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‘Tot het hek en niet verder!’,
Boek over Woensdrecht en het ‘kruisrakettendebat’
Medio jaren tachtig van de vorige eeuw woedde in Nederland een felle
maatschappelijke discussie over kernwapens, die de bevolking en politiek Den Haag
sterk verdeelde. De aanleiding was de mogelijke plaatsing van Amerikaanse nucleaire
kruisvluchtwapens op Nederlands grondgebied. Honderdduizenden kwamen op de
been om te protesteren en in het parlement stonden voor- en tegenstanders lijnrecht
tegenover elkaar.
De Vliegbasis Woensdrecht vormde het epicentrum van deze nationale verdeeldheid,
nadat het kabinet-Lubbers in de zomer van 1983 deze locatie voor de eventuele
plaatsing van de kruisvluchtwapens had aangewezen. Voor het personeel van de
vliegbasis, de lokale bevolking, bestuurders en ambtenaren, brak een bewogen
periode aan. Bijna dagelijks vonden er acties en demonstraties plaats rond de hekken
en nabij de poorten van de basis. De gemoederen liepen hoog op; voor het huis van
een wethouder vonden demonstraties plaats en een voormalige kampbewoner ging
in hongerstaking voor het gemeentehuis. De politiesurveillance in het dorp werd
opgevoerd.
De wereld kwam naar Woensdrecht brengt de toenmalige gebeurtenissen rond de
vliegbasis tijdens het kruisvluchtwapendebat in woord en beeld. Het boek behandelt
de politieke besluitvorming, de aankomst van de 486th Tactical Missile Wing van de
Amerikaanse luchtmacht, het maatschappelijke protest en de confrontatie tussen
actievoerders en ordehandhavers, en niet in de laatste plaats de reacties van het
basispersoneel en de bevolking van Woensdrecht.
Tom Duurland (1986) is sinds oktober 2017 promovendus aan de Universiteit Leiden. Hiervoor
was hij als auteur van dit boek verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
(NIMH).
Tom Duurland, De wereld kwam naar Woensdrecht. Een vliegbasis te midden van het
kruisrakettendebat; Uitgeverij Van Wijnen; paperback, geïllustreerd; 191 blz; ISBN:
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Voor meer informatie, beeldmateriaal of een interview kunt u contact opnemen met het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (e-mail: nimh@mindef.nl, tel.: 070-3165836).
Voor recensie-exemplaren kunt u contact opnemen met Uitgeverij Van Wijnen (e-mail:
dvanwijnen@uitgeverijvanwijnen.nl, tel.: 06-83971901).

