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60+ OP DE FIElTS VOOR DE VBBDE 

Soms is een goede illustratie 
meer waard dan een lang betoog. 
Hier is dan zo'n goede illustra
tie, die perfekt het doel weer
geeft , waar voor een groet> je El:an
se gepensionneerden , allen 60+
sers, deze zomer een fietstocht 
ondernam van Parijs naar Lenin
grad . Een vredestocht , dus "een 
streep door de bommen" ! Het ge
zelschap deed ook Nederland aan , 
en wij hadden het genoegen in U
trecht en in Arnhem kennis met 
hen té maken . Goed voorbereid , 
goed getraind, waren zij vol en
thousiasme 30 mei in Parijs ge
start. 14 Juni arriveerden zij in 
Utrecht , vitaal en vol goede noed 
voor het zv;are trajekt dat nog 
zou volgen. 11 Vredesvrienden en 
-vriendinnen, tussen 61 en 76 
jaar oud! 
Maar ook aan de vredesfietstocht 
Parijs/Den Haag-Frankfurt-~1oskou 
in juli j.l. namen energieke 
60+ en ?O+sers deel . 
\vie zal ooit nog kunnen ontken
nen , dat de vredesgedachte een 
inspirerende gedachte is , diè 
l ééft onder burgers , en die op 
onverwachte momenten, in onver
Hachte vormen zich indrukwekkend 
manifesteert? 

BERICHTEN 

AFVAL 

Zoals bekend mag worden veronderste l d , is b. 
de fel- omstreden exploitatie van kernenergi 
de berging van he t geproduceerde hoog radio 
aktieve afval een van de grootste problemen 
misschien we.l hèt grootste . En het is dan 
ook een even onbegrijpel~K als laakbaar"Rege 
ringsbesluit geweest , toen men indertijd dez 
vorm van energie- opwekking voor ekonomische 
doeleinden op grotere dan laboratoriumschaa 
ging toepassen zonder dat een oplossing voo 
dit vraagstuk voorhanden was. 
Sterker nog, van anti- kernenergie zijde - en 
ook onze Stichting heeft zich dRarin aktief 
betoond - is van den beginne aan gewezen op 
de kwalijke gevolgen, die zulk een onverant
wc)nrlte stap zou kunnen hebben, temeer waar 
de kans zeer gering moest worden geacht , 
dat ooit een echt veilige oplossing zou wor 
den gevonden . Immers de zeer lange tijdsduur 
(voor sommige splijtingsprodukten duizenden 
jaren) gedurende welke het stralingsgevaar 
blijft bestaan , alsmede de exorbitant hoge 
temperaturen waaraan de omhulling en omge
ving "van het afval worden blootgesteld, 
brengen een ongehoorde schaalvergroting van 
de problemàtiek met zich mee , die zich bo
vendien tot in een zeer verre toekomst uit
strekt , waarvan absoluut niets bekend is. 
Ondanks serieus geargwnenteerde protesten, 
ondanks een volkspetitionnement , dat duide
l~K aangaf dat de bevolking kernenergie met 
al de daaraan verbonden gevaren afwees ; on
danks het feit dat de overheid wist dat het 
zich ophopende radio- aktieve afval op den 
duur nog vermeerderd zou worden met uit het 
buitenland geretourneerd radio-aktief op
werkingsafval ; en ondanks de omstandigheid 
dat aangeprezen "oplossingen" als b.v. ber
ging in ondergrondse zoutkoepels door de 
streekbevolking afgewezen werden en er on
der de landelijke bevolking verzet ging r~
zen tegen de "ver van mijn bed show" van de 
duntping in de oceanen , ondanks di t alles 
werd het kernenergi e- avontuur voortgezet. 
De kerncentrales bleven draaien , de hoeveel-
ÏÏeid-afväl-bÏeer .;roëits-: i~ ---,::;-_-:. 
Da~ gebeurde- in ons Ta t-;'ei~eer ~~s , i;::, li~ t 
bul.tenland . En d.an -r ·- apr:tl .19~ 
Tsje.rnobyl , dat ons de lfevaren V?,n fJ}~~p-
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aktiviteit nog eens dramatisch voor ogen stelt. Het besef daagt, dat elke 
kerncentrale een potentiële atoombom is, als er menselijke fouten worden ge
maakt bij de bediening of als z~ door een ongeval van buitenaf getroffen wordt. 
Maar desondanks: de kerncentrales blijven draaien en het afval blijft ~oeien •• 
Hoe benauwend die-situatië is-wördtriög-eënä goëd-duidelijk, ·wäniïeër-in Duits_ 
land en België een reeks louche praktijken aan het daglicht komen van corrup
tieve handel in afval en illegale dumping. En als klap op de vuurp~l versch~ 
nen tenslotte in de media de onpasselijk makende berichten en foto's over 
"afzet" van radio-aktief afval in de Derde Wereld. 
Maar: de kerncentrales bl~ven draaien en het afval blijft ~oeien. 
We schr~ven 19'8'97 Alom-dringt ëen golf-vän-milieubeWÜatz~n-door.-Op elk niveau 
bl~ken er problemen te bestaan waardoor natuur en mens bedreigd worden. Spe
ciaal de ongelooflijke hoeveelheden afval die een welvaartsstaat produceert, 
tracht men in te perken of in de kringloop terug te brengen. Vervuilende be
drijven worden opgespoord en aangezet om de vervuiling zoveel mogelijk te re
duceren. Merkwaardiger~ze worden echter de vervaarlijke vervuilers die ''kern
centrale" heten, niet belet hun afvalproducerende aktiviteiten te blijven uit
oefenen. 
En dat te · ·1 st6p en de en i e mo el" heid zou z· · om de vermeerderin van het 
afval in deze sektor met n klap te beeindigen •••••••• 
!:!,a!_r_n~e!!.:_d~ ~e!:_n.2_e!!.t!.a.!_e!. bl.Y.v~n_dra!_i~n_e.!!. !!_e.!_ !_f!.a.!. b~f!. uoeie.!!.._ 
Wel wordt er naarstig gesleuteld aan methoden om het afval toch op een of andere 
manier op te bergen. In ons land is het de COVRA - de organisatie welke de zorg 
heeft voor de opslag van radioaktief afval - die in augustus j.l. van de gemeen
te Borssele bouwvergunning heeft gekregen voor een bovengrondse centrale opslag 
aldaar van alle radio-aktief afval - ook dat wat tot heden was opgeslagen b~ de 
ECN in Petten -· Het wordt een interim opslag van 50 tot 100 jaar, gevolgd door 
een definitieve berging in de zoutkoepels in Noord Nederland. 
Zoals men in ons vorige nummer heeft kunnen lezen wordt er door de Stichting 
"Miljoenen z~ tegen" een bezwaarschriften-campagne gevoerd tegen de vergunnin
gen voor de opslagplaats in Borssele. Vanuit de bevolking werden 3500 bezwaar
schriften ingediend. Het gemeentebestuur van Borsaele echter heeft, nadat men 
er vorig jaar in geslaagd ia de COVRA te doen besluiten een andere lokatie te 
kiezen - verderop in het Slo~gebied - in plaats van die op 500 m. van de dorps
kern gelegen, verklaard geen bezwaar meer te hebben tegen opslag en verwerking 
van nucleair afval ter plaatse. Maar als men weet, dat die"verwerking van nu
cleair afval" inhoudt de bouw ter plaatse van verbrandingsovens voor radio-ak
tief afval en daardoor de kans op radio-aktieve besmetting van lucht en water 
in de omgeving, is het duidelijk dat ook los van het gemeentebeatuur nog belang
rijke bezwaren tegen de kernenergiewetvergunning in te brengen ~. 
En wat te~nken van de definitieve berging in de ondergrondse zoutkoepels met 
alle onzekerheden daaraan verbonden? Wordt er door de COVRA, in welke organi
satie de eigenaars van de kerncentrales, het bedr~fsleven en de Staat het voor 
het zeggen hebben, gedacht: Dat is tenslotte pas over 50 of 100 jaar? Après 
nous le d~luge? Intussen is net echter wel zo, dat ~ dan als maatschap~ n~ 
reeds onze kindskinderen belasten met de "stralende" gevolgen van onze onver
antwoorde beslissingen. 
En elke beslissing die voorbijg~aan het feit, dat all~~n door definitieve 
sluiting van de b~staande kerncentrales en het afzien van de bouw van nieuwe 
centrales, het toenemen van de schade en schande gestopt kan worden, !! 
onverantwoord. 

"De aarde behoort niet toe aan de mens; de mens is een deel van de aarde. 
Dit weten we. Alle dingen hangen samen. Wat de aarde overkomt, overkomt de 
kinderen van de aarde. De mens heeft het levensweb niet gesponnen, hij vormt 
slechts een draad ervan. Wat we het web aandoen, doen we onszelf aan ••• " 

Opperhoofd Seattle tot de Amerikaanse Regering in 1854. 
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DE BODEM IN ? 

Aansluitend aan hetgeen wij in het voorafgaand artikel schreven over het ber
gingadrama van nucleair afval, lazen wij in Greenpeace 1989, no. 3 over een 
internationaal onderzoek naar "seabedemplacement", waarbij ook Nederland be
trokken is. Het is een methode om hoog radio-aktief afval in de bodem van de 
oceanen te bergen. Bij deze methode wordt het afval verpakt in torpedovormige 
containers en dan gelanceerd vanaf schepen door het op of ~ de bodem van de 
oceaan te plaatsen, te schieten of te storten. Mocht men hiertoe besluiten, 
dan zullen enorme hoeveelheden radio-aktief afval op deze wijze gedumpt worden: 
internationaal meer dan een miljoen containers! Alleen al voor de Ver.Staten 
zullen 40.000 torpedo's nodig zijn. Bij deze hoeveelheden is een lekke container 
niet meer op te sporen. Wat eenmaal gedumpt is, blijft beneden. 
Ook gezien het feit, dat de containers met uiterst gevaarlijke lading over gro
te afstanden te land en ter zee moeten worden vervoerd, acht Greenpeace bedoel
de methode te riskant. Deze organisatie verzet zich tegen verder onderzoek naar 
seabedemplacement en tracht een verbod door de lidstaten van het Verdrag van 
Londen te bewerkstelligen. 
Voor het laag- en middelhoog radio-aktief afval zijn plannen gemaakt voor ber
ging in de zeebodem dicht bij de Britse kust door middel van het boren van 
schachten. Hier zou dan o.a. het ontmantelingaafval van kerncentrales inge
schoten worden. In het jaar 2030 zal door Engeland alleen al bijna 2 miljoen 
ton van dit afval geproduceerd zijn. De Britse Regering heeft tot heden deze 
plannen tegengehouden. Wel wordt er door Engeland en Zweden gewerkt aan plannen 
voor tunnels onder zee, o.a. ~~n lopend vanaf het beruchte Sellafield. 
Ook België houdt zich aktief bezig met de kernafvalberging. Hier gaat het voor
namelijk om de bestudering van kleilagen op 200 m diepte onder het terrein van 
het Studie Centrum voor Kernenergie in Mol, de zgn. Boomse kleilaag die zich 
ook onder Nederland, Duitsland en de Noordzee bevindt. Er is daar de afgelopen 
10 jaar een mijnschacht geinstalleerd en een gang van 100 m. met de hand uitge
graven. In het jaar 2020 zou er begonnen kunnen worden met de definitieve aan
leg van een ondergrondse opslagplaats en in 2035 kan het eerste atoomafval 
worden opgeslagen. Ook de verdere opslag is al geprogrammeerd: vanaf het jaar 
2050 het afval dat van 1993 uit opwerkingsfabriek La Hague terugkomt, maar dat 
eerst nog plm. 50 jaar bovengronds moet afkoelen. In ~8o zou de bergplaats 
definitief gesloten kunnen worden. Dan zal er 23.660 m middel- en hoog- radio
aktief afval begraven zijn. 
Het bericht van Allicht, jaargang 9, no. 5, waaruit wjj deze Belgische gegevens 
putten, sluit met een zo hoopgevende mededeling, dat we u deze niet willen ont
houden: In het Belgische NIRAS (Nat. Instelling Radio-aktief Afval en Splijt
stoffen) wordt gesproken over de ontmanteling van de 7 bestaande kerncentrales. 
Dat zou, aldus Allicht, kunnen betekenen, dat België nu voorgoed afziet van 
nieu'tte kerneen trales overeenkomstig het regeerakkoord tussen christen-demokra
ten en socialisten! 
En om met eennenergiek" Nederlands berichtje te besluiten. In Milieudefensie 
van september 189 komen de Ned. antikernenergie-groepen met het oude maar nog 
altijd zeer aktuele plan naar voren, om ons radio-aktief afval te storten in de 
toch al zeer radio-aktieve Nederlandse kerncentrales, die daartoe meteen ge-
sloten worden. 
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"Wat bedoel je met 'lange-termjjneffekten van nucleair afval in de zee'?" 
(Greenpeace) 
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VREDES-ESTAFETTE 

_Den _Haa~-!,r~fur_i 5 =. .l5 _j~! .:!.989.!.. ~.2.o!"_v!P _P!.r.üs.:,F!.8-!!,k.!,U!,t.:,t-f2_s!_o_'!i 

Voor de meeste Nederlandse deelnemers begon deze estafette op 5 juli in Den 
Haag met een gefietste demonstratie van het Centraal Station naar vliegveld 
"Valkenburg" in Katwijk. Ik was daar niet bij. Van horen zeggen weet ik, dat de 
Haagse politie de volgende dag weigerde de stoet door Den Haag te begeleiden; 
er zouden niet genoeg manschappen zijn. Het gevolg was, dat bij ieder stoplicht 
verbrokkeling van de rij optrad. Verder bleek de rit Den Haag-Culemborg langer 
dan in het programma was aangegeven (ruim 100 i.p.v. 75 km.) Gevolg: Enkele 
niet bedoelde uitvallers en enkelen die zich op vrijdag 7 juli Culemborg-Uden 
uitgeput voelden, maar die zich later weer prima herstelden. 
De tak Zwolle-Arnhem-Uden waar ikzelf toe behoorde verviel wegens te weinig 
deelnemers. De meesten gingen met de trein naar Den Haag, zelf voegde ik mij 
daarop bij de tak Wageningen. Hulde aan Bert en Tine bij wie ik daar overnacht 
heb! Zij zouden - met Agaath, de andere gast die zij huisvestten _ de volgende 
dag naar Parijs vertrekken om zich bij de hoofdtak te voegen. Dat bracht het in
pakken van de eigen bagage voor een maand plus dat van de administratie voor 
de hele Nederlandse deelnemersploeg en verkoopmateriaal met zich mee. En niet
temin bleek ik, hoe hektisch de situatie ook was, hartelijk welkom àls log6. 
Op 7 juli vertrok ondergetekende met nog een stuk of 8 ''Wageningers", ui tge
leide gedaan met een toespraak van de burgemeester bij het Raadhuis, richting 
Tiel. Daar ontmoetten wij bij de pont de Hagenaars, waarop de stoet aangroeide 
tot een 8o_tal fietsers. Vooral hetEerste gedeelte over Betuwse dijken was 
heel mooi. In Uden waar wij 1s middags aankwamen, was Jon 1s overnachtinga
adres een sporthal. Ieder spreidde zijn hebben en houden op de grond uit en we 
sliepen daar 1s nachts lekker. Ik had een veldbed meegebracht, waarvan ik geen 
ogenblik spijt gehad heb tot •••• de laatste 60 km. toen ik het op mijn fiets mee 
moest zeulen. In Uden kwam het rampenplan voor de tweede maal op de proppen 
met een warme maaltijd. Hun broodmaaltijden, koffie-thee-melk-water-appelpauzes 
waren niet te tellen. Stuk voor stuk waren we diep onder de indruk van hUl\ 
vakkennis, efficiency, gulheid en stiptheid. Ik heb dan ook niemand over zijn 
natje en droogje horen kankeren. Zelf heb ik een dieet als suikerpatient, maar 
er was zoveel keus dat ik nooit een beroep heb hoeven te doen op iets extra's, 
Vanuit Uden zwermden mensen uit om een petitie aan de commandant van de ~lieg
basis Volkel aan te bieden. Anderen gingen per bus naar Eindhoven waat wij in
geschakeld waren bij de ontvangst van een club estafette-lopers uit Rusland
Polen en Nederland op weg van Moskou naar Amsterdam. De avond daarop sliepen 
wij op een kampeerboerderij in Weert. Ik trof de schaapskooi als onderkomen. 
Daar overnachtte ook Berendina uit Twente, die de oudste deelneemster was; op 
een maand na 8o jaar oud heeft zij de hele tocht naar Frankfurt op haar Oma
fietsje met alleen een terugtraprem dapper meegepeddeld. Chiel uit Zutphen, 
77 jaar oud was no. 2 in leeftijdsrangorde en ik, bijna 76 no. 3· Chiel had een 
wat modernder fiets, maar de mijne was ook een terugtrapper van omstreeks 194o. 
In de Eifel is de rem zo heet geworden, dat de olie uit de lagers lekte; het 
is nog net goedgegaan. Voor zover ik weet is er geen andere fietsenpech ge
weest tot Frankfurt dan ~~n lekke band en ~6n gebroken frame. Bij een stoet van 
een 100 fietsera over 600 km. was dat een wondertjeJ 
Op 10 juli vertrek richting Brunssum. Dankzij 50+ Limburg was daar een ont
vangst in het prachtige raadhuis op touw gezet. Het plaatselijke vredesplatform 
troonde ons 's avonds mee langs oude mijnen, die nu in gebruik zijn voor de op
slag van krijgs-(on)tuig. Het einddoel was de plek in een natuurgebied waar de 
NAVO alle grote bomen geveld had om het opstijgen van hoogvliegende verkenninga
toestellen te vergemakkelijken. Het vliegveld waar deze gestationneerd zijn, ligt 
net over de grens in Duitsland. Het platform Brunssum had een 12-tal jonge bo
men meegebracht, die op enkele opengevallen plaatsen in het eiken-haagbeuken
boa geplant werden. Er werd door deze en gene een woordje gesproken waarin 
"Leve de Navo" niet voorkwam. 
Sinds Maaseik hadden wij in ons gezelschap de enige Belg, de onvergetelijke Guido, 
onvermoeibaar estafettekrantjes uitdeler onder het Duitse publiek. V66r Maaseik 
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waar wij op z'n Belgisch getrakteerd werden op drankjes en koeken hadden wij nog 
net in Nederland Stamproy aangedaan, een klein dorpje in Brabant, dat voor ons 
alles wat het had te voorschijn haalde: een welbespraakte loco-burgemeester die 
ons een brief voor zijn eollega in Moskou meegaf, vendelzwaaiers, de fanfare, 
postduiven, en de trotse mededeling, dat Stamproy de grootste champignonkwekerij 
ter wereld herbergdeo In zowel de Haagse als de Parijse tak waren de Nederlan
ders in de meerderheid. V66r de ontmoeting met11Parijs11 vlak voor Frankfurt had
den wij zo'n 8o Nederlanders, 1 Belg, 1 Amerikaan, 1 Nieuw-Zeelander en een 60 
Duitsers in de stoet. Wij kwamen Frankfurt echter binnen met een sliert van plm. 
250 fietsers waaronder toen ook Polen, Fransen en Tsjechen. De toerleider in ... 
Nederland was onze Henny uit Zwolle. Arthur en Bob hebben ook hun steentje bij-
gedragen aan de administratie en beheer van de financiën. In Duitsland kwam het 
allemaal op Jens neer. Met grote inspanning heeft hij alles rondgekregen, terwijl 
de medewerking van plaatselijke vredesgroepen en autoriteiten in Duitsland lang 
niet ideaal was. Een uitzondering vormde de Duitse politie~ Hun begeleiding was 
goed, af en toe zeer goed. Zonder hen was o.a. de doortocht door Aken, Bonn en 
Frankfurt een puinhoop geworden. Ook het oversteken van autobanen met fietspa
den - hetgeen in Duitsland schering en inslag is - zou zonder hen ijselijk gevaar
lijk zijn geweest. Er heeft zich ook een zot incident voorgedaan. Wij stonden ge
pakt en gezakt 's ochtends ergens een half uur te wachten op onze begeleiders 
en gingen tenslotte maar zonder hen op weg. ~ele honderden meters verder stond 
bij een kruispunt motorpolitie op 6ns te wachten •••••• al minstens een half uur! 
Nooit meer zal ik de verhalen van 11Sportlern für den Frieden"(wielrenners) gelo
ven over "leichte Strecken11 • Dat zeiden onze Duitse meefietsers, die voor ~ 
tot genoemde organisatie behoorden, toen wij op 13 juli een trajekt van 110 km. 
door het Eifelgebergte voor de kiezen kregen. Ik heb daarvan 5 km. gelopen en 5 
in de bezemwagen gereden. Die bezemwagen haalde steeds de 10 achterste personen 
de berg op, en vrijwel iedereen werd op zijn/haar beurt deel van het achterste 
groepje. Op steile gedeelten reden wij ieder op eigen gelegenheid omdat afdalin
gen in een rij van 100 zeer gevaar~k zijn. 
Al met al was de vredesestafette 1989 een onvergetelijke gebeurtenis, ook voor 
diegenen die in Frankfurt stopten. De meesten hiervan waren uitgeloot voor de 
rit naar Moskou, omdat er maar 22 Nederlanders daarnaartoe meemochten vanwege 
de limiet die Oost-Duitsland gesteld had. Daartegenover stond, dat alle 100 
Europese deelnemers gratis gevoed en gehuisvest werden. 
Emotionele hoogtepunten waren: de ontmoeting van de takken Parijs en Den Haag 
in MÖrfelden-Walldorft de ontvangst aldaar(MÖrfelden-Walldorf is een zusterstad 
van Wageningen)en er waren een 10_tal Wageningers onder ons); en het afscheid 
in Nederland. Bedankt Theaterstraat, bedankt Johan. Zonder jullie was het alle
maal veel moeilijker geweest. 

L.A.K.A. 

De Stichting L.A.K.A. is een landelijk dokumentatie- en onderzoeks-centrum op 
het gebied van kernenergie an het verzet daartegen; een centrum dat informeert, 
motiveert, manifesteert en zonodig ageert. Men levert behalve docomentatie, b.v. 
voor tentoonstellingen en informatiebijeenkomsten, op verzoek ook kant en klare 
artikelen en verzorgt feitenpakketten. 
In de Stichting zijn een aantal autonoom funktionnerende groepen te onderschei
den, t.w.: .2_e_ar,chi!_f~r,2_e,E_, met afdelingen voor krante- en tijdschriftenknipsels, 
voor boeken, tijdschriften en video's, welke laatste te huur zijn; 
~e_o~d~r~o!_k~~o!P~~C~U!F~~ die een op het ogenblik reeds uitverkochte brochu
re "De nucleaire gids" het licht deed zien. Deze gids geeft een overzicht van be
drijven en instellingen, die zich in Nederland bezig houden met kernenergie; 
.2_e~ie~wsb~ief!r~e,E_. Deze groep brengt een internationale Nieuwsbrief uit van en 
voor antikernenergie-aktivisten. 
De Stichting, die zoals men ziet zeer nuttig werk doet, geen vaste subsidianten 
heeft, en afhankelijk is van giften en materiaalverkoop, is op zoek naar een gro
tere kring van donateurs. L.A.K.A. is gevestigd in: Stephensonetraat 15, 6717 CS 
Ede, tel. 08380-21414. Postadres: postbus 8o94, 6710 AB Ede. Girono. 258o452, Ede. 
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HET PROCES COEN HAMERS 

Rech !bank .Q.s.!!.abrÜck opni.!_u~ !_e!.u~geflote.!!_ 

De rechtbank in OsnabrÜck heeft in februari j.l. Prof. Winter uit Bremen verbo
den, in het proces tegen de kerncentrale Lingen nog langer als advokaat van Coen 
Hamers uit Denekamp op te treden. Zulks omdat naar het oordeel van de rechtbank 
het voeren van processen tegen meerdere vergunningen een beroepsmatige aktivi
teit zou zijn, terwijl Prof. w. als hoogleraar slechts incidenteel als procesge
volmachtigde mag optreden. 
Onlangs heeft het Oberverwaltungsgericht in Lüneburg dit besluit van de recht
bank in OsnabrÜck nietig verklaard. 
Dit is de tweede keer in het proces dat Coen Hamers sinds september 1982 voert, 
dat een besluit van de rechtbank in OsnabrÜck door een hogere rechtbank nietig 
is verklaard. De eerste maal gebeurde dat eind 1986, toen het Bundesverwaltungs
gericht in Berlijn bepaalde, dat Hamers kon procederen tegen de bouw van de kern
centrale in Lingen, nadat de rechter in OsnabrÜck hem in 1985 onbevoegd had ver
klaard. 
Daar er in de 7 jaren, dat het proces nu aanhangig is, absoluut geen schot in de 
zaak zit en de rechtbank in OsnabrÜck als reden voor de trage gang van zaken 
heeft opgegeven, dat geen van de rechters deskundig is op het onderhavige gebied, 
heeft de Stichting "Burgerinspraak over de Grens" nu een brief aan de rechters 
in Oanabrück geschreven, waarin zij verzoekt, de behandeling van de zaak Hamers 
zo spoedig mogelijk over te dragen aan een rechtbank, die wèl in staat ia, op re
delijke termijn een oordeel te vellen. 

WILPF AMBASSADE TOCHT TEGEN DE KERNPROEVEN 

In het kader van de stille anti-kernproef tochten langs de ambassades van de 
kernwapenstaten werd ook maandag 7 augustus •89 weer een dergelijke tocht gehou
den, georganiseerd door de Ned. afdeling van de Women'a International League for 
Peace and Freedom. Bij de Franse, Amerikaanse en Engelse ambassades werd, zoals 
gebruikelijk, telkens een kwartier stilgestaan, en bij elk der ambassades werd de 
hieronder volgende petitie afgegeven. Bij de Russische en Chinese ambassades, die 
teveel uit de route liggen, werd deze petitie per post bezorgd. 
Bovendien is deze petitie op initiatief van het Humanistisch Vredesberaad op de
zelfde dag aan de ambassades van de kernwapenstaten in Praag door de Vredesraad 
aldaar aangeboden. Ook aan de Nederlandse regering en aan het parlement is deze 
petitie gezonden. Inhoud petitie: 

"Vandaag, 7 augustus 1989 herinneren wij u eraan, dat 26 jaar geleden het trilate
rale kernstopverdrag, Limited Test Ban Treaty, tussen de Sovjet Unie, de Verenig
de Staten van Amerika en het Verenigde Koninkrijk werd gesloten, waarbij kernex
plosies boven de grond, onder water en in de atmosfeer werden verboden. 
Gisteren, 6 augustus herdachten wij het onherstelbaar leed, dat de eerste kern
bommen aan de bewoners van Hiroshima en Nagasaki hebben toegebracht en dat nog 
steeds voortduurt. 
Overwegende: 
-dat artikel 1 van het LTBT eveneens streeft naar een verbod op ondergrondse 
proeven, 

-dat het multilaterale Non Proliferatie Verdrag van 1968 streeft naar een al
geheel verbod op kernproeven en alle ondertekenaars zich, zoals vaatgesteld 
in de preambule en in art. VI van het verdrag, zich daartoe verplichten, 

-dat de niet-nucleaire staten ernstig kritiek leverden tijdens de toetsinga
conferenties van het NPV in 1975, 198o en in 1985 op de onwil van de nucleaire 
mogendheden om tot een algeheel verbod op kernproeven te komen, 

-dat in art. 51 van het slotdocument van de Eerste Speciale Zitting van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Staten gewijd aan Ontwapening, SSDI1 van 
1978, die door alle lidstaten werd ondertekend, erkend werd, dat "The 
cessation of nuclear weapon testing by all Statea within the framework of an 
effective nuclear disarmamant process would be in the interest of mankind. 
It would make a significant contribution to the above aim of ending the 
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qualitative impravement of nuclear weapons and the development of new types 
of such weapons and of preventing the proliferation of nuclear weapons ••• "• 

roepen wij u op concrete stappen te ondernemen, die leiden tot een algemeen ver
drag waarb~ wereld~d het nemen van kernproeven verboden wordt, een Comprehen
sive Test Ban Treaty (CTBT). 
W~ vragen dit van u omdat: 
voor controle op betrouwbaarheid van bestaande wapensystemen kernproeven niet 
meer nood~kelijk zjjn; 
een CTBT ontwikkeling en produktie van nieuwe wapensystemen zoals röntgen
laser, deeltjes-straler en micro-golf afremt; 
een zgn. "derde generatie" kernwapens aan de bestaande systemen dreigt te wor
den toegevoegd. Door aard en karakter hiervan zal beheersing via verdragen in 
de toekomst vr~wel onmogelijk zjjn; 
controle op naleving van een GTBT door seismologische ontwikkelingen en satel
lietwaarnemingen ~ogelijk is geworden; 
een CTBT een wezenlijke bijdrage levert aan het ontspanningsproces in gang gezet 
met ondertekening van het INF--akkoord; 
iedere kernproef een verspilling van 25 tot 75 miljoen dollar betekent; 
w~, met de Wereld Gezondheide Organisatie van mening z~, dat gezondheid voor 
een ieder in het jaar 2000 bereikt kan en moet worden. W~ achten de beëindi
ging van de bewapeningswedloop, gezien het beslag dat deze legt op economische 
en andere bronnen, daarvoor noodzakelijk. 

Daarom doen wij een dringend beroep op u, de belofte gedaan 26 jaar geleden bij 
de ondertekening van het Beperkte Kernstop Verdrag, herhaald in 1968 b~ de af
sluiting van het Non-Proliferatie Verdrag en onlangs bij het IMF-akkoord weder
om bevestigd, nu in 1989 in vervulling te doen gaan. 
Daarom vragen wij u, concrete stappen te zetten, die leiden tot een compleet 
verbod op het houden van kernproeven. 

EEN COMPREHENSIVE TEST BAN 'l'REATY BETEKENT EEN WEZENLIKE STAP NAAR MEER 
ONTSPANNING EN TERUGDRINGING VAN DE ROL VAN DE KERNBEWAPENING. 

NIEUWE GENERATIE KERNCENTRALES IN AMERIKA? 

Amerikaanse elektriciteitsbedr~ven zouden momenteel een programma ontwikkelen 
om een technische basis te verkr~gen voor een concept van de lichtwaterreakto
ren bestemd voor een nieuwe generatie kernenergie-centrales, zo lezen wij in 
"Interformatie" van juli •89. Interformatie is het Bulletin van de Vereniging 
van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland (VEEN) en van de N.V. 
Samenwerkende Electriciteita-produktiebedrijven (SEP). De Amerikaanse elektrici
teitsbedr~ven vinden het noodzakelijk, dat het nucleaire programma in de v.s. 
weer op gang gebracht wordt. Het elektriciteitsverbruik neemt voortdurend toe 
en oude centrales moeten vervangen worden. Ja, ja, die atoomlobby toch! 
Er zijn 2 afzonderlijke concepten: 
1. voortzetting ontwikkeling van huidige lichtwaterreactoren, en 
2. 11 " 11 vooruitstrevende lichtwaterreaktoren. 
Van categorie 1 kan het reaktortype met de "economisch interessantste" grootte 
(tussen 900 en 1300 megawatt) begin jaren '90 -tër -besëhikking-zijn:"-
Let wel: economisch interessant; geen woord over de veiligheid. 
Het begin van de bouw van de eerste installatie van het type onder categorie 2 
wordt bij de huidige stand der werkzaamheden verwacht medio jaren negentig. 

De hervatting van de bouw van kerncentrales in de v.s. is slecht nieuws. De 
antikernbeweging zal wereldwijd waakzaam dienen te b~en. 
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LEEN -TENTOONSTELLING "VERANDEREND \oiERELDBEELD' .. 

Vanaf half oktober is de tentoonstelling 11Veranderend Wereldbeeld", vervaardigd 
bij Vrouwen tegen Kernwapens, Obrechtstraat 43, Utrecht, beschikbaar om aan groe
pen, scholen, organisaties of instellingen te worden uitgeleend. Men dient zelf 
het transport te verzorgen. Er worden geen uitleentarieven berekend. Bij bescha
diging worden de kosten in rekening gebracht. 
Het doel van de tentoonstelling ia: 
1. een brede doelgroep interesseren voor een nieuwe invulling van het begrip 

Vrede en Veiligheid. 
2. materiaal bijeenbrengen dat ook bruikbaar is voor educatieve vredesaktivitei-

ten van andere groepen en organisaties. 
Aanleiding voor dit initiatief is het 10 jarig bestaan van Vrouwen Tegen Kern
wapens (VTK). Deze tentoonstelling is de start van een nieuw projekt: het zoe
ken naar verschillende culturele vormen voor vrouwenvredeswerk. 
Op de panelen worden een aantal samenhangen belicht tussen vrede en verschil
lende mondiale ontwikkelingen: Milieu - Oost/West - Derde Wereld - VN en Mensen
rechten - Vrouwen. 
Talrijke vrouwen hebben ideeën en materiaal aangeleverd en technische hulp ver
leend7 ook bij het opknappen van de tentoonstellingsruimte. Voor de tekst en de 
selectie van het materiaal zijn verantwoordelijk Heleen Blaazer, Sonja van der 
Gaast en Toos Verdouw. 

VREDESVAART 1989 

Zondag 6 augustus was dit jaar de vredesvaart op de Friese meren, ditmaal ge
organiseerd door ".50+ tegen Kerngeweld". Klaus Helfferich uit Appelscha, &J+ser, 
die ondanks zijn hoge leeftijd nog met grote geestdrift en vitaliteit de vorige 
keren de organisatie van de vredesvaart voor zijn rekening had genomen en daarmee 
velen een heerlijke dag in het teken van de vrede had bezorgd, wilde het dit jaar 
wat rustiger aandoen. Het deed ons goed, dat hij, die zich zoveel jaren op een 
dikwijls kreatieve manier voor het vredeswerk heeft ingespannen, nu de tocht kon 
meemaken zonder belast te zijn met alles wat er aan organisatie en administratie 
b~i komt ltijken. 
Wij voeren dit jaar niet op de "Mozart", maar op een iets kleinere, ook heel ge .. 
zellige boot, de 1'Marinus". 
Deze. keuze hield verband met het aantal vredespassagiers, dat zich had aange
meld, en dat 4o bedroeg. Minder dan de vorige keren maar dat was begrijpelijk, om
dat door omstandigheden pas op een heel laat tijdstip een beroep was gedaan op 
1150+" om de vaart te organiseren. 
Het werd, net als vorig jaar, weer een prachtige dag. Was 'a morgens vroeg, in 
de trein op weg naar Heerenveen, het Friese land nog amper zichtbaar door een 
dichte mist, wij waren nog geen kwartier op het water of de zon brak door en alle 
kille grauwheid verdween. Eigenlijk te mooi voor Hirosjimadag? Maar juist door
dat het een vredeevaart was en bovendien doordat de gemiddelde leeftijd van de 
passagiers al een bezinningsleeftijd was, hebben wij tijdens deze uren op de boot 
in gedaëhten nogal eens stilgestaan bij dit vreselijk gebeuren van 44 jaar gele
den. Het was in feite de ernstige ondertoon bij een tocht langs zonovergoten 
land, over Friesland's lieflijke waterwegen, met het vrolijke gedoe rond de drukke 
Sneekweek. 
We legden tweemaal aan, in voor hns nieuwe dorpjes: Terhome en Langweer. Knusse 
haventjes, een oud kerkje, terrasjes met weekendgasten. Hoe irreëel worden hier 
de krantekoppen! In Terhome stapt onze voorzitter Ton Steinmann in na een wan
deling van 5 km. omdat er voor hem geen andere aansluiting was. Zitten wij wer
kelijk aan het einde van de wereld? 

De Oplandvlaggen en het spandoek"1 x Hirosjima = genoeg" waarmee de boot ver
sierd is, herinneren ons eraan, dat wij ook hier met die wereld te maken hebben. 
Nieuwe kontakten worden gelegd, aktiviteiten besproken. Soms klinkt een gezamen_ 
li;jk lied over het water. En dat"gezamenlijk" is wel belangrijk, hoe klein de 
groep ook is. Tegen een uur of half zes meren we af in Sneek. Er is veel goeds 
om op terug te kijken, onder elkaar, maar ook wat betreft de vriendel\jke bedie
ning aan boord, die weer boven alle lof verheven was. 
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IANDELYKE DAG STICHTING .50+ 'l'EGEN KERNGEWEID 

De jaarlijkse Landelijke Dag van onze Stichting zal ditmaal gehouden worden op 
18 november •89, vanaf 10 uur v.m. in hotel Terminus, Stationsplein, Den Bosch. 
Het programma luidt als volgt: 
10 - 10-30 uur. Koffie en ontvangst 
10.30 uur. Opening door Ton Steinmann 
10.40 uur. Verslag secretaris 
10.50 uur. Verslag penningmeester 
11 uur. Bestuureverkiezing. Vacatures: voorzitter, (bestuurscandidaat Ton 

11.15 uur. Pauze 

Steinmann) 
penningmeester (bestuurscandidaat: 

Greet Wildere) 
Opgave andere candidaten mogelijk tot 
1 nov. 189 bij het secretariaat 

11.30 uur. De fietsestafette van afgelopen zomer naar Moskou. 
Deelnemers vertellen 

12 uur. Lunch 
12.45 uur. Nieuws uit de regio's 
13 uur Jos Mouthaan spreekt over oorlog en vrede in het Midden Oosten 
14 uur Film over actie "Alarm in Borssele" 
14.45 uur Rondvraag 
15.30 uur Sluiting 
(Lunch en consumpties voor eigen rekening) 

VERZOEK VAN DE PENNINGNEESTER 

De penningmeester van de Stichting 1150+ tegen Kerngeweld" verzoekt degenen, die 
hun contributie voor het lopende jaar (bedrag naar eigen keuze met een minimum 
va. f.5.-) nog niet betaald hebben, dit thans te doen en daarvoor de accept
giro te gebruiken, welke bij dit nummer van "Berichten" ingesloten is. 

DE OPRICHTSTER VAN GRANDMOTHERS FOU PEACE (U.S.A.) OP BEZOEK 

Het Bestuur van "50+ tegen Kerngeweld11 had het voorrecht op Maandag 25 sep
tember j.l. bezoek te ontvangen van Mrs. Barbara Wiedner, oprichtster van 
"Grandmothers for Peace" in de U.S.A., een vredesorganisatie die zich al ja
ren verdienstelijk maakt o.a. door de protestakties tegen de kernproeven in de 
Nevada-woestijn te ondersteunen door deelname en door reizen te maken met name 
naar de Sovjet Unie, voor het bevorderen van vriendschapsbanden met de bevol
king- Mrs. Wiedner, die in Nederland was voor het bijwonen van het lALANA-con
gres in Den Haag (zie elders in dit nummer) had enige series boeiende dia's 
bij zich over haar reizen naar en ontmoetingen met autoriteiten maar vooral ook 
met "gewone" mensen, ouderen en jongeren in de Sovjet Unie. Tot besluit van 
haar bezoek begaf het Bestuur zich met haar aan het einde van de middag naar de 
tentoonstelling "Veranderend Wereldbeeld" (die pag. 8 van dit nummer). 

DE EXPEDITIE 

!erkgem~e!!_s~h!?_v~o.:_Q_e!,eldlo!_e_Ver!.n~e.:_i!!_g_ 

In Amersfoort is dit najaar "De Expeditie" geopend, een werkgemeenschap voor 
Geweldloze Verandering. Er worden trainingen gehouden, men kan gebruik maken 
van de bibliotheek, er kan eigen werk georganiseerd en uitgevoerd worden, en 
men kan er een- paar dagen rustig logeren. Voor de openingaperiode van 17 sept .• 
tot 7 oktober waren niet minder dan 9verschillende programma's uitgewerkt, 
waarin telkens geweldloosheid centraal stond. Het team van initiatiefnemers 
bestaat uit: Magda ~.d. Ende, Abel Hertzberger, Gert Hemstede, Wop Bleeker en 
Katrin MÜller. Adres van "De Expeditie" is Schimmelpenninckkade 30, 3813 AE 
Amersfoort, tel. 033-753001. 
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lAlANA-CONGRES 

Van 22 - 24 september j.l. werd in het Ned. Congres Centrum in Den Haag het 
eerste wereldcongres v~ de IALANA gehouden. IALANA staat voor International 
!ssociation of ~w,yers ~ainst Nuclear !fms, dus een internationale vereniging 
van juristen tegen kernwapens. De hoofddoeleinden van deze Vereniging zijn: de 
complete uitschakeling van kernwapens en de voork6ming van een kernoorlog. 
IALANA wil bij alle naties respekt opwekken voor internationale wetten, in het 
bijzonder voor verdragen die bewapening controleren en voor andere regelingen 
die tot voork6ming van een kernoorlog kunnen leiden. Verder wil ILANA een wijd 
verbreid begrip kweken voor het feit, dat het gebruik v!n en het dreigen m~t 
nucleair wapentuig illegaal van karakter is. 
Dit congres van deze nog zeer jonge vereniging, die 9 april 1988 in Stockholm 
werd opgericht, is zeker een succes te noemen. Het thema luidde:"Kernwapens 
en de wet, het recht op overleven, vrede en ontwikkeling.n Er waren een paar 
honderd toehoorders in de Congreszaal, en er was een uitgelezen gezelschap van 
meer dan 25 sprekers, afkomstig uit alle delen van de wereld. Het gaat hier om 
de juridische strijd tegen de kernwapens, en - b~kens een mededeling in Proces
nieuws v. aug. •89 (het periodiek van "Verbiedt de kruisraketten") is de onder
steunïng van deze juridische strijd hier te lande nog altijd omvangrijk. 

PROTOTYPE KERNREAKTOR IN DUITSLAND Gl!:SLOTl!:N 

De hoge-temperatuurreaktor HTR in het Westduitse Hamm-Uentrop, het eerste indus
triële prototype ter wereld van dit soort kernreaktor, wordt definitief gesloten. 
De reaktor werd vorig jaar september tijdelijk buiten werking gesteld nadat bij een 
routine-onderzoek mankementen aan het licht waren gekomen. De deelstaatregering 
Noordrijnland-Westfalen eiste toen al definitieve sluiting op grond van economi
sche en veiligheidsoverwegingen. 
De bedrijven die de HTR hebben ontwikkeld, Siemens en het Zweeds-Zwitserse concern 
ABB lieten in mei al weten, ondanks de problemen in Hamm geen enkele twijfel te 
hebben over de toekomst van dit type reaktor. Zij zullen in de Sovjet-Unie een HTR 
bouwen van 8o Megawatt, die in Hamm had een vermogen van 300 Watt. 

LEIDING KAlKAR VINDT KWEEKREAKTOR "VOORLOPIG OVERBODIG" 

"Kalkar is voorlopig niet nodig, gezien de elektriciteitsbehoefte,"vindt bestuurs
voorzitter Frierlhelm Gieske van exploitant RWE van de snelle kweekreaktor. Hij zei 
dit in augustus voor de Westduitse televisie. Jaarlijks kost de snelle-kweekreaktor 
in Kalkar ongeveer honderd miljoen mark. De reaktor is zo goed als afgebouwd. Hij 
kan in gebruik worden genomen zodra de laatste vergunningen zijn afgegeven. Maar 
de deelstaatregering in DÜsseldorf voelt er niets voor deze te verstrekken. 
De inmiddels 7 miljard mark dure reaktor lijkt volgens de regering van de deelstaat 
veel te veel op de kerninstallatie in Tsjernobyl. Een ongeluk als daar in 1966 
gebeurde, zou ook in Kalkar mogelUk zijn. 

ONAANVAARDBARE BESTRALINGSNORM 

Bestraling van rood beenmerg leidt tot leukemie; dat is een vorm van kanker die 
zich snel na de bestraling openbaart. Daardoor was 30 jaar geleden al bekend hoe_ 
veel kans op leukemie men had als men een bepaalde hoeveelheid straling had opge
lopen. Het is niet verantwoord om mensen aan meer dan 500 millirem bloot te stel
len. Nu mogen we wettel~k 4200 millirem oplopen. Een onaanvaardbare verslechtering. 
(Nieuwsbrief A.K.B. Drente) 

NIEUWE KERNKOPPEN IN DE U.S.A.? 

(Herv.Ned.) Als we de LosAngeles Times mogen geloven, wordt er gedacht aan een 
nieuwe generatie wapens die in staat is door te dringen tot de diepst gelegen 
onderaardse bunkers, en die daar de commandoposten en Sovjetleiders kan treffen 
en de mobiele raketsystemen kan uitschakelen. 
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DE INNU INDIANEN EN DE NAVO LAAGVLIEGOEFENINGEN 

Een delegatie van de Innu Indianen uit Canada (de Naskapi Montagnais Innu 
,!_ssociation) zal dit najaar behalve Bonn, Londen, Rome en Brussel ook-Den Haag 
bezoeken, en wel van 21 - 25 oktober. Zij wil er bij de Nederlandse Regering en 
het parlement op aandringen, geen NAVO trainingscentrum op hun grondgebied te 
vestigen. Daarnaast eisen de Innu'a, dat de Koninklijke Luchtmacht haar oefenin
gen op de extreem lage hoogte van 30 m. boven hun grondgebied staakt. De dele
gatie hoopt een bezoek te kunnen brengen aan de ministers van Buitenlandse Zaken 
en Defensie in de resp. landen. Daarnaast heeft de delegatie een onderhoud met 
de Secretaris-Generaal van de NAVO aangevraagd. 
Alvorens een NAVO trainingscentrum kan worden opgericht dient het Canadese Mi
nisterie van Defensie een Milieu Effect Rapportage (MER) te publiceren. Na ver
schijning hiervan hebben betrokkenen 90 dagen de tijd om achriftel~~ te reageren. 
Daarna worden door een onafhankelijke onderzoekscommissie hoorzittingen gehouden 
en wordt het definitieve eindrapport van deze commissie gepublice~rd. 
Het Canadese Ministerie van Defensie heeft zich echter onmachtig verklaard om 
de afgeronde M.E.R. aan te bieden v66r eind november 1989, wanneer de NAVO De
fensie Ministerraad vergadert. Zoals Tribaal Nieuws (okt. 189), waaraan we dit 
nieuws ontlenen, terecht opmerkt, zou dit laatste een goede reden moeten z\jn om 
nog helemaal geen besluit over het NAVO trainingscentrum te nemen. Wat is er 
echter in werkelijkheid gebeurd? Het Canadese Ministerie van Defensie heeft in
middels kenbaar gemaakt, dat het nog niet afgerond zijn van de MER geen be~etsel 
behoeft te zijn voor het aanbieden van Goose Bay als vestigingsplaats voor het 
NAVO trainingscentrum! 
Terecht dus zijn de Innu'a ernstig verontrust over de manier waarop met hun rech
ten en met het milieu wordt omgesprongen. 
Wat de laagvliegoefeningen betreft, dit overlastprobleem doet zich eveneens in 
Nederland en België voor. Hierover zijn inmiddels bijeenkomsten gehouden, n.l. in 
Zwolle op 9 sept. van bijna alle organisaties die tegen laagvliegen in Nederland 
zijn, en op 10 sept. in Herzele (België) van het "Overkoepelend Vlaams Actie 
Comit~ tegen laagvliegen." Het ia zeer verheugend, dat men in beide vergaderin
gen tot de slotsom is gekomen, dat het eventueel verlost worden van de overlast 
hier in w. ~~opa er niet toe mag leiden, dat uitgeweken wordt naar het Innu
gebied in Canada. Men blijft solidair met de Innu Indianen, en zal dat ook ~jn 
met bevolkingsgroepen elders, wanneer deze door laagvliegen hun physieke en men
tale gezondheid bedreigd zien. 

Boekbespreking 

"HET JAAR VAN HET GOEDE KIND" 
Wij ontvingen een exemplaar van het door ons in het vorige nummer reeds aange
kondigde 11Het jaar van het goede kind", het boek dat door de Nederlandse schrijf
ster van kinderboeken, Els de Groen, en de Russische auteur Eduard Uspenski, 
samen geschreven werd, en dat de Arkadi Gaidarprijs kreeg voor het beste in Rus
land verschenen kinderboek van 1988. Het ia een kostelijk boek geworden, waarin 
op dikwijls vermakel~~e wijze de wederwaardigheden beschreven worden, welke de 
kinderen van de Wereld meemaken, die door de Ver. Naties uitgekozen zijn om in 
de stad Geviena wedstrijden te houden in het kader van 11het jaar van het goede 
kind11 • Licht van toon, doorspekt met geestige vondsten en milde spotternij, is 
het boek even goed te genieten door volwassenen als kinderen. De kritische noot 
ontbreekt niet, en daar bestond aanvankelijk in de Sovjet Unie bezwaar tegen. 
Maar dank zij perestrojka en vooral glasnost konden tenslotte alle bedenkingen 
uit de weg geruimd worden, 

Laatste Nieuws = Goed Nieuws ------
VLISSINGEN TEGEN COVRA OPSLAG KERNAFVAL 

'~e vergunning aan de COVRA voor opslag en verwerking van radio-aktief afval in 
het Sloegabied bij Borssele moet worden ingetrokken." Deze eis heeft buurgemeente 
Vlissingen op tafel gelegd bij.de Raad van State. 
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24 okt. Den Haag. Malieveld, 11.15 uur. 
WILPF Ambassade tocht stopzetting 
kernproeven. Info. 030-712121. 

24 okt. Aktiedag Holland Signaal 
Info. 05752 - 1298 

9 nov. Amsterdam. Aktie "Marinee" 
(tegen 9 NAVO oorlogsbodems w.o. 
met kernwapens) Info. 023-275497, 
020-463975, 020-933613. 

18 nov. Brede Vrouwenconferentie. Utrecht, 
College de Klop, Overvecht. 
Info. Vrouwen tegen Kernwapens, 
030-714987. 

18 nov, Den Bosch, Hotel Terminus, Stations
pleill, vanaf 10 uur. landelJjke dag 
"50+ tegen Kerngeweld". 

28 en_29 nov. NAVOTOPvergadering. 

Wij hebben 
de aarde 
alleen 
geléénd 

tqk leen in ieder geval nooit meer iets uitn 

(Uit: Die Atomwolke) 
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