
Als ik kon, 

gaf ik een wereldkaart 

aan ieder kind •••• • 

En als het mogêlijk was, 

een verlichte aardbol 

in de hoop 

de blik van het kind 

tot een maximum te verruimen 

en hierdoor 

interesse en liefde te weltken 

voor alle mensen, 

alle rassen, 

alle talen , 

alle religies! 

Dom Helder Camara 

22 juni 1971 
(uit: "Duizend redenen om te 
leven") 

Standplaatsen van windmolenve reni
gingen in Nederland (jv.li ! 988). 

BERICHTEN 

OMMEKEER OP KOMST ? 

Aan de oppervlakte - en dat wil in dit verband 
zeggen "de aktuele gebeurtenissen" - ziet het 
er,, althans op nationaal niveau, nog niet zo 
slecht uit .met het terugdringen van de opmars 
van de kernenergie . Het laatste nieuws over de 
bouw van nieuwe kerncentrales in ons land 
luidt immers volgens een persbericht van 16 
september j .. 1., dat "het kabinet niet v66r het 
eind van 1989 een besluit zal kunnen nemen 
over de boU'w van meer kerncentrales . " Oorzaak: 
"in het sc.hema ter voorbereiding van een der
gelijk besluit zit een halfjaar vertraging." 

(Oorspronkelijk wilde het kabinet begin volgend 
jaar beslissen.) En dan, aan het einde van het 
artikel, een heel opmerkelijke zin : "Met het 
uitstel van een kabinetsbesluit tot het najaar 
van 1989 zit het er volgens betrouwbare bron
nen in politiek Den Haag dik in, dat het kabi
net vóór de verkiezingen van maart 1990 hele
maal geen besluit meer neemt. 11 

Dit kan betekenen, dat men een derge~ke be
slissing maar liever aan de volgende Regering 
overlaat, omdat men t och niet zó zeker meer is 
van de onontbeerlQKheid van kernenergie binnen 
het kader van de energie·~~:oorziening van ons 
land. Maar het is natuurlijk ook heel goed moge
lijk, dat de Regering simpelweg nog "even" 
wa cht op het wonder van een veilige, betaalbare 
kerncentrale, ~n op een veilig opbergsysteem 
voor het kernafval, ~n op een omslag van de pu
bl ieke opinie over kernenergie! 
In beide gevallen wordt evenwel te opper~lakkig 
tegen deze kwestie aangekeken : in het eerste 
geval ziet men over het hoofd, dat in verband 
met het onbeheersbare karakter van deze materie 
reeds bij de geringste twijfel aan het onontbeer
lijk zfjn voor overleving, het besluit zou moeten 
vallen er geen gebruik van te maken; in het 
tweede geval geeft men zich blijkbaar geen reken 
schap van de c~~plexiteit van het totale pro
bleem van kernenergie-exploitatie , met haar 
vertakkingen in de nucleaire wapenontwikkeling, 
met haar kwetsbaarheid voor criminaliteit, wel
ke op haar beurt weer leidt tot verdergaande 
verharding van de maatschappij . 
In een wereld als waarin wij nu leven, kan al-
lé~n nog de menselijkheid · · · " 1 
en tot de natuur, het zich t:iic .:.9 ·, :eTEl.Jl.d <i;- ~~ 
problemen inzetten 1 èn het Jit-"!}1 e ft:· 
dat alle techniek en weten rhap diom;b\Jfa•~ .. ) iJ 

- &~11~~1cl?f\g.:- '21c 
-~ -------
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moet zijn aan het welzijn van ons allen als individuen, een oplossing bieden. 
Daarin past de exploitatie van kernenergie niet. Deze is - wij schreven dit vroe
ger al eens - altijd van begin tot eind, van de ontginning van de grondstof ura
nium tot aan de berging van het afval, 66n bron van ellende, conflicten en 
schending van rechten van mens en natuur geweest. Deze exploitatie heeft bijge
dragen en draagt nog bij aan de onderdrukking en dreigende ondergang van volks
stammen~ die een unieke band met de aarde en de natuur van oudsher beleefden. Wij 
denken aan de Indianen, maar ook aan de Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners 
van Australië met een zeer oude cultuur. In hun leefgebied bevinden zich voor h~n 
heilige plaatsen. Heilig omdat, zoals zij sinds eeuwen wisten, er zich in de bodem 
uranium bevindt. Het zijn - heel curieus - taboeplaatsen, die niet mogen worden 
verstoord of vernietigd, zo lezen we in het boekje "200 Jaar onderdrukking van 
Aborigines in Australië ... 
Nadat 200 jaar geleden de Britten een aantal strafgevangenen uit eigen land in 
Australië aan wal hadden gezet, begon de kolonisatie van dat werelddeel, en be
gon daarmee ook een periode van onderdrukking voor de Aboriginals, welke culmi
neerde in de inbeslagneming van hun land, en in de ontkenning van hun rechten, 
tot het kiesrecht toe. Aan het einde van de jaren zestig ving in Australië de 
speurtocht aan naar uranium, zulks in verband met het commerciële gebruik van 
kernenergie, dat toen in het Westen op gang was gekomen. In de Noordelijke deel
staat werden twee uraniumvelden gevonden. Ondanks het feit, dat in 1975 eindelijk 
voor de Aboriginals een landrechtenwet tot stand was gekomen, konden in 1978 
contracten tussen de Regering en de Mijnbouwmaatschappijen getekend worden voor de 
ontginning van de mijnen Ranger en Nabarlek; dit mede als gevolg van de omstandig
heid, dat er geen veto tegen mijnbouw op het teruggekregen land bestond. Tot bij 
de ondertekening vierde de corruptie hoogtij: 
Volgens de landrechtenwet moeten alle "traditional owners" (dat zijn die inheem
sen die bij de heilige plaatsen hor;n-en ze moeten beschermen) de contracten te
kenen, wilden deze rechtsgeldigheid hebben. De Ranger en de Nabarlek-mijnen lig
gen op plaatsen waar 40 traditional owners toe behoren. Slechts 4 van hen zetten 
hun handtekening. Daarna werd de wet "aangepast", en was de overeenkomst rechts
geldig •••••• ! 
Het tweede drama voor de Aboriginals, dat nog aktueel is, is de Roxby Downs ura
niummijn in de rode woestijn van z. Australië, waar de Kokatha Aboriginal gemeen
schap woont. Deze mensen waren reeds in de vijftiger jaren vandaar verjaagd, om
dat de Britten het terrein voor hun atoomproeven wilden gebruiken. Sinds de eer
ste exploratie voor de mijn in 1975 zijn de Kokatha teruggekomen, protesterend te
gen de aantasting van hun heilige plaatsen. Niettemin kwam in 1983 overeenstem
ming tussen Regering en mijnbouwmaatschappijen tot stand. Hulp van de kant van de 
Coalition for a Nuclear Free Australia (CNFA), o.a. door een blokkade, mocht 
niet baten. De bezetting van de belangrijkste heilige plaatsen in het gebied door 
de Kokatha zelf heeft nog omlegging van de belangrijkste, 100 km. lange aanvoer
route tot resultaat gehad. Na 9 juli 1984, als de Australische Labor Partij-con
ferentie haar anti-uraniumbeleid laat vallen, krijgen de Kokatha het echter steeds 
moeilijker. Een nieuwe wet, die o.a. de grenzen van het mijnbouwgebied 10 km. uit
schuift en hun de toegang tot hun gebied zeer bemoeilijkt, roept beelden op van 
een concentratiekamp. 

Wij schrijven herfst 1988. Wij bereiden ons voor - hetzij als deelnemer aan de bijeen
komsten, hetzij als niet.deelnemende sympathisant - op het conciliair proces voor 
vrede, gerechtigheid en de heelheid van de schepping. 
Het mag duidelijk wezen, dat de ondubbelzinnige afwijzing van kernenergie-exploi
tatie een belangrijk item op dit congres zal dienen te zijn. 

(Kernwapens weg, sept.•88) 
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LANDDAG 1988 

Deze wordt dit jaar gehouden in Utrecht op zaterdag 29 oktober in de Kargadoor, 
Oude Gracht 36. 
Vanaf 11 uur bent u daar welkom bij een kopje koffie. De entourage is nu misschien 
wat minder gezellig dan in Amsterdam waar wij ons eigen onderkomen hadden in de 
Spinoza-akademie. Onze ruimte daar kreeg een andere bestemming en wij zochten het 
nu meer in het centrum van het land. In de Kargadoor hebben wij niet de beschikking 
over een eigen gasje en moet de koffie officieel worden "besteld". Geen soep meer, 
of thee en kruidenthee naar keuze. Geen gastvrouwen die alles zo smaakvol (letter
lijk!) voorbereidden ••••• 
Maar nu wat er wel is: een gezellig weerzien met hopelijk veel oude bekenden ge
volgd door een openingswoord van Ton Steinmann. Een strak vergaderprogramma ont
breekt en maakt plaats voor een korte terugblik over het afgelopen jaar door de 
secretaris en de penningmeester, terwijl de aanwezigen ruimschoots gelegenheid krij
gen voor het doen van mededelingen, het uiten van wensen en het stellen van vragen. 
De lunch, deze keer in de vorm van zelf meegebrachte boterhammen is bepaald op on
geveer 12.30 - 13.30 uur. 
De middag zal worden gevuld door mevr. Paulien Geitenbeek, die deel uitmaakte van 
de "VredeSQJars voor nucleaire ontwapening" door de v.s. Vrouwen voor Vrede, plaat
selijke groepen en individuele vrouwen maakten het financieel mogelijk, dat Paulien 
kon deelnemen aan deze 9 maanden durende vredesaktiviteit. Dat wij erg blij zijn, 
dat Paulien zich dadelijk bereid verklaarde op deze Landdag te komen spreken, be
hoeft geen betoog. De indeling van de middag wordt ongeveer als volgt: 
13o30 - 14oOO uur inleiding 
14.00 - 14.30 uur dia's met toelichting 

pauze 
14.45- 15.15 uur vervolg dia's 
Daarna gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. 
16oOO uur sluiting. 

Daar deze middag zeker velen zal boeien is introductie toegestaan. 

DE VREDESBEWEGING OODERDAK ? 

Op maandag 12 september bezochten mijn vrouw en ik Klaus Helfferich in zijn buiten
huis in Appelscha, Klokhuisdijk 15, 8425 SK Langedijke, tel. 05160/2?13. Hij woont 
daar in een eigenhandig verbouwde boerderij. Op het erf staat een tweede gebouw 
(nieuw), dat bedoeld is als logeergelegenheid. Ieder huis heeft warm en koud stro
mend water en eigen badkamer en wc. In totaal zijn er 10 vertrekkén, waaronder 66n 
waar gemakkelijk allen die in die 10 kamers zijn ondergebracht, bijeen zouden kunnen 
zijn. V66r de woningen tot aan de weg liggen enige aren bos en een vijver. Op het 
erf staan een stuk of 10 vruchtbomen, appels, peren, bessen en pruimen. Er is ook 
een stukje moestuin, dat nu braak ligt. Daarachter is een bos van r~spar zonder 
paden; het is practisch ondoordringbaar. Het moet nodig gedund worden (circa 15 
jaar oud), waarbij het meteen toeeankelijk zou kunnen worden gemaakt. Op het erf 
staat ook nog een kanjer van een diepvrieskast in een apart schuurtje. Er is ruim
te genoeg om b.v. achter de ''huiskamer", de vroegere deel, een stuk aan te bouwen, 
voor een vergaderzaal of iets dergelijks. Het geheel is ruim 1!· ha. groot. 
Klaus Heltferich stelt voor, het geheel tot logeergelegenheid, conferentie-oord of 
vacantieverblijf voor de vredesbeweging te maken in de vorm van een CoÖperatie met 
aandelen. Het kapitaal zou f. 350.000.- moeten bedragen. Hij is bereid,een gedeel
te daarvan als hypotheek in te brengen. Het perceel is getaxeerd op f. 400.000.
Zijn kinderen zijn velgesteld en hebben geen belangstelling voor het bezit van het 
buitenhuis. 

Ab. 
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KERNENERGIE KAN NIET 

Risico's van radio-aktieve straling veel groter dan gedacht 

Het begint hoe langer hoe duidelijker te worden, aan de hand van een zeer uitvoe
rig, gedetailleerd onderzoek door Amerikaanse en Japanse natuurkundigen, hetwelk 
reeds ó jaar aan de gang is, dat de risico's van radio-aktieve straling veel ho
ger ingeschat moeten worden dan tot heden gebeurd is. 
Na de oorlog en de verschrikkingen van Hirosjima en Nagasaki, zijn ruwe metingen 
verricht, welke in 19ó5 verwerkt werden eveneens door Amerikaanse en Japanse on
derzoekers tot een voorlopige normstelling t.oov• het risico van kanker. Later 
bleken deze berekeningen onjuist te zijn. Daarna kostte het 10 jaar om de fouten 
op te sporen en een nieuw onderzoek te starten. Dit werd zeer gedetailleerd opge
zet en minutieus uitgevoerd. Men betrok er 93o741 mensen bij, die bij de explosies 
in Japan in de steden aanwezig waren geweest. Ofschoon het onderzoek nog steeds 
niet geheel voltooid is, is thans uit de berekeningen reeds duidelijk, dat een 
groot aantal mensen minder straling had opgelopen dan steeds was aangenomen in 
verband met de gevolgeno De risico's zullen dus groter moeten worden aangemerkt. 
En de normen zullen bijgesteld moeten worden. Wanneer over naar schatting 2 jaar 
de laatste onderzoeken zijn afgerond en de bijstelling heeft plaats gehad, zal dit 
belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de werkers in kerncentrales en voor dege
nen, die in ziekenhuizen met stralingsbronnen werken. 
Voorlopige analyses wijzen erop, dat de kans op het krijgen van kanker door gamma
straling - de meest voorkomende straling in de natuur èn bij medische onderzoeken 
en bestralingen - minstens tweemaal, en voor jongeren zelfs vijfmaal, zo groot is 
als tot nu toe werd aangenomen. Vergeleken met een Amerikaanse standaard-studie 
uit 198o zou het aantal gevallen van kanker bij een bepaalde dosis straling 2 à 4 x 
zo groot zijn en als de berekening uitgaat van een ander principe (de zgno lineaire 
methode: bij meer straling stijgt het risico evenredig daarmee) kan dit zelfs oplo
pen tot 7 x zoveel. 
Zou blijken, dat dit laatste principe, waarover nu nog veel discussie is, zou die
nen te worden gehanteerd, dan betekent dit eigenlijk, dat radie-actieve straling 
zelfs bij de geringste hoeveelheid niet veilig is. 
Bij het nagaan van de sterfte aan ~r onder de atoombom-overlevenden blijkt in de 
laatste 11 jaar de normale sterfte verdrievoudigd te zijn. (Brabants Dagblad). 

Effectieve contr&le op nucleair materiaal onmogelijk 

Hoe ineffectief de contrSle op nucleair materiaal in feite is, wordt nog eens be
nadrukt in de "Straatsburg Times". Bram v.d. Lek (G.P.A.) heeft geheime rapporten 
van het I.A.E.A. (het Internationale Agentschap voor Atoomenergie in Wenen) gepu
bliceerd op een persconferentie van de Groen-alternatieve fractie in het E.G.
parlement. De I.A.E.A. is belast met de contrSle op het werken met nucleair mate
riaal, opdat het niet gebruikt kan worden voor de wapenindustrie, en beveiligd 
wordt tegen diefstal. De beveiligingssystemen, daartoe opgezet en neergelegd in 
het Non-Proliferatieverdrag van 1970 - hetwelk een verdrag is tussen Staten -
hebben echter slechts een geringe effectiviteit. Een belangrijke oorzaak hiervan 
is, dat de I.A.E.A. als internationale organisatie niet over machtsmiddelen be
schikt tegen staten, die het verdrag schenden. De uitvoerende macht blijft in han
den van de individuele staten. Als de beveiligingavoorschriften of de afspraken 
over wapenbeheersing verbroken worden, zijn er geen sancties mogelijk. 
De lidstaten kunnen het optreden van I.A.E.A.-inspecteurs bemoeilijken, ze kunnen 
informatie achterhouden en eindeloze vertragingen in de rapportage veroorzaken. 
Dat dit geen loos alarm is, blijkt uit het feit, dat in de geheime rapporten b.v. 
vermeld wordt, dat in 1986 zelfs bij de gebrekkige inspekties 270 onregelmatighe
den geconstateerd werden. Dat wil dus zeggen, dat er gevaar bestaat, dat een be
paalde hoeveelheid nucleair materiaal zich ergens op de wereld bevindt, zonder 
enig toezicht, zonder dat men weet wAAr en in handen van wie. 
De verdwenen voorraden konden slechts in een gedeelte van de gevallen worden op-
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gespoord. Bram v.d. Lek roept, o,i. zeer terecht, op tot een openbaar debat over 
de naleving van veiligheidsvoorschriften. Inzet hiervan zal moeten zijn, dat de 
staten die het non-proliferatieverdrag ondertekenden, niet langer effectieve con
tr&le mogen verhinderen. 

Bjjna-kernramp in 't Harde 

In ''Kernwapens weg" lezen we over een brand, die op het terrein van de legerplaats 
't Harde afgelopen zomer heeft plaats gehad. Deze leek onschuldig, daar het een 
kledingloods betrof. In werkelijkheid stonden de ampullen met radio-aktief materi
aal op springen door de hitte, en had de commandant het rampen- en evacuatieplan 
voor de legerplaats reeds startklaar. Noch de burgerbevolking - die misschien ge
evacueerd zou moeten worden - noch de brandweer werd direct ingelicht over de 
ernst van de situatie. De brandweerlieden, die de bluswerkzaamheden uitvoerden 
waren trouwens helemaal niet voorbereid op wat hun te doen stond wanneer zo'n si
tuatie zich zou voordoen. En de bevolking las achteraf in de krant over de bijna
evacuatie, waarop zij evenmin was voorbereid. 

Afvalverwijdering kernwapens v.s. kost 8o - 220 miljard gulden. 

Het Amerikaanse ministerie van Energie heeft in een rapport bekend gemaakt, dat 
het verwijderen van radio-actieve en chemische verontreiniging als gevolg van het 
bouwen van kernwapens gaat 8o - 220 miljard gulden kosten. De schatting bestrijdt 
de kosten van lucht-, water- en bodemverontreiniging bij 16 fabrieken die hebben 
meegewerkt aan het vervaardigen van kernwapens, en 12 plaatsen waar de wapens zijn 
getest. Nog tientallen miljarden dollars zijn nodig om van het hoog-radioactieve 
afval af te komen, om reactoren schoon te maken en de betrokken fabrieken te mo
derniseren. 

Bouw Russische kernreaktor stopgezet. 

In de Sovjet-republiek Littouwen is de bouw van een kernreaktor stopgezet, nadat 
was vastgesteld, dat «e beveiligingsvoorschriften tegen aardbevingen niet in acht 
waren genomen. 

Superradio-actieve baars in Zweden 

In midden-Zweden is een baars g~vonden, die meer dan 50 x zo radio-actief was 
(82.200 bequerel per kilo) als het reeds 5 x verhoogde niveau (1500 bequerel per 
kg.) dat voor wild en vis geldt na de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl. 
Het normale maximum voor voedsel in het algemeen bedraagt 300 becquerel per kg. 

AFZIEN VAN KERNWAPENBEZIT IN GRONDWET 

Campagne in W.Duitsland 

In w. Duitsland werkt men hard aan een nieuw vredes_initiatief: een campagne voor 
het vastleggen in de grondwet, dat Duitsland afziet van iedere vorm van atoomwa
penbezit. In verschillende West-Duitse kranten zal een oproep van deze strekking 
geplaatst worden, ondertekend door organisaties en particulieren in binnen- en 
buitenland. 

VREDESESTAFETTE MOSKOU 

In "Kernwapens wegn lezen we, dat "Stop de Wapenwedloop" de organisatie op zich 
zal nemen van een internationaal initiatief om te komen tot een vredesestafette, 
een fietstocht naar Moskou in de zomer van 1989. Men wil op 6 augustus (Hiroshima
dag) in Moskou aankomen. In de voorbereidingagroep doen organisaties en personen 
mee uit de D.D.R., B.R.D., Polen, Luxemburg, Denemarken, Frankrijk, België en 
Nederland. 
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KmTERING VAN HET KERNENERGIEGETIJ IN WEST-EUROPA 

De afbouw is begonnen 

Met dank aan "Allicht" voor de gegevens ontleend aan een artikel in het sept./okt. 
nummer van dit jaar, geven wij hieronder een beeld van de hoopvolle ontwikkeling 
met betrekking tot de afbrokkeling van de kernenergie-illusie, welke zich thans in 
W.Europa voordoet. 
Italië 

In 1987 heeft het Italiaanse volk zich bij een referendum in meerderheid uitgespro
ken tegen kernenergie. Een in aanbouw zijnde kernreactor is daarop niet in gebruik 
genomen. De twee bestaande kerncentrales zullen op termijn worden gesloten en ont
manteld. Zes geplande kerncentrales zijn geschrapt. 

Spanje 

Besloten is, het bouwprogramma te vertragen, waardoor er slechts twee in plaats 
van acht nieuwe kerncentrales aan de reeds bestaande acht toegevoegd worden. 

Engeland. 

De oudste twee centrales zullen gesloten worden, deels vanwege ouderdom, deels van
wege twijfels over de werking van één ervan. Kosten van de ontmanteling waarmee men 
100 jaar ( ! ) bezig denkt te zijn, 1 niljard gulden. Maar er zijn wel plannen aangekon
digd voor nieuwe centrales. Verder is het budget voor onderzoek naar kweektechno
logie plotseling teruggeschroefd. Het Britse Parlement besloot 1 juli j.l., voor 
deze technologie geen geld meer beschikbaar te stellen. 

Zweden. De 12 kerncentrales zullen vanaf 1995 één voor één gesloten en ontmanteld 
worden. 
West-Duitsland 

Na het in 1987 aan het licht gekomen schandaal met verwerking en vervoer van radio
actief afval van kerncentrales heeft het geloof in kernenergie een flinke klap ge
kregen, ook binnen de Regeringspartijen. Wel is de situatie per deelstaat verschil
lend, daar het milieu_ en kernenergiebeleid per deelstaat geregeld wordt en elke 
deelstaat zelf verantwoordelijk. 
In Sleeswijk-Holstein wil de SPD die thans aan de macht is, geen plannen voor nieuwe 
kerncentrales in overweging nemen. Er worden plannen ontwikkeld om de bestaande 
centrales over enige t~d te sluiten. 
Nordrhein-Westphalen weigert al jarenlang de kweekreaktor van Kalkar in gebruik te 
nemen. Het plaatselijk stoppen met kernenergie wordt sinds enige tijd overwogen. Wel 
wordt in Hamm een Hochtemperatur-reaktor ontwikkeld. 
In Hessen zwijgen de voorstanders van kernenergie-exploitatie sinds het atoomschan
daal bij Trans Nuklear. 

België 

Ook hier heeft de kernenergielobby een klap gekregen door het atoomschandaal b~ 
het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol. De kans op een achtste Belgische kern
centrale neemt ar. 
Franlajjk. 
In Frankrijk is indertijd kernenergie gepropageerd als de energiebron van de toekomst. 
Het enorme bouwprogramma van kerncentrales en de daardoor optredende overproductie 
aan energie heeft tot een geweldige schuld (24 miljard franken) van de nationale 
energiemaatschappij E.D.T. geleid. De Franse Regering wordt door deze toestand ge
dwongen het aantal nieuwe centrales per jaar te verlagen van è naar 2. 

L.A.K.A. 
Uit de radicale anti-kernenergiebeweging is de Stichting L.A.K.A. voortgekomen. Er 
zitten voornamelijk mensen uit de Basisgroepen tegen Kerngeweld en Militarisme in. 
Doel is: brede informatie te geven i.h.b. over kernenergie• teneinde de bouw van 
nieuwe kerncentrales te voorkomen en de reeds bestaande te doen sluiten. 
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DEMONSTRATIE W. DUITSE VREDESBEWEGING TEGEN BOUW NIEUWE NATO 

KOMMANDO CENTRALE 

De Nato bouwt een nieuwe onderaardse kommando-centrale in Linnich-Glimbach b~ 
JÜlich (W. Duitslandt op plm. 20 km. van de Nederlandse grens ter hoogte van 
Geleen. Red.), omdat de vorige "in de buurt van Maastricht" niet veilig genoeg 
meer zou zijn, zo lezen ~ in een publicatie van ''Die Grünen im Rat" uit Aken, 
welke ons werd toegezonden. Vanuit deze centrale zouden leger en luchtmacht in 
Noordelijk Midden Europa hun kommando's moeten gaan ontvangen. Het gaat hier 
volgens de brochure om de toeTUsting tot een gecombineerde inzet van alle massa
vernietigingswapens bij een verrassingsaanval. Kennelijk wil de Nato d~ afschrik
kingstaktiek handhaven. Nu de middellange afstandaraketten opgeruimd worden, is 
een bewapeningagolf aan het rollen gebracht, die met gemoderniseerde wapens de 
strategische mogelijkheden van de genoemde raketten vervangen kan. 
Gealarmeerd door deze situatie heeft het CoÖrdinerend orgaan van de w. Duitse 
Vredesbeweging opgeroepen tot een demonstratie op 15 oktober. (Zie ook agenda). 
De aktie wordt als vreedzaam aangekondigd. Men demonstreert voor een atoomYrij 
Europa en de vernietiging van alle massavernietigingswapens, voor een duurzaam 
afzien van atoomwapens door de Bondsrepubliek, een duidelijke vermindering van 
de conventionele bewapening, de troepensterkte eh de bewapeningsuitgaven; een 
gemeenschappelijk Europa dat geen kazerne maar een huis moet zijn; goede betrek~ 
kingen tot de •olkeren van de Derde Wereld• en het stoppen van alle wapen-ex
porten. 

TRANSCENDENTE MEDITATIE EN DE VREDE 

Ook de mensen van de TM (= Transcendente Meditatie, een Oosterse leer voor licha
melijke en mentale gezOndheid) leveren hun aandeel in de vredesaktiviteiten, 
door op vrede te mediteren. In Lelystad wordt een buurt gebouwd, die uitsluitend _ 
bewoond zal worden door TM-ers. Er zijn al 200 siddha's (=gevorderden) onder de 
bewoners, die zich reeds-gevestigd hebben. Nog 36 huizen naderen hun voltooi
ing. Nadere inlichtingen over deze vredesmeditatie: Laag-Soeren, Badhuislaan 9t 
tel. 08337-541. 

VREDESVAART OP DE FRIESE MERm 

Zondag 14 augustus maakten we voor de derde keer in vier jaar een vredesvaart 
op de Friese $eren. Een initiatief van Klaus Helfferich, de hoogbejaarde vredes
aktivist, die nog steeds met telkens nieuwe ideeën bezig is het vredesvuur bran
dende te houden. Er waren 8o A 90 deelnemers aan de tocht, die over het Sneker
meer naar Grouw voerde, waar men van boord ging en tijd kreeg om dit aardige 
plaatsje te bekijken, en waar tot slot ook nog gezellig gevolksdanst werd. 
Aan boord van de geriefelijke 1'Mozart11 , een salon boot, heerste een plezierige 
stemming. Bekenden uit de diverse Vredesgroeperingen ontmoetten elkaar daar b~ 
de info-stands met vredesmateriaal of op het zonnige dekt waar in alle rust ge
noten kon worden van het uitzicht op het mooi~ Friese waterlandschap. 
Het vriendelijke personeel van rede~ Harder zorgtie ervoor, dat ook de inwendige 
mens te11vreden" kon z\jn. Een prachtige dag, waarop het weel;' ons geen moment in 
de steek liet, en waaraan alle deelnemers vermoedelijk met veel genoegen terug
denken. 

HERINNERING BYDRAGE 1988 

Het kan zijn, dat u samen met dit nummer van Berichten een acceptgiro ont•angt 
als laatste herinnering aan uw donatie voor het jaar 1988. 

De peuningmeester. 
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Secr. Insulindelaan 18, 
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Girorekening no. 4295032 
t.n.v. penningmeester 
Stichting 50+ tegen Kerngeweld, 
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"Milieuboek11 (Henri Polaklaan 42, A 1dam) 
is de nieuwe naam van vjh de Milieuwinkel, 
thans landelijk distributiecentrum van 
natuur- en milieupublikaties. 

AGENDA 

8 - 16 okt. Aktieweek "Honger hoeft niet" 
15 okt. Linnich-Glimbach (BRD), land. demo. 

op bouwterrein tegen bouw nieuwe 
Nato Kommandocentrale. Org. BRD
vredesbeweging. 

12 - 14 okt. Ludieke akties op 
bouwterrein. 

2 nov. Linnich-Glimbach (BRD), land.blokk. 
van bouwwerken Nato Kommando-centr. 
Org. K.A. Linnich, geweldloze aktie
groep Koln, Feder. geweldloze aktie
groepen. 

24 okt. Den Haag, Malieveld, 11 uur. Dag 
v.d. Ver. Naties. Stille tocht langs 
ambassades. Org. WILPF, Kometenlaan 
31, 3721 JA Bilthoven, tel. 030-
761545. 

26 okt.Amsterdam.Hearing: mogelijkheden en 
onmogelijkheden v.h. conciliair pro
ces. Org. Bezinningscentrum VU, 
Amsterdam, tel. 020-5487368. 

27-30 okt. Vierhouten. Ver. Weigering De
fensiebelasting. 2de Intern. "War
tax resistance" confer. Inl. 03~-
610026. 

29 okt. Utrecht, Kargadoor, Oudegracht 36, 
11 oJ 16 uur. Landdag "50+ tegen 
Kerngeweld". Spr. Paulien Geiten

beek. 
30 nov. Am~terdam. Hearing: gebrokenheid 

v.d.. schepping. Org. Bezinninga
centrum VU A 1 dam, 020-5487368. 

9 dec. Den Haag, Malieveld, 11 uur. Dag v. 
d. Rechten v.d. Mens. Stille tocht 
langs ambassades. Org. WILPF, Ko
metenlaan 31, 3?21 JA Bilthoven, 
tel. 030-761545. 

DRUKWERK 

50+ tegen 
kerngewel.d 
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