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Om de eenheid van regering, partij en land

Het debat over kruisraketten in Nederland

Maarten van den Bos

In het najaar van 1981 verscheen een themanummer van het Tijdschrift voor Theo-
logie over het vraagstuk van de kernbewapening. In het nummer gingen drie voor-
aanstaande Nederlandse theologen in op de vraag in hoeverre het bezit en eventueel 
gebruik van kernwapens te rijmen viel met christelijke opvattingen over oorlog en 
vrede. De conclusie was eensluidend: eigenlijk niet. De drie beschouwingen, gebaseerd 
op voordrachten over het thema ter gelegenheid van een studiedag van de theologische 
faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen in mei 1981, waren mede daarom 
unaniem lovend over de Nederlandse vredesbeweging.1 In 1977 was het Interkerke-
lijk Vredesberaad gestart met een campagne onder de leuze ‘Help de kernwapens de 
wereld uit, om te beginnen uit Nederland’. Korte tijd later sloot de Nederlandse tak 
van de internationale katholieke vredesbeweging Pax Christi zich bij deze campagne 
aan. Samen zouden de organisaties het hart vormen van een brede beweging tegen 
de kernbewapening. Toen de navo twee jaar later besloot nieuwe kruisvluchtwapens  
– in de volksmond: kruisraketten – in West-Europa te stationeren begon de campagne 
zich meer en meer te richten op het tegenhouden van de plaatsing van deze wapens 
in Nederland. In 1981 en 1983 demonstreerden omvangrijke massa’s mensen tegen de 
plaatsing van 48 kruisraketten in Nederland en in 1985 tekenden niet minder dan 3,75 
miljoen mensen het zogenoemde volkspetitionnement tegen plaatsing.2 

In 1983 schreef een van de drie voornoemde theologen – de Vlaamse dominicaan 
en hoogleraar dogmatiek en geschiedenis van de theologie aan de Nijmeegse universi-
teit Edward Schillebeeckx – in het internationale tijdschrift Concilium een beschouwing 
over de vredesbeweging. In dat stuk zette hij zijn eigen positie ten opzichte van de kern-
bewapening nadrukkelijk af tegen die van het Vaticaan, dat bepaald had dat het bezit van 
nucleaire wapens ‘in de huidige omstandigheden’ nog moreel aanvaardbaar geacht kon 
worden.3 Juist omwille van deze houding van het kerkelijk leergezag prees hij de moed 
van de kerkelijke vredesbeweging, die naar het oordeel van Schillebeeckx gedragen werd 
door een hernieuwd religieus elan. Er was ‘een evangelisch radicaal verzet tegen bepaald 
geweld en zeker tegen de kernbewapeningsspiraal’ ontstaan. Schillebeeckx waardeerde 
dat positief vanuit de grondgedachte, die hij enkele jaren eerder al had geformuleerd, dat 
christenen de verplichting hebben tot een ‘actieve en constante zorg’ voor ‘de gaafheid 
van het politiek ethos’, een zorg die zij overigens deelden met ‘alle goedwillenden’.4 

In zijn beschouwing over de kerkelijke vredesbeweging raakte Schillebeeckx 
aan een aantal beelden die nog altijd bestaan van de grote demonstraties tegen de 
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kern bewapening uit de jaren tachtig. Dat zij gedragen werden door een evangelisch 
bewustzijn, dat het ging om een massabeweging van onderaf en dat de doelstelling 
van de campagne uiteindelijk breder was dan het tegenhouden van de plaatsing van 
48 kruisraketten.5 Die beelden zijn dan wel niet geheel bezijden de waarheid, maar 
vertellen ook niet het hele verhaal. 

In dit artikel wil ik laten zien dat de campagne niet zozeer werd gedragen door een 
diepchristelijke overtuiging, als wel door een daarmee losjes verbonden idee over poli-
tiek. De campagne was door de bedenkers ervan nadrukkelijk bedoeld als een manier 
om meer Nederlanders te betrekken bij beslissingen rond vraagstukken van oorlog en 
vrede, als een poging het buitenlands beleid te democratiseren. Nadat de navo echter 
in 1979 het besluit had genomen nieuwe kruisvluchtwapens in West-Europa te sta-
tioneren, waaronder 48 in Nederland, kreeg het tegenhouden van plaatsing almaar 
meer aandacht. Deze versmalling van de oorspronkelijke doelstellingen was niet alleen 
dusdanig dat de oorspronkelijke bedenkers van de campagne met steeds meer onge-
mak naar hun geesteskind keken, maar geeft ook aanleiding enkele kanttekeningen te 
plaatsen bij bestaande beelden van de vredesbeweging in de jaren tachtig. 

Een wanhoopsoffensief

Het Interkerkelijk Vredesberaad bestond een kleine tien jaar toen het zijn campagne 
tegen de kernbewapening lanceerde. Het beraad was in 1966 op initiatief van de Neder-
landse tak van de internationale katholieke vredesbeweging Pax Christi opgericht als 
orgaan van negen kerkgenootschappen om, in onderling overleg, ‘de verantwoorde-
lijkheid van de kerken voor de wereldvrede tot uitdrukking te brengen’. Dit zou moe-
ten gebeuren door ‘studie, voorlichting en gewetensvorming’. Een van de eerste, meer 
concrete initiatieven was de omvorming van de in katholieke kring al langer gangbare 
Vredeszondag tot een oecumenische Vredesweek. Het beraad stelde zich niets minder 
ten doel dan ‘de bevordering van de mentaliteitsverandering in de kerken en ook in het 
gehele volk met betrekking tot het vraagstuk van oorlog en vrede’.6 

Dat een dergelijke ambitie enige kans op teleurstelling in zich droeg, werd aanvan-
kelijk genegeerd. Een stevige evaluatie van de tiende Vredesweek in 1976 sloeg echter 
het deksel van de put. Binnen het ikv ontbrandde een fundamentele discussie over de 
vraag of de manier waarop werd geprobeerd vraagstukken rond oorlog en vrede op 
de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen nog wel aansloeg. Het antwoord 
bleek al snel negatief te zijn. De in 1974 aangetreden algemeen secretaris Mient Jan 
Faber stelde vervolgens voor de opzet van de Vredesweek grondig te herzien. Er moest 
een herkenbaar, politiek gemotiveerd speerpunt worden gekozen, dat ook gedurende 
het jaar door het ikv op de agenda werd gehouden. Dat zou de zichtbaarheid van het 
beraad, dat volgens Faber veel te veel ‘een praatclub’ was geworden, ten goede komen.7 
Ben ter Veer, polemoloog en latere voorzitter van het beraad, werkte vervolgens enkele 
van de suggesties uit tot een actieplan waarin de Vredesweek van 1977 werd gekozen 
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als startpunt voor een ‘langduriger en meer geconcentreerde campagne tegen de kern-
bewapening’. In een uitvoerige notitie legde Ter Veer uit dat het hem daarbij niet zozeer 
ging om de kernbewapening als zodanig, maar vooral om de betrokkenheid van de 
burger bij de internationale politiek.8

Deze gedachte was gebaseerd op een overtuiging die Ter Veer al in de loop van de 
jaren zestig geformuleerd had. Opgeleid als psycholoog met een grote belangstelling 
voor de vraag wat mensen aanzet tot politieke betrokkenheid, kwam hij begin jaren 
zestig terecht bij het Polemologisch Instituut in Groningen. Ook raakte hij betrokken 
bij het bestuur van Pax Christi en was hij een van de drijvende krachten achter de 
oprichting van het ikv. Zijn belangstelling voor vraagstukken rond oorlog en vrede 
was gewekt in 1958, toen hij met enkele andere leden van de Utrechtse katholieke stu-
dentenvereniging Veritas een congres organiseerde over de politieke en morele achter-
gronden van ‘de atoomoorlog’.9 Binnen Pax Christi, en later in het ikv, ontpopte Ter 
Veer zich als een voorvechter van een meer politieke lijn, nog slechts losjes verbonden 
met de religieuze achtergrond van de organisaties die zich moesten ontwikkelen tot 
politieke pressiegroepen die hun achterbannen wisten te mobiliseren rond concrete 
vraagstukken. In een rede uit oktober 1966 merkte hij daarbij op dat het vooral van 
belang was de internationale politiek te democratiseren. Bij het nemen van belangrijke 
beslissingen was de stem van eenieder, dus niet alleen die van deskundigen en poli-
tici, van gelijk gewicht. Om te bereiken dat er ook naar die stemmen werd geluisterd, 
was het van belang dat Pax Christi als katholieke organisatie niet bevreesd was het 
morele gezag van de kerk wanneer dat nodig was om te vormen tot ‘een harde poli-
tieke macht’. Geloof en kerk werden hier betrekkelijk instrumenteel opgevat; een actief 
kerklidmaatschap was volgens Ter Veer niet langer een noodzakelijke voorwaarde voor 
actieve betrokkenheid bij Pax Christi.10 

Ter Veer realiseerde zich dat dit een zaak was van lange adem, en het bescheiden 
succes van de Vredesweek in 1977 stemde hem zodoende niet ontevreden. De cam-
pagne was her en der opgemerkt en vooral het pleidooi voor de eenzijdige denuclea-
risatie van Nederland was opgepikt. Een jaar later was het nieuwe er echter wel een 
beetje af en zwakte de aandacht weer wat af. In een uitvoerige reflectie in het maand-
blad Wending oordeelde Ter Veer desondanks positief over de start van de campagne, 
die tien jaar zou moeten duren. Zoals gezegd ging het hem primair om het in bewe-
ging krijgen van de burger en het democratiseren van de buitenlandse politiek in het 
algemeen. Door een ‘democratische beweging’ tegen kernwapens op gang te brengen 
zou het mogelijk zijn ‘de politiek’ tot luisteren te dwingen. Juist daarom was gekozen 
voor het uitgangspunt dat de kernwapens in eerste instantie uit Nederland moesten 
verdwijnen. Het betrof hier een besluit dat door de Nederlandse politici zou moeten 
worden genomen, zodat massale druk vanuit de bevolking ook effect zou sorteren. Ter 
Veer wilde aantonen dat dit effect zou hebben.11

Binnen het bestuur van Pax Christi, dat in eerste instantie nogal terughoudend 
reageerde op de voornemens van het ikv, hamerde Ter Veer er consequent op dat een 
concreet speerpunt nodig was om mensen tot politieke betrokkenheid te bewegen. Het 
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feit dat verschillende bestuursleden geopolitieke vraagtekens zetten bij de campagne, 
was daaraan voor hem ondergeschikt.12 Het bestuur van Pax Christi nam die gedachte 
langzaam maar zeker over, vooral door voorbereidend werk van de werkgroep Ethiek 
Kernwapens, die eind jaren zeventig vaststelde dat de atoombewapening niet zozeer als 
een geopolitiek, maar vooral als een moreel vraagstuk moest worden behandeld. Het 
was aan elke Nederlander te beoordelen of atoombewapening met zijn of haar geweten 
te verenigen viel. Het was een opvatting waarin de in katholieke kring steeds stevi-
ger positie van het individuele geweten als basis voor morele en politieke beslissingen 
nadrukkelijk doorklonk.13 Begin jaren tachtig schaarde Pax Christi zich vervolgens als 
‘kritisch partner’ achter de doelstellingen van het ikv.14 

Een voortdurend politiek steekspel

Het is de vraag of de campagne tegen de kernbewapening werkelijk maatschappe-
lijk en politiek effect zou hebben gesorteerd als de navo niet in december 1979 had 
besloten tot het plaatsen van nieuwe kruisvluchtwapens in West-Europa. Medio jaren 
zeventig was de Sovjet-Unie begonnen met de modernisering van haar nucleaire arse-
naal. Vanaf 1976 werden verouderde wapens voor de middellange afstand vervangen 
door zogenoemde ss-20-raketten. Deze waren voorzien van een meervoudige kernkop 
en bovendien waren ze mobiel, wat ze veel minder kwetsbaar maakte. De raketten 
stonden gericht op West-Europa, en dan voornamelijk op West-Duitsland. De soci-
aaldemocratische bondskanselier Helmut Schmidt maakte zich er mede daarom grote 
zorgen over. Naar zijn overtuiging tastte de modernisering door de Sovjet-Unie het 
bewapeningsevenwicht tussen Oost en West aan en maakte deze West-Europa kwets-
baar voor Russische druk. In een lezing op 28 oktober 1977 te Londen maakte Schmidt 
zijn internationale bondgenoten deelgenoot van zijn ongerustheid. Dat was de aan-
loop naar het zogenoemde dubbelbesluit dat de navo na lang wikken en wegen op  
12 december 1979 nam. Dit besluit hield in dat er vanaf 1983 nieuwe kruisvluchtwapens 
in West-Europa geplaatst zouden worden. Tegelijkertijd werd er een open uitnodiging 
aan de Sovjet-Unie gedaan om de onderhandelingen over wapenreductie te openen.15 

Met de aandacht voor vernieuwing van het nucleaire arsenaal kwam ook de inter-
nationale beweging voor nucleaire ontwapening uit de sluimertoestand waarin zij 
medio jaren zestig was geraakt.16 De ontspanning die de Koude Oorlog in de jaren 
na de Cubacrisis kenmerkte, had – in combinatie met het uitbreken van de oorlog in 
Vietnam – de aandacht voor nucleaire bewapening wat doen verslappen. De hoop dat 
van de wederzijdse capaciteit tot totale vernietiging gebruik kon worden gemaakt om 
de bewapening via onderhandelingen terug te schroeven, leek te worden bewaarheid. 
Zo waren in mei 1972 de Strategic Arms Limitation Talks tussen de Verenigde Staten 
en de Sovjet-Unie beklonken met een verdrag waarin de partijen afspraken dat zij 
de stationering van contraraketten zouden beperken en dat zij het aantal strategische 
raketten zouden bevriezen. Met de verkilling in de internationale verhoudingen vanaf 
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medio jaren zeventig en het einde van de oorlog in Vietnam in 1975 kwam de nucleaire 
bewapening echter als thema terug op de agenda.17 Doordat het ikv al in 1977 was over-
gegaan tot het daadwerkelijk opzetten van een campagne tegen de kernbewapening, 
wist het beraad vervolgens in de internationale vredesbeweging een voortrekkersrol 
op zich te nemen.18 

Na enig overleg tussen vredesorganisaties uit verschillende landen werd gekozen 
voor een grote estafettedemonstratie in het najaar van 1981 om politici uit verschil-
lende landen te laten zien dat de vredesbeweging zich wilde verzetten tegen de stati-
onering van nieuwe nucleaire wapens in West-Europa. Op 21 november was Amster-
dam aan de beurt, waar niet minder dan 400.000 mensen demonstreerden tegen de 
plaatsing van kruisraketten in Nederland. Het was de grootste demonstratie van na de 
Tweede Wereldoorlog en vormde een groot succes voor het ikv, Pax Christi en andere 
bij de organisatie van de demonstratie betrokken partners. Het politieke gewicht van 
de campagne nam hiermee alleen maar toe. Eerder al had het kabinet onder leiding 
van Dries van Agt een besluit over mogelijke plaatsing van kruisraketten in Nederland 
op de lange baan geschoven, en tegen het einde van 1981 bleek opnieuw dat regering 
en parlement niet bij machte waren de maatschappelijke onrust te trotseren en een 
besluit te nemen. Het was het begin van een politiek gekenmerkt door het voortdu-
rend uitstellen van besluitvorming. Ook het na de verkiezingen van 1982 aangetreden 
kabinet-Lubbers, dat over een ruime parlementaire meerderheid beschikte, bleef lang 
onmachtig een definitief besluit over de kwestie te nemen. Daarmee bleef de plaatsing 
van de wapens tot november 1985 boven de markt hangen, wat de vredesbeweging de 
kans gaf om het verzet ertegen verder op te schroeven.19

Een van de oorzaken van het feit dat een definitief besluit hierover zo lang op zich 
liet wachten, was de ongemakkelijke positie van het cda in het debat. Al in 1979 was 
duidelijk geworden dat een aantal leden van de Tweede Kamerfractie van de partij niet 
bereid was zonder slag of stoot in te stemmen met de plaatsing van kruisraketten in 
Nederland. Over nucleaire bewapening bestond binnen de partij een redelijke con-
sensus. De kernbewapening was een noodzakelijk kwaad in de strijd tegen het com-
munisme, wapenbeheersing was gewenst en ontwapening een belangrijke stip op de 
horizon.20 De gedachte dat Nederland die ontwapening echter eenzijdig zou kunnen 
afdwingen was, zo bleek uit verschillende gesprekken tussen vertegenwoordigers van 
het ikv, Pax Christi en het cda, voor de cda-fractie een paar bruggen te ver.21 Het 
gegeven echter dat ingestemd moest worden met de stationering van extra kruisra-
ketten in Nederland was voor een aantal cda’ers van een andere orde. Het feit dat 
een door kerkelijke organisaties gedragen vredesbeweging zich daar met hand en tand 
tegen verzette, maakte het besluit er bovendien niet gemakkelijker op. Het was voor het 
jonge cda nog wat zoeken naar de verhouding met de kerken, en de maatschappelijke 
onvrede over de kruisraketten die mede gedragen werd door religieus geïnspireerde 
organisaties bleek ingewikkeld te zijn.22 

Het was de vraag of de regering, de partij en het land inzake de kernbewapening 
nog tot een zekere mate van overeenstemming te brengen waren, schreef premier Lub-

Bos, A.S., Brouwer, J.W.L., Goslinga, H., Oddens, J., Ramakers, J.J.M. & Reiding, H. (red.). (2017).  
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam



OM D E  E ENHEID VAN REGERING, PARTIJ  EN LAND

47

bers in mei 1984 in een vertrouwelijke brief aan twee van zijn ministers.23 Juist de wor-
steling met het dossier binnen het cda bood de vredesbeweging de mogelijkheid het 
morele gezag van de kerken, zoals Ter Veer het eerder omschreef, ook in te zetten. De 
poging dit ook te doen maakte echter dat de campagne steeds verder weg dreef van 
haar oorspronkelijke doelstellingen. 

Als een nachtkaars

Nadat het kabinet-Lubbers in het voorjaar van 1983 een besluit over de plaatsing van de 
kruisraketten in Nederland opnieuw had uitgesteld, ontstond bij de organisatoren van 
de demonstratie van november 1981 het voornemen om opnieuw een grote demon-
stratie op touw te zetten. Er werd een Kommitee Kruisraketten Nee (kkn) opgericht, 
waarin alle partners samenwerkten die zich tegen de wapens hadden gekeerd. Wat 
opviel was dat het daarbij, ondanks de leidende rol van Pax Christi en vooral het ikv, 
allang niet meer ging om het bredere idee van het democratiseren van het buiten-
lands beleid of een theologisch geïnformeerde morele afweging over kernbewapening. 
De doelstellingen van de campagne tegen de kernbewapening waren versmald tot een 
binnenlands-politieke strijd over de stemmen van de Tweede Kamerfractie van het 
cda.24 Vrijwel alles leek geoorloofd om leden van die fractie te overreden zich tegen-
stander van plaatsing te betonen. Pax Christi bijvoorbeeld oefende aanzienlijke druk 
uit op de Nederlandse bisschoppenconferentie om, in een brief over kernbewapening 
die zou moeten verschijnen in 1983, onomwonden uit te spreken dat stationering van 
nieuwe wapens in Nederland uit den boze was.25 Hoewel de bisschoppen hardnekkig 
weigerden een dergelijke uitspraak te doen, voelde premier Lubbers zich genoodzaakt 
om per brief ‘op strikt persoonlijke titel’ vertrouwelijk aan de aartsbisschop, kardinaal 
Willebrands, te vragen toch ook rekening te houden met de ingewikkelde positie van 
zijn cda in dezen.26 

De demonstratie, die uiteindelijk op 29 oktober 1983 in Den Haag plaatsvond, 
was wederom een groot succes. Niet minder dan 550.000 mensen werden op de been 
gebracht, en de vraag of men voor of tegen plaatsing was leek elke andere politieke 
discussie inmiddels te overschaduwen.27 Met name binnen het ikv groeide echter het 
ongemak met de versmalling van de campagne, zeker nadat het beraad vanaf eind 1981 
steeds meer aandacht kreeg voor de omstandigheden van mensen aan de andere zijde 
van het IJzeren Gordijn. De afkondiging van de staat van beleg in Polen op 13 decem-
ber 1981 entameerde binnen het ikv een gesprek over de verhouding van de discussie 
over de kernbewapening tot de relatie die langzaam maar zeker opgebouwd werd met 
dissidenten uit met name Polen en Oost-Berlijn. Dat velen van hen ‘de Westerse bewa-
peningspolitiek’ meer ervoeren als een steun in de rug dan als een bedreiging was een 
ongemakkelijke waarheid waarmee het ikv rekening te houden had, aldus Ter Veer.28 Het 
kostte hem mede daarom in toenemende mate moeite zijn volle aandacht en inzet op te 
brengen voor een campagne die steeds meer een strijd tegen de kruisraketten was gewor-
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den. De vraag die bovendien binnen zowel ikv als Pax Christi steeds nadrukkelijker werd 
gesteld was wat er van de brede achterban die was opgebouwd zou overblijven wanneer 
er definitief een besluit – positief of negatief – over de kruisraketten zou zijn genomen.29

Toen de demonstratie van oktober 1983 uiteindelijk niet bleek te resulteren in een 
‘nee’ tegen plaatsing, ontstond er onenigheid binnen het kkn. Een aantal leden deed 
voorstellen voor radicalere acties. Er werd geopperd te dreigen met blokkades wanneer 
de wapens daadwerkelijk Nederland zouden worden binnengebracht en verschillende 
vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid passeerden de revue. Voor het bestuur 
van Pax Christi als het ikv waren dergelijke acties echter onbespreekbaar. Zowel Ter 
Veer en Faber als de in 1983 als algemeen secretaris van Pax Christi aangestelde pries-
ter Jan ter Laak wilde liever opnieuw de verbreding zoeken door het vraagstuk van 
de kernbewapening te integreren in een meer algemene opvatting over ontwapening 
en ontspanning tussen Oost en West. Een compromis werd uiteindelijk gevonden in 
het organiseren van een volkspetitionnement, wat mensen in de gelegenheid stelde te 
tekenen tegen het plaatsen van de kruisraketten. Echt overtuigd van de meerwaarde 
van die actie was echter vrijwel niemand.30 Bovendien was het succes van de actie – er 
werden meer dan 3,5 miljoen handtekeningen opgehaald – snel over toen Lubbers bij 

Demonstratie in Den Haag tegen de plaatsing van kernwapens, 29 oktober 1983 
[nationaal archief/spaarnestad] 
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het in ontvangst nemen van de handtekeningen het spreken nadrukkelijk onmogelijk 
werd gemaakt. Verschillende media spraken een dag later van een ‘morele overwin-
ning’ voor de premier. Kort hierna besloot het kabinet tot plaatsing.31

Op voorspraak van Ter Laak werd het kkn vervolgens ‘te slapen gelegd’. Her-
nieuwde pleidooien voor actie werden door hem en Ter Veer stevig afgeraden: het was 
over. Het kkn werd vervolgens nooit meer wakker, en zowel Pax Christi als het ikv 
richtte zich op andere zaken.32 De achterban kon hiervoor echter betrekkelijk weinig 
belangstelling opbrengen, zo bleek. Die was voornamelijk gemobiliseerd als tegenstan-
der van de plaatsing van kruisraketten in Nederland. Toen het ikv en Pax Christi de 
campagne – die in de oorspronkelijke opzet tien jaar zou duren – in 1987 formeel 
afsloten, stelden zij vast dat de belangstelling ervoor na het plaatsingsbesluit niet alleen 
was uitgegaan als een nachtkaars, maar dat de oorspronkelijke doelstellingen ook niet 
echt waren bereikt. Men was er naar eigen oordeel onvoldoende in geslaagd mensen 
ervan te overtuigen dat het belangrijk was zich met internationale politiek bezig te 
houden. De campagne had pas echt brede aandacht gekregen toen de vraag voor of 
tegen plaatsing de politieke agenda ging domineren. Zij had de vredesbeweging wel-
iswaar veel steun en bekendheid opgeleverd, maar de aandacht bleek net zo makkelijk 
weer weg te ebben.33

Slotbeschouwing

De campagne van ikv en Pax Christi tegen de kernbewapening is wel beschouwd als 
een hoogtepunt van de zogenoemde nieuwe sociale bewegingen. Deze kwamen in de 
loop van de jaren zestig op en brachten menig Nederlander tot politieke betrokken-
heid. De grote demonstraties van 1981 en 1983 kunnen dan gelden als voorbeelden 
van succesvolle politieke mobilisatie.34 Dat waren ze ook, maar de bedoeling achter 
de campagne was anders. Voor bedenker Ben ter Veer ging het om het opbouwen van 
een bestendige maatschappelijke beweging die de internationale politiek dichter bij 
de belevingswereld van mensen zou brengen. Tot diens teleurstelling bleek een grote 
groep Nederlanders graag bereid te zijn te demonstreren tegen de plaatsing van kruis-
raketten, maar meer ook niet. Uit onderzoek werd duidelijk dat het daarbij vooral 
ging om een binnenlands vraagstuk: bij de demonstranten bleek vooral de zittende 
regering impopulair en was het verzet tegen de kruisraketten een manier dat ook dui-
delijk te maken. De bredere achtergronden van de campagne bleven veelal onbekend; 
in de publicitaire en politieke maalstroom die ontstond na het bekend worden van het 
dubbelbesluit in december 1979 was het vrijwel ondoenlijk de oorspronkelijke opzet 
ervan overeind te houden.35 De initiatiefnemers werden meegezogen in de dynamiek 
die zij uiteraard gedeeltelijk zelf hadden gewenst, maar waarbij zij zich steeds onge-
makkelijker voelden. 

Het beeld dat Schillebeeckx in 1983 van de campagne schetste moet dan ook 
nadrukkelijk worden bijgesteld. Beter dan als een succesvolle sociale beweging gestoeld 
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op een herlevend evangelisch radicalisme kan het verzet tegen de kruisraketten wor-
den beschouwd als een voorbeeld van succesvolle politieke mobilisatie. Meer dan een 
laatste uiting van de actiebereidheid die wel wordt gesignaleerd in de jaren zestig en 
zeventig, was ze een voorbode van een samenleving waarin mensen zich steeds minder 
aansluiten bij brede bewegingen waarvan het lidmaatschap zware verplichtingen met 
zich meebrengt. Eerder verenigen zij zich tijdelijk en meer los-vast rond thema’s die 
op een bepaald moment om een complex van redenen op veel aandacht kunnen reke-
nen. Als de aandacht verflauwt, lossen deze netwerken weer op.36 De campagne tegen 
de kernbewapening kwam met andere woorden niet per se voort uit activisme van 
onderaf, maar uit een met de beste bedoelingen georganiseerde poging om de burger 
een stem te geven in de internationale politiek die pas vleugels kreeg toen de voorlig-
gende vraag was versmald tot een eenvoudig voor of tegen. 
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