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Geef mij de moed om onrecht te 

onderkennen, 

Ook waar 't door eeuwen van 

gebruik gewettigd wordt; 

De vaste wil aan onrecht nooit 

te wennen, 

Ook waar de macht het weg te 

nemen schort. 

BERICHTEN 

IN DE SCHADUW VAN BET KURllAUS 

Wat na het hoopgevende I . N.F.-akkoord, in de
cember 1987 tussen de U.S. A. en de Sovjet Unie 
gesloten, een belangrijke stap van het Westen 
op het vredespad had kunnen zijn, werd eind ok
tober vorig jaar een anticlimax; een uitermate 
teleurstellend en schokkend gebeuren, dat ook 
nu nog door velen in den lande niet verwerkt 
is. Wij doelen op de bijeenkomst van de Nuclear 
Planning Group van de NAVO, 27 en 28 oktober 
1988 in het Kurhaus t e Scheveningen~ één van 
de regelmatig plaats vindende bteenkomsten van 
de Ministers van Defensie uit de NAVO-landen, 
welke ditmaal echter speciaal in de belangstel
ling -stond met het oog op de gunstige ontwik
kelingen van wereldformaat , welke zich sinds 
het I . N. F.-akkoord op ontwapeningagebied bad
den voorgedaan. Wie zich illusies had gemaakt , 
dat na de verrassend~, doortastende besluiten 
terzake,uitgevoerd door'het Oostblok, er a.l
thans iets te bespeuren zou zijn van een ver
nieuwend êlan en een toenadering van de kant 
van de NAVO, kwam bedrogen uito Integendeel 
zelfs: de besproken zgn. 11moderniserings"
voorstellen houden een scala vaL maatregelen 
in, die het I.N.F.-akkoord zelfE ondergraven 
en in de praktijk kunnen leiden tot een inten
siever bedreiging van het Oostb)ok met alle 
consequenties vandien. Men oordele zelf: De 
moderniseringsplannen omvatten: uitbreiding 
van de nucleair te gebruiken kaL.onnen, nieuwe 
op het land gestationeerde raketten , nieuwe 
vliegtuigraketten, en nieuwe kr~israketten op 
zee. "Nieuw" betekent hier vooral, dat de 
reikwijdte van deze wapens groter wordt, soms 
door een geraffineerde wijze van toepassing, 
waarbij overtreding van de l~tter van het 
I.N.F.-akkoord vermeden maar de eigenlijke be
doeling duidelijk ondermijnd wordt. (En dan te 
bedenken, dat de Nederlandse Mieieters van De
fensie en Buitenlandse Zaken zich voorstanders 
hebben genoemd van deze moderniseringsplannen!) 
Verontrusting wekt ook. de omstandigheid, dat 
de meeste nieuwe wapens nu zowel voor konven
tionale als kernladingen gebruikt kunnen wor-
den, hetgeen een beleromerin vormt voo~~d~e~~~~
con trola-werkzaamheden bij ·t-s"IU'nEn'ïvall~- l 
verdrag. En dat alles omda merk }J~t~ v: _ ..... . 
besloten is - I . N.F.-akkoor . ~~ 1 
akkoord - d66r te gaan in dft trant- ;&n :.de rm~, • 
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1983 in Montebello gemaakte afspraken binnen de NAVO, waarbij gepland werd om 
enerzijds een aantal kernwapens uit West-Europa weg te halen, en anderzijds reik
wijdte, effektiviteit en onkwetsbaarheid van de resterende uit te breiden. Een 
dubbelbesluit dus, een tweekoppig monster met A&n paar ogen gericht op de wapen
vermindering en &~n paar op de modernisering. Moderniseren van de bewapening 
binnen.het spanningsveld tussen twee militaire bondgenootschappen staat evenwel 
per definitie haaks op een terugdringing of zelfs op een beheersing van de wa
penwedloop. Het betekent in feite voor beide partijen een uitdaging tot het uit
vinden van nieuwe, verfijnde en minder kwetsbare wapensystemen. 
Modernisering is dus geen weg. Zij is ~~n van de maatregelen, die berusten op 
het geloof in de grote leugen van de 1'balance of terroru, het afschrikkingseven
wicht, dat in werkelijkheid helemaal geen evenwicht is doch een voortdurend po
gen, "de vijand" steeds een ronde v66r te zijn~ en dat op deze wijze de spiraal van 
de wapenwedloóp in stand houdt.· 
Waarom, zo vragen w.ij ons af, bezint de NAVO zich niet op een geheel andere, meer 
aktuele benadering van de Oost-West verhouding? Waarom niet een bezinning - en 
liefst gezamenlijk m&t het Warschaupact - op Andere wegen? Waarom b.v. geen be
studering van de ideeën, die aangereikt worden door de commissie Palme: het con
cept van de gedeelde veiligheid en het verwijderen van alle offensieve delen uit 
het militaire apparaat, waartoe ook de kernwapens gerekend moeten worden. Deze 
ideeën of afleidingen daarvan, beginnen meer en meer de aandacht te trekken in 
Europa. Als de NAVO werkelijk "up to date" wil zijn, wendt zij zich af van het mo
derniseren van de wapens en wijdt zij zich aan onze gemeenschappelijke veiligheid. 
Wij pleiten voor een koersverlegging n6, en wij hopen dat die op de eerstvolgende 
vergadering van de Nuclear Planning Group op 19 en 20 april a.s. in Brussel, 
waar zeer waarschijnlijk belangrijke beslissingen genomen zullen worden, tot uit
drukking komt. 
Het is uiteraard van groot belang, dat de aktuele situatie omtrent de modernise• 
ringsplannen het Nederlandse publiek nu levendig voor de geest komt te staan. 
Daarom verheugt het ons, dat het Landelijk OVerleg Vredesorganisaties (het LOVO) 
in deze ontwikkeling aanleiding heeft gevonden om een aantal aktiviteiten te 
organiseren, te beginnen met een advertentie in de landelijke pers (begin maart), 
dan een reeks informatieve bijeenkomsten en manifestaties in 5 plaatsen in ons 
land (van 11 tot 18 maart), en tenslotte een internationale vredesdemonstratie 
in Brussel op 16 april 1989. 

OPROEP TOT ONDERSTEUNING VAN DE PUBLIEKE DISKUSSIE 

OVER "MODERNISERING" VAN DE KERNWAPENS 

Het heeft er alle schijn van, dat de Ministers van Defensie van de NAVo-landen 
tijdens de komende vergadering van de Nuclear Planning Group in Brussel (19-20 
april) knopen zullen doorhakken m.b.t. de "modernisering" (= vernieuwing) van 
de nucleaire korte-afstand wapens. Nederland heeft zich bij monde van de Minis
ters Van den Broek en Bolkestein positief over de vernieuwingen uitgelaten. 
De NAVO-plannen betekenen een forse nucleaire uitbreiding en, na het I.N.F.
akkoord, een ontoelaatbare stap terug op de weg naar kernontwapening en een 
veiliger samenleving voor iedereen. Op een moment van ongekende dooi in de Oost
West betrekkingen en reële kansen voor verdergaande ontwapening, is zelfs de ge
dachte aan ''modernisering" van de korte-afstand wapens geen voor de hand liggen
de: de diskussie in de Tweede Kamer is nog niet op gang gekomen, de bevolking 
nauwelijks geinformeerd. 
Het Lande].jjk OVerleg Vredesorganisaties (LOVO) start een informatiekampagne 
tegen de plannen van de NAVO: Geen modernisering, maar verdere kernontwapening! 
De kampagne behelst: - begin maart een advertentie in de landelijke pers 

- 11 - 18 maart informatieve bijeenkomsten/manifestatie in 
Groningen, Zwolle, Den Bosch, Rotterdam en Amsterdam 

- 16 april vanuit Nederland deelname aan een internationale 
vredesdemonstratie in Brussel! 
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Het effekt van de kampagne hangt in hoge mate af van de ondersteuning die het IDVO 
ook buiten de eigen gelederen krijgt, zowel bij de regionale bijeenkomsten als voor 
de advertentie. Het Landelijk Overleg Vredesorganisaties doet een dringend beroep 
op die maatschappe~~e organisaties, die m~t de vredesbeweging van mening zijn, dat 
de nieuwe nucleaire moderniseringerende er niet mag komen, de oproep in de pers 
mede te onderschrijven. 
Omdat het kort dag is, vragen wij u, wanneer de advertentietekst in uw bezit komt, 
zo spoedig mogelijk schriftelijk te laten weten of u bereid bent: 
- de advertentie als organisatie mede te ondertekenen 
- de oproep financieel te ondersteunen, en zo ja tot welk bedrag. 

Namens de LaVO-organisaties was dit schrijven ondertekend door voorzitter 
Mettha de Nachtegaal. (In het LOVO hebben zitting: Humanistisch Vredesberaad, IKV, 
Kerk en Vrede, Platform Radikale Vredesgroepen, Pax Christi, Samenwerkingsverband 
Stop de Wapenwedloop, Vrouwen voor Vrede, Wereld Federalisten Beweging Nederland, 
Werkgroep Vrouwen tegen Kernwapens, Women's International League for Peace and 
Freedom , !VVV). 

Voor reaktiea/informatie LOVQ-advertentiekampagne: 
Cbrechtstraat 43, 35?2 EC Utrecht - tel. 030-?1498?, b.g.g. 030-?108?2. 

DETAILS VAN DE MODERNISERING 

Voor diegenen onder onze lezers, die tot in details op de hoogte willen zijn van de 
moderniseringsmaatregelen volgt hier een artikel over dit onderwerp, afkomstig 
van het IDVO. 

In 1983 is in NAVO verband afgesproken 1400 kernladingen uit West-Europa terug te 
trekken. Restant plm. 4600 ladingen, een aantal dat in de komende jaren mogelijk 
nog wordt verminderd. Gelijktijdig werd in 1983 besloten dat reikwijdte, effektivi
teit en onkwetsbaarheid van de overblijvende kernwapens vergroot dienden te worden. 
De"moderniserings"-plannen houden in: 
1 • .!!,i !_b!,eidin~ !.a~ de_ n~c!e~i!. !_e _g_!b~uiken _ kan~e~. Het aan tal nucleair te gebrui
ken kanonnen wordt aanzienlijk uitgebreid Tdeels gerealiseerd) en de reikwijdte wordt 
verdubbeld tot 30/40 km. "Modernisering" van de kernkoppen van de 155 mm. houwitzer 
- in Nederland heeft dit geschut tot nu toe alleen een konventionele lading - kan 
zelfs betekenen, dat via een achterdeur de neutronengranaat weer binnenkomt. De 
kernkop van de 203 mm. houwitzer (Nederland heeft 56 van deze kanonnen, die al en
kele jaren zowel voor konventioneel als voor nucleair gebruik geschikt zijn)kan 
eveneens gemakkelijk tot neutronengranaat worden omgebouwd. 
2. !,ieu~e_oR_ het !Bnd_g,!stati~n_!erde rake!_t_!n.:. De Lance-raket heeft nu een reik
wijdte van 120 km., de opvolger van de Lance een bereik van ca. 450 km. De raketten 
zullen worden gelanceerd vanaf zgn. MLRS-platforms. (= Multiple Launched Roeket 
~stem). De NAVO wil ?50 van deze MLRS-platforms, die oorspronkeÏijk bedoeÏd waren 
voor konventioneel gebruik en als zodanig ook door Nederland zijn besteld. Voor de 
Lance heeft de NAVO nu slechts 88 lanceerplatforms. 
3· Nieuwe vliegtui~aketten. In plaats van met de huidige ·~rije val" bom wordt o.a. 
de F-1biÏÏ de-toekomst mogelijk uitgerust met (kruis)-raketten, zg. "stand-off"
wapens, die na lancering nog honderden kilometera verder reiken. Vanaf de Duitse 
grens kan zo toch de Sovjet Unie weer worden bereikt, wat door het INF-akkoord nu 
niet mogelijk is. 
4. _!i_!U.!_e_kru!,s!,akett_!n_ol!,. !:!J.!• Naast bovengenoemde plannen circuleren er voorstel
len om ca. 4oo, vanuit zee te lanceren kruisraketten (SLCM's) aan de NAVO toe te 
voegen. (SLCM: Sea Launohed Cruise Missile). 
Een opvallend aspekt van de nieuwe ronde in de kernwapenwedloop ia, dat de meeste 
wapensystemen zowel konventioneel als met kernladingen gebruikt kunnen worden. Dat 
maakt kontrole op eventuele ontwapeningaverdragen vrijwel onmogelijk. 



De moderniseringsplannen 
in schema gebracht 

,.Jlf 
Kanonnen: van 1100 in 1987 tot 2500 in 1988 

Lanceerplatforms: van 88 naar 750 

Reikwijdte kanonnen: van 15/20 naar 30/40 
kilometer 

Reikwijdte korte-drachtraketten:van 120 naar 
200/5.00 kilometer 

q , 
Reikwijdte raketten vanaf vliegtuigen: van 0 (bom) 
naar 400/2500 kilometer 
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DE RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND 

OVER DE MODERNISERING VAN DE 

N'UCLEAIRE BEWAPENING 

Het jaar 1988 heeft bij velen binnen en 
buiten de kerken nieuwe hoop gewekt. 
Het bleek mogelijk, dat er in de inter
nationale politiek wegen worden inge
slagen, die leiden tot ontwapening. 
Dat kwam tot uiting toen in december 
1987 de ondertekening plaats vond 
door de Verenigde Staten en de Sovjet
Unie van het verdrag dat de afschaf
fing regelt van al hun op het land ge
plaatste kernraketten voor de middel
lange en kortere afstanden, het IMF
akkoord. Voor het eerst sinds de Twee
de Wereldoorlog is een hele categorie 
kernwapens uitgebannen en worden de 
bestaande exemplaren van die categorie 
vernietigd. Dat gaat gepaard met een 
aantal eveneens unieke afspraken be-
treffende controle op de nakoming van 
het verdrag. 

Wij realiseren ons intussen, dat het hierbij slechts om een fractie van de aanwezi
ge nucleaire wapens gaat, maar wij zien het INF-akkoord als een eerste en belang
rijke stap. Vurig hopen wij, dat het geen incident is, maar een keerpunt in de in
ternationale verhoudingen en in de wapenwedloop. 
Niet alleen het INF-akkoord maar ook de beëindiging van oorlogsgeweld in een aan
tal gevallen en het op gang komen van besprekingen over de oplossing van reeds 
lang durende gewelddadige conflicten is hoopgevend. Wellicht kunnen er nu nieuwe 
krachten in de wereld vrijkomen voor de bestrijding van de honger en ontbering van 
die tallozen van wier lijden wij via de media dagelijks getuige zijn. 
Wij beseffen, dat deze hoopvolle ontwikkelingen zeer kwetsbaar zijn en dat ze niet 
onmiddellijk ten goede zullen komen aan de armen en misdeelden in onze wereld. 
Een krachtige inzet is nodig van alle kanten om te bevorderen, dat de gunstige 
ontwikkelingen zich zullen doorzetten en leiden tot het verzachten en opheffen 
van het lijden van zovelen. Om deze inzet, die het geloof van ons vraagt, gaat 
het bij de brede bezinning op gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, 
het conciliair proces. 
De kwetsbaarheid van de nieuwe en hoopgevende ontwikkelingen vraagt om grote 
waakzaamheid. Waakzaamheid ten opzichte van alles wat er toe zou kunnen bijdragen, 
dat deze ontwikkelingen opnieuw vastlopen of in hun tegendeel verkeren. In dat 
verband willen wij uiting geven aan onze grote bezorgdheid ten aanzien van de plan
nen om de nu nog in West-Europa overblijvende kernwapens in de jaren negentig te 
moderniseren. 
Het is een gelukkige ontwikkeling, dat Oost en West met het oog op het Oosteuro
pese overwicht aan conventionele bewapening met elkaar besprekingen gaan voeren 
om hun wederzijdse niet-nucleaire strijdkrachten te verminderen en met elkaar in 
evenwicht te brengen. Waar wij met klem op willen wijzen is dat het welslagen van 
deze besprekingen voorrang dient te hebben. Eerst daardoor zal het gevaar van een 
alles en iedereen verwoestende oorlog in Europa tot zijn geringste omvang worden 
teruggebracht. Wij vrezen, dat een voorgenomen modernisering de voortgang van deze 
zo belangrijke besprekingen belast of bezwaart. Bovendien kunnen aan het mislukken 
of aan het trage tempo van de besprekingen argumenten worden ontleend om onver
minderd vertrouwen te blijven stellen in een veiligheidsvoorziening met kernwa
pens. Juist een modernisering van kernwapens betekent een verdere integratie van 
de nucleaire bewapening in het defensiesysteem, en daarmee een verlaging van de 
atoomdrempel bij gewapende conflicten. De gelukkige omstandigheid, dat men gaat 
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onderhandelen over vermindering van conventionele wapens vergroot de ruimte om 
verder te gaan op de weg van de denuclearisering. Dat nu wordt bemoeilijkt als er 
niet onderhandeld wordt over kernwapens, maar integendeel modernisering plaats
vindt. 
Van deze bezorgdheid willen wij allen, die bij het proces op weg naar vrede en 
veiligheid in Europa betrokken zijn - regeringen, politieke partijen, onderhande
laars - deelgenoot maken. Daarom bevestigen wij nog eens nadrukkelijk onze in 
19?8 gedane en in 1984 herhaalde uitspraak tegen "iedere voortgaande ontwikke
ling en uitbouw van de kernbewapening". 
Daaraan voegen wij toe een klemmend pleidooi voor verdergaande ontwapening. In 
"Een verbond voor het leven", bijdrage aan bovengenoemd conciliaire proces, wordt 
betoogd: ·~e kerken dienen er nadrukkelijk voor te pleiten, dat het akkoord van 
december 1987 over de afschaffing van kortere en middellange afstandaraketten 
zal leiden tot verdere stappen naar "daadwerkelijke ontwapening". Het INF-akkoord 
mag geen excuus zijn om de bewapening op andere Wijze te versterken, maar dient 
een stimulans te zijD om de aandacht en energie te richten op verdergaande ontwa
pening. Dat verdrag laat immers zien, dat de weg naar ontwapening daadwerkelijk 
begaan kan worden. 
Voor het.welslagen van de toekomstige besprekingen en voor verdergaande ontwape
ning is het wekken van vertrouwen tussen Oost en West volstrekt onmisbaar. 
Gaarne sluiten wij ons aan bij wat de voorzitters van de Rooms-Katholieke Bisschop
penconferenties in Europa hebben verklaard in hun boodschap van 8 maart 1987: 
••• "Het vermogen gespitst te zijn op vredessignalen is vandaag de dag een hoge 
politieke deugd. Zonder contacten en gesprekken worden zulke signalen niet waar
genomen of niet goed begrepen. Wie zich isoleert, kan het wantrouwen niet over
winnen; hij blijft wantrouwig, omdat hij zich aan zjjn wantrouwen gewend heeft. Daar
om is het zaak, contacten en gesprekken op alle niveaus te bevorderen. Interna
tionale contacten tussen mensen, de uitwisseling van informatie en van opinies 
vormen onmisbare bijdragen om wederzijds vertrouwen te wekken en een vaste onder
grond te geven ••• 
Op zulke veelvoudige manieren wantrouwen verminderen en vertrouwen opbouwen 
draagt vooral ook daartoe bij, dat men gemeenschappelijk tot de noodzakelijke doel
treffende stappen tot ontwapening komt. Zoals het wederzijdse wantrouwen jarenlang 
de bewapeningswedloop heeft begunstigd, zo is nu vóór alles vertrouwen nodig om 
dit hooggestelde gemeenschappelijke doel feitelljk te bereiken." 

Amersfoort, 12 oktober 1988. 

NEDERLAND EN DE CHEMISCHE WAPENS 

Naast de dreigende kink in de kabel op het gebied van de kernontwapening, waar
over wij in dit nummer reeds uitgebreid berichtten, is er een andere, dringende 
zaak waarvoor wij de ogen niet mogen sluiten: de ontwikkeling van de chemische 
bewapening. Ondanks de erkenning van de gruwelijkheid van chemische wapens, uitge
drukt in een gebruiksverbod van de Conventie van Genève in 1925, en ondanks de 
onderhandelingen sinds 1968 binnen de Geneefse ontwapeningsconferentie van de 
Ver. Naties over een productiestop en de vernietiging van chemische wapens, is 
- ingeleid door de in 1984 door de Amerikaanse president Ronald Reagan geuite 
wens om over een gesch~t chemisch pressiewapen te beschikken - een technolo
gische ontwikkeling op gang gekomen, die geresulteerd heeft in de productie van 
de zgn. binaire chemische wapens. Dit zijn wapens, waarvan de chemische componen
ten - die elk op zich ongevaarlijk zijn - met elkaar gaan reageren na lancering 
en dan uitermate giftige gassen vormen. Deze wapens zijn relatief zeer goedkoop, 
want de ongevaarlijke camponenten zijn vrij eenvoudig te vervaardigen, en de fabri
cage is moeilijk controleerbaar, omdat de componenten van verschillende chemische 
bedrijven betrokken kunnen worden. 
Gelukkig is men ook na de daadwerkelijke hervatting van de productie van chemische 
wapens door de v.s. in december 1987, in Genève doorgegaan met het uitwerken van 
een zeer minutieus contrSle-s.rsteem. Een verdrag tot uitbanning is evenwel nog 
altijd niet tot stand gekomen. De v.s. werken dit duidelijk tegen. 
Een snelle uitbreiding van de beschikbaarheid van deze wapens dreigt nu, en het 
is evenmin denkbeeldig, dat via de NAVO Nederland hierbij betrokken raakt. 
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Gaarne stemmen wij in met wat Mr. N.M.P. Steijnen , secretaris van de Ver. Juristen 
voor Vrede in de Volkskrant in een zeer lezenswaard artikel van ? januari 1989 
schrijft. Wij citeren hieruit: '~at nu dringend noodzakelijk is, is een scherpe ver
oordeling van het gebruik, maar ook van het bezit van chemische wapens door welk 
land dan ook, liefst gevolgP door concrete maatregelen. De Nederlandse Regering 
zou zich daartoe kunnen aansluiten bij de oproep van de Franse president Hitterand 
tot een embargo voor goederen, technologie en wapens tegen die landen, die che
mische wapens gebruiken. Nederland kan voorts sancties door de Veiligheidsraad be
pleiten." En verder: "Nederland zal er tevens alert op moeten zijn, dat onze in
dustrie aan buitenlandse handelspartners geen chemische producten levert ala het 
vermoeden bestaat, dat deze wellicht worden gebruikt voor de vervaardiging van 
chemische wapens." ''De Nederlandse Regering dient tenminste van de Amerikaanse 
Regering garanties te ~agen voor het respecteren van haar territoriale integri
teit ook in crisietljd11 , zulks omdat zij zich indertijd niet verzet heeft tegen het 
opnemen van de plannen voor binaire chemische wapens in de 11militaire doelstel
lingen" die iedere lidstaat in het NAVo-bondgenootschap inbrengt, en omdat het 
Amerikaanse Congres de aanvaarding van de "militaire doelstellingen" door de NAVO 
leden interpreteert als instemming met de plaatsing van deze chemische wapens, in
dien de militaire omstandigheden dat noodzakelijk maken. 
Mr. Steijnen acht de waarde van de uitspraak van premier Lubbers in 1986, dat Ne
derland geen chemische wapens op zijn grondgebied zal dulden, hoogstens die van een 
voetnoot. "De Nederlandse Regering zal binnen de NAVO daadwerkelj,;k verzet moeten 
voeren tegen het opnemen van chemische wapens in de militaire plannen in Europa." 

ELS DE GROEN IqnGT RUSSISCHE PRIJS VOOR KINDERBOEK 

Els de Groen, kinderboekenschrijfeter, en evenzeer bekend door haar dappere campagne 
tegen het geknoei met stralingsnormen in ons land - waarover zij in het boekje 
"Straling, mag het een ietsje meel' zijn?" publiceerde - heeft samen met de Russi
sche auteur Eduard Uspenski de prijs gekregen voor het beste vorig jaar in de Sovjet
Unie verschenen kinderboek. Voor dit bekroonde boek, "Het jaar van het goede 
kind", namen zij in Moskou de Arkadi Gaidar Literaire Prijs in ontvangst. 
De publikatie van het boek heeft enige tijd op zich laten wachten omdat de kriti
sche toon van het boek een doorn in het oog was van de autoriteiten. Na publika
tie van een hoofdetuk in het blad Ogonjok, bekend om zijn kritische houding, werd 
besloten het boek alsnog uit te geven. 
Wjj wensen Els de Groen, die op de Landelijke Dag van 11.50+ tegen Kerngeweld" in 198? 
een zeer boeiende lezing hield over de 11stralingskwestie" in Nederland, hartelijk 
geluk met haar prijs maar vooral met het slagen van dit experiment in internationa
le samenwerking. 

LANDELlKE BYEENK<»fST 50+ TEGEN KERNGI!:WELD 

Met 30 pereonen waren we 29 oktober j.l. aanwezig in "De Kargadoor" in Utrecht 
voor onze jaarlijkse landelijke dag. Ton Steinman leidde de bijeenkomst. Naast de 
consumpties die we van "De IC.argadoor" betrokken, hadden enige deelnemers ook nog 
voor lekkernijen gezorgd. De ochtenduren waren aan het vergadergedeelte gewijd. 
Het verslag van de penningmeester, Wim van Pesch, sluitend met een batig saldo, 
werd goedgekeurd. De secretaris gaf daarop een kort overzicht van alle aktivitei
ten sinds de vorige landelijke dag op 3 oktober 198?. Dit was een indrukwekkende 
lijst. Ofschoon er niet veel akties bij waren, die door 50+ers waren opgezet, zoals 
b.v. de Vredesvaart en de 2-jaarlijkse tochten in •t Harde, is er anderzijds prak
tisch geen aktie van belang geweest, waaraan 50+ niet heeft meegewerkt. Verder is 
de ledenadministratie gereviseerd en zal een nieuw type telefooncircuit uitgedok
terd worden. Te betreuren is; dat regio Amsterdam zich, wegens te geringe deel
name, heeft opgeheven. Gelukkig blijven de meeste leden daar als individueel aange
alotenen de Stichting trouw. Vanuit de provincie N.Holland komen regelmatig leden 
voor deelname aan aktiviteiten, maar men voelt niet voor het vormen van een regio. 
(Naar de mening van de sekretaris zouden er vele clubs moeten fuseren). De verga
dering werd besloten met beschouwingen over het consensusbeginsel bij beslissingen 
en over event. statutenwijzigingen. 
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's Middags hield Paulien Geitenbeek een lezing met dia's over een negen maanden 
durende vredesmars van San Francisco naar Washington, gehouden in 1987, die zij 
geheel heeft meegelopen. Ruim 700 mensen van velerlei nationaliteiten brachten 
met haar de tocht tot een goed einde. Een zeer levendig, iDdrukwekkend, ja in
dringend verhaal van ontberingen en blijde momenten, van ongelooflijk doorzettings
vermogen (er was zelfs een kreupele deelneemster) en saamhorigheidsgevoel. De 
zaal heeft bijkans ademloos, bewonderend en ontroerd meegeleef4. 

STATUTENWZIGING .50+ TEGEl! KERNGEWELD 

Tijdens de Bestuursvergadering van 8 november •88 werd besloten tot de navolgende 
sta tutenwï,jzigingen. 
Aan artikel 2 wordt toegevoegci: 

Kerngeweld is een uiting van geweld, die zodanig ontoelaatbaar is, dat de Stich
ting haar wil uitbannen. Haar specifieke gerichtheid hiertegen maakt het verzet 
tegen andere vormen van geweld inzake het milieu en de vrede echter ook mogelijk. 
De Stichting betuigt in daarvoor in aanmerking komende gevallen haar adhaesie. 

Aan artikel 3a. wordt toegevoegci: 

Vertegenwoordigers van regio's en enkelingen, die de bestuursvergaderingen bij
wonen, nemen deel aan het beraad. Bij de besluitvorming hebben zij een adviserende 
stem. 

De eerste zin van artikel 7.6 vervalt en wordt vervangen doo1·: 

Besluiten met meerderheid van stemmen kunnen uitsluitend worden genomen in een 
vergadering, welke met inachtneming van het gestelde onder 4 en 5 is bijeenge
roepen over voorstellen, welke bij de agenda naar behoren zijn toegelicht. OVer 
voorstellen, welke aan het hiervoor gestelde niet voldoen, kunnen besluiten 
slechts worden genomen met algemene stemmen, èn indien de bestuursleden voltal
lig aanwezig of vertegenwoordigd Z\in• 

Lid 8 van artikel 7 vervalt. 

De leden 9 en 10 van artikel 7 worden omgenummerd tot resp. 8 en 9. 

Artikel 11 wordt omgenummerd tot artikel 10. 

Artikel 12 wordt omgenummerd tot artikel 11. 

Na deze stemming over bovenstaande statutenwtiziging deelde Evert Huisman mede, 
dat hij op grond hiervan het voorzitterschap neerlegde. Het besluiten bij consen
sus is voor hem in een vredesbeweging de enige vorm en mogelijkheid. 
In de volgende vergadering zal een regeling voor het voorzitterschap worden 
getroffen. 

VERGADERINGEN 50+ TEGEN KERNGEWELD 

7 maart 1989. 11.15 uur. De Pepperbox, Utrecht, vlakbij stationshal aan de Jaar

9 mei 1989 
22 augustus 1989 
24 oktober 1989 

beurskante 
Plaats nader te bepalen 

11 11 " 11 

11 11 " " 
POST OF BEZOEK VOOR KEES KONING EN KO VAN MELLE 

Wie schrijft een brief of een kaartje aan Kees Koning en Ko van Melle, die ge
vangen zitten vanwege hun aktie van 1 januari j.l. in Woensdrecht, waar zij uit 
protest tegen het leveren door de Ned. Regering van straaljagers aan Turkije, be
gonnen waren om enige van deze straaljagers11om te smeden van zwaarden tot ploeg
scharen:'aun adressen zijn: 
Kees Koning, BvB Grave, Muntlaan 1, 536o AG Grave, 
Ko van Helle, HvB Roermond, Postbus 137, 6040 AC Roermond. 
B~ bezoek aan hen, eerst contact opnemen met Mariëtte (040-857442) of Vredes
bureau Eindboven (o4o-444707). 
N.B. Ons verzoek vervalt. ~ojuist vernomen, dat Kees en Ko op vrye voeten zijD 

gesteld! 
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ONZE SEKRETARIS 

In de Kerstbijlage 1988 van de Arnhemse Courant, de 
Graafschapbode, de Edese Courant en het Nijmeegs Dag
blad was een interview opgenomen van Hans van den 
Broek met onze sekretaris, Ab Turfboer, 75 jaar, en 
nog bijna dagelijks in aktie tegen kerngeweld. Ab zal 
ook deelnemen aan de vredesestafette op de fiets deze 
zomer naar Moskou, waar men op 6 augustus hoopt aan te 
komen voor de Hirosjima-herdenking. Zijn enthousiasme 
en vastberadenheid in het bestrijden van het kwaad dat 
kerngeweld heet, (er-)kent inderdaad geen grenzen! 
Maar noem hem geen "idealist", 'want dat is: zo zegt 
hij,'tegenwoordig een scheldwoord'. 

STRASSII(II:RG 

Voor nadere bijzonderheden: sekretariaat Europese Vredesestafette, 
Bureau Stop de Wapenwedloop, Nieuwe Keizersgracht 61, 1018 VD Amsterdam, 
tel. 020 - 232535. 

1~ DUIF, IS HET AL VREDE?" 

Dit opschrift staat op de "Vredesbus", die al enkele jaren met veel succes langs 
de scholen in de gemeente Arnhem rijdt en ook de wijde omtrek bezoekt. Bijna alle 
scholen zijn al aan de beurt geweest. Voor de opzet en inrichting is meegewerkt 
door o.a. de Arnhemse Vredesgroepen, de Stichtse Vredesopbouw uit Utrecht en de 
afd. Onderwijs en Voorlichting van de gemeente Arnhem. Men heeft de scholen de no
dige service willen bieden in de vorm van een rijdende "doe-tentoonstelling". 
Er wordt aandacht besteed aan o.a. omgaan met elkaar, konflikten oplossen, agres
sie, enz.; daarnaast ook aan Derde Wereld- en milieuproblemen. Men vindt er 6 
spelletjes: Waar of niet waar, domino, Afrikaans dorp, Rood- en Geelland, hengel
spel en buttons. Alles bedoeld om een aanzet te geven voor verdere verwerking en 
napraten. De spelletjes zijn zo gemaakt, dat ze door alle kinderen uit midden- en 
bovenbouw gespeeld kunnen worden. Lessuggesties zijn er ook. 
In september a.s. bij de aanvang van het nieuwe schooljaar komt er weer nieuw ma
teriaal voor de regio Arnhem in de bus. In de brochure "Arnhem en de moderne 
oorlog" (uitg. gemeente Arnhem) staat op blz. 23 iets over de bus. 
Verder beschikt de gemeente ook nog over de brochure 11fi6 duif, is het al vrede?" 
waarin informatie gegeven wordt over het Vredesprojekt van de gemeente. Nadere 
inlichtingen bij gemeentehuis Arnhem, gemeente-secretaris J. Ram, tel.085-571911 
of Harry Craamer, tel. o85-452018. 
Wij vragen ons af, of dit aardige en geslaagde initiatief niet geschikt ia om door 
andere gemeenten te worden overgenomen; met een eigen bus wel te·verstaan! 
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BURGERINSPRAAK OVER DE GRENS 

In 1982 werd in het kader van de Duitse atoomwet een È_O_!!w;!er~ing afgegeven 
voor het bouwen van een kerncentrale bij de Duitse stad Lingen. Dit gebeurde 
door de deelstaat regering van Nedersaksen. Hiertegen is de Nederlande~ Coen 
Hamers, die dicht bij de grens in de buurt van Denekamp woont, in beroep gegaan. 
De rechtbank ia OsnabrÜck verklaarde hem in 1984 niet ontvankelijk, omdat hij 
niet in de Bondsrepubliek woonde. Het Bundesverwaltungsgericht in Berlijn kwam 
eind 1986 (gelukkig!) tot een ander oordeel: Hamers kon wel in beroep gaan en 
bovendien werden zijn bezwaren ontvankelijk verklaard. Deze opzienbarende uitspraak 
heeft het moge1bk gemaakt, dat ook inwoners van andere West-Ettropese landen naar 
de Duitse rechte~ kunnen stappen om te procederen tegen kerninstalÏaties. 
Van deze mogelijkheid wordt al gebruik gemaakt door inwoners van Oostenrijk, die 
strijden tegen de opwerkingsfabriek in het Beierse Wackersdorf. 
Dankzij bovengenoemd succes kon Hamers het in 1982 aangespannen proces tegen de 
bouwvergunning voortzetten. Maar intussen was de bouw van de kerncentrale wel 
doorgegaan. Begin 1988 was deze gereed en in april gaf de regering van Neder
saksen de ~e~fsv~r~in~ af. Hiertegen ging Coen Hamers, met steun van advo
kaat Gerd Winter onmiddellijk in beroep bij de rechtbank in Lûneburg. Bovendien 
vocht hij in een kortgeding de onmiddellijke inwerkingtreding van de bedrijfsver
gunning aan. Hij eiste, da.t deze vergunning werd opgeschort in afwachting van 
een uitspraak van de rechter over zijn beroep tegen de afgifte ervan. Toewijzing 
van deze eis zou betekenen, dat het proefdraaien van de kerncentrale tenminste 
2 jaar zou worden vertraagd. De rechtbank nam evenwel ruim de tijd om het kort
geding te behandelen, liet inmiddels het proefdraaien van de kerncentrale onge
hinderd doorgaan en wees na twee maanden de eis van Hamers af. Geen van zijn ar
gumenten vond weerklank bij de rechters in Lüneburg. 
Deze uitspraak betekende voor Hamers en advokaat Winter: het proces tegen de be
drijfsvergunning laten rusten en eerst de procedure tegen de bouwvergunning voort
zetten. Ofschoon Lingen in augustus 1988 volledig in gebruik is genomen, kan een 
uitspraak van de rechter alsnog leiden tot stillegging van de kerncentrale. 
In de motivering van de eis wordt een probleem naar voren gebracht, dat totnog
toe in rechtzaken tegen kerncentrales nauwelijks is belicht:. fouten in het men
selijk handelen als belangrijke oorzaak van storingen en ongevallen. Sinds Harris
burg en Tsjernobyl is hier veel onderzoek naar gedaan. Technici kunnen op zoveel 
manieren iets fout doen, dat de gevolgen niet altijd automatisch door de instal
latie zijn te korrigeren. De regering van Nedersaksen kan dit moeilijk weerleggen, 
en probeert daarom deze menselijke fouten onder te brengen bij het zogenaamde 
rest risiko: een (klein?) risiko dat de overheid accepteert omdat ze het niet 
kan of wil uitsluiten! Met hulp van deskundigen wil Hamers aan~en, dat mense-

lijk falen in kerncentrales een onaanvaardbaar risiko betekent. 

Ook het probleem van het ho~-r~d!~!ief_afv~l_wordt door Hamers aangevoerd. 
De hoeveelheid neemt nog steeds onbelemmerd toe, terwijl de ruimte voor tijdelijke 
opslag in en buiten de centrales (Gorleben, Ahaus) spoedig te klein zal zijn. Bo
vendien zijD de mogelijkheden voor opwerking onzeker, evenals die voor definitieve 
opslag. De Duitse wet eist evenwel, dat duidelijk is w!ár het toekomstige afval 
van Lingen naar toe gaat. De onzekerheid hierover is daarom eveneens een ~rgu
ment om te eisen, dat de bouwvergunning wordt ingetrokken. 
Het wachten is momenteel op het initiatief van de rechtbank om een zitting te 
houden waarin alle partijen nogmaa~s gehoord worden, waarna de uitspraak volgt. 
Het proces van Coen Hamers wordt financieel ondersteund door de Stichting 
"Burgerinspraak over de grens", sekr. Sparstraat 43, 7572 TN Oldenza.ak, tel. 
05410 - 15013, postgiro: 4268954. 

VREDESWACHT VOLKEL 1989 

Geinspireerd door de Franciskaanse Vredeswacht organiseert de Vredeswacht 
Volkel dit voorjaar dagelijkse stille tochten. Een gelegenheid voor gelovigen 
en niet-gelovigen om in gedachten stil te staan bij het thema Vrede, Gerechtigheid 
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en het behoud van de Schepping. Tegelijkertijd houden de Franciskanen in de U.S.A. 
een 4û-daagse wake in de Nevada-woestijn, waar maandelijks kernproeven worden ge
nomen. De dagelijkse stille tochten worden gehouden vanaf As-woensdag 8 februari 
tot en met Pasen, 26 maart. Verzamelen bij de kerk in Volkel, per bus te bereiken 
vanaf Nijmegen, Den Bosch en Eindhoven. Om 11.30 uur lopen in stilte naar de 
hoofdpoort van de vliegbasis (plm. 2 km.) Tijdens de wake zijn er zo'n 20 minuten 
om stil te zijn, te zingen of voor te lezen. Tot slot in stilte terug lopen naar 
de kerk. Het is belangrijk om naar het Oost-Brabantse Volkel te gaam, omdat in 
Volkel de F-16 gevechtsvliegtuigen gestationeerd zijn, die volgens de plannen ge
moderniseerd gaan worden door de vrije-val kernbommen te vervangen door nucleaire 
boordraketten, die op eigen kracht 450 km. v'rder vliegen. 
Meer informatie over de Vredeswacht Volkel bij: Carol Gallagher, Eikstraat 14, 
3455 SJ Haarzuilens, tel. 0340?-1540. 

BRIEF UIT MOSKOU 

Van Carol Gallagher kregen wij bericht, dat zij in oktober vorig jaar in Moskou 
een vredesgroep ontmoet heeft, die haar de hieronder in vertaling afgedrukte brief 
gaf: "Beste vrienden, VJj zijn blij met de mogelijkheid om, via Carol, onze groeten 
aan jullie over te brengen en onze steun te betuigen aan jullie strijd tegen oorlog, 
en voor Vrede en Vertrouwen. Onze groep heeft vrienden in veel Nederlandse steden 
en wij hopen dat deze brief een begin kan zijn van vriendschappelijke betrekkingen 
met nog meer vredesstrijders. De Gruppa Doverie (Ned. Groep Vertrouwen) werd in •82 
opgericht en is de eerste niet-officiële groep in de Sovjet Unie. Onze taak is de 
strijd voor vertrouwen tussen Oost en West. Wij zijn van mening, dat de spanningen 
in de wereld juist ontstaan door wantrouwen tussen de volkeren en dat de aanwezig
heid van kernwapens en overige bewapening een gevolg i~ van dat wantrouwen. Daarom 
ie het naar onze mening v66r alles noodzakelijk, de regering ertoe te verplichten 
de mensenrechten te respecteren. In het bijzonder het recht op pacifisme (ze doen 
vooral veel werk voor dienstweigeraars, aldus Carol), ervoor te zorgen dat de mi
litarisering van de maatschappij wordt stopgezet en dat de staatsgrenzen opengaan 
om de omgang met mensen uit verschillende landen mogelijk te maken. Wij hopen, dat 
onze betrekkingen zullen voortduren. Wij zouden graag informatie van u willen ont
vangen over & stand van zaken in de vredesbeweging in Nederland. Indien mogelijk 
zullen wij u onze bulletins en geschriften toezenden. Tot ziens, 11Doverie11 Moskva. 
Ons adres is: ''Doverie" Moskva, p.a. Juri en Jana, Moskva 125130, Novopodmoskovny 
3 per. dom 8 kv. 52. Tel. 4500842 (in het Engels). 

SPELLEN 

De landelijke Stuurgroep van de Raad van Kerken heeft dit jaar werkmateriaal uit
gegeven, om de grote en uitdagende problemen die ons tegenwoordig tegemoet treden 
eens op een eenvoudige en ontspannen manier, in de vorm van een spel, te benaderen. 
Men heeft twee spelen ontworpen, enigszins in de stijl van het welbekende ganzen
bord. Het eerste spel gaat over vragen van gerechtigheid en vrede, het tweede 
over het milieu en wat daarmee samenhangt. Men kan de spelen uitleggen op grote 
tafels of op de grond in kamer of lokaliteit. Het uitvoeren van de opdrachten in 
kleine groepjes samen met "n gans op reis langs 70 rrstations", het evalueren 
van de antwoorden en van de uitgevoerde opdrachten vergt een paar uur. Het gaat 
om de inhoudelijke waarde van het spel, niet om het winnen. Eventueel kan men later 
een nabesprakingaavond houden over onze inzet voor gerechtigheid, vrede en heel
heid van de Schepping in de praktijk. Kosten van huren van het spel voor ~'n keer 
f. 15.- ; de spellen zijn in beperkte mate te koop. Inlichtingen: Werkgroep Inter
kerkelijk Beraad v. Noord Nederland, Rummerinkhof 2, 9752 SL Haren, tel.050-344522. 

40 JAAR N.A.V.O. 

_!!a,!_,!O!,d.!_!!!_O!_i.!_ijk !_0.2,r_d!_ NA.Y,O.:.•.:.•.:. 

Het ziet er naar uit, dat 1989 het jaar wordt van een weer sterker naar buiten 
tredende vredesbeweging. Dat zal men niet leuk vinden in NAVO-kringen, waar men 
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in april 1989 het 4o-jarig bestaan van het bondgenootschap viert en dit jubileum 
zeker zal aangrijpen om zich met veel vlagvertoon als de wAre vredesbeweging af 
te schilderen. Dat wordt moeilijk als NAVO staat voor Niet Automatisch Verder Ont
wapenen! (Gerrit Pas: 110n~e toekomst in het geding"). 

!r.!.desbewe_ai.!!.,s.en _ org~zlis.!.r.!.n _ c~nf e!.e~ tie_ 

In het kader van het 4o-jarig bestaan van de NAVO organiseert een achttal vredes
organisaties op zaterdag 1 april 1989 een conferentie die voor een belangrijk deel 
zal staan in het teken van "Gemeenschappelijke veiligheid". De organisaties in 
kwestie ztjn: Kerk en Vrede, Vrouwen voor Vrede, Humanistisch Vredesberaad, Plat
form Radikale Vredesgroepen, Werkgroep Vrouwen tegen Kernwapens, Women•s Interna
tional League for Peace and Freedom (IVVV), Ned. ComitA voor Europese Veiligheid 
en Samenwerking, en Stop de Wapenwedloop. Op het programma staan sprekers uit bin
nen- en buitenland en verschillende panels met politici, polemologen en vertegen
woordigers van de vredesbewegingen. Uitgangspunt voor de b~dragen aan de conferen
tie zijn: een historische analyse van het bondgenootschap en een door de deelnemen
de organisaties opgesteld manifest betreffende toekomstige vredespolitiek. Analyse 
en manifest zullen vooraf aan de deelnemers van de conferentie worden toegestuurd. 
Nadere informatie: LaVO-secretariaat, tel. 033-6to445. 

VOOR DE DERDE MAAL FOUTEN IN KERNCEN'rRALE BIBLIS 

In de B-reaktor van de kerncentrale in het Westduitse Biblis zijn in december •88 
op 4 plaatsen zwakke lasnaden ontdekt in leidingen van het nakoel~steem. De lei
dingen moeten de 4 hoofdkoelsystemen van de reaktor ontlasten als die wordt stil
gelegd. Volgens de eigenaar, de Rheinisch-Westpbälische Elek
trizitätswerke (RWE) is geen radio-aktieve vloeistof ontsnapt. B~ een eender lek 
een week tevoren was radio-aktieve koelvloeistof in de behuizing van de reaktor 
terechtgekomen. De kerncentrale in Biblis was al in opspraak doordat begin deze 
maand via een publikatie in een Amerikaans vakblad bekend werd, dat een jaar ge
leden b~ een ernstig incident een hoeveelheid radio-aktieve stoom ~as vr~gekomen. 

(uit de Graafschapsbode)9 

Laatste Nieuws 
CONGRES RADIKALE A.K.B. 

Op het internationale anti-kernenergie congres van de Radikale A.K.B., van 2 t.m.5 
februari •89 in Wageningen gehouden, waren Finnen, Zweden, Engelsen, Belgen, Duit
sers, Fransen, Nederlanders, en 66n Spanjaard aanwezig. Er ztjn kontakten gelegd 
o~a. over de fietsestafette naar Moskou. 

BOEKAANKONDIGING 

Joost van Vugt en Leo van Bergen: ''Vredesstreven in Nederland in de twintigste 
eeuw", 182 blz. f. 21.50. Verkrijgbaar in de boekhandel of b~ het Studiecentrum 
voor Vredesvraagstukken te Nijmegen. tel. 08o - 51568?. 

AGENDA 

Iedere Woensdag 12.30 uur nwake en stille tocht" vanaf het Binnenhof in Den Haag, 
tegen modernisering van de kernwapeas. Info: Franciskaanse Vredeswacht, School
laan ?0, 2121 GN Bennebroek. Tel. 0?0 - 2120??, 0?0 - 859856, 0?0 - 461?18. 
8 febr.-26 mrt. Vredesvacht Volkel. 11.30 uur dage]jjks. Stille tocht naar basis 
Volkel. (plm. 2 kil.) Beginpunt kerk Volkel. Info: Carol Gallagher, tel.034Q?-1540. 
18 febr. Vrije Univ. A'dam. 1D-1? uur. Werkdag Vrede. Entree f. 10.- Info: I.K.V. 
tel. 0?0 - 469756. -
21 febr. Den Haag. 12 uur. Aanbieding handtekeningen Vr.tegen Kernv. aan Vaste 
KamerkOIIIIDissie Buit. Zaken. Opgeven: Vr.t.K., Obrechtstr. 43, 3572 EC, Utrecht, 
tel. 030-?14987. 
25 febr., Nes 63, Amsterdam. 10-16 uur. Alg. 
25 febr. en 11 mrt. Resp. Utrecht en Zwolle. 
tel. 033-943244. 

verg. Milieudefensie. 
Werkdagen Gerechtigheid. Int'p.: 

Zie Vervolg pa.go 12 



Stichting 50+ tegen Kerngeweld 

Secr. Insulindelaan 18, 
7251 EK Vorden. 
tel. 05752 - 1298. 

Girorekening no. 4295032 
t.n.v. penningmeester 
Stichting 50+ tegen Kerngeweld, 
Hilversum. 

VERVOLG AGENDA 
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11 - 18 mrt. IIJVO kampagne: ttGeen modernise
ring maar verdere ontwapening.u Bijeenk. 
in 5 plaatsen. Info: tel.033-61o445. 
15 maart, Zwolle, Caf& de Wijnberg, 
tel. 038-211337 en 038-657534. 
16 maart, Den Bosch,Franciscushuis 20 u. 
tel. 0?3-413252. 
18 maart, Groningen,straatfestijn, hand
tekeningaktie.05D-252365,050-2686oo. 
18 maart,Rotterdam.Manifestatie stad
huis. Tel. 010-414?o44. 
19 maart, Amsterdam.Manifestatie Meer
vaart. tel. 020-232535-

18 maart. Landelijke werkdag in Utrecht over 
Heelheid v.d. Schepping. Org. Raad v. 
Kerken. Info: tel. O?D-131242. 

1 april. C.S.B.-gebouw,Kromme Nieuwe Gracht 
Utrecht,wsch.10.30-16 uur.Konferentie 
n.a.v. 4o jaar NAVO. Thema:"Gemeenschap
pelijke veiligheid." Organis. LOVO zonder 
IKV, Pax Chris ti, WFBN. Info: tel.020-
84o581,02D-232535,033-63?185. 

16 april. Centrum Brussel.14uur.Betoging 
tegen modernisering v .• d.kernwapens. 
Organ.Belgische Vredesorganisaties. 
Info: tel. 033-61o445. 

NOG ALTIJD KERNPROEVEN 

Er gaat bijna geen week voorbij, waarin geen 
kernproeven genomen worden, hetzij in de 
Sovjet-Unie, hetzij in de U.S.A. of in de 
Pacific. Deze proeven, uitgevoerd door de 
Russen, de Amerikanen of de Fransen, halen 
nauwelijks nog de pers, terwijl ze in feite 
een ernstige bedreiging inhouden voor de 
gezondheid van bevolking en milieu in de om
geving waar ze plaats vinden. Geen wonder, 
het zijn dan ook atoombommen, die er -onder
gronds - ontploffen. 
Steunt u s.v.p. met een handtekening het 
protest bij de ambassades tegen deze proeven, 
een protest dat een verzoek inhoudt om een 
verdrag met een verbod van alle kernproeven. 
Info: tel. 033-80?231.Aktie '""Vr'öuwen v. Vrede. 

NAGEKOMEN 
22 februari. Rechtbank Breda. 9·30 uur. 

Proces Titia Lindeman. 
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