdens de Eerste Wereldoorlog, om geen enkele oorlog te steunen, en 

formuleerden de radicaal pacifistische beginselverklaring die jaren later ook door het IOT zou 

worden overgenomen. Toen in 1923 de hoofdzetel van Nederland naar Londen verhuisde 

veranderde de naam in War Resisters’ International. 38 

 Van bij het begin bestond de taak van het secretariaat erin om onderlinge informatie door 

te spelen aan de verschillende internationale afdelingen, de uitdieping van internationale 

vredesthema’s en de organisatie van internationale vredesacties. De jonge organisatie, die 

grotendeels steunde op vrijwilligers, probeerde bovendien stelselmatig haar invloed uit te breiden 

door internationale contacten te leggen met pacifistische organisaties en individuen. Deze 

contacten werden vervolgens aangemoedigd de beginselverklaring te ondertekenen en aan te 

sluiten bij de internationale.39 Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog waren zo al 54 

organisaties uit 24 verschillende landen aangesloten, en had de beweging individuele contacten in 

68 landen.40            

  Dienstweigeraars vormden hierbij, gezien de oorsprong van de beweging, een belangrijke 

doelgroep. De organisatie zette zich in om op internationaal vlak een betere positie voor 

dienstweigeraars te bekomen, en probeerde om in mate van het mogelijke juridisch, morele en 

materiele bijstand te verschaffen aan personen die door hun overtuiging in aanraking kwamen met 

 
37 Ann Kramer, Conchies: Conscientious Objectors of the First World War (London: Franklin 
Watts, 2014), 7–11. 
38 Etienne Van Neygen, Wegbereiders: Portretten van Vlaamse pacifisten (Brussel, 1990), 32. 
39 Brigitte Raskin, “Drukgroepen voor internationale politiek in Vlaanderen: een dossier”, 
Tijdschrift voor diplomatie 2, nr. 1 (1975): 27. 
40 Protest, 1986, maart-april, 10. 
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het gerecht.41 Landen zoals Groot-Brittannië en Denemarken hadden respectievelijk al 1916 en 

1919 een wettelijk statuut voor dienstweigeraars in het leven geroepen. In België kwam het wettelijk 

statuut er pas in 1964, wat een hele voorgeschiedenis van juridische strijd met zich meegebracht 

had.42 

 

1.1.2. De Belgische situatie  

 

De Eerste Wereldoorlog had ook in België en Vlaanderen haar diepe sporen nagelaten. Het kleine 

Belgische leger had aan het IJzerfront vier jaar lang weerstand geboden tegen de Duitse 

overweldiger. De relatief korte frontstrook, die zich uitstrekte van Diksmuide tot Nieuwpoort, was 

met haar beruchte Lieux de mémoire zoals de Boyau de la Mort synoniem komen te staan voor de 

verschrikkingen die de Belgische frontsoldaten hadden moeten ondergaan. In de sfeer van ‘nooit 

meer oorlog’, die in het naoorlogs Europa heerste, vonden pacifistische en antimilitaristische 

idealen vooral ingang bij socialistische en Vlaams-nationalistische oud-strijders en 

sympathisanten.43           

 Het IJzerfront ging niet enkel de geschiedenis in als een herinnering aan de weerstad van 

een klein leger maar dapper leger, maar ook als hét symbool voor de Vlaamse ontvoogding. Het 

Belgische leger was in 1914 nog altijd een afspiegeling van de samenleving, waarbij de elite of 

officieren hoofdzakelijk Franstalig waren en het voetvolk hoofdzakelijk Nederlandstalig. Deze 

tegenstelling had aan het front vaak toch mistoestanden en wrok geleid, van waaruit een 

nieuwgevormde communautaire breuklijn was ontstaan. De Vlaamse Frontpartij was 1919 uit deze 

tegenstelling ontstaan en bekommerde zich ook na de oorlog om de grieven van Vlaamsgezinde 

oudstrijders.  Deze partij stelde zich sterk anti-Belgisch op en zag het leger dan ook als een 

nationaal apparaat dat de Vlaamse identiteit onderdrukte.44      

 In hetzelfde jaar was ook het Verbond van Vlaamse Oud-Strijders (VOS) opgericht.  Hoewel 

het VOS initieel ook een sterk Vlaams-Nationalistische insteek had, speelde het gegeven ‘nooit 

meer oorlog’ met verloop van tijd steeds meer mee. Het was Vlaams activist Armand Suls die het 

verbond in een pacifistische richting wou sturen, en nam in 1924 contact met de WRI. In 1925 

ontstond onder zijn initiatief in Brussel een autonome Vlaamse afdeling van de WRI, de 

Internationale voor Krijgsdienstweigeraars. De meerderheid van het bestuur en de leden van het 

VOS gingen echter niet akkoord met de zienswijze van Suls, waardoor hij in 1928 afscheid nam 

van de beweging, en ook de Vlaamse afdeling van de WRI haar slagkracht verloor.45 

 Een tweede antimilitaristische stroom kwam uit socialistische hoek. In 1931 was onder 

impuls van Maurits Naessens de Socialistische Anti-Oorlogsliga ontstaan. Anders dan de Vlaams 

nationalisten zagen zij het leger niet als een middel om het Vlaamse volk te onderdrukken, maar 

als een strijdmiddel van de bourgeoisie om de arbeidersklasse in bedwang te houden. De anti-

oorlogssfeer die West-Europa na de Eerste Wereldoorlog gekend had was stilaan gaan liggen en 

de dreiging van nieuw conflict zorgde voor reactie vanuit de radicale pacifistische hoek van de 

 
41 Van Neygen, Wegbereiders: Portretten van Vlaamse pacifisten, 35. 
42 Sam Biesemans, “50 jaar statuut gewetensbezwaren tegen militaire dienst in België: de lange 
strijd voor de erkenning van een mensenrecht”, Brood en Rozen 20, nr. 4 (2015): 62. 
43 Erik Van den Begin, De vredesbeweging in Vlaanderen (Brussel: IOT, 1983), 38. 
44 Raymond Cardoen, “Het probleem van de dienstweigering in Vlaanderen tussen de twee 
wereldoorlogen” (Licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 1977), 5–9. 
45 Van Neygen, Wegbereiders: Portretten van Vlaamse pacifisten, 32–38. 
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BWP.46 De Liga had in haar beginperiode een antimilitaristische en overtuigd pacifistische insteek, 

en zette sterk in op de aanmoediging tot dienstweigering. Veel leden van de Liga vonden daarom 

ook de weg tot toenadering met de WRI. Naarmate de actiemiddelen van de Liga gewelddadiger 

werden, en de radicaal pacifistische ideologie naar de achtergrond verschoof, verzwakte de band 

met de WRI. Voornamelijk na besprekingen met het bestuur van de BWP op 9 december 1939, 

over de te volgen strategie binnen de Liga, nam het contact en de interactie tussen de twee 

bewegingen af. In samenspraak met de BWP, moesten de Liga-stichters alles op alles zetten zodat 

de Liga niet uit de socialistische volkshuizen zou worden geweerd wegens een te radicaal 

pacifistisch karakter. Daarom namen ze op dat moment nadrukkelijk afstand van het absolute 

pascifisme en zwoeren trouw aan de revolutionaire klassenstrijd, desnoods met geweld.47 

 Het gedachtengoed van deze twee bewegingen gaf aanvankelijk een sterkte impuls aan de 

Vlaamse antimilitaristische gevoelens in het interbellum. Hun overtuigingen, zij het nu Vlaams-

nationalistisch, socialistisch of een combinatie van verschillende insteken, was veelal een 

inspiratiebron voor enkelingen die op risico van celstraf hun legerdienst weigerden. Velen onder 

hen onderhielden nauwe contacten met de WRI en rekenden op de dienstverlening ten behoeve 

van dienstweigeraars die de internationale organisatie bood.48      

 Raymond Cardoen, die in 1977 een eindverhandeling neerlegde over dienstweigering 

tussen de twee wereldoorlogen, merkte hierin overigens een duidelijke chronologische evolutie. 

Tussen het einde van de Eerste Wereldoorlog en pakweg 1934 bestond het aantal 

dienstweigeraars vooral uit weigering omwille van politiek ideologische motieven. De Vlaams 

nationalistische dienstweigeraars, die hiervan de grootste groep uitmaakten waren dan wel 

antimilitaristisch, maar in veel gevallen niet uitgesproken pacifistisch. Dit kan deels verklaren 

waarom de autonome Vlaamse afdeling van de WRI geen lang leven beschoren was. Vanaf 

pakweg 1934 tot het begin van de Tweede Wereldoorlog stak voornamelijk dienstweigering om 

enkel radicaal pacifistische redenen de kop op, waardoor het totale aantal aanzienlijk daalde. Door 

de internationale context, die de voorbode van een nieuwe oorlog aangaf, waren veel mensen het 

geloof in geweldloze strijdmiddelen verloren. Veel Vlaams-nationalisten die tijdens het interbellum 

legerdienst geweigerd hadden zouden tijdens de Tweede Wereldoorlog dan ook in een paradoxale 

situatie van actieve collaboratie verzeild raken.49 

Hoewel de pluralistische WRI hun invloed wereldwijd wist uit te breiden in de vorm van 

autonome nationale bewegingen, bleef de invloed en slagkracht aldus relatief beperkt. Vooral 

individuele pacifisten en dienstweigeraars van verschillende strekkingen en ideologieën hielden 

het contact met de pluralistische internationale staande, en vonden steun in hun dienstverlening. 

Vanuit Vlaams-nationalistische hoek ondernam Armand Suls een eerste poging om een autonome 

Vlaamse afdeling van de WRI op te richtten, die een meer radicaal pacifistische richting zou 

uitgaan. Zijn ideologisch gekleurde achterban vond zich, met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd in het 

achterhoofd, niet in deze radicaal pacifistische ideeën. Tijdens de jaren 1930 tekenden zich 

 
46 Ruud Bruijns, Liever revolutie dan oorlog! de Internationale Socialistische Anti-Oorlogsliga 
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1939), 123. 
48 Cardoen, “Het probleem van de dienstweigering in Vlaanderen tussen de twee 
wereldoorlogen”, 172–81. 
49 Raymond Cardoen, “Het probleem van de dienstweigering in Vlaanderen tussen de twee 
wereldoorlogen” (Licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 1977), 174–75; Protest, 1988, 
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vervolgens nieuwe internationale verhoudingen af die het vredesidee in de samenleving zou 

verdringen. Onder meer de beurscrash van 1929 en de politieke instabiliteit in de jonge Europese 

democratieën zouden West-Europa weer in een spiraal van geweld doen terechtkomen. De 

vredesidealen uit het interbellum hadden gefaald en de Tweede Wereldoorlog zou de wereld op 

politiek, economisch en militair vlak hertekenen. Het was deze hertekende context die de 

ontstaansreden, de achterban en de slagkracht voor de in 1965 heropgerichte beweging zou 

vormen. 

 

1.2. 1940-1971, IOT krijgt vorm in een woelige politieke en 

maatschappelijke context  
 

1.2.1. Politieke evoluties 

 

Internationaal 

 

Toen Nazi Duitsland op 8 mei 1945 capituleerde kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog in 

Europa. De twee grootmachten, de Verenigde Staten en de Sovjetunie, hadden het Duitse leger 

vanop twee fronten teruggedreven, en ontmoetten elkaar in Berlijn. Wanneer ook Japan op 15 

augustus 1945 zich gewonnen gaf, was in de bevrijde gebieden van zowel Europa als Azië een 

machtsvacuüm ontstaan. De Sovjetunie, die de zwaarste verliezen geleden had, zag hierin een 

kans om haar macht uit te breiden en haar positie veilig te stellen in een wereld met een veranderde 

machtsverhouding. Bulgarije, Roemenië, Polen, Hongarije, Tsjechoslowakije en Albanië werden 

op die manier tot satellietstaten van de Sovjetunie herleid. Aan de andere kant was ook de 

Verenigde staten al tijdens de oorlog gaan streven naar een leidende mondiale positie op 

economisch en politiek vlak. De idee van Pax Americana deed haar ingang, waarbij de grootmacht 

de internationale spelregels zou gaan bepalen en vervolgens ook gaan afdwingen. Toen de 

Sovjetunie in 1947 haar invloed ook in Turkije en Griekenland wou uitbreiden kwam er hevige 

reactie vanuit Amerikaanse hoek, die beide landen met verregaande steun tot westerse bolwerken 

uitbouwde. Als rechtstreeks gevolg van deze evolutie kondigde de Amerikaanse president Truman 

op 29 maart 1947 de Trumandoctrine af, waarbij de Koude Oorlog vanaf dan de internationale 

relaties volledig zou gaan beheersen.50         

 De groeiende spanning tussen de twee grootmachten, die elkaar van imperialisme 

beschuldigden, had ook een rechtstreeks gevolg op de militaire internationale verhoudingen. De 

communistische coup in Praag en de blokkade van Berlijn in 1948 hadden de westerse vrees voor 

een nieuw conflict sterk aangewakkerd. Al tijdens de Tweede Wereldoorlog was er tussen Groot-

Brittannië, Frankrijk en de Benelux sprake geweest van een verbond dat hen zou verenigen in de 

strijd tegen een nieuwe dreiging, eenmaal de nazi’s verslagen waren. Dit verbond werd bezegeld 

tijdens het Pact van Brussel op 17 maart 1948. Uit ervaring van de Tweede Wereldoorlog beseften 

de West-Europese naties dat ze op militair gebied echter van de Verenigde Staten afhankelijk 

waren. Dit leidde tot de oprichting van de Noord-Atlantische Vredesorganisatie op 4 april 1949, 

waarbij de individuele lidstaten hun militaire krachten bundelden onder aansturing van 

laatstgenoemde.51           

 
50 Van den Wijngaert en Beullens, Oost West, West best, 12–13. 
51 Van den Wijngaert en Beullens, Oost West, West best , 53–57. 
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 In mei 1949 hadden de Westerse geallieerden overigens de Bondsrepubliek Duitsland 

(BRD) opgericht, die volledig geïntegreerd zou worden in het westers kapitalistisch bestel. De 

aanloop tot herintegratie van de BDR voelde voor de Sovjetunie als een rechtstreekse bedreiging 

van Duits revanchisme. Molotov, de Sovjetminister van buitenlandse zaken, deed hierbij een 

voorstel tot terugtrekking van de vier bezettingsmachten uit Duitsland, gevolgd door een hereniging 

onder voorwaarde van een blijvende Duitse neutraliteit. De overige drie bezettingsmachten, de 

Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk weigerden dit voorstel. Dit leidde tot de oprichting 

van de Duitse Democratische Republiek (DDR) in oktober 1949, dat volledig onder Sovjetinvloed 

kwam te staan. Op 9 mei 1955 trad de BDR toe tot de NAVO, wat in november van datzelfde jaar 

gevolgd werd door de omstreden herbewapening van de Bundeswehr. Als reactie op het westers 

NATO-bondgenootschap en vooral de nakende West-Duitse herbewapening riep de Sovjetunie op 

14 mei 1955 het Warschaupact in leven. Zeven satellietstaten ondertekenden een militair 

bondgenootschap met de Sovjetunie, waarbij in geval van binnen- of buitenlandse agressie tegen 

één staat, de andere militaire hulp zouden bieden. Het verdeelde Duitsland werd het toonbeeld van 

de oost-west tegenstellingen, ondersteund door twee grote militaire machtsblokken die met 

getrokken wapens tegenover elkaar stonden. De twee machten breidden hun aantal kernwapens 

gevoelig uit en er leek geen weg meer terug.52 

 

Nationaal 

 

Door in te tekenen op het Marshallplan, wat een essentieel onderdeel was van de Trumandoctrine, 

en aan te sluiten bij de NAVO, was België meer en meer bij de Koude Oorlog betrokken geraakt. 

Een eerste rechtstreeks en voelbaar gevolg hiervan was de actieve deelname aan de oorlog in 

Korea die woedde van juni 1950 tot juli 1953. Met de Tweede Wereldoorlog nog vers in de 

herinnering leefde er in het eerste oorlogsjaar een sterk gevoel van angst in de samenleving. Net 

zoals in de meidagen van 1940 ging de bevolking gaan hamsteren en zich voorbereiden op een 

nieuwe oorlog. Aan het front raakten de Belgische troepen vanaf augustus 1951 verwikkeld in een 

loopgravenstrijd die nog twee jaar zou duren. 3500 Belgen zouden in Korea dienen, waarvan er 

100 sneuvelden.  Deze rechtstreekse betrokkenheid had onder meer sterke invloed op de defensie-

uitgaven in deze periode. Tussen 1950 en 1952 steeg dit van 9,8% van het BBP naar 20% van het 

BBP. Daarnaast nam het Belgisch leger ook de Amerikaanse militaire organisatie over. Modern 

Amerikaans materieel kwam ter vervanging van het aftands Brits materieel, wat grotendeels 

stamde uit het interbellum en de Tweede Wereldoorlog.53     

 De jaren 1960 en begin jaren 1970 betekenden na de Cubacrisis een periode van détente 

in de internationale verhoudingen, wat de Belgische defensie-uitgaven aanzienlijk deed dalen. De 

nauwe betrokkenheid bij het internationale militaire gebeuren tijdens de Koude Oorlog was echter 

nooit ver weg. In maart 1966 had president De Gaulle de Franse troepen onttrokken aan het 

overkoepelende bevel van de NAVO. Dit betekende dat de SHAPE, het hoofdkwartier van de 

NAVO dat tot in 1966 in Rocquencourt nabij Versailles gevestigd was, moest verhuizen. Minister 

van buitenlandse zaken Pierre Harmel en Paul-Henri Spaak, de socialistische politicus die 

overigens aan de wieg van de organisatie had gestaan, steunden heel sterk op het idee om de 

 
52 Arlene Idol Broadhurst, red., The Future of European alliance systems: NATO and the Warsaw 
Pact, Westview special studies in international relations (Boulder, Colo: Westview Press, 1982), 
137. 
53 Van den Wijngaert en Beullens, Oost West, West best, 56. 
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SHAPE en de civiele organisatie van de NAVO naar België over te brengen. Na heel wat kritiek 

van de BSP op het regeringsvoorstel haalde de blauwe regering Vanden Boeynants/De clercq in 

september 1966 haar slag thuis, waarop de SHAPE in maart 1967 naar het Henegouwse Bergen 

verhuisde.54   

 Hoewel de jaren 1960 een periode van militaire ontspanning tussen de Verenigde Staten 

en de Sovjetunie betekenden, bleef de publieke opinie niet onberoerd.  Terwijl de West-Europese 

landen van een periode van economische voorspoed genoten, woedde vanaf 1955 ononderbroken 

een vernietigende oorlog in Vietnam, waarin eerst de Fransen en daarna de Amerikanen actief 

betrokken waren. De Verenigde Staten kreeg hierdoor veelal voor het eerst de titel van 

imperialistische macht toegeschreven, na het overwegend positief elan van de grote bevrijder van 

het Nazisme tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de derdewereld was het dekolonisatieproces was 

volop op gang, wat de nodige spanningen tussen Europa en de voormalige kolonies met zich 

meebracht. De onmiddellijke dreiging van Europees slagveld in een nieuwe oorlog was dan wel 

naar de achtergrond verschoven, maar de wapenwedloop was nog volop aan de gang. De beide 

machtsblokken hadden ondertussen hun arsenaal kernwapens gevoelig uitgebreid, en ook de 

Belgische troepen in Duitsland waren vanaf 1957 met atoomwapens uitgerust. Het was onder meer 

deze precaire internationale situatie met vraagstukken die hun eigen leefwereld overstegen die de 

nieuwe generatie vanaf midden jaren ’60 op de been bracht in een sfeer van protest.55  

 

1.2.2. Maatschappelijke evoluties 

 

Pax Americana 

 

Pax Americana betekende niet alleen een verregaande beïnvloeding van de Verenigde Staten op 

politiek en militair vlak; ook op economisch vlak beoogde de grootmacht de belangrijkste speler te 

worden op mondiaal niveau. De Verenigde Staten had al na de Eerste Wereldoorlog de leidende 

economische positie overgenomen van Groot-Brittannië, maar probeerde dit nu, anders dan tijdens 

het interbellum, te vertalen in een middel om wereldhegemonie te bereiken. In de eerste plaats 

waren op Initiatief van de Verenigde Staten in juli 1944 de Bretton Woods onderhandelingen gestart 

met de geallieerde naties. Een open wereldeconomie was hier het uitgangspunt, waarbij de valuta 

van de deelnemende landen aan een vaste wisselkoers tegenover de Dollar werden gekoppeld. 

Uit ervaring van de beurscrash in 1929 en geïnspireerd op de ideeën van John Maynard Keynes 

kwam dit nieuw economisch model onder toezicht en regulering van de Wereldbank en het IMF. 

Een vrije markt met open handelsverkeer ging vanaf nu hand in hand met een sterk 

overheidsingrijpen, wat de werkgelegenheid en bovenal de consumptie als belangrijkste motor 

moest verzekeren in tijden van crisis.56         

 Een tweede belangrijke evolutie die West-Europa binnen de economische en politieke 

invloedsfeer van de Verenigde Staten bracht was het Marshalplan. De Tweede Wereldoorlog was 

voor een groot deel in Europa uitgevochten, waardoor aanzienlijke delen van het continent tot puin 

herschapen waren. Daarnaast had het conflict grote financiële gevolgen gehad voor de Europese 

bondgenoten, waardoor Europa verzwakt en verarmd uit de oorlog gekomen was. Om de 

 
54 Van den Wijngaert en Beullens, Oost West, West best, 58. 
55 Rudolf Hecke, De sixties: Seks! Drugs! Rock-’n-roll! Revolutie! (Berchem, Antwerpen: EPO 
VZW, 2018), 133–51. 
56 Van den Wijngaert en Beullens, Oost West, West best, 67–81. 
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verzwakte Europese staten uit de invloedsfeer van het communisme te houden stelde de 

Amerikaanse minister van buitenlandse zaken George Marshall in juni 1947 het naar hem 

genoemde hulpplan voor. 57 De getroffen Europese naties zouden financiële en technologische 

steun ontvangen van de Verenigde Staten om hun economieën weer naar een gezond peil te 

brengen. Als tegenprestatie dienden de steun ontvangende landen de Verenigde Staten als 

economisch kopstuk te erkennen. Dit hield onder meer in dat ze, in combinatie met de idee van 

een open wereldeconomie, hun markten en die van hun overzeese gebieden openstelden en de 

Verenigde Staten tot alle grondstoffen toegang verleenden.58  

 

Welvaart in naoorlogs België  

 

Het Marshalplan en het nieuwe economische model waarop de West-Europese naties steunden 

misten hun uitwerking niet. Tussen pakweg 1945 en 1960 slaagden de meeste West-Europese 

landen erin om uit de puinen van de Tweede Wereldoorlog te herrijzen en een nooit eerder geziene 

economische groei te creëren.59 Het naoorlogse België stond dan ook helemaal in het teken van 

politiek en economisch herstel. Met de economische crisis tijdens het interbellum in het 

achterhoofd, richtte de Belgische politiek zich voornamelijk op de uitbouw van de moderne 

verzorgingsstaat. Sociale wantoestanden en armoede die de jonge democratieën in de armen van 

autoritaire dictators gedreven hadden dienden tot een volstrekt verleden tijd te horen.  Herverdeling 

en de integratie van alle lagen van de samenleving in dit nieuw bestel maakten hier dan ook 

integraal deel van uit.   

 Een eerste factor die af te leiden is van een gezonde en rechtvaardige economie is een 

stijgende levensstandaard. De wet van december 1944, die Achiel Van Acker kort na de bevrijding 

doorvoerde, vormde de basis van een doorgedreven sociale zekerheid in België. In geval van 

ziekte, werkloosheid of pensioen behield de burger vanaf dan een gewaarborgd inkomen wat hen 

uit de staat van armoede moest zien te houden.60 Een ander essentieel onderdeel van een      

stijgende levensstandaard is de toegang tot onderwijs en opleiding. Hoger onderwijs was tot het 

midden van de twintigste eeuw een aangelegenheid geweest die enkel toegankelijk was als je uit 

betere sociale kringen afkomstig was. De zogenaamde democratiseringsgolf van het onderwijs 

bracht hier verandering in. Door de periode van economische hoogconjunctuur was de vraag naar 

hoogopgeleide werknemers in stijgende lijn. Om aan deze vraag te kunnen voldoen maakte de 

overheid vanaf 1954 dan ook middelen vrij zoals studiebeurzen, waardoor hoger onderwijs ook 

bereikbaar was voor kinderen uit de arbeidersklasse en minder welstellende gezinnen. Een betere 

opleiding bracht op zijn beurt dan weer een hogere tewerkstellingskans en een beter loon met zich 

mee, waardoor de cirkel rond was.61 

 
57 Tom Buchanan, Europe’s Troubled Peace: 1945 to the present (Chichester: John Wiley & Sons 
LTD, 2012), 51. 
58 Emmanuel Gerard, Hedendaagse Geschiedenis (Leuven, 2011), 259. 
59 Herman van der Wee, De gebroken welvaartscirkel: De wereldeconomie 1948-1980 (Leiden: 
Martinus Nijhoff, 1983), 26-27. 
60 Paule Verbruggen, Over leven de strijd voor sociale zekerheid (Gent: Amsab - Instituut voor 
Sociale Geschiedenis, 2011), 17. 
61 Luc Huyse, “Vijfentwintig jaar democratisering van het onderwijs: een historische schets en een 
beoordeling”, Onze Alma Mater 2 (1982): 89–94. 
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 Samen met de stijgende levensstandaard steeg ook de vraag naar consumptiemiddelen en 

luxegoederen, die tot voor de oorlog slechts voor een beperkte elite bereikbaar waren geweest. De 

auto, die vanaf begin jaren 1960 voor veel Vlaamse gezinnen een betaalbaar vervoersmiddel was 

geworden, deed de mobiliteit binnen de samenleving gevoelig toenemen. Huishoudelijke 

apparaten zoals de keukenrobot en de wasmachine verlichtten het huishoudelijk werk, waardoor 

er meer tijd overbleef voor vrije tijd en ontspanning. Deze vrijgekomen tijd vulde men onder meer 

in met nieuwe massacommunicatiemiddelen zoals de televisie. Hoewel in deze tijd het aanbod van 

zenders vrijwel beperkt bleef tot de nationale televisie, opende dit in veel Vlaamse huiskamers de 

poort tot een vroeger veelal onbekende wereld. Wanneer de verslaggeving tot voor de Tweede 

Wereldoorlog bepekt bleef tot beknopte artikelen in het vaste krantenaanbod, brachten bewegende 

beelden en geluid de emoties van de gebeurtenissen bijna tot bij de kijker. De Vietnamoorlog, die 

met haar schokkende beelden als eerste moderne mediaoorlog kan gelden, en wereldberoemde 

woorden “I Have a Dream” van Martin Luther King die pleitte voor vrijheid en gelijkheid, bereikten 

zo voor het eerst een publiek dat zich op enkele duizenden kilometer van het gebeuren bevond.62 

 De nieuw gecreëerde welvaart leek voor de vooroorlogse generatie aanvankelijk weinig 

keerzijden te hebben. Zoals Theodore Roszak het stelt, berustte vooral die generatie in hun 

situatie, zonder al te veel kritische reflectie over de politieke en culturele waarden van het systeem 

waarin ze leefden. Na een periode van economische recessie en oorlog, omarmden ze met veel 

enthousiasme de materiele welstand die de kapitalistische liberale democratie aanvankelijk met 

zich meebracht.63 Het was dan ook voornamelijk de jonge naoorlogse generatie die vanaf de late 

jaren 1950 het systeem in vraag begon te stellen. Aan de westerse universiteiten ontstonden 

broeihaarden van politieke en culturele oppositie, tegen de oude politieke kaste, de gevestigde 

waarden en de precaire internationale situatie die de ideologische tweedeling met zich meebracht.  

 

Een opstandige generatie 

 

Anders dan in het oosten was in West-Europa de vooroorlogse politieke elite niet uitgeschakeld 

door het nazisme. Hierdoor bestond op politiek vlak een zekere continuïteit met de vooroorlogse 

periode.64 Ook in België en Vlaanderen was na de oorlog de politieke en religieuze elite vrijwel 

ongeschonden gebleven. Politieke organisaties met hun wortels in het interbellum, zoals het VNV 

en Rex, die een oppositie waren voor de gevestigde traditionele partijen, waren na de oorlog van 

het toneel verdwenen. De KPB boekte na de bevrijding nog aanzienlijke winst, maar verloor onder 

meer door de oorlog in Korea en de interventie van het Sovjetleger bij de Hongaarse revolutie een 

groot deel van haar brede aanhang. Op levensbeschouwelijk gebied had het katholicisme tijdens 

de twee decennia na de oorlog nog een sterke invloed op alle vlakken van de samenleving. In het 

verzuilde Vlaamse landschap bleef de kerk een sterke invloed hebben op het leven van wie in een 

overtuigd katholiek gezin geboren werd.          

 In België, en Vlaanderen bij uitstek, tekende zich opnieuw het sterk verzuilde landschap af 

van vóór de Duitse inval. De nieuw opgerichte Christelijke volkspartij wist verder te bouwen op de 

erfenis van de Katholieke Partij, de Katholieke Vlaamse Volkspartij. In 1950 haalden ze de absolute 

 
62 Paul Janssens, red., Een boontje voor de strijd: De zeventiger jaren als achtergrond van tien 
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meerderheid in de kamer en senaat. Met uitzondering van de periode 1954-1958 leverde de 

katholieke partij tot en met mei ’68 de eerste minister, van regeringen die afwisselend met de 

liberalen en socialisten werd gevormd. Deze coalities handelden veelal in dezelfde optiek. De 

verdediging van het westen tegen de Sovjetbedreiging en een inspanning voor de economische 

expansie vormden de kern van hun buitenlands beleid.65       

 Op nationaal niveau waren de communautaire, sociaaleconomische en 

levensbeschouwelijke breuklijnen waren nog altijd actueel en beheersten het overgrote deel van 

de binnenlandse politieke agenda. De koningskwestie en de schoolstrijd, die tijdens de jaren 1950 

hete hangijzers waren geweest en het land in een katholiek en niet-katholiek blok verdeeld hadden, 

zijn hiervan het beste voorbeeld.  Vanaf begin jaren 1960 nam de spanning op levensbeschouwelijk 

en sociaaleconomisch gebied af door de toegenomen welvaart en de pacificatie in de schoolstrijd. 

Het was de communautaire breuklijn die tot de grondwetherziening van 1970 de binnenlandse 

politiek zou beheersen.66           

 Het is op deze breuklijn dat zich in 1966 het conflict rond Leuven Vlaams ontwikkelde. Al 

sinds het interbellum doceerden professoren aan de Leuvense universiteit zowel in het Frans als 

het Nederlands. In de context van het communautaire vraagstuk werden vervolgens in 1962 twee 

aparte Nederlandstalige en Franstalige faculteiten opgericht. Na de vastlegging van de taalgrens 

in 1963 rees dan ook de vraag of de Franstalige afdeling in Leuven zou gevestigd blijven, of 

overgeheveld worden naar de andere kant van de taalgrens. Het Katholiek Vlaams 

Hoogstudentenverbond (KVHV) vormde hierbij als Vlaamsgezinde studentenbeweging de 

voorhoede in de strijd om een uitsluitend Vlaamse universiteit. Deze kwestie werd vanaf midden 

jaren ’60 geleidelijk het belangrijkste punt van discussie onder de studentenpopulatie, wat de sfeer 

deed omslaan in een stemming van protest. In mei 1966 viel de beslissing, wanneer de 

bisschoppen, die toen nog rechtstreekse invloed uitoefenden op het bestuur van de Leuvense 

universiteit, de ondeelbaarheid van de universiteit verklaarden.67     

 Dit besluit deed de situatie escaleren, wat een golf van protest in Leuven, maar weldra ook 

aan de andere Vlaamse universiteiten zou veroorzaken. Vooral de autoritaire toon die de 

bisschoppen hanteerden en hun inmenging in wat voor de betrokkenen voornamelijk een politieke 

kwestie was, stootte de nieuwe generatie tegen de borst. Het Vlaamsgezinde karakter van de 

protesten zou dan ook geleidelijk naar de achtergrond verschuiven, en plaats maken voor een meer 

antiautoritaire invalshoek. Het internationale karakter van de contestatie speelde deze evolutie in 

de kaart. Aan de Amerikaanse universiteit van Michigan was zo in 1960 de Students for a 

Democratic Society (SDS) ontstaan. Deze studentenbeweging, die vanuit onder andere de African 

American civil rights movement was geëvolueerd, pleitte onder meer voor een 

participatiedemocratie met basiswaarden zoals gelijke rechten voor iedereen, anti imperialisme en 

economische gelijkheid, wat ze probeerden te bereiken via radicaal protest tegen het gevestigde 

systeem.68 Via nieuwe communicatiemiddelen zoals de televisie en internationale netwerken 

verspreidden deze ideeën zich razendsnel aan de West-Europese universiteiten. Onder meer in 
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Leuven maar geleidelijk ook aan de andere Vlaamse universiteiten evolueerde het protest op deze 

manier naar een roep om een meer democratische, vrije en antiautoritaire samenleving, met een 

kritische blik op de gevestigde autoriteit en hun waarden en normen.69    

 Vanuit Nederland was in 1966 ook de provobeweging komen overwaaien naar Vlaanderen.  

Deze anarchistisch-libertaire strekking kende haar oorsprong midden 1965 in de Amsterdamse art 

scene onder impuls van Roel van Duijn, maar verspreidde zich al heel snel naar België, West-

Duitsland, Italië, Frankrijk en Engeland.70 Vooral in Vlaanderen vond deze beweging aansluiting bij 

de revolterende studentenmiddens. In Brussel verscheen in april 1966 het eerste Vlaamse 

provoblad Revo onder leiding van Herman Claeys. In Antwerpen nam activist Koen Calliauw het 

voortouw met het provoblad Anar, en in Gent opereerden studenten zoals Guido Van Meir en 

Armand Sermon rond het provoblad Eindelijk.71 Door de gevestigde orde en de dominante cultuur 

constant te provoceren hoopten de aanhangers van de beweging een nieuwe bewustwording in de 

samenleving teweeg te brengen. Provo dweepte in haar campagne vaak met de 19e -eeuwse 

Marxistische ideologie, in combinatie met een 20e -eeuws utopisch en futuristisch wereldbeeld. 

Deze combinatie was gestoeld op waarden zoals individuele vrijheid, rechtvaardigheid en vrede. 

Net zoals de filosoof van de Herbert Marcuse het stelde, speelde daarnaast ook bij hen het idee 

dat niet het proletariaat de speerpunt van de oppositie zou vormen, maar wel de revolutionaire 

jonge generatie. De term proletariaat vormden de beweging om tot ‘provotariaat’, waarvan ze hun 

benaming afleidden.72            

 Naast het sterke antiautoritarisme zorgde de provobeweging ook voor antimilitaristische en 

pacifistische impulsen bij de nieuwe generatie. Vrede was een belangrijk element in de provo-

ideologie, waarbij de beweging dan ook alles wat een bedreiging voor dit vredesideaal kon vormen 

in vraag stelde en bekritiseerde. De aanhoudende wapenwedloop, de Vietnamoorlog en de 

vestiging van het NAVO-hoofdkwartier in België kwamen zo in het oog van de storm te liggen die 

provo hoopte te ontkentenen. Opvallend was de grotendeels eenzijdige schuld aan de Koude 

Oorlog die provo het Westen en de NAVO verweet. Provo eiste dan ook de onmiddellijke 

terugtrekking van België uit dit bondgenootschap, de verwijdering van alle kernwapens en een 

omschakeling van de militaire begroting naar sociale en culturele doeleinden.73   

 Naast de kritiek op de politiek-militaire evoluties, ging provo ook de strijd aan tegen de 

verplichte legerdienst. Gentse provo Siegfried Van de Cruys stelde in deze optiek in november 

1966 dat elke soldaat een potentiele moordenaar is, wat een aanval was op de vrijheid van het 

individu.74 Provo riep daarom op om, volgens de wet van 3 juni 1964 op de burgerdienst, de 

verplichte legerdienst te weigeren. Twee Antwerpse provo’s, Koen Calliauw en Hugo Janssens, en 

Franck Vanlangendonck van de Kommunistische Jeugd Antwerpen hadden in dat opzicht in 1966 

het ‘Komitee Weiger Dienst’ opgericht.75 De idee achter dit kleinschalig comité was dat individuele 

 
69 Janssens, Een boontje voor de strijd: De zeventiger jaren als achtergrond van tien jaar 
wereldwinkels, 83. 
70 Martin Klimke en Joachim Scharloth, red., 1968 in Europe: a history of protest and activism, 
1956-1977, Palgrave Macmillan transnational history series (New York: Palgrave Macmillan, 
2008), 13–15. 
71 Vos, Studentenprotest in de jaren zestig: de stoute jaren ,110. 
72 Klimke en Scharloth, 1968 in Europe, 13–15. 
73 Bart Coenen, “Provo in Vlaanderen” (Licentiaatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, 2001), 
57–59. 
74 Eindelijk, 1966, november, 27-28. 
75 Coenen, “Provo in Vlaanderen”, 59. 
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dienstweigeringsacties weinig signaal zouden geven aan de politiek en dat enkel een “lawine” van 

dienstweigeraars het verschil zou maken.76  Het Antwerpse café Paddock fungeerde hierbij als 

ronselbureau, waar het comité stemmen probeerde te halen bij de nieuwe generatie. Provo was 

echter geen lang leven beschoren. In mei 1967 gaf de anarchistische beweging zichzelf op en het 

doek viel ook over de initiatieven. 

 

Figuur 1.77 

 

 

“Elke soldaat is een 

potentiele moordenaar”  

 

Gentse Provo Siegfied 

Van de Cruys roept in 

november 1966 op tot 

massale dienstweigering 

met een rechtstreekse 

verwijzing naar het 

gebroken geweer, het 

teken van de War 

Resisters’ International. 

 

   

Dit soort bewegingen en evoluties bewijst dat voor deze nieuwe jonge generatie het feit vaststond, 

dat de wereld en de samenleving een maakbaar gegeven was.  Het bleef op deze manier een 

constant zoeken naar een nieuw wereldbeeld, ter vervanging van de oude gevestigde structuren. 

Volgens Louis Vos werd de contestatie van deze generatie dan ook gedragen door een samenhang 

van utopie en ideologie.78 De utopische visie van een eerlijke, democratische en vredevolle wereld 

was voor brede laag van de samenleving toegankelijk. Het zorgde voor de grootste aanhang en 

het succes van de vroege contestatiebeweging, de latere nieuwe sociale bewegingen en de 

vredesbeweging die eruit zouden groeien. Kleine kernen gingen vanaf de zomer van 1968 echter 

een antwoord gaan zoeken in ideologieën die een mogelijk alternatief  konden vormen voor het 

heersende kapitalistische en communistische bestel. Onder meer het China onder Mao Zedong en 

de geschriften van Leon Trotski gingen een inspiratiebron gaan vormen voor de steeds meer naar 

de radicale zijde verschuivende studentenkernen. Dit maakte hen veel minder toegankelijk, 

waardoor ze een groot deel van hun aanhang verloren aan de utopische zijde. Met een nodige 

dosis idealisme en het geloof in een maakbare en betere wereld, zwermde deze opstandige 

generatie uit naar verschillende takken van de samenleving 79       

    

 
76 Eindelijk, 1966, november, 28. 
77 Eindelijk, 1966, november, 27. 
78 Vos, Studentenprotest in de jaren zestig: de stoute jaren, 33. 
79 Vos, Studentenprotest in de jaren zestig: de stoute jaren, 33–39. 
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1.2.3. Ontstaan in 1965 

 

De vooraf geschetste politieke en maatschappelijke evoluties zijn van belang om te begrijpen 

waarom het IOT, in tegenstelling tot haar voorganger tijdens het interbellum in 1965, haar ingang 

en aansluiting vond in de maatschappij. De Koude oorlog beheerste het politiek-militaire gebeuren 

en had ook sterkte socio-economische implicaties voor de twee op economische basis verdeelde 

machtsblokken. In Vlaanderen, zoals in grote delen van de westerse wereld, kon de economische 

voorspoed niet langer de achterliggende onderdrukking, ongelijkheid en aanhoudende 

oorlogsdreiging die deze situatie met zich meebracht verhullen. Antiautoritarisme, antimilitarisme 

en pascifisme staken de kop op, en creëerden vanaf begin jaren ’60 een gunstig klimaat voor de 

consolidatie en uitbouw van een autonome Vlaamse afdeling van de WRI.  

 

De grondleggers 

 

Net zoals tijdens het interbellum, onderhielden tijdens de eerste twee decennia na de Tweede 

Wereldoorlog voornamelijk individuen die rechtstreeks betrokken waren bij vredesactivisme in 

België en Vlaanderen goede contacten met de WRI. Het waren dienstweigeraar Jean Van Lierde 

(1926-2006) en vredesactiviste Lea Provo (1921-1997), die hierbij als spilfiguren fungeerden en 

uiteindelijk aan de basis lagen van het ontstaan van de autonome Vlaamse Internationale van 

Oorlogstegenstanders in 1965.         

 Jean Van Lierde groeide op in het Waals Brabantse Waver, als kind van een christelijk 

arbeidersgezin. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin in zijn eerste pacifistische gedachten 

ontwikkeld had, kwam hij in contact met dienstweigeraar en WRI-lid Marcel Dieu. Deze laatste zou 

in 1949 tevens de Nationale Belgische afdeling van de WRI, de Internationale des Résistants à la 

Guerre (IRG) oprichten, waarin hij tot 1960 als vertegenwoordiger in de internationale raad zou 

zetelen. Tijdens de interactie met Dieu wist Van Lierde zijn ideeën thuis te wijzen, wat een eerste 

breuk betekende met het patriottische katholicisme, en hem tot een radicaal pacifist met 

revolutionair-socialistische inslag vormde. Op basis van deze overtuiging weigerde Van lierde in 

1949 zijn legerdienst, wat op dat moment nog een strafbaar feit was. Zijn vastberadenheid om het 

recht op gewetensbezwaren op de politieke agenda te krijgen leverden hem vijftien maanden 

gevangenisstraf, waarbij hij met ondersteuning van de WRI en IRG alles in het werk stelde om de 

publieke opinie te bespelen.80  Van Lierdes doorzettingsvermogen in combinatie met een groeiende 

publieke onrust in de context van de oorlog in Korea miste zijn uitwerking niet. Dienstweigering 

kwam voor het eerst in de Belgische geschiedenis uitgebreid ter sprake in de pers, media en 

politiek. Deze lange strijd resulteerde op 3 juni 1964 in een wettelijk statuut voor 

gewetensbezwaarden, waarbij iedereen op wettelijke basis zijn legerdienst kon weigeren.81 

 De tweede spilfiguur, Lea Eggermont, stamde als vierde kind eveneens uit een katholiek 

arbeidersgezin met hun wortels in het Antwerpse Hoboken. In 1942 huwde aldaar ze in volle 

oorlogstijd met André Provo, van wie ze de familienaam zou overnemen. Toen ze na de oorlog af 

te rekenen kreeg met zware maagklachten ging ze op zoek naar een alternatief voedingspatroon, 

wat haar in contact bracht met Rik Spiessens die van kindsbeen af vegetariër was. Spiessens was 

 
80 Rik Hemmerijckx, “Jean Van Lierde (1926-2006). De kracht van een overtuiging”, Brood en 
Rozen 12, nr. 1 (2007): 50–55. 
81 Jan Rutgeerts, red., Handboek van de gewetenbezwaarde (Brussel: Burgerdienst voor de 
Jeugd vzw, 1990), 143. 
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niet enkel vegetariër, maar bovenal radicaal pacifist, en had in de jaren ’30 samen met zijn broer 

Stan zijn legerdienst geweigerd. Hij introduceerde zijn pacifistische ideeën aan Provo, waarna het 

echtpaar zich in de ideeën van Gandhi en de principes van geweldloosheid ging verdiepen.82 

 

Vredesactivisme 

 

De eerste vredesactie die Provo samen met Van Lierde ondernam situeerde zich in de context van 

de San-Fransisco-Moskou mars. Deze voettocht, een initiatief van het Amerikaanse Committee for 

Non-Violent Action, was een vorm van geweldloos protest tegen de wapenwedloop en de militaire 

bondgenootschappen NAVO en Warschaupact in het algemeen.  De deelnemers die te voet door 

Europa richting Moskou trokken en een afstand van om en bij de 10.000 kilometer overbrugden, 

hadden onderweg nood aan hulp van lokale Europese vredesbewegingen om alles in goede banen 

te leiden. Een kleine vaste kerngroep legde het volledige traject af, maar werd onderweg vergezeld 

door duizenden vrijwilligers die sympathiseerden met de vredesboodschap van de onderneming.  

Op initiatief van Maurice Cosyn, de voorzitter van de Belgische afdeling van de Wereldfederalisten, 

ontstond de idee om een Belgisch ontvangstcomité op te richten voor de deelnemers van de mars. 

Onder andere Lea Provo, Jean Van Lierde, maar ook Jean Verstraeten en Staf Schmidt, twee 

vredesactivisten die later aan de wieg zouden staan van het IOT, zetten hun schouders onder het 

initiatief.83             

 Na het gebeuren leek het de initiatiefnemers opportuun om het goed georganiseerde 

ontvangstcomité om te zetten in een vast Belgisch actiecomité, dat zich zou gaan richten op 

vredesactivisme. Hieruit ontstond in de loop van eind 1960, begin 1961 het tweetalige Komitee 

voor Geweldloze Vredesaktie (KGVVA) – Comié d’Action Non-violente pour la paix (CANVP). Het 

KGVVA had vooral een verenigende functie, om de afzonderlijke, eerder ingeslapen actiegroepen, 

kracht bij te zetten. In het IRG was bijvoorbeeld op dat moment enkel Jean Van Lierde echt actief, 

waardoor de slagkracht van de nationale beweging sterk afgenomen was. Het comité bestond op 

dat moment slechts uit achttien kernleden, waarbij ze via de periodiek Maandelijkse Berichten 

probeerden zo veel mogelijk afzonderlijke kleinschalige vredesgroeperingen en individuen te 

bereiken en te verenigen. In juni 1962 raakte André Provo zwaargewond bij een arbeidsongeval, 

waardoor Lea Provo noodgedwongen haar activiteiten binnen de beweging tot begin 1964 moet 

opschortten. Hij overleed zes maanden nadien. Kernleden Jean Verstraeten, Staf Schmidt en 

Franz Decoeur namen tijdens haar afwezigheid de organisatie op zich.84    

 Met het vooruitzicht naar een wettelijk statuut voor gewetensbezwaarden rees begin 1964 

de vraag naar een lokale ondersteunende en informerende organisatie ter uitbreiding van de 

internationale steun van de WRI. Lea Provo, die ondertussen opnieuw actief was als 

vredesactiviste, Jean Van Lierde en Paul Carette richtten daarom in mei 1964 Burgerdienst voor 

de Jeugd (BDJ) op. BDJ engageerde zich hoofdzakelijk als informerend orgaan  voor jongeren die 

hun legerdienst wilden weigeren, maar geen uitweg zagen in de ingewikkelde wettelijke procedure 

die op dat moment allesbehalve op punt stond. Van Lierde publiceerde daarom de brochure 

Service militaire ou service civil? (1964), waarvan Leo Provo de Nederlandstalige versie 

verzorgde.85 

 
82 Van Neygen, Wegbereiders: Portretten van Vlaamse pacifisten, 137–49. 
83 Van Neygen, Wegbereiders: Portretten van Vlaamse pacifisten, 150–57. 
84 Van Neygen, Wegbereiders: Portretten van Vlaamse pacifisten, 157–59. 
85 Van Neygen, Wegbereiders: Portretten van Vlaamse pacifisten, 160. 
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Van KGVVA naar IOT    

 

Omdat de dynamiek en de slagkracht van het KGVVA-CANVP zich aftekende tegenover de kleine 

ingeslapen vredesgroeperingen in Vlaanderen, stelde Jean Van Lierde in 1963 voor om de 

Vlaamstalige vleugel, het KGVVA, om te vormen tot een autonome Vlaamse afdeling van de WRI.86 

Door gebrek aan eensgezindheid werd dit voorstel echter geweigerd.  Daarop besliste het KGVVA 

in om samen met enkele kleine lokale vredesgroepjes het berichtenblad Geweldloze Weerbaarheid 

op te richten.  De vergadering rond de verschijning van de eerste oplage van het blad, in de zomer 

van 1965, bood een nieuwe kans om in het Vlaamstalig landgedeelte een autonome afdeling te 

heractiveren. In samenspraak met het internationaal secretariaat en de Belgische nationale 

afdeling van de WRI, de IRG, werd beslist om, in plaats van het KGVVA om te vormen, nog een 

aparte Vlaamstalige vleugel van de IRG op te richten en deel te laten uitmaken van de 

groeperingen rond Geweldloze Weerbaarheid. De Internationale van Oorlogsbestrijders, die kort 

nadien zou doorgaan als de Internationale van Oorlogstegenstanders was geboren.87   

 De afzonderlijke bewegingen bleven echter zeer kleinschalig en onder de radar. Naast de 

deelname aan de anti-atoom- en Vietnammarsen van midden jaren ’60, en de dienstverlening aan 

gewetensbezwaarden bleven de acties van de verschillende groeperingen zeer beperkt. Om deze 

versnippering tegen te gaan kwam in september 1969 het voorstel van enkele 

gewetensbezwaarden om een nieuwe periodiek en verregaander samenwerkingsverband in het 

leven te roepen, ter vervanging van Geweldloze Weerbaarheid. De Werkgroep van Vlaamse 

Gewetensbezwaarden, het KGVVA, het Berten Fermont-herdenkingskomitee, de Internationale 

van Oorlogstegenstanders en het Komitee van Wereldfederalisten bundelden hun krachten, 

waarvan het gezamenlijke tijdschrift Protest de representatie vormde.88    

 Het samenwerkingsverband bleef bestaan tot januari 1971, wanneer enkel nog het Berten 

Fermont-herdenkingskomitee en de Internationale van Oorlogstegenstanders een actieve 

werkingen kenden. Uitgezonderd het Berten Fermont-herdenkingskomitee gingen de overige 

groeperingen, en dan vooral de kern rond het KGVVA, over in het IOT.89 Het IOT, dat tot in januari 

1971 als Vlaamstalige vleugel van het overkoepelende IRG gefungeerd had, kon op deze manier 

haar positie binnen de Vlaamse vredesbeweging consolideren.90 In juli 1971 viel vanuit de 

hoofdzetel in Londen dan ook het besluit om verder te gaan met de Internationale van 

Oorlogstegenstanders (IOT), als autonome Vlaamse organisatie naast het Franstalige 

Internationale des Résistants à la Guerre (IRG), onder de internationale koepelorganisatie War 

Resisters’ International (WRI).91 

 
86 Jean Van Lierde aan KGVVA-CANVP, 24 september 1963 (Persoonlijk archief Jean 
Verstraeten, briefwisseling tussen Jean Van Lierde en KGVVA-CANVP) 
87 Jean Verstraeten, Recht van antwoord aan de leden van de VZW Vredesactie, maart 2005 
(Persoonlijk archief Jean Verstraeten, IOT) 1-3. 
88 Jean Verstraeten, Recht van antwoord, 1-3. 
89 Protest, 1971, Maart-april, 1. 
90 Jean Verstraeten aan WRI Londen, 10 februari 1971 (Persoonlijk archief Jean Verstraeten, 
briefwisseling tussen Jean Verstraeten en WRI Londen) 
91 WRI Londen aan Jean Verstraeten, 7 juli 1971 (Persoonlijk archief Jean Verstraeten, 
briefwisseling tussen Jean Verstraeten en WRI Londen) 
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2. Organisatiestructuur 
 

Vanuit de maatschappelijke invraagstelling, die uitgedragen werd door voornamelijk de naoorlogse 

generatie, ontpopten zich volgens Hellemans, Hooghe en Walgrave de nieuwe sociale bewegingen 

met een eigen kenmerkende organisatiestructuur. Het is onder meer deze organisatiestructuur die 

hen onderscheidde van de vooroorlogse sociale bewegingen, die een vast onderdeel van het 

establishment waren gaan vormen. Nieuwe sociale bewegingen kenmerkten zich dan ook door hun 

losse organisatiestructuur, zwakke hiërarchie en een blijvende distantiering tegenover het 

gevestigde systeem en politieke partijen als de afgeleide ervan.       

 Marc Hooghe merkt tussen 1965 en 1990 echter een drietal chronologische fases op, die 

kenmerkend zijn voor de organisatorische evolutie binnen de nieuwe sociale bewegingen.92 De 

ontstaansfase (ca. 1965-1970) zou zich kenmerken door de geest van mei ’68 die nog alom 

aanwezig was binnen nieuwgevormde maar losse bewegingen. De roep om democratisering van 

verouderde autoritaire structuren was nog zeer hoog en een stevige organisatorische fundering 

ontbrak.  De twee fase (ca. 1970-1980) werd gekenmerkt door de vorming en verdere uitbouw van 

sectoriale bewegingen, die zich als enigszins gestructureerde organisatie tegen het gevestigde 

systeem keerden en de politieke besluitvorming trachtten te beïnvloeden. Een zekere vorm van 

antisysteemdenken en basisdemocratisch links-socialisme werkte nog altijd sterk door, wat een 

duidelijke invloed had op de organisatiestructuur. Bij de derde fase (ca. 1980-1990) bereikten de 

nieuwe sociale bewegingen, aldus Hooghe, hun organisatorisch en activistisch hoogtepunt. De 

grote koepelbewegingen OCV en VAKA slaagden erin om onder meer de vredesbeweging, de 

derdewereldbeweging als de milieubeweging in een gezamenlijk strijd tegen de kernraketten te 

verenigen, en een nooit eerder geziene mensenmassa op de been te brengen. Anderzijds 

brokkelde dan weer, door onder meer de toenadering van de koepels tot de oude sociale 

bewegingen en het politieke spectrum, het felle antisysteemdenken en de links socialistische 

oriëntatie dat kenmerkend was tot ver in de jaren ’70 af.  

Vanaf 1965 ontwikkelde ook de IOT een eigen organisatiestructuur als autonome WRI-

afdeling, met een zekere merkbare evolutie die afgetoetst kan worden aan de hierboven 

beschreven chronologische fases van Hooghe. Naast de ontwikkeling van hun eigen 

organisatiestructuur steunde de beweging op twee nevenorganisaties, Burgerdienst voor de Jeugd 

en Jeugd en Vrede, die voornamelijk tussen 1970 en 1985 hun eigen werking gingen uitbouwen in 

de schoot van IOT. De rakettencrisis die eind jaren ’70 de kop opstak dreef de IOT dan weer naar 

een brede en georganiseerde koepelwerking binnen OCV en VAKA, waar de beweging enerzijds 

sterk ingebed was en anderzijds haar eigen organisatorische en ideologische eigenheid behield.  

 

2.1. Interne organisatie  
 

Tussen 1965 en 1989 kwam binnen de IOT een vaste organisatiestructuur tot stand, die het uitzicht, 

de impact en het voortbestaan van de beweging vorm zou geven en bepalen. Aanvankelijk was de 

beweging als feitelijke vereniging georganiseerd, met een losse overlegstructuur en een uiterst 

horizontale hiërarchie. De beweging was in deze periode vooral georganiseerd rond het tijdschrift 

Protest, met een eigen redactie en een klein secretariaat.93      

 
92 Hellemans en Hooghe, Van “Mei ʾ68” tot “Hand in hand”, 13–15. 
93 De Rijck, “De vredesorganisaties in Vlaanderen”, 43–44. 



 

36 
 

 Dit bleef zo tot 1978, wanneer de stafmedewerkers besloten om de beweging om te vormen 

in een vzw. Binnen de interne organisatie van de IOT nam de algemene vergadering de 

belangrijkste positie in als eerste werkingsorgaan. Deze algemene vergadering, die bestond uit alle 

leden van de beweging en het belangrijkste toonbeeld vormde van de horizontale 

organisatiestructuur, benoemde op haar beurt de raad van beheer.94 In eerste instantie kon elk 

werkend lid zich voor de raad van beheer verkiesbaar stellen. De samengestelde raad van beheer 

was op zijn beurt voor een periode van vijf jaar verantwoordelijk voor de organisatie van een 

tweejaarlijks thematisch en organisatorisch congres. Het was op dit congres, wat in tweede 

instantie wederom voor elk lid toegankelijk was, dat de raad van beheer de werkingspunten, 

kernthema’s en doelstellingen van het desbetreffende jaar bepaalde. Deze werkingspunten, 

kernthema’s en doelstellingen namen de kleinschalige lokale werkingsgroepen vervolgens over in 

hun programma, waarmee de IOT de lokale bevolking zo veel mogelijk probeerde te bereiken.95

 Opmerkelijk is dat IOT vanaf begin jaren ’80 streefde naar een meer gedecentraliseerde 

werking. De beweging wou de draagkracht van de statutaire organen en de stafmedewerkers naar 

eigen zeggen deels verplaatsen naar een informele structuur die vertrok vanaf de basis. Dit 

betekende met andere woorden dat IOT haar actieve leden meer wou gaan aanzetten om op lokale 

basis een eigen werking uit te bouwen, die op haar beurt de bredere IOT-beweging zou gaan 

vormen. IOT benadrukte hierbij dat op die manier meer aansluiting zou gevonden worden bij de 

rest van de bevolking, wat in de context van de massale rakettenprotesten een essentieel gegeven 

was.96              

 Voor dergelijke organisatie, zowel top-down als bottom-up, was uiteraard voldoende 

mankracht nodig. Naast een beperkt aantal betaalde vol- en halftijdse medewerkers, die vanaf 

midden jaren ’70 het secretariaat bemanden, draaide de organisatie van de IOT voornamelijk op 

de hulp van vrijwilligerswerk door leden en sympathisanten. De opbouw van een organisatorisch 

kader was voor de IOT echter geen prioriteit, waarbij de organisatie wou vermijden dat er te veel 

energie en middelen hierin verloren zouden gaan.97 Dit had een rechtstreeks effect op de werking, 

waardoor er van een goed georganiseerd vrijwilligerskader geen sprake was. De lokale 

basisgroepen steunden wel volledig op vrijwilligers, maar ook hier was er weinig sprake van een 

permanente en gestructureerde werking. De vrijwillige medewerkers opereerden, zoals eerder 

aangehaald, rond de werkingspunten, kernthema’s en doelstellingen die op het tweejaarlijks 

congres bepaald werden. Daarnaast was de inbedding van deze vrijwilligers in lokale initiatieven 

zoals debatten, evenementen en actiecomités van belang om de ideeën van de IOT bij 

gelijkgestemden te introduceren.  

 

2.1.1. Leden 

 

Via het ledenbestand en dito vrijwilligers kwam vooral het uitgesproken pluralistisch karakter van 

de beweging tot uitdrukking. Iedereen die zich kon vinden in de overtuigingen van de IOT kon zich 

lid maken, zonder onderscheid van politieke overtuiging. Om tot de organisatie toe te treden diende 

elk lid de radicaal pacifistische beginselverklaring van de IOT en WRI te ondertekenen die luidde; 

 
94 Belgisch Staatsblad: Internationale van Oorlogstegenstanders. Statuten (Brussel: Federale 
Overheidsdienst Justitie, 17 augustus 1978), 3127. 
95 De Rijck, “De vredesorganisaties in Vlaanderen”, 43–44. 
96 Protest, 1981, januari-februari, 2. 
97 Protest, 1981, januari-februari, 2. 
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“De oorlog is een misdaad tegen de mensheid. Ik engageer me resoluut om geen enkele oorlog te 

ondersteunen en te strijden om elke oorzaak ervan te laten verdwijnen”. De ondertekenaar verbond 

zich er aldus toe, los van eigen politieke voorkeur of overtuiging, om elke vorm van geweld die het 

pacifistisch vredesideaal zou bedreigen af te zweren. De ondertekende beginselverklaring gold als 

een volwaardig lidmaatschapsverklaring, waarbij de kandidaat opgenomen werd in het actieve-

ledenbestand.98           

 Het pluralistisch karakter van de organisatie was overigens een belangrijk gegeven om 

mensen met alle achtergronden aan te trekken die de overtuiging koesterden om hun legerdienst 

te weigeren. Vooreerst had de WRI, waar de IOT uit stamt, al van bij het prille begin een sterke 

connectie met het gegeven van dienstweigering. Daarnaast was dienstweigering, vooral in de 

beginperiode toen De Werkgroep van Vlaamse Gewetensbezwaarden opgegaan was in de 

werking van de IOT en door de nauwe samenwerking met BDJ, een heel belangrijk strijdpunt waar 

het overgrote deel van de aandacht naartoe ging.      

 Het feit dat dienstweigeraars in de beginperiode, maar zeker ook in de verdere evolutie van 

de beweging, een belangrijk onderdeel van het doelpubliek en ledenbestand uitmaakten, zorgde 

voor een toestroom van jongeren die dienstplichtige leeftijd bereikt hadden. Het protestklimaat van 

de late jaren ’60 en begin jaren ’70 deed aanvankelijk, zoals eerder aangehaald, de anti-

oorlogsbezieling opflakkeren in de maatschappij. In de westerse democratieën leidde dit tot een 

ware golf van gewetensbezwaren. Op 24 maart 1965 verschenen op de eerste zitting van de 

Nederlandse Kamer van de Raad voor Gewetensbezwaren elf dienstplichtigen.99  Drieëntwintig 

jaar later hadden, alleen al in het Vlaams gewest, 15.435 jonge mannen een beroep gedaan op de 

wet betreffende het statuut van gewetensbezwaarden.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 1. 101 

 
98 Protest, 1971, maart-april, 1. 
99 Jelle Angillis, e-mail met Jean Verstraeten, 17 september 2019. 
100 Grafiek 1. 
101 Protest, 1989, oktober, 11; Totaal aantal gewetensbezwaarden inclusief ongewapende 
legerdienst en statuut na legerdienst. 
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Het stijgende aantal jonge gewetensbezwaarden, waarbij de stijgende toenadering tot de IOT 

evenredig liep, had ook een impact op het ledenbestand van de beweging.102 Jean Verstraeten, 

een van de stichtende leden van de beweging, merkt bovendien op dat in de loop van 1970-1975 

een generatieverschuiving aan de gang was. Niet enkel gewetensbezwaarden maar in het 

algemeen veel mensen van de nieuwe generatie voelden zich aangesproken door de beweging. 

“Don’t trust people over thirty”, de slagzin van mei ’68 door de Amerikaanse New Left activist Jack 

Weinberg was ook hier van toepassing. Zowel aan de top van de beweging als onder de leden was 

een zekere transitie merkbaar, waarbij de oudere generatie minder op de voorgrond trad en plaats 

maakte voor de ideeën en strijdpunten van de nieuwe generatie.103 De uitwerking van deze transitie 

op het ledenbestand is merkbaar in de resultaten van een enquête die de IOT In 1985 lanceerde, 

om inzicht te krijgen in het profiel van haar leden. Daaruit bleek dat 77% van de deelnemers op dat 

moment jonger waren dan 36 jaar. Van deze deelnemers had overigens 72% een diploma hoger 

onderwijs behaald, waarvan 48% op universitair niveau. 104    

 Niettegenstaande het relatief jonge ledenbestand berichtte IOT in 1988 dat het moeilijk was 

om aansluiting te vinden met de toenmalige jonge generatie (geboren tussen 1965-1975). Een 

verklaring hiervoor zagen ze in het feit dat, hoewel 77% van de leden jonger was dan 36 jaar, de 

gemiddelde leeftijd van de leden van de actieve kerngroep tussen de 30 en de 40 jaar bedroeg. 

Een omgekeerde transitie was op dat moment merkbaar, waarbij zij die voortkwamen uit de 

contestatiesfeer van de jaren ’60 en ’70 tot in de late jaren ’80 het gezicht, het bestuur en het 

programma van de beweging vormden.105  

 

2.1.2. Werkingsmiddelen 

 

Volgens de resource mobilization theory zijn werkingsmiddelen, naast een welbepaalde 

organisatievorm en een ledenbestand, van essentieel belang om een organisatie de nodige 

slagkracht te geven die de gevestigde orde kan beïnvloeden. Omdat IOT van 1971 tot 1978 een 

feitelijke vereniging was, had de beweging geen recht op overheidssteun in de vorm van subsidies. 

Dit is opnieuw een weerspiegeling van hun pluralistische houding, waarbij de beweging op geen 

enkel vlak afhankelijk wou zijn van de gevestigde orde en het politiek bestel.    

 De overgang naar een vzw zorgde in 1978 voor een zekere aansluiting bij de gevestigde 

orde, waarbij de beweging nu ook geldelijke overheidssteun genoot. De werkingsmiddelen in de 

vorm van een toelage bleven echter heel beperkt, en bovendien bleef de beweging op het vlak van 

geld en fondsenwerking naar eigen zeggen een heel ambivalente houding hebben. Een links- 

libertaire en enigszins anarchistische ideologie kwam heel sterk tot uiting toen de beweging in haar 

in 1983 verschenen Handboek voor vredesaktie stelde dat ze in geld alle wortels van het kwaad 

zagen.106 Toch nuanceerde de organisatie deze stelling onmiddellijk, met het besef dat geld en 

fondsenwerving essentieel waren voor het vredeswerk. Zonder geld bestaat er immers geen 

mogelijkheid om iets op poten te zetten en te organiseren. Bij deze bedenking riep IOT wel op dat 

fondsenwerving en geld altijd een middel van tactiek moet zijn voor de vredeswerker, en geen doel 

 
102 Raskin, “Drukgroepen voor internationale politiek in Vlaanderen: een dossier”, 27. 
103 Jelle Angillis, e-mail met Jean Verstraeten, 17 september 2019. 
104 Protest, 1985, november-december, 9. 
105 Protest, 1988, maart, 11. 
106 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, III.143. 
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op zich.107 Het betekende aldus IOT daarom “een uitdaging voor onze eigen geweldloze politiek 

om geld te gebruiken op een manier waarbij je bouwt aan een eigen waardensysteem en voor een 

collectief belang.”108           

 De ambivalente houding tegenover geld en fondsen zorgde binnen de beweging dan ook 

voor weinig financiële toekomstvisie en van tijd tot tijd financiële moeilijkheden. Er was geen 

jaarplan met begroting van uitgaven en inkomsten, waardoor er weinig inzicht was in hoeveel 

werkingsmiddelen er per jaar zouden nodig zijn.109 IOT zag dit in haar Handboek voor vredesaktie 

echter zelf in en stuurde er daarom op aan om in de lokale werkingsgroepen met een 

budgetplanning te werken. Een goede budgetplanning zou, aldus IOT, niet enkel de financiële 

situatie van de beweging moeten opkrikken, het zou bijgevolg ook een motivator zijn voor de 

potentiele donateur wanneer hij een goed uitgewerkt plan zou zien. De uitwerking van dit 

voornemen bleef echter beperkt. Tot de overgang in Vredesactie vzw in 1991 bleef de beweging 

vooral aangewezen op inkomsten uit ledenbijdragen, schenkingen en de verkoop en verhuur van 

actiemateriaal.110           

 De transparantie over de financiële situatie was tenslotte dan weer een goed voorbeeld van 

de horizontale, open en niet-hiërarchische structuur die de beweging wou aanhouden. Zowel in 

1982 als 1983 publiceerde IOT, op vraag van enkele leden, de boekhouding van het voorgaande 

jaar in haar periodiek Protest. De beweging bood met deze bijzondere bijlage een inkijk in de 

financiële situatie, met een duidelijk overzicht van de inkomsten en lasten van de afgelopen 12 

maanden. Hoewel het cijfermateriaal te beperkt is om een algemene conclusie te formuleren, 

wezen de cijfers van beide jaren, met in 1982 29.051 BEF en in 1983 49.582 BEF overschot, op 

een positieve boekhouding. Niettegenstaande het positieve cijfer riep de IOT haar leden in dezelfde 

bijdrage toch op tot massale fondsenwerving via lidmaatschappen en verkoop van materiaal, wat 

dan weer kan wijzen op een aanhoudende strijd om financieel het hoofd boven water te houden.111     

 Vanaf 1 januari 1986 kon IOT echter op een verhoogde subsidie rekenen door de invoering 

van het zogenaamde vijfde decreet. Vanaf midden jaren ’70 was door minister Rika De Backer 

werk gemaakt van de uitbouw van de sociaal-culturele sector, met het oog op vormingwerk voor 

volwassenen. Om dit te realiseren riep ze twee soorten gesubsidieerde erkenningen voor 

instellingen in het leven, verenigingen (1975) en organisaties (1978), die zich beiden inzetten voor 

een betere persoonsontwikkeling van volwassenen.112 Het IOT, dat sterk inzette op vredesvorming 

en voorlichting, viel tot januari 1986 echter nog altijd onder het Koninklijk besluit van 24 maart 1967 

dat betoelaging voorzag aan vormingswerk voor bijzondere doelgroepen.  In dit geval 

vredeswerking en vredesactivisten. De subsidiebasis binnen dit besluit werd berekend op de totale 

werkingsuitgaven, wat in het geval van IOT beperkt bleef, en waardoor de toelage maximaal 

150.000 BEF (1985) bedroeg.113          

 Door het goedgekeurde vijfde decreet van Minister Karel Poma veranderde de berekening 

van de subsidiebasis voor de instellingen onder het KB van 1967 van werkingsuitgaven naar 

 
107 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, III.143. 
108 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, III.143. 
109 De Rijck, “De vredesorganisaties in Vlaanderen”, 68–69. 
110 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, III.143-III.145. 
111 Protest, 1982, maart-april, 3; Protest 1983, januari-februari, 3. 
112 Wim De Pauw, Minister dixit: een geschiedenis van het Vlaamse cultuurbeleid (Antwerpen: 
Garant, 2005), 88. 
113 Internationale van Oorlogstegenstanders vzw, Verslag Raad van Beheer 1986 (Persoonlijk 
archief Sam Biesemans, IOT) 1. 
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vormingsuren. Dit stelde IOT in de mogelijkheid om doormiddel van de vormingsuren uit te breiden, 

meer subsidies te bekomen. Vanaf januari 1986 riep de beweging aan haar leden dan ook sterk 

op om vormingsinitiatieven op te zetten of vormingsuren aan te brengen.   IOT zag hierin onder 

meer ook de kans om een vormingsmedewerker aan te stellen. Door de aanstelling van een 

vormingsmedewerker konden de nationale kernleden bijgevolg naar eigen zeggen meer tijd 

vrijmaken voor acties en campagne, wat de slagkracht van de beweging ten goede kwam.114  

 

2.2. Nevenorganisaties 
 

Voor de Internationale van Oorlogstegenstanders vormde vredesactivisme de kern van haar 

werking en bestaan. Als actief onderdeel van de bredere Vlaamse vredesbeweging vormden een 

activistisch gerichte werking en een bewust en mobiliseerbaar ledenbestand dan ook de 

belangrijkste pijlers. Om dit activistisch karakter te bewerkstelligen was echter een goede 

onderbouw nodig. Dit bestond uit enerzijds een dienstverlenend en anderzijds een informerend 

kader. De historisch gegroeide link tussen de Internationale van Oorlogstegenstanders en 

dienstweigeraars vormde de basis voor een belangrijke doelgroep binnen het ledenbestand.  Om 

een goede ondersteuning aan deze jonge activisten te bewerkstelligen deed de IOT beroep op een 

nauwe samenwerking met Burgerdienst voor de Jeugd (BDJ), dat zich als een sterk 

dienstverlenend orgaan ontpopte. Daarnaast benadrukte de IOT, wat in het volgende hoofdstuk 

uitgebreid aan bod komt, het belang van een algemene bewustwording van de vredesproblematiek. 

Inzichten op het vlak van oorlog en vrede moesten hun achterban de nodige overtuiging meegeven 

om zich actief op de stellen, zowel binnen als buiten de beweging. Om dit te bewerkstelligen 

ontstond in de schoot van IOT de werkgroep Jeugd en Vrede, die zich verder ontwikkelde als 

onafhankelijke vormingsorganisatie.   

 

2.2.1. Burgerdienst voor de Jeugd (BDJ) 

 

Zoals eerder aangehaald was Burgerdienst voor de Jeugd in 1964 als onafhankelijke kleinschalige 

dienst ontstaan door initiatief van Lea Provo, Jean Van Lierde en Paul Carette. In de beginjaren 

kende de organisatie een heel versnipperde werking. Enkele vrijwilligers, waaronder voornamelijk 

de grondleggers spitsten zich toe op informatieverlening over de nieuwe wetgeving inzake 

burgerdienst, georganiseerd rond de in 1964 verschenen brochure.115 De georganiseerde werking 

als feitelijke vereniging kwam pas goed op gang in 1969, toen BDJ zich net als de IOT kon vestigen 

in het nieuw opgerichte Huis van de vrede te Brussel. BDJ richtte er aanvankelijk een 

permanentiedienst op, waar vrijwilligers informatie boden aan jongeren die met vragen zaten rond 

de aanvraag van het statuut. De organisatie bouwde haar werking verder uit in de schoot van het 

Huis van de vrede, waar ze enige tijd later ook een eigen secretariaat oprichtten, mogelijk gemaakt 

door het toenemend aantal vrijwilligers die zich aanboden.116     

 Vanaf begin jaren 1970 steeg het aantal gewetensbezwaarden en aanvragen tot 

burgerdienst aanzienlijk in Vlaanderen.117 De grote toestroom van jongeren die informatie en 

 
114 Internationale van Oorlogstegenstanders vzw, Verslag Raad van Beheer 1986 (Persoonlijk 
archief Sam Biesemans, IOT) 1. 
115 Jean Van Lierde, Service militaire ou service civil? (Brussel, 1964). 
116 Sam Biesemans, geïnterviewd door Jelle Angillis, Brussel, 4 oktober 2019. 
117 Zie Grafiek 1. 
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begeleiding wensten bewoog BDJ in 1973 ertoe om zich beter en meer gestructureerd te 

organiseren in de vorm van een vzw. Onder meer de overheidstoelage die aan dit statuut 

verbonden vormde dan weer een beperkte financiële basis voor de verdere uitbouw van de 

dienstverlening. Vooral op niveau van organisatie en samenwerking blijkt duidelijk uit de 

vastgelegde staturen de nauwe en uitgesproken link tussen BDJ en IOT. De raad van beheer 

bestond voor beide organisaties veelal uit dezelfde personen, die in eenzelfde ruimte de 

bestuursvergaderingen lieten doorgaan. De lokalen bevonden zich allebei in de Huis van de vrede, 

waar vrijwilligers en vaste medewerkers van beide werkingen zich voor beide organisaties 

inzetten.118           

 Als dienstverlenend orgaan vormde informeren en ondersteunen de eerste en belangrijkste 

kerntaak van hun werking. Volgens de wet van 3 juni 1964 kon elke dienstplichtige zijn legerdienst 

weigeren en kiezen voor een alternatief in burgerdienst. De weg naar dit statuut was voor deze 

jonge mannen echter niet evident. Na de aanvraag moest elke kandidaat voor de Raad van 

gewetensbezwaarden verschijnen, die voorgezeten werd door een magistraat van het ministerie 

van binnenlandse zaken.  BDJ begeleidde hen tijdens deze procedure met juridisch advies en 

bereidde hen voor op de hoorzitting. Eenmaal het statuut bekomen was volgde voor de betrokkene 

een betrekking van twee jaar, binnen één van de organisaties die dienstweigeraars tewerkstelde. 

Tot de wet van 22 januari 1969, waarvoor BDJ mede geijverd had, kon dit enkel door ongewapende 

dienst binnen het leger, of binnen de civiele bescherming. Na januari 1969 werd het mogelijk voor 

mensen die ongewapende dienst of de civiele bescherming te nauw verbonden vonden met het 

militaire apparaat om hun burgerdienst tijdelijk binnen een socio-culturele organisatie van 

opvoedende aard te vervullen. De wet van 3 juli 1975 maakte het vervolgens voor elke 

gewetensbezwaarde mogelijk om vanaf het begin van hun burgerdienst voor een tewerkstelling 

binnen een socio-culturele organisatie te kiezen, waarbij hun voltijdse betrekking wettelijk 

vastgesteld was.119          

 Binnen deze tewerkstellingsprocedure fungeerde BDJ voornamelijk als communicerend en 

bemiddelend orgaan tussen de werkgever en de gewetensbezwaarde. In eerste instantie stelde 

BDJ een lijst ter beschikking van organisaties die gewetensbezwaarden tewerkstelden. Eenmaal 

tewerkgesteld kon de gewetensbezwaarde bij BDJ terecht wanneer er zich problemen stelden 

tijdens de tewerkstelling, waarbij de organisatie de kwestie op een minnelijke manier probeerde te 

beslechten. Een goed contact met de verschillende tewerkstellingsorganisaties was hierbij van 

groot belang, waar dan ook een aanzienlijk deel van de tijd naartoe ging.120    

 Een bijzonder sterke interactie op dat niveau bestond er tussen BDJ en de Wereldwinkels. 

In 1971 was in de Hoofdkerkstraat te Antwerpen de eerste wereldwinkel van Vlaanderen opgericht 

door een handvol vrijwilligers, die zich in de geest van mei ’68 schaardden achter de idee van 

eerlijke handel en aandacht voor de ontwikkelingslanden.121 In de daaropvolgende jaren vond het 

idee meer en meer aansluiting in de Vlaamse samenleving, waarbij ook in andere steden en 

gemeenten een Wereldwinkel in het straatbeeld verscheen. Naast de basiswerking, die 

grotendeels steunde op vrijwilligers, was de uitbouw van de organisatie, die als socio-culturele 

instelling erkend was, vooral te danken aan de bijdrage van gewetensbezwaarden.  Door het 

 
118 Sam Biesemans, geïnterviewd door Jelle Angillis, Brussel, 4 oktober 2019. 
119 Rutgeerts, Handboek van de gewetenbezwaarde, 144–46. 
120 Sam Biesemans, geïnterviewd door Jelle Angillis, Brussel, 4 oktober 2019. 
121 Janssens, Een boontje voor de strijd: De zeventiger jaren als achtergrond van tien jaar 
wereldwinkels, 9–12. 
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uitgebreide en wijdverspreide netwerk van winkels kon de organisatie veel gewetensbezwaarden 

opnemen, waarbij de interne werking in sommige gevallen bijna volledig op dienstweigeraars 

steunde. Door de lage loonkosten en een verzekerde duurtijd van twee jaar, maakten de 

gewetensbezwaarden een bestendigde inzet en de verdere professionele uitbouw van deze 

organisatie mogelijk.122           

 Een tweede kerntaak van BDJ bestond, vooral na de officiële erkenning als 

gespecialiseerde landelijke jeugddienst in 1977, uit onderricht en voorlichting. Door het groeiende 

aantal kandidaat gewetensbezwaarden werd er vanaf eind jaren ’70 op initiatief van BDJ een 

vormingsweek ingericht, die nieuwe gewetensbezwaarden bij het begin van hun termijn wegwijs 

moest maken op vlak van onder meer hun rechten en plichten. Onder andere door de intensiviteit 

van dit vormingswerk drong zich een verdere institutionalisering en professionalisering op. Na de 

erkenning als gespecialiseerde jeugddienst kon BDJ voltijdse werkkrachten in dienst nemen, en 

kon de organisatie bovendien zelf gewetensbezwaarden tewerkstellen. De organisatie kon op deze 

manier haar werking en bestaan verzekeren, maar raakte anderzijds door haar structuren en 

statuten ook verankerd in het gevestigde systeem.123   

 

2.2.2. Jeugd en Vrede 

 

Naast een goed uitgebouwd opvangnet voor gewetensbezwaarden, steunde IOT ook op de idee 

van een goed ingelichte en vredebewuste samenleving.124 Om aan dit ideaal te beantwoorden 

richtte IOT in 1980 de werkgroep Jeugd en Vrede op, die vanaf 1981 autonoom als erkende vzw 

fungeerde. Als jongerenorgaan spitste de beweging zich voornamelijk toe op de stimulatie van 

vredesopvoeding in het onderwijs en binnen jeugdbewegingen, vormingscursussen, 

tentoonstellingen en publicaties, om op die manier bewuste burgers te vormen.125   

 Om haar autonome werking te vrijwaren had Jeugd en Vrede in 1983 haar erkenning als 

landelijke jeugddienst aangevraagd, wat echter eind 1983 geweigerd werd. Jeugd en Vrede bleef 

daarom actief als werkgroep binnen de IOT en BDJ, waardoor de organisatie van beide actoren, 

en vooral van BDJ als erkende jeugddienst, op financiële steun kon rekenen.126 Omdat een 

autonome werking zo goed als onmogelijk bleek, beslisten Jeugd en Vrede en BDJ, die overigens 

al ervaring had met vormingswerk, op de algemene vergadering van 28 maart 1985 om Jeugd en 

Vrede in haar werking te integreren.127  Naast informatieverlening aan gewetensbezwaarden en 

hun verdere begeleiding, nam BDJ nu ook de stimulatie, coördinatie en organisatie van studie- en 

vormingsactiviteiten inzake vredesopvoeding voor haar rekening. Onder het zogenaamde Vijfde 

decreet van minister Poma wist het eengemaakte Burgerdienst voor de Jeugd - Jeugd en Vrede 

haar werking te versterken en haar bestaan te vrijwaren.128 Na onder meer de opschorting van de 

legerdienst in 1994, ging de organisatie vanaf 1998 verder onder de naam Jeugd en Vrede, waarbij 

 
122 Gilbert Hubert, geïnterviewd door Jelle Angillis, Antwerpen, 11 april 2019. 
123 Sam Biesemans, geïnterviewd door Jelle Angillis, Brussel, 4 oktober 2019. 
124 Zie punt 3.2.2. 
125 Van Holderbeke, “Situatieschets van de Vlaamse vredesbewegingen sinds 1970”, 101–2. 
126 Jeugd en Vrede vzw, Verslag algemene vergadering 8 januari 1985 (Persoonlijk archief Sam 
Biesemans, BDJ) 1. 
127 Belgisch Staatsblad: Burgerdienst voor de Jeugd. Wijziging van de statuten – benoemingen 
(28 maart 1985) (Brussel: Federale Overheidsdienst Justitie, 31 oktober 1983), 3128. 
128 Sam Biesemans, geïnterviewd door Jelle Angillis, Brussel, 4 oktober 2019. 
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de focus volledig op vredesopvoeding en jeugdwerk kwam te liggen. In 2014 veranderde Jeugd en 

vrede haar naam in Tumult vzw, met een vernieuwde visie en de nadruk op samenwerking tussen 

kinderen, jongeren en hun begeleiders.129   

 

2.3. Overkoepelende organisaties 
 

Naast de autonome interne werking als organisatie en haar connectie met twee belangrijke 

nevenorganisaties, fungeerde de IOT uiteraard in de eerste plaats nog als autonome antenne van 

de War Resisters’ International, waaruit ze haar bestaan afleidde. Daarnaast zette de IOT haar 

schouders onder twee vredeskoepels, het Overlegcentrum voor de Vrede en het Vlaams 

Aktiekomitee tegen Atoomwapens, die vanaf eind jaren ’70 de krachten van het vredesactivisme 

in Vlaanderen probeerden te bundelen. In dit onderdeel is het enkel de bedoeling van IOT binnen 

de werking en organisatie van deze koepels te kaderen. De inhoudelijke verhouding tussen IOT 

enerzijds en VAKA anderzijds komt verder nog uitgebreid aan bod in onderdeel 4.3, in het kader 

van de derde casestudie.  

 

2.3.1. War Resisters’ International (WRI) 

 

Naast de eerder geschetste ontstaanscontext en de oprichting van een autonome Vlaamse 

afdeling in de schoot van de WRI, bleef de IOT gedurende haar bestaan tot op zekere hoogte 

verbonden met haar moederorganisatie. Al van bij het prille begin profileerde War Resisters’ 

International zich als radicaal pacifistisch, waarbij ze dan ook geen enkele vorm van oorlog, 

aanvallend of verdedigend, steunde. Elke nationale, regionale of lokale organisatie die zich 

pacifistisch en antimilitaristisch opstelde kon na zich akkoord te verklaren met de beginselverklaring 

een autonome afdeling worden. Dit benadrukte dan weer haar pluralistisch karakter, wat ook door 

IOT overgenomen werd. Om de brede basislijnen uit te tekenen, waarop de autonome afdeling hun 

werking verder zouden op uitbouwen, en om de contacten met de dochterafdelingen te 

onderhouden, organiseerde WRI een driejaarlijks congres met vertegenwoordigers van alle 

afdelingen. Op dit congres verkozen de vertegenwoordigers een WRI-raad, bestaande uit twaalf 

verkozenen, een voorzitter, een schatbewaarder en een vertegenwoordiger van elke nationale 

afdeling. De opzet van de verkozenen was niet hun natie van herkomst te vertegenwoordigen, 

maar wel de verschillende pacifistische strekkingen binnen de brede vredesbeweging.130   

 Kenmerkend voor de van de WRI was dat hoewel de moederbeweging organisatorisch zeer 

sterk uitgebouwd was, er toch een verregaande vorm van autonomie binnen de verschillende 

afdelingen bestond. De IOT kon op deze manier een eigen tactiek en strijdpunten uitwerken, 

gebaseerd op het radicaal pacifistische basisidee, uitgedragen door de WRI. Deze verregaande 

autonomie leidde echter ook tot een zekere vervreemding. Hiervan getuigt de verhuis van de WRI-

hoofdzetel van Londen naar het Huis van de vrede in Brussel in 1974, wat de werking van de 

Moeder- en Belgische/Vlaamse dochtervereniging onder één dak verenigde. Op dat moment 

heerste er onder de Europese afdelingen het gevoel dat de WRI, van origine aan Angelsaksische 

 
129 Belgisch Staatsblad: Burgerdienst voor de Jeugd – Jeugd & Vrede. Wijziging van de statuten 
– benoemingen (29 juni 1998 en 8 oktober 1998) (Brussel: Federale Overheidsdienst Justitie, 31 
oktober 1983), 3243. 
130 Protest, 1986, maart-april, 10. 
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beweging, geen voeling had met de Europese benadering van het vredesactivisme. Omdat Brussel 

de naam van hoofdstad van Europa had, hoopte de WRI op deze manier, overigens op aandringen 

van Jean Van Lierde, meer toenadering te zoeken met de afdelingen op het Europese vasteland. 

De hoofdzetel van WRI bleef in deze optiek tot in 1980 in Brussel gehuisvest, waarna de werking 

door de aankoop van een eigen pand opnieuw naar Londen verhuisde.131    

 Hoewel de hoofdzetels van WRI en IOT voor een korte tijd samen gehuisvest waren, bleef 

de inmenging op de werking tijdens deze periode, maar ook ervoor en erna, relatief beperkt. De 

samenwerking tussen de moeder- en dochterbeweging is vooral te situeren op vlak van 

internationale contacten en de internationale dimensie die een koepelbeweging als WRI bood. 

Dienstweigering en gewetensbezwaarden vormden voor zowel moeder- als dochterbeweging een 

heel belangrijke factor binnen hun vredesactivisme, waarbij op dat niveau de meest verregaande 

interactie bestond. WRI bracht op deze manier veel mensen in de internationale strijd voor 

verbeterde rechten van gewetensbezwaarden samen, wat in 1979 onder meer leidde tot de 

oprichting van het European Bureau for Conscientious Objection, eveneens tot op vandaag 

gehuisvest in het Brusselse Huis van de vrede.132       

 In de loop van de jaren ’80 verzwakte de relatie tussen WRI en IOT steeds meer. De WRI-

congressen werden niet meer opgevolgd en ook de jaarlijkse lidgelden werden niet meer betaald 

aan de moederorganisatie. De IOT dacht er in april 1985 dan ook aan om de moederorganisatie te 

verlaten. Hoewel nooit officieel uitgevoerd getuigt dit wel van een volledig autonome werking, los 

van de gevestigde structuur van waaruit de IOT ooit ontstond.133  

 

2.3.2. Overlegcentrum voor de Vrede (OCV) 

 

Niet enkel internationaal, maar ook nationaal en regionaal raakte IOT met verloop van tijd 

betrokken en ingebed bij overkoepelende bewegingen. De pacifistische krachten bundelen in de 

strijd voor de vrede was hierbij het voornaamste doel. Naast IOT als radicaal pacifistische en 

pluralistische beweging, bestond de gehele Vlaamse vredesbeweging uit een heterogene 

verzameling van organisaties die zich volgens eigen ideologie en achterban inzetten voor het 

overstijgende vredesideaal. Het in 1945 ontstane Pax Christi was als belangrijke speler 

bijvoorbeeld sterk gelinkt aan de christelijke zuil. De Belgische Unie voor de Verdediging van de 

Vrede (UBDP/BUVV), die in 1972 zou overgaan in Vrede vzw, onderhield een goede band met de 

KP, en het in 1976 opgerichte IKOVE met het Maoïstische AMADA, later PVDA.134  

 Om deze ideologische impasse te overstijgen en het vredesactivisme te bundelen, bestond 

al vanaf begin jaren ’70 de idee om naar een samenwerkende organisatievorm te streven en 

toenadering tot de grote traditionele organisaties te zoeken. Niet enkel de vredesorganisaties 

vonden zich hiertoe bereid, maar ook verschillende socio-culturele organisaties en 

jeugdbewegingen die het vredesideaal hoog in het vaandel droegen. In 1971 ontstond in die optiek 

het ‘Overlegcentrum voor de Vrede van de vredesgerichte organisaties’. Deze koepelorganisatie, 

bestaande uit IOT, de Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede en verschillende 

 
131 Devi Prasad, War Is a Crime against Humanity: The Story of War Resisters’ International 
(London: War Resisters International, 2005), 445–46. 
132 Sam Biesemans, geïnterviewd door Jelle Angillis, Brussel, 4 oktober 2019. 
133 Internationale van Oorlogstegenstanders vzw, Verslag Raad van Beheer 2 april 1985 
(Persoonlijk archief Sam Biesemans, IOT) 1. 
134 Kesteloot, “Spanningsvelden tussen de Vlaamse vredesbewegingen”, 32–38. 
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jeugdbewegingen, richtte zich vooral op acties en studiedagen rond de Vietnamoorlog. De 

organisatie en continuïteit van dit initiatief bleek echter geen evidentie te zijn, omdat het 

voornamelijk op de jeugdbewegingen met wisselende bestuursgroepen steunde. Hierdoor kwam 

eind 1973 al een eind aan deze voorlopige samenwerking. 135 

 Hoewel het slechts een kort bestaan had gekend, was het Overlegcentrum voor de Vrede 

van de Vredesgerichte Organisaties een goede voorzet voor latere verenigende initiatieven die wel 

in hun opzet zouden slagen. Voornamelijk UBDP/BUVV streefde in die zin naar een betere 

regionale, nationale en internationale samenwerking. Om de vreedzame co-existentie te 

bevorderen zetten zij verschillende conferenties op waarbij vertegenwoordigers van de 

verschillende vredesorganisaties, leden van de christelijke en socialistische vakbond, maar ook 

vertegenwoordigers uit Oost-Europa betrokken waren. Uit deze contacten groeide in 1975 het 

nieuwe ‘Overlegcentrum voor de Vrede’ (OCV), dat in de komende jaren een belangrijke 

verenigende rol zou gaan spelen in de strijd voor de vrede.136      

 OCV betrachtte echter geen eenheidsvredesbeweging te verwezenlijken. De bedoeling was 

eerder om een pluralistisch platform te vormen, waar organisaties van heel uiteenlopende strekking 

in overleg met elkaar konden treden op het niveau van vredesdoeleinden, en zodoende meer 

resultaat te bekomen. Het platform was dan ook voor iedereen die zich betrokken voelde met het 

vredesactivisme toegankelijk, en bestond eind jaren ’80, op het hoogtepunt van haar werking, uit 

40 lidorganisaties en 5 waarnemende organisaties.  Naast IOT en de andere belangrijkste 

vredesorganisaties waren onder meer ook de arbeidersbewegingen ACW en ABVV, AgaLev, SP, 

Elcker-Ick, Wereldwinkels en verschillende jongerenorganisaties aan het overlegcentrum 

verbonden.137            

 Niettegenstaande het platform een aantal organisaties wist te engageren, bleef het voor het 

overlegcentrum een moeilijk gegeven om tot een consensus te komen en eenduidige standpunten 

te vormen. Stouthuysen ziet hiervoor twee belangrijke verklaringen.138 In de eerste plaats was het 

OCV organisatorisch zwak uitgebouwd. Alle lidorganisaties vormden samen de algemene 

vergadering, maar door een gebrek aan belangstelling van sommige organisaties kwam dit 

bestuursorgaan vrijwel nooit samen. De werking en strategie van het OCV werd daarom 

voornamelijk bepaald door een maandelijkse stuurgroep, waar de vier grote vredesorganisaties 

samen met negen andere bewegingen deel van uitmaakten. Deze beperkte vertegenwoordiging 

binnen deze stuurgroep had dan weer tot gevolg dat een consensus moeilijk te bereiken was met 

de organisaties die zich minder actief opstelden binnen het overlegcentrum.139 Daarnaast waren 

ook de werkingsmiddelen van het OCV beperkt. Het overlegcentrum was voornamelijk afhankelijk 

van een beperkte financiële bijdrage van de lidorganisaties, maar dit was bijvoorbeeld niet 

toereikend om een voltijdse medewerker in dienst te nemen.  Het waren vooral de 

arbeidersbewegingen die eigen mensen leverde om een zekere permanentie op het secretariaat 

 
135 Van den Begin, De vredesbeweging in Vlaanderen, 71–72. 
136 Stouthuysen, “Oud en nieuw in één. De vredesbeweging als atypische nieuwe sociale 
beweging.”, 405–6. 
137 Stouthuysen, “Oud en nieuw in één. De vredesbeweging als atypische nieuwe sociale 
beweging.”, 406. 
138 Stouthuysen, “Oud en nieuw in één. De vredesbeweging als atypische nieuwe sociale 
beweging.”, 406. 
139 Van den Begin, “De vredesbewegingen in Vlaanderen: definitie, inventaris en bijdrage tot het 
huidige vredesklimaat”, 72–73. 
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van OCV te verzekeren.140         

 Een tweede reden situeert Stouthuysen op het vlak van een grote heterogeniteit binnen het 

overlegcentrum, wat paradoxaal zowel een zwakte als een sterkte vormde. Enerzijds vormde de 

verschillende overtuigingen van de betrokkenen vaak een struikelblok bij de onderhandelingen, 

waarbij een vaste stellingname van het OCV als vredesorgaan een moeilijke opgave was. 

Bepaalde lidorganisaties zoals het ACW wilden bijvoorbeeld regelmatig minder ver gaan in hun 

stellingname dan andere, meer radicale vredesorganisaties zoals IOT. Anderzijds was de - 

weliswaar niet evidente - samenwerking dan weer een signaal dat er via gezamenlijke actie veel 

meer kon worden bereikt. Dit zorgde onder meer voor toenadering vanuit de koepelorganisatie 

naar het gevestigde politieke systeem, waardoor het thema vrede op de politieke agenda kwam te 

staan. Hoewel de organisatie zich op het vlak van daadwerkelijke actie beperkte, vormde het een 

sterke lobby naar het parlement toe. Het is deze visie die de basis zou vormen voor de massale 

overkoepelende vredesbeweging die de jaren ’80 zou kenmerken.141   

 

2.3.3. Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens (VAKA) 

 

Omdat de werking van het OCV vooral tot overleg en lobbywerk beperkt bleef, steeg eind jaren ’70 

de nood naar een slagkrachtig overkoepelend orgaan dat op actie gericht was. Die nood diende 

zich aan door de veranderende internationale verhoudingen die zich in die periode manifesteerden. 

De zogenaamde periode van détente die de jaren ’60 en begin jaren ’70 gekenmerkt had begon 

stilaan te keren, en de koude oorlog kwam opnieuw op de voorgrond van het internationaal toneel. 

Vooral de aanhoudende wapenwedloop en de inval van de Sovjetunie in Afghanistan in december 

1979 zetten de relaties tussen het westen en het oosten opnieuw onder druk. De Sovjetunie had 

in deze context vanaf midden 1976 hun oude middellangeafstandsraketten in Oost-Europa 

vervangen door moderne en mobiele SS20 raketten. De reactie van het westen op deze 

herbewapening, in combinatie met het conflict in Afghanistan bleef dan ook niet uit. Op 12 

december 1979 nam de NAVO een dubbelbesluit. 572 nieuwe middellangeafstandsraketten 

zouden worden geplaatst op de grens met Oost-Europa en tegelijk gingen de onderhandelingen 

met de Sovjetunie van start over een wederzijdse ontwapening en verwijdering van de nieuw 

geplaatste wapentuigen.142           

 Ook België en Vlaanderen raakte door deze evolutie weer nauw bij het internationale 

conflict betrokken. In september 1979 had de Amerikaanse staatsecretaris Henry Kissinger bij zijn 

bezoek aan Brussel verklaard dat Europa niet langer enkel en alleen op de Amerikaanse 

atoomparaplu zouden kunnen rekenen, en dat er daarom ook raketten op Belgische bodem zouden 

moeten worden geplaatst. Terwijl de nieuwe gespannen internationale verhouding aanvankelijk 

voor weinig commotie zorgden bij de publieke opinie, kwam daar met de concretisering van de 

plannen en de rechtstreekse Belgische betrokkenheid verandering in. Op individueel niveau ging 

de IOT over tot een affichecampagne, die de bewustwording bij de bevolking moest aanwakkeren. 

Op niveau van de vredeskoepel had OCV een memorandum ingediend bij de regering, waarin de 

stopzetting van de wapenwedloop en het verbod op plaatsing van kernwapens op Belgische bodem 

 
140 Walgrave, Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen: Een sociologische verkenning van de 
milieubeweging, de derde wereldbeweging en de vredesbeweging, 111. 
141 Stouthuysen, “Oud en nieuw in één. De vredesbeweging als atypische nieuwe sociale 
beweging.”, 406. 
142 Van den Wijngaert en Beullens, Oost West, West best, 144. 
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werd geëist.143            

 Door de betrokkenheid van West-Europa in zijn geheel had het protest tegen het 

dubbelbesluit vooral ook een internationaal karakter. Een aantal Duitse vredesorganisaties had 

daarom besloten om op 9 december 1979 een grootschalige betoging tegen de plannen van de 

NAVO te laten doorgaan in Brussel, het hart van Europa. De mogelijke actieve deelname aan deze 

betoging zorgde bij het OCV voor een blijvende onenigheid, die anders dan voordien, niet meer te 

overbruggen viel. Een aantal organisaties, waaronder Pax Christi en ACW, stonden kritisch 

tegenover hun Duitse partners, die ze van nauwe banden met communistische middens 

verdachten. Daarop ontstond de vrees dat het onafhankelijk karakter van het OCV, als pluralistisch 

overlegplatform, in het gedrang zou komen. Omdat directe actie zich opdrong, werd door de meer 

radicale partners zoals IOT en onder sterkte impuls van André De Smet in november 1979 het 

‘Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens’ (VAKA) opgericht, dat zich anders dan het OCV zou 

focussen op mobilisatie en campagnevoering.144       

 Net zoals OCV was VAKA een koepelorganisatie die organisaties en verenigingen van 

verschillende strekkingen probeerde te verenigen.  Het OCV bleef naast VAKA bestaan, en behield 

haar positie als belangrijkste overlegorgaan. Een belangrijke voorwaarde was dan ook dat alle 

organisaties die zich bij VAKA aansloten, ook actief moesten zijn binnen het OCV. Dit met 

uitzondering van politieke partijen, die VAKA omwille van haar contesterend karakter niet binnen 

de organisatie wou. Daarnaast moest de organisatie in ten minste drie provincies actief zijn met 

lokale afdelingen. Ze moesten zich ertoe verbinden actief deel te nemen aan acties en 

manifestaties die in de schoot van VAKA doorgingen. Tenslotte moesten de betrokken organisaties 

ook hun eigen activiteiten et betrekking tot de kernwapenproblematiek aan VAKA-bestuur 

voorleggen.145           

 Het comité slaagde in dat opzicht in haar opzet en wist zo een van de grootste 

massabewegingen in de Belgische geschiedenis uit te bouwen. Op het hoogtepunt van de 

rakettencrisis in 1985 waren in totaal negentien verschillende vredesorganisaties, politieke 

jongerenorganisaties, ontwikkelingsorganisaties, culturele organisaties en vormingsorganisaties bij 

dit comité betrokken. Naast deze autonome ledenorganisaties waren doorheen het bestaan van 

VAKA ook talrijke lokale comités actief. Deze comités, bestaande uit lokale vertegenwoordigers 

van de ledenorganisaties en vrijwilligers, focusten zich initieel voornamelijk op mobilisatie voor de 

grote betogingen. Na verloop van tijd werken sommige lokale comités overigens een eigen lokale 

werking uit. In de periode 1983-1985 waren binnen VAKA op deze manier zo’n 200-tal lokale 

comités actief. 146          

 Tussen 1979 en 1984 steunde de werking van VAKA op een sterkte wisselwerking met het 

OCV, waaruit de standpuntbepaling en de strategie voortvloeide. Vanaf 1984 ging de beweging 

zich verder structureren, waarbij de werking vervolgens bepaald werd door een nationale 

stuurgroep waarin zowel vertegenwoordigers uit de autonome ledenorganisaties als 
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vertegenwoordigers uit de plaatselijke comités zetelden. Binnen de nationale stuurgroep werden 

daarnaast zes personen verkozen die het dagelijks bestuur en de kern van de beweging vormden. 

Om de dagelijkse werking in goede banen te leiden, de contacten met de verschillende partners te 

onderhouden en de verspreiding van verschillende publicaties en pamfletten te voorzien, kon de 

beweging als sinds haar ontstaan op een nationaal secretariaat rekenen, dat afwisselend door een 

bepaalde ledenorganisatie en vrijwilligers werd bezet. De werkingsmiddelen haalde het comité 

voornamelijk uit de lidgelden van de aangesloten organisaties, giften en opbrengsten van de 

verkoop van actiemateriaal, waarmee er vanaf 1982 één voltijds betaalde werkkracht kon worden 

ingezet.147 Om een stabiele financiële basis te kunnen uitbouwen probeerde het comité vanaf 1983 

om als socio-culturele organisatie erkend te geraken, en op die manier overheidssubsidies te 

verwerven. Dit werd echter jaar na jaar geweigerd, waarbij het comité pas in 1989, na de 

rakettencrisis, als socio-culturele organisatie erkend geraakte.148  

 

IOT binnen de VAKA-werking 

 

Al van bij het prille begin speelde de IOT als radicaal pacifistische beweging een actieve rol binnen 

de koepelwerking van het OCV. Wanneer echter de rakettencrisis vanaf eind 1979 de kop opstak, 

was IOT één van de stuwende krachten achter de oprichting van een nieuw actiecomité, ter 

aanvulling van het op overleg gerichte OCV. Vanaf de oprichting in november 1979 speelde IOT 

als autonome ledenorganisatie dan ook een belangrijke rol in de uitbouw van de VAKA-werking.  

In de eerste plaats bekleedde de IOT een belangrijke positie op organisatorisch en uitvoerend 

niveau. Van eind 1979 tot 1982 nam IOT in die optiek de oprichting, uitbouw en permanentie van 

het nationaal secretariaat voor haar rekening. Hierbij verzorgde de beweging de permanentie, was 

ze verantwoordelijk voor de redactie en distributie van de actiepamfletten en voorzag er de 

communicatie met de andere actoren.149       

 Daarnaast speelde de IOT als één van de belangrijkste vredesbewegingen in Vlaanderen 

een prominente rol in de mobilisatiecampagne voor de nationale betogingen. Via haar tijdschrift 

Protest riep de beweging veelvuldig haar leden op om aan de nationale betogingen deel te nemen, 

en zich actief in te zetten voor de voorbereiding tot de eigenlijke betogingen. Daarnaast publiceerde 

IOT regelmatig eigen affiches ter aankondiging van de nationale betogingen, die ze dan via 

bestaande netwerken en contacten met onder andere de wereldwinkels en BDJ poogde te 

verspreiden.            

 Naast mobilisatie via publiciteit zag IOT ook het essentiële belang in van de lokale 

actiecomités die overal in Vlaanderen uit de grond schoten. Het protest tegen de kernwapens was 

een grootschalige volksbeweging geworden, en IOT zag het als onderdeel van de radicale 

vredesbeweging als haar opdracht om deze brede mobilisatie intens te begeleiden.150 IOT riep 

daarom na de tweede nationale betoging van 25 oktober 1981 aan haar leden op om zich voor de 

plaatselijke comités in hun buurt in te zetten en op deze manier de bewegingen binnen de lokale 

werkingen te vertegenwoordigen.151 Naarmate in 1982-1983 de lokale comités toenamen, riep IOT 
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haar lokaal geëngageerde leden op om zich beter te structureren en regelmaat in de werking van 

de comités te brengen. Zo moest een comité een maandelijkse algemene vergadering houden, 

voorgezeten door de kernactoren, waaronder bij voorkeur een IOT-lid. De werking van het 

plaatselijk comité diende daarnaast ondersteund te worden door de coördinatie van een 

uitgebouwd secretariaat, dat bezet werd door een drietal deeltijdse vrijwilligers. Een goed 

uitgebouwde organisatie binnen de comités moest tenslotte leiden tot regelmatige lokale 

activiteiten in de vorm van infostands en publieke vergaderingen, om zoveel mogelijk mensen te 

bereiken.152            

 Het feit dat de lokale comités met hun pluralistisch karakter een groot aantal mensen wist 

te bereiken en daarnaast het vredesvraagstuk onder de aandacht bracht, zag IOT als een 

opportuniteit om het brede publiek met hun ideeën en opvattingen vertrouwd te maken. VAKA 

spitste zich als leidende koepelorganisatie uiteraard voornamelijk toe op de rakettenproblematiek 

en de mobilisatie voor de grote nationale betogingen. IOT merkte binnen de comités echter een 

groeiende aandacht voor de bredere pacifistische en antimilitaristische thema’s zoals 

dienstweigering en de strijd tegen de bewapeningsdynamiek. Voor de sensibilisering en werking 

rond de kernwapens, wat nog altijd prioritair bleef, konden de comités volgens IOT beroep blijven 

doen op respectievelijk OCV en VAKA. Voor informatie en werking rond de bredere overstijgende 

vredesthema’s en de algemene context lag volgens IOT echter de verantwoordelijkheid bij de 

radicale vredesbewegingen.153 Daarom wou de beweging deze kans optimaal benutten door ook 

binnen de lokale comités op vormingswerk rond de brede vredesthema’s in te zetten en zodoende 

het protest te verruimen. IOT pleitte daarom voor een continue vredeswerking binnen de lokale 

comités, zodat ze meer waren dan enkel maar een schakel in de campagnemachine voor de 

mobilisatie. Daarnaast drukte IOT ook op een zekere autonomie ten opzichte van VAKA en OCV, 

die zich voornamelijk op de rakettenmobilisatie focusten.154  

 

Uitzonderlijke mobilisatiekracht 

 

Binnen de VAKA-koepel bleef het verzet tegen de kernwapens uiteraard de eerste prioriteit. Het 

was dan ook rond dit thema dat de koepelbeweging tussen 1979 en 1989 een nooit eerder geziene 

mensenmassa kon mobiliseren. Ondanks een korte mobilisatieperiode kwamen voor de eerste 

grote rakettenbetoging op 9 december 1979 zo’n 50.000 mensen opdagen. Bij de tweede grote 

rakettenbetoging op 25 oktober 1981 wist VAKA al zo’n 200.000 handtekeningen te verzamelen. 

Op 23 oktober 1983 bereikte de mobilisatiegolf haar hoogtepunt met ongeveer 400.000 

aanwezigen voor de derde grote rakettenbetoging.155      

 Toen begin 1985 bekend geraakte dat een beslissing over de uiteindelijke plaatsing van 

kernwapens op Belgische bodem niet kon uitblijven, besliste VAKA, in overleg met OCV om een 

nieuwe nationale betoging te organiseren op 17 maart 1985. VAKA had in die periode een steeds 

radicaler gezicht gekregen, waarbij een onvoorwaardelijke niet-plaatsing en een breuk met het 

NATO-defensiesysteem werd geëist.  Door deze radicaliteit haakten enkele belangrijke 

mobiliserende actoren zoals het ACW af, wat onmiddellijk een gevolg had op massaliteit van de 

 
152 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, III.7-III.8. 
153 Protest, 1982, september-oktober, 11. 
154 Protest, 1982, september-oktober, 11. 
155 Walgrave, Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen: Een sociologische verkenning van de 
milieubeweging, de derde wereldbeweging en de vredesbeweging, 105–7. 
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protesten. Op 14 maart 1985 had de regering overigens uiteindelijk beslist om de kernwapens te 

plaatsen. Ondanks een aanzienlijk lagere opkomst in vergelijking met de voorgaande nationale 

betogingen, was VAKA er alsnog in geslaagd om op 17 maart 1985 zo’n 150.000 mensen op de 

been te brengen. Na een volgende nationale betoging van 20 oktober 1985 let zo’n 115.000 

aanwezigen verschoof de strategie van VAKA van massabetogingen naar eerder directe acties, 

met het zwaartepunt rond de militaire basis van Florennes. VAKA en de politieke oppositie haalde 

na een aanvankelijke nederlaag uiteindelijk haar slag thuis op 8 december 1987, toen de betrokken 

actoren het internationaal akkoord over de ontmanteling van de raketten op Europese bodem 

ondertekenden.156            

 Hoe de brede Vlaamse vredesbeweging tot dergelijke mobilisatiekracht in staat was 

geweest was een vraag die politicoloog Patrick Stouthuysen zich stelde in zijn onderzoek naar de 

vredeskoepels.157 Het antwoord op deze vraag formuleert hij drieledig. In eerste instantie konden 

de vredeskoepels beroep doen op een bestaand netwerk tussen verschillende sociale bewegingen 

die vanaf 1965 waren ontstaan. Via sterk georganiseerde organisaties zoals Oxfam Wereldwinkels 

en Elcker-Ick volkshogescholen kon de nationale koepel zich in een sneltempo ontwikkelen. Ook 

op niveau van mobilisatie speelde deze interactie een belangrijke rol. IOT onderhield bijvoorbeeld 

als nauw betrokkene met de plaatselijke comités sterkte contacten met de wereldwinkels, waar hun 

actiemateriaal en pamfletten met betrekking tot de rakettenmobilisatie verspreid werden.158 

 Een tweede verklaring voor de massale mobilisatiecapaciteit ziet Stouthuysen op het niveau 

van de verregaande interactie met zogenaamde oude sociale bewegingen, verzuilde organisaties 

en politieke partijen, en de welwillendheid van de politieke oppositie om de protesten te 

ondersteunen. OCV en in meer verregaande vorm VAKA onderhielden goede contacten met de 

arbeidersbewegingen ABVV en ACW, en oppositiepartijen SP en VU, die over een heel brede 

mobilisatieaanhang beschikten. Toen de SP eind oktober 1981 de nationale regering verlaten had, 

en vanuit de oppositie openlijk haar steun verleende aan de vredesbeweging, sterkte dit de 

mobilisatie op een aanzienlijke manier, waarbij het resultaat op  oktober 1983 merkbaar was.159 De 

brede Vlaamse vredesbeweging was door deze verregaande wisselwerking en participatie, in 

tegenstelling tot de andere nieuwe sociale bewegingen, niet enkel in staat geweest om een nooit 

eerder gezien aantal mensen op de been te brengen, maar ook om de politieke agenda te 

beïnvloeden.160 Het onderzoek van Dirk Vanhoute naar de relatie tussen de arbeidersbeweging en 

de vredesbeweging wijst echter op de relativiteit van deze verhouding, die bij elke afzonderlijke 

vredesorganisatie anders was. Terwijl bij het OCV, VAKA en Pax Christi goede banden 

onderhielden met de verschillende arbeidersbewegingen, bleef volgens Vanhoute het IOT ondanks 

verschillende toenaderingspogingen eerder afzijdig en behielden ze hun pluralistisch karakter.161 

 
156 Stouthuysen, “Oud en nieuw in één. De vredesbeweging als atypische nieuwe sociale 
beweging.”, 409–14. 
157 Stouthuysen, “Oud en nieuw in één. De vredesbeweging als atypische nieuwe sociale 
beweging.” 
158 Stouthuysen, “Oud en nieuw in één. De vredesbeweging als atypische nieuwe sociale 
beweging.” 415. 
159 Walgrave, Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen: Een sociologische verkenning van de 
milieubeweging, de derde wereldbeweging en de vredesbeweging, 21. 
160 Stouthuysen, “Oud en nieuw in één. De vredesbeweging als atypische nieuwe sociale 
beweging.” 415–16. 
161 Vanhaute, “De relatie tussen de arbeidersbeweging en de vredesbeweging in Vlaanderen”, 
80–81. 
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Naast de band met onder meer de arbeidersbewegingen, de SP en VU enerzijds bestond 

volgens Hellemans en Walgrave anderzijds ook een sterke band met het in 1979 opgerichte 

AgaLev. Deze nieuwe partij, ontstaan uit de beweging “Anders Gaan Leven”, had zich geënt op de 

nieuw ontstane breuklijn tussen links-libertair en rechts-autoritair. AgaLev profileerde zich net zoals 

de vredesbeweging aan de links-libertaire zijde, en had met een gelijkaardig waardenpatroon 

aandacht voor de derde wereld, de vredesproblematiek en het ecologisch vraagstuk. De nationale 

geledingen stuurden in de beginfase van de partij bovendien sterk aan op toenadering tot de 

nieuwe sociale bewegingen, en via de verkiezingen poogden ze vertegenwoordigers uit de sociale 

bewegingen in het politieke bestel op te nemen.162 Het eerder besproken onderzoek van Johan De 

Deken wees uit dat deze toenaderingspogingen hun effect niet misten. Bij een navraag van 321 

VAKA-militanten naar hun stemgedrag in 1981, bleek dat van 43,8% hun stem naar AgaLev was 

gegaan. Daarna volgde de SP met 35,6% en de Kommunistische partij met 9,1%.163  

 Naarmate de band van VAKA met AgaLev tussen 1980 en 1982 sterker werd, rees bij de 

leden van IOT ook de vraag hoe sterk het contact en interactie van hun beweging met de groene 

partij was. Zo was er in oktober 1982 bijvoorbeeld een extra oplage van de periodiek Protest 

gedrukt die AgaLev aan haar laden had toegestuurd als achtergrondinformatie over de strategie 

van unilaterale ontwapeningsinitiatieven. IOT benadrukte in een reactie op de vragen rond deze 

vage relatie dat de beweging absoluut haar pluralistisch en onverzuild karakter behield. Als 

vredesorganisatie zag ze zich echter wel verplicht om vragende actoren van de nodige informatie 

rond bepaalde vredesthema’s te voorzien. Eerder was de SP en VU al bij IOT komen aankloppen 

voor soortgelijk achtergrondinformatie, en wanneer ook de CVP of de PVV deze stap zouden 

zetten, dan was IOT als onafhankelijke actor eveneens daartoe bereid.164    

 Toch blijkt uit de briefwisseling van AgaLev met IOT dat enige nuancering geboden is bij de 

benadrukking van haar pluralistisch en onverzuild karakter tegenover de groene partij. Zo was 

AgaLev ertoe bereid om, na de oproep van IOT van 8 november 1983 aan haar leden en 

sympathisanten om financiële steun, een maandelijkse bijdrage van 250 BEF te leveren via een 

doorlopende betaalopdracht. AgaLev vermeldde hierbij dat bit bedrag bedoeld was om werk te 

maken van de vrede, een gezamenlijk streefdoel.165 Dat AgaLev ideologisch sterk allieerde met 

IOT werd op 19 juni 1984 ook duidelijk benadrukt door toenmalig IOT-voorzitter Jan Rutgeerts, in 

een brief aan Paul Staes. Wanneer Staes begin 1984 als Europees parlementslid voor AgaLav 

verkozen werd, stuurde Rutgeerts hem zijn felicitaties en beklemtoonde dat zijn partij “zeer nauw 

aansluit bij ons (IOT) gedachtengoed.”. Tevens hoopte hij nadrukkelijk op een verdere 

samenwerking in de toekomst en vermeldde dat IOT daar steeds toe bereid was.166  

 

 
162 Hellemans en Hooghe,Van “Mei ʾ68” tot “Hand in hand”, 135; Stefaan Walgrave, Tussen 
loyauteit en selectiviteit : over de ambivalente verhouding tussen nieuwe sociale bewegingen en 
groene partij in Vlaanderen (Leuven, 1995), 153–54. 
163 Johan De Deken, A socio-political profile of the current peace movements in Flanders 
(Brussel, 1988), 28. 
164 Protest, 1982, november-december, 2. 
165 Doorlopende betaalopdracht Agalev aan IOT, 21.11.1983 (Amsab-ISG, Archief AgaLev en 

Groen!, Omzendbrieven van de Internationale van Oorlogstegenstanders (IOT), 

457.10.14.00425). 
166 Jan Rutgeerts aan Paul Staes, 19.6.1984 (Amsab-ISG, Archief AgaLev en Groen!, 
Omzendbrieven van de Internationale van Oorlogstegenstanders (IOT), 457.10.14.00425). 
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3. Ideologie  
 

Hellemans, Hooghe en Walgrave benoemen de nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen 

tenslotte aanhangers van een zekere links-libertaire ideologie. Het links-libertarisme is een politiek-

filosofische theorie die de basiswaarden van individuele vrijheid combineert met een streven naar 

sociale rechtvaardigheid en gelijkheid.         

 Zo stelt deze opvatting dat in eerste instantie elke persoon volledig eigenaar is van zichzelf, 

met de vrijheid om het eigen leven naar goeddunken in te vullen. Dit kan zolang ze de 

eigendomsrechten van anderen niet schenden. Uit dit principe van zelfeigenaarschap vloeien dus 

morele eigendomsrechten voort.167 Naast de benadrukking van het individu stellen de nieuwe 

sociale bewegingen echter de samenleving als collectief gegeven en haar structuren aansprakelijk 

voor het goed of slecht functioneren. Deze maatschappij, die dus door mensen gecreëerd wordt, 

zien zij bijgevolg als een maakbaar geheel. Door de maakbaarheid van de samenleving stellen ze 

zich dan ook systeemoverschrijdend op, in de hoop verandering teweeg te brengen. Hierbij 

positioneren ze zich conflictueus tegenover het maatschappelijk systeem, en aanvaarden ze de 

heersende normen en waarden van dat systeem niet meer.168      

 In tweede instantie streven de nieuwe sociale bewegingen aldus Hellemans, Hooghe en 

Walgrave naar een sociaal-rechtvaardige samenleving, met gelijke kansen voor iedereen. Hierbij 

stellen ze het op winst en groei gerichte kapitalistische systeem in vraag en bevechten ze de 

doorwerking van de economische logica op alle lagen van de samenleving. Met een zekere 

antikapitalistische houding pleiten ze voor economische en sociale gelijkheid via herverdeling. Een 

te verregaande bureaucratie die dit bewerkstelligd gaat voor de nieuwe sociale bewegingen dan 

weer te ver, omdat dit een bedreiging kan vormen voor de individuele vrijheid.169  

 Dit alles is ingebed in een nieuw postmaterialistisch waardensysteem dat kenmerkend was 

voor een groot deel de revolterende en bewuste naoorlogse generatie. Robert Inglehart, een van 

de protagonisten van de New Social Movement Theory, noemde dit een verschuiving van materiële 

naar post-materiële waarden. Volgens hem kan de naoorlogse, industriële samenleving in het 

westen opgedeeld worden op basis van een psychosociale dimensie. Enerzijds had je een deel 

van de bevolking dat materiele waarden zoals economische zekerheid, defensie en orde prioritair 

stelde, en anderzijds had je een deel dat post-materiele waarden zoals individuele vrijheid, 

inspraak, milieu en wereldvrede vooropstelde.170  

 

3.1. Basisideeën 
 

3.1.1. Vrede 

 

 
167 Kasper Ossenblok, “Links-libertarisme Als Aantrekkelijke Theorie Van Sociale 
Rechtvaardigheid.”, Res Publica 58, nr. 2 (2016): 189–92. 
168 Walgrave, Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen: Een sociologische verkenning van de 
milieubeweging, de derde wereldbeweging en de vredesbeweging, 141. 
169 Walgrave, Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen: Een sociologische verkenning van de 
milieubeweging, de derde wereldbeweging en de vredesbeweging, 142. 
170 De Deken, “De sociale basis van de vredesbeweging in Vlaanderen”, 311. 
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Wereldvrede als postmateriele waarde is natuurlijk het belangrijkste basisidee waar IOT als actieve 

vredesbeweging naartoe streefde, en haar activiteiten op richtte. IOT zag vrede als “een 

verhouding tussen individuen, staten en systemen, waarin conflicten zonder geweld of bedreiging 

met geweld geregeld kunnen worden.”171 Door de verhoudingen op lokaal, nationaal en 

internationaal vlak op deze manier te regelen, kon volgens de beweging welzijn, veiligheid en 

rechtvaardigheid binnen een samenleving gerealiseerd worden.172 Een belangrijke opmerking bij 

dit idee is dat IOT zich dus niet beperkte tot een utopische visie op vrede, maar ook het bestaan 

van conflicten binnen de mensheid erkende. Op alle niveaus waar mensen met elkaar omgaan 

zouden volgens de beweging zich altijd wel bepaalde vormen van conflicten voordoen, waarin het 

gebruik van machtsmiddelen een rol zou spelen. Daarom was het volgens IOT hun taak om als 

actieve vredesbeweging op zoek te gaan naar sluitende alternatieven.173 

 Het feit dat conflict altijd zal bestaan binnen een mondiale samenleving werd volgens IOT 

door de internationale politiek veel te sterk benadrukt. De visie van het internationaal bestel op 

vrede noemen ze dan ook een negatieve vrede. In eerste instantie zou vrede volgens het 

internationaal bestel slechts een bepaalde staat zijn waarin een samenleving zich bevindt, wanneer 

deze niet in oorlog is. Oorlog zou hierdoor gezien worden als een onvermijdelijke 

vanzelfsprekendheid. In tweede instantie zou volgens IOT het internationaal bestel de definitie van 

vrede koppelen aan het evenwichtsprincipe. Dit betekent dat de opvatting heerst dat vrede enkel 

kan bekomen en behouden worden wanneer hun agressie in bedwang gehouden wordt door het 

besef dat elke aanval met een gelijkaardige tegenaanval zou beantwoord worden. De 

wapenwedloop binnen de context van de Koude Oorlog steunde dan ook op dit principe.174

 IOT wou echter op zoek naar een positieve bepaling van de vrede, in reactie op de visie 

van het internationaal bestel. IOT kende in deze context drie belangrijke eigenschappen toe aan 

het begrip vrede en hoe deze kan bekomen worden. In eerste instantie begint werkelijke vrede 

volgens de beweging bij het individu. Een positieve ingesteldheid tegenover vrede zou het individu 

in staat moeten stellen de ander te aanvaarden en te begrijpen zoals hij is. Enkel wanneer die 

aanvaarding aanwezig is kan volgens IOT het vertrouwen groeien, wat essentieel is voor de vrede. 

Hetzelfde principe kan ook doorgetrokken worden op een hoger niveau. Wanneer er geen 

aanvaarding en vertrouwen is tussen verschillende volkeren kan er op wereldniveau geen positieve 

vrede bereikt worden.  IOT legt hierbij de verantwoordelijkheid voor het te bereiken vredesideaal 

niet enkel bij het individu, maar ziet het eveneens als een sociaal verschijnsel. Een bepaalde 

samenleving zal het vredesideaal niet kunnen bereiken, wanneer een naburige samenleving niets 

voor dit ideaal voelt. Elke vredesactie moet aldus IOT streven naar een vruchtbaar contact met de 

ander.175           

 Een tweede eigenschap die volgens IOT onlosmakelijk met vrede verbonden is, is 

rechtvaardigheid. In een samenleving waar politieke en/of sociaaleconomische rechtvaardigheid 

afwezig is, zal ook het vertrouwen in het staatsbestel verdwijnen en aanleiding geven tot conflict. 

Zo kan er volgens IOT geen vrede wonen waar mensen geen vrijheid van meningsuiting hebben, 

 
171 Gustaaf Geeraerts en Patrick Stouthuysen, Veiligheid en alternatieve defensie: de idee van 
sociale verdediging (Leuven, 1983), 31. 
172 Geeraerts en Stouthuysen, Gustaaf Geeraerts en Patrick Stouthuysen, Veiligheid en 
alternatieve defensie: de idee van sociale verdediging, 31. 
173 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.13. 
174 Protest, 1970, maart-april, 13. 
175 Protest, 1970, maart-april, 13-14. 
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het recht op politieke of religieuze eigenheid ontzegd worden, en in hun basisbehoeften te kort 

komen.176 Naast het collectieve aspect op niveau van de samenleving, zag IOT het ontbreken van 

rechtvaardigheid ook als een inbreuk op de levenssfeer van de ander, het individu, dat zich door 

gebrek aan middelen niet ten volle kan ontplooien.177 Hierbij verwijst IOT naar de derde wereld 

waar aldus de beweging twee derden van de wereldbevolking in zijn basisbehoeften gruwelijk 

miskend wordt. Dit neemt hem bijgevolg alle kansen op ontwikkeling weg, en wordt het subject in 

zijn of haar mensheid gekrenkt.178  Vrede krijgt in dit opzicht dan ook een brede economisch-linkse 

betekenis mee van IOT, waarbij ze verklaarden dat er geen vrede is “zolang de kloof tussen arm 

en rijk alsmaar groter wordt, zolang mensen uitgebuit en onderdrukt worden, hongerlijden en 

sterven van armoede.”.179          

 Vrede impliceert volgens IOT ook vrijheid, als derde belangrijke eigenschap. Zowel het 

individu als een gemeenschap moeten volgens de beweging vrij kunnen kiezen voor vrede, zonder 

dat er op een bepaalde manier sprake is van dwang. Een afgedwongen vrede, die meestal 

voorafgegaan wordt door militaire inzet en onderdrukking is dan ook van tijdelijke aard en slechts 

schijnbaar. Bij het principe van afgedwongen vrede is macht volgens de beweging dan ook de 

grootste vijand van de vrede. Hierbij eist de macht een ander voor zichzelf op, wat ingaat tegen het 

principe van individuele vrijheid. IOT maakt echter wel een belangrijk onderscheid tussen macht 

en gezag.180 Vrede en vrijheid kon volgens de beweging, anders dan op macht, wel steunen op 

gezag. Voor deze these haalden ze inspiratie bij de Satyagraha-theorie van Mahatma Gandhi, de 

Indiase onafhankelijkheidstrijder en vredesactivist. Op basis daarvan stelde IOT dat het ene 

individu de ander onder zijn of haar invloed kan brengen door het vertonen van bepaalde 

kwaliteiten. Dit zou dan gezag opwekken en automatisch afdwingen. Dit is echter gestoeld op een 

positieve invloed, wanneer de een de ander iets aanbiedt en de relatie positief en vrijblijvend is. 

Wanneer de kracht van het voorbeeldfiguur gesteund wordt door middelen die een zeker vorm van 

dwang inhouden, dan verandert de positieve relatievorm naar een negatieve relatievorm, waarbij 

dwang de vredesbreuk zelf is.181  

 

3.1.2. Geweld  

 

Naast haar definitie van vrede, onderscheidde IOT twee verschillende niveaus binnen haar kijk op 

geweld. Van het eerste niveau, direct geweld, is oorlog het meest prominente voorbeeld, wat 

uiteraard de meest directe bedreiging voor het vredesideaal vormde. In een poging om de 

problematiek te verklaren linkte IOT de opkomst van agressie en oorlog met de opkomst van het 

individueel bezit. Door agressie gevoed komen volgens IOT in dat opzicht ijverzuchtige en 

hebzuchtige rivalen tegenover elkaar te staan wanneer een probleem met wederzijdse belangen 

zich aandient.182 IOT ziet oorlog vervolgens als een verschijnsel waarbij twee mensen, twee partijen 

of twee landen met elkaar vechten omdat de twee of meer betrokkenen geen oplossing vinden 

voor een bepaald probleem. Bij het voeren van een oorlog laten ze bijgevolg het toeval uitwijzen 
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wie van beiden juist is, waarbij niets bewijst dat de mening van de overwinnaar daadwerkelijk de 

juiste is. Veelal liggen volgens IOT een paar enkelingen aan de basis van het conflict, die een 

oorlog noodzakelijk vinden en er anderen, soldaten, op de tegenstander afsturen.183   

 De zekere dwang die bij dit mechanisme komt kijken ziet IOT als een inbreuk op de 

individuele vrijheid. Volgens de beweging beseft het individu echter dat hun eigen leven en dat van 

de medemens belangrijker is dan een strook land, een overtuiging, een godsdienst of waar er ook 

om gevochten wordt. IOT legt voor dit verschijnsel een grote verantwoordelijkheid bij het individu. 

Rekening houdend met dit algemeen besef, doen de individuele militairen of betrokkenen namelijk 

dingen “die niet stroken met hun ideeën en ze verraden hun eigen waarheid door oorlog te voeren: 

ze verloochenen zichzelf, want ze zijn ontrouw aan zichzelf.”.184     

 Hoewel de grote verantwoordelijkheid die IOT aan het individu toeschrijft, merkte de 

beweging ook bovenindividuele mechanismen en ideeën op, die door politieke, economische of 

religieuze macht gestuurd worden. Een belangrijk voorbeeld hierbij, wat overigens hun 

internationalistisch karakter sterk benadrukt, geven ze in de zin van een strijd gedreven door een 

bepaalde trouw aan de natie of trouw aan het volk. Volgens IOT zijn natie en volk slechts fictieve 

begrippen en valse beelden, in het leven geroepen door individuen die de macht willen grijpen. De 

individuele soldaat wordt hierbij gedreven door trouw aan een afgod die anderen opgericht hebben. 

Daarom zien ze elke oorlog, hoe heilig, gerechtvaardigd of nodig ook, als zinloos.185 

De belangrijke positie van individuele verantwoordelijkheid die IOT toeschrijft binnen hun 

visie op oorlog kan uiteraard gekoppeld worden aan de eerste belangrijke eigenschap van vrede, 

de pacifistische ingesteldheid van het individu. In die zin is de beginselverklaring die elk lid moest 

ondertekenen een perfecte weerspiegeling van deze overtuiging: “De oorlog is een misdaad tegen 

de mensheid. Ik engageer me resoluut om geen enkele oorlog te ondersteunen en te strijden om 

elke oorzaak ervan te laten verdwijnen”.        

 Een tweede niveau, structureel geweld, overstijgt direct geweld, en is volgens IOT minder 

goed waar te nemen. Toch ziet de beweging geweld op het tweede niveau als een van de 

belangrijkste oorzaken van geweld op het eerste niveau.186 IOT merkte in die zin op dat er sprake 

is van structureel geweld wanneer het potentieel hoger is dan het feitelijke, maar wanneer het 

feitelijke niet vermeden wordt. Een goed voorbeeld hiervan is wanneer een kind sterft aan een 

bepaalde ziekte in een ontwikkelingsland, terwijl er voor deze ziekte genoeg geneesmiddelen op 

de markt beschikbaar zijn. Het feit dat dit kind geen toegang had tot een geneesmiddel, terwijl 

echter de potentie bestaan om het toe te dienen mits inspanning van bepaalde instanties, is voor 

IOT een vorm van indirect structureel geweld. Het structureel geweld is daarom volgens IOT 

ingebouwd in de structuur van een samenleving en manifesteert zich in ongelijke machtsverdeling, 

met ongelijke levenskansen tot gevolg. Ongelijkheid, en vooral de ongelijkheid in verdeling van 

macht, is aldus IOT de algemene formule achter structureel geweld.187    

 

 

 

 
183 Protest, 1973, juli-augustus, 12-14. 
184 Protest, 1973, juli-augustus, 12-14. 
185 Protest, 1973, juli-augustus, 12-14. 
186 Protest, 1979, Speciaal nummer Stop Kernenergie, 29. 
187 Protest, 1982, juli-augustus, 14-17. 
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3.1.3. Militarisme en de nationale en internationale politiek-militaire situatie 

 

Nu de zienswijze van IOT op vrede en geweld verduidelijkt is, kunnen we met deze inzichten in het 

achterhoofd hun visie op de politiek-militaire context waarbinnen ze opereerden nader bekijken. 

Zoals eerder aangehaald had de context van de Koude Oorlog een belangrijke invloed op zowel 

het ontstaan als de verdere werking van de beweging tussen 1965 en 1989. De strategieën van de 

NAVO en het Warschaupact hadden op hun beurt een grote invloed op het politieke en 

economische bestel van de naties die bij de bondgenootschappen en machtsblokken betrokken 

waren. Het was in dit opzicht dat IOT haar ideeën vormde rond de nationale en internationale 

politiek-militaire processen en evoluties die een bedreiging vormden voor het vredesideaal.  

 Militarisme was volgens IOT tot voor de Tweede Wereldoorlog slechts aanwezig binnen 

naties waar het militaire apparaat het politieke bestel overheerste. Na 1945 was de wereld echter 

in twee grote machtsblokken uiteengevallen, die een permanente machtsstrijd voerden en zich 

voorbereidden op een gewapend conflict. Niet enkel de twee grote spelers, de Verenigde Staten 

en de Sovjetunie, waren bij deze machtsstrijd betrokken, maar door de bondgenootschappen 

verspreidde dit conflict zich ook binnen de respectievelijke invloedsferen. Door de intensiteit en 

complexiteit van deze wapenwedloop beperkte zich dit volgens IOT niet meer tot het militaire 

apparaat, maar waren langzaam maar zeker ook de politiek, de wetenschap, de technologie en de 

industrie betrokken geraakt in deze machtsstrijd. IOT noemde dit het Militair-Industrieel-Complex 

(MIC), een term die president Eisenhower gelanceerd had om de wapenindustrie te benomen, dat 

langzaam maar zeker de burgerlijke samenleving beïnvloedde en conditioneerde. De 

wapenwedloop was met andere worden geëvolueerd van een extern proces van wederzijdse 

bewapening door de grootmachten, naar een intern proces van instandhouding van het militarisme 

door alle betrokken actoren.188         

 Het begrip militarisme kon volgens IOT bijgevolg niet meer puur gelinkt worden met het 

militaire apparaat, maar wel met politieke stelsels en volledige samenlevingen die zich op het vlak 

van economie, ideologie, cultuur en onderwijs als militaristisch typeerden. IOT wees hierbij in de 

richting van de twee grootmachten, maar zag een gelijke dynamiek optreden binnen de overige 

landen van de geïndustrialiseerde wereld.  Ook binnen België en Vlaanderen zagen ze een gelijke 

evolutie, maar door beperkte voorraadbronnen en politieke actieterreinen konden deze niet op 

gelijke hoogte deelnemen aan de kwantitatieve en kwalitatieve wapenwedloop tussen de twee 

grootmachten. Dit belette volgends IOT echter niet dat de aspiratie en militarisering volop aan de 

gang was.189             

 De verantwoording die de militariserende naties inriepen voor deze evolutie, kon volgens 

IOT verklaard worden aan de hand van hun these van negatieve vrede. Door de snelle 

technologische vooruitgang waren wapensysteem binnen de kortste keren achterhaald en 

verouderd. De roep van de politiek en het militaire apparaat om nieuwe systemen, om vervolgens 

het evenwaardig afschrikkingseffect te kunnen behouden, speelden volgens IOT de militaire 

industrie in de kaart. Deze dynamiek versterkte aldus de beweging dan weer het militaristische 

effect dat de geïndustrialiseerde samenlevingen in de greep hield.190     

 Een tweede verklaring voor deze interne dynamiek vond IOT bij de zogenaamde verticale 

conflicten. Hiermee werden de confrontaties bedoeld tussen de twee supermachten en hun 

 
188 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.1-I.2. 
189 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.1-I.2. 
190 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.1-I.2. 
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onderhorigen, tussen geïndustrialiseerde landen en hun satellieten in de derde wereld en tussen 

regeringen en bevolkingsgroepen. Binnen deze conflicten zag IOT de geïndustrialiseerde landen 

rechtstreeks betrokken door financiële of militaire steun, in de hoop hun invloedsfeer uit te breiden 

of te behouden. De ervaring die de industrielanden binnen deze conflicten opdeden, had volgens 

IOT ook een weerslag binnen de landen zelf. Parallel met bijvoorbeeld de onderdrukking van de 

bevrijdingsgroeperingen zag IOT het repressieve machtsinstrument binnen de naties aandikken. 

Bepaalde maatschappelijke krachten zagen volgens IOT hun machtspositie bedreigd door 

soortgelijke opstanden in het binnenland en de poging tot politieke en sociale verandering.191 

 

 
191 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.2-I.3. 
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Figuur 2.192  
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3.2. Doelstellingen 
 

 

3.2.1. Sociale verdediging 

 

Zoals eerder aangehaald erkende IOT het feit dat conflictsituaties inherent zijn aan menselijk 

handelen. IOT zag dit menselijk handelen als interacties tussen individuen, hetzij als enkeling of 

als lid van een samenleving. Bij deze interacties zouden deze individuen of groepen voortdurend 

allerhande doelstellingen proberen na te streven die zij belangrijk achten. Daarom zullen mensen 

volgens IOT elkaars gedrag proberen te beïnvloeden, zodat het gedrag van de andere meer en 

meer overeenstemt met de eigen doeleinden en idealen. Allerlei machtsmiddelen van al dan niet 

gewelddadige aard kunnen hiervoor ter beschikking staan. In de meeste situaties zouden de 

actoren echter een compromis vinden, waarbij de betrokkenen niet langer middelen gaan inzetten 

om hun objectief te bereiken, en enige inbreng van de tegenpartij aanvaarden. In een aantal 

situaties is, aldus IOT, verzoening moeilijker te bereiken. Soms liggen de overtuigingen van de 

betrokken partijen zo ver uit elkaar dat elke vorm van compromis uitgesloten lijkt. De interactie 

tussen deze partijen zou dan bijgevolg steeds meer het openlijk karakter van conflict gaan 

vertonen, waarbij de beschikbare machtsmiddelen op een danig gewelddadige manier kunnen 

ingezet worden dat het de andere partij kwaad berokkent.193     

 Om zichzelf voor dergelijke conflictsituaties te behoeden, steunden de twee grootmachten 

in de context van de Koude Oorlog volgens IOT op een traditioneel militaristisch veiligheidsconcept. 

Dit concept was gebaseerd op de idee dat oorlogsvoorbereiding en de paraatheid om een militaire 

aanval met een soortgelijke verdediging te beantwoorden de grootste waarborg bood voor 

veiligheid en vrede. Een zeker machtsevenwicht is hierbij vereist, waarbij beide partijen hun 

wapenarsenaal dienen bij te benen in functie van evoluties bij de tegenstrever. Dit 

machtsevenwicht steunde volgens IOT dus eenvoudig gesteld op de wederzijdse dreiging van 

vernietiging door kernwapens.194        

 IOT zag in dit type militaire verdedigingsstrategie verschillende tekortkomingen en bovenal 

ernstige bedreigingen voor de wereldvrede. Zoals bleek uit de analyse van hun visie op oorlog en 

agressie, start een oorlog vaak door toedoen van een kleine machthebbende elite. Wanneer 

volgens IOT geen verzoening kan worden gevonden in een conflictsituatie, dan beslissen 

enkelingen meestal over het al dan niet escaleren van dit conflict. Deze beslissing steunt bijgevolg 

op het rationeel menselijk handelen van de betrokkenen, wat in bepaalde situaties sterk kan 

beïnvloed worden. Tijdsdruk, onzekerheid, of onjuistheid en onvolledigheid van informatie zijn 

allemaal factoren die door hun invloed op een beperkt aantal personen een belangrijke rol kunnen 

spelen in de wankele internationale verhoudingen. Wanneer volgens IOT bijvoorbeeld één van de 

twee grootmachten zich als koploper in de wapenwedloop zou beschouwen, dan kon het gevaar 

bestaan dat deze bij een escalatie het als een rationale handeling zou kunnen beschouwen om 

effectief kernwapens in te zetten om hun doel te bereiken.195      

 Wanneer het internationaal conflict uiteindelijk tot een oorlog zou leiden, dan merkte IOT 

ook een discrepantie op in de in Europa gestationeerde wapensystemen. Deze wapensystemen 

waren vooral door hun vernietigende kracht en uitwerking gebaseerd op de instandhouding van 

 
193 Protest, 1983, maart-april, 32. 
194 Grepstad, Ontwapening, omwapening en niet-militaire verdediging, 1–2. 
195 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.14-I.15. 
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het afschrikprincipe. Daarom waren deze wapens volgens IOT niet geschikt om verdediging te 

bieden in geval van een militaire confrontatie, maar waren ze er net in de hoop om een militaire 

confrontatie te vermijden. Deze systemen beschikten in het opzicht van IOT dan ook niet over een 

degelijke defensiecapaciteit, waarmee in ze geval van conflict de burgerbevolking en 

maatschappelijke instituties en structuren zouden kunnen behoeden voor vernietiging. Bij 

effectieve inzet van deze systemen zou het volgens IOT dan ook leiden tot een paradoxale situatie, 

waarbij een treffen in Europa de volledige vernietiging zou betekenen van datgene wat men 

uiteindelijk wil verdedigen. Naast de tekortkomingen op het vlak van defensie en de bijhorende 

bedreiging voor de wereldvrede, stipte IOT, volgens respectievelijk links-libertair en postmaterieel 

principe, ook de effecten van de wapenwedloop aan op de mondiale samenleving en de natuur.196

 Wanneer de aanhoudende en groeiende bewapeningswedloop in eerste instantie gepaard 

ging met een situatie van stagnerende nationale inkomens en groeiende overheidsschuld, dan was 

het volgens IOT mogelijk dat dit zou samengaan met besparingen in andere beleidssectoren. 

Nationale domeinen zoals onderwijs, cultuur, sociale woningbouw, wetenschappelijk onderzoek, 

sociale zekerheid, openbaar vervoer en gezondheidzorg dreigden zo getroffen te worden door de 

instabiele internationale situatie. Hoe het nationale politieke bestel met deze evolutie omging was 

aldus IOT een bepalend element dat door sociale acties kon beïnvloed worden. Hierbij kon 

enerzijds voor een vermindering van bewapeningsuitgaven worden gekozen, of anderzijds voor 

een verdere verscherping van de tegenstellingen tussen militaire en maatschappelijke veiligheid 

en zekerheid, waaruit alle mogelijke destabiliserende gevolgen op economisch, sociaal en politiek 

vlak konden voortvloeien.197          

 Naast het nefaste effect van de militaire verdedigingsstrategie op de maatschappelijke orde, 

merkte IOT ook een dreigend negatief effect op de natuur en de leefomgeving. Het schadelijke en 

vernietigende effect van nucleaire elementen op de natuur was uiteraard alom bekend, waarbij de 

aanhoudende productie van nieuwe kernwapens een rechtstreekse bedreiging voor de natuur en 

leefomgeving inhield.  Bovendien wezen ze naast de voortdurende dreiging van nucleaire 

vernietiging ook op een verspilling van natuurlijke hulpbronnen, die voor veel doeleinden, anders 

dan militaire, konden gebruikt worden. Deze verspilling koppelden ze dan weer rechtstreeks aan 

het falende ontwikkelingsbeleid en de negatieve invloed van deze stormloop naar grondstoffen op 

de Derdewereldlanden.198 De verhouding tussen de twee grootmachten was volgens IOT dan ook 

een conflict dat “...zowel menselijke als materiele hulpbronnen verslindt en bovendien steeds meer 

landen uit de Derde Wereld in zijn kielzog meesleurt.”199 

 

Geweldloos alternatief 

 

Als actieve vredesbeweging zag IOT het dan ook als haar taak om een alternatief naar voor te 

schuiven voor de militaire verdedigingsstrategie, waaraan alle principes van het beoogde 

vredesideaal ten koste gingen. Om hierop een antwoord te bieden schoven ze een radicale omslag 

van het totale defensiesysteem naar voor, in de vorm van sociale verdediging. Sociale verdediging 

definieerde IOT als een defensiepolitiek die interne en externe vormen van agressie poogt te 

weerstaan, doormiddel van een strategie die gebaseerd is op geweldloze acties van de 

 
196 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.14-I.16. 
197 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.15. 
198 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.15. 
199 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.15. 
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burgerbevolking, in samenwerking met de legitieme regering van een land. Het doel van sociale 

verdediging is militaire aanvallen van een agressor af te raden en te veredelen. Deze strategie 

berust niet alleen op de beïnvloeding van de intenties van de agressor, maar ook op een 

gecoördineerde en aanhoudende combinatie van geweldloze defensiemiddelen.200   

 Het principe van sociale verdediging waar IOT naar streefde was zeker geen nieuw 

gegeven. Doorheen de geschiedenis was het idee, hoewel niet organisatorisch en theoretisch 

omkaderd, al verschillende keren naar de praktijk omgezet geweest met evenwel vaak succesvolle 

resultaten. In 1923 hebben bijvoorbeeld 60.000 Franse troepen zich teruggetrokken uit het 

Ruhrgebied, na een jaar geweldloos verzet van Duitse burgers, industriëlen en de overheid.201 Na 

verschillende voorbeelden in de praktijk, rees vanaf eind jaren ’50 de interesse voor het concept 

ook binnen de wetenschappelijke wereld. Vredesonderzoek of polemologie was sinds 1945 een 

nieuwe tak in het Europees wetenschappelijk universitair onderzoek, dat zich toespitste op de 

onrustige internationale context in combinatie met het vredesvraagstuk. Binnen dit onderzoek 

poogden polemologen zoals Jon Grepstad, een Noorse vredesactivist en voorzitter van WRI 

Noorwegen, onder meer de historische voorbeelden van sociale verdediging te analyseren en om 

te zetten in een soort concrete richtlijnen en ideeën in verband met de toepasbare strategie van 

geweldloos verzet.202            

 In dat opzicht was in 1972 aan de Vrije Universiteit Brussel, als enige in het Nederlandstalig 

taalgebied, het Centrum voor polemologie opgericht. Onder leiding van professor Johan Niezing 

richtte het centrum zich voornamelijk op het onderzoek naar sociale verdedigingssystemen en het 

veiligheidsbeleid in de ruime zin van het woord, waar ook Gustaaf Geeraerts en Patrick 

Stouthuysen actief bij betrokken waren.203 Niezing en Geeraerts hebben in dit verlengde 

verschillende werken gepubliceerd over de theorie van sociale verdediging, die een van de 

belangrijkste inspiratiebronnen en wetenschappelijke bagage waren voor de ontwikkeling van de 

ideeën van IOT.204            

 De omschakeling van een militaire verdediging naar een sociale verdediging, zoals IOT het 

zag, gebaseerd op de ideeën van Niezig, Geeraerts en Grepstad, bestond uit een drieledig proces. 

De eerste stap, ontwapening, kaderde nog in de context van de militaire verdedigingsstrategie, 

waarbij afgestapt werd van de bewapeningswedloop. Bij de volgende stap, omwapening, wordt het 

systeem vervolgens overgeschakeld naar de idee van een sociale verdediging, om uiteindelijk tot 

een volwaardig geweldloos alternatief te komen. Deze drie stappen vormden bijgevolg de 

hoekstenen in de werking van IOT rond de sociale verdediging. 

 

 

 

 
200 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.16. ; Protest, 1976, speciaal nummer Sociale 
verdediging, 5. 
201 Protest, 1976, oktober, speciaal nummer Geweldloos aktief voor een andere samenleving, 6. 
202 Protest, 1976, speciaal nummer Sociale verdediging, 5. 
203 Philip Castelein, “Niezing: ‘We leven in een bijzondere periode van de geschiedenis’”, De 
Moeial, Tweewekelijks magazine van de VUB studenten 2, nr. 10 (1985): 5. 
204 Zie in dit opzicht onder meer  Gustaaf Geeraerts en Patrick Stouthuysen, Veiligheid en 
alternatieve defensie: de idee van sociale verdediging (Leuven, 1983); Johan Niezing, Sociale 
verdediging als logisch alternatief: van utopie naar optie (Antwerpen, België : Assen: EPO ; Van 
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Ontwapening 

 

De Amerikaanse president Johnson had in 1967 aangekondigd dat de Sovjetunie aan de 

ontwikkeling van een Anti Ballistic Missile- verdedigingsstyeem begonnen was. Dit systeem, dat 

ter verdediging van Moskou zou dienen, zou als rakettenschild fungeren en kon inkomende 

missiles onderscheppen en onschadelijk maken. Dit zou de Sovjetunie bijgevolg in staat stellen om 

als eerste een aanval uit te voeren, zonder dat de Verenigde Staten in de mogelijkheid zou zijn om 

dit met een gelijkwaardige aanval te beantwoorden. Het afschrikmechanisme, waarop de militaire 

verdediging gebaseerd was, dreigde hierdoor uit evenwicht te raken.    

 President Johnson riep de Sovjetunie in dat opzicht op tot onderhandelingen, wat in 

november 1969 resulteerde in de eerste Strategic Arms Limitation Talks (SALT) in Helsinki. Deze 

onderhandelingen leidden tot het SALT I akkoord in mei 1972, wat een plafond stelde op de 

ontwikkeling van intercontinentale raketten, en beide machten de toestemming gaf om twee Anti 

Ballistic Missile- verdedigingssystemen te ontwikkelen. Omdat de grootmachten na SALT I hun 

bewapening via andere systemen gingen intensifiëren, startten eind 1972 al nieuwe 

onderhandelingen om ook de andere wapensystemen verder te beperken en langzaam af te 

bouwen. Hoewel deze afspraken in 1979 vastgelegd werden in de SALT II overeenkomst, leidde 

dit uiteindelijk niet tot de verwachte uitwerking. Naar aanleiding van de Sovjetinval in Afghanistan 

weigerde de Amerikaanse senaat de overeenkomst te bekrachtigen. Ook de Sovjets weigerde van 

hun kant, en bij het verloop van de overeenkomst in december 1985 werd deze dan ook niet 

hernieuwd.205 

Hoewel deze eerste fase van de omschakeling naar een sociale verdediging zich nog 

volledig binnen de militaire defensiestrategie bevond en bovendien haar uitwerking had gemist, 

was dit volgend IOT toch van belang. De onderhandelingen en overeenkomsten konden zo in de 

eerste plaats een zeker bewustzijn van de ernst het probleem opwekken bij de bevolking. 

Daarnaast hadden de grootmachten elkaar verplichtingen en restricties opgelegd die, ondanks de 

falende bekrachtiging, een begrenzende uitwerking kon hebben op het militair wetenschappelijk 

onderzoek en de druk voor een volledig verbod op proefnemingen kon verhogen. De belangrijkste 

betekenis zag IOT echter in de uitwerking van deze ontwapeningsstrategie zelf. Het falen ervan 

leverde volgens IOT nieuwe inzichten op die de betrokken partijen in de richting van een 

alternatieve ontwapeningsstrategie en defensie konden sturen.206  

 

Omwapening en Sociale Verdediging 

 

De inter-systeem ontwapeningsstrategie, waarop de twee grootmachten zich baseerden, en 

waarvan SALT I en II de sprekende voorbeelden waren, had volgens IOT gefaald. Ook het 

basisidee van ontwapening, waarbij betrokken partijen hun militaire slagkracht afbouwen tot er op 

een bepaald niveau misschien geen defensiecapaciteit meer beschikbaar is, was volgens IOT een 

verkeerde strategie. Conflict was volgens IOT inherent aan het menselijk handelen, waardoor de 

afbouw van een militaristisch defensiesysteem zonder efficiënt alternatief dan ook een slechte zaak 

was. Daarom gingen ze er dan ook voor streven om naast ontwapening tegelijk in te zetten op 

 
205 Tom Buchanan, Europe’s troubled peace: 1945 to the present, 2nd ed (Chichester, West 
Sussex, UK ; Malden, MA: Wiley, 2012), 140–42; Van den Wijngaert en Beullens, Oost West, 
West best, 61–62. 
206 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.13-I.16. 
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omwapening, en de idee van defensie een compleet andere invulling geven. Het is in dit opzicht 

dat ze het concept van sociale verdediging naar voor schoven.      

 In tegenstelling tot de traditionele militaire verdediging, gaat sociale verdediging uit van de 

kracht en weerbaarheid van de samenleving als een sterk geheel. Niet een uitgebreid 

wapenarsenaal wordt bij het principe van sociale verdediging als het belangrijkste wapen ter 

verdediging gezien, maar wel de maatschappelijke structuren van een samenleving. Wie de 

regering, de wetgevende en rechtsprekende organen, de administratie, de communicatiemedia, de 

scholen, de universiteiten en de landbouw beheerst, zou volgens IOT beslissend zijn voor de 

uitkomst van de strijd. IOT keek daarom weg van de idee van de verdediging van een territorium, 

afgebakend door de grens van de natiestaten, maar focuste op de verdediging van een 

samenleving, in sterke interactie met andere samenlevingen.207      

 Om deze vitale maatschappelijke instellingen tegen een mogelijke agressor te beschermen 

was het volgens de beweging noodzakelijk om zo veel mogelijk individuele actoren binnen deze 

samenleving tot samenwerking te brengen. IOT drukte daarom erg op het belang van het streven 

naar een andere, eerlijke en rechtvaardige maatschappij, waarin elk individu op een gelijkwaardige 

manier kon participeren, en trad hierbij systeemoverschrijdend op tegenover het bestaande 

politiek-militair bestel. In die zin stelde IOT dat een grote solidariteit enkel zou kunnen ontstaan 

door samenlevingen te ontdoen van hun autoritaire machtsstructuren.208 De sociale cohesie was 

binnen deze zienswijze dan ook van groot belang, als een van de belangrijkste schakels van 

sociale verdediging. De geweldloze strijd begon volgens IOT in eerste instantie niet wanneer een 

agressor de samenleving poogde aan te vallen, maar veel vroeger, met de interne strijd tegen 

onderdrukking en ongelijkheid. Gebaseerd op een belangrijke pijler van hun vredesideaal moest 

dus eerst ongelijkheid en onderdrukking als een van de voornaamste oorzaken van conflict 

aangepakt worden, vooraleer de focus te leggen op een eventueel gevolg, een oorlogsdreiging.209

 Om de samenleving vervolgens tegen een mogelijke oorlogsdreiging te beschermen wou 

IOT, naar ideeën uit wetenschappelijk polemologisch onderzoek, het defensiesysteem dat 

gebaseerd was op agressie en geweld niet alleen ontwapenen, maar ook omwapenen naar een 

alternatieve vredevolle defensie. Terwijl militaire defensie gebaseerd is op het principe van de 

agressor zo veel mogelijk materiële en menselijke schade toe te brengen, steunde sociale 

verdediging binnen de visie van IOT op het idee van de vijand de toegang tot de maatschappelijke 

structuren te verhinderen door samenwerking te weigeren, en hem bijgevolg de hoogste macht te 

ontzeggen.210 In de plaats van een directe militaire confrontatie aan te gaan met de tegenstrever 

houdt de bedreigde samenleving stand door hem op verschillende niveaus met economische, 

sociale, politieke en psychologische middelen te bestrijden. Het actierepertoire binnen het idee van 

geweldloze sociale verdediging van IOT bestond in dat opzicht uit drie grote categorieën: 

weigeringsacties, symbolische acties en ondermijningsactiviteiten.211     

 Bij de eerste categorie, weigeringsacties, poogt de bevolking de agressor de toegang tot 

de kritieke maatschappelijke functies te ontzeggen door samenwerking te weigeren, en deze 

functies op hun beurt draaiende te houden zoals binnen het oorspronkelijke politieke democratisch 
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verdediging, 6. 



 

64 
 

bestel. Bij weigeringsacties moet volgens de beweging bijvoorbeeld dus niet het hele land 

platgelegd worden door stakingen of werkweigeringen, maar moet gestreefd worden naar een 

intensivering van de normale gang van zaken. Een agressor die de controle over kritieke 

maatschappelijke instellingen zoals de industrie wil verwerven zou dus bijgevolg genoodzaakt zijn 

om eigen mensen en middelen te mobiliseren om dit te verwezenlijken.  Vooral binnen de Vlaamse 

samenleving, die op dat moment al gekenmerkt werd door een hoge graad van arbeidsverdeling 

en een complexte organisatiestructuur, kon deze methode volgens IOT effectief zijn, waardoor een 

mogelijke agressor ontmoedigd zou worden om zelf een eigen organisatiestructuur op te zetten. 

 Dergelijke weigeringsacties en stadvastigheid tegenover de tegenstrever zouden 

ongetwijfeld een grote inspanning en mate van zelfopoffering vragen van de bevolking. Om het 

bindende aspect binnen de samenleving te versterken en te bewaren, en tegelijk de tegenstrever 

van de standvastigheid van het verzet te overtuigen zouden aldus IOT symbolische acties van 

groot belang zijn. Demonstraties, protestmarsen, teach-ins, stakingen en voorlichtingscampagnes 

zouden op deze manier de moraal en het gevoel van verbondenheid hoog moeten houden wanneer 

weigeringsacties of directe acties kwaad bloed zetten bij de tegenstrever en wanneer deze 

overgaan tot gewelddadige vergelding.212         

 Om verdere gewapende agressie tegen geweldloze weerstander te voorkomen moest 

tenslotte volgens IOT ook worden ingezet op ondermijningsactiviteiten. Bij deze meer offensieve 

strategie zou men de moraal tegenstrever op dermate manier gaan beïnvloeden dat deze 

ontmoedigd zouden worden om hun vijandelijke activiteiten verder te zetten. Contact van mens tot 

mens op grote schaal zag IOT als een van de belangrijkste wapens binnen het geweldloos 

verzet.213 Verbroedering tussen de agressor en leden van de aangevallen samenleving zou 

ontegensprekelijk voorkomen, waarbij deze contacten zouden kunnen worden ingezet als een deel 

van de strijd, om de invallers voor de kant van het volk en hun overtuiging van zelfbeschikkingsrecht 

te winnen. Daarnaast zou een standvastige geweldloze sociale verdediging ook de steun en 

sympathie van neutrale naties en samenlevingen kunnen opwekken, wat de publieke opinie tegen 

de agressor kan keren. Doorgaan met vijandelijkheden tegen de aangevallen samenleving zou 

bijgevolg de agressor meer en meer in een isolement plaatsen, wat op zijn beurt weer voor 

ontmoediging en morele schuld bij de agressor zou zorgen.214  

 

Dienstweigering 

 

IOT besefte dat de weg naar een mogelijke effectieve omschakeling van een militaire defensie naar 

een sociale verdediging nog lang en uitdagend was. In de beginjaren van de beweging was de idee 

van sociale verdediging een vrijwel onbekend principe binnen de Vlaamse samenleving. De idee 

om in een nationale defensie te voorzien door middel van geweldloos verzet bracht naar eigen 

zegen de lachspieren van de meeste mensen in beweging.215 De opkomst van het polemologisch 

onderzoek, de falende ontwapening, de aanhoudende oorlogsdreiging en onder meer de eigen 

inzet van de beweging op voorlichting en sensibilisering, had doorheen de jaren meer en meer 

nieuwe perspectieven op een geweldloos alternatief geopend. Toch bleef militaire defensie voor 
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het overgrote deel van de bevolking de enige effectieve en doeltreffende optie.216 Wachten op een 

algemene ontwapening en omwapening door de grootmachten had volgens de beweging dan ook 

weinig zin.  IOT achtte eenzijdige en interne initiatieven in deze zin als noodzakelijk.217   

 Een van de speerpunten van de IOT-werking, dienstweigering, kan dan ook binnen deze 

zienswijze van eenzijdige initiatieven gekaderd worden. Het persoonlijk initiatief om geen deel uit 

te maken van de militaire verdediging zag IOT als een belangrijke schakel in hun strijd voor 

ontwapening, omwapening en sociale verdediging. IOT plaatste daarom een grote 

verantwoordelijkheid bij het individu, dat zich via een wettelijke weg kon onttrekken uit de militaire 

verdedigingsstrategie met het beoogde doel van een geweldloos alternatief voorop.218  

 Door legerdienst te weigeren ontzegde, volgens IOT en BDJ, de jongere niet alleen zijn 

actieve steun aan het militaristisch apparaat van de NAVO, maar bekampte hij ook effectief het 

systeem. Het leek IOT en BDJ logisch dat de gewetensbezwaarde zich dan ook actief inzette bij 

de opbouw van een tegenkracht, dat hij de uitingen van militarisme in de samenleving onder het 

daglicht bracht en zich ertegen verzette, en vooral dat hij mee een alternatief voor militaire defensie 

uitwerkte en in de praktijk bracht. De gewetensbezwaarde had bovendien in hun zienswijze ook 

een belangrijke rol in de versterking van de sociale cohesie en de vitale maatschappelijke functies. 

Door zijn burgerdienst te vervullen kon de gewetensbezwaarde door een bewuste keuze 

tewerkgesteld worden in een organisatie met bijvoorbeeld een sociaal oogpunt, die rechtstreeks 

en onrechtstreeks kon bijdragen tot de verwezenlijking van het concept sociale verdediging.219 

 

3.2.2. Vredesopvoeding 

 

Zoals gebleken uit de analyse van de IOT-visie op sociale verdediging, lag er een grote 

verantwoordelijkheid bij de samenleving om een alternatieve geweldloze defensie te doen slagen. 

Anders gesteld wou IOT de wortels van het heersende militarisme aanpakken vanuit de vredeswil 

van de bevolking. Het beoogde vredesideaal was aldus IOT een direct gevolg van 

maatschappelijke verhoudingen. IOT erkende daarnaast ook het feit dat maatschappelijke 

verhoudingen, normen en waarden een grote invloed hebben op de ontwikkeling van de 

persoonlijkheid van de individuen die bij deze samenleving betrokken zijn. Zo stelde IOT in 1988 

dat “mensen alleen kunnen veranderen als de sociale structuren waarbinnen ze functioneren mee 

veranderen, en structuren kunnen alleen veranderen als de betreffende mensen binnen die 

structuren veranderen.”220 Vredesopvoeding moest daarom een bijdrage leveren aan de 

bewustwording, ontwikkeling, vermogen en bereidheid om naar een zekere verandering binnen de 

maatschappij te streven.221          

 In dat opzicht lanceerde IOT de termen ‘kleine vrede’ en ‘grote vrede’. Kleine vrede omvatte 

in deze zin het individu, en de verhouding tussen individuele personen en kleine groepen. Mensen 

moesten in eerste instantie leren hun agressiviteit te beheersen, zodat dit niet op een gewelddadige 

wijze tot uiting kwam en er een andere geweldloze uitlaat kon voor gevonden worden.  De term 

grote vrede had anderzijds betrekking op de verhoudingen tussen grote bevolkingsgroepen binnen 
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een land, of tussen verschillende landen. Via kleine vrede, de bewustwording van het individu, kon 

volgens IOT grote vrede of wereldvrede bereikt worden.  IOT zag het daarom noodzakelijk dat 

inzicht in kleine vrede, al op jonge leeftijd aan de mens meegegeven werd. Via de kennis van kleine 

vrede kon zodoende de stap gezet worden naar de kennis van grote vrede, waarbij kleinschalige 

conflicten als voorbeeld konden gebruikt worden om grootschalige internationale conflicten uit te 

leggen en te begrijpen.222           

 De vormingsorganisatie Jeugd en vrede vzw, die in 1980 opgericht was in de schoot van 

IOT, koos met deze doelstelling in het achterhoofd dan ook bewust voor ‘vredesopvoeding’, omdat 

ze het bewustzijn over kleine en grote vrede wilden stimuleren in zowel het onderwijs, 

jeugdbewegingen, maar ook volwassenverenigingen. ‘Vredesonderwijs’ alleen, waarbij 

vredesvoorlichting deel uitmaakt van het curriculum op school, zou volgens Jeugd en Vrede 

impliceren dat dit enkel beperkt blijft tot de wereld van het onderwijs, kinderen en adolescenten, 

zonder veel aandacht voor het brede geheel, de grote vrede. Daarnaast zou de beperking tot 

‘mondiale vorming’, met de focus op de derdewereldproblematiek en maatschappelijke problemen, 

dan weer te veel voorbijgaan aan de specifieke ervaringswereld van kinderen, adolescenten, 

volwassenen en het gezin, met weinig aandacht voor de kleine vrede. Jeugd en Vrede en IOT 

streefden daarom naar een brede maatschappelijke voorlichting met aandacht voor zowel kleine 

als grote vrede, en incorporatie van onderwijs en vorming onder de overkoepelende noemer 

vredesopvoeding.223  Deze opvoeding moest volgens IOT leiden tot mensen die psychisch en 

politiek volwassen zijn, die hun eigen standpunten kunnen relativeren, kunnen omgaan met conflict 

en agressie, en die openstaan voor de waarden en normen van de ander.224 

 

Onderwijs  

 

Volgens IOT diende vanaf jonge leeftijd te worden ingezet op vredesbewustwording. Onze eigen 

gedragspatronen wortelden naar eigen zeggen dan ook in onze opvoeding, waar de basis gelegd 

wordt voor gewelddadige of geweldarme omgangsvormen. Tijdens de volwassenwording moesten 

kinderen inzicht krijgen in de structuren die onrecht in de wereld staande houden, en leren hoe die 

structuren veranderd kunnen worden.225 Onderwijs en opvoeding van kinderen en adolescenten 

met aandacht voor de vredesthematiek en de kleine vrede vormde daarom een belangrijk 

speerpunt in de gedachtegang van IOT.        

 Tot 1979 bleef de ambitie vanuit IOT om het onderwijs actief te gaan beïnvloeden echter 

beperkt. Het opvoedend gedeelte beperkte zich tot dan vooral tot de actieve leden, volwassenen, 

in de vorm van inleidende artikels in het tijdschrift Protest en informerende pamfletten die verspreid 

werken tijdens acties en protesten. Vanaf begin 1980 kwam daar verandering in. De verklaring 

hiervoor is tweeledig. Enerzijds was in 1980 door IOT Jeugd en Vrede opgericht, die zich specifiek 

ging gaan richten op onderwijs, vorming en opvoeding. Daarnaast had de rakettencrisis met 

bijhorende massaprotesten vanaf eind 1979 een merkbare invloed op de publieke opinie en de 

samenleving. Vanuit de scholen kwam dan ook zelf de vraag naar een werking rond het thema, 

naar aanleiding van de vele vragen die onder kinderen en adolescenten heersten.226    
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 Aanvankelijk verzorgden afgevaardigden van Jeugd en Vrede en andere 

vredeswerkgroepen vanaf begin jaren ’80 afzonderlijke lessen in scholen, naast het reguliere 

curriculum. Een duiding van de nationale en internationale situatie, het brede kader, kwam hierbij 

aan bod, maar ook de geweldloosheid en conflictoplossing die start bij het individu. Het gevolg was 

echter dat het thema als een geïsoleerd vak naast het geïntegreerde lessenprogramma werd 

gezien door zowel leerlingen als leerkrachten. Daarom kon het ook niet gekaderd worden binnen 

andere maatschappelijk oriënterende vakken. Daarnaast merkte IOT en Jeugd en Vrede ook op 

dat leerkrachten zich tijdens deze lesmomenten als passieve toeschouwers gedroegen, en na 

afloop hun normaal curriculum verderzetten.227       

 Dat dit niet in hun overtuiging van een maakbare maatschappij met veranderende structuren 

paste blijkt uit het feit dat IOT in 1981 al pleitte voor meer actieve betrokkenheid van 

leerkrachten.228 Leerkrachten hebben uiteraard een belangrijke functie in de vorming van mensen 

die later de samenleving vorm zullen geven. IOT en Jeugd en Vrede wou daarom de attitude van 

leerkrachten helpen vormgeven door onder andere trainingsprogramma’s op te zetten en vorming 

te voorzien. Dit moest volgens IOT niet enkel een positieve houding tegenover vredesopvoeding 

teweegbrengen, maar ook de leerkrachten een zekere methodiek en maatschappelijke attitude 

bijbrengen. IOT en jeugd en Vrede wou zelfs nog verder gaan door contact met de 

onderwijsinspectie het onderwijssysteem van bovenuit te veranderen.  Hierbij dachten ze aan de 

dwingende impact op de leerkrachten vanuit de inspectie en de invloed op het lessenprogramma, 

dat vaak met inspraak van de inspecteurs vastgesteld werd.229      

 Uit een retrospectieve analyse die IOT in 1986 maakte van het vredesonderwijs tussen 

1980 en 1986 bleek dat vanaf 1983, in het licht van de grote betoging van 23 oktober en op 

aandringen van het NSKO, leerkrachten zelf meer en meer binnen hun eigen lessen iets rond het 

thema vrede organiseerden. Ter ondersteuning en voor de samenstelling van de lesinhoud klopten 

ze onder meer bij Jeugd en Vrede aan, die hen de gepaste informatie, materialen en structuur 

voorzag. De aandacht voor kleine en grote vrede binnen het secundair en middelbaar onderwijs 

liep echter voor een stuk parallel met de intensiteit en massaliteit van de rakettenprotesten. Zo was 

tegen oktober 1986 de rush naar vredesthema’s in het onderwijs al voor een deel geluwd.230 

 

Opvoeding 

 

Opvoeding tot een bewuste volwassene, zoals IOT het stelde, beperkt zich uiteraard niet enkel tot 

het scholensysteem, maar gebeurt ook voor een groot deel binnen het gezin en de thuissituatie. 

Naast onderwijs op school probeerde IOT daarom ook om het vredesideaal en de idee van 

geweldloze conflictoplossing binnen te brengen in de huiskamers. Vanaf eind 1979 sloop het 

vredesvraagstuk echter bijna automatisch binnen bij de Vlaamse gezinnen.  De commotie die 

binnen de publieke opinie ontstaan was rond de rakettenproblematiek deed vragen rijzen wat de 

eventuele directe impact zou kunnen zijn op het gezinsleven en dan voornamelijk de toekomst van 

de kinderen en jongvolwassenen.         

 Onder meer de Bond van Grote en Jonge gezinnen, die de belangen van gezinnen 

verdedigde, ging zich daarom vanaf begin van de jaren ’80 ook gaan toeleggen op de 
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vredesproblematiek, in direct verband met het gezinsleven. In die zin had de Bond begin 1981 

contact gezocht met de vier grote Vlaamse vredesbewegingen, Vrede vzw, Ikove, Pax Christi en 

IOT, om samen met hen het jaarthema 1981-1982 ‘vrede binnen het gezin’ uit te diepen. Hoewel 

IOT naar eigen zeggen de benaderingswijze van organisaties zoals BGJG, met het vertrekpunt 

vanuit het gezin, niet volledig onderschreef, zag de beweging in deze toenadering een belangrijk 

tweeledig pluspunt voor hun vredeswerking. Organisaties zoals BGJG beschikten vanzelfsprekend 

al over een heel uitgebreid netwerk en bestaande structuren waarmee een groot aantal mensen 

kon worden bereikt. Dit netwerk en bestaande structuren gaf IOT de kans om op grote schaal aan 

informatieverspreiding te doen, en op deze manier het gezin te bereiken dat naar eigen zeggen de 

kleinste en meest voorkomende samenlevingskern was van de maatschappelijke structuur. Deze 

informatieverspreiding, met de invalshoek vanuit het gezin maar de focus op bewustwording van 

kleine en grote vrede als doel, zou volgens IOT dan ook vertaling kunnen vinden in nieuwe 

gedragspatronen en een andere maatschappij.231       

 Een voorbeeld van een punt waar IOT, in deze optiek op niveau van het gezin, wou op 

inzetten, was de bewustwording van de ouders in de keuze van het speelgoed en 

ontspanningsmogelijkheden voor hun kinderen. Vanaf midden jaren ’80 had bijvoorbeeld GI JOE, 

een figurenset van een 20-tal oorlogspersonages, zijn intrede gemaakt op de Belgische markt. 

Deze actiefiguren, gebaseerd op een Amerikaanse tv-reeks, stelden onderdelen van de 

Amerikaanse strijdkrachten voor, die het gevecht opnamen tegen Cobra, een terroristische 

groepering. Daarnaast hadden Hollywoodproducties zoals de Rambo-reeks voor een exponentiele 

toename van de verkoop van oorlogsspeelgoed gezorgd in de Verenigde Staten en Europa.232 

 Hoewel speelgoed in eerste instantie een vorm van ontspanning en ontwikkeling voor het 

kind dient te zijn, zag IOT hierin een ernstige bedreiging van hun vredesideaal. Gebaseerd op 

pedagogisch onderzoek stelde IOT dat van 6 tot 13 jaar spel en ontspanning bepalend zouden zijn 

voor de identificatie van het kind met sociale of familiale modellen. IOT benadrukte daarom dat 

oorlogsspeelgoed en -films kinderen verzadigden met militaristische waarden. De GI JOE 

actiefiguren werden volgens IOT bijvoorbeeld verkocht als helden en sociale rolmodellen, die als 

vertegenwoordigers van raciale en seksuele stereotypen beroep deden op haat en geweld als 

conflictoplossing.233 

 

Volwassenenvorming 

 

De opleiding en vorming van kinderen en adolescenten tot psychisch en politiek bewust volwassen 

kon volgens IOT niet geschieden, wanneer volwassenen, hun verantwoordelijken, niet op een 

volwaardige manier gevormd waren binnen de ideologie van kleine en grote vrede. Naast de focus 

op het aspect kennis, waarbij de uitzichtloze bewapeningswedloop en de militarisering van de 

maatschappij centraal stonden, was IOT er zich ook van bewust dat de burgerbevolking zich actief 

moest gaan voorbereiden op actie, in de context van een geweldloos alternatief en sociale 

verdediging.234 Vanaf omstreeks 1975, en in bijzonder na de oprichting van Jeugd en Vrede in 

1980, ging IOT dan ook actief gaan inzetten op doorgedreven psychologische en praktische 
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training in geweldloze weerbaarheid.235         

 In de psychologische en praktische training in geweldloze weerbaarheid die IOT voorzag 

waren drie verschillende focussen te onderscheiden. De eerste focus situeerde zich op niveau van 

het individu, met aandacht voor de persoonlijke levensstijl. IOT baseerde zich op dat niveau 

voornamelijk op de theorieën van de Belgische antropologe Patricia Patfoort, die zich vanaf begin 

jaren ’80 specialiseerde in conflicttransformatie en geweldloze conflicthantering. Vanaf 1980 

organiseerde IOT in dat opzicht jaarlijks verschillende trainingssessies en vormingsweekends, 

veelal met Patfoort als instructeur, waarbij er ingegaan werd op omgaan met angst, agressie, 

conflicten, en het doorbreken van onderdrukkende patronen.236      

 Het tweede en derde focus situeerde zich daarnaast vooral op niveau van de praktische en 

effectieve toepassing van geweldloze actie en sociale verdediging. Zoals eerder aangehaald was 

sociale verdediging geen nieuw gegeven in de tijd. In het verleden was dit principe al vele malen 

kortstondig en kleinschalig ingezet geweest tijdens conflicten, maar volgens IOT zonder goede 

voorbereiding of georganiseerd sociaal verdedigingssysteem. Naast de theoretische onderbouw, 

die voorzien werd door het Centrum voor polemologie, zag IOT het daarom als noodzakelijk om 

deze theorieën uit te proberen en praktisch in te oefenen.237 Zoals bij de training op individueel 

niveau organiseerde IOT verschillende trainingsmomenten voor haar leden en geïnteresseerden, 

om de actievormen, tactiek, samenwerking en organisatiestructuur onder de knie te krijgen. 

Doormiddel van onder meer rollenspellen en sociodrama maakten de deelnemers kennis met de 

aanbevolen actiemethodes in welbepaalde situaties. Training in snelle besluitvorming moest de 

actievoerders in groep op de juiste manier op een crisissituatie leren reageren, en een 

strategieanalyse moest hen tenslotte aandacht doen krijgen voor alle elementen en onderdelen 

van sociale verdediging op lange termijn.238  

 

3.2.3. Omschakeling van de industrie  

 

Streven naar een alternatieve geweldloze verdediging, en een algemene bewustwording in de 

samenleving van het concept kleine en grote vrede, was volgens IOT slechts één belangrijke stap 

in de beoogde maatschappelijke transitie. Naast deze verantwoordelijkheid, die rustte bij de burger, 

diende er ook iets aan de interne dynamiek van het militair-industrieel complex te veranderen. Het 

MIC, dat aldus IOT zichzelf in stand hield door politieke en economische belangen, steunde 

voornamelijk op de productie van wapens en militair materieel. Om het ideaal van een sociale 

verdediging te bereiken dat gebaseerd is op geweldloze middelen, was productie van wapens en 

militair materieel aldus een belangrijk obstakel. In een wereld zonder militaire verdediging zijn 

echter geen wapens nodig om zichzelf te verdedigen of de tegenstander uit te schakelen. 

Daarnaast is er, gezien het principe steunt op burgerlijk initiatief, geen militair materieel nodig om 

milities of legers uit te rusten.239         

 IOT streefde daarom in het kader van het beoogde vredesideaal en hun visie op sociale 

verdediging naar de geleidelijke omschakeling van de militaire naar een civiele industrie. De 

productie voor militaire doeleinden moest vervangen worden door producten met sociaal nuttige 
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en verantwoorde doeleinden. Ter verdediging van haar standpunt steunde IOT vervolgens op twee 

belangrijke argumenten aan die zowel burger als politiek wakker moesten schudden. Op nationaal 

niveau verwees IOT naar het negatieve effect van de militaire industrie op de Belgische economie 

en bijgevolg de samenleving in zijn geheel. Op internationaal niveau greep IOT de link van de 

militaire industrie met de wapenhandel aan, en het rechtstreekse gevolg voor gelijkheid en 

ontwikkeling in de derde wereld. 240  

 

Nationaal  

 

De militaire industrie had in de tweede helft van de twintigste eeuw een niet te verwaarlozen 

aandeel in het BBP en de nationale tewerkstelling. Producenten zoals het Waalse FN Herstal en 

PRB hadden met hun vuurwapen- en buskruitproductie uiteraard een directe link met het militair-

industrieel complex, maar ook bij bedrijven zoals ACEC en Siemens rolden producten voor de 

militaire sector over de productielijnen.241 IOT merkte op dat in België omstreeks maart 1984 

ongeveer 600 bedrijven rechtstreeks en onrechtstreeks bij het MIC betrokken waren. Dit leverde 

midden jaren ’80 ongeveer 18.500 arbeidsplaatsen op in de wapenproductie, en ongeveer 70.000 

arbeidsplaatsen in toeleveringsbedrijven die onderdelen voor militair gebruik leverden.242 

Dergelijke impact op het nationaal economisch systeem zorgde ervoor dat ideeën voor de 

omschakeling van deze industrie, in eerste plaats bij economen, maar ook bij de publieke opinie, 

op onbegrip stootten. Volgens IOT was bijna iedereen in de westerse geïndustrialiseerde landen 

ervan overtuigd dat de militaire industrie goed was voor de nationale handelsbalans, en vooral dat 

wapenbedrijven voor veel tewerkstelling zorgden.243 In verdediging van hun standpunt greep IOT 

de invloed van de militaire industrie op twee maatschappelijke sectoren aan, de politiek en de 

economie, waarbij een omschakeling naar burgerlijke productie positieve verandering zou 

teweegbrengen.            

 De militaire industrie had volgens IOT in eerste plaats een negatief effect op de nationale 

begroting, omwille van de politieke besluitvorming. Een eerste grote maatschappelijke kost zag 

IOT op vlak van wetenschappelijk onderzoek. Net zoals bij burgerlijke productie, gaat aan de 

productie van wapens en militair materieel wetenschappelijk onderzoek vooraf. IOT wees hier op 

het feit dat dit ten koste ging van onderzoek voor de civiele industrie en een rem zette op de 

technologische vooruitgang. Zo zou omstreeks 1983 40% van alle publiek gefinancierde 

wetenschappers rechtstreeks of onrechtstreeks aan een onderzoek werken, dat op zeker niveau 

militair georiënteerd is. Daarnaast zouden voor zowel militair onderzoek als de effectieve productie 

van wapens en militair materieel meer zeldzame en duurzame grondstoffen nodig zijn dan bij de 

civiele industrie, wat de kosten hoog deed oplopen.244       

 De hoge maatschappelijke kost situeerde zich volgens IOT niet enkel op vlak van onderzoek 

en productie, maar ook bij de aankoop van deze goederen. Militaire producten worden gekocht 

door de overheid, waardoor de producenten als het ware over een monopolie beschikken en de 

prijzen kustmatig kunnen opdrijven. Opmerkelijk hierbij is dat IOT de schuld en 

 
240 Protest, 1987, januari-februari, bijlage vormingsprogramma 1987, 3. 
241 PRB= Poudreries Réunies de Belgique; ACEC= Ateliers de Constructions Electriques de 
Charleroi 
242 Protest, 1984, maart, extra editie, 8. 
243 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.5. 
244 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.7. 
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verantwoordelijkheid niet legt bij het kapitalistisch economisch systeem, maar wel volledig bij de 

politieke besluitvorming. Ter verdediging van haar standpunt riep IOT zelfs de wetten van de 

vrijemarkteconomie in, door te stellen dat het militaire aankoopbeleid in eerste plaats 

geëconomiseerd en gedepolitiseerd moest worden. Wanneer de wetten van de vrije markt volgens 

IOT ook zouden gelden voor de militaire industrie, dan zouden nationale bedrijven hun monopolie 

kwijtraken door buitenlandse concurrentie, en zouden de prijzen maar bijgevolg ook de 

maatschappelijke kosten zakken.245   

 Hoewel economen het belang van de militaire industrie verdedigden, had dit volgens IOT 

in de tweede plaats een negatief effect op de nationale economie. Opnieuw riep IOT een 

basisprincipe van het gevestigde economische systeem in om haar stelling kracht bij te zetten.246 

Wapens zouden volgens de beweging niet productief zijn voor de economie, waarvan de productie 

zelfs van het economisch surplus zou moeten worden afgetrokken. Het economisch surplus is in 

vaktermen wat overblijft van meerwaarde, nadat de productieve elementen in de maatschappij aan 

hun consumptie hebben voldaan, en nadat het verbruikte materiaal vervangen is zodat opnieuw 

kan worden geproduceerd. Dit surplus kan bijgevolg gebruikt worden om opnieuw te investeren, 

wat accumulatie creëert. Militaire productie zag IOT echter als een belangrijk voorbeeld van 

onproductieve aanwending van middelen. Ze zouden immers niet dienen voor consumptie van de 

productieve elementen in de maatschappij, waarbij ze evenmin gebruikt zouden worden voor 

accumulatie. Dit betekent dat door de afwezigheid van accumulatie ook niet kon ingezet worden 

op investeringen die nieuwe arbeidsplaatsen creëerden, en bijgevolg een belemmering van de 

economische ontwikkelingsmogelijkheden binnen de samenleving betekende.247   

 Naast het feit dat militaire middelen onproductief zouden zijn voor de economie, diende 

volgens IOT dus ook het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen en de waarde voor de 

werkgelegenheid te worden gerelativeerd.  Hieraan koppelde IOT het gegeven van de stijgende 

werkloosheid door de economische recessie, die de westerse landen vanaf 1975 in de ban hield. 

Een gemiste kans om arbeidsplaatsen te creëren door niet in te gaan zetten op civiele industrie, 

was volgens IOT onverzoenbaar met de westerse economische logica. IOT legde hiervoor een 

zware verantwoordelijkheid bij de arbeidersbewegingen, die volgens hen aan de basis lagen om 

een verandering teweeg te brengen. De Belgische arbeiders moesten zich bewust worden van de 

mislopen arbeidsplaatsen, en voornamelijk ook van het anti-syndicale principe dat ze wapens 

produceerden waarmee in het buitenland andere arbeiders werden gedood. Ook binnen deze 

sector moest volgens IOT de verandering van onderuit komen, waarbij syndicale organisaties zich 

in een bevoorrechte positie bevonden.248 Het omschakelingsproject kon in de ogen van IOT dan 

ook enkel succesvol zijn wanneer de arbeiders zelf overtuigd zouden zijn dat reconversie van de 

wapenhandel en een positief effect op de tewerkstelling gerust samen konden gaan.249  

 Net deze bewustwording bleef volgens IOT een pijnpunt binnen de werking van de 

Belgische arbeidersbewegingen. In hun visie volgden deze nog te vaak blindelings de opinie van 

economen, die stelden dat de militaire industrie voor veel tewerkstelling zorgde. Daarom kozen ze 

volgens de beweging nog te veel voor de materiele belangen van de arbeiders, en niet voor 

postmateriele waarden zoals vrede die dit overstegen. IOT bestempelde hun houding als 

 
245 Protest, 1984, maart, extra editie, 8. 
246 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.6-I.7. 
247 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.6. 
248 Protest, 1984, maart, extra editie, 8. 
249 Protest, 1980, december, 10. 
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conservatief, wat leidde tot inertie, en waarbij de Belgische arbeidersbewegingen kozen voor de 

denkbeeldige zekerheid van militaire productie tegenover de onzekerheden van een omschakeling 

naar een civiele industrie.250         

Internationaal  

 

De Belgische militaire industrie had niet enkel een impact op nationaal vlak, maar ook op 

internationaal niveau zag IOT een duidelijke invloed van deze sector. Hoewel België geen grote 

wapensystemen maakte en niet tot de top behoorde van de internationale militaire handel, wees 

IOT wel op het feit dat het land een draaischijf was voor de wereldhandel in lichte wapens.251 Het 

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dat jaarlijks een analyse maakt van de 

wereldwijd geëxporteerde wapentuigen hield in de jaren ’70 en ’80 dan ook enkel rekening met 

grotere wapensystemen zoals tanks en vliegtuigen. Als je de lichtere wapens en munitie echter in 

rekening neemt, dan gaf dit volgens IOT volledig andere resultaten. Gebaseerd op een nota van 

het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de uitvoer van wapens en oorlogsmunitie, wist IOT in 

1982 te melden dat België 0,68% van de wereldexport in kleine wapens voor zich nam, en in dat 

opzicht op de elfde plaats in de wereldranglijst kwam.252       

 Op het eerste gezicht is 0.68% een klein percentage, maar ook dit cijfer trok IOT in twijfel. 

De nota uit 1978, waarop hun studie uit 1982 gebaseerd was, had de minister volgens IOT 

opgesteld aan de hand van twijfelachtig cijfermateriaal. Het was een feit dat gedetailleerd 

cijfermateriaal over de wapenhandel een moeilijk te consulteren bron bleef, waarbij zowel overheid 

als de betrokken bedrijven zich verhulden achter het commercieel geheim om hun monopolypositie 

te vrijwaren op de markt. IOT deed in hun studie uit 1982 echter beroep op een andere bron, de 

douanestatistieken van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), die uitwezen dat de export 

van kleine wapens en munitie tussen 1973 en 1981 meer dan vervijfvoudigd was.253  

 
250 Protest, 1984, maart, extra editie, 9-10. 
251 Protest, 1982, september-oktober, 18. 
252 Protest, 1982, november-december, 3. 
253 Protest, 1982, november-december, 4. 
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Grafiek 2. 254 

 

Naast het cijfermateriaal van het NIS, kon IOT zich ook baseren op gegevens afkomstig van de 

Nationale Delcrederedienst. Deze dienst die onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken valt, 

voorziet exportkredietverzekeringen aan Belgische bedrijven die uitvoeren naar landen met zwakke 

betalingsmogelijkheden of labiele politieke regimes. De meeste van deze landen zijn 

ontwikkelingslanden, of zogenaamde derdewereldlanden, met veelvoorkomende kenmerken zoals 

extreme ongelijkheid, oorlogsdreiging, corruptie en permanente schending van de mensenrechten. 

Deze gegevens, die Volksunie kamerlid Willy Kuijpers tussen 1980 en 1982 had kunnen 

bemachtigen, wezen aan dat de totale waarde van verzekerde wapentransacties in 1981 39,38 

miljard BEF bedroeg. Dit resultaat niet enkel aan het de totale waarde en het ware aantal 

geëxporteerde wapens hoger lag dan de officieel 19,368 BEF aangegeven door het NIS, maar dat 

de export zich bovendien bijna uitsluitend voltrok naar landen in de derde wereld.255  

 Voor IOT was de bewapening van de derde wereld een van de grootste bedreigingen voor 

zowel de grote als kleine vrede, met rechtstreekse dreiging van direct en structureel geweld in deze 

landen, maar ook op wereldschaal. In een verklaring voor de reden van de grote vraag naar 

bewapening vanuit de derde wereld, legde IOT een directe link met de erfenis van de Europese 

kolonisatie en het dekolonisatieproces dat erop volgde. Het dekolonisatieproces had zich volgens 

IOT voltrokken zonder veel rekening te houden met geografische, historische en etnische 

overwegingen. Dit bracht grote verschuivingen teweeg in de bestaande sociale structuren, 

waardoor vaak interne instabiliteit ontstond. De nieuwe staten die door dit proces gecreëerd waren 

konden zich daarom niet voldoende consolideren, waardoor een sterk leger als een soort 

bindmiddel van nationale eenheid werd gezien, dat bovendien de interne onrusten moest 

 
254 Protest, 1982, november-december, 4; analyse gebaseerd op de handels- en 
productiestatistieken, sector metaalconstructies, rubriek wapens en munitie van het NIS. 
255 Protest, 1982, november-december, 4-5. 
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onderdrukken. Niet zelden leidde dit tot militaire dictaturen of autoritaire regimes, die vanuit de 

eerste of tweede wereld steun kregen omdat deze laatste hun invloedsfeer wilden behouden of 

uitbreiden.256             

 Volgens IOT maakten de exporterende landen zich door de wapenleveringen medeschuldig 

aan het direct en indirect geweld dat de derde wereld in de ban hield. Op vlak van direct geweld 

was de link met de internationale wapenhandel evident. Overal ter wereld waar gewapende 

conflicten aan de gang waren, waren Belgische wapens en Belgisch militair materieel terug te 

vinden. Vooral FN Herstal was hierin koploper met twee populaire wapens, de FN FAL en FN MAG. 

De Fusil Automatique Léger en de Mitrailleuse à Gaz waren midden jaren ’50 ontworpen, en tegen 

begin jaren ’80 al naar respectievelijk meer dan 80 en 40 verschillende landen uitgevoerd. Ook 

PRB had als munitieproducent hierin een groot aandeel. Het bedrijf had een wereldwijde 

bekendheid opgebouwd met een totaalaanbod militaire munitie en springstoffen, wat overal ter 

wereld bij gewapende conflicten werd ingezet.257        

 Naast een schuldaandeel van de Belgische militaire productie in het direct geweld dat de 

derde wereld teisterde, linkte IOT dit ook met het volgende niveau, het structureel geweld. 

Wapensystemen en militair materieel zijn duur in aankoop, en dat liet zich volgens IOT in geval 

van een instabiele economische situatie dan ook voelen op andere maatschappelijke vlakken. In 

landen waar hongersnood, werkloosheid, ziekte en armoede heerste, werd volgens IOT deze 

onderontwikkeling in stand gehouden of zelfs versterkt, door de keuze van de machthebbers om 

in eerste plaats de wapenaankopen te financieren. Hierbij werd inbreuk gedaan op de drie 

belangrijke pijlers van de door de beweging voorgestane vredesideaal, waardoor echte vrede nooit 

kon worden bereikt.258  Een tweede argument dat IOT vervolgens naar boven bracht is de 

afhankelijkheid van de ontwikkelingslanden aan de rijke landen, wat gekoppeld is aan de 

wapenhandel. De aankopers bevonden zich veelal in een financieel ongunstige situatie, waardoor 

de toeleverancier druk kon gaan uitoefenen met politieke doeleinden. Deze landen werden volgens 

IOT bijgevolg alle mogelijkheid om zich autonoom te ontwikkelen ontnomen, waarbij de 

toeleverancier dit als element gebruikte in de eigen buitenlandse politiek.259   

 Met de link die IOT legde tussen de vredesproblematiek en de ontwikkelingslanden, begaf 

de beweging zich op gedeeld terrein met de derdewereldbeweging, die vanaf 1965 haar opgang 

gemaakt had in Vlaanderen. Het was dan ook in deze optiek dat in 1977 Oxfam en IOT, samen 

met Pax Christi en Vrede vzw, de handen in elkaar sloegen in de vorm van een nieuw actiecomité 

‘Neen aan de wapenhandel/Reconversie van de wapenindustrie’.260 Het comité, wat in de lokalen 

van IOT gevestigd was, beperkte zich in de beginjaren vooral tot het technische en economische 

aspect van een reconversie, en probeerde in die zin een realistisch alternatief model voor de 

militaire industrie uit te werken. Daarnaast deed het comité ook onderzoek naar het gevoerde 

beleid en de link met de apenhandel. Vanaf midden 1982 introduceerde het comité echter een 

nieuw actiemodel, dat zich richtte tot de verantwoording van de belangrijkste Belgische 

producenten. Doormiddel van aandelen aan te kopen van FN Herstal en nadien ook PRB kregen 

actievoerders van het comité toegang tot de beheerraad van de bedrijven. Daar confronteerden ze 

het bestuur met de onderzoeksresultaten van het comité en probeerden ze hen tot morele 

 
256 Protest, 1979, januari-februari, 6-7. 
257 Protest, 1982, november-december, 5-6. 
258 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.8-I.10. 
259 Biesemans, Handboek voor vredesaktie, I.11. 
260 Protest, 1982, september-oktober, 18. 
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verantwoording te brengen.261         

 IOT en het comité probeerden de wapenindustrie dan wel tot verantwoording te roepen, 

maar toch wees hun beschuldigende vinger in de richting van het politiek bestel als hoogste macht 

en uitvoerend orgaan. Sinds 1968 had de regering de bevoegdheid om de verplichte militaire 

uitvoercontracten te weigeren, wanneer deze mogelijk konden bijdragen tot de schending van de 

rechten van de mens. IOT erkende dat de regering al van deze bevoegdheid gebruik had gemaakt 

om bijvoorbeeld in 1974 een embargo op te leggen voor wapenleveringen aan Chili, na de 

machtsovername van Pinochet, maar dat er zich tegelijkertijd een paradoxale situatie voordeed. 

De diensten van buitenlandse handel hadden namelijk op hetzelfde moment hun medewerking 

verleend aan producenten van militair materieel die zich in Latijns-Amerika wilden vestigen, en in 

die zin zelfs een prospectiereis georganiseerd. IOT pleitte daarom om nieuwe wetten te stemmen 

die het verbod mogelijk maakten op export van militaire technologie, op opleiding van militaire 

instructeurs en op financiering van militaire uitvoerprojecten door Belgische banken.262  

 Om die bewustwording in de samenleving te doen groeien keek IOT weer naar verandering 

van onderuit, via de mensen die het dichts bij het productie en uitvoerproces betrokken waren. 

Zoals bij de strijd om een binnenlandse reconversie van militaire naar civiele industrie, scheef IOT 

in die zin een grote verantwoordelijkheid toe aan de arbeidersorganisaties. Begin jaren ’80 merkte 

IOT op dat het morele aspect dat verbonden is aan de wapenhandel stilaan tot de 

arbeidersorganisaties begon door te dringen. Vakbonden leken volgens IOT niet meer ongevoelig 

voor de rol die Belgische wapens speelden als onderdrukkingsmiddel in de ontwikkelingslanden, 

en hun rechtstreeks negatief effect op de buitenlandse arbeiders. Het comité Neen aan de 

wapenhandel/Reconversie van de wapenindustrie probeerde daarom zo veel mogelijk via 

gesprekken en vergaderingen van de gelegenheid gebruik te maken binnen vakbondskringen het 

idee van reconversie bespreekbaar te maken. Hoewel IOT medio 1982 een zekere vooruitgang 

zag in hun opzet, bleef de bewustwording van de vakbonden zich vooral op het niveau van het 

morele aspect situeren. De economische waandenkbeelden, zoals IOT het stelde, van de militaire 

industrie als belangrijke vorm van werkgelegenheid, bleven volgens de beweging alsnog niet 

ontmaskerd.263 

 

3.3. Gedeelde ideologie  
 

Bij een transitie naar een andere maatschappij, waarbij verandering volgens IOT vooral vanuit de 

samenleving diende te komen, is samenwerking een belangrijk gegeven. Voornamelijk vanaf begin 

jaren ’80 stelde IOT dan ook dat er bruggen moesten geslagen worden tussen de verschillende 

bewegingen die aan sociale verandering wilden werken. Groeperingen die actief waren rond vrede, 

ontwikkeling, milieu en de arbeidersstrijd moesten hun maatschappijvisie tot op een bepaald niveau 

gaan gelijkstemmen, en een globaal kader waarbinnen naar een oplossing voor de verschillende 

deelproblemen werd gezocht moest worden ontwikkeld. IOT noemde dit naar eigen zeggen de 

bondgenotenpolitiek.264 Het is in die zin dat IOT de samenhang tussen de verschillende 

maatschappelijke problemen probeerde te verduidelijken, en naar mogelijke gezamenlijke 

oplossingen zocht. In de voorgaande paragraaf kwam de visie van IOT op de link met enerzijds de 

 
261 Protest, 1982, september-oktober, 20; Protest, 1982, november-december, 7. 
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264 Protest, 1981, januari-februari, 3; Protest, 1984, maart, extra editie, 4. 
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arbeidersbeweging en anderzijds de derdewereldbeweging al kort aan bod, waarbij de beweging 

een grote verantwoordelijkheid toeschreef aan de arbeidersbeweging in de strijd om reconversie, 

en een partner vond in de derdewereldbeweging bij de bewustwording rond de internationale 

wapenhandel. Daarnaast legde IOT ook de link met de milieubeweging en de vrouwenbeweging, 

waarbij ze de werking binnen deze bewegingen koppelden aan de vredesproblematiek.  

 

3.3.1. Milieubeweging 

 

De Belgische en Vlaamse milieubeweging kent haar oorsprong al in het begin van de 20e eeuw, 

toen in 1910 de ‘Belgische vereniging voor Natuur- en Stedeschoon’ werd opgericht.  Dit initiatief 

was ontstaan vanuit een bezorgdheid van voornamelijk burgerlijke kringen, die zich bekommerden 

om de ethische, recreatieve en natuurwetenschappelijke functies van de natuur. Vanaf midden 

jaren ’60 van de 20e eeuw ontwikkelde de Vlaamse milieubeweging zich zoals in de rest van West-

Europa van overwegend lokale en regionale bewegingen tot een nationale en zelfs internationale 

beweging. Met het emancipatorisch denken en de geest van mei ’68 ontwikkelde zich binnen een 

brede laag van de samenleving ook een zeker milieubewustzijn.  De verbreding van het actieterrein 

en het mobilisatieveld hield bijgevolg ook een transitie in op het vlak van de probleemdefiniëring, 

de organisatiestructuur en de instituties waartegen de beweging zich richtte.265    

 Het was in deze context dat het protest tegen kernenergie zich vanaf de eerste helft van de 

jaren ’70 ontwikkelde. In de nasleep van de Jom Kipoeroorlog hadden de Arabische olielanden een 

embargo afgekondigd tegen de Verenigde Staten en een aantal West-Europese landen die militaire 

of logistieke steun verleend hadden in het conflict. De westerse landen, die economisch sterk 

afhankelijk waren van de ruwe olie uit het Midden-Oosten, ondergingen in 1973 ten gevolge 

daarvan een eerste oliecrisis. Alternatieve energiewinning drong zich op, waarbij nieuwe 

kernenergieprogramma’s hun ingang vonden in West-Europa. Met de cijfers van het rapport van 

de Club van Rome (1972) in gedachten, die wezen op de uitwerking van de ongebreidelde 

economische groei op het milieu, en de bekende risico’s van kernenergie, rees het burgerprotest 

tegen deze nieuwe energievorm.266 Ook in België maakten verschillende elektriciteitsproducenten 

in de winter van 1973 hun plannen bekend voor de plaatsing van kerncentrales in Zeebrugge, 

Nieuwpoort en de Panne, waarbij er spontaan verschillende lokale actiegroepen ontstonden. Naar 

voorbeeld van buitenlandse groeperingen uit onder meer Engeland en Nederland bundelden deze 

actiegroepen in 1974 hun krachten  in de ‘Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop’ (VAKS), die tot 

eind jaren ’80 de spits van het antikernprotest in België en Vlaanderen vormde.267   

 In de context van de rakettenprotesten begin jaren ’80 merkte IOT een zekere toenadering 

van VAKS tot de Vlaamse vredesbeweging op, wanneer VAKS stelde dat de anti-

kernenergiebeweging en de anti-kernwapenbeweging eigen twee delen waren van eenzelfde anti-

kernbeweging.268 Gebaseerd op onder meer de visie van de Amerikaanse wetenschappers en 

milieuactivisten Amory Lovins en Hunter Lovins bevestigde IOT deze stelling.269 In de lijn met de 

 
265 Hein-Anton Van Der Heijden, “De milieubeweging in de twintigste eeuw”, Belgisch Tijdschrift 
voor Nieuwste Geschiedenis 3 (2004): 455–56. 
266 Guido Steenkiste, “We hadden gelijk”, Oikos 57, nr. 2 (2011): 4. 
267 Van Der Heijden, “De milieubeweging in de twintigste eeuw”, 460. 
268 Protest, 1982, januari-februari, 19. 
269 Protest, 1982, januari-februari, 19; zie: Amory B. Lovins en L. Hunter Lovins, Energy/war, 
breaking the nuclear link (San Francisco: Friends of the Earth, 1980). 
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opvatting van IOT dat geweld iets inherent is aan de mensheid, argumenteerden Lovins en Lovins 

dat de menselijke samenleving te verscheiden, het nationalisme te sterk en de menselijke 

agressiviteit te diep geworteld is om het vreedzaam en gewelddadig gebruik van atoomkracht lang 

gescheiden te houden.270 In deze optiek lieerde IOT de vredesproblematiek met de strijdpunten 

van de milieubeweging, en koppelde hieraan haar definitie van direct en indirect geweld. 

 

Link met direct geweld 

 

Op het niveau van direct geweld stelde IOT dat kernenergie in al haar vormen de verspreiding van 

kernwapens rechtstreeks in hand werkte, omdat “zij de kern vormt van alle activiteiten die vandaag 

overal ter wereld kernwapens voortbrengen.”.271 Vreedzame kernenergie en de atoombom vormde 

volgens IOT als het ware een Siamese tweeling, waarbij het onmogelijk was het ene te aanbidden 

en het andere af te wijzen.272  Aldus IOT ging het in beide gevallen om dezelfde atoomsoorten en 

dezelfde technische processen, waardoor elk splijtbaar materiaal dat in de brandstofcyclus werd 

gebruikt ook kon worden ingezet om kernwapens te procederen. Invoering van kernenergie op 

grote schaal in conflictgebieden zou daarom onvermijdelijk tot een snelle verspreiding van 

kernwapens over de hele wereld leiden.273       

 Overigens linkte IOT nucleaire energie ook met het militair industrieel complex binnen 

België. De toenmalige grote elektriciteitsproducenten EBES en Intercom, die zich vanaf eind jaren 

’70 op nucleaire energie gericht hadden, waren volgens IOT onder controle van industriële en 

financiële belangengroepen zoals Groupe Bruxelles Lambert en Société Générale, die het in België 

voor het zeggen hadden. Deze belangengroepen controleerden eveneens de belangrijkste 

bedrijven die actief waren binnen de militaire industrie, zoals FN Herstal en Acec, wat zakelijke en 

politieke belangen in beide sectoren suggereerde. IOT vond onder meer een praktisch voorbeeld 

van de samenhang van deze zakelijke en politieke belangen binnen het bedrijf Acec. Deze 

elektromechanicafabriek had zich vanaf midden jaren ’70 toegelegd op de levering van 

elektronische uitrustingsstukken voor kerncentrales, maar met gelijkaardige technologieën 

eveneens op de productie van communicatiesystemen voor Leopoldtanks en andere gepantserde 

voertuigen. Naast de technische en fysische link tussen kernenergie en kernwapens bestond er 

volgens de beweging dus ook een link op economisch niveau.274 

 

Link met structureel geweld 

 

Buiten de onmiddellijke link met direct geweld situeerde de samenhang tussen de 

vredesproblematiek en nucleaire energie zich volgens IOT ook op het niveau van structureel of 

indirect geweld. Een eerste vorm van structureel geweld bevond zich volgens de beweging op het 

vlak van onrechtvaardigheid tegenover latere generaties. De opwekking van kernenergie vereist 

niet enkel een grote hoeveelheid kostbare en vervangbare grondstoffen, maar het zorgt zoals 

algemeen geweten ook voor aanzienlijke hoeveelheden nucleair afval. Tijdens de werking van een 

kernreactor worden hoogwaardig radioactieve afvalstoffen gecreëerd, die pas na verschillende 
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honderden jaren hun sterkte hebben verloren.  IOT stelde daarom dat generaties na generaties 

daarom opgescheept zaten met gevaarlijke stoffen, die in geval van verkeerde opslag een ernstige 

bedreiging vormden voor de ontwikkelingskansen en het welzijn van de samenleving.275 

 Nucleaire energie was volgens de zienswijze van IOT niet enkel een vorm van structureel 

geweld voor het leefmilieu en de samenleving, maar ook voor het politieke systeem en de 

gevestigde democratie waarbinnen onze samenleving functioneert. Een eerste bedreiging vormde 

zich volgens IOT op niveau van de nucleaire industrie zelf. Een kleine machtige politieke en 

economische elite had tegen beter weten van de bevolking in beslist om een nucleair 

energieprogramma op te starten. Wanneer echter de bewustwording door onder meer de invloed 

van de milieubeweging groeide, en deze elite hun politieke en economische belangen bedreigd 

zagen, zette deze volgens IOT dan ook alles op alles om de publieke opinie te beïnvloeden. IOT 

greep hierbij naar voorbeelden van burgerlijke beïnvloeding in het buitenland, wat ze fake news 

noemden, en waarbij de belanghebbenden dan ook de bevolking van de noodzaak van nucleaire 

energie met alle mogelijke middelen probeerden te overtuigen.276     

 Naast de verspreiding van fake news zag IOT vervolgens ook binnen de nucleaire 

installaties onregelmatigheden optreden. Sollicitanten die een tewerkstelling binnen een nucleaire 

faciliteit ambieerden moesten een uitgebreide selectie ondergaan, waarbij gepolst werd naar het 

karakter en de politieke voorkeuren. In Groot-Brittannië werd hierbij ook een persoonlijk dossier 

aangelegd, waarbij de werknemer doorheen zijn loopbaan op de voet gevolgd werd. Niet zelden 

werd in de statuten van de kernenergiebedrijven ook vermeld dat uitspraken over de werking, voor 

zover ze de belangen van het bedrijf in gedrang zouden kunnen brengen, eerst aan de 

bedrijfsleiding moesten worden voorgelegd. IOT zag in deze maatregelen een directe bedreiging 

van de vrije meningsuiting binnen het democratisch bestel, en een duidelijke link met de belangen 

van de beperkte regerende elite. Uitlekken van gevoelige informatie moest op deze manier 

verhinderd worden. Volgens IOT was de reden hiervoor dubbel. Enerzijds trachtten de 

belanghebbers de bewustwording bij de bevolking te verhinderen, en anderzijds mochten 

geldschieters in de nucleaire industrie niet aan het twijfelen worden gebracht omwille van morele 

principes.277             

 Een tweede bedreiging voor het politiek bestel en het democratisch principe vormde zich 

op het vlak van de veiligheidsrisico’s die aan deze vorm van energie verbonden zijn. Zoals eerder 

aangehaald gaat nucleaire energiewinning gepaard met een grote hoeveelheid nucleair afval dat 

generaties lang zijn gevaarlijke werking blijft behouden. Opslagplaatsen van nucleair afval vormden 

volgens IOT daardoor een zwakke plek binnen het huidige militaire verdedigingssysteem, waarbij 

een aanslag of vijandelijke aanval op een van deze plaatsen desastreuse gevolgen zou kunnen 

hebben.  Om de samenleving hiervan te vrijwaren moesten voor heel lange tijd strenge bewakings- 

en controlemaatregelen genomen worden in een stabiele politieke omgeving. IOT zag in deze 

opdringende maatregelen het gevaar voor de roep naar een autoritaire en onveranderbare 

maatschappelijke structuur, omdat alleen onder omstandigheden van absolute stabiliteit en 

controle de noodzakelijke beveiliging van dit afval verzekerd zou kunnen worden.278    
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Alternatieven voor kernenergie  

 

Om de samenleving van dit alles te vrijwaren, probeerde IOT niet enkel de bevolking te 

sensibiliseren over de connectie tussen kernenergie en kernwapens, maar ook om ideeën voor 

een alternatief te bieden. Het was voornamelijk bij de aangereikte oplossingen voor het nucleaire 

vraagstuk dat bij IOT een overeenkomstig streven met de milieubeweging naar boven kwam. In 

eerste instantie pleitte IOT voor een efficiënter en bewuster gebruik van energie, om zodoende 

verspilling en energietekort tegen te gaan. Een energiebewuste samenleving zou volgens IOT de 

volledige omschakeling naar kernenergie, met de bijhorende impact op de wereldvrede kunnen 

tegengaan.279             

 In tweede instantie keek IOT in de richting van alternatieve energiebronnen, wat zeer 

innovatief was en dicht bij de standpunten van de milieubeweging lag. Zonne-energie, windenergie 

en kleinschalige hydro-elektriciteit zouden in dat opzicht een waardig alternatief voor kernenergie 

moeten vormen. Volgens IOT vormden de bestaande kerncentrales niet enkel een obstakel voor 

deze transitie, maar werkten ze bovendien vertragend. Kerncentrales zouden namelijk in hun 

opzicht de vervanging van olie door goedkopere en meer duurzame alternatieven op de lange baan 

schuiven of zelfs uitsluiten. Bovendien creëerden kerncentrales nieuwe internationale spanningen 

over de controle van uranium, met een voortdurende verspreiding van kernwapens als 

nevenproduct, en een aanzienlijke bedreiging van het vredesideaal van IOT tot gevolg.280 

 

3.3.2. Vrouwenbeweging 

 

Net als bij de milieubeweging gaat de geschiedenis van het vrouwenactivisme in Vlaanderen ver 

terug in de tijd. Vanaf midden 19e eeuw ontsprong een eerste feministische golf die zich 

voornamelijk richtte op de emancipatie van de vrouw, wat tegen de eeuwwisseling resulteerde in 

een georganiseerde vrouwenbeweging. Het vrouwenactivisme binnen België kaderde binnen een 

brede internationale beweging die vanaf eind 18e eeuw op gang gekomen was, en waarbij onder 

meer de Engelse suffragettes een toonaangevend voorbeeld van uitgesproken militant feminisme 

waren. In België verliep de strijd voor de emancipatie van de vrouwen minder uitgesproken, maar 

dit nam niet weg dat er binnen de maatschappij een aantal merkbare verschuivingen optraden. 

Spilfiguren zoals Zoë Datti de Gamond, Isala Van Diest en Marie Poplin streden in die zin niet enkel 

voor vrouwenstemrecht, maar ook vooral voor betere vormingskansen, gunstige 

arbeidsvoorwaarden en burgerlijk recht.281        

 Het feit dat de vrouwenbeweging zich manifesteerde rond het subject zelf, de vrouw, 

betekende ook dat hun strijd raakte aan alle levenssferen. Hun eisen overstegen individuele 

strijdpunten zoals de arbeidersstrijd, leefmilieu, ontwikkeling en vrede, waardoor de 

vrouwenbeweging doorheen haar geschiedenis veel aansluiting vond met andere sociale 

bewegingen.282 Symbolisch hiervoor is de bekende slogan “We want bread, but we want roses too!” 

die Rose Schneiderman meedroeg in 1912, bij de textielwerkstersstaking in Massachusetts. 
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Hiermee doelden ze op de stelling dat de vrouw, en bij uitbreiding de mens, niet enkel brood en de 

nodige basisbehoeften nodig heeft, maar ook rozen, wat symbool staat voor een menswaardig 

leven en alle maatschappelijke aspecten die daartoe bijdragen.    

 Vrede, en de strijd tegen mogelijke bedreigingen voor de vrede, was in deze optiek altijd al 

een belangrijk thema binnen de internationale vrouwenbeweging. Op 15 mei 1899 manifesteerden 

bijvoorbeeld duizenden vrouwen van verschillende nationaliteiten ter gelegenheid van de 

Internationale Vredesconferentie in Den Haag, waar een belangrijke basis voor de link tussen 

vredesactivisme en vrouwenactivisme gelegd werd. Een opmerkelijke discussie ging bijvoorbeeld 

over de doorwerking van het toen heersende nationalisme en militarisme in de Europese staten 

binnen het onderwijs. De deelnemende vrouwen meenden dat niet langer de oorlog en nationale 

trots binnen de klaslokalen moest worden onderwezen, maar wel de vrede. Ook tijdens de Eerste 

Wereldoorlog bleef de internationale vrouwenbeweging een belangrijke rol spelen in de strijd om 

de vrede. Onder meer in mei 1915 organiseerde de internationale vrouwenbeweging een 

internationaal feministisch congres met deelnemers van zowel de geallieerde als de centrale 

mogendheden, waarbij ze de later door de pers veroordeelde hoop op pacifistische samenwerking 

uitspraken.283            

 Na de Eerste wereldoorlog ebde de invloed van de internationale vrouwenbeweging 

gedeeltekijk weg, een evolutie die aanhield tot na de Tweede Wereldoorlog. Omstreeks 1965 

tekende zich echter een tweede feministische golf af, die kaderde binnen de maatschappelijke 

bewustwording van de naoorlogse generatie. Terwijl de eerste golf zich vooral richtte op de 

verwerving van basisrechten voor de vrouw, focuste de zogenaamde tweede golf vooral op een 

algemene mentaliteitsverandering en aanhorende thema’s. Voor het eerst kwamen punten zoals 

seksuele emancipatie, echtscheiding en abortus aan bod in het publieke debat. Geïnspireerd door 

de Amsterdamse Dolle Mina’s, vond in Antwerpen op 4 maart 1970 in een eerste actie van de 

Belgische Dolle Mina’s plaats. Deze socialistisch-feministische groep bond de strijd aan met wat 

zij de mannenmaatschappij noemden, en streed met ludieke en provocerende acties voor onder 

meer seksuele voorlichting, een wettelijk statuut voor abortus en tegen de onderdrukking van de 

gehuwde vrouw.284          

 Het is naar aanleiding van een forumgesprek over abortus georganiseerd door Dolle Mina, 

wat plaatsvond in december 1971 te Antwerpen, dat IOT voor het eerst openlijk haar steun 

verleende aan de Vlaamse vrouwenbeweging en bijtrad in de feministische strijd. Dolle Mina pleitte 

binnen dit debat om abortus als laatste middel binnen de cyclus van geboortebeperking officieel te 

erkennen. De beweging reageerde hiermee tegen de vele heimelijke en onwettelijke 

vruchtafdrijvingen, die veelal in ongezonde en niet steriele omgevingen plaatsvonden. “Baas in 

eigen lichaam”, de slagzin van Dolle mina, trad IOT naar eigen zeggen ten volle bij. IOT koppelde 

hieraan het ideaal van persoonlijke vrijheid en ontplooiing, die door het ontbreken van een 

wettelijke regeling niet beknot mocht worden.285 

 

De vrouw als spilfiguur in het vredesactivisme 

 

Voornamelijk vanaf begin jaren ’80 rakelde IOT de link met de vrouwenbeweging terug op, wat in 

de context van hun zogenaamde bondgenotenpolitiek kan worden gezien. De 
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kernwapenproblematiek, die vanaf eind ’79 zeer aanwezig was in het publieke debat, was een 

thema dat zeer sterk aanwezig was binnen de nationale en internationale vrouwenbeweging. De 

internationale vrouwendag op 8 maart 1980 stond met het programma ‘Tegen Kernenergie’ dan 

ook niet toevallig helemaal in het teken van deze problematiek. Ook de Belgische nationale 

vrouwendag in 1980, die anders dan de internationale vrouwendag op 11 november valt, ging door 

onder het motto ‘Vrouwen tegen geweld’. IOT meende daarom dat het de hoogste tijd was dat 

feministen en pacifisten elkaar vonden “in een gemeenschappelijke strijd voor een rechtvaardiger 

samenleven in een wereld die nog kansen biedt, als we de wapens het zwijgen opleggen en als 

we de conflicten op een niet-gewelddadige manier leren oplossen.”.286    

 Emancipatie en publieke mondigheid, twee kernthema’s waar de vrouwenbeweging de 

strijd voor aanging, behoorden ook tot de basisprincipes voor een andere, vredevolle samenleving, 

binnen de zienswijze van IOT. Gebaseerd op de inzichten van Helen Caldicott, een Australische 

kinderarts en bekend antinucleair activiste, was IOT ervan overtuigd dat vrouwen potentieel veel 

macht hadden, maar in de huidige samenleving niet opgevoed waren om macht uit te oefenen. IOT 

greep bij deze stelling terug naar een voorbeeld uit de nationale politiek, waar bij de 

regeringsformatie van Martens IV in oktober 1980 de besluitvorming vrijwel uitsluitend door 

mannen genomen was. Volgens de beweging werden vrouwen in de politiek naar een 

tweederangsfunctie gedegradeerd en veroordeeld tot politieke onmondigheid.287   

 IOT meende daarom dat veel potentieel en een zekere machtsuitoefening in de strijd voor 

een andere samenleving verloren ging. Volgens Caldicot en IOT staan vrouwen echter veel dichter 

bij het leven dan eender wie, “want zij brengen kinderen voort.”.288 IOT zag het dan ook als een 

plicht om als vrouw en moeder om “de wereld weer veiliger te maken voor hun baby’s”, en zich 

door middel van persoonlijke en politieke emancipatie in te zetten voor het vredesideaal.289 Hieraan 

koppelde de beweging opnieuw twee dimensies, met een verantwoordelijkheid op vlak van klein 

geweld, dat zich afspeelde op niveau van het gezin, en groot geweld, dat zich afpeelde op vlak van 

de maatschappij.            

 Binnen het gezin komt er op vlak van opvoeding vanzelfsprekend een grote 

verantwoordelijkheid op de schouders van de ouders terecht. IOT zag in dat opzicht de vrouw als 

de actor die het meest direct bij de opvoeding van de kinderen betrokken was. Zoals eerder aan 

bod kwam in de paragraaf over vredesopvoeding, was de opvoeding binnen het gezin volgens IOT 

een essentiële schakel in de vorming van kinderen tot psychisch en politiek bewuste volwassen.290 

Als spilfiguur in deze ontwikkeling meende IOT daarom dat de vrouw voldoende eerlijke kansen 

moest krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Ze diende zich vertrouwd te maken met politieke 

inhouden, zich bewust te worden van mondiale conflictsituaties zoals de nucleaire dreiging en de 

derdewereldproblematiek, om dit op haar beurt aan haar kinderen mee te geven.291  IOT ging zelfs 

verder en stelde dat de belemmering van vrouwelijke emancipatie, en de vasthouding van het 

conservatieve rollenpatroon binnen het gezin met de vrouw als onderdanig subject, een 

rechtstreekse bedreiging vormde voor de transitie naar een andere maatschappij.  Een niet actieve, 

onderdanige vrouw zou volgens de beweging op de duur ook “gedwee mannen kweken, en dat 
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speelt natuurlijk in de kaart van hen die geen maatschappelijke veranderingen wensen!”.292 

 IOT trok dit ideaal van een geëmancipeerde en bewuste vrouw binnen het gezin ook door 

naar haar positie en verantwoordelijkheid binnen de samenleving. Hieraan koppelde de beweging 

opnieuw het aspect van opvoeding en onderwijs, en legde in dat opzicht een directe link met de 

verschillende organisaties die zich verenigden onder de koepel van vrouwenbeweging. In de 

context van de rakettenprotesten zag IOT de voorlichting met betrekking tot deze problematiek als 

een essentiële taak binnen de werking van vrouwenhuizen en vrouwenorganisaties. Voor 

praktische en inhoudelijke steun met betrekking tot een vormingsprogramma konden de 

verschillende vrouwenorganisaties hiervoor overigens naar eigen zeggen bij IOT aankloppen. 

Naast een duiding van deze problematiek moest volgens IOT binnen de vrouwenwerking ook meer 

worden ingezet op inzicht in mogelijke alternatieven zoals sociale verdediging en reconversie, 

waarbij deze ideeën zich dan weer via de vrouwenbeweging zouden verspreiden in de 

maatschappij.293   

 

4. Casestudies 
 

Om een goed beeld te vormen over de werking, organisatie en inhoud van de beweging, en hoe 

die zich verhield tegenover het theoretisch model van de nieuwe sociale bewegingen, is niet enkel 

een diepere kijk op de drie voornaamste kenmerken van belang. Ook een nadere blik op enkele 

effectieve acties van IOT waarmee de beweging zich naar duiten toe profileerde kan in deze zin 

enkele belangrijke inzichten opleveren. Bovendien kan de afzonderlijke belichting van twee 

effectieve acties, één tijdens de beginperiode van de beweging, en één tijdens de late periode van 

de beweging, helpen verduidelijken hoe IOT zowel op ideologisch als op organisatorisch vlak 

evolueerde.           

 Naast diverse manifestaties, protesten en acties rond hun vaste standpunten, trad de 

beweging ook enkele keren op de voorgrond bij gebeurtenissen die de politieke en publieke agenda 

op dat moment beheersten. Tussen 1973 en 1977 nam IOT bijvoorbeeld duidelijke stelling in ten 

opzichte van het defensiebeleid van Paul Vanden Boeynants, die met zijn 

legerhervormingsplannen en de zogenaamde aankoop van de eeuw in het oog van de publieke 

storm terecht kwam. Ook tijdens de verscheurende rakettenprostenten, die tussen 1979 en 1985 

de publieke opinie in de ban hielden, trad IOT heel duidelijk met eigen standpunten naar voor. Via 

een benadering van deze casestudies moet dan ook duidelijk worden hoe de houding en 

standpunten van IOT tegenover deze specifieke gebeurtenissen in verband kan worden betracht 

met de voorgaande analyse van de ontstaansgeschiedenis, organisatiestructuur en ideologie.   

 

4.1. Het Plan VDB (1973) 
 

Het einde van de Cubacrisis in oktober 1962 en de installatie van een rechtstreekse telexlijn 

Washington -Moskou, als direct gevolg van het conflict, leidden een periode van algemene 

ontspanning tussen de twee grootmachten in. Het tweede deel van de jaren ’60 en het eerste deel 
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van de jaren ’70 stonden zo in het teken van vreedzame co-existentie. Hoewel de uitwerking 

uiteindelijk beperkt bleef, brachten de SALT-verdragen de Verenigde Staten en de Sovjetunie aan 

de onderhandelingstafel, en kwam het idee van ontwapening ter sprake. De conferentie van 

Helsinki in 1975, waar een slotverklaring ondertekend door 35 landen uit voortvloeide, legde 

daarnaast de basis voor politieke, economische en maatschappelijke samenwerking tussen oost 

en west. Deze hoopvolle evolutie op vlak van defensie en politiek werd in het westen bovendien 

nog bijgegaan door een gunstig economisch regime.  In 1973 traden Ierland, Groot-Brittannië en 

Denemarken toe tot de EEG, wat de organisatie tot het sterkste economische blok ter wereld 

maakte.294            

 Deze internationale sfeer van détente en de economische ontwikkelingen in het westen 

hadden ook een rechtsreeks gevolg op de maatschappelijke, politieke en militaire evolutie binnen 

België en Vlaanderen. Zoals al in het eerste hoofdstuk aangehaald, kende vooral Vlaanderen een 

nooit eerder geziene periode van economische voorspoed. De welvaartstijging had tegen eind 

jaren ’60 een peil bereikt dat het daadwerkelijk mehrkbaar was in de samenleving. Er was sprake 

van sociale mobiliteit, een verhoogde consumptie binnen alle lagen van de bevolking en meer 

individuele vrijheid. Op politiek vlak nam de ideologische verkramping af, en figuren zoals minister 

van Buitenlandse Zaken Pierre Harmel speelden een actieve rol in de gevoerde 

ontspanningspolitiek. De verhitte internationale verhoudingen die de jaren ’50 en begin jaren ’60 

gekenmerkt hadden leken ver weg, en de rechtstreekse betrokkenheid van België en Vlaanderen 

in de Koude Oorlog was langzaam maar zeker naar de achtergrond verdrongen.295  

 Het ontspannen internationale klimaat had daarnaast ook een invloed op de politieke 

besluitvorming met betrekking tot de Belgische defensie. De defensie-uitgaven, uitgedrukt in Bruto 

Nationaal Product bedroegen begin jaren ’50, in de context van onder meer de Koreaoorlog, nog 

bijna 5%. In 1960 was dit al naar 3,4% van het BBP gezakt, met een verdere dalende evolutie tot 

2,9% in 1970.296 Een gelijke trend was merkbaar binnen het personeelsbestand, waarbij tussen 

1969 en 1972 het totale effectief van de Belgische landmacht met meer dan 10.000 manschappen 

verminderd was.297  België dreigde hierdoor bijna niet meer aan de vereisten van het NAVO militaire 

bondgenootschap te voldoen, waardoor de kans bestond dat het land in geval van gevraagde 

interventie niet op de voorgeschreven manier zou kunnen reageren en interveniëren. Dringende 

maatregelen en een doortastte aanpak drongen zich daarom op. Het was Paul Vanden Boeynants, 

aangetreden als Minister van Landsverdediging onder Eyskens VI (januari 1972-oktober 1973), die 

deze opgave op zich nam en tussen 1972 en 1977 enkele ingrijpende herstructureringen en 

investeringen doorvoerde.298  

 

 

 

 
294 Van den Wijngaert en Beullens, Oost West, West best, 60. 
295 Van den Wijngaert en Beullens, Oost West, West best ,138–39. 
296 Van den Wijngaert en Beullens, Oost West, West best, 60. 
297 Van den Wijngaert en Beullens, Oost West, West best, 60; Zie grafiek 3. 
298 Van den Wijngaert en Beullens, Oost West, West best, 139. 
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Grafiek 3. 299 

 

4.1.1. Legerhervormingen 

 

In de loop van 1972 werkte Vanden Boeynants in samenwerking met militaire en politieke adviseurs 

een eerste versie van het hervormingsplan voor de Belgische strijdkrachten uit, wat op 17 

november 1972 goedgekeurd werd door de ministerraad. Het plan behelsde maatregelen op het 

vlak van personeel zodat hij enerzijds aan binnenlandse politieke eisen, en anderzijds aan de 

vooropgestelde voorwaarden van de NAVO kon voldoen. Op strategisch vlak streefde VBD ernaar 

om de Belgische strijdkrachten, en bij uitbreiding ook de territoriale orde- en staatsinstellingen, 

optimaal voor te bereiden op de zogenaamde “allesomvattende strijd tegen de binnenlandse 

subversie.”.300           

 Sinds 1945 was het Belgische leger nooit echt in opspraak gekomen in de publieke opinie. 

Ook binnen het parlement was de discussie rond het Belgische veiligheidsapparaat eerder 

beperkte gebleven tot enkele concrete eisen.301 De CVP had er omstreeks januari 1972 

bijvoorbeeld al geruime tijd op aangedrongen om de dienstplicht te beperken tot één gezinslid. De 

toenmalige BSP beloofde daarnaast al enkele verkiezingen lang aan hun kiezers dat de diensttijd 

 
299 SIPRI Military Expendure Database, beschikbaar via www.sipri.org, Stockholm International 
Peace Research Institute, geraadpleegd op 29.08.2019. 
300 Paul Ponsaers, Loden jaren: De Bende van Nijvel gekaderd (Oud Turnhout: Gompel & 
Svacina, 2018), 60; Burggraeve, Tavernier, en Vandeweyer, Van rechtvaardige oorlog naar 
rechtvaardige vrede, 200. 
301 Burggraeve, Tavernier, en Vandeweyer, Van rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede, 
28–29. 
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ingekort zou worden tot 10 maanden in plaats van 12 maanden, voor dienstplichtigen die in 

Duitsland gekazerneerd waren.302         

 Om tegelijk aan de politieke en NAVO-doelstellingen op vlak van defensie te voldoen, 

focuste VDB zowel op structurele als op sociale hervorming van het leger als eerste doelstelling. 

Met zijn hervormingen wou hij in de eerste plaats aan de NAVO-doelstellingen voldoen door een 

verhoging van de jaarlijkse begroting voor defensie, beperkt tot 4%. Daarnaast wou hij een betere 

verdeling van de militaire verplichtingen door de jeugd, om teneinde een verlichting van zowel de 

militaire loopbaan als de dienstplicht te bekomen. Op structureel niveau ijverde VDB naar een 

verlaging van de personeelskosten van 65% naar 53%, zodat op die manier meer budget vrijkwam 

voor nieuwe investeringen. Om niet te raken aan de operationele eenheden in NAVO-verband wou 

VDB deze besparingen doorvoeren in niet-operationele eenheden en de territoriale defensie.  Om 

deze verschuiving op te vangen zou VDB bijgevolg meer verantwoordelijkheden naar de rijkswacht 

toestuiven. Deze hervorming zou bovendien een vermindering van de diensttijd mogelijk maken, 

tot 10 maanden voor miliciens die in Duitsland gelegerd waren, en tot 12 maanden voor miliciens 

die binnen België gelegerd waren.303        

 Op sociaal vlak beoogde VDB in eerste instantie het uitstel voor studieredenen af te 

schaffen. Door deze wet konden achttienjarigen die na hun humaniora wensten verder te studeren 

een uitstel van dienstplicht aanvragen, om eerst hun studie te voltooien.304 Deze maatregel zouden 

volgens VDB niet enkel de publieke opvattingen tegenover de legerdienst verbeteren, maar ook 

bevorderlijk zijn voor de moraal van de dienstplichtigen. Door elke jongeman zonder onderscheid 

aan 18 jaar naar het leger te sturen, zou je lichtingen krijgen die veel homogener waren, en 

creëerde je daardoor “een grotere vormingswaarde op het sociale en civiele vlak”.305 In tweede 

instantie dacht VDB aan de invoering van een zogenaamde solidariteitsbelasting. Elke jongeman 

die geen legerdienst moest volbrengen zou op die manier een bijdrage moeten leveren, afhankelijk 

van zijn inkomen, wat volgens VDB een vorm van sociale rechtvaardigheid was.306  

 Een tweede belangrijke doelstelling waar het eerste plan van VDB op focuste was het 

concept van ‘globale verdediging’. Dit concept was er ook en vooral op gericht om destabiliserende 

binnenlandse subversie tegen te gaan, waar de aandacht van de NAVO al geruime tijd naartoe 

ging. Dat de NAVO en bijgevolg de nationale staatsveiligheid zich onder meer ging focussen op 

subversieve krachten in het binnenland, kan geïllustreerd worden door een voorbeeld binnen 

Vlaanderen. Vanaf de jaren ’50 was de KPB, een mogelijke bedreiging vanuit binnenlandse hoek, 

haar aanhang stelselmatig verloren, waarbij ze tussen 1971 en 1981 terugviel op twee zetels in het 

parlement. Deze terugval was sinds begin jaren ’70 gedeeltelijk gecompenseerd door het 

Maoïstische AMADA en Trotskistische RAL, die zich in de nasleep van mei ’68 als nieuw linkse 

partijen geprofileerd hadden. Hoewel hun omvang en impact relatief beperkt bleef, was het vooral 

hun revolutionair karakter dat de aandacht trok van de Belgische geheime diensten, in 

samenspraak met de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Volledig in de stijl van de vroegere Koude-

Oorlogssfeer was het dan ook vanuit de hoek van revolutionaire bewegingen dat een mogelijke 

binnenlandse bedreiging werd verwacht.307       

 
302 Protest, 1973, maart-april, 4. 
303 Raymond Stuyck, Paul Vanden Boeynants, boeman of superman? (Antwerpen, 1973), 201–2. 
304 Stuyck, Paul Vanden Boeynants, boeman of superman? 
305 Protest, 1973, maart-april, 5. 
306 Stuyck, Paul Vanden Boeynants, boeman of superman? 201. 
307 Van den Wijngaert en Beullens, Oost West, West best, 140. 



 

86 
 

 Een verhoogde integratie van de binnenlandse veiligheidsdiensten binnen de structuur van 

het leger, in het kader van zijn legerhervorming, en samenwerking met alle essentiële publieke 

instanties moest België op dit soort van bedreiging gaan voorbereiden. In De Standaard van 22 

februari 1972, bij het begin van zijn eerste ambtsperiode, stelde VDB dan ook dat een subversieve 

oorlog een waarschijnlijker hypothese was dan een apocalyptische kernoorlog of een herhaling 

van de Blitzkrieg van 1940.308 Een grote verantwoordelijkheid hiervoor werd door VDB bij de 

rijkswacht gelegd. In die zin zou een geïntegreerd commando worden opgericht, onder leiding van 

de rijkswacht, dat zou instaan voor de binnenlandse verdediging en een verzekerde blijvende 

functionering van het staatsapparaat. Deze commandostructuur zou bestaan uit de rijkswacht zelf, 

het leger, binnenlandse zaken, openbare werken, verkeerswezen, economische zaken, en een 

nieuw opgerichte reservestrijdkracht binnen de rijkswacht.309 De uitbreiding van de 

verantwoordelijkheid van de rijkswacht behelsde bijgevolg ook een uitbreiding van haar 

wapenarsenaal, met modernere en zwaardere wapens. Dit ter beveiliging van personen en 

goederen die zouden worden bedreigd.310  

 

Scholierenprotest 

 

Wanneer de concrete inhoud van het plan VDB begin 1973 bekend raakte bleef een scherpe 

reactie binnen de samenleving niet uit. Vooral de plannen om het uitstel van dienstplicht om 

studieredenen af te schaffen stootte op hevig protest van scholieren uit het middelbaar onderwijs. 

De leerlingen vreesden dat de legerdienst hun studieplannen duchtig zouden dwarsbomen, en 

kwamen in de sfeer van algemene contestatie die er toen heerste op straat.311 Verspreid over meer 

dan 150 betogingen kwamen zo in januari 1973 ongeveer 100.000 scholieren op straat. Hoewel 

het protest vooral bestond uit afzonderlijke acties, nam het Nationaal Scholierenfront na enkele 

weken de centrale organisatie ervan voor haar rekening. Het protest kon daarnaast ook rekenen 

op de steun van verschillende ouderverenigingen en onderwijsinstanties, die zich op niveau van 

dat punt volledig achter de scholieren hadden geschaard.312     

 De hevige reactie uit de samenleving miste haar effect niet en de kwestie zorgde voor 

hevige beroering in het parlement. Begin februari 1973 reageerde Eerste Minister Edmond 

Leburton op de protesten en stelde dat dit het werk was van professionele agitatoren die de 

scholierencontestatie naar hun hand hadden gezet. Ook VDB had het over zogenaamde 

manipulatieve beroepsagitatoren. Met deze agitatoren bedoelde de regering het Maoïstische en 

Trotskistische AMADA en RAL, die inderdaad de strijd tegen het plan VDB als de speerpunt van 

hun campagne hadden gemaakt, maar waarvan de rechtstreekse invloed op de 

scholierenbeweging nog altijd twijfelachtig blijft.313 Verschillende ouderverenigingen en 

 
308 Protest, 1973, september-oktober, 6. 
309 Els Witte, Jan Craeybeckx, en Alain Meynen, Politieke geschiedenis van België van 1830 tot 
heden, 7de, herziene uitgave dr. (Antwerpen: Standaard, 2005), 332. 
310 Rudi Latoir, Waarom neen aan beroepsleger, plannen VDB (Revolutionaire Arbeidersliga, 
1973), 2. 
311 Burggraeve, Tavernier, en Vandeweyer, Van rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede, 
200. 
312 Van den Wijngaert en Beullens, Oost West, West best, 142. 
313 Burggraeve, Tavernier, en Vandeweyer, Van rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede, 
200–202. 
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onderwijsmiddens ontkenden dan ook deze connectie en zagen dit als pure Koude-

Oorlogsretoriek, die in deze fase van het mondiaal conflict al achterhaald was.314 

 

Een tweede versie 

 

Ondanks de beschuldigende reactie van Leburton en VDB gaf de regering snel toe aan de eisen 

van de scholierenbeweging. Het voorstel tot afschaffing van het uitstel voor studieredenen werd 

verworpen, en ook de solidariteitsbelasting werd geschrapt. Om echter aan de eisen op gebied van 

personeelsbestand te voldoen werkte VDB een tweede versie van het plan uit, dat op 4 mei 1973 

aan de ministerraad werd voorgelegd. Het plan betrof vooral grondige wijzigingen aan de structuur 

van het Belgisch leger en de regeling rond de dienstplicht, omdat het protest zich vooral daarrond 

concentreerde. Aan de idee van globale verdediging raakte hij niet.315    

 Deze definitieve versie van het plan VDB behelsde een volledige structurele reorganisatie, 

waarbij het Belgisch leger voortaan uit twee grote operationele blokken zou bestaan. Dit kaderde 

bovendien ook in de vorming van een gedeeltelijk beroepsleger, dat VDB voor ogen had. Het eerste 

geprofessionaliseerde onderdeel van het leger zou ter beschikking staan van de NAVO en zou de 

voorhoede in Duitsland gaan vormen. Deze groep zou voornamelijk bestaan uit beroepsvrijwilligers 

die voor een korte periode van 3 tot 5 jaar bij het leger zouden blijven. Hun opleiding zou dan ook 

langer duren dan deze van de dienstplichtigen, waarbij ze vertrouwd geraakten met 

gespecialiseerde wapensystemen. Het tweede legeronderdeel zou daarnaast voornamelijk 

bestaan uit dienstplichtigen, en belast worden met algemene steun aan de operationele 

strijdkrachten en een voortdurende hulp aan de natie.316      

 Om anderzijds de dienstplicht iets aantrekkelijker te maken, voerde VDB enkele nieuwe 

maatregelen in. Wanneer het leger erin slaagde om tot in 1978 6000 vrijwilligers per jaar te 

rekruteren, dan stelde VDB dat de diensttijd vanaf 1978 naar 6 maanden zou kunnen worden 

gebracht. Dit betekende met andere woorden een halvering van de diensttijd. Een 3000-tal 

dienstplichten kon vanaf dan ook beschikbaar gesteld worden om voor een beperkte tijd binnen 

een maatschappelijke organisatie tewerkgesteld te worden. Als het ware een soortgelijke regeling 

zoals de burgerdienst. Tenslotte kwam VDB ook tegemoet aan de eisen die zijn partij, de CVP, 

voordien al gesteld had, en beperkte de dienstplicht tot één lid binnen het gezin.317 De tweede 

versie van het plan ging op 7 september 1973 opnieuw naar de ministerraad, waarbij de regering 

het dan ook definitief goedkeurde.318 

 

 

4.1.2. IOT en het Plan VDB 

 

De hervormingsplannen van Paul Vanden Boeynants hadden binnen de Vlaamse samenleving een 

opmerkelijke transitie teweeggebracht. Het veiligheidsbeleid was binnen de publieke opinie een 

 
314 Van den Wijngaert en Beullens, Oost West, West best, 140. 
315 Burggraeve, Tavernier, en Vandeweyer, Van rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede, 
202–3. 
316 Protest, 1973, september-oktober, 17-18. 
317 Protest, 1973, september-oktober, 17-18. 
318 Burggraeve, Tavernier, en Vandeweyer, Van rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede, 
203. 
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gevoelig punt van discussie geworden. De Standaard van 11 april 1973 stelde dan ook dat VDB 

bereikt had dat in ruime kring de belangstelling voor defensie en leger sterk toenam.319 De 

opstandige geest die kenmerkend was in de context van mei ’68, had zich bovendien verspreid 

naar alle takken van de samenleving. Binnen het onderwijs was een democratisering doorgevoerd, 

werknemers hadden meer inspraak gekregen bij de bedrijven, en door onder meer de scherpe en 

kritische rol van de media was de afstand tussen burger en politiek kleiner geworden. Het nationale 

en internationale veiligheidssysteem bleef binnen deze evolutie echter staande als een 

ontoegankelijke, archaïsche organisatie, waar nog niet aan het strikte gezag geraakt was. Ook dit 

werd nu in vraag gesteld. 320          

 Een reactie van IOT op het plan VDB bleef uiteraard niet uit. IOT reageerde, voornamelijk 

in het tijdschrift Protest maar ook in actieve ondersteuning van scholierenacties, niet enkel op de 

inhoud van het plan, maar ze maakten van de ontstane commotie en de publieke interesse gebruik 

om het plan te kaderen binnen de brede context zoals zij het stelden. In dat opzicht probeerden ze 

de verhouding tussen het plan VDB en de NAVO te verduidelijken, de link met het militair-

industrieel complex bloot te leggen, en de gevolgen ervan voor het direct en structureel geweld 

binnen de mondiale samenleving te duiden. 

 

VDB en de NAVO 

 

Zoals eerder aan bod kwam, was IOT niet te spreken over de gevolgde afschrikstrategie van de 

NAVO en de actieve betrokkenheid van België binnen deze organisatie. De afschrikstrategie had 

volgens IOT de bewapeningswedloop rechtstreeks in de hand gewerkt, en was bovendien het 

belangrijkste excuus voor de interne dynamiek van het militair-industrieel complex (MIC).321 IOT 

stelde in die zin dat het plan VDB en de Belgische defensiepolitiek “niet als losstaande feiten 

kunnen beschouwd worden. België maakt immers deel uit van de NAVO en als dusdanig zal haar 

defensiepolitiek aan de algemene strategie, taktiek en politiek van de NAVO aangepast moeten 

worden.”.322 VDB had bij communicatie en verantwoording naar het brede publiek trouwens zelf 

meermaals beroep gedaan op de stelling dat hij de NAVO-verplichtingen moest nakomen, en de 

legerhervorming geen vrijwillige keuze was.323       

 Voor IOT was de verantwoording voor de legerhervorming in het kader van de NAVO-

verplichtingen in eerste plaats niet zo evident, en was dit alles uiteindelijk gebaseerd op politieke 

onwil van de Belgische regering om deze verplichtingen naast zich neer te leggen. Als mogelijke 

rechtvaardiging om af te zien van deze verplichtingen verwees IOT naar een naar eigen zeggen 

paradoxale stelling in het eerste van het Noord-Atlantisch verdrag.324 Dit omvat dat de lidstaten 

zich ertoe verbinden zich in hun internationale vetrekkingen te onthouden van bedreiging met of 

gebruik van geweld op enige wijze, welke onverenigbaar is met de doeleinden van de Verenigde 

Naties. De strategie van wederzijdse afschrikking, die de NAVO hanteerde, was volgens IOT 

volledig in strijd met het eerste artikel. “De binnen de NAVO gangbare strategie berust immers op 

‘verdediging door afschrikking’ en afschrikking heeft toch wel iets te maken met het dreigen met 

 
319 Burggraeve, Tavernier, en Vandeweyer, 203. 
320 Van den Wijngaert en Beullens, Oost West, West best, 142. 
321 Zie punt 3.2.1. Sociale verdediging 
322 Protest, 1973, november-december, 4. 
323 Protest, 1973, september-oktober, 5. 
324 Protest, 1973, november-december, 7. 
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geweld”, stelde IOT.325 Onder meer omwille van deze belangrijke tegenstrijdigheid kon België 

volgens de beweging kiezen voor een alternatieve defensie, en zich terugtrekken uit het NAVO-

bondgenootschap.  Het feit dat België ervoor koos om aan de voorwaarden te beantwoorden, “dan 

is dat omdat de politieke wil ontbreekt om zich van die ‘verplichtingen’ af te maken.”.326   

 Omdat de regering, en VDB in het bijzonder, er door de legerhervorming alles aan deed om 

aan de NAVO-vooraarden te beantwoorden, was dit volgens IOT een duidelijk teken dat België de 

NAVO-strategie volledig onderschreef. Conform de gevolgde strategie wou de NAVO aldus vanuit 

een machtspositie naar een ontspannen verhouding streven, waarbij afschrikking doormiddel van 

een gelijkwaardige slagcapaciteit de kern van dit concept uitmaakte. Om deze machtspositie te 

behouden was, aldus IOT, een constante investering en een voortdurende verbetering van de 

militaire macht een vereiste.327          

 Een toenmalig aandachtspunt van de NAVO om deze positie te behouden was de 

zogenaamde flexible response strategy. Deze strategie was gebaseerd op de stelling dat door de 

bewapeningswedloop en het inzetten op de afschrikkingsstrategie met kernwapens, de aandacht 

voor conventionele oorlogsvoering naar de achtergrond verdwenen was. Conventionele of niet-

nucleaire wapens zoals tanks en vuurwapens waren volgens de NAVO essentieel in een eerste 

fase van een mogelijke aanval, om de onmiddellijke inzet van kernwapens te voorkomen.328 Het 

NAVO-oppercommando stelde daarom dat de lidstaten actief moesten inzetten op enerzijds een 

vermindering het aantal manschappen, maar tegelijkertijd ook op een hogere specialisering en een 

investering in modern materieel, om zodoende op alles voorbereid te zijn. Deze mobiele, flexibele, 

goed uitgeruste gevechtstroepen moesten bijgevolg in staat zijn om een eerste kleinschalige 

conventionele aanval te kunnen afslaan.329        

 Volgens IOT kaderde het concept van ‘globale verdediging’, dat voorgedragen was door 

VDB, volledig in het idee van flexible response. Op alles voorbereid zijn betekende ook voorbereid 

zijn op destabiliserende subversie, zoals een guerrillaoorlog, waarvoor conventionele troepen maar 

ook de nationale militaire ordediensten zoals de rijkswacht uiterst nuttig zijn.330 IOT greep hierbij 

terug naar enkele concrete contemporaine voorbeelden. ‘Henegouwen ‘71’, een oefening door het 

Belgisch leger, ensceneerde grote rellen in de industriële centra, steden en havens, waarbij de 

lokale ordestrijdkrachten de wanordelijke situatie niet meer in de hand hadden. De binnenlandse 

strijdkrachten gingen daarom over tot een grootschalige ‘opruimingsactie’, met steun van de 

buurlanden Nederland en Luxemburg volgens de bilaterale akkoorden. Ook de Nationale 

Vereniging van Reserveofficieren was in die zin te vinden voor het concept van globale verdediging, 

wat in hun definitie bestond uit de bestrijding van guerrilla en subversie met militaire middelen.331 

 

 
325 Protest, 1973, november-december, 7. 
326 Protest, 1973, november-december, 7. 
327 Protest, 1973, september-oktober, 5. 
328 Protest, 1973, november-december, 7-8. 
329 Burggraeve, Tavernier, en Vandeweyer, Van rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede, 
29. 
330 Protest, 1973, november-december, 7. 
331 Protest, 1973, september-oktober, 7. 
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Figuur 3.332  

 

‘VDB flirt met de NAVO, 

die haar macht gebruikt 

om autoritaire regimes in 

Spanje en Turkije en de 

oorlog in de Portugese 

kolonies te steunen.’ 

 

Spotprent van Carlos 

Callens, alias ‘Karlos’, 

opgenomen door IOT in 

Protest 23, nov-dec 1973. 

 

        

VDB en economische belangen 

 

Constante investering en een voortdurende verbetering van militaire middelen om de machtspositie 

van de NAVO op peil te houden had volgens IOT ook een duidelijke link met de economische 

belangen, het MIC, en de algehele werking van het westers kapitalistisch systeem.333 De visie van 

IOT op de interne dynamiek dat het militair-industrieel complex in stand hield kwam eerder al aan 

bod.334 De verantwoording voor modernisering en optimalisering van het Belgisch leger door VDB 

en de regering zou de militaire industrie opnieuw ten goede komen. Onder meer de inzet op 

moderne conventionele wapens zou steeds duurdere wapen- en afweersystemen vragen, waarvan 

de productie steeds sneller en sneller zou moeten verlopen om het evenwicht tussen oost en west 

op peil te houden.335 IOT nam hierbij een opvallend radicaal anti-kapitalistisch standpunt in. Voor 

hen was het duidelijk dat “diegenen die het kapitaal in handen hebben, blij zijn met deze toestand: 

de bewapeningswedloop gaat ongehinderd verder, nieuwe betrekkingen, mogelijkheden, projecten 

liggen klaar zodat er opnieuw winst kan gemaakt worden.”.336 Er was voor IOT een duidelijke link 

 
332 Protest, 1973, november-december, 8. 
333 Protest, 1973, november-december, 9-10. 
334 Zie punt 3.1.3. Militarisme en de nationale en internationale politiek-militaire situatie 
335 Protest, 1973, november-december, 9. 
336 Protest, 1973, november-december, 10. 
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tussen nieuwe geplande investeringen, de kapitaalkrachtigen en de NAVO, want “het is dan ook 

niet verwonderlijk dat de meeste industriëlen de NAVO, haar legers, haar politiek verdedigen, want 

op die manier verdedigen ze zichzelf.”.337         

 Inzetten op moderne conventionele wapens zou volgens IOT ook steeds meer 

kapitaalinvestering van zowel de bedrijven als de overheid vragen. Het monopolie dat hierdoor 

ontstaat, waarbij enkel de grote bedrijven zoals FN Herstal in staat zijn om dergelijke investeringen 

te dekken, zou ook een zekere machtspositie creëren tegenover de overheid. IOT stelde dat 

dergelijke miljoenen- en miljardenprojecten de grote bedrijven ertoe zouden aanzetten om een 

zekere staatswaarborg voor hun investeringen te vragen. Sociale onrusten en stakingen zouden 

bijvoorbeeld voor meerkosten kunnen zorgen en de productie in het gedrang brengen. In die optiek 

koppelde IOT het concept globale verdediging van VDB, en inzet tegen destabiliserende subversie, 

met de economische belangen.338 Een groeiende militaire productie kon volgends de beweging 

noodgedwongen gewaarborgd worden door een “groeiende repressieapparaat” van de rijkswacht 

en de binnenlandse strijdkrachten.339 Vanuit een zeer links-economisch standpunt formuleerde IOT 

dat  “deze laatste moeten verhinderen dat arbeiders de plannen van multinationale ondernemingen 

tegenwerken of zich verzetten tegen verdere uitbuiting.”.340    

 IOT plaatste deze stelling overigens ook in internationaal perspectief, en koppelde hieraan 

het vijfde artikel van het Noord-Atlantische verdrag. Dit vijfde artikel, wat de essentie van het 

NAVO-bondgenootschap inhoudt, schrijft dat een aanval tegen één of meer van de lidstaten in 

Europa of Noord-Amerika als een aanval tegen haar allen zal worden beschouwd. Als er in België 

ooit dergelijke sociale onrusten op grote schaal zouden uitbreken, dan zouden de andere lidstaten 

volgens IOT snel ter plaatse zijn om tegen de wil van het volk het Westen te verdedigen.341 Daarom 

had aldus IOT de NAVO “een duidelijk offensief karakter gekregen”, want “in plaats van het volk te 

verdedigen, onderdrukt zij het. Ze is het repressieapparaat van onze Westerse economie 

geworden en verdedigt de belangen van de multinationals in plaats van het volk.” Het plan VDB 

sloot hier volgens IOT perfect op aan, want “om deze verdediging zo efficiënt mogelijk te maken, 

worden zowat in alle Europese landen legerhervormingen doorgevoerd.”.342   

 Het Belgisch leger zou na doorvoering van het plan VDB bijgevolg “in het beste geval alleen 

maar verdedigen wat men heeft”. IOT linkte dit niet enkel met direct geweld, maar ook met 

structureel geweld, want “Ons leger is onbekwaam om de mensen die onderdrukt, uitgebuit of 

gediscrimineerd worden de rechten te geven die hen toekomen. Niet in staat om het bestelen van 

de armen door de rijken te beëindigen. Onderbevoegd om al onze maatschappelijke problemen op 

te lossen.”.343 Eerder kwam al aan bod dat het vredesideaal volgens IOT niet bereikt kan worden 

zonder de aanpak van structureel geweld in de samenleving. IOT vroeg daarom openlijk aan VDB 

“of het niet belangrijker is de publieke opinie gevoelig te maken voor het lot van de mensen die niet 

alleen door hun fout onderontwikkeld zijn, of het niet interessanter zou zijn de maatschappij te 

hervormen dan leger of rijkswacht.” 344 

 
337 Protest, 1973, november-december, 10. 
338 Protest, 1973, november-december, 10. 
339 Protest, 1973, november-december, 10. 
340 Protest, 1973, november-december, 10. 
341 Protest, 1973, november-december, 10. 
342 Protest, 1973, november-december, 10. 
343 Protest, 1973, maart-april, 7. 
344 Protest, 1973, november-december, 22. 
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VDB en dienstweigeraars 

 

Op vlak van militair personeel behelsde het plan VDB een tweedeling van het Belgisch leger zoals 

eerdergenoemd. Een eerste categorie, een beroepsleger, dat hoofdzakelijk in Duitsland zou 

gekazerneerd zijn, en een tweede deel dat voornamelijk uit dienstplichtigen zou bestaan. Deze 

laatste categorie zouden slechts een korte militaire opleiding genieten, om daarna onmiddellijk 

ingezet te worden als ‘bestendige hulp aan de natie’. De tweede aangepaste versie van het plan 

bevatte dan ook het voorstel om een beperkt aantal dienstplichtigen voor een beperkte tijd in te 

zetten voor taken van algemeen nut, zoals hulp bij rampen, bejaardenhulp en gehandicapten- of 

jeugdwerk.345            

 Deze nieuwe wet klonk IOT verdacht in de oren, waarbij de taken van algemeen nut erg 

gelijkaardig leken aan het werk dat sommige dienstweigeraars en gewetensbezwaarden 

verrichtten, volgens de wet van 22 januari 1969. Tussen 1970 en 1973 was er in Vlaanderen een 

exponentiele stijging te merken in aantal gewetensbezwaarden, wat van 39 in 1970 naar 575 in 

1973 gestegen was.346 Dit waren uiteraard mensen die zich veelal om ideologische redenen niet 

akkoord gingen met het leger als machts- en veiligheidsorgaan binnen de Belgische staat.  Volgens 

IOT vormde dit een directe bedreiging voor de macht van de militairen, en voor de macht van 

iedereen die er baat bij had dat het leger binnen dezelfde organisatie en machtsstructuur bleef 

bestaan.347            

 Vanden Boeynants had volgens IOT dan ook deze wet ingevoerd om zoveel mogelijk 

mensen aan de burgerdienst te onttrekken, en in te lijven in een van de zogenaamde 

hulpverlenende eenheden. De burgerdienst bleef onder de hervorming nog altijd één jaar langer 

duren dan de legerdienst, wat IOT overigens als een sterke troef van VDB en zijn plannen zag. 

Daarmee trachtte hij aldus IOT om “kritische jongeren, die hem anders ontsnapt zouden zijn, onder 

controle te krijgen.” Moest dit lukken, “dan zal het niet moeilijk zijn om het repressief en militair 

apparaat rustig uit te breiden.”348 IOT riep via Protest en BDJ dan ook nadrukkelijk aan de 

toekomstige dienstplichtigen op om niet toe te geven aan deze nieuwe regeling. Burgerdienst bleef 

voor IOT, in de context van het plan VDB, het enige volwaardige alternatief voor militaire dienst, 

“omdat men door deze te vervullen een deel van de sociale onrechtvaardigheden kan helpen 

wegwerken, maar ook omdat men zijn kritiek op onze maatschappij kan veiligstellen en de 

hegemonie van het leger over deze maatschappij kan verzwakken.”349 

 

4.2. Intermezzo: publieke bewustwording en ‘Neen aan de 30 miljard’ 
 

De massale protestacties van scholieren, belangengroepen, vredeorganisaties en de nieuw linkse 

politieke oppositie tegen het Plan VDB  hadden een zeker bewustzijn aangewakkerd bij de Vlaamse 

samenleving. Was er in de jaren ’60 en begin jaren ‘70 weinig publieke commotie geweest rond 

vrede, veiligheid en defensie, dan speelde dit gezamenlijk thema nu meer dan ooit binnen de 

gemeenschap. De vraagstelling rond het Plan VDB breidde zich al snel uit naar vraagstelling rond 

de nationale defensie en haar plaats binnen de gespannen internationale verhoudingen tussen de 

 
345 Protest, 1974, januari-februari, 6. 
346 Zie grafiek 1. 
347 Protest, 1974, januari-februari, 6-7. 
348 Protest, 1974, januari-februari, 7. 
349 Protest, 1974, januari-februari, 7-8. 
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twee grootmachten. De Standaard van 19 februari 1973 berichtte in die zin dat veel jongeren zich 

afvroegen of de NAVO-defensie wel in dienst stond van de verdediging van democratische 

waarden, en dat zij hun legerdienst moesten invullen met nutteloze taken, onder een 

voorbijgestreefde discipline.350         

 Een tweede opstoot van contestatie kwam er kort nadien, toen in de winter van 1974-1975 

de plannen van Vanden Boeynants bekend geraakten om de verouderde F104 Starfighter 

gevechtsvliegtuigen te vervangen door nieuwe toestellen. Vooral het kostenplaatje van deze 

modernisering, 30 miljard Belgische Frank, werd door een groot deel van de publieke opinie als 

onaanvaardbaar beschouwd. Bovendien ontstond er een hevige concurrentiestrijd tussen de 

mogelijke leveranciers van deze nieuwe vliegtuigen, wat een zekere vorm van argwaan opriep bij 

de bevolking.  Een nationale manifestatie op 12 januari 1975 bracht dan ook ongeveer 15.000 

mensen van verschillende strekkingen en overtuigingen op de been om hun ongenoegen te uiten 

over de zogenaamde ‘aankoop van de eeuw’.351        

 Ook bij IOT bleef de reactie op dit gegeven niet uit. De beweging stond aan de wieg van 

het tijdelijk actiecomité ‘Neen aan de 30 miljard’, met Oxfam-wereldwinkels en IOT als belangrijkste 

actoren. Haar standpunten in verband met de link tussen de bewapeningswedloop, het militaire-

industriële complex en de investeringen in het Belgisch leger had IOT al in de campagne rond het 

Plan VDB duidelijk gemaakt. Daar kwam nu ook nog het effect van een klimaat van economische 

laagconjunctuur bij aansluiten. De economische crisis begon zich op alle vlakken van de 

samenleving af te tekenen, waarbij de werkloosheid tussen 1970 en begin 1975 gevoelig gestegen 

was. IOT, in de schoot van het actiecomité ‘Neen aan de 30 miljard’ vond naast het feit dat dit de 

wapenwedloop nog maar eens versterkte, dat een dergelijke investering in oorlogstuig totaal 

onverantwoord was gezien het ongunstige economische klimaat.352     

 “Nooit tevoren werd in België zoveel geld besteed aan zo weinig nuttige machines. Nooit 

heeft men de mensen zover gekregen om zulke vernederingen te slikken, en ze bovendien nog 

aan te sporen ‘spaarzaam’ te zijn.”, stelde IOT.353 Een gelijke investering in de maatschappij had 

in hun opinie dan ook 26.000 sociale woningen of 500 waterzuiveringsstations kunnen opleveren. 

Daarnaast had dit, aldus IOT, duizenden werkgelegenheden met zich kunnen meebrengen, wat 

ook door de regering een veelgebruikt argument was voor de instandhouding van de militaire 

industrie. IOT weerlegde dit argument en stelde dat er van dergelijke investering procentueel maar 

bitter weinig terug naar de samenleving vloeide. “De gemeenschap zelf krijgt slechts een klein deel 

terug in de vorm van lonen. De gemaakte gevechtsvliegtuigen kosten bij oefeningen en gebruik 

nog eens geweldig veel geld. ... Grondstoffen, onderdelen en arbeidstijd zijn dus nutteloos besteed 

geweest. Zo helpt men (de regering) de inflatie, en dit brengt dan weer economische crisis en 

werkloosheid mee.”354 Hoewel het felle protest vanuit de maatschappij, had dit weinig invloed op 

de besluitvorming van VDB. Hij noemde de protestanten naïevelingen en verraders. Hij weigerde 

 
350 Burggraeve, Tavernier, en Vandeweyer, Van rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede, 
204–5. 
351 Van den Wijngaert en Beullens, Oost West, West best, 142–43. 
352 Karlos Callens, Geen geschenken aan de oorlogsindustrie: antwoord aan de minister van 
Landsverdediging en zijn regering: geld en geweld: het moet anders! (Antwerpen: Aktiekomitee 
“Neen aan de 30 miljard”, 1975), 3–21. 
353 Protest, 1974, november-december, 8. 
354 Protest, 1974, november-december, 8. 
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een parlementair debat, en de parlementsleden drongen er ook niet op aan.355 De regering ging 

uiteindelijk door met haar plannen en kocht de vliegtuigen. Het Amerikaanse General Dynamics 

mocht uiteindelijk de vervanger voor de Starfighter leveren; de ondertussen welbekende F-16 

Fighting Falcon. 

 

 

 

 

Figuur 4.356  

 

 

‘Neen aan de 30 miljard’. Betoging 12 januari 1975. 

Brussel, 15.00 uur. 

 

 

Het actiecomité ‘Neen aan de 30 miljard’ riep met 

de verspreiding van deze affiche aan het brede 

publiek op om deel te nemen aan de nationale 

betoging op 12 januari 1975, tegen de aankoop van 

de nieuwe gevechtsvliegtuigen. Meer dan 200.000 

van dergelijke affiches werden over heel het land 

verspreid.357 Verantwoordelijk uitgever: Karlos 

Callens. 

 

  

Het silhouet afgebeeld op de affiche betreft een 

Mirage F1/M53 van Dassault, een van de vier 

producenten die in de koers waren om het contract 

binnen te halen. De keuze tussen de verschillende 

kandidaat-leveranciers veroorzaakte bovendien 

bijna een regeringscrisis, toen het Waalse RW en 

FDF de Mirage verkozen boven de F16, welke de 

voorkeur van de Vlaamstalige regeringspartijen 

genoot.358 

 

 

 

 

 
355 Burggraeve, Tavernier, en Vandeweyer, Van rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede, 
205. 
356 Figuur 4. Karlos Callens, Neen aan de 30 miljard, 1975. Affiche, 43 x 65 cm. Gent, Amsab-
ISG, af001487. 
357 Callens, Geen geschenken aan de oorlogsindustrie: antwoord aan de minister van 
Landsverdediging en zijn regering: geld en geweld : het moet anders!, 4. 
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4.3. Rakettenprotest en ‘Een kernkop, stem er niet op!’ (1979-1987) 
 

Hoewel het leek alsof ‘Neen aan de 30 miljard’ haar uitwerking en invloed op de politieke 

besluitvorming gemist had, zag de brede Vlaamse vredesbeweging de toekomst van het 

vredesactivisme positief. In die zin stelde het OCV in december 1976 dat de 30 miljard- actie, 

ondanks de niet zo concrete resultaten, een belangrijke rol had gespeeld op het vlak van 

bewustwording en verandering binnen de publieke opinie.359 Volgens Luc Vandeweyer waren de 

vredesmilitanten zich goed bewust van deze evolutie, en achtten ze een belangrijk segment van 

de publieke opinie rijp voor verdere acties. Het is in deze context dat IOT, Oxfam, Pax Christi en 

Vrede vzw naar buiten traden met het actiecomité ‘Neen aan de wapenhandel – Omschakeling 

wapenindustrie’. Dit schiep de kans om het Belgische militaire-industriële complex te linkten met 

de ondertussen zeer levende derdewereldproblematiek, en zo de slagvaardigheid tegenover het 

Belgische veiligheidsbeleid staande de houden. 360         

 De publieke bewustwording omtrent vrede en veiligheid, en de reactie op de besluitvorming 

van het gevestigde politieke bestel, bereikte haar hoogtepunt tussen 1979 en 1987 in de context 

van de rakettenproblematiek. De détente-sfeer die de jaren ’60 en begin jaren ’70 gekenmerkt had 

was verdwenen en de twee grootmachten leken opnieuw met getrokken wapens tegenover elkaar 

te staan. De meest zichtbare representatie van deze evolutie was ongetwijfeld het NAVO-

dubbelbesluit van 12 december 1979, waarbij de NAVO van plan was om honderden 

gesofisticeerde raketten op Europese bodem te installeren. Dat deze beslissing dergelijke sterke 

reactie veroorzaakte was een gevolg van verschillende evoluties. De maatschappelijke context was 

sterk veranderd in vergelijking met de jaren ’40 en ’50. En kritische houding tegenover het 

gevestigde politieke apparaat en de gespannen internationale situatie leek nu de norm. 

Vandeweyer stelt dat de groep mensen die in geen van de twee grootmachten vertrouwen had 

spectaculair gegroeid was. De vrees voor een allesverwoestende kernoorlog op het Europese 

vasteland leefde meer dan ooit.361             

 Zoals aangegeven in het eerste hoofdstuk poogde OCV en VAKA de stem van een brede, 

heterogene massa te gaan vertolken tegenover de regeringspartijen en haar politieke oppositie. 

Dit betekende een amalgaam van organisaties met verschillende achtergronden, verschillende 

overtuigingen, die hun eigen ideologie overstegen in de strijd tegen de kernraketten. Door het feit 

dat elke organisatie uiteraard nog haar eigen werking, organisatie en opvattingen behield, bleek 

uniciteit binnen de brede Vlaamse vredesbeweging al snel geen evidentie.362 Vandeweyer wees in 

zijn studie over de katholieke vredesactie op het feit dat er verdeeldheid merkbaar was binnen 

VAKA. Zo stelt hij dat de brede Vlaamse vredesbeweging er niet in geslaagd is de vier grote 

vredesorganisaties, IOT, Pax Christi, Vrede vzw en IKOVE, te bundelen. De toetreding van IKOVE 

tot VAKA bleef bijvoorbeeld voor veel lidorganisaties een heikel punt. Daarnaast bleef Pax Christi 

het statuut van waarnemer behouden, omdat de beweging VAKA niet representatief genoeg 

 
359 Burggraeve, Tavernier, en Vandeweyer, Van rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede, 
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360 Burggraeve, Tavernier, en Vandeweyer, Van rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede, 
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361 Burggraeve, Tavernier, en Vandeweyer, Van rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede, 
209. 
362 Burggraeve, Tavernier, en Vandeweyer, Burggraeve, Tavernier, en Vandeweyer, Van 
rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede 210–11. 
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vond.363            

 Ook Stafaan Walgrave benadrukte het feit dat er sinds het begin van VAKA een tweedeling 

bestond tussen de radicalen en de meer gematigden.364 De tweedeling tussen beide groepen 

situeerde zich volgens hem niet op het vlak van inhoud of programma, maar veeleer op het vlak 

van de gevolgde strategie om het politieke bestel zo goed en efficiënt mogelijk te beïnvloeden. Het 

was een feit dat VAKA doorheen de geschiedenis van de rakettenprotesten zich in een strategische 

tweedeling bevond. Enerzijds moest ze haar radicale standpunten in verband met plaatsingen 

verwijdering van de raketten aanhouden, om haar radicale achterban tevreden te stellen, en 

anderzijds probeerde de koepelbeweging een zo breed mogelijke coalitie te vormen met de 

belangrijkste partners uit het traditionele verzuilde middenveld.365 Ook IOT, die zeker in de 

beginperiode een prominente rol vervulde binnen VAKA, hield er als radicaal pacifistische 

beweging een eigen visie op de te volgen strategie en contacten met traditionele actoren op na. 

Naarmate de tijd vorderde en het rakettendebat intensifieerde, tekende haar individuele visie ook 

steeds duidelijker af tegenover de visie van de brede koepelbeweging. 

 

4.3.1. 1979-1982: Geloof in massaal rakettenprotest 

 

De geplande plaatsing van kernraketten op Belgisch grondgebied, wat eind 1979 bekend werd, 

was voor IOT al van bij het begin radicaal onacceptabel. Indien massaal publiek verzet de installatie 

ervan niet kon beletten, dan betekende dit volgens IOT een fatale stap in de 

bewapeningswedloop.366 Deze evolutie kaderde volgens hen vanzelfsprekend in de zogeheten 

afschrikstrategie, die zowel door de NAVO als het Warschaupact werd gevolgd. De nucleaire 

middellangeafstandsraketten die de NAVO op Belgisch grondgebied wou plaatsen vielen buiten de 

SALT II-akkoorden die enkel de limitering van intercontinentale kernkoppen omvatten. Voor IOT 

werd het daarom steeds duidelijker dat een atoomoorlog tussen de twee grootmachten in Europa 

tot de reële mogelijkheden ging behoren.367        

 Na een analyse van de politieke situatie stelde IOT in november 1979 vast dat de regering 

bestaande uit CVP (11), PS (8), BSP (6), PSC (5), en FDF (3) unaniem dreigde akkoord te gaan 

met de plaatsing van de raketten. In de oppositie was de VU en de KP volledig tegen, het Vlaams 

Blok voor, en de PVV onuitgesproken maar volgens IOT waarschijnlijk pro.368 IOT stelde 

aanvankelijk een grote hoop in op Pax Christi, die op een persconferentie meegedeeld had zich 

als christelijke vredesorganisatie op de CVP als meerderheidspartij te richten. Daarnaast lag 

volgens IOT ook de taak bij de bevolking om de atoomwaanzin te stoppen. Dit in de zin van massaal 

verzet, want “de parlementsleden moeten dus beïnvloed worden en moeten zich nadrukkelijk 

uitspreken”.369           

 
363 Burggraeve, Tavernier, en Vandeweyer, 210–11. 
364 Walgrave, Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen: Een sociologische verkenning van de 
milieubeweging, de derde wereldbeweging en de vredesbeweging, 113–14. 
365 Walgrave, Walgrave, Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen: Een sociologische 
verkenning van de milieubeweging, de derde wereldbeweging en de vredesbeweging, 113. 
366 Protest, 1979, extra editie Vijftig atoombommen op Vlaamse grond, 2. 
367 Protest, 1979, extra editie Vijftig atoombommen op Vlaamse grond, 3. 
368 Protest, 1979, extra editie Vijftig atoombommen op Vlaamse grond, 2. 
369 Protest, 1979, extra editie Vijftig atoombommen op Vlaamse grond, 2. 
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 Deze uitgesproken duidelijkheid hoopte IOT af te dwingen van de regering na de geplande 

betoging van 9 december 1979. Op 12 november 1979 was in samenwerking met onder meer IOT 

het ‘Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens’ opgericht, in voorbereiding van dit protest, dat zich 

toespitste op de aanwakkering van de publieke opinie en algemene mobilisatie. Hoewel weinig tijd 

daartoe, miste de inzet van VAKA haar effect niet. Bij de eerste rakettenbetoging stapten 50.000 

mensen mee op tegen een goedkeuring van de raketteninstallatie door de regering. Hoewel het 

standpunt van VAKA op veel gevolg binnen de publieke opinie kon rekenen, en de regering op dat 

moment een zware crisis doormaakte, besliste de regering alsnog in te stemmen met de productie 

van de raketten. In het kader van de onderhandelingen die nog aan de gang waren tussen oosten 

en west besliste de regering echter om de effectieve plaatsing ervan nog 6 maanden uit te 

stellen.370            

 Hoewel de regeringsbeslissing negatief uitdraaide, zag IOT dit niet als een volledige 

nederlaag voor de Vlaamse vredeskoepel en de gemobiliseerde massa. Volgens IOT was het de 

eerste keer sinds jaren dat er een gezamenlijk verzetsfront gegroeid was boven en buiten alle 

partijen om, met vertegenwoordiging van alle levensbeschouwelijke groepen. Door een sterk 

gedecentraliseerde coördinatie en mobilisatie van regionale en provinciale actiecomités was VAKA 

er bovendien in geslaagd om in een korte tijd dergelijke mensenmassa op de been te krijgen. VAKA 

had aldus IOT daardoor kunnen aantonen de meerderheid van de publieke opinie tegen de 

plaatsing van de kernraketten was, en dat er vooral in Vlaanderen nog een sterk gevoel van 

antimilitarisme leefde onder de bevolking. Een onverhoopt succes volgens IOT.371 Bovendien had 

VAKA volgens de beweging enigszins bereikt wat het wou bereiken met het massaprotest. Een 

open parlementair debat over de rakettenkwestie behoorde begin november 1979 tot de eisen, wat 

er daadwerkelijk gekomen was.372  

 

25 oktober 1981 

          

Het politieke debat rond de kernwapens was na 9 december 1979 allesbehalve gesloten. De VU 

had zich al op 16 oktober uitgesproken tegen de plaatsing. De KP en de BSP volgden kort nadien. 

In navolging van de oproep en inzet door Pax Christi was ook bij het ACW een toenadering tot 

VAKA te merken, door een fractie die zich verzette tegen de houding van de CVP. De Vlaamse 

vredeskoepel ging door met de mobilisatie, in voorbereiding van een nieuwe nationale betoging in 

het najaar van 1981. De mobilisatie kende een aanzienlijke uitwerking, en een totaal van 87 

verschillende organisaties sloten zich aan bij de beweging, of maakten duidelijk dat ze de 

standpunten van het vredesplatform ondersteunden. Ook het ACW sloot zich enkele weken voor 

de betoging unaniem bij VAKA aan, wat met haar grote achterban het mobiliserend effect 

aanzienlijk versterkte. De nationale betoging van 25 oktober 1981 kende dan ook een nooit eerder 

geziene opkomst, met ongeveer 200.000 deelnemers.373 Vanuit de regering kwam hierop de 

beslissing om de definitieve plaatsing nogmaals uit te stellen. In Genève waren in november 

overigens nieuwe onderhandelingen gestart, waardoor de besluitvorming op de lange baan 
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geschoven werd.374           

 Door het grote draagvlak bij de publieke opinie, zoals bleek uit de massale opkomst op 25 

oktober, zag IOT het als haar taak om de antikernwapenbeweging intens te begeleiden. Net als 

VAKA stelde IOT dat het vredesactivisme continuïteit vergde om zo de steun van de publieke opinie 

te behouden. IOT drong daarom bij haar leden aan om plaatselijk actiecomités op te richten of te 

vervoegen, waar der gewerkt moest worden aan de publieke bewustwording betreffende de 

kernwapenproblematiek, maar ook rond de brede internationale context en hun visie op direct en 

structureel geweld.375         

 Daarnaast stelde IOT vast dat de kloof tussen de burger en de politiek bijna overbrugbaar 

geworden was. Om uit deze impasse te geraken meende IOT dat er dringend duidelijkheid moest 

komen over de visie van het politiek bestel op de rakettenkwestie. Van de SP, VU en KPB, de 

oppositiepartijen die de actie ondersteunde, meende IOT dat duidelijkheid moest worden geschept 

over hun precieze standpunten en mogelijke gevolgen in geval van verkiezingsoverwinning. 

Daarnaast legde IOT een grote verantwoordelijkheid bij het ACW op vlak van vertaling van het 

protest naar de CVP. IOT ging zelfs verder en stelde dat “ACW-politici de kwestie moeten stellen 

en eventueel het gezag ontnemen van onkundige leiders uit de Tindemans-clan.”376  

 Ondertussen was de federale regering M. Eyskens op 21 september gevallen door een 

conflict over de financiering van de Waalse staalindustrie, waardoor nieuwe verkiezingen zich 

opdrongen. Op vlak van de uiteindelijke beïnvloeding van de politieke besluitvorming stelde IOT 

nog altijd het volste vertrouwen in de massaprotesten en de contacten met het verzuilde 

middenveld. Daarom meenden ze ook dat een uitdrukkelijk stemadvies vanuit de vredeskoepel niet 

nodig was. VAKA had een memorandum gestuurd naar alle partijen om hun standpunten te vragen. 

Volgens IOT was dit voldoende als iedereen zijn of haar conclusies daar kon uit trekken.377 

 

4.3.2. 1982-1985: Ontgoocheling en alternatieve actiemiddelen 

 

Doorheen 1982 en 1983 ging VAKA verder met plaatselijke acties om het rakettendossier onder 

de aandacht te houden, en bouwde de beweging verder uit op organisatorisch vlak. In de aanloop 

van de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 zette de koepel in op een campagne om gemeentes 

zichzelf kernwapenvrij te laten verklaren. Dit werd een succes, en door het grote aantal CVP-politici 

die zich solidair verklaarden met deze campagne werd de hoop van VAKA op een herziening van 

het plaatsingsbesluit gesterkt. Ook vanuit VAKA rees de nood naar duidelijkheid over de 

standpunten van de politieke partijen. De beweging startte eind 1982 daarom een campagne 

‘Raketten?, in geen geval’, wat voor een onvoorwaardelijke afkeuring van de rakettenplaatsing 

stond. Om deze campagne om te zetten in een uiting van publiek protest, plande VAKA een nieuwe 

nationale betoging die zou doorgaan op 23 oktober 1983. Als belangrijk verbindings- en 

overlegorgaan werkte OCV een nieuwe platformtekst uit met de standpunten en eisen van VAKA 

in het licht van de nieuw geplande nationale betoging.378      

 Wanneer begin 1983 OCV de voorlopige versie van de platformtekst uitrolde, bleek dit 
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echter conflictueus met de visie van ACW. De tekst ging uit van een onvoorwaardelijke afwijzing 

van de raketten, waarbij ACW, gezien haar connecties met de zuil, zich niet kon verbinden aan dit 

radicale standpunt. Hierop stelde ACW voor om in plaats van onvoorwaardelijke afwijzing een 

tijdelijke opschorting van het plaatsingsbesluit te eisen, als meer gematigde stellingname. 

Typerend voor de tegemoetkomende houding tegenover het ACW gaf VAKA hieraan toe, en 

wijzigde de platformtekst.379 Wanneer op de algemene vergadering ACW  zich echter bereid stelde 

om tot mobilisatie over te gaan, maar aangaf ook de gewijzigde tekst niet te zullen tekenen bleef 

een reactie bij IOT niet uit. IOT eiste van OCV en VAKA een terugkeer naar de oorspronkelijke 

platformtekst, met de onvoorwaardelijke afwijzing als belangrijkste eis. OCV en VAKA verworpen 

dit voorstel, waarbij IOT als enige organisatie binnen de koepel besliste om de platformtekst niet te 

ondertekenen. Als voorbeeld van hun radicale houding wees IOT in die zin op de paradoxale 

situatie dat “de organisaties die wel de tekst tekenen, alle stuk voor stuk eigenlijk de 

‘onvoorwaardelijkheid’ wensen maar de ‘tijdelijke opschorting’ nu officieel aanvaarden.”.380 

Uiteindelijk kwamen de betrokken partijen toch tot een compromistekst, waarna alle aandacht naar 

de mobilisatie en voorbereiding van 23 oktober ging.381      

 De nationale betoging van 23 oktober 1983 bracht uiteindelijk een mensenmassa van 

ongeveer 400.000 deelnemers op de been. Het grote succes ervan deed de vredeskoepel en al 

haar verbonden organisaties hopen op een positieve uitkomst van het parlementaire debat dat kort 

erna volgde. De ontgoocheling en het onbegrip was bij veel organisaties binnen de koepel echter 

groot toen een dertigtal CVP-politici, die overigens deelgenomen hadden aan de betoging, hun 

openlijke steun aan de regering en het plaatsingsbesluit uitten.382 Volgens Stouthuysen was dit een 

kenteringsmoment, waarbij de gevolgde strategie van massaprotest en de tegemoetkomende 

houding van VAKA tegenover ACW meer in meer in vraag werd gesteld binnen de koepel.383 

 IOT had het in die zin over een evolutie van depolitisering van het protest.384 In plaats van 

duidelijkheid in verband met de standpuntbepaling van de politieke partijen tegenover de het 

plaatsingsbesluit had het enkel nog meer onduidelijkheid opgeleverd. Onder meer de problemen 

rond de eenduidigheid van de platformtekst hadden er volgens de beweging voor gezorgd dat de 

eisen vanuit de vredesbeweging niet meer duidelijk vertaald werden naar het politieke bestel. IOT 

sprak zelfs van een massale vredeshappening in plaats van een betoging, met weinig effect op de 

politieke besluitvorming als gevolg.385 Toch meende IOT dat deze onduidelijkheid niet heerste in 

de publieke opinie. “Het lijdt geen twijfel dat verreweg de meesten die op 23 oktober opstapten in 

Brussel goed wisten waarom zij hebben betoogd: geen raketten was en is hun duidelijke eis.”, 

stelden ze.386 Daarom moest volgens IOT met dit potentieel ook een gepolitiseerde strijd worden 

gevoerd. “De vredesbeweging als politieke drukkingsgroepering, in dialoog met de politici als het 

kan, in confrontatie als het moet.”.387 
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Burgerlijke ongehoorzaamheid en belastingweigering 

 

Naar aanleiding van de teleurstellende uitkomst van de nationale betoging op 23 oktober 1983 

sprak IOT openlijk haar twijfels uit over de techniek en strategie van massaprotest. De invloed van 

de NAVO en de militaire en industriële belangengroepen woog volgens IOT te zwaar op het politiek 

bestel om via deze manier het plaatsingsbesluit te corrigeren. Het protest van een meerderheid 

der burgers was in die zin dan ook een lastige bijeenkomst waar de beslissingsnemers geen 

rekening wensten mee te houden.388 “Het failliet van de demonstratieve middelen” luidde volgens 

IOT een nieuw tijdperk in; dat van burgerlijke ongehoorzaamheid. Na 23 oktober had de Vlaamse 

vredesbeweging aldus IOT dan ook maar één keuze: “de 400.000 overtuigen dat burgerlijke 

ongehoorzaamheid het belangrijkste middel is om de politiek verantwoordelijken te dwingen om 

hun standpunt te herzien.”.389         

 Burgerlijke ongehoorzaamheid definieerde IOT als “een bewuste openlijke, politieke, 

geweldloze daad van wetsovertreding, gedaan als doel een onrechtvaardige wet te doen 

vervangen door een betere, of een voor de samenleving onheilvolle maatregel te voorkomen.”390 

Hiermee vertaalde IOT haar oproep van net na 23 oktober om een gepolitiseerde strijd te gaan 

voeren. Burgerlijke ongehoorzaamheid was volgens de beweging dan ook een goed voorbeeld van 

zo’n politieke daad. Het ontstond uit een zelfbewuste en kritische daad tegenover het bestaande 

systeem.391            

 Toch merkte de beweging hierbij op dat het doel een verandering binnen het systeem 

teweegbrengen was, en niet de volledige omverwerping van het systeem. Zoals uit de analyse van 

hun basisideeën blijkt, speelde de overheid een belangrijke rol in een mogelijke totstandkoming 

van het vredesideaal. Daarnaast was het gevestigde democratische politieke bestel een 

belangrijke pijler binnen het concept van sociale verdediging. In die zin zag IOT burgerlijke 

ongehoorzaamheid als een actie tegen onrechtvaardigheden in het systeem, tegen rollen die 

mensen binnen dit systeem spelen, maar niet tegen de mensen die deze rollen opnemen.392 IOT 

stelde overigens dat burgerlijke ongehoorzaamheid een actie is die tot het einde werd gevoerd. 

Daarbij beseften ze dat in dergelijke situatie er talrijke spanningen kunnen ontstaan, waarbij vrede 

en veiligheid versus democratie een gevaarlijke keuze kon worden.393     

 Dergelijk actiemiddel was volgens IOT daarom een middel waarnaar men greep wanneer 

andere actievormen, waaraan door het politieke bestel geen gehoor was gegeven, of uitgeput 

waren. Zoals ook het gevoel was na 23 oktober 1983. Zo redeneerden ze dat de overheid een 

aantal kanalen ter beschikking stelde waarlangs de bevolking haar ongenoegen kon uiten, zoals 
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een massabetoging. Wanneer deze kanalen onvoldoende aanwezig waren, of niet werkten, 

ontstond vervolgens de nood aan alternatieve actievormen als correctiemechanisme.394 De 

belangrijkste verantwoording voor de overgang naar deze actievorm was de stelling dat een wet 

die het algemeen belang van de samenleving niet ten goede kwam als onrechtvaardig kon worden 

beschouwd. Dan ontstond er volgens IOT een situatie waarbij de integriteit van het democratische 

politieke systeem bedreigd werd door het beleid van de dienstdoende regering.395 “Zoals het onze 

wettelijke en morele verplichting is te gehoorzamen aan rechtvaardige wetten”, zo had de burger 

aldus IOT ook “de morele verplichting ongehoorzaam te zijn aan onrechtvaardige wetten.”, want 

“Een onrechtvaardige wet is geen wet!”.396        

 Een voorbeeld van effectieve toepassing van burgerlijke ongehoorzaamheid waar IOT voor 

pleitte was belastingweigering. Al sinds begin jaren ’80 rees bij IOT het idee om dergelijke 

actievorm in te zetten in de strijd om de vrede. In oktober 1982 had de beweging in het tijdschrift 

Protest een oproep geplaatst voor een belastingconsulent die zich ertoe bereid voelde om het idee 

verder uit te werken.397 Eind 1982 zette IOT vervolgens haar schouders onder een werkgroep 

‘Vredesbelasting’, die later Vredesaktie (VRAK) zou worden, en bijgetreden werd door onder 

andere Oxfam Wereldwinkels.398          

 Het idee bestond erin een symbolisch gedeelte van de personenbelasting te weigeren, wat 

het gedeelde dat naar de defensiebegroting ging representeerde.  Voornamelijk na oktober 1983 

zag IOT een groeiend aantal mensen die vonden dat de overheid in haar defensiepolitiek de 

limieten van het democratisch fatsoen overschreden had. “Is het niet al te gek dat wij datgene 

blijven financieren waartegen wij ons verzetten?”, stelde IOT als vraag aan de maatschappij.399 IOT 

ging later, in 1986, zelfs nog verder in deze visie, en koppelde de defensiebelasting aan de 

instandhouding van het militair apparaat. Een moderne oorlog zou volgens de beweging een 

computergestuurde oorlog worden, waarbij de verantwoordelijkheid van de individuele militair 

verschoven was naar de staat. De belastingbetaler was aldus de passieve partner van de regering, 

die de financiële middelen voorzag aan de regering om dodelijke wapens te kopen.400  

 Een effectieve toepassing van dit idee ging van start na de ontgoocheling van 23 oktober. 

IOT riep de belastingbetaler op om bij de volgende belastingaanslag 500 BEF van het te betalen 

bedrag over te maken naar een speciaal opgericht vredesfonds. In maart 1984 waren hiertoe al 

een 1000-tal mensen bereid.401 De overheid zou toegang krijgen tot dit fonds, wanneer zij het recht 

op belastingweigering wegens vredesmotieven erkenden, en verklaarden deze som te spenderen 

aan initiatieven van algemeen nut voor de samenleving.402  Een belangrijk sein dat naar de overheid 

moest gaan was dat de bevolking een belastingaanslag niet betwistte, als essentiële pijler van 
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herverdeling, maar dat het geld wel enkel voor vredesbevorderende doeleinden mocht dienen.403 

Ook belangrijk hierbij, in de zin van burgerlijke ongehoorzaamheid als actie van algemeen belang, 

was dat er geen strafrechtelijk misdrijf werd gepleegd. Niet betalen omwille van morele of politieke 

motieven viel voor de fiscus onder dezelfde categorie als niet betalen omwille van geldgebrek. 

Daarom kon de fiscus geen gerechtelijke procedure opstarten. Bovendien betrof het een openlijke 

actie, die voordien bekend gemaakt was aan de fiscus, wat het onderscheidde van fraude en fiscale 

subversie.404 

 

4.3.3. 1985: ‘Een kernkop, stem er niet op!’ 

 

De radicale houding van IOT ten opzichte van het plaatsingsbesluit en haar oordeel over de 

beïnvloeding van de gevestigde politiek is een goed voorbeeld van de strategische tweedeling die 

zich vooral na oktober 1983 aftekende binnen VAKA. In het najaar van 1984 organiseerde VAKA 

een trefdag voor de ledenorganisaties, waar zowel de doelstellingen als de gevolgde strategie aan 

bod kwam. De doelstelling bleef behouden, de raketten mochten er in geen geval komen. Op vlak 

van strategie vond een zekere radicalisering plaats, onder meer door druk vanuit IOT. De 

bezorgdheid om de steun van de publieke opinie te verliezen door meer radicale actiemethodes 

mocht geen rem vormen voor directe, principieel geweldloze acties. Directe acties zouden 

bovendien de voorhoede gaan vormen van een nieuwe nationale betoging in de loop van 1985, 

die op dezelfde trefdag gepland werd.405       

 Voorjaar 1985 raakte echter bekend dat de regering de effectieve plaatsing van de 

kernraketten niet langer kon uitstellen. VAKA besliste daarop in overleg met OCV om op 17 maart 

1985 al een nieuwe nationale betoging te laten doorgaan. Door het meer geradicaliseerde karakter 

van VAKA en duidelijke onvoorwaardelijke eis om de raketten niet te plaatsen, distantieerde ACW 

zich van de vredeskoepel. De christelijke arbeidersbeweging besloot niet deel te nemen aan het 

protest en ook niet langer tot mobilisatie over te gaan. IOT reageerde scherp op deze beslissing 

van ACW. Aldus IOT was het beschamend dat ACW, die mee betoogde in ’81 en ’83 en een groot 

stuk van de regeringsmacht controleerde, haar principes overboord gooide en de kant van de 

regering koos. IOT bevestigde in die zin haar pluralistische opstelling, maar stelde ook dat ze niet 

zou aarzelen “om verder initiatieven te nemen om deze regering haar machtsbasis te ontnemen 

en ertoe bij te dragen dat deze regering bij verkiezingen wordt uitgesloten.”.406   

 Ondanks de afwezigheid van ACW was de opkomst voor de betoging van 17 maart 1985 

met 150.000 mensen een relatief succes. Dit succes werd echter overschaduwd door het 

regeringsbesluit van 14 maart om over te gaan tot de plaatsing van de kernraketten op de 

luchtmachtbasis van Florennes. Toch rees vanuit VAKA een nieuwe hoop op massamobilisatie als 

drukkingsmiddel, en plande een nieuwe betoging op 20 oktober 1985. Dat er eind 1985 ook 

parlementsverkiezingen gepland waren bood bovendien een uitstekende gelegenheid. Wanneer 

dit nieuws tijdens de zomermaanden bekend raakte bij de regering, besloot deze de geplande 

verkiezingen te verplaatsen naar een week vóór de betoging van 20 oktober. Op die manier zou 
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een eventuele succesvolle betoging geen invloed kunnen hebben op de verkiezingsresultaten.407 

Stouthuysen stelt dat er bij VAKA nog steeds een toegeeflijke en benaderende houding te merken 

was tegenover de christelijke zuil. De vredeskoepel wou daarom ten allen koste vermijden openlijk 

haar politieke voorkeuren uit de spreken in de aanloop van de verkiezingen, waardoor ze 

rechtstreeks geassocieerd zou worden met de oppositie.408  

 

Een duidelijke politieke boodschap 

 

IOT was een andere mening toegedaan dan VAKA. In aanloop naar de verkiezingen en de betoging 

van 20 oktober besliste de beweging een duidelijke politieke boodschap over te brengen naar de 

kiezer, en startte de campagne ‘Een kernkop, stem er niet op!’. Tijdens de laatste betoging van 17 

maart 1985 had IOT uit de protesterende menigte een massale roep om een regeringsval 

opgevangen. Daarnaast was ook het begrip ‘rakettenpartij’ gelanceerd, wat de CVP rechtstreeks 

linkte aan het plaatsingsbesluit. Voor IOT was dit een overduidelijk teken dat de vredesbeweging 

radicaal en politiek geworden was.409    In tegenstelling tot vier jaar terug, met de voorbereiding van 

de nationale betoging op 25 oktober 1981, zette IOT nu volledig in op politieke bewustmaking van 

de bevolking.             

 De onenigheid tussen VAKA en IOT over de te volgen strategie kwam overigens het best 

tot uitdrukking in de oktobereditie 1985 van het tijdschrift Protest. IOT drukte niet rechtstreeks haar 

twijfels uit over de VAKA-strategie, maar liet enkele misnoegde lezers aan het woord over hun 

positie tegenover de koepelbeweging. Lezer Luc Vanheerenthals meende dat het uitblijven van 

een beslissing van VAKA, om de betoging te vervroegen tot vóór de verkiezingen, van weinig 

respect getuigde tegenover de gemobiliseerde massa. Een direct politiek nut zou op die manier 

afwezig zijn.410 Ook Kris Van Hoeck was kwaad op VAKA en stelde dat het opzet van een nieuwe 

massabetoging misdadig was. De kaap van 400.000 betoging ging VAKA nooit meer kunnen 

overtreffen, waardoor elke volgende betoging met minder deelnemers als een nederlaag voor de 

vredesbeweging leek. VAKA had zich volgens deze lezer veel beter gefocust op diverse directe 

politieke acties.411           

 Het is in deze zin dat IOT enerzijds de strijdvaardigheid, en anderzijds de teleurstelling in 

de regering en massabetoging als actiemiddel die bij een groot deel van de massa leefde, 

probeerde om te zetten in een duidelijke politieke campagne. “Juist dit bewustwordingsproces 

zullen we moeten blijven voeden en doen groeien.”, stelde de beweging in juni 1985.412 ‘Een 

kernkop, stem er niet op!’ uitte zich voornamelijk in een intensieve bewustwordingscampagne naar 

de bevolking toe, met een grootschalige verdeling van posters, strooifolders, stickers en 

sloganbanden, bijgegaan door een pamflet met de nodige achtergrondinformatie.413  IOT lanceerde 

hiermee als het ware een frontale aanval tegen de regering, en wou naar eigen zeggen “doorstoten 
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413 Nachtergaele en Van Den Abbeele, Een kernkop, stem er niet op! 
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naar de grond van de parlementaire democratie.” Haar voornaamste doelstelling was aldus het 

kiesgedrag te beïnvloeden en een machtsverschuiving te bekomen.414     

 Door deze actie te lanceren was IOT er zich van bewust dat ze hiermee mogelijk de 

oppositie (SP, VU, AgaLev en KP) in de kaart speelde. Net datgene wat VAKA absoluut wou 

vermijden. Daarnaast was dit uiteraard een conflicterende situatie met haar pluralistisch en 

onafhankelijk karakter, wat de beweging kenmerkte. Toch bevestigde IOT met de campagne 

kritisch te blijven tegenover alle politieke partijen, en wou naar eigen zeggen enkel “een positieve 

inbreng doen voor meer veiligheid op deze aardbol.”.415 IOT wou de oppositie dan ook een kans 

geven om hun standpunten in de realiteit om te zetten. De SP, VU, AgaLev en KP hadden zich 

veelvuldig tegen het plaatsingsbesluit uitgesproken, waardoor ze volgens IOT, in de toenmalige 

politieke context, objectieve bondgenoten waren van de vredesbeweging.416 Wanneer zij eventueel 

aan de macht zouden komen bevestigde IOT dat ze ook hun beleid op de voet zouden volgen, en 

dit contesteren wanneer het nodig zou zijn.417 

 

Figuur 5.418   

 

 

“Een kernkop, stem er niet op!” 

 

 

Sticker verdeeld door IOT naar 

aanleiding van de gelijknamige 

actie. Van dergelijke sticker 

verspreidde IOT tijdens de 

campagne 25.000 exemplaren.419 

Verantwoordelijk uitgever: IOT. 

 

 

 

 

4.3.4. 1987: Overwinningsbetoging 

 

Tot grote spijt van IOT leek de campagne ‘Een kernkop, stem er niet op!’ haar uitwerking gemist te 

hebben. De regering Martens VI, ingesteld op 28 november 1985, had opnieuw een katholieke 

 
414 Nachtergaele en Van Den Abbeele, Een kernkop, stem er niet op! , 3–4. 
415 Nachtergaele en Van Den Abbeele, Een kernkop, stem er niet op!, 5. 
416 Nachtergaele en Van Den Abbeele, Een kernkop, stem er niet op!, 9. 
417 Nachtergaele en Van Den Abbeele, Een kernkop, stem er niet op!, 4. 
418 Figuur 5. IOT, Een kernkop, stem er niet op!, 1985. Sticker, 4 x 5 cm. Gent, Amsab-ISG, 
st001097. 
419 Protest, 1986, februari, 5. 
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meerderheid met Wilfried Martens aan het hoofd. Het plaatsingsbesluit werd niet teruggedraaid en 

de raketten bleven staan. De campagne had de brede laag van de bevolking dus niet warm kunnen 

maken om hun kiesgedrag aan te passen. Toch evalueerde IOT deze actievorm op zich als positief. 

De campagne had een zekere commotie veroorzaakt bij enkele politieke figuren, die het als een 

persoonlijke aanval ervaren hadden, met een discussie in de kamer tot gevolg. Ook vanuit de 

vredesbeweging waren veel positieve reacties gekomen van mensen die zich in deze actievorm 

gesterkt voelden in hun strijd tegen het rakettenbesluit. Voor IOT was het duidelijk dat ze ook nog 

in de toekomst haar eisen moest durven politiseren.420      

 1987 werd het jaar waarin zich nieuwe verhoudingen aftekenden tussen oost en west. De 

onderhandelingen in Genève resulteerden op 8 december 1987 in een akkoord tussen Reagan en 

Gorbatsjov om de middellangeafstandsraketten te verwijderen. De Vlaamse vredeskoepel 

beschouwde dit als een overwinning en liet met het oog op de positief verlopende gesprekken de 

geplande nationale betoging van 25 oktober 1987 alsnog doorgaan als een soort 

overwinningsfeest. IOT wees echter op het feit dat deze overwinning voor de vredesbeweging geen 

reden mocht zijn om op haar lauweren te rusten. De vredesbeweging moest volgens IOT daarom 

“anticiperen op de modaliteiten van, en op de politieke en militaire reacties op het akkoord, zodat 

een nieuwe bewapeningswedloop in de conventionele arsenalen kan worden voorkomen.”.421 Na 

de lange strijd om de kernraketten was het voor IOT de prioritaire opdracht om de publieke opinie 

blijven te informeren over de nog steeds aanhoudende bewapeningswedloop, de rol van het MIC, 

de problemen rond direct en structureel geweld, en over de risico’s van een militair conflict in 

Europa.422 

Conclusie 
 

Zoals aangegeven in de inleiding was het theoretisch model, beschreven door de Staf Hellemans, 

Marc Hooghe en Stefaan Walgrave slechts een referentiekader. De kenmerken die zij toeschreven 

aan de zogenaamde nieuwe sociale bewegingen werden herhaaldelijk door collega sociologen en 

historici in vraag gesteld. Waren de nieuwe sociale bewegingen wel zo nieuw? Hadden de 

bewegingen ondertussen al niet veel van de kenmerken van de zogenaamd oude sociale 

bewegingen overgenomen? Het sociologisch onderzoek naar de nieuwe sociale bewegingen 

verloor dan ook gaandeweg haar relevantie. Historisch onderzoek naar deze nieuwe sociale 

bewegingen kan daarom op vandaag, vanop afstand, mede duidelijkheid brengen in hoeverre deze 

bewegingen ontstonden, ageerden en evolueerden, en verschillenden vertoonden met haar 

verzuilde voorgangers.  De vraagstelling in hoeverre de Internationale van Oorlogstegenstanders 

beantwoorde aan de typische kenmerken die Hellemans, Hooghe en Walgrave aan de nieuwe 

sociale bewegingen toeschreven kan daarom niet enkel een antwoord bieden op de 

toepasbaarheid van hun theoretisch model, het biedt daarnaast ook een goede methodiek om de 

achtergrond, werking en overtuiging van deze beweging te benaderen, te analyseren en te 

ontsluiten.  

 

 

 
420 Protest, 1986, februari, 5. 
421 Protest, 1987, januari-april, 3. 
422 Protest, 1987, januari-april, 3-4. 
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Ontstaanscontext 

 

IOT heeft als nieuwe sociale beweging binnen Vlaanderen een lange voorgeschiedenis met wortels 

in het interbellum.  Als beweging die oorspronkelijk in 1925 een eerste georganiseerde vorm 

aannam, en sterk verbonden was met de War Resisters’ International, bleef dienstweigering het 

belangrijkste strijdpunt binnen hun werking. De aandacht voor het probleem ebde rond de jaren ’30 

echter geleidelijk weg in de veranderende context van de aankomende Tweede Wereldoorlog. 

 Na deze wereldbrand kregen we in de jaren ’50 en ’60 een veranderende maatschappelijke 

situatie in West-Europa en België, waaruit deze nieuwe onafhankelijke beweging in 1965 dan ook 

ontstond. De ontstaanscontext van IOT past binnen de eerder aangehaalde visie van Walgrave die 

stelde dat de contestatiesfeer vanaf midden jaren ’60 veelal geen rechtstreekse aanleiding tot het 

ontstaan van nieuwe sociale bewegingen was, maar eerder een vernieuwende en versterkende 

factor. Deze versterkende factor entte zich in binnen de context van IOT op het principe van 

dienstweigering. Dienstweigering bleef zoals tijdens het interbellum het centrale actiepunt, waarbij 

de veranderde politieke en maatschappelijke context na 1965 de parallelle groei van de beweging, 

die zich sterk focuste op het thema, mogelijk maakte. Enerzijds was in 1964 de wet op burgerdienst 

ingevoerd, wat een juridisch stabiele en te verantwoorden basis vormde voor wie zijn legerdienst 

wou weigeren. Ook vanuit de samenleving kwamen vanaf begin jaren ‘60 meer en meer impulsen 

die jongeren in de richting van pacifisme, antimilitarisme en dienstweigering stuurden. Het 

internationale politieke klimaat dat beheerst werd door de koude oorlog, en de bijhorende vrees 

voor een nucleaire oorlog vormden hierbij een motiverende antimilitaristische factor bij de 

naoorlogse generatie. 

 

Organisatiestructuur 

       

De beweging bouwde vervolgens haar werking uit als een antenne van een grote overkoepelende 

beweging (WRI) die al decennialang een vaste organisatiestructuur had. De inmenging van deze 

moederorganisatie in de organisatiestructuur van de IOT bleef echter beperkt, waardoor IOT haar 

eigen structuur, werking en prioriteiten kon ontwikkelen. IOT bleef als organisatie op directe 

vredesactie gericht en bouwde nooit een strakke hiërarchische top-down structuur uit. In eerste 

instantie steunde de beweging als feitelijke vereniging al op een losse organisatiestructuur. De 

bewuste overgang naar een vzw kan dan weer als een vorm van beperkte toenadering tot het 

gevestigde systeem worden gezien, waarbij de beweging zich meer ging gaan consolideren en 

verankeren. Toch kan dit alles geplaatst worden in het kader van de groei van de beweging, 

waardoor enige vorm van duidelijke interne organisatie zich opdrong. In de context van de 

rakettenmobilisatie tussen 1979 en 1987 riep IOT zelfs tot meer decentralisatie op, in de vorm van 

de oprichting van meer lokale afdelingen, om op die manier meer mensen te bereiken.  

 Ondanks haar sterke inbedding in de OCV- en VAKA-koepelorganisaties, bleef de 

beweging toch haar organisatorische, pluralistische en onafhankelijke eigenheid behouden. 

Wanneer VAKA voornamelijk tussen 1980 en 1985 toenadering zocht tot de verzuilde oude sociale 

bewegingen zoals de vakbonden, waaruit ze onder meer haar succesvolle mobilisatie afleidde, 

bleef IOT hier kritisch tegenover staan. Voornamelijk na 1985 kwam deze kritische houding 

tegenover het ACW sterk naar voor. Daarnaast was de pluralistische, onafhankelijke en 

voornamelijk ook radicaal pacifistische houding van IOT zelfs een van de oorzaken voor de 

strategische tweespalt binnen VAKA. Voornamelijk op ideologisch vlak bestond er enige 

overeenkomst met oppositiepartij AgaLev, maar ook hier ontkrachtte IOT zelf een te nauwe 



 

107 
 

betrokkenheid, door haar pluralistisch standpunt veelvuldig te benadrukken. De vraag blijft echter 

hoezeer dit al dan niet het geval was. De analyse wees uit dat er tot op een bepaald niveau wel 

degelijk nauw contact was tussen deze twee actoren. Diepgaander onderzoek naar deze link zou 

in die zin interessante en nieuwe inzichten kunnen opleveren.     

 Rekening houdend met dit alles, wijst dit erop dat IOT een weerspiegeling bleef van een 

niet-hiërarchische, libertaire organisatie met een kritisch houding tegenover het gevestigde 

staatsapparaat. Toch situeerde zich op niveau van werkingsmiddelen van de beweging een tweede 

vorm van beperkte inbedding in het gevestigde systeem, naast het feit dat ze ageerden als erkende 

vzw.  Niettegenstaande haar blijvende kritische houding tegenover geld, besefte de beweging dat 

monetaire middelen essentieel waren voor een doeltreffende vredeswerking. Het is in die zin dat 

IOT actief streefde voor een beter statuut als vzw betrokken bij volwassenenvorming, wat er in 

1986 effectief kwam onder het zogenoemde Vijfde decreet. Haar grootste inkomsten kwamen 

echter uit lidgelden en verkoop van materiaal, waarbij financiële problemen de beweging veelvuldig 

parten speelden.          

 Ondanks haar losse organisatiestructuur, onafhankelijkheid tegenover het gevestigde 

systeem en haar beperkte financiële middelen kon IOT haar bestaan consolideren, waarbij ze een 

niet te verwaarlozen aandeel had in de verwezenlijkingen van het Vlaamse middenveld en de brede 

Vlaamse vredesbeweging in die periode. Afgaand op deze analyse, kan een mogelijke verklaring 

hiervoor gevonden worden in haar sterk uitgebouwde nevenorganisaties die bleven ageren in de 

schoot van IOT. Anders dan de overige grote vredesbewegingen bleef de IOT haar pluralistisch 

karakter behouden. De andere grote vredesorganisaties Vrede vzw, Pax Christi en IKOVE zochten 

toenadering tot gevestigde partijen zoals de KP, de CVP of nieuw linkse partijen zoals AMADA, en 

konden zo hun werking en bestaan tot op een bepaald niveau verzekeren.   

 IOT kon daarentegen in zekere mate haar werking en bestaan verzekeren door beroep te 

doen op haar nevenorganisaties BDJ en Jeugd en Vrede, die sterk verankerd waren in het 

gevestigde systeem. Door het groeiend aantal gewetensbezwaarden in Vlaanderen zag BDJ zich 

genoodzaakt een goed georganiseerde werking uit te bouwen, waarbij ze na verloop van tijd ook 

als erkend vertegenwoordiger van de gewetensbezwaarde optraden. Ook Jeugd en Vrede wist 

vanaf begin jaren ’80, door onder meer de toegenomen interesse voor de vredesproblematiek in 

de publieke opinie, als erkende vormingsorganisatie een plaats te veroveren binnen de 

maatschappij. Als respectievelijk erkende landelijke jeugddienst en erkende vormingsorganisatie 

kon BDJ en Jeugd en Vrede bovendien op overheidssteun in de vorm van subsidies rekenen. Dit 

alles stelde hen in de mogelijkheid om naar de maatschappij toe stabiele en representatieve 

organisaties uit te bouwen. Voornamelijk ook na de eenmaking Burgerdienst voor de Jeugd - Jeugd 

en Vrede in 1985 ontwikkelde zich binnen de organisatie, onder het Vijfde decreet, een sterk 

uitgebouwde werking. De band met IOT, waaruit deze organisaties ontsprongen waren, bleef heel 

hecht. Daardoor kon IOT, die voornamelijk op vredesactie gefocust was, niet enkel een breed 

publiek bereiken, maar ook deels haar organisatie parallel uitbouwen en consolideren.   

  

Ideologie 

 

Wat haar ideologie betreft past de visie van IOT volledig binnen het postmaterialistische 

waardenpatroon, wat Inglehart, Hellemans, Hooghe en Walgrave nadrukkelijk opmerkten bij de 

nieuwe sociale bewegingen. Wereldvrede is een doelstelling die elk leven wezen aanbelangt, en 

de materiele belangen van de betrokkenen overstijgt. Om deze wereldvrede te bereiken rustte de 

theorie van IOT in eerste plaats op een heel libertair principe van zelfeigenaarschap. Een 
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vredevolle samenleving begon volgens IOT bij een individuele vrijheid, maar dit bracht tegelijkertijd 

ook individuele verantwoordelijkheid met zich mee. Een individu dat voldoende vrij was moest zich 

ontwikkelen, inzicht krijgen in de nationale en mondiale politieke situatie, en wanneer de 

gelegenheid zich opdrong moest het individu ook tot individuele actie overgaan. Een goed 

voorbeeld hiervan is dienstweigering, wat als een rode draad doorheen de ideologie van IOT was. 

 Toch was de ideologie van IOT ook structureel, want naast de individuele vrijheid en 

verantwoordelijkheden zag de beweging de maatschappij als de drager van een vredevolle wereld. 

Individuele bewustwording moest tot collectieve bewustwording leidden, met een concrete 

uitwerking op vlak van streven naar vrede binnen de samenleving tot gevolg. Onder meer hun 

theorie rond sociale verdediging steunde heel sterk op de idee van maatschappelijke corporatie. 

Door dit gegeven geloofde IOT heel sterk in een maakbare maatschappij, met verandering van 

onderuit, wat zich dan weer vertaalde in de inzet op vredesopvoeding en algemene bewustwording.

 De verantwoordelijkheid voor deze individuele en collectieve vrijheid legde IOT 

voornamelijk bij de politieke besluitvorming. Naar antiautoritair principe stelde IOT dat macht, en 

misbruik van macht, een van de belangrijkste oorzaken was van geweld en oorlog. Toch was een 

gevestigd politiek systeem dat gestoeld was op democratische principes ook een belangrijke 

bondgenoot voor IOT. In die zin erkende IOT het gezag van de dienstdoende democratische 

overheid en de uitvaardiging van democratische wetten volledig. De centrale overheid had 

bijvoorbeeld in haar theorie rond sociale verdediging een belangrijke verbindende rol. Wanneer dit 

bestel of haar uitgevaardigde wetten echter volgens de beweging niet aan democratische principes 

beantwoordden, dan twijfelde de beweging ook net om systeemoverschrijdende principes toe te 

passen. Weigering van defensiebelasting of een bewuste poging om de verkiezingsuitslagen te 

beïnvloeden zijn hiervan goede voorbeelden. Toch benadrukte de beweging hierbij opnieuw de 

gevaren voor het gevestigde democratisch bestel, wat dan weer haar basisvertrouwen in een 

politiek systeem als erkende machtsstructuur benadrukte.     

 Naast deze principieel libertaire principes was er ook een duidelijk economisch-linkse 

overtuiging merkbaar binnen de visie van IOT. Rechtvaardigheid was naast individuele en 

collectieve vrijheid een derde basisprincipe waar het vredesidee van IOT op gebaseerd was. IOT 

zag het kapitalistisch economisch systeem veelvuldig als een bedreiging voor deze 

rechtvaardigheid. Denk hierbij aan het aandeel van het militair-industrieel complex dat IOT aan de 

instandhouding van zowel binnen- als buitenlandse ongelijkheid en onrechtvaardigheid toeschreef. 

Het is voornamelijk in de beginperiode van de beweging dat haar linkse antikapitalistische houding 

uitdrukkelijk naar voor kwam. Hierbij sprak ze zich duidelijk uit over het kapitalistisch systeem als 

een rechtstreekse verantwoordelijke voor het structureel geweld en de structurele ongelijkheid. 

Vanaf de jaren ’80 schoof die nadrukkelijke link meer naar de achtergrond binnen hun ideologie. 

IOT erkende in die zin ongelijkheid nog altijd als een belangrijke oorzaak van structureel en direct 

geweld, maar koppelde dit niet meer rechtstreeks aan de werking van het kapitalistische 

economische systeem. Haar analyse bleef meer beperkt tot de politieke besluitvorming als 

belangrijkste oorzaak van ongelijkheid, waarbij ze niet meer dieper ingingen op het gevolgde 

economisch model van dit gevestigde politiek bestel.       

 Deze evolutie binnen hun zienswijze kan mogelijk verklaard worden door de veranderende 

context waarbinnen de brede Vlaamse vredesbeweging vanaf de jaren ’80 ageerde. Binnen de 

publieke opinie had zich een zekere bewustwording voltrokken, waardoor de Vlaamse 

vredeskoepel aansluiting vond bij een brede laag van de bevolking. Uit de analyse bleek duidelijk 

dat ook IOT in deze periode meer en meer toenadering zocht tot het brede publiek, wat enigszins 

een zekere afvlakking van hun radicale standpunten zoals omtrent het kapitalistisch systeem kan 
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verklaren. Het pluralistisch en onafhankelijk karakter dat beweging zichzelf toeschreef waren 

ongetwijfeld de twee belangrijkste identificerende waardes. De beweging wou deze identiteit 

binnen de publieke opinie dan ook niet verloochenen of verliezen door bijvoorbeeld geassocieerd 

te worden (nieuw) linkse politieke stromingen.  

 

IOT als nieuwe sociale beweging in Vlaanderen 

 

Het theoretisch model van Staf Hellemans, Marc Hooghe en Stefaan Walgrave om de nieuwe 

sociale bewegingen binnen Vlaanderen te benaderen blijkt na deze analyse in grote lijnen 

toepasbaar op een beweging als de Internationale van Oorlogstegenstanders. Haar 

ontstaanscontext is in zekere zin rechtstreeks gelinkt met de contestatiesfeer die zich vanaf midden 

jaren ’60 voltrok. Haar ideologie is duidelijk links-libertair, kaderend in een postmaterialistisch 

waardenpatroon dat ingang vond bij de naoorlogse generatie. Ook een niet-hiërarchische 

organisatiestructuur en een blijvende argwaan tegenover institutioneel verankerde organisaties is 

bij IOT van toepassing.          

 Toch wees deze analyse ook uit dat via dit brede model onmogelijk een inhoudelijke 

uitspraak kan worden gedaan over individuele bewegingen, zonder dieper in te gaan op hun 

specifieke kenmerken en eigenheden. Elke individuele nieuwe sociale beweging zoals IOT kende 

haar eigen specifieke ontstaanscontext, een eigen organisatorisch kader en een eigen specifieke 

ideologie, die in zekere zin afwijken van een vooropgesteld theoretisch model, of resultaten die het 

onderzoek zijn van studies naar de brede Vlaamse vredesbeweging in haar geheel.  Het zijn 

voornamelijk deze specifieke kenmerken en eigenheden die de beweging vormgaven en stuurden, 

wat aanzienlijk kan contrasteren met andere nieuwe sociale bewegingen, koepelbewegingen, of 

andere organisaties die binnen de Vlaamse vredesbeweging actief waren. Meer diepgaande 

analyses van bijvoorbeeld de relatie tussen VAKA en IOT, tussen ACW en IOT of tussen een van 

de andere vredesorganisaties en IOT zouden in deze zin nog meer duidelijkheid kunnen bieden 

over de eigenheid van deze beweging binnen het voorgenoemde theoretisch model, want dat de 

beweging uniek was in haar soort is ongetwijfeld een feit. 
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Bijlagen 
 

 

Bijlage 1:  Interview Jelle Angillis met Sam Biesemans, kernlid IOT en medewerker BDJ. 

  Brussel 4 oktober 2019 

 

1) Internationale van Oorlogstegenstanders (IOT) 

Hoe was de beweging georganiseerd en wat was de evolutie doorheen de tijd? Feitelijke 

vereniging of VZW? 

Het IOT is het resultaat van een fusie van verschillende kleinere groepen. Eerst functioneerde de 

beweging als feitelijke beweging. Het feit dat onder meer die burgerdienst zich verder ontwikkelde 

krijg je de behoefte om alles te structureren, waarna het in 1978 overgaat in een VZW. Dit stelde 

ons in de mogelijkheid om de vereniging verder uit te bouwen en een toelage te ontvangen.  

Werkte de IOT met een algemene vergadering, een raad van beheer, stuurgroepen, of iets 

dergelijk? 
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Het IOT is ontstaan rond het tijdschrift Protest, onder de titel voor een radikaal pascifisme. Het is 

daarrond dat de beweging opgebouwd is en hoe het een organisatie is geworden. Er waren 

regelmatig bestuursvergaderingen. Dat was vaak in Antwerpen, bij Staf Schimdt thuis. Daarna ging 

het voornamelijk door in het Huis van de Vrede in Brussel. Dit huis was in 1969 aangekocht door 

initiatief van Jean van Lierde. Daar hadden we een mooie vergaderzaal, waar ook de jaarlijkse 

algemene vergadering doorging. Daar kreeg je dan ook de aansluiting met de nieuwe generaties 

die zich verder gingen organiseren. 

Waren het voornamelijk vaste kernleden die deelnamen aan de algemene vergadering? 

Je had een vaste kern personen die altijd terugkwamen. Ik denk aan Jan Rutgeerts, Gilbert Hubert, 

Jan Veenink, enzovoort. De IOT zal dan ook sterk gelinkt worden met jongeren die hun 

burgerdienst deden en de zetel van IOT zal dan op een bepaald moment naar Antwerpen verhuizen 

in de wereldwinkel, waar Gilbert Hubert zijn burgerdienst deed. Daar deden ook Ludo Janssens en 

Jan Veenink hun burgerdienst en hielpen vervolgens de IOT verder ontwikkelen. Ook de verdeling 

en verkoop van materiaal gebeurde vaak via de wereldwinkels. Denk maar aan de buttons, die 

toen in de mode waren. Er ontstond dus een nauwe samenwerking tussen Wereldwinkels en IOT.  

Wie bepaalde de stand-, werkings- en actiepunten? In hoeverre hadden de leden inspraak?  

Er was een normale verdeling zoals je in veel organisaties hebt. Je had de raad van bestuur die 

de stuwkracht is en dan had je één maal per jaar een algemene vergaderding waar plaats was 

voor ruimere discussie en de verkiezing van de raad van bestuur. Daarnaast had je ook jaarlijkse 

congressen die georganiseerd werden rond bepaalde thema’s.  

Had de IOT betaalde deel- of voltijdse werkkrachten in dienst, of beruste alles op 

vrijwilligerswerking?  

We hebben lang geen permanente gehad. In de beginperiode waren dat vooral jongeren die hun 

burgerdienst deden en die dan naast hun uren ook actief waren binnen de IOT. Eenmaal 

omgevormd tot VZW had de beweging wel recht op een kleine subsidie. De toelage was dan 

ongeveer 10% van de totale inkomsten. Eerst werkten we dus zonder toelage, daarna met toelage 

van het ministerie. Het grootste deel van de inkomsten kwam van lidgelden en het verkoop van 

materiaal zoals die buttons, gadgets, enzovoort. Dit waren geen grote bedragen. Je kon er zeker 

geen personeel mee betalen. Dat was pas in een latere fase, wanneer de IOT zich meer ging 

ontwikkelen en erkend werd als vormingsorganisatie door het ministerie van cultuur, met de vijfde 

decreet. Dit was een hervorming van de toelagen van organisaties, waardoor de beweging één of 

twee personeelsleden kon aanwerven. Ook Burgerdienst voor de Jeugd kon toen 

gewetensbezwaarden in dienst nemen, die op deze manier hun burgerdienst vervulden bij BDJ 

zelf. Wat we ook hadden waren tewerkgestelde werklozen in het kader van wat men toen noemde 

het plan Spitaels. Dit hield in dat werklozen in allerlei projecten konden werken met toelage van de 

staat. Het verenigingsleven kon zich in principe sterk ontwikkelen door die twee pilaren. Dat is 

enerzijds gewetensbezwaarden en burgerdienst en anderzijds projecten door werklozen. Dit waren 

dan meestal projecten van ongeveer een jaar. Dit heeft het middenveld helpen herstructuren. De 

wereldwinkels hebben zich goed kunnen uitbouwen dankzij die gewetensbezwaarden in 

burgerdienst. Nu blijven die verder draaien met veel vrijwilligers, maar toen waren al die 

permanenten die jongeren die hun burgerdienst deden.  

Welke functies waren er dan binnen de beweging? Wat werd er opgevuld door vrijwilligers en wat 

door betaalde werkkrachten?  



 

118 
 

Wat betreft de IOT bestond de vaste werking slecht uit een paar mensen. Je had het secretariaat 

en de redactie die het tijdschrift Protest uitgaf. Hun taken waren vooral campagnes voorbereiden, 

contact met de drukkers voor affiches en dit soort zaken.  

2) Burgerdienst voor de Jeugd (BDJ) 

Burgerdienst voor de Jeugd (BDJ) is ontstaan in 1964 en was een initiatief van Jean van 

Lierde en Lea Provo. Wanneer en waarom is BDJ opgegaan in de IOT? 

De mensen die BDJ hadden opgericht waren pacifisten en zelf veelal gewetensbezwaarden. De 

oprichter Jean Van Lierde was gewetensbezwaarde en had daarvoor in de gevangenis gezeten, 

toen er nog geen burgerdienst was. Vandaar dat de link evident was. Diegene die BDJ als 

technisch instrument gaan opbouwen zijn gemotiveerde personen die zelf veelal geëngageerd 

waren in de vredesbeweging. Dus de band ligt daar op niveau van de personen. Ook de zetel van 

de beide organisaties was in het Huis van de Vrede in Brussel gevestigd. Je had dus langs de ene 

kant mensen die verbonden waren aan BDJ en niet verbonden waren aan de IOT, maar ook 

mensen die zich meer actief opstelden en zich zowel voor de BDJ als technisch orgaan en de IOT 

als meer actieve vredesorganisatie engageerden.  

Het zijn dus wel altijd twee aparte organisatie geweest en gebleven?  

Het waren twee aparte bewegingen, maar zeer nauw verbonden en verweven. Dus het kon zijn dat 

we een vergadering hadden van de IOT en net nadien een vergadering van BDJ, met hoofdzakelijk 

dezelfde mensen.  

Hoe kan je de werking van BDJ omschrijven? (VZW 1972? Afhankelijk of onafhankelijk van 

de werking van de IOT?) 

In het begin was BDJ vooral georganiseerd rond de brochure van Jean van Lierde in 1965 in het 

Frans, nadien vertaald in het Nederlands. Voor België waren er twee contactadressen, het 

privéadres van Jean van Lierde en het privéadres van Jean Verstraeten. Er was geen eigen 

secretariaat of georganiseerde werking. Het is met de aankoop van het Huis van de Vrede in 

Brussel in 1969 dat we ook permanentie in Brussel startten. Hier had ik ook mijn bijdrage aan, als 

jonge student, eerste kandidatuur ging ik één tot twee keer per week een permanentie houden ’s 

avonds in het Huis van de Vrede. Dit werd ook gepubliceerd in de pers, waardoor we meer en meer 

mensen en vrijwilligers kregen voor de permanentiedienst. Dat Huis van de Vrede in Brussel werd 

dus een steunpunt voor de uitbouw van BDJ, waardoor we daar dan later ook een secretariaat 

kunnen hebben. Daar organiseerde we de vergaderingen omdat mensen van alle kanten van 

België kwamen en Brussel uiteindelijk vrij centraal gelegen is voor mensen die met de trein komen.

 BDJ was eigenlijk vooral een voorlichtingsdienst. Dus antwoorden geven aan jongeren die 

informatie wilden hebben hoe het statuur voor gewetensbezwaarden aan te vragen. De dienst 

vergezelde de jongeren ook tijdens de zitting van de raad van gewetensbezwaarden Dit werd 

voorgezeten door een magistraat van het ministerie van binnenlandse zaken. Dit was maandelijks. 

Dit was openbaar zoals een rechtbank. We hielpen de kandidaat gewetensbezwaarden zich 

voorbereiden op de verschijning. Voor jongeren van 18 – 19 jaar is het niet zo evident om voor een 

rechtbank verschijnen met een magistraat. Na de uitspraak hielpen we hen ook bij de tewerkstelling 

in de verschillende organisaties. Dit door bijvoorbeeld een overzicht te geven vaan waar ze konden 

werken. De organisaties contacteerden ons veelal zelf met de vraag naar personen met een 

bepaald profiel. Dit was de hoofdtaak van Burgerdienst voor de Jeugd. Nadien had je ook de 

vormingsactiviteiten die meer en meer belangrijk zijn geworden. Op een bepaald moment werd 
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beslist om aan de jongeren bij het begin van hun burgerdienst een week opleiding te geven. Daar 

heb je uiteraard personeel voor nodig. Op een bepaald moment waren bijna 2000 

gewetensbezwaarden per jaar, wat dus grote getallen zijn. 

Kan je stellen dat de organisatiestructuur van BDJ sterker georganiseerd was dan die van de IOT?  

Het was zeker sterker uitgebouwd. Dit was ook omdat het een jeugddienst was die aansloot bij die 

burgerdienst voor gewetensbezwaarden, dus dat is dan ook herkend geraakt als jeugddienst door 

het ministerie van cultuur, waardoor we personeel konden werven. Dus eigenlijk was BDJ de eerste 

structuur die personeel zal kunnen aanwerven, die ook gewetensbezwaarden in dienst kan nemen, 

die tewerkgestelde werklozen kan hebben enzovoort, omdat daar een enorme behoefte was door 

het aantal jongeren dat het statuut van gewetensbezwaarde aanvroegen. Je hebt nood aan een 

hele institutionele structuur met een jurist die kan onderhandelen met de minister van binnenlandse 

zaken, de administratie, de procedure in beroep voor de jongeren die het statuut niet krijgen. Ook 

de publicatie van ons handboek voor de gewetensbezwaarden vereiste een vrij professionele 

aanpak. Je kreeg ook al die jongeren over de vloer die met die concrete vragen komen. Dit is een 

andere werkwijze dan een vredesbeweging die meer activistisch is. Bij BDJ was het vooral lobbyen 

rond dat statuut van gewetensbezwaren, terwijl IOT meer een vredesbeweging was, die met 

politieke thematieken bezig was. BDJ was ook een gespecialiseerde jeugddienst en in principe 

engageerden wij ons als BDJ niet in bijvoorbeeld in het ondertekenen van pamfletten bij betogingen 

enzovoort. Als jeugddienst vonden wij dat onze taak niet, dat was de taak van de IOT om dat te 

doen.  

Op een bepaald moment kreeg je wel actiegroepen die zich vormden van Leuvense 

gewetensbezwaarden, Antwerpse gewetensbezwaarden, enzovoort, los van de BDJ. Deze 

groepen vonden BDJ niet politiek actief genoeg en zag de organisatie bij als een deel van het 

establishment, erkend als gesprekspartner bij het ministerie van binnenlandse zaken. Je had dan 

ook meer radicale jongeren die hun eigen actieplatform oprichtten. Dus af en toe ontstonden er wel 

actiegroepen van gewetensbezwaarden die naast BDJ dan meer activistisch werden 

Hoe was de wederzijdse ondersteuning tussen BDJ en IOT?  

Het spreekt vanzelf dat mensen die vast bij BDJ werken, zoals Jan Rutgeerts, gerekruteerd werden 

uit de middens van gewetensbezwaarden. Dus dit zijn zelf mensen die actief zijn binnen de 

vredesbeweging. Zij werkten daar voltijds. Het spreekt vanzelf dat, doordat ze veelal ook lid waren 

van IOT, een beetje hulp kunnen bieden aan IOT.  

3) Jeugd en Vrede vzw 

Dus naast IOT en BDJ ontstond, overigens ook met mensen uit de midden van IOT en BDJ, samen 

met een professor van de KU Leuven, een vereniging Jeugd en Vrede. Die had als taak de 

vredesopvoeding te bevorderen. Van deze vereniging werd uiteindelijk ook een VZW opgericht. De 

idee was dat ze zouden erkend worden door het ministerie om activiteiten van vredesopvoeding te 

kunnen organiseren. Uiteindelijk is dat niet gelukt, waarop BDJ besliste om deze organisatie te 

integreren in hun werking en de statuten te verruimen. We hielden ons daarop niet enkel bezig met 

de service aan gewetensbezwaarden, maar ook met vredesopvoeding. We hadden al veel ervaring 

met vorming door de grote groepen van gewetensbezwaarden die gepasseerd waren. Dit is het 

geluk geweest voor BDJ. Na de opschorting van de legerdienst bleef het aspect van de 

vredesopvoeding een van de belangrijke activiteiten van BDJ, die ook blijf doorwerken onder de 

naam Jeugd en Vrede. Dit is dan verder blijven bestaan met een eigen dynamiek. Het is verhuisd 
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van Brussel naar Mechelen, en heet op vandaag Tumult vzw. Het was institutioneel gezien een 

goede zet om die verruiming te creëren op een geschikt moment.  

4) Vredeskoepels 

Hoe was de interactie met de WRI?  

Dit was veelal in de context met de thematiek van gewetensbezwaarden in andere landen. Het is 

onder meer door de contacten bij de WRI dat we het Europees bureau voor gewetensbezwaarden 

hebben opgebouwd. Zo wordt je geïnspireerd door wat er in andere landen gebeurt. Ook bij de 

protesten rond de kernraketten hebben we die internationale dimensie ten volle benut. We hadden 

overigens niet enkel contact met WRI, maar ook bilateraal, met mensen die we kenden via die 

middens. De voorzitter van de grote Duitse vredesbeweging kenden we bijvoorbeeld via WRI. We 

gingen ook niet wachten tot er opnieuw een vergadering was van WRI om die personen te 

contacteren, dus op de duur creëer je ook bilaterale banden.  

Was er enige vorm van inmenging in de organisatiestructuur van de IOT, vanuit WRI?  

Het contact en de interactie beperkte zich vooral tot de internationale congressen van de WRI. Je 

moet de beperkte inmenging ook bekijken in de context van die tijd, zeker op vlak van 

communicatie. Nu heb je internet, computers, Facebook, email, dat bestond toen allemaal niet. 

Alles gebeurde per brief, per post. Dus communicatie met Londen gebeurde enkel per post. 

Internationale telefonie was buitengewoon duur, dus dat deed je ook niet. De communicatie was 

ook veel trager dan nu. Die processen waren veel langzamer. Later krijg je dan de introductie van 

de fax, maar dat is pas in een veel later stadium. Op dat vlak waren we er bij BDJ wel altijd snel 

bij. We waren altijd bij een van de eerste op niveau van evolutie van technologie, in vergelijking 

met andere bewegingen. Ik denk dat we bij de eerste bewegingen waren die een computer hadden, 

een Nokia. De invloed van de technologie op de werking van deze organisaties is in die zin dus 

heel belangrijk.  

Hoe kan je de IOT kaderen binnen de werking van het Overlegcentrum voor de vrede (OCV) 

en VAKA? 

Het Overlegcentrum voor de vrede was een overlegplatform. Dat was één keer per maand 

samenkomen. IOT was nam daar aan deel, zoals ook Vrede vzw en zoveel andere bewegingen 

eraan deelnamen. Er was een agenda en men ging dan informatie uitwisselen en nadenken. 

Vandaar dat ook VAKA ontstaat. OCV is eigenlijk een overlegstructuur, maar het is geen 

actiestructuur. Vandaar dat VAKA ontstaan is als een operationele structuur om die campagnes te 

voeren, met een eigen platform van organisaties die samenwerkten. 

Het OCV bleef wel bestaan naast VAKA? 

Ja, het OCV had veel ruimere thema’s dan alleen maar de kernwapens. Het ging onder andere 

over ontwapeningsconferenties, vredesopvoeding, enzovoort.  

 

Bijlage 2:  Interview Jelle Angillis met Gilbert Hubert, medeoprichter Wereldwinkel 

Antwerpen en kernlid IOT.             

 Antwerpen 11 april 2019. 
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Waar kan je jezelf situeren in de context van mei ’68 (Leuven ’66, Gent ’69)? 

Ik was geen studentenleider. Ik ben wel naar een paar betogingen geweest, maar ik heb geen 

belangrijke rol gespeeld. Het is eigenlijk pas erna dat ik actief geworden ben, dus niet tijdens mijn  

studies. In die contestatiebeweging kom ik niet voor, omdat ik niets deed van contestatie.  

Je hebt de legerdienst geweigerd. Wat heeft je hiertoe bewogen? Welke overtuiging speelde 

mee? Pacifisme, antimilitarisme?  

Het was toen volop koude oorlog, die door beide kampen nogal werd gekoesterd zal ik maar 

zeggen. Daarom leek het vaak uitzichtloos. De kernoorlog leefde veel meer. De wapenwedloop 

was volop bezig. En dan denk je, wat brengt dat bij dat we legerdienst gaan doen en het Belgisch 

leger gaan versterken? Het was eerder de idee dat wanneer je daar maatschappelijk tegenin wil 

gaan, dan ga je niet naar het leger, en ik denk dat dat het succes van de dienstweigering geweest 

is. Er zijn heel veel mensen die daaraan hebben meegedaan, die zeiden “ik wil iets doen, dat mag 

mij een jaar meer kosten”. Het was antimilitarisme, maar eigenlijk toch vooral het willen opbouwen 

van projecten die iets betekenden in de samenleving. Het is echt indrukwekkend als je ziet waar 

veel van die mensen later terechtgekomen zijn. Dat is echt een belangrijk onderdeel van bewegend 

Vlaanderen geworden. En het zijn niet mensen die persé door en door antimilitarist waren, de 

klemtoon lag meer op de overtuiging dat legerdienst tijdverlies was en dat dit alleen maar het 

systeem versterkte. We wilden aan tal van maatschappelijke projecten meewerken. Heel veel van 

die projecten zouden niet bestaan of overleefd hebben zonder de inzet van gewetensbezwaarden 

die daar dan twee jaar gingen werken, wat een grote continuïteit gaf. Het was spotgoedkoop voor 

die organisaties, en ik dat dat veel van die sociale bewegingen het anders niet zouden gemaakt 

hebben. Maar dus voor mij was dienstweigering een keuze tegen het leger, maar vooral toch een 

keuze voor tal van maatschappelijke projecten die toen ontstonden. Dat was de kracht van die hele 

beweging.  

Denk je dat die antimilitaristische en pacifistische overtuiging in de maatschappij deels kan 

terugbrengen naar de invloed van mei ’68? 

Ja, ik denk dat er een link is in de zin van dat de samenleving in onze ogen vastgeroest was en dat 

er wel eens aan de boom mocht geschud worden. Daar zijn al die sociale bewegingen eigenlijk 

mee begonnen. Ik denk dat daar de link zit. Niet persé de studentenbewegingen op zich, maar wel 

het verzet tegen in wat in onze ogen de vastgeroeste samenleving was. De gevestigde belangen 

en de verzuiling was toen nog heel groot. Het verzet tegen die verzuiling heeft daar, denk ik, ook 

een grote rol bij gespeeld. Veel van die bewegingen, uiteraard in Vlaanderen, kwamen uit 

christelijke katholieke gezinnen. Dus die katholieke achtergrond speelde in veel van die 

organisaties mee, maar wel ontzuild. Als je die grote bewegingen bekijkt, en je gaat na wie een 

katholieke achtergrond heeft, dan is dat overweldigend.  

Wat bracht jou tot de oprichting van de wereldwinkel in de Hoofdkerkstraat in Antwerpen? 

(Petra van Loock) 

Petra van Loock is de eigenlijke oprichter van de Wereldwinkels in Antwerpen. Ik behoor tot de 

generatie van onmiddellijk daarna. Ik ben niet de schepper, maar ik stond er wel bij aan de wieg. 

Dit met een kleine groep mensen, minder dan tien; allemaal jonge twintigers. En waarom? Ja, met 

de idee dat als hier niets veranderde, en als we de handelsstromen hier niet konden veranderen, 

dan kwamen we er niet. Een andere manier om aan ontwikkelingssamenwerking te doen was dus 

de basisidee. De term ontwikkelingshulp werd niet meer gebruikt, maar het werd aan eerlijke 
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handel gedaan. Vroeger was dat een totaal onbekend begrip, dat wanneer men iets koopt, ook zou 

kijken naar de al dan niet rechtvaardige herkomst. Ik denk dat dat een van de belangrijke 

doelstellingen was om dat te veranderen, en dat is tot op zekere hoogte ook geslaagd. Dus, een 

andere ontwikkelingshulp was de basis. Met een grote klemtoon op niet alleen daar projectjes lopen 

hebben, maar ook hier mensen duidelijk maken wat er verkeerd was.  

Wat is de link met dienstweigering en de Wereldwinkels?  

In het begin mocht elke organisatie twee gewetensbezwaarden in dienst hebben. Dat aantal bleef 

echter maar groeien en het ministerie van binnenlandse zaken moest die mensen ook gaan 

plaatsen. Als ze die niet konden plaatsen moesten ze die zelf opvangen, wat ze natuurlijk niet 

graag deden. De wereldwinkels was dan bijvoorbeeld een organisatie waar er veel 

dienstweigeraars terecht konden. In veel wereldwinkels draaide de werking voor 90% op 

gewetensbezwaarden ,waarvan sommigen zijn blijven hangen en een vast personeelslid geworden 

zijn of als vrijwilliger zijn blijven meedraaiden. De medewerking van gewetensbezwaarden is dus 

essentieel geweest. Men had nooit die groei kunnen vasthouden. Er was geen geld om op voltijdse 

krachten beroep te doen, zelfs al waren de lonen onvoorstelbaar laag. Die dienstweigeraars 

hebben het mogelijk gemaakt dat men jaren verder kon tot men als organisatie groot genoeg was 

om geleidelijk vast personeel in dienst te nemen. Maar in de eerste fase zou dat nooit gelukt zijn.  

Was het van de meeste gewetensbezwaarden een bewuste keuze voor een tewerkstelling bij de 

Wereldwinkels?  

Van de overgrote meerderheid wel. Er waren veel organisaties waar ze terecht konden, du zij kozen 

daar echt wel voor.  

Wat is de achterliggende idee van het antimilitarisme van Oxfam? Overtuigd pascifisme? In 

hoever steunden jullie militair verzet van vrijheidsbewegingen zoals in Angola in 1975? 

Het was de periode van de Vietnamoorlog. Het was de eerste oorlog die live op TV kwam, waar 

ook Amerikanen stierven, niet alleen Vietnamezen. Een oorlog die hier door niemand nog gesteund 

werd, behalve door de grote politieke partijen. Dat speelde zeer sterk mee in de 

wereldwinkelbeweging. Ook die bevrijdingsbewegingen. Ontwikkelingssamenwerking was het 

steunen van de dekolonisatie, het steunen van die verzetsbeweging, het ingaan tegen het 

imperialisme van de VS in Vietnam. Dit is een katalysator geweest. Bij de grote protestmarsen 

tegen de Vietnamoorlog was de Wereldwinkel bijvoorbeeld een plek waar al die organisaties die 

eraan deelnamen konden samenkomen. De Wereldwinkels hadden een neutraal imago. Daar 

hebben de wereldwinkels in Vlaanderen een gigantische rol in gespeeld. Dit heeft de 

vredesbeweging vooruit geholpen, maar ook de Wereldwinkels.  

Hoe was de verhouding van de Wereldwinkels met IOT en VAKA? 

De link met de eigenlijke organisatie van de IOT bleef beperkt. De vergaderingen gingen soms wel 

door in onze lokalen, maar dat was het dan ook. Er was vooral een link op niveau van het individu. 

Ikzelf was bijvoorbeeld bij de twee organisaties aangesloten. Met VAKA was die link groter. Het 

VAKA heeft op een gegeven moment de rol van de Wereldwinkels overgenomen als organisator 

van de betogingen. Het is eigenlijk een voortzetting van die rol die de wereldwinkels op zich namen, 

namelijk van een grote zeer verscheiden groep van mensen samenbrengen om dat soort 

betogingen te kunnen organiseren. Dit ligt in een verlengde van de Vietnambetogingen tot de anti-

rakettenbetogingen.  
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