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Daarnaast zou ik willen voorstellen het BONK-aktieplan
IO te gaan veranderen dat het niet alleen over het kruis ..
rakettenbesluit volgend jaar zal gaan.rtaar dat anti-kern..
energie en antf-mi1itaristiese akties een logiscl1e voort..
%etti ng kunnen vonnen ook wanneer de animo om tegen de
kruisraketten te vechten is terug gelopen.
In die anti-mi1itaristiese strijd hoef je niet alleen te
werken aan een grotere anti-Navo-stemming, maar is een
goed. invalshoek ook t. vinden bij de wapenprodukt1••
Konkreet lijkt het mij een goede zaak als voor de zomer
een ·laatste waarschuwing H wordt afgegeven middels een
landelijk. aktie-dag/.eek waarbij tegelijkertijd bezet
tingen,blokkades,sabotage..akties en wat al niet meer
bestaat uit te voeren bij bestaande kern"energieinstal
laties (Borselle,Dodewaard.UCN-Almelo ,Petten) bij kern ..
wapenopslagplaatsen (Woensdrecht,Volkel,Darp,ut Harde)
bi j wapenproducenten(Signaa1.Krui thoorn,Mui den ,Ol de
Delft,Euromet8.al etc) en mogelijk andere plaatsen zoals
Ministerie van Defensie,.Veenhuizen.Soesterberg.Brunssum.
Vanuit de reg1l)l s kan dan worden gewerkt aan plannen
hiertoe die van zachter tot harder kunnen varieren.
Via dat moment kan je laten zien dat het je ernst is en
h.t niet all ••• bij een d...iging blijft.Afhankelijk van
de positieve en:of negatieve ervaringen kan na de zomer
bekeken worden welke konsekweRties dit heeft voor de
aktiekampagne na de zomer tot aan die fatale datum in
november.

Een willig DouwDedrijf zal er zeker voor zorgen dat ze de
grootste tegenstanders van bouwen in Woensdrecht sowieso
niet zullen vragen.Een boycot vanaf de kant van de werk..
nemers 1s juist voor ons de zwakst. 110gelijkheid 011 aan
een boycot te werken.Vanuit de consumentenkant staan we
sterker: zoln bouwbedrijf wil na deze klus ook nieuwe op..
drachten hebben. vaak zitten daar gemeenten en woningbolJW
bedrijven bij. deze zijn mogelijk onder druk te zetten.
Daarnaast zal zo'n bouwbedrijf op dit moment al bezig zijn
met andere bouwopdrachten, ook op het noment dat ze aan
de bouw op Woensdrecht beginnen.Eventuele vertragingen,.
door ak ti es en oplopende kosten zu11 en voor zover het
Woensdrecht betreft wel op staatskosten worden
afgewenteld .Maar dat geldt niet voor bouwwerkzaaMheden
bui ten Woensdrecht om.Daar staat het bouwbedrijf zwak
",ls akties voor vertragingen gaan zorgeR.Niet alleen kost
het hun geld, maar ze worden ook onbetrouwbaar voor ande..
re opdrachtgevers. en welk bouwbedrijf wil na Woensdrecht
niet gewoon willen kunnen doorgaan?

laatste waarschuwing

dat het niet verrijkte en verarmde UF6: Din goed afsl
uitbare ruimten" moet worden opgeslagen. In Almelo sl
aat men het gewoon in de buitenlucht op. In duitsland
worden momenteel speciale hallen gebouwd. voor de opslag
van verarmd UF6. In Frankrijk is een speciale fabriek
~bouwd om- het UF6 weer 011 te zetten in uraniumdioxide
(002)' omdat opslag in de vorm van 002 veiliger is dan
als UF6. In Almelo bendelt men in elk geval in strijd
met de vergurnrlng ""t de opslag van UF6 betreft. Maar
dat is niet het enige.

III VERRIJKING VAN 01llEWEllKT URANIUM III PLU'l'ONIllM
Op 1 maart 1983 ontkende Gijs dat er in Almelo ver
rijking plaatsvond of zou plaatsvinden van opgewerkt
uranium. Niet zijn eerste in 1974 toen
Urenoo ordera probeerde t Urenc:o aan
dat ze ook opgewerkt • Dat was
een extra argument Oll met Urenco aontrae en ar te slui
ten. want geen enkele andere firma wilde dat doen.
Alleen in Rusland doet men het sinda kort ook, tegen
extra betaling. Waarom loog de minister en wat is er
met opgewerkt uranium aan de hand? Opgewerkt uranium
komt uit de opwerkingsfabriek (La 1Iague). nadat het
daarvoor drie jaar in een kerncentrale -bestraald is.
Elke ton opgewerkte splijtstof levert op: 10kg pluto
nium, 30 à 40kg splijtingsprodukten en ca 950kg uran
lum. Meestal heeft men het hij de op.rerking alleen over
plutonium en afval J maar er worden dus ook grote h0e
veelheden uranium afgescheiden. Echter opwerking 1a
geen volmaakt proces, dus blijven er ook sporen pluto
nium en splijtingsprodukten in het uranium achter.
Daardoor neemt de hoeveelheid straling sterk toe, nl.
5 à 10 maal. Het transport wordt dus ook riskanter.
In 1981 schreef' een Urenco woordvoerder een verslag
over de ervaringen van Urenco met het verrijken van op
gewerkt uren1U1l. Wat bleek? llen deed al jarenlang op
grote schaal proeven, ook in Almelo. Het resultaat was
niet beet: de hele fabriek raakte radioaktief besmet.
Het aanwezige plutonium. dat gasvormig is (PuF6). wordt
een vaste stof als het in kontakt komt met metaal.
Metaal genoeg. Het zet zich dan ar op het metaal. in de
centrifuges, in de leidingen, in de containers. Ook
Neptunium doet dat. Men lIOet de boel dus voortdurend
ontsmetten. Er waren in Almelo speciale filters aange
bracht, om te voorkomen dat het plutonium en de splij
tingsprodukten in de buitenlucht zouden komen. In hoe
verre dat gelukt is stond er niet bij.
De enige fabriek ter wereld die opgewerkt uranium omzet
in UF6 is Comurhex in Pierrelatte in Frankrijk.Het zou
dus heel goed kurmen dat de UF6 transporten de laat.te
weken van Comurhex af'komstig zijn en bestaan uit 0pge
werkt Uranium.Wil Urenco nog vlug zoveellllOgelljk 0pge
werkt UF6 in het land halen voordat de minister duide
lijk zegt dat het niet mag?
In Almelo schrokken de Urenco-menaen nogal toen ze mer
ten dat hlll1 geheimpje bekend .... geworden. Er zijn in
de tweede kamer door de PSP vragen over gesteld. Urenco
heeft namelijk alleen vergunning voor de invoer van gn
~ splijtstof', en opgewerkt Uranium is nu een
maal in de kerncentrale 3 jaar lang bestraald. [Us djn
ze bij Urenco sowieso tegen de voorachrittën bezig.
Waarschijnlijk hebben ze ook de normen voor wat betreft
stral.1.ngsnivo voor de werknemers overschreden.
Een woordvoerder van Ekonomiese zaken gaf als voorlopi
ge reaktie, dat er een ~ommunikatiestoorniB op het mi
nisterie 'WaS geweest. Hoge ambtenaren wisten er wel van
maar dat had de minister niet bereikt. Lulkoek.Het zijn
altijd ambtenaren <lie de antwoorden op de kamervragen
opstellen, maar het is de minister die verantwooràelljk
is.

URANIUM BIJ
verrijking

bedrijvengroep

c1e... ochtend word.n d. k.rkklokken g.luid en loeien d. si·
renes.Hoe perspec:tiefvol deze akties zijn staat er niet
bU,per slot ven rekening als je een week lang elke och
tend aan die kerkklokken hebt lopen trekken clan zou de
animo weleens kunnen verdwijnen.Er wordt alleen opgemerkt
datde akties moeten doorgaan. wie stopt of wat anders wil
doen valt dan blijkbaar af.
Zou Mient Jan Faber toch gelijk krijgen? Gelijk toen hij
over de weigering on steun te geven aan de blokkade-al<ties
in Woensdrecht zei dat hi-er ging om wanhoopsakties (of
woorden met gelijke strekking) .En was het niet de kritiek
van de radil<alen in de vredesbeweging dat je verdergaande
akties niet alleen dan moet voeren als net besluit al pas
sé isen je dan in een soort van politiek niemandsland wat
mag gaan aanklooien totdat iedereen genoeg stoom heeft
kunnen afblazen1
Alleen dreigen met verdel"9aande akties is onvoldoende:
dat is al zo vaak gebeurd,Peter heeft alreeds driemaal
Wolf: geroepen.Nog steeds gaat de grootste dreiging uit
van de daad.
Een ander kritiekpunt betreft het met geen letter noemen
van de vredeskampen in Woensdrecht en Volkel, welke plaats
zouden zij kunnen innemen in het kader van verdergaande
akties?Hetzelfde geldt voor de al gevoerde en te voeren
akties vanuit de "traditionele"ant1oo1l1ilitaristiese orga..
nhaties, vim totaalooWeigeren tot de munitiebunker in
Veenhui zen.

OPGEWERKT

Naast het aangehaalde aktieplan worden er nog drie andere
aktievoorstellen gedaan: een anti~navo-kongres voor de
zomer ,een speurgroep Woensdrecht (infomatie-verzamelen
over bedrijven die bij de bouw betrokken zijn) en een be
drijvengroep. In het stuk van de bedrijvengroep i ,0. staan
twee ideeen centraal: een algemene werkstaking en het boy
cotten van bouwwerk op Woensdrecllt door de werknemers.
Alleen al die werkstaking lijkt mij een onhaalbare kaart.
In een dergel ijk geval zal je toch het FNV er achter moe
ten zien te krijgen.Maar de moeizaamheid waannee de FNV
5! minuten het werk wilde onderbreken en de mate waarin
dit is opgevolgd geven niet veel hoop,Bovendien vindt het
FNV wel dat werknemers bepaald werk lIogen boycotten, mar
geen enkele bond heeft met deze zaak ook maar iets gedaan
bij de CAO..onderhandelingen.Dat geeft Wél heel duidelijk
aan waar de FNV haar prioriteieten legt en waar niet.
Bovendien nogen we niet uit het oog verliezen dat m.n. de
bouwsector er een is waar werknemers vaak in kort verband
werkzaam zijn en dus ontslagprocedures eenvoudiger verlopen.

Op 23 nov. 'tierd er in Almelo door de gemeente een info
avond. gehouden over de transporten met UF6 door de stad
en de eventuele gevaren ervan. Dit gebeurde nadat 600
handtekeningen van verontruste bewoners bij de gemeen
te waren ingediend met het verzoek: de UF6 transporten
te stoppen. De gemeente zei dat ze er zelf niets tegen
kon doen. Rat zou een zaak zijn van een landelijke ver
gurming. TeIUÜotte stemde de gemeenteraad erin toe toch
iets te doen en een forum met deskundigen te houden.
Ik wilde hier niet zozeer een verslag doen van die a

vond, alswel op een aBIltal dingen en achtergronden wat
nader i~. Dit zijn achtereenvolgens: 1) UF6-trans
porten; 2) opslag; 3) opgewerkt uranium.

transporten

II OPSLAG
Ala het UF6 in Almelo verrijkt ia, wordt het meestal
afgevoerd.. Het verarode UF6 blijft vaak in A1nIelo omdat
de klant het niet nodig heeft. In de vergunning staat

Bovendien is het aktie-plan (3..fasen-plan) een school
voorbeeld van vage redenaties waaruit niet duidelijk blijkt
wet er aangepakt gaat worden.Als we snel dat plan doorlo
pen dan blijkt dat de Ie fase vooral kontakten met andere
klups gelegd gaan worden.Wel wordt nog vermeld:"Veel ak
ties.. initiatieven kunnen al in de Ie fase uitgevoerd wor
den" (wat en hoe staat er helaas niet bij).In fase 2 le
zen we dat daar de draad van de in fase 1 nog steeds schim!r
lIige akties weer opgepakt worden en dat IIde akties op re
gionaal ni,vo worden gefntensiveerd ••••er kanen regionale
lIanifestaties •••• en er worden naar _landelijke 8ONK-akties
toegewerkt"Nat we meten verstaan onder "landelijke BORK..
akties· word.t hier èChter niet duidelijk gemaakt. Vervol
gens wordt de llstakingsbereidheid gepeild" bij bedrijven
waarvan we op dat moment nog niet kunnen weten of ze de
basis van Woensdrecnt zullen verbouwen.
Het moment waar enige duidelijkheid begint over de vonn
van akties is bij de zogeheten "alam-akties ll

: ·stakingen
(toe maar) ,besmetverklaringen (t~en wie en door wie?),
vreedzame bezettingen van steden (Sneek?) ,middels d8'!'On
straties en openlijke manifestaties (deze middelen zljn
duid.lijk, maar h.bben maar weinig IlISt Burg.lijk. Onge
hoorzaamheid te maken). Verval gens vinden er bezettingen
plaats van .ministeries en allerlei openbare gebouwen.
Opvallend echter is dat deze akt1es niet afw1jken van de
aktievoorstellen in de 3e fase(na het besluit in nov 185)
IIOveral in het land, in teder gehucht, dorp of stad vinden
bijeenkOl1lsten plaats om te oordelen over 'lu~bers"besluitl.
En dan komen de akties: stakingen,boycots.bezett1ngen.Ie..

TRANSPORTEN
Hiermee is nogal w.t aan de hand. Ten eerste gaat het
nu om circa. 400 containers per jaar, dat is in totaal
± 1800 ton UF6. In de toekomst kan dat oplopen tot &Xl
containers per jaar, als het Urenco voor de wind gaat.
Indertijd heeft Urenoo vergunning aangevraagd voor de
invoer van 1125 ton UF6. Ze hebben echter ean vergun
ning gekregen voor onbeperkte hoeveelheid en voor onbe
perkte tijd. Een vreemde zaak. Een vervoersvergunning
hebben ze niet eens nodig. Het UF6 komt in onverrijkte
vorm one land binnen. in containers met 12 ton inhoud.
en gaat als verrijkt hetzij verarmd UF6 waer naar het
buitenland. Tot nu toe kwam h.t UF6 grotendeels uit
Engeland, Capenhur.t. Doar .taat een grote fabriek waar
gezuiverd uraniumoxide omgezet wordt in UF6. een ura
niumtluorverbinding. Men noemt dat verhexen. Zulke fa
brieken staan verder nog in Frankrijk (Plerrelatte),
Canada, en de V.S. Alleen uit die landen mag het inge
voerd wordert. Een kerncentrale kan zelf kiezen waar ze
uranium wil laten verhexen.
Na het forum werden in 2 weken 3 grote transporten -per
trein uit Frankrijk aangevoerd, telkens 12 à 15 contain
ers, met opschrift Eurodi1". Op het forum werd door Uren
c:owoordvoerder ir. Joseph bewerd. dat het transport vol
ledig veilig is, omdat de containers sterk genoeg zijn.
En ook al zou er een ongeluk gebeuren dan was er nog
niets aan de hand. Het UF6 bevindt zich in vaste vorm
1n de oontainer en bovendien heerst er onderdruk in de
container. Daarom zou er bij een beschadiging bijna al
leen lucht naar binnen gaan en op de opening zou zich
een korst vormen van het reaktieprodukt uranylfluoride
(UO~2) en daardoor zou de reaktie vanzelf"stoppen.
Wat klopt hier nu van?
Welnu, bij de Mont-Louis bleek al dat niet verrijkt tJF6
in enke1wandige containers werd. vervoerd. Alleen c0n.

tainers met verrijkt 0F6 zitten weer in een veiligheids
container. Dit betekent dat de andere vaten nogal kwets-

k · t' k bar sijn vanwege het ventiel dat naar buiten uit.teekt.r ," , e 0 P De gevaarlijkste situatie doet zich voor bij een onge-
val waarbij behalve beschadiging ook brand optreedt. Het
vaate UF6 wordt snel gasvormig (bij 56*0) en het ga.
komt in de container onder druk te staan. Een onbescha-

B0NK a kt ,. ep1andigde container kan • 10 minuten brand bij 800*0 door-
- staan. Maar een beschadigde container kan al veel eerder

"" "ontploffen. Dan kunnen er wel degelijk doden en gewond-
1 en vallen. Het feit dat er nog nooit doden en gewonden

Beantw~rdt het ak~ie~ampagne-planeig~n ijk wel aan de zijn gevallen bij 1JF6..tranBporten, wi11latuurliJk niet
brede 'n~als~oek d,e ,n eerste insta~t'e gekozen was door zeggen dat. dit ook niet zàl gebeuren. Ook al werd dat
de orgamsatle van de BONK-conferentle? En valt er die a.vond. in Almelo wel f1terk geeuggereerd.
wel te werken met de gedane aktievoorstellen?

Een belangrijke kritiek is te geven over de volledige
fixatie op het regeringsbesluit in november 1985.Alle ak
ties worden daar aan opgehangen.Waar de anti-kernenergie~

strijd kan word.n g.plaatst ontb....kt voll.dig.
Bovendien was het toch een van de allerbelangrijkste kri
tieken op het KIeN en groeperingen z~ls het IKV dat ze
vanuit een standpunt tegen het militarisme zich volledig
koncentreren op de kernwapens, en dat dit standpunt weer
werd veranderd in de strijd tegen de kruisraketten,met
daarbij alleen de aandacht gericht op het parlementaire
gebeuren. In hoeverre maakt het BONK niet dezelfde fout?
Vanuit een anti~militaristies en anti'!'"kernenergiestand
punt worden 'alle akties teruggeDracht op l1et regerings ..
besluit november 1985.Daarbij komt dat het toch juist
het BONK en de daarbij aangesloten groepen waren die
riepen dat het KKN weliswaar een strategiE hadden tot aan
de definitieve parlementaire beslissing. maar als dat ne..
gatief uitpakt dan met hun mond vol tanden zitten.
Door alles "te richten op die fatale datum in november
heeft het BONK uiteindelijk niet veel meer visie over
hoe het verder moet gaan dan net KKN.Het -enige verschi 1
is dan dat rond die datum en er vlak na een aantal wat
verdergaandere akties kunnen worden georganiseerd. maar
welk perspectief dat moet hebben is onduidelijk.

3-fasenplan

Het is goed om te beginnen met een agenda betreffende de
gebeurtenissen in 1985 op anti-militaristies- en anti
kernwapengebied. Iedereen die voor het kaaende jaar
009 -'.anvul1ingen weet te bedenken wordt(bij deze)uitge
nodigd deze op te schrijven en te sturen naar postbus
1053 AI dam. Dhr. va.n Kessel uit Eindhoven heeft voor
deze agenda onschatbaar speurwerk verricht:
om te beginnen de vergaderdata van de provinciale sta..
tlm in Noord Brabant j .v.m. de komende plaatsing van
kruisraketten in Volkel of Woensdrecht, de kernwapens
in Volkel, de kerncentrale bij Moerdijk, Atoomvrijstaat
in het provinciehuis, Brabantlaan 1 in den Bosch:
IS januari, 15 februari t 15 maart, 19 april, 24 mei,
21 juni. 13 september, 11 oktober, 11, 14 en1S november
over de begroting 1986 (kruisraketten) en 13 december.
Telkens om 10.00 uur telk.ns op vrijdag.
3-7 januari tribunaal tegen atoorm-lapens in Londen.
19 januari SONK- konferentie 1n Driebergen.
8 maart internationale Vrouwendag
10 maart verkiezingen Saarland. Berlijn. Hessen.
16-24 maart aktieweek tegen apartheidspolitiek Z-Afrika.
6 april Internationaal Urenco" Tribunaal in Almelo.
22..26 april I::onferentiellover radioaktief afval in de
Europese GemeensdiapIl te Luxemburg. Toegang BFR 5000,
opgeven bij Mr. O. Nicolay, Eur. Camissie, Jean Nonet
Building. C4/00S, L2920 Luxemburg.
7..9 mei jaarl1jkse bijeenkomst ataanlabby te MUnchen.
"Jahrestagun Kerntechnik 185" Info:Atcmwi rtschaf.t,
pb 1102, DUsseldorf.
8 juni Open Dag Koninklijke Landmacht in Bernardkazerne
te Allersfoort.
22 juni Open Dag· Vliegbasis leeuwarden.
28-30 juni Open Oagen in Den Helder (vlootdag.n)
sept. 185 Conferentie non proHferatie verdrag in
Genève, voorafgegaan door een END konferentie (Europ
ean Nuclear Disannement) en ook september de londense
Dumping Convention door IMCO(?) en natuurlijk weer ge
noeg te doen tegen de naajaarsaefeningen van de NATO
Zo dat was het dan weer wat betreft de da. ta, nu nog de
vredeskampen bij woensdrecht,. an daar alle 365 data voor
1985 te vermelden zou iets teveel gevraagd zijn, maar
er zijn postkaarten gedrukt met tenminste de data van
de vollemaansfeesten erop,. leuk als nieuwjaarskaart
voor het jaar van de kernkruiscentralewapenbesluiten.
Het gebruikelijke Hjstje IIH!dewerhters
Henk, Fred. Ar1anne, Nicky, ranja, P1m. Chiel. Joop,
JooP.. Hans. Theo. Johan. In de basisgroepenDewegiflQ te
Amsterdam zijn stevige rOlllllelingen te horen die a.s.
dinsdag worden aangekaart, benieltJdti~iedereengaat
doen~De lay..outers (fred en nicky&"gunnen me verder geen
ruimte meer. dus ik hou er maar mee op.

in 1985: veel krachtige aktiesF Hans de Jonge

redaxioneel
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Voor u Ugt de map du ia uitgegewn t6r lxlgB'ülidtng van 48 BONK-I«mf~tu 
dût op U Januari 1$86 in .U Borat tB l>l'ieh<ll'gen gehoud811 uoJ'dt. 

sn initiatuf tot hllt ol'g<2nia~ van dsu l«mfeNntu ia lKKII'tgelwmlm uit 
lwt UJifK (Landstiik Owl'l..g Non-Ko6pnoatieJ. Na uit!XWI'ig• diakueeie of ~~<m
uit hllt LONJC initiatiewn on<W"""""" -.t611 IJONWn om t.IB'l'ri.el'gomrde IIN<Üe
aktue te ondel'et4!llMI'I ." te veratnlcen, of dat ..." bij 48 top mo6et btij
wn IJilrldl'ing611 I'UUnte hui'VOOr te kl'eei!rtm, ia door e611 aantot groepen tot 
lwt organieerBI'I van d• akti.viet."l«mf•rentu lxletoten. 

Dl dieku118ie bi>lll6n het LONK, IJBlke ai.ch minetene OVBI' IIBn hatf jam- uit
atrekte, was karaktllriatuk voor 48 t0<l11111C2tige aterrnring. Ensraijcû tJae •r 
<» af!Jachtends houding en het vel'tro,_" dat, .U gr-Ote tNinen van J(J(N, PNV 
OlM. in wrking geat.td, d11 vi'B<Üutrijd nut mtllll' te etuiten aou aijn. 
And61'atJds .,..,.en 6r groq~, WOI:D'07IiÛtl' hst Ptotfom van Rtldikale VI'B<Üegroq
~. Vrouwn 11001' VHde-Anuotllrdam, AWJK 1111 48 VNd8eaktukNnt, du hllt ~>.
tong bmcuboukt1111 van ee •dfstawiige im>utting uan ds VN48aetrijd door 
ptaateetijke "" l'egionatll groqpen. 

Dl t~ diakueaus owr bUI'gertijke ~mg~~hoonaomhaid .,. 11011-ko<lparatu 
."..,..1,jcû, 6n de bokkeeprong~~n van het J(J(N 611 hwt eti.h111'i.jgen rond het op
utt~~n van 6611 aktielcDmpagne 1Ja<2l'Uit W~'ketijk verut epNekt andsraijcû, 
(11211611 d• doorstag tot het organie61'611 van s611 aktf.viet~~nkonfBNntie. 

" I I 

Boofdptmt611 op 48ee konfe1'6ntis aijn hllt opaettBn van e~~n e."".,_rkingevel'
band .,. e~~n aktielcDmpagne. De voorstelten du in a.. ... konf.,.."tillmtrp gedaan 
wrden dilll11111 etllchte ate eerste amtaet hiel't0<1. AanvuLtingen hurop van 
dol konfeN7rtiedsdi'U!m8ratne aijn van harte wtlc(;1w, ja 118tfa onontlxlerU.Jk. 

""' hopen dat hllt wt. Wl'k dat in de voorlxii'Biding uan de konferentie ia 
gaan aittqn aat bijdrag<m aan een enthaueiaate deBlnamg 
2bt aiane op 19 januari/ 

DB voorbenidingegra8p. 
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EVALUATIE VAN DE VREDESSTRIJD 
llredo-.gingen &ijn ongotvlj!ol4 eon 
oud verocb!jnael, &olAng er oorlogOD 
zijn gevoerd, hebben -na on voor vrede 
901Jverd. 
In daze evaluatie :oal bet gaan over 
de geech1edenia van het verzet tegen 
de kernbewapening en over de konklu
aiea di.e hieruit kunnen worden ge
trokJ<on . Br is met recht epral<e van 
VR.aDIUS'Z'IWD, oM.at: niot •lleon clo 
•too.wapena &e1f~ aaar oolc ellerlei 
90VOiti1Jde bel&nqan en do-elden 
beatreden Iloeten worden . H-l het 
voraat tegen de a-apening da
teert van kort na de TVee4o Wereld
oorlog, &al deze evaluati e vooral 
90richt &ljn op de periode van 1977 
tot bec!en, oll<!at in die tl}c! do vre
doobave<J1ngen een enone groei heb
ban door9oaaakt. 

Oe Hrate atootmoaaen. 

In 1945 wor40ft de eerate a~n 
tot uploaie gebracht . Torwille van 
de proefexplooie in de woootijn van 
111--lkldco vordt de konferentie 
van ' PotlidAll na de kapitul.atio van 
OJ.it.aland op aa.nclrinqen van de Ver
enigde St.>tan uitgeateld . Do atoollboll 
il i-re eeo •aeht.llliddol biJ uitetok 
tegenover do Sovjet Unie. Do Aller i
kaan~& volgering in de Verenigde Na
tie• co op vooratel van de Sovjet 
Unie de produittie van kermoape.no on
aiddollljk te otoppen, 11 in feite 
het at.artocbot voor de nultleaire be
Wpenin<)'ave<lloop. 

Bet eerste venet t .eqen de ternbewa-

~ 

ltl 1950 ko.t op vooratel ven do lfe
noldvre<laoraad (een op do S. u. geo
riMnteerde vredesbeweging) het • Ap
pH van Stocl<holll' tot atand. Het 
ia het eerste proteat t~en &toollwa
s-n• in bet We aten. In ona land wordt 
door do Ne<lerlandae Vre<leoraad (voor
&ittor Harcue Bakker) eon bancltel<e
ningon.al<tie t.r o<>dereteunin9 georga
nioeord . 
In 1,95 7 neeat de r:ngeloo t iloaoof 
Benrand Ru.ooell bet initiatief tot 
cSe oprichting van de ' Campeign for 
liUelear Diurmament • (CND) • 

Niet alleen in Engeland (Labourparty) 
•ar ook in lfeat-Dui taland (SPD er> 
val<bonden) vindt deze bevoqil\9 veel 
veorklanlt . Oe belangatellinq ver
dllijnt ochter, zodra de politiolte par
tljon voorui t..ticht op re<)'er ingover
antvoordelljl<beid l<rijgen of &odra de 
val<bondon betrokl<en ralten bij do op
kout. van bet ailluir-i<>duotriiiel
l<oolj>lel<e. 
In de Noderlan<lae politiek io het 

aanvanltolljk alleen de CPII (PSP ko-t 
in 1959 in hot parl-..tl cUe ltritlak 
op de ltornbavaponing beeft. 
1D 1960 lto.t aan het licht - na pu
bliltatioo in do pen on vra.gon in 
de Twe<lo lt ... r (CPII en PSP) - <lat 
lladarland all eerste Nl.IIO-portner 
op bet lfoot-Buropeoo kontinent al 
in 1957 heeft i1>9oot- llet de opda9 
wn "--rika.an•• at.t.w'l-.ta.P*na_ 
l(o.rt d.aazna "ord.t. het 'ccait6 voor 
Vrede' , een e ... nvarldngaverb&nd van 
pacitietieoo on ooci&UJotieaa organi
aatioo opgaricht (1961) an wordt d.e 
eer oto d-tratio (Paa-.o) g-'>ou
cJen. De leuze •c;eeo kernwapen.a in 
Nederl-.nd" wordt door bu.r9 ... eater 
Van Hall (PvciA) vubodan. 
In 1962 vljot de Nederlandee Horvo....Se 
J:erk bet· gel>ruilt van kernvapono af. 
Door do gri .. ige 'koude-oorloq'
lfeer in dio jaren, bebben de aktioo 
van de vredeol>avegingen echter nauwo
lljko of geon oukooo. 

Nieuwe iapuloon. 

De eind jaren seotiq an de begin ja
ren zeventig djn jaren van ontlpan
niog. Do nogatien effekten van do 
wrelvaarte-.aatechapplj worden echter 
zichtbaar. Daardoor enestaat er een 
ruime belangotelUng voor allerlei 
zaken (ailieu , men.aen.reehten, DercSe 
Wereld, VietJ\UI) on kOOlliD nieuvo be
wegingen opg&nq (Nieuw Li.nt., D • 66, 
Provo, K4boutu·a, studentenverzet). 
De •-leving lt~ van binnenuit 
ander kritiek te otaan. 
In 1967 wordt. bet Interkflrk.elljk Vre
deoberu.d ClltVJ opgericht alo een 
-nvorl<ingovorb&nd van 9 kerk9e
noot1c"-ppon op het gebied. van vre
deevraagetukken. Het IKV atart de 
vreeteaweek on4er het motto 'Geen 
spreid.in9 van kernwapens •aar oprei
ding van welvaart •. 
De ontwikkelingen in die jare.n &ljn 
vellicht van 4oorsla<J9evende betoko
nia voor de 9roe1 van de vrede-.beve
gin9 vanaf 1971 . 

In <lat jaar t.,..n 2 belangrijlto ont
v1Jtltelin<)'on op g&nq. Het :oijn het lni
tiatio! • Stop de Heutrone~ • en 
de lltV-kupagne • • Kelp de kernvapana 
de wereld uit om te beginnen uit Ne
derland' . 

Het eente initiatief vindt enel 
oteun bij brede laqon van de bevolkiJ>IIr 
c.Sat het q&&t o. een vapen 'dat het 
leven doodt, aaa.r he~ aateriële bezit 
apaart • • Oe vlju van aktiovo.ren ia 
bel&Jl9rijl<. Voor hot voll<apetitione
•nt (1,3 aUjoon hancltekninqenl wor
den zee.r elirekt .. naen benaderd. 
Do tveoda kaapaqno ie bedoeld all 
eeon J>09in<J om door "n•ljdige eeroto 
stappen een internationaal proeea 
van afge11ene en vollêdiqe denultleeri
eerinq van do bavapening op gang te 
brongen. Het lltY roept bierbij op tot 
cSe voraing van plutulljke alttie<JrOf'
pen ('kernen'), ...S.t de kaapegne 
niet tot de kerken beperkt .. g blij
ven, eau in do bolo a-.ûeving -t 
doorverken . 
Zowel de IKV-kupagno ala bet Initi
atiet 'Stop de N-boa' hebben geMen• 
!Wt werken vanuit de buis. Hierin 
ligt de eleutel voor de suksesvolle 
groei van de vredeo~ingen. He<le 
doordAt bet 'IniU.atJ.ef' en de 1 JC&JI
pe.gne ' kort na elkaar van st.art 9•-•-" 
ttc:.en er ~aan de ba•la •1 snel &lier
lei vor.en van aaae.nvedtin9 tot 
lu.ncl. Dit gebeurt •ovel tijdana het 
voll<spetition-nt alo tijc!bla de uv
opiniepeilingen, Wa&rllit blijkt dat 
ruia 60\ van de bevolking achter het 
IXV-et.>ndpunt ataat. 

ln 1978 apreekt de kaMr dch -t 
tvHc1ar4e-.euderbeid uit te<)'an de 
neutronenboa en in 1979 ocharan . de 
Unt.o portijen C inkl • do PvdA) .., 
mkole CDA-era r.ich a chter de uv

kaapo1Jno. 

S&Mft in ve.rzet tACJen Pe.rahiD9 en 
knlioral<ot . 

In 1979 wordt een nieuwe bavapenin<)'s
rondo l nqeluid. In novolllber ""rdt 
in Utrecht de ooroto duonatratte 
(20.000 deelneMre/ateraJ 4&Artogan 
geo<9aniaeerd door IltV, Pax Cbrieti, 
Stop do 11-bca, PSP, CPN, PPR eo PvdA. 

In 1979 wordt een nieuwe bavapeninga
rondo ingeluid: 572 "-ril<aanae atoo.
vapena (persbing on kruiaraltottenl 
.,.ten in West-Buropo qoplaatot vor
den. Deze nieuwe lternvapen• zijn 
' f1rot-atrike'-vapeno bedoeld 011 de 
tegenltander (S.D,l .. n .. rate bealie• 
oendo klap te kunnen toebre1>9en. 
In novellber wordt in Utrecbt de 
eerote 48110natratie (20.000 10onsenl 
cS&artegen georgan.iaeerd cSoor IXV, 
Pu Cbrioti, Stop deN--, PSP, CPN, 
PPR en PvdA. 
Voor de • nood:z.a.ak' ven cte nieuve a
tocawapens voreten ve.rachillende rede
nen genoud. AanvankeliJk beet het 
'eode.rniaerinq' van verouderde ayata-



vervolg evaluatie 
..,. • La~r !tijD het cSe Ruuieee ss-
20 ral<etten die op Weat-BUropa atu.D 
gericht, De Ontv~elin<J van 48 SS-
20 ie echter pu ai.DdJo 1916 op 9&119 
901,.._n, terwijl de ontwerpen voor 
4e krularal<et al uit 1972 en voor 
4e parah1119 uit 1975 dateren. Ala 
cSerde reeSen woreSt cSe &9n . 'koPl"'lin<J' 
~. De V.S. zijn vel bereiet coo 
W.at-Bu.l'opa te 'be•~I"MD'. ..aar 
villen in ruil 4aarvoor lanc.,....beaea 
op bet BUropan kontinent. 
r4n 4in9 la echter duidelJjk :cSe nl..,_ 
dienen. alleralJ>at 4e !Uropaae veill9-
heid, u.ar uit.aluitencS de helanqen 
van de V.S. (verpl&&~in<J ven een 
evt. . konflikt n&&r het BUropa .. ala9-
veld, 
Voor de vrede.ebnegln<J wordt bet nu: 
•a.en n.ie\hltl ke.rnw•pen• in luropa, 
niet in NeeSerleneS ooch in enl9 ander 
leneS". Vergelaken bij "Heip de kem
•pana de wereld uit, coo te 1>e9innan 
uit NecSecl.and• ia .bet etuidelijk een 
•~P t~, ..ar tevens een konkreU
Mr lft9 ven de at.rlj4. 

Bat antwoord VAD 4e llederlandae 
polltial< in 1979. 

Op 6 dee-r 1979 &e<Jt de 'nfeede 
~r • nee • tegen het •oclerniaerinCJI
vooratel. Net de ateun van 10 COA
diaaidenten wordt een PvdA/D'66...,tie 
&&D9encooen. De&e 180tie houdt in, dat 
4e HederlancSae r89edD9 niet dient 
iA te at--.n .. t de vooratellu voor 
4e produittie en pl&&~ill9 ven de Di
.. kelrmHipena en nu 9een t08U99in9en 
ken cloeD voor 4e pl&&Uln<J van een 
eentel ven 4e ral<ettu op haar 9ron4-
goeble4. 
Op 12 decaober -ten de ainiatera 
Scholten (4efenele) en v . d . ltl.eeuw 
(buitenlandse zaken) het boaluit v an 
bat parl_,.t bekend uiten. Dat de 
reger ing daartoe niet bere14 vaa , 
blijkt• Nederlend ateat (nQ9) niet 
in Mt cSe plaatain9 (bealult \llt9e
ateld tot eind 19811, aaar verklaart 
J:ich ook niet expliciet t89en bet 
p-oduktie- en pl&&taln<Jobealuit . oe
ultda cSaq 9eeft Van 119t in de ~r 
een toellcht109: •xn sruaael wee niet 
een cSe orde een beallealn<J tot pro
duktie van Dieuwe wapanoyat-n. Het 
lijn de V. S. - en &Ij alleen - die daar 
voor nrentvoordelljkbeid kunnen ne
n_,.•. Van ligt had natulll'lljlt 9elljlt. 
Zondar bet te bedoelen aprak biJ dit 
lteer 4e waarbe14 . De 9ene die bet 
boalult tot de produktie uiteindelijk 
~n, &a tea in aruese.l o.J.et &all de 
on4arhan4el.1ngatafel. 
De r89eriD9 had zich niet t89en de 
111>.110-plannen verzet . Door d i e hou4in<J 
we &ij in feite akkoord 9egaan 4n 
•t de produktie 4n aet de plaataing 
in Weat-!Uropa. ZIJ had alleen n09 
901en "ja" ge&eqd te<)en 4e plaatain<J 
van de wapana op NèderlancSa gronclge
b1e4. lfel had dj de aQ9elJjkheid d&&r 
toe na4rukltelljk open<Jehou4en 1 dit 
allee t89an cSe wil van de -.-derheièS 
van de bevolkin<J in. OOk in het par-
1-nt waa een _.,derhaid tegen de 
han4elw1j&e van do r8901rin<J. '!'och 
- 1ger4e dat parleaent op 19 decelibar 
cSearaan konaekwentiea te verbinclan. 
Op die da9 vu opnie"" een Pv4A/D'66 
.,tie aan de orde. !Iu wei9erde de 
a».-diaeldanten de:te actie u ate\lDCD 
De r89er1D9 werd 4u.._. 9ered, u.ar 
het falen ven de d_"...atie vu duida. 
lijk. Door de vrecleabeve91n<Jan werd 
cSeu 9&119 van &al<en onvolcSoende uit-
90buit. 

Yredeutrljd in de jaren tachtig . 

De periode van 1980 t/a 1984 ia ven 
blj&ondere betekenla. Jn die periode 
vindt een var:bred.i.ng van de vredes• 
atrlj4 pl&&ta vanuit de vrecleabeve9in<J 
(Vrouwen voor Vrede, vrouwen eegen 
IIA.--pana), vanuit de M41eae aal<tor 
(ge-.dheida&erg te<)en kernwapana, 
Hederlandae VareD191D9 voor ~che 
Pol_,l09ie) , venuit de vakbevegin<J 
(PIIV) en nlta venuit het l89er (VVI»! 

Site-wacbtweigeraara, officieraver-
eni91"9) • Da verontruatln<J en bet 

wraet kcaan vanuit. de ~aia. Daarna 
cn.tetaan landelijke a ... nwerkiJ\9ave.r• 
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buaden vnl. vanuit de beaturen' eer·at. 
het LancSalljk Dverl89 Vredeaorganlaa
Uea (LOI/O) en later (1983) het Ite
mtee Jtr\11.aral<ettan !fee (Uil) • OOit 
op intemaUoneel nivo ontataat .... ., 
-rkln<J. In het najaar van 1981 woreSt 
dit tot ultin<J 9ebracht door lndruk
welcl<ende vredeed...,.,atra tiu. Op 10 
oltt.ober kcooen in Bonn -r dan 
300.000 aenaen bijeen. Daarna vol9et1 
aru .. el •t 200.000, LOncSen •t 
250 . 000 en Rcooe -t 300.000. Aaatar
cSaa vorat op 21 n""_r bat hQ09ta-

p1Dt: 400.000 -neen. 

In krin<Jen van pollt.lei en -pa
neer• wordt ljverl9 9ezocht naar a nt-

woorden . Bij de HAVO &oal<t aen naar 
te<jenarg\lMnten . 
Oe plannen voor de nieu- kernwapana 
-~n n09 beter verpakt wordan. Het 
NIIIIO-beelult van decaliber 1979 heet 
nu '4ubhelbeelult', d'ft . het baaluit 
'tot produktie en plaataing wordt 9•
koppeld aan oncSerhandelin9en -t de 
s.o. over veraindarin<J van 4it aoort 
-pene . Bet dubbelbaaluit ia een 4ub
belt:inni9 bealuit: het -t da 9-en. 
ecb&p doen 9eloven dat de wapana no
dig zijn ale preaai.-iddel in de onder 
handelln9en met 4e S.U. Achteraf zal 
de IIJ.alukkin9, waarop door de V. 8. 

aangeetuurd wordt, gebruikt worden 
voor 4o le9ltt-tie ven 4e noodual< 
tot plaaUin<J. 
llel ie duidelijk, dat de v.s, aan 
-chu.onopolie hebben binnan de 
NI>.VO ter ve1ll9atelllng ven hun eko
DCII.ieae en aillUire bel&ft9en. Voor 
de lanclen van liet llanchau Pakt ia 
dat niet andere . x-re in Genève 
zitten a lleen de vert69enwoordl9era. 
van c!e v.s. en de s .o. aan tafel. 
Bat ie je reinate centrall-. 
Belau kan je in cSe politlal< .. ar 
al te vaal< aoort9elljke centraliatieae 
tande.n.&en w&&.rnftletl_ 
Het de verkieclngen van 1981 in het 
zicht, verltlaart Joop (At.ocoo) Den 
Uyl, dat Rederland Ut: of twee atocoo
tal<en ul -ten behoucSen . Dat ia 
vol9ena h- nodig oa in IIAYO-verb&nd 
- te kunnen (IJ098nl praten. Toch 
heeft de PvdA zich in 1979 achter 
toet IltY-etandpunt 9uchaard. Oen Uyl 
gaat ulh tover &ijn lljattrekkerechap 
aan die ate<ataJc:•n te verbi..Dden. on
der deze 4ruk 9aat het partójkon<J'rea 
door de ltnielln en wordt de uitapraal< 
over de atachaffin<J van alle kernva
pene engedaaD 9aultt. Alleen de af
IO\.IJ:ill9 v1n de krularal<etten blijft. 
Bet renltaat ie: 4e PV4II .. 9 veer 
_. re<)eren, ... r t89elljkertlj4 wordt 
in de re<Je>:in<Javerltlarin<J V&D het 
kabinet 'Van A9t li • over de afwlj&l.D<J 
van de kruieral<etten niet .. er 9e-
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aprolten. 
Niet alleen in de part.ljpolltlek vincS 
je centrallatieae t.endenzen, aaar 
ook in de vr.eduhew89in<Jen en de .. -
-•k109enrbandan (ltiOI, LOllOl • 
Op 4e lancSelljke k~ van bet 
IltV in nov-r 1982 worden 2 nl..,_ 
plannen 9elanceerd, nl. h.et ' Hoodplan 
uit -terdaa (over voorbereidin<J 
• ko6rd.inatie van aktiu <r&n bur9Û:-
1Jj)r.e o'n9eboou&allheicS) en het ' Hon
l<oöparatie'plan u.it Delft. nv-voor
zitter Ben ter Veer aeht cSe tlj4 voor 
dit aoort aktiu noq niet qekcooe~ 

1111 wljat (overl9ena tarecht) op bet 
ontbral<en van een ....,.Uchappel.ljk 
drU9Vlal< voor een plaatain<Jsbealuit. 
In eerete lnatentle venat bij daarcoo 
te vartrouwen op het korrekt funltt.io
naran van cSe parl_,.ta'lre ~
tie. Alt U u -tan cSearaa vol9ena 
- op de bealuitvonlin<J 9ericht blij
ven 1 &ij 180qen niet de ll\199Utle wek
ken dat deu er9ana andera 4an in 
het parl-nt pl.aatevindt. oe pral<t.ijk 

10\jat echter '!lt dat cSe beeluitvoraing 
juiat voort4uren4 buiten het parle
aent plaatsvindt . De aachU9ate lobby 
van incSnetrille, -~:cenacheppelljka, 

burokraUeae, a111ta1re belanqengroe
pen aaal<t in feite de dienat uit. 
He hebben. dat oa. kunnen den op bet 
96bied van de Itemenergie (Bore .. le, 
D:>dewaarcS, UCII) . Het is nalef coo te 
cSenken dat dit op bet gebied van de 
kernbewapenin<J niet bet 9evel is. 
Argu8enten voor een endere strategie 
van de vred .. beve91D9 &ijn er dus 98-
n069· Toch 9iD9en 4e plannen van Aa
aterdu en ven Delft in 4• ijakoat. 
De c!iakuaaie hierover binnen bet IltV 
ia tot nu toe te vrijbliJvend 9.,_.at . 
OOit binnan het LOIIO en het J:XH en 
4e daarin d .. lne.....de organlaadea 
"'*n dial<u .. lea owr verdergu:ncla 
al<tiea nlet of nauvelljlta ven cSe 9roncS 
Dit ie v,oorel te wijten aan 4e verti
kale atruktlll'en en de central bt.ieae 
aanpak. Hierdoor kc::.en de eiaen van 
4e besla bl.nnen de vrecSeebeWe<Jin<J 
even 180eilljk tot hun recht ale de 
vil van bet volk binDan het parl...,.t. 
DUonclanlta kcoot de bevolkin<J 009 t
-.1 tot een 9cootae de.:matr&tieve 
atwi)J:ill9 van de kruieral<etten. In 
1983 vindt in Den Haag 4e grootate 
llederlancSae da.onatratie plaats 
(550.000 aan.een) . In 1984 ie er de 
al<tieveelt van 6 tot 12 •ei. Ui t.achie
tera in deze veelt &ljn de acbolleren-

etal<iNJ en de werkoncSerbral<in<J. 
Voor 4• covMlste .._al ia •~ ••n 4ui-
4elljk 'nee' 9-d. 
Haar toch laat de vre4eaheve9109 nlet 
ecbt baar t.encSen den. De cS-tra
tie kr1J9t daardoor het karakter van 
•..,.. da9je atocoo &t'bl&&eD'. Da r89e
rin<J baaluit -liav&&r opdeuw tot 
uitetel en zet d...-- baar utt.put
till9•tal<tial< te<Jenover de vredeahewe-
91"9 voort. in 1984 drei9t dit zelta 
ale aplljtzwaa bl.nnen de vre4eabeve-
9in<J te 9aan werken . Het ••er ' radi
kole' deel beeft de atrljcS d iral<t 
verpleetat naar -nedrecht. 'l'erwiJl 
4e 'ofticil!le' vre4eabeve9in<J zich 
blijft richten op Den 8&89. 11\1 hocven 
dit '1100rt altties en ·~• die 
al tijd al binnen 4e vredeahewe91n9 
...".,.aig waru, elkaar &elter Di et 
uit te aluitan1 int89andeel, &ij vor
•n een pr 1aa aanvullin9 op elltear. 
Ooor de vredeaaktiviateD wordt die 
IOCheiding ooit niet 9eaaal<t, dat 9e
beurt veeleer door de lelding. 

In nonaber 1983 worden de onderhancle 
lin<Jen in Geni- af9ebroken. a-. 
in cS...-r wordan de eente trut.ara 
ltettan in Ingeland (GreeMD ec->o>) 
901Pl&&tat. 1111tlaft9en in Wen-Duita
land ie in jan\lUi aan de be\lrt (per
ahin9al . oe -rlandae <89Uin<J 
wordt onder 4ruk 9uet oa nu ook apoe
div ••n bealiaein<J te n-n. 0p l 
juni kcoot be.t kabinet aet een verkla
rln9• de r89•rin<J &al in nov-r 
198~ bea~Ulte:n a. •• JtruJ.•a-u.•~t.aa 

op baar 9rond9abied te pl .. taan, 1n-
41en de s.u. vanaf dit -nt (l juni 
1984) doorgaat aet het etstioneren 
".,. SS-20'•· Pl&&tat de S.U. ar in 
die pariode 9- enkele bij, 4an &ul
lan er lD •e4erland 9een krularal<et
ten 9epl&&tat worden. Hordt er echur 
tueaan RUaland en Aaer i lte a1anog' be
alo ten tot plaataiD<J van een verain
cSerd aantal ral<etten , den &al Neder
leneS cSaarvan ook een (gereduceerd) 
aantal voor zijn reltenin<J n_,.. ln
tuaaan zullen de voorbere141n<Jen door 
gaan coo 4e plaatain<J volgene IIAIIO
plannln9 -•liJk te aakan . 
- acneterlijk dit regarin<Javoorat.al 
ook .. 9 klinken, het la l.n polit.lek 
opt:icht een -•terut, die ulta 

, 4e top van de vredeebevegln<J verdeel4. 
De real<tlee variinn van "dit ia zon
eSar -•r een plaat.aln<Jahealult" tot 
"ctit ia echt n09 9 .. n plaaUin<Jahe
aluit, .aar uitetel van biJna llt jaar•. 
llan feit ia, dat Mt dit vooratel 
4e pl&&tein9 athanltelljk wordt 9--.kt 
van ootwikkelin<Jen w&&r de r89eriD9 
ulf 9•en invloed op heeft . Op 13 
juni at•t de -e ICaMr -• een 
ainl-.la -rdarheid Mt dit vooratel 
in. 

-•cbO\lW1!!9. 

De -•te -na•n sljn dch bewuat van 
het totealvemiet19ende keral<ter van 
4e kernwapens, uar alllteire atrat.e • 
901n geloven n09 etaede l.n de -elljlt 
held tot bet voeren en het wl.nMn 
van een oorl09 -t atoc.oapena, neer 
ze zeggan in het belanq ven de 'vrij
held' en ter beschenli.l'i<J van de '4-
Uatie' . 
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NAM'AINE Organisatie opbouw

Speutgroep
'Stop de kruisraket'

Het Bonk aktieplan dient als
raamWerk voor hernieuwde akties
tegen de dreiqende plaatsing
van kruisraketten op Woens<Jrecht.
Het plan ie een r~mwerk waarbinnen
lokale E!'n regionale vredesaktieqroep
en akties uitwerken en is dus
geenszins bedoeld als keurslijf.

In veel plaatsen en re<Jio' s
zijn er al plannen .gemaakt of
nog in voorbereidinq. De Bonk
aktiekampagne is een lloqelijkheid
deze verschillende initiatieven
meer op elkaar te laten aansluiten.
Immers, slechts in een gezamelijk
aktfefront teqen plaatsing en
oorloqsvoorbereidingen in het
algemeen, kan de vredesbeweging
zich onverzettelijk tonen. En
zo een o~nin9 forceren om de
eerste schreden te zetten op
de lange weg van ontwapening. .

In. de eerste fase die loopt
van januari tot aan de zomervakantie
wordt de organisatories en strategie
se basis gelegd voor een gesloten
aktiefront tegen Lubbers cs .
Er wordt informatie verspreid
over het juni-besluit en over
verdergaande akties van burqerlijke
onqehoOX"zaamheid en non kooperatie.
De -diskussie over konkrete invulling
van verdergaand. verzet wordt
geintensiveeEd en uitgebouwd t

zowel op lokaal, regionaal als
op land.lijk nivo. Dit is mede
au. mensen en groepen die nog
twijfelen over de streep te
helpen door hen te wijzen op
de noodzaak en legitimiteit
van onqehoorzaamheid en non
kooperatie. Uiterst belànqrijk
doel van de informatie-Jtampagne
over bonk akties is het betrekken
van bestaande. vredesaktlegroepen,
zoals lXV-kernen, N-bom werkqroepen
en plaatselijke platform. Daarnaast
meten vooral maatschappelijke
orqanisaties, waaronder de vakbonden
bij het o!lktiefront betrokken
worden.
De eerste fase zal afgesloten
worden met een manifestatie
over de stuwende rol van de
Navo in de (nukleaire en konventio
nele) bewapening.
Veel akties en initiatieven
kunnen in. de eerste fase al
uitqevoerd worden. Dit ter aktive
nnq van de beweging en om Lubbers
langzaam klem te zetten. Op
deze manier kan de spanning
flink sti jgen en het kwik in
de thermometer omhoog doen stuwen.

Na de zomervakantie worden de
aktiviteiten zo snel II10gelijk
weer opgepakt. Zo kunnen er
regionale ~nifestaties plaatsvinden
ter aankond.iqinq van akties
en .om de sfeer er goed in te
kii jgen. Er Eesten ons dan nog
eèn paar maanden voordat Lubb$rs
zijn besluit neemt.
Akties op regionaal Divo worden
geintensiveerd en er wordt toeqe
werkt naar landelijke bonkakties .
OVeral in het land bruist het
van de strijdbaarheid. de laatste
voorbereidingen worden getroffen.
Delen van de aktieplannen worden
al uitgevoerd om Lubbers schrik
aan te jagen, Nar ook om alvast
te oefenen in aktie.

Oiskussievraqen

Het fasenplan dient als raamwerk
waarin met t>estaande aktieplannen
een gezamenli jke aktiekampagne ge
vormd wordt.

Het is daarom dat het aktieplan,
enerzi jds , gericht is op het
aktiveren van bestaande aktiegroepen
en het opzetten van nieuwe bonk
groepen stimuleert. Anderzijds
streeft het aktieplan naar het
opbouwen van een landeli jk aktie
front middels het kortsluiten
van lokale aktieplannen en ideeen.

HET FASEN PLAN.

Massale drukverhogende akties
komen niet van (Je ene op de
andere dag van de qrond. Daar
JEDet het nodige werk voor verricht
worden. Zowel organisatories
als strateqies moeten er bergen
werk verzet worden. In het aktieplan
zi jn fasen inqebouwd om het
verzet konsekwent en systema.ties
.op 'te bouwen.

In deze periode moet blijken wat ons
werk in de eerste. fase heeft opgele
verd. Waar mogeli jk worden besmetver
klaringen afgegeven om aktief te boy
cotten en wordt ook al het werk voor
Woensdrecht besmet verklaArd. Even
eens zal de stakinqsbereid gepeild
worden.
Van alle akties moet zo veel moqelijk
een dreiC'Jing uitgaan. Een dreiging
van maats.chappeli jke onrust wel te
verstaan.
·Rondom november, wanneer het kabinet
het besluit neemt, vinden er lande
lijke akties plaats. Wanneer en hoe,
àat is m.ede afhankelijk van het tijd
stip van ~sluitvorming en de poli
tieke verhoudingen. Maar vast staat
dat tegen november 85 nogmaals het
verzet tegen plaatsing van raketten
in al haar vormen getoond wordt. Sta
kingen, besmetverklaringen, boycots,
blokkades, vreedzame bezettingen van
steden middels demonstraties en open
lijke manifestaties. Bezettingen vind
en ook plaats van ministeries en al
lerlei openbare gebouwen. Overal loei
en de sirenes en luiden de klokken.
want Nederland slaat ALARM. Nederland
geeft haar laatste waarschuwing:
ONVOORWAARDELIJKE AFWIJZING VAN
PLAATSING....

Bij een positief plaatsingsbesluit,
hoe verhuld in rookgordijnen aan ook,
wordt niet geduld. Enkel een onvoor
waardelijke afwijzing van plaatsing
wordt qe4uld.
Direkt nadat het kabinet haar besluit
heeft genomen. vinden· overal in het
land, in ieder gehucht, dorp en stad
bijeenkomsten plaats om te oordelen
over Lubbers I besluit. Bij een posi
tief besluit - plaatsing dus - treedt
onmiddellijk de derde fase in; vol
hardende akties. De akties en aktivi
teiten houden aan en worden waar moqe
li jk nog aangescherpt. Stakingen,
boycots, bezettinqen. Iedere ochtend
worden de kerkklokken geluid en loei
en de sirenes.
Deze fase is opqenoePID omdat de erva
ring van het juni-besluit in 84 ons
nog vers in het geheugen ligt.
Gelijk als bij het juni plaat5inqsbe
sluit zal ook in november 85 de druk
van Navo.-zijde omhet bij plaatsing
te houden, toenemen. Daarom moet de
beweqing ruim van tevoren al voorbe
reid zijn dat ook rond01ll november
het verzet wederom genegeerd wordt.
En dat de macht.hebbers het bij hun
doodsoordeel houden.

1) Welke plannen tot BONK-akties zijn
er in jullie reqio? Hoever zijn deze
uitcJewerkt?

2) Sluiten deze plannen aan bij het
voorgestelde fasenplan of' zijn wijzi
ginqen daarop nOOi91

Qn het aktieplan konkreet in
te vullen 9aan een aantal taakgroep
en aan de slag.

u roe Woensdreeht.
ze groep is onlangs opgezet

Doel van de speurgroep is het
inventariseren van bedrijven
die met de bouw, transport en
toelevering te maken hebben.
De verkregen informatie is met
name· belangrijk voor de bedrijven
groep. Zij werken dan ook nauw
samen.

llOIlK GROEPEN.

Plaatselijk ~n regionaal worden
bonkgroepen opqezet. Deze werken
samen met bestaande vredesaktiegroep
en, zo mogelijk in een lokaal
of regionaal samenwerkingsverband .
Plaatselijke aktivisten informeren
e beweging en maken het klimaat

ri jp voor· verzet met onqeJçende
tepunten. Door onder andere

nu al akties uit te voeren.

Deze qroep richt zich op het
formeren en aktiveren van
beidersIsters in bedrijven.
t gaat hierbij om bedrijven

ie met Woensdrecht te maken
ebben, bbuwondernemingen, transport

toel&veri~9's-bedrijven.

k zullen bedrijven benadert
rden die een zogenaamde speerfunk

ie in neerlands I ekonomie vervullen

DE speurqroep •stop de kruisraket I

zal op de Bonk-konferentie van
19 jan officieel opgericht worden.
ce speurgroep is een in1tiatief
au. in de meest brede zin alles
dat met de bouwvoorbereidinq,
bouw, plaatsing- en paraat vorden
van d.e kruisraketten te maken
heeft te .gaan volgen en voor
en met de beweging in kaart
brengen.

Oe speur<jroep is een initiatief
van AMOK (anti-militaristies
onderzoekskollektief) en is
te zien als een poging om diverse
onderzoeksinitiatieven betreffende
de kruisraketten te bundelen
en ook om gerichter onderzoek
naar beplaade thema I s mogelijk
te maken. Het initiatief is
de afgelopen maande besproken
met mensen uit de radikale delen
van de vredesbeweging t plaatselijke
platforms, basisgroepen en anti
militaristiesegroepen.

3) Zijn er aoqelijk bedrijven in jul
lie regio betrokken bi j bouw en
plaatsing van kruisraketten?
Zijn ei ideeën voor te vormen bedrij
venqroepen of ervaringen hiermee?

NAVO GROEP.

Ter afsluiting van de opbouwfase
wordt een manifestatie gehouden
over de Navo en haar stuwende
rol in de bewapening. Een voorberei
dingsqroep kan ruim op tijd
van start gaan met de organisatie
van de manifestatie. In de maanden
voorafqaand. aan de happening
kan onderzoek verricht worden
en de verkregen informatie kan
in de daarvoor geschikte bladen
qepubliceerd worden. Dat deze
informatie een gat vult, moge
blijken uit het gebrek aan kennis
en inzicht binnen de beweging
over het doen en laten van de
}IJ".vn

LlINOELIJK BONK OVERLEG.

In een landelijk bonk overleg
komen behalve de werkgroepn,
ook plaatselijke vrede.aktieqroepen
bi jeen om de voortqemg van de
kampaqne te bespreken.
Qa verschillende initiatieven
goed op elkaar af te kunnen
steD16D. zal er een kooràinatiepunt.
moeten komen. Tot de taken van
deze groep behoren het voorbereiden
van landelijke bijeenkomsten,
het uitgeven van een nieuwsbrief
waarin diverse initiatieven
worden verslagen, het leggen
van kontákten met andere landeli jke
organisaties en plannen van
bijvoorbeeld de jongerenorganisaties
Vrouwen voor Vrede, verzetskamp
in Volkel en Vredesaktiekamp
in Woensdrecht, etc, etc.

DB OII'1'AllRDING VAN
EER PROTEST.

HOLLAND OP ZiN
BRBBDS'l' IS.
JIOLLANO OP ZIN

~

Het meest direkte doel is het
verzamelen van informatie voor
de beweging. Konkreet zal hiertoe
enerzijds een informanten-net
gaan funktioneren en anderzi jds
zal de speurqroep min of meer
vaste banden aanknopen met de
diverse organisaties in de beweging,
waaronder met name het BONK.
CID. de informatie door te spelen.

Oe informatie die verzameld
wordt is er primair· op gericht
au verderqaande akties moqeli jk
te maken of te ondersteunen.
Hierbij valt te ~enken aan akties
rond de volgende kategorien:

burgerlijke onqêhoorzaamheid,
- non kooperatie w.o. beslletverkla

ringen en werkstaking,
direkte aktievormen waaronder

bezettinqen en blokkades.
- boycot. van bijvoorbeeld bedrijven

of overheidsinstellingen die
met de kruisraket te maken
hebben.

·VERVOLG OP VOLGENDE PAGINA.

4) Boe kunnen bestaande plaatselijke
en reqionale overleggroepen, plat
forms, kernên. basisgroepen ê.d. vor
den gestimuleerd ;011I aan BONK-aktie.
deel te nemen?
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C. 41 t aoort i.nforatJ.e te kuDDeD 
wr&aMlen wrltt .S. a~\U9t'()ep 

ean het uil:booNell van een iD~or.ant-
an en ltODtakten-net . ......., 
41e vanuit bun _.ll:lkheden 
( 'daaltunc!ig~14', lllct.ie-ervarillg . 
e1'9ana werk&&Uil aan de bancS 
van ~riocSilllc rond ta eturen 
checltll:laten i.nforatie doon~len. 
GecSacbt woreSt aan enkele info"_"t.., 
... "_.,.t •t -.arbol'91ng V4ID 

de .-J.aiteit. o..arnaaat hopeD 
w .S.t door .S. ~- Yan 
.se apaurgroep ooit Cftbuail<l>&ar 
lijkende i.nforatie toegellCN!an 
&al wor4en. 01 ean locSruk te 
9"•11 van het aoort inforatie l 
- judcSieae en ruiatali j ka-ordanillga 
aaP-"ten . 
- bouvvood>ereicS.ing, bouwtoelevering 
en cSu4werkeUjke bouw. 
- de bale -•leS. 

~ngbouw voor de &Mrilw>eo 
inltluaiaf inridltillg •en bun 
bu.iun. 

rou~. dC"~t~, politie
inatrulttiea, -•naanleg . 
- allerlei o~ficiela voorachritten 
hetraffencSa de baaia an bouw ..... 
De ·~urgroep &.U &al Mt ..Uge 
regelMat vergaderen . Olt illlloucSe
lijke, ltoatan en velligbetd8overwe
gingen &al cSe 9T08P 41a het 
i.nfor..nt....,.t vorat lliat dan 
in uiterata aood...olt plenair 
bijMnk...,., ~-<leelbijMnltCMten 
&ijn edlter val .denkbaar. 
voor .... goede inforatie-verwerking 
,.._.n ér periodilllc aan da infomant-
en ta varaturen chackli jaten. 
De apeurgroep nlf &al deze 
ve.rwr.rJten .a ao .-n.•l .oqelijk 
doorapelen """ .se _..1"9. 
-.c aal - -1 van bat 1>09&1· 
cwov-.ngrijk aekretarlaatavarlt 
op zieb n-...n; •naaD uit BOtC& 
an baaiaqroepl<rlngen hebben 
bun inter eue al laten blijkan 
en (J&&n ook Medraaien . 
C. het <liiVangrijke werk te finan
cieren ie een giron..-r geopend 1 
556 7607, tnv AllO!(, ovv s~urgroep. 
Slllcretariaat 1 l!a4oornlaan 14, 3551 
AJ Utrec.'\t, 
Tal 030 - 442122 (elke din&degaidcSa9) 

Aktie van binnen het badrijf kuDDeD 
door doo.E' ak.Uea van 'bu.itt~nal' ver-

De DOOcSeeak Y&D - ·-rklngeft.r
bancS ale ~t voor een akt.ie
,.._... &el .." onderk&lllHlll . wat 
41t •-nwerJ<.in9averbancS preelee gaat 
inl1ouoden ie &fi>anltel1 jk nn da ideel!n 
4ie hierover in de regio • a beataan . 

. . DNMDfJIL/JI( MAI(IN 
BedriJvengroep 

- b!l.a!!griik fll'O):>l- in bet 
êPll- - lieeren voor ae 
atdjcS t.rn cSe raketten ie 
ciat ... 1 MfthD !!7!J!DI 'Je 
doet er toch niet.& &aD, H ia&D 

er tocb - 4oor . 

- beetje defaltiat.iea aieecl\ien, 
...... - 1 heel begrij~jlt. 

ftl YAn plaataalijke illitlat.i..,.n, 
tvM ljrootae l&ncSeUjke d.-.c.z:a
t.iea, ondereoekan cSie uitvlj&eo 
dat <Ie -rcSarhaid van <Ie NederlancS
.. bevolking tegen plaataillg 
ie. .... ..u de regering ltoent 
ean op plaataing. 
De kOIIItluaie cSie we -ten trekken 
ie det da tot nu toe gehanteerde 
altt.ievol'MD niet vol4oende djn 
~et - de .. chthebbere te 
•-..ran• van pl.Aataing af te 
&1... . Br &al negecl&cbt -ten 
ooordan over ••r ef~actiave 
mcSdeien ter voorkoaing van 
pl.Aatain<,J . 
Br djn hondercScSui&enden .. naen 
lllct.iaf bij de allties betrekken 
-at. Wilt •&ij aiaeebian nog 
CIIIYoldo&llde beaeffen ie dat 
.,. ge.....Ujk niet ..u.- 1tunnen 

!!!!!!! - lliet over te 9UD 
tot plaateiDg, ..az ooit over 
de a14dalen beach1Jtlcen - plaataing 
pnktiee ..._".u;lk te aalten. 

TageDOYer bet icSM • Ja doet 
er toch llieta tegen • , _t.., 
wij bat l.S.. uitvarken dat wij 
v.el ' eterker a:ijn 4an .,.l.k• 
A9•r1ng claD ooit ·~ het -nt 
.S.t vé cUe weg i.M~. 

- kooperatie beUltent lliet
.... nwerlc:eo. o1•t Mewerken. 
Voor plaaU1Dg ie overelaglllctiviteit 
(Ba vena) nodig, 1a vervoer nodig, 
ia bouw nndig en toelevering. 
xort011 een veelheid van verkuallhe
de~ waarvooc d.e Mcbthebber-e 
afhankelijk &ijn van <Ie gewone 
werkneeere . In Oen Haag kan 
dan vel bapaaid worden dat de 

at•rkt worden. Bij 4• ovenleg van 
amlt.ie of onderdelen vu kernva~u 
vellicht 110gelijk. 

Mgionaal l 
1) Ia er binnen juilie regio overleg 
esVof .... uw.rking tu.s.sen orq&Diaa
tiea en Mnaen die -t 8011X-aktiea 
beUg aijn? 

2) ZO, nee, &ijn er 110gelljltbecSen 
ca dit. op te setten? 

rille•~ op -..cS.recbt geplaat. 
worcSan, ..ar voor de uitvoeri119 
Yan dat haaluit ie ·~at.ia' 

Yan <lui&ancSan ao ll.iet tien duieenden 
-rltneMre onontbeerlijk . 11n 
onder ben bevinden &ich "la 
tag-taneSera van plaataillg. 
11i-..cS ken ona bat recht ontu911en 
niet •• te villen verken ..., 
OD&e algen wrni et.igillg. Ni_,., 
beeft bet recht - ODeSar bet 
- 'I'&D ·~u- beeluit'rol:ai"9 
te roepee "Betahl iet Betahl". 

Alleen al bet fait det de beV891ng 
18 de dcbt.iDAJ werkt van Mn 
ltolllllctieve weigering voor -•-
cSrecht, &al lle&r extra kracht 
geven. Raar cSaa.-- kQIIen da 
kaarten ooit ancSera te liggen. 
Ben cSralging Y&D een effect.ie". 
boyoot of &alfa een werltetakillg 
&al de reg er in<,J heel VIlt a1ncSar 
&ellver&eltercS -... 

Bet org&DiM.-- 'I'&D Mil üfact.i ... 
vom van -1ooperatie, boycot. 
enof verkataltiDg, ie echter 
geMitltelijker ll"*ld dan ged&&D . 
Deervoor &ijn een aanUl r..s
ean ta 9'1"en . 

.U. ja in "" badrij f bepulcSe 
verh .. -.Q gaat boycol:ten, 
loop ja bet 9"a&r persoonlijk 
.... clouv ta krijgen. Je baaD 
hapuit je inlt...,. an .s.ar-
11001' .... groot -1 cSe 1--
.. toekCMtvervachtillgen van 
je &alf en geain . voor nl-nd 
la bat aantrekkalijlt dhankal.ijk 
te wordan van da ook <!Oor 
M&e reoe.r ino - qekort.e ui tke:rinoan. 
De ondem ... r• aullen &1cb •t 
MD en .. eht verz.etten tegen 
een boycot . !liet alleen ~t 
te eu die verkz.aaabeden vercS.iene:n. 
...,.. ook ~t in die krillgen 
de •eeate vooratenden van plaateillg 
vinden &ijn . 

Ql jeeelf tevMr tea tellen 
tegen de lli4dalen cUe u binnen 
het bedrijf hebban 011 verzet 
u onderdrukken (ar ia altijd 
-1 ooen zweep - een bond te 
slaan - in dit geval het bedrijf 
uit te alaan) -t je sterk 
geiOOtiveerd aijn en .,.t je 
kunnen rekenen op de akt.ieve 
eteun Y&D kollegeu. 

Een boycot of ...rketaking ia 
alleen effectief ale bet kollektief 
gedragen wor4t . oat vU eeggen 
ala vrijvel iedereen in het 
bedrijf eraan •McSoet. 
Ook dAt vereiat een aterke .ativatie 
en da t je beachikt over arguMDten 
an de nodige eolldadtelt en 
onderateu:ni.ng. 

Ben a.ktieve en . .. aal• boycot;verlt
atalting heeft de -•te k&Da 
ven slagen indien de benden 
&!eh achter het initlat.iaf atalien. 
Zowel vanuit bet oogpunt van 
bescherming tegen repreeealllea 
van de baze.n ale vanuit financieel 
oogpunt (uitkering). 
De bondtoleicUngen gaan echter 
op 41 t ogenblik niet verdar 
dan te roepen det de individuele 
bc:lodslecSen de .ogelijltbeid en 
bet recht -ten hebben lliet 
aan dat aoort verkzaaloba4an 
•• te verken . Deu bo1.lcS.1ng 
Maltt de anti-oorlogastrijd 
binnen de bedrijven tot een 
.,rele, individuele, aaar weinig 
effectieve etrijcS. liet werk 
&al oncSanka de paar 'walgeraara • 
toch verricht worden en <te paar 
clvaraliggera llljn voor de beun 
de gebeten bond . 
Ook biar geldt veer dat je zelf 
aterk geeoti veerd -t &ijn 
en de a.rquaant•n .oet bebben 
ca -n Mt kollegaaa binnen 
het bedrijf het klimaat voor 
een boyoot/verkataking -t 

......,Uaeran. 11ft op heaia daarvan 
de bondaJ> onder cSnlk ntten 
., het ver&et tege.n ean altt.iave 
en affectieve etrljcS biliJlen 
de -ijven te overwinnen. 

Oe ~ bae~t in .Ut 
llc:bt - belangrijlte teak . 
.U. we ..,. McSe vlllen tic:llteD 
op bet ~ 'I'&D - akti .... 
boroot of ..m.tak.l.og. dan ...u-
... ......, bacSeD .,.-u.. ...... 
- aaat&l belAJ>g:rijlte bacSrijvea ---verken ... _ 
de inepemüng cSie dat Yerelat 
baaliet niet oM.rechatten. 
let b bij vi jee Y&D •Pl'-"a 
heel at --.cSiger 08 ..., 

oproep te plaateee YOOr -
pl.AatMlijlte "-">atrat.ine 
lllctie, dan - badrijf •t ~ 
~cSera/•tera ta bwegen cSe 
.................... •top te &etteD. 
IA bet eerate 90ft.~. etui t je 
8i8cSer op cS1noltte -rataD4 
cS&D iD bet weecSe. 
let ie - niet YOlcSoeacSe 
- ftDDit cSe ~ 
enkel - oproep tot boycot 
of verkwe.1941rillg te doen. De 
eoüve weg cS1e uitsidlt bieeSt 
op allbee ia - l&D9durig wedt 
.SU...t CDIJer cSe betrokken -
in cSe beckijvea. Dua ..... cSe 
poort. iD cSe k.&DU... op •&kbclllcSaftr 
geder~. Mt - uit cSe 
~ die iD cSe badrij..., 
wrltao. 

Bierondar 
euggeetiaa 
.. r cS&D 
ie, b.1nn.n 

-.. ..... n~ 
ca de anti-oorlogeatrijd 
tot 1111 toe het geval 
de -..tjven t e br&DtJen-

Ben lencSelijke groep woreSt er 
gevonad. De&e groep lten beginnen 
•t ondenoek naar welke badrijven 
hetroltken &ijn bij <te plaatsing 
en a&nltla41ng van Woeudrecbt . 

Een .. andelijkae krant woreSt 
uitgegeven voor de verkn-ra/atera 
voor de betrokken bedrijven. 
In dat krantje woreSt ingegaan 
op de argu.entan die in de badrijven 
naar voren k<lllen over plaatsing 
an bet org&Diseren V&D e en boycot 
verkatakillg. Oe in~ oratie ia 
gericht op vij&en naar da .. dlt 
vraarove.r zJ j, we.rlta ... .re/etera 
heechiltken. teSeeen worden beopreken 
hoe j e kunt t....,...ken naar een 
affectieve boycot . 

De ve1nige kontakten vanuit 
de vra4eobeV89ing .. t .. naen 
uit de bedrijven -t•n gaintau1-
veer4 en uitgebrald voreSen . 
LOkaal en plaatselijk vórden 
groepen georgani ... rcS dia bereid 
&ijn "'" M41ldaliju de krant 
te verepreiden, kontakten te 
leggen in beckijven, ervaringen 
doorgeven en de aktiviteiten 
gelO&Mlijk beapreken. 

Bij voldoende -rlllank worden 
lencSeUjke bijeenkCMten belegd, 
speciaal qericbt op dia •uen 
in de bedrijven "'" arg-ten, 
verkv1 jze, erYarillgan en probl-n 
te bespreken. 

~· alleen al het dreigen 
.. t een akt.ieve atrijcS binnen 
da ba<lrijven tegen plaatsing 
en oorlogavoorbaraicSingen in 
bat alge~~een, &al da arrogante 
houding vu 41t kabinet <toen 
vervagen. 
Bovendien is 41t verk goed te 
k-.!neren .. t andere akt1_evomen. 
ln bet verleden '!l:ln bl~ 
an d-tra t.iea bij be<!rijven 
al - inig effectie~ geblaken 
C*Sat de steun van de wer~
atan in de beclrijven gering 
wa. Ale we syate .. tiaa binnen 
de bedrijven verken, vinnen 
de an4•re a.Jc.tievoraen •van bui ten' 
ook •an kro.cht. 



~1.0~.~ ------------~------------------------------~~------------------~----------------------------E> 

lat een q .. &Ml>lljke IIOIIK•.XIielula
panje een noodu.X 11 behoeft qeen 
betooq. J.n dit hoofdetuk gun we in 
op "11 eueotiUe voozwurcle dear
..001'0 .. n orqaiiLeatori .. a belia. l!eo 
IIOIIIt-~. 

AllerHrat qeven we de &r9WM11t~n op 
een rijtje waarca een a-.-rkinqa
wrbebd nood&ekeUjk 11, ca de atrijd 
teqeo kruiar.Xetten en oorloqovoorbe
reiding te intendveren en uit te 
boutten. Vervolgen. noeMn we een a&n
tal voozwurclen en -.:>9elijke funk
aiu. 

I!Mrzijde djn, qelien de pol.J.tieke 
kracht.nrbOudinqen, üoleo van bur·-
9'1rlljke onqeboorU&IIbeid en non-ko
oporatie nodiq. 
Mderdjde 80eten we -<}ezien de te
kort.kcainqen van de vr~inq, 
EOilla de kloof tuaoen buie en top
kook1\lderen dat een IIOIIIt--moer
kinqove.rbebd de orqanlaatorl- voor
..urde vonot voor verderqaende ek
wo. 

BONI( SAMENWERKINGSVERBAND 
Aktiefront 

De i:"litieke invalohoek. 

De afgelopen jaren ie een Moaale be
..eqinq rond het verzet tegen kruiara
ketten ontotean. '!We u .. ala deiiOn
atratiee hebben een record aantal 
....,..., op de been gebracht. Verocbil
lende opinie-ondarzoeken wecen (wij
Uil) op een overtuigende aeerderheid 
teqen plaatoing van nilluwe kruiora
ketten. 
Ond4nke de aaaoale tegenatend tegen 
Yftdere bewapening, naa het kabinet 
LUI>bero in juni '84 ean ooqana...S 
voozwaard&Uj.k plaateingobeoluit. 
Plaateinq van krularakettan op woena
drecbt benqt enkel nog af van de tel
anoevr.. van RUilieee sa-20 r.Xet
tel1 . IUet vao het vu&et van het Me
derl&ndae volk . 
Det Lubbere celf gHn lieverdje 11 
cal nieund betwilten. Tekenend voor 
d. poll ti .Xe kracbtoverbo\ldinqen 11 
dat in de aaanden voorafgaand un bet 
buluit ill juni, NA\10-generaela en 
~ring.vertegenwoo.r4igara ""lY\11-
dig op becoek l<w- op het Catobuia. 
Of 'oa.ae• a.1..n.latere werden bij hun 
-tegenoten op bet -tja geroepen. 
v...,... etevi1'• 4s'Wl U •• •09•,...,..,..• 
lo1-alite1t un 4a KA\10 bel.anqdjkar 
dan die un bat eigen volk . 11& inten
eiet ove.rleg op NAvo-nivo ""ft bat 
Ubinet aan a .. r 9eraff1J>Hrd plaat
ainqab .. luit g-... 
Ooit voor d.e ~t zullen we .,... 
er op -ten voorbereiden dat h.at ka
b1Mt, ondenteund door ailitairen 
on groot-induatriellen venetadaden 
begatelliaeren en n89eret1. Jllka be
dralgende .Xaie teilliD oorlogovoorbe
rei4inqeo cal in de kl• 911aoord 
worden. 

we kUDDen otallan det bat kabinet be
ug ia - de kroebt van de vr.deabe
wgil)g t:a •enwültaD door .. n uitput
tinqaatrategia. 
r..r op keer wordan we Mt "n kluit
je 1J! bet riet gaatuurd en wordan be
oluiten uitgeatal4 of Mt 'aitMD' 
-. •aren• c:.kl..S. 
Bet 1o Uil &I • redalbeweg inq ... in 
het bijaoo4er un bat~. ca varset 
te organluzan en nr&tr uit te boo
-· Daar &ijn volop *'9&lljkhadea 
voor. Binllen de vradelbeweginq groeit 
bet beaat dat d-traren en 80rela 
druk op politici liiet voldoende &ijn 
ca bijvoorbeeld plaatainq •an krula
..Utten tegen te ""'-' .. l!r djn an
dere dweDqaiddelan, naut beat:u.n4e 
pEOtaaten nodi9. Wie niet. wil luiete
ren -t -.ar •celen. Jlur9erlljke on
geboorU&IIbeid en aon-koiSperatie kun
C!U' de 4ruli: op <Se ketel vullogliD an 
plaateinq pr.Xtiu o,_elijk ..Xen. 
Rlû.a 72' van de d-tranten in oen 
lraa9 arkeode det varderqaanda .Xaiaa 
nodig zijn. 
l!len orqaniaatoriaM beaia ie -naaot 
"" goed ekaiepl&D- "" voorwaarde 
ca daadwerkelijk een u~lltof.Xtor te 
worden. 

Varderqaende akai .. opaaldan &icb tot 
nu toe voo...-lijk af in de urga 
VIII de vradeabeweginq. l!ell raden 

3) - kwlnan -r g108pen (bij•. 
VftkboDden) in daM .-nwerl<in9 be
t:rol<keD 1f0rdan? 
4) Welke poeitie ...u Mn eventu .. l 
.-:--rkinqaverbebd in -ten 
- taD op~~cbte •an beatu.nde vre
.s..- (en anti-kernenerqie) organiaa
tiaa? 

Tegen Kruisraket I 
oorlogsvoorbereiding 

daarYoor ie ongetwijfeld de hou4ill9 
van de top. Het ICitN (J:caitee Kruiera
ketten N") 1111 Mt oaae ' bet IlCV tijn 
niet gebeet bij verdergaande akaiea. 
011 de eenvoudiqe reden dat een vre
daabeweging die kleet voor verder
gaande .Xaiea niet te kontroleren 
valt of in aociaa1-d-atieae banen 
ta leiden. In bet verleden hebben &ij 
dan ook vaak . els rea op verdergaand 
verzet 9-rkt. 
rn de afgelopan jaren van atrijd djo 
door veracbillende radible groepan, 
poginqen gedaan ca BOIIJ:-abiea un 
61 orde t• atelle.n in overl890rcJ&nen, 
coala bat LOIIO (Landelijk OVerleg van 
vradea Orqanla&tiaa) en bet Jaaf. !eb
tor &oDder reaultaat. Het betreffen 
bi ar .Xaievoorotellen van lXV, stop 
de 11-- -rkgroepen en Vrouwen voor 
vrede, aaar ook van F'lfV vrecle en vei
ligheid verkqroepen. Blokkades, lie

taal 1Uet ""· -tverklarinqeo, 
ûttieve boycoto, becattinqan en id .. -
- OVU OD~l.Û>9 'PaD bat da<jelijk
M fu.nke.i.oJ:Mren v-AD 4e -.atacbappij, 
all-el id .. ln die ..., voor een in 
da prullenbak verdwenen. Slechte aan 
de werkondarbrekinq -op 10 -i '84-
io door de top qeboor gagevan. llur 
dan wel na enorM druk van onderop. 
Jen vervol9 van deze werltcoderbreldnq 
ul nog -r druk verqan. 
De feitelijke aituatie ia dat ondanlto 
de intensieve lot>by van onderop, de 
top van de bewegi119 vardargaande .X
aiea afr-t in plaat& van dUAI ondar
oteuning te ver18MD. 
Bet LOIIO en bet Jaaf sijn toandertijd 
CJ119Uet aet alo doel het varzet tegen 
plaateinq van krulerüotten te bunde
len . Aanvenkali jk funqeerden de se 
toepalo alo kol!rdinatie-organen van 
da toen nog niet eterk gegroeide be
..egoinq. Door bet ootetaan •an bonder
dan pluteelljke vr..s...kaiegz
qroeide bet zelfatandig Yenet aan 
de beaia. Terwijl plaataelijke .Xti
natall eigen in""l.J.inq aan. vredea
atrijd gaven en •aal werk Yarrichten 
aan da landalljka üoi.U.,.....jea, be
gaf bet Dil &leb Yolledlg op de pe.r
leMntai.re weg . oe i .nv1oed van de ao
ciael-.s-.kratieaa organi.aatiee, &o
ala heiA en deela ook bet ft9, dwoclog 
beê Dil de eben van da beweginq loa 
te laten. waa de kalllpanje ooit opga
atart .. t 4e leuaa *Alle ke.ru.pena 
de wereid uit, te~ uit Weder
land', anno '85 -ten we bet doen 
aet "n flauw aftrüoel daar"..ru 
'Geen ni- kruier.Xet~ in BUropa • 

liet afz.vüken van elaen van de - 
ginq diende de tütiak van bat pone
ren van politiek baalbere voorotel
len. Bijvoorbeeld• tag-aan van 
plutainq door (tijdelijll:) te plaat
aan. oe kritiek op bet .. ..senken aat 
l>ewapeninqapolitici en ailitairen wu 
dan ook niet van de lucht. Gelukkig 
wr. 
Al..a van onderop, un de balie van de 
beweging de druk niet verhoogd wordt 

5) Ia er HD latidalijk ~...",.rl89 
DDdi9 en bAlbaar? 
6) .. t - preci .. bet doel ...... IIO' n 
<>ftrl89 djn? Boe .....t - bet bij
-tank..an? 
7) - ltan ftmadeft woMan dat -
11.:--kinq-- - ni
q~Uta or9&Dia&tie -rdt, ·on niet 
de beltAande orqADiaaU.. in de wie-

on bat vereet niet gdntenliveerd, 
dan zal de vradaobeweglng onder aan
\'OO!rinq van het IUCI'I afot."..,.n op 
ver&w.Xking. 

Ver&et tege.n bet ICitN-lteurMrk voor 
&ka i u groeide ook. In da loop van 
de j aren ontetond er een otruktuur 
warin het Dil haar eig-.. akai .. van 
•n aoort keur.erk voorug. !U<slu 
van burgerlijke onqeboorU&IIbeid en 
DOD-koöperatie werdall afgekeurd . 
lliet voorzien van het tovemerkje, 
kondan verdergaende .Xoievoorat.Uen 
niet op aaaoele onderoteuning reke-
nen. 
De kritiek op de top van de beweginq 
en de erkenninq dat verdarqu.nd ver
ut oo4ig ie, gun band in band. ~e 
wraterken elka&r weclar&ijda . Bet ie 
nu tijd .,. due ollewikkelinqen te be
geleiden .. t ean IIOIIK---rklngo
verbend. Tot nu toe hHft bat aan ean 
argaiiLeatorieae kracht ontbroken ca 
.U1ea v"" ~d1jka ...,._"_ 
beid en non-kolSperatle .... aal ven 
4e 9rond te krijgen. ar babbeA wel 
I!OIIIt-.Xaiu plaata gevonden, aaar 
veelal veronipperd en galaolaerd van 
elkaar. Bat ia van alle belanq dat 
da vele kleintj .. een kraehti9e Y\liat 
tilkan en ge.-nlijk ~-.X.iu een 
.. aael en dwin9end karliktor geven. 

Hierboven hebben w• al een aantal re
denen voor bet opeetten van een IIOIIIt
-nwerkinqavarbend gegeven . 
ar djn nog enkele arguaenten te noe
..., die dch alo funltoiae van een ao
II&DWUitJ..r>goverbebd laten caachrijYeD. 

lllmdelinq •en 11.:-ideeln, -.X.iea 
., -enar.ingen, in een krachtig front 
tegen Yardoen a..w.peninq, atiatleert 
de opbouw van politieke -ratand. 
..., noodoaak gezien <Se uitputtinqa
atrat_agie ....., kabinet an IIA110, -.ar 
ooit •anwege b't gegeven dat atrijd 
teqan oorlog, ·voor ont>oal'8niog, HD 

ltrijd Yan ...... lanqe- ia. 

Door bet bijean branqen van IIOIIK
J.deeln krij9'1" ~ üoiu 
,...... binnen eD buitall een duidelijker 
gezicht . In bet opatellen van •• ,. ge
-..lijke atrategie _" .xoi .. 
VIII burge~rlijke ~id en 
non-kolSparetie konkreet ingewld wor
den. 
Dit ia ...Sa nood&ekalljk oa 'aege
hoo..-' theoretici van binnen en 

buiten de beweginq •an repliek te 
dienen. ar ia en wordt v .. l gucbre
Yall on g8H911 over burgerlijke onge
hooruuibaid juiet oa vareet in ta 
kapoalen en dood te cSrukken in aller
lei apelregelll. 
Door konkreet geotalta te geVen aan 
verdergaande aka!ea van b.o. en n.k. 
ontetaat er duidelijkheld en ....,._ 
luidendbeid over bet netel19e · probl-. Mede daardoor worden verder
gaand& .Xai.. toegankelijker voor 
-r .. neen en groepen. IIOIIK-üoi .. 
worden co uit df taboeef"r geh&Ud. 
..., voorwaarde oa die ekaiaa ook wer
kelijk -••aal te kunnen voeren. l!n 
auaellteit ie op baar beurt voor
..urda 011 ook du4werkelijk invloed 
uit te oefenen, ..... dan alleen ·~ 
boli•• · 

ll.der• in de .. P i•· bet vooratel woor 
MD IIOIIIt-.Xaiekellpanje opg . .-. liet 
op te setten _,..rkinqavarbebd 
hMft ten unzlen van de lll<lielulapan
je -in een gebetl. of deela gevij&iq
de vora- een beqeleidende taak . Dat 
betekent dat zij een kql!rdinerende 
funkeie beeft in bet uitwerken en 
uitvoeren van een 1101111:-ekai .. trategie 
Me noe•o. een paar konkrete taken. 

Het •aaanwerkinqaverb&nd ia ten ••r
Ite een overle<~ van &elfetandige vre
daaakeiekaaiteea, anti-ailitariaUeM 
C)Xoepen, v·rouwen voor Vrede 9roepen, 
PIIV-werkgroepeD, vekbonds.Xtiviaten 
etc. !en overleg waar ideelln en er
varingen worden uitgeviaael:d, -ar 
ook een OYede<~ voor wedercijdea on
dantauning. 

llMJ;naaat biedt bet •-mnu:klngover
land een Ilogelijkheld lokale en regi
onále ak.ai- een landelijk -dat wil 
ceggen aoaeaal- karlikter te geven . 
Dit kan bijvoorbeeld geaehl..Sen door 
lll<li•• op hetcelfda tijdetip uit te 
voe:rert. 

Denkbaar ie dat bet IlOlilt beoluit tot 
het initiiren van l&ndalljke .X.iea. 
1/ooropge.ateld dat er .. n etratagie
üoiepl&n ia uitg.,..rkt. 

zo ltan het 1101111: de orqaniaatie dragan 
'iiOOr een aa.n.ifeatatie over de at\IV'en
de rol vm> de IIAIIQ in de bewapeninq . 

..., ao4ere b1j4r~• .-an bet ~ 1.w 
bat aecSe tot otend brengen van een 
l&ndalljke bedrij-..nqroep en een pa
rlodi.X "...ocbijnend baddjwen-ni
blad . Dit .. t bet oog op be-tver
ltlerinqen, bouw niet - aD werk niet 
- üoiea. l'laetáelijk en r -egionaal 
·worden ar werkqroepen opgutart die 
C.S.leD •anl bet geUMIIlijk vutge
otelda .Xeieplan uitwerken of onder
ataunen. 
liet vooratel van "" land•lijke 
apaurgroe_p Woenadrecbt ( t,.X r inven
teriaatie van bedrijven die *'9ellj
kerwija aet Woenadrecbt te ..Xen hab
ben/)<rijqan) ia Hn duidelijk voor
beeld van waartoe ean bundelinq YIID 

ideein en krachten kan leiden. 
De ontwikkellnqen op bet gebied """ 
-.t "_ koo.....,Uceele bewapening 
gau ruend a nel. Laadeli jk 1tan er 
..,. ODd~p opgoe&et wordan 
die desa ontvillelinq bijhoudt en 
doora-lt. Dele groep Iw> in aa
-l<in9 Mt <Se .voorbereidinqa
groep van de IIA1101anif .. tatie •oor 
de ccaer, info..-tle ~len en 
in da daarvoor gacbikte bladen pu
blic.ren. 

van groot belanq ia dat het BOllil -~~ 
platfora ia va.u de atrat89iedialtu.a
aie intenaief gevoerd wordt. Polld.X 
cijn er dagalljka YeracbuiYingu. 1111 
ooi< de atrategen •an bet kabinet en 
•Uitairan &itten niet atil. Bet ia 
- un bat~- keer opteer een 
antwoord kl.aar ta bebben. 
tij bat op&ettan •an een ---
•rkinqa•erbebd ligt vanaf bet beqin 
de na4ruk op lok4le en regioaale .x-. 
tivitelten. Deu -t<in ODderoteund 
worden en conodig - günitieerd 
worden. Lo.kale eD regionale a--.r
klnq (everbebdeo) 9arandaran dat dat 
ook gebeurt. 

ZO djn er nog vele konkrete *'98-
Ujkbaden op te •-· Voorop ataat 
het bijeenbrenqan van. I!OIIIt'-krachtao 
in een .g-Dlijk froot c,. politici 
te dwinqan tot ..0 o~jka 
afvijdnq van plaateinq van kruiara
ketten alo eerota atap op een lange 
-. Ooderl.inqë aolldaritait .." de 
bolaia van de bewqinq la - bepa
lend of - de&e o~ ,._ aüen • 

- RIICII!I' OIIIIIICIIT -, - VD• 
AT 11:111 Pt.Iarr. 



De vredesbeweqinq moet alles
in het werk stellen om bet resultaat
van het verzet tegen de krui8raketten
"" qroot moqelijk te _n.
oe eerste voorwaarde daartoe
is de opbouw van en hechte organisa
tie. Ben qunstiq uitqanqspunt
daarbij is het bestaan van een
hecht netwerk van plaatseii jke
vredesplatfarms • Bet streven
lIDet erop gericht zijn de kontakten
Et deze platforms te verstevigen.
Op alle denkbare man-im:en .:Jet
het gesprek over non kooperatie
en burqer1ijke onqeboor_eid
in deze platforms gesti1lUieerd
worden. Dit deze diskussie zal
spoediq duidelijk worden, dat
over verdergaa.nde akties geen
eenstSlllllliqheid bestaat. liet
dit geqeven moeten we leren
leven. Tijd verknoeien in onzalige
debatten met ..naen en groepen
die toch niet mee willen (Jaan
JOOet vermeden worcleD. Verketuring
moet vermeden worden. Ieder
heef"t het recht op een 'ÜogeD.
keuze.
liet kan aanbeveling verdienen
binnen elk platform een aparu
....kqroep BOIlK op te richten.

Deze werk(Jroepen kunnen zich
f'ederatief verb~nden tot een
landelijke werkCjroep. Een aantal
akties zal qezaaelijk sn 1andelijk
gevoerd kunnen en moeten word••
Andere akties hangen vaak af
van plaatselijke OIIStandiCJhec1en
en moqelijkheden.

Wp.UW; ;'WA"M
De vredesbeweging zal het doel
van àe aktie. goed in de gaten
_ten houden. Als dit doel
is het voorkomen van &t plaatsing'
Van nieuwe atooa wapens, moet
de strijd daar op qeri~ zijn.
Eonfrontati•• met het aaeht.sapparaat
van de overheid leiden de aandacht
van het eiqen1i:lke 4081 af.
Bovendien kan de oV$rheid aanzien-
~ijk meer ..cht organiseren
dan de vreciesbewe9inq, zodat
dit soort konfrontaties wel
in het nadeel van de aktivisten
moeten uitlopen.
Indien aktivisten besluiten
(IR over te gaan tot interventie
akties , ;r;oals blokkades en bezettincj
eJl p ligt het voor de hand deze
akUes het karakter te geven
wn geweldloze guerrilla; verrassend,
snel en van korte duur.
ZOveel ll10gelijk moet vermeden worden
dat de openbare meniq negatief bein
vloed wordt.
Grote kAnsen liggen in het aanpakken
van de kern van het beleid.
ICrui.svluchtwapens wordèn hier
welliswaar niet gemaakt, ...ar
wel vervoerd p opgesteld. bemenst en
betaald. 08 hier op ins'pelende akties
liggen ook voor de hand.
Dienstweigeren, werkwelgeren
en belastingweigeren komen in

eerste instantie in aanmerking;;,
Bij _Bsale deelname kan van
deze aJttievonaen een qrote invloed
uitqaan. llovenÀien hebben ..
ogeen necjJatiev8 bljwerldnqen.
Uiteraarà zal de overheid proberen
door het bestraffen van enkelinqen
de tegenstand te brekeil. naarca
lIrJSten overal solidariteit__
worden opgezet van mensen die
elkaar sUunen bi,. moeilljkhet1en.

vinq?
Naast het thema van oorlog en
vrede vraCjen de kernenerCjie
en het sociale onrecht onze
aandacht.
Met een ongelofelijke brutaliteit ..
tracht Ide atoomlobby' haar
plannen voor nieuwe kerncentrales
door te drukken. Ook in dit
qeval speelt de ~èrin9 een
looalijke rol. 'l"eqen de duidelijke
uitspraken van de bevo1kill'J
in stel.t ze zich achter de kleine
groep atoomfanatici en hun belangen.
De resultaten van de Brede Maatschap
pelijke Diskussie veràen zonder
meer van tafel geveegd. Blijkbaar
funktioneert bier de deaokratie
ook als een leqitimatie van dodelijke
atoombelangen.
En dan het onderwerp I sociale
rechtvaardigheid' . De :Eer dan
schunnige behande1iDC1 van de
mensen met de laagste inkomens
is in strijd met de Ileest elementai
xe eisen van gewone menElelijkheid.
Q)beschaamd WOZ'dt keer op keer van
de armen genomen om de rijken
te geven.. Door op de verkeeràe
posten te bezuinigen is de bestaans
l5ekerheid van qrote CJZ'oepen
mensen in het qsdranq ~.
De uitgaven voor het leger daarteq8D
(Wer blijven stijgen. De multinatio
nals boeken qiqa.nt.iese winsten.
Aan de ellende van 4e minimwaJ.ij4ere
wor41: acht.elooe voorbij 9eg'aan.
Militarisme. atoomenergie en
sociaal onrecht: drie zaken
die ieder op zich voldoende
l.eqitillliteit verschaffen een
een kallpagne van non-kooperatie
en burqerlijke _hoorzaamheid.
De vredesbeweging, de ener9iebewe-
ging en de sociale beweging
zouden elkaar moet.en steunen
in hun suijd tegen 4e kortzichtige
en hebzuchti(Je machtselite.

mensen die zijn opqevoed tot
gehoorzame burCjers vinden het
in het algemeen een hele stap
CIII over te qaan tot inqzijpende
akties. Ook al nooàt de maatschappe
lijke situatie 4aart.oe~ Velen
vragen zich af of het allemaal
wel zin heeft. Velen, zijn bang
voor àe persoonlijke gevolgen.
Het staatsappu:aat probeert
de mensen af' te houden van ieder
verzet, èlat verder «Jaat dan
een demonstratie. Ben betrekkeli jk
oosc:hu1dige aktie als het inhouden
van een paar qulden van de defensie
belastinq wordt afgestraft liet
verkoop van een deel van de
inboedel. Er is de overheid
veel aan qeleqen om akt.ivisten
te ontmoedigen en te kriminaliseren.
Bestuurders en juxisten spelen
een aanvullende rol. Ze weigeren
het maatschappelijke karal<ter
van bet verzet te erkennen en
verklaren het als een CJeVol«J
van het individuele geweten
van een minderheid. Op deze
wijze proberen ze te voorkomen
dat. het beleid zelf in de diskussie_.
Ook proberen ze het verzet te
ontkrachten àoor voor te schrijven
aan welke eisen aktie8 moeten
voldoen om •aanvaardbaar' te
zijn. De tien qeboden van Schuyt
spelen hierbij een voorname
ro1.
ZO zien we dat individualisering
en kriminalisering p intimidatie
en iniçadering een bijdrage leveren
aan 4e ontmoediging van de toch
al niet ove~ige beVelklnq.

ALLE BEGIN IS
-----MOEILllK

.............,.

blijven
wedloop
en maat-

,••·'··.....8.....\îi§·

ten en zo een adempauze scheppen
in de voortwoekerende koude oorlog
een bezinningspauze waarin het
teruqdrill'J8n van de bewapeninq
een kans krijqt.
Nederland kan ook mee
doen aan de dodelijke
naar vernietiging van mens
sehsppij.
Als bet aan de huidge parlementaire
.erderbeid ligt, is de kans
cp een poitieve keuze p dat wil
zeqgen afwijzing van plaatsing,
niet groot. Zij verleent prakties
en ideologies steun aan een
misdadig militarisme.
Bet verzet hiertegen van de
vredesheweginq is geen verzet
teqen onbe1anqri jke bi jzalten.
De vredesbeweging verzet zich
1:ecJen de universele dreiqinq
van de atoomdood. Het kan daarbi j
_elijk zijn he~ raclarwerk
van de bewapening tot het uit.rate
te aabot:eren.

"MM@".

Al is de plaatsinq van de. op
aanval qerieht kruisvluchtwapens
een centraal t.hema in 48 tachtiger
jaren, er zijn nog andere onderwerp
en die de aandacht opeisen.
Is niet de gehele moderne bewapening
een bedreiging van 1181)8 en saaenle"

llktivisten leqqen zichzêlf beperkinq
en op als het gaat om geweld..
DoocIslaq en het toebrenqen van
liehameHjk 1etsel vormen een
qzens die onder geen beding
overschreden -.q vorden.
vanzelfsprekend wordt de voorkeur
gegeven aan openlijk optreden.
Toch is volledige openbaarheid
in de voorbereiàinq van akties
of het opbouwen van verzet niet.
a1tijd moqelijk.
Bet is een aanbevelinq om tijdens
akties zovee1 _elijk derden
te ontzien. maK bij masaale
akt.i.. ls enig8 overlast nu
-..1 onvermijdelijk.

De bevolkinq hoeft zich niet
als een kudde makke schapen
naar de slachtbank te laten
voeren.. Ze heeft het recht zich
m te ~tun ~ ~erlevinq

door ontwapening. Bet is niet
voor niets, dat in de univ$rsele
Yerklarinq van de Rechten van
de Mens de reqel is opgenomen: "Ben
ieder heeft het recht op leven,
vri jheid en onschendbaarheid
van zijn (haar) persoon".

Het doel van burqerlijke onqeboor
UJIIe akties is beleidsveranderinq.
Da.arbi j kan een reqering, die
niet bereid is haar desastreuze
plannen te wijzigen, onder zware
druk geZèt worden en tot aftreden
qedwonqen worden.
Niet om de demokratie te vernieuqen,
mar om deze te herstellen. om via
nieuwe verkiezingen een ander beleid
-=:tgeli jk te maken. We moeten ons daar
bij wel bewust zijn dat een nieuwe
r&gèring Dog geen garantie biedt voor
een principieel ander beleid.
JU leiden s.-iqe akties tot
illegaal, dit is onwettig gedrag,
daarom kan dat gedrag nog wel
gewe~tiqd zijn. Gewettiqd door
de nood waarin de bevolkillCJ
qebracht is. veel politici denken
niet verder dan de voJ.qenàe
verkiezingen. Zij willen àe
stem van 4e JDaSsa 's niet horen
ze zièn de' naderende verschrikJtinqen
niet. Ze zijn ziende blind en horende
doof. En -.ls 2e hun stem zouden ver
beffen zijn ze met stomheid geslagen.

1'-i··'M'."
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Als je weiqert mee te
aan wat-dan-ook p ben je
DI8t non-kooperatie. Vaak
je daarmee binnen de wet p

soms ook niet.
Ben dienstweigeraar" die zich
beroept op de wet Gewetensbezwaren
militaire 4i9nst p blijft binnen
de wettelijke kaders. Sen belastings
plichtlge echt.er, die de betalin9
qeheel of qedeel~elijk stopzet,
is in overtreding. Ben arbeider p

die weigert. mee te werken aan
de bouJI van een raketbasispkan
wegens wanprestatie voor de
rechter worden ,gesleept en ontslagen
Non-kooperatïe kan dus zowel
wsttiq. als onwettiq zijn, al
naar gelang de aard van weigering.
Bij burqerlijke onqehoozzaamheid
gaat. het echter altijd 011 daden,
in strijd met de wettelijke
voorschriften. Akties van burger
lijke onqehoorzaallheid kunnen
bovendien verder gaan dan: niet
samenwerking. Bet hele terrein
van passieve en aktieve teqenwerking
valt er ook onder.
In de praktijk vsn
zijn beide principes
cnderscheiden, maar
scheiden. ~ qaan
in elkaar over.

"-i"""""·'·

Ook nu staan we voor de keus
Ne4er1and kan kiezen voor bet
niet plaatsen van nieuwe atoolllraket-

De tegenstanders van wetsov8rsc::hrij
dende akties worden niet moe
ons te vertellen, dat we ona
aan ~raties genomen besluiten
DOeten ondezwerpen, en dat de straat
niet mag reqeren. Maar er bestaan
ClDStandiqheden waarin à. wet zijn
kracht verliest.
Er zijn wetten die in strijd zijn
met bet algeaeen gevoel van recht.
Lutber ICing zei eens:
"Ben onrechtvaardige wet is
geen wet" • Niemanä hoeft zich
qebonden te achten aan een meDSon
waaràig besluit of WElt. Verzat
kan zelfs tot plicht worden.
BUrgerlijke oogehoorzClubeid en ook
Non XoëSperatie zijn daartoe beproefde
middelen. Zij die elk parlementair
besluit heilig verklaren dienen
zic:;h te realiseren, dat Adolf
Hitler langs parlementaire weg
aan de _cht kwam. )Us er in
die tijd een krschtiqe beweqinq
was geweest om het nazisme een
voet dwars te zetten, zouden
de· 50 miljoen doden van de tweede
oorlog niet geval.len zijn.'

",......+...,.-.#...

1'·",,""'·'·

-::=:z:ru~isral<etten--8tl-·I·-G-'I-l.-'J-l(auJlGBRLEZ.lXB OIIGBIIOORZAAMBBZD.
7

in Nederland' ondankS alle protesten
meer dan ooit dreigt, moet. de
vraag qeateld worden welke middelen
a18 nog rest.n om ze tegen te
houden. Hoeten we volstaan _t
akties die keurig binnen de
wettelijke kaders blijven of
geldt van nu af aan bet kernachtige
spreekwoord ..nood breekt wet" .
Verbiedt de kruisraketten heeft.
de regering intussen een proces
aangedaan ~.ns schending van
nationale en internationale
wetten en afspraken. Een regering
die va.ft and~ren verlangt de
regels van het recht onder alle
autandiq_n te eerJnediqen.
zit in de beklaaqdeDbank.
Binnen het.KKN (KruisrBkettenKom1.te
Nee) wordt qediskussieerd over
dl! vruq of er een volkspetitlone
ment 98houden moet worden. Bij
de bepalinq. van het tijdstip
van élez~ akt,ie, voor of na de
ZolDer van 8S , werpen de koJllende
verkiezingen hun schaduwen reeds
vooruit.
Er zijn echter ook mensen en
hun aantal groeit, die verderqaande
aktievormen aan de orde stellen.
Aktievormen die niet persé
birtnêD. de wet boeVen te vallen;
ba:qerlijke onqeboorzaamheid
en non kooperatie. wat steekt
er achter deze rûet alledaagse
termen?



KERNENERGIE IXXJl 

~~VAN~ --======= ............ .-================~ 1M IJS IE LA COlRT. 

lfarDaMr9ia en b.mwpeu hebben YMl 
• t e11tàu te ~. &ij djn loten 
...,. de&ellde •~• bat a t-. Bat 
- kan voor ...-.cl>iU- doelen 
..,relen 9abn>iltt . aet kan voor de vr.
cla en ...er de oorloq wordan 9r 
oplitat. De 9-...chawelijltlMicl 
--.nt dch oot door bet feit det 
~»gen beide toepaaa~ teg.,..t.ancl 
beotut . liD daar- lijkan cle over
eank ... tan op bet "rata gulebt oot 
cp te bouden . Wij k- aan anti
..."_r9i~log clie &ich tegen 
Joar.ocentralee Verzet., eD ee:o vredea
banglog die &leb tegen kermoapana 
...r&at . DeH eebel.4ing 1o niet bet 
ga..,lg ... n aan bewwlt geto••n ar
bei4edeliog tuaaen beide bewegiJ>9an, 

o. .~ •• _u",. 
De civiele an a111taira nukleaire 
induatde ie vanaf heer onutun nauv 
•t altaar verbonden • ltort na de 
'auiver watenacbappelljte' ontdektin
gen van bijvoorbeeld Curia an llin
atein vare! al onel cluiclalijk wat voor 
•n ano.- potantilla traebt er in 
lounaplljting eclwJ.lde. Dit realll
_...,_ tijclano cle '!Vaecla Waralcloor
loq in aan enor11 a1l.itair onclenoelta
proqr-. Alle onclerclelan van de 
ka .... Mr9ialtetan warclan bierio ont
wiltltalcl. Br warclan tiant<ülan an.ni
-':IMD geepsnel en in het gabeilo 
p-oduc .. rcla ..,. in cle varanigele au
ten op kleine oc"-al cla "rata boa
walbaclan plutoniua. In &O vielen 
aan bat al.ncla •an cla 'IVaecla Waralcl
onrloq cla aarsta plutolliwobca op lla
gualti en cle earata urani.- op 
B1r08biloa . Bet cluurde niet lang Yoor
clat oo11 endera 1_" in bet eliapets 
gelleilo •t a111taire onclenoeltapro
gr-•a bago<u>ea. llinMD MD aantel 
jareD Mclclen ooll de SOVjat-Dnia, 
Pranltrijt, B:ngelancl en China de be
IIChiltlti.ng over lternw&pana. 
Al..a :JOID9• 1ovt .... O.M J)IC'O'ek"D -iel• na cle '!Vaecle wareleloorlog 
cla civiele nuklaaira induatria . In 
cla verenigde Staten wercl hiervoor 
bet otartaein 9egeven a1&1elo de len
c:erin9 van bet 'A~ tor Peace• 
p-oqr-. Dit progr- Mei tot cloel 
- f"o.--le ocbeiding aan te braogen 
1n het a1l1tairo en civiele ~ebruil< 

....., 4a atoc.tacbnoloqie . Tenelotte 
•• het v .. l g.-ltltelijkec en goedto
per .. de nuklaaira induatrie via 
aan lt._.rcilla tak uit te bc\Nan 
don via een a111taira tak. oua beNI
clering leverele ook rui-ra -•lijlt
beclen op voor de ekeport van nukla
aire inatellatiea. Poycboloqiee Mei 
bet 't voo~l .. ove>: 'veilige en 
achooe • technolog ia te kunnen a pre
ken. De fo.-la oebeicling &<>~ •

veneana ..S.t cla lte.--penlanclen cle 
ltannio ovet a1l1 taire t.oapeoa.iogen 
loonden blijvan bebearMn en u1tbra1-
clan. In de lta~nl_" 1.o clan 
ook nooit van MD Mtsrille ocbeiding 
maeen civiele en a111taire inatalla
tieo eprelta ~et. De acba141ng 41- -t ..- c-«illa, politie
loo an p~tieaa cloalaindan. 
ODbacloelcl, aaar uer aftaktief. 
splitste de forliÜe acbe14ing tega
lljltortijcl Mt ... nat in tvealn. tn 
c1e loop clec tijcl hebben beicle -
glogen &ich &OWel inbou4alijlt el.o 
etrategiee op een geh"l eigen vij&a 
cotwiltltelcl. 

1o ie er MD vrecl•baweglog ootetaan 
41o dcb richt op aao.-notratiee 
ao polit1elte lol>by. Iloast cle aterke 
aandacht voor cle atieoa aapakten van 
looznva- beeft dj veel belangatal
Ung voor cle Oost-wast verhoudingen. 
Dit uit &ich onder endera in cle ent
wikteling van &lten1jltieve veilig
heiclaplannan. Vorelar lt.,_rtt cle vre
cleabewegiog aich cloor Mar atarlta 
p-ofilering op "n t'-, nualijk 
cle kU1Napana, an haar starite relatie 
.. t cle kerken . 
oe anti-kernaner9iabewegiD9 clearante-
981' ia al in een •reeg atacli.,. over
geatapt van cl_....trati .. ., .... vo.-n 
van elirekte altoia. Dit uit &icb onder 
anclere in bet blcltkaren v- toeganga
W~~ge.a vu keraceDt.ralea, het bel-· 
ren ..-an nukleaire tranaporten en het 
&icb vaatltetanan aan cle hakkan van 
lternceAtrelee OOit ia _" dch .. t 

aar Mt: reeultut van de o<:l>ei4ioq 
tllaae~ aJ.lltaire en ·~· toe
paulogen vu de a-eehnoloqie • 
al.e 9r10l9 van deu •cbei41.DcJ ..,19.., 
beide ~log ... iDhcoodoolljt .., atra
t»giea voor • .,. 9root deel ...-.cl>il
lende wegen. Maar binMD de -er ra
ciU.ala clelaJI van beide ~~ 
tr-t de laatste tijcl ..., fuaie op. 
MD k .. t tot cle ontdettiog clat de 
aukleaire t.echnoloqie niet te acbai
don velt in - aparte a~u.>. llaD 
ba9int te -ff ... det belde ~in-
981' &icb in a .. enaia tegen cloelt:cle 
tacbnoloqie en tegen ciazelfde indua
ttillle k.-pl.U.n richten • 
llat betetent clue kODatatarlog voor 
baicle bewegin9en? 

<HEDCEU>, MUil ZEER EFf'EKT lEF !f'L ITSTE 
IE F(JtoEl.E !DE 10 IN> TEGEL IJKERTI JO IET 
liERZET IN l'IIEEEN. 

.Ur oDelarwerpen gaan buighouclan. 
De ant1-lternen8r91abeweglog beeft 
&icb ontviltltelcl tot een eMr91abewe
ging. Men io otarke naclruk 9aan leg
gen op 4• o.itwarltiog van alternatieve 
anergieplannen. 
~t ...,.,.r enige aarkante veracbillan. 
'l'ocb bet>ben beide ~ogen oot veel 
•t alkaar 9-. Dat 9el4t a:owal 
cp inhwdalljlt a le op otrategiao ge
biecl . 

Overeenlt ... tan 
De earata over~ ie clat baicle 
ban9·in9en galtoftfraD-rcl worcleol -t 
het fait clat- poll tielta part! jeD beD 
niet aerieua n-. zo b ... ft cle vra
claabewe<Jlog hon4erclclni&ancleD -
op cle baan weten te brengen in M
otarclaa an oen B&&g. oe regering 
traltt dch hier niet.o van aan. za 

fUt 9awoon cloor .. t cla voorbareiclin
gan voor plaatsing van ltruioraltettan. 
oe anti-ltern.".rgiabeweglog beeft 
eoortgelljke arvaringen. TOt ongeveer 
1980 wiet cle enti-~iabeweglog 
grote 9roepan - op cla baan te 
brengen in ~. n1.ltar en Docle
-.rcl. Bat b .. tt achter niet -•n 
beten . Ondanlta bet feit dat ooit de 
Breel• Maatacbappelijke Oieltuooie tot 
cle konkluale k- dat e en -rderbaicl 
van cle lleclerlanclae bevolking .tegen 
nieuw kerncentrale• ie. gaat. 4e re
gering gewoon 4oor . Br worclan -r 
karncentralee 9eplancl aloof ar gaan 
w.r&et baltaa t. 
Bat ia oot niet verbasingwelcltancl dat 
in baicle bewegingen ataecl.o -r wordt 
geelacht over vo...,. van burgerlijke 
cngehoorzaullleid en non-ltoöperetie . 
ooor arvllrioqan van beide bawegil!9an 
•t ellta&r uit te wiaaalen vorclt het 
.ogel.i'lt van ellta&r te leren. 
De· tweacle overeanlt ... t ia dat etaecl.o 
-r ..,naan &OWel aktief djn in cle 
vrecleabaveging alo in 4• anti-te ..... -
.,.rgiabaweging. Voorel op .lolt&&l nivo 
kant -n goecle VCrlieD Y&D ~

ting . Aan 4• basis blijkt - veel 
~.Ujlter in otaat te djn .. 
cle reletie tuaaan kemaMr9i• en 
karnw&- te leggen dan op landelijk 
nivo. Dit heeft voor aan 4 .. 1 te .. -
ken .. t bat feit dat - uit cle 
ant1-1tar:DaDar9iebeweglog in cle vre
eleebeweging aktief djn 9aworclen SD 

claar de clialtuooie over cle ralaUu 
- aange-ngeld. Aan cle anc1ara 
kant ia ..,. ook in cle vredeebaweging 
bijvoorbaalcl bij Vrcuwan voor Yrecla. 
aktief naar cla relatieo op &eelt ge
fUn . Det wil niet lt"9']en dat -
tegenwoorclig cle relatie aut..aUaa 
legt. Door 4e "ndjcli9beicl van cle 
ltPpanja tot nu toe lelleen tarnva
poaal veten v .. l plaataalijke vreclu
groepan .... beluu.l nieto over clue 
relatie. Vaalt ia .. n hel .... l niet 
tegen kamcentralee. S~ga plaataa
lljke vrecleagroepon kOMD niet verclar 
clan cle ltonkluaie dat er • natuurlijk 
een relatie ia'_ Over 4e ek8.akt.e re-

11 lterneMrgie en kermrapene &ijt 
loten yan deselfde Stalil het &ijr 
si-M ~llngan. Ban atrikta 
ecbel.4ioq toaoen cl.Yiele aft a1ll t<ü
re t.oapuaing ven de nucla&ira tacb
nol091• ia o-lijk. a. die raden 

.u- ooll de n-- - ent1-lterae-

latiea taot ••a vaalt in bet duiater . 
Bat ia clan oot cla taalt van cle -r 
racliltale dalen van cle vreclaabewe<Jlog 
ca cle dioltllaaie over cle relatie ltern
~la-lternwapeno ia eigen galaciaren 
aan te &-elan en cla beW.Itwording 
te etl.alleren . De llonlt-kOil!eranaie 
.... ...e ••n 9oecl beg in. oa cl a clbltuaoi e 
ta ou.üeran hebban wij cle relatie 
tuooan k......,.r9ie en l<amwpana 
bieroocler balcl.er proberen -r te 
gavan. 
llieruit blljltt clat beide bewegingen 
&ich varuttan tegan cle prociUltaia 
van plut.oniua. Of het nu gaat ca plu
toni- dat in o-rltingsfabrialten 
en tweatcentreiae wor4t 9ebruiltt of 
ca plutoni- clat in kerD114pena wordt 
gebruiltt . Vandaar det dj er ala da
-•• t. ... l.J.oc)ea e<* o.let- o...S.ruit: 
_" oa 9e.-nlijlt lt-ja te voe
ren tegen tecbnoloqieln en induo
trJ.aln dia plutoni ... produceran , ver
handalen of tranaportaran. 

Plut911iua 
Plutoniua ia een door cla _. g-
ta verbinding. In cl a natuur kooat plu
toniua niet voor . Bet ia een uitera 
gevaarlijke stof cli.a c .. r giftig ia 
en clui&anden jaren reclic>-alttief 
blijft . 111• bat in het ailiau tereebt 
kàat heeft clat d .... trau.. 9...,lgan. 
Plutoniua wordt geproclucearcl door 
lterncentralea. Det 9ebeurt t1 :leien• 
c1e proclultaie van elalttriciteit. Bet 
urani.,. io cle brandatotatavan wordt 
clan ti jclana da lternaplltoing ce;acet 
in plut.oniua. Alla kemcentrel.. te
_" produceren nu al jaarlljlte clui
&anclen Ulo's platoni-. Alo elle 
kamcentralas worden gebo\IVd die -n 
"" geplancl h .. tt clan &&1 dit tegen 
het jaar 2000 opgalopen aijn tot on
gevaar 200.000 kilo plutaniua par 
jaar. oe totele boav .. lbeicl plutoniua 
u1 tegen dia tijcl 600.000 tiln djll. 
Dit b ganoag voor cle produitale van 
100.000 ltamwapena. 
Ia er in een tarncentrale aan bepeal
cle boav"lbaicl plutolli- 9...,!:1lcl, 
clan bastut dat uit splijtbaar en 
Diet-aplljt.baar plutoniUII. Van het 
splijtbere plutoniua ia vooral het 
plutoni,.. clat beltend ia onder de 11&&11 

plutoniua-239 belangrijk . over bet 
alg...an c1 .. 1t .. n bat plutoniu. in 
~la tategorialn . Oaze i ndallng wordt 
bapeal4 cloor bet parcanta9e plutolli
--239. Al bet plutoniua dat -ar 
clan 93\ pluton1ua-2Jg bevat ....-t 
•n ·-pon-gracla plutoniUII' en 98-
bruikt •en voor lternwapona. 111 het 
plutooiua clat tueoen cle 80-93\ pluto
niua-239 bevat n.,..t Mn 'fual-gracle 
plutoniua'. Bn allee clat alndar W 
80\ plutoniua-239 bevat noaat ~ 
'reactor-.,ra4e plutoniua• . 

nergi~il!9 &leb als al.-aa -
l1ogen op te a tallen . 

21 De neclaabeweging dient •anwega 
cle rel,at1e - t ltarnva- ooll de alt
u.. e.gan 4a Di.._ ke.--ntrel
ta ooclerataunao. De ent1-karnaner9ia
beweging dient - claaalfde hach-

- kc.t .... nu aan cie ... percanta9 .. 
plutoni-? SiJ1Fe1 ge&egcl wordt het 
parcantega plutoni--239 bepaalcl cloor 
cle tijcl clat branclatofetavan in "n 
karnoantrela hebben gazatan . Bete kor
ter clit bet geval ia g-et, boe 
hoger het parcentega plutolli--239 
ie dat worclt gnorm. 
liet ia .. cl... reden dat l<arnvapen
l.&nclen ODcler &Deler• lterncantreiea 
gabruilteD .. plu~ voor a1l.itaire 
cloelainclen ta produceren. zo hebben 
Pr:anltri jlt en ll:ngelaDcl e1 dncle cla 
- .. reldoorloq lterncantrelu 
van het ~-type 1.n gebruilt voor 
cle a.- van plutoDiua voor ltertNa
pau. Dit type kerncentrale, clat an
clero ie clan Mt type k..--tralae 
in •ac~erlancl, beeft cle ooogeJ.j.jltbeicl 
ca MD cleal van de I>J:anclatoJ:otavea 
wrenalc! uit 4e ke.rncentr&le te haleD 
aondar clat daarvoor cla proclultaia van 
alelttric1te1t h~t te wor4en atopga
&at . Door cleu branclato~ataven ver
volgans in MD o-rltiogafabrialt op 
te werken . kan- het pl .. toniua voor 
ta~pena onttrekken. Dit voorbeeld 
geeft aan clat in feite alle kerncen
tralaa in ataat aijn .. plutaniua 
voor karnwapens ta produceren . Bet 
geeft ook aan clat a.-J.ge lanclan clan 
.ogeli jkhecle:n oot bawuat 9ebruikan, 
an dat er gaan principllle achai41og 
beotut t......, civiel an otilitair 
gabruilt van atoc>atachAologie. 

()p!erltingafebrialten 
Beo anclar onde~l • an da nuklaaire 
keten wur 9een strikt onclencbeicl 
beotut tuaaan ciYiel en ailltair 
gebruilt ia cl a opwerltinga~ebrialt. Ook 
bier lopen bei4e toepaaaingan door 
elJt&&r h .. n. 
lD aan opoerltingefabrialt wor4en cle 
branclatofatavan uit civiele aD a111-
taira ltarnc:eDtrelea -t ~ID 
behandeld. Biereloor ltc.t bat splijt
bare en niat- aplljtbara plutolliua 
vrij. DU plutoniua kan ve.....!9..,. 
voor een drietel doelen wor<San ge
bruikt. ~ het wordt verwar1tt in 
branclatofataven voor "-kcantralaa, 
6f bat plutoniua wordt -t Qfaniua 
-...oq4 in branclatofataven voor 
tarncantral.. (ltgD. --fuell 6r bat 
wordt cliraltt voor ltarDWapena 98-
bruiltt . voor el 4e&e toepeaaingan 
heeft .. n verecbillencla ~taiten 
splijtbaar plutoniua nocli9. Wi:l hab
bu bet claar hi~r al even over 
gabacl. Zo h~t un voor karnwapens 
bet li~at plutoniua clat voor -r 
dan 93\ uit plutoniua-239 beatut. 
'l'Oor 9avone kamcentralee ltaJf -
genoegen n-.> -e aindar ci&D 80. 
plutolliUII-239. 
llaar boe ken bet cidale en a111taira 
gabruilt nu in MD opwultinge~abrialt 

te varvlechtlog de attiee tegan de 
ni- ltruieraltattan te ooclereU....O. 
All- op dia ~er ltnnMn c1e -
gJ..ngen alltaan alttiYi te1 c- wedotr
&ijclll Ollclaraua- en ver•-· 

31 Bet ia de taalt """ de - r ....su.
le delen van beicle bawegingaa - c1e 
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cloor elkaar gaan lopen? Laten wij 
trantrijk &la voor~cl n-. Oaar 
bteft -n in het plaatsj e La a.,... 
.." grot• opwutlngafabriet etaan. 
ltl clu. fabriek haeft. .. n bepu.lcle 
hallen clle qebruitt. worclen voo.t cle 
opwertinq van branclatofat.ave Dit 
al.lit.aire inatall4tiu. Anclere ballen 
worclen 9ebrultt voor clo opwrking 
van branclatofat.aven n1t civiele in-
8'tAJ..laUee . onder andere Jterncentra .. 
lea \lit Neclerlancl . .. opwrklng van 
beide aoorten branclatofot.aveD, en 
clat ia cle kern van bet verhul, hoeft 
- vol9ena cle lnternatiooale regela 
van cle lAI!A (&ie voetnoot) alleen 
cla totale hoeveelhelcl plutonlua te 
notaren cUe •en heeft opg-rkt. Dua 
alleen cle kwantiteit, niet cle kwali
teit. Ju.iat clne oat.anappln<JII<Îio9•
lijkheicl in cle internationale wet<J•
ving 9•eft lanclen .. t opwerklngafa
brleken cle -elijkhelcl 011 plutonium 
van verschillencle kwaliteiten •t 
alkeer te verwba&len. Op cl ie aanlar 
is bet 1109•11 jk oa plutoniua dkoa
ati9 van civiele kerncentralee in 
.._rnwapens te gebruiken. IMn hoeft 
roele bijgaancl voorbeelcl laat den , 
all""n te zorgen clat in cle boekhou
cllng cle totale boeveelheicl plutoniua 
clie in beicle '9eecbeiclen' aaktoren 
zijn opgewerkt betulfcle blijft. 

wrkelijke p.-odl!kaie 

plutoniua-239 
....." clan 93, 
tuaen de 8o-93• 
llinclar clan 80, 

-r clan 93\ 
tua .. o 8G-93\ 
alncler clan 80• 

civiel 
8 kg 

72 kg 
0 kg 

iöi9 

civiel 
0 kg 

80 kg 
0 kg 

alllt.air 
1 11:9 
9 kg 
0 kg 

10 kg 

alliteir 
9 kg 
1 kq 
0 kg 

Dit verwluelen van verachillencle 
kvelitelten plutoniua, in val<ltringen 
'ewo_ppi..ag • qanoelld, i1 een noru,le 
praktijk in kernwapenlanclu ale 
Pranltrljk en Bngelancl. Het instellen 
van kwall.telt.akontrolaa zou cli t pro
hl- aieeehien k~•n opvan.<Jan. vare 
bet niet clat cle betreffende lenclen 
41t ateed1 weige.ren . van een etriJtt .e 
acbeicling toaeen allltair en civiel 
Cjebruik van cle atooatechnologie la 
clu.a ooit wat betreft cle opw.-tl.ngafa
brieken qMn sprake. 

Snelle kweekrealttoren 
Het plutoniua dat in opwrkingafa
brieku vrijk08t vordt voor een ciHl 
in kweell:centra}ea 9ebruikt . Oe becloe
u", ia dat cle branclatotat.aven, in 
de kern van de ltvetkeentrAle. Hn 
~tel van u.r&nila belitralen. Hier
cloor wordt het uraniua o.;eut in 
plutoni...-239. Oit plutonlua ia van 
zeer qoecl• allit.aiu kwaliteit. Het 
bevat over het &19eaeen •er clan 93' 
plu~--239. Dit plutoni .. ia clan 
ook &eer geachikt voor cle aoclerne 
kermoapensyat....,. Het verbeaat clan 
ook nl.- clat juin clit plutoniua, 
clet vrij &elcluu ia in een clerqelij
ke kwaliteit , in l<ernwapane vordt 
Cjebrultt. Zo 9ebruikt l'rankrljk al 
sincla 1971 haar e.k.aperiaent&le k.,.ok
centr&le PheniJc vot1r cle proclukale 
van allit.air plutooi... Niet veel 
anclora ll<Jt bet bij de ala civiel 
aangeduiclo kwatcentrale Supar Phe
nlx. Boevel becloelcl voor cle prodilk
ale van elektddtolt vil l'rankri jk 
dez.e kwe.kcentrale, net &oall bij 
<te kerncentratea van het type Magnox, 
6ók voor do produkole van ailitoir 
plutonlua qaan gebr\liken. In deze 
kweekcentrale. vaaraan ook NedexlancJ 

cliakuuie over .... nwerking en wecler
zi:lcla• onclenteuning 1n cle ei9en qe
leclereo te bevorderen. Zij elienen 
er ooit voor te zorgen dat cUe ,....n
-rklng claa-.l<elljk van cle qroncl 

~-

41 11r elient een çe-nlljke .,.rk
groep te worden opgericht, beetaancle 

cleelMeat, ia bet teehnies -elijk 
08 330 kilo -t 97\ pluton1.,...2l9 
per j ur te produceren. Oet b g..,.,., 
900r de produkeie van 60 atooet>o-aen. 
.. t ab bij cle opwuklngsfa.brleten 
ia oot bier kontrole o0809elijk. Ale 
bet plutoniua n1 t cle branclatofataveo 
van cle aantal in een opwrklngafa
briet worclt onttrokken, kan clezelfcle 
llclaloiatrati.".. truuk worden n1tge
haalcl ale wij bierboven beaebreven. 
l:r la gHn enkele juriclieae -elljk
lleicl Prentrijk te beletten clit te 
cloen. Ala kernwapenata.at beeft Pranlt
rljk, ev•n&la all• anclere 'e;kencle' 
ar .... apenlanclen. bet recht 08 pluto
niua ven cle civiele nu.r de allitalre 
Mktor over t.e hevelen. Het feit 4at 
cla Super Phenlr een internationaal 
p&"ojaltt ia acbijnt claar niet.a aan 
af te cloen . 

Bove,nat.aande voorbeelden van ver;a .. l 
ting van civiele en aillteire toepu
Sin90ft van atocatecbnologle concen
treren Eicb niet voor niet.a op plut:o
niua en op k•rnvapenlanden. 

Ten eerote ie lleclerlancl ale niet-kern 
wapeiancl ciJ..rekt bJ.j cleze voorbeelclen 
betrokken. Nederl4ncl levert bijvoor
beeld branclatofat.aven uit Borasele 
aan de opwrkingafabriek in La Bague. 
Oearneut lev.rt lleclerlancl plutoniua 
(evenals gelei en kenniel voor do kern 
van cle kweekreactor SUper Pbenix. 
Ten twHcle 1a het plutonlUID clat zor<Jt 
voor de vergroting V&D bet at.ocege
vaer. Het djn .. t DAM cle nieuwe 
te<:bnleken 08 plutoniua u produceren 
__...., in cle toetc.&t cle l<erwapenar
Mn&lu zowel kwantitatief els kvali-

tatief cu,llen "orden verqroot. 
r:.tn ciarele reden ia clat in cle korwapen 
lanclen zelf de relati• tussen kerne
nergie en kernwapens steecla duid<O
Ujker worclt . Ook cla.ar zien vij een 
ateecla 9roter votdenc1e aa-.eowerk.ing 
maaan vreclesbeve<Jing en anti-kem
energiebe...,ging. Zo ia onlengs cloor 
een qezamenll j ke wrkqroep V All cle 
<'.aapeign for Nuelear Disa.....,...nt 
CCNO) in Engetanel bekeod gemaaltt dat 
i l ton plutOnl\DI, afk001aticj uit 
Bn<Jelse kerncentrales en oorspronk.
lljk becloelcl voor oncler%0êk, ie qe
bruikt voor de produktie van llmeri-

n1t -naen \lit cle vrecl•s- en anti
kemeMrgiebewegi.ng, 08 bet proces 
van ,....nvuking te stlauleren en 
ta kijken ne.u konl<rete altti81109e
lljkheden. 

2e .. teringplan~n 9, 1017 zo A'clalo --rgievlntel Ni:IM9en/Gelclerlancl 
02G-221l6f>. Dulaeweq 30, lli,_en. OSG-237544. 

!teqi.ooale ptetlo~ • 
..zeeuwa plat.fora tegen lternenergle, 
Pb. 334, ooea, 01100-28259. 
-llukc.rroep kernuer9l• N-o-polcler, 
Pb. 182,3800 AD -loord,0527G-l7174 
-Brebanta plf . tegen kernuer9ie. 
Will .. U etr. l~A , 5038 BA Yi.l.burg, 
OH-3'>6l2~. 

k&anle kernvape:na . Ben deel daarvan 
....., terecht 9etoaen &ijn in de luuia
retet tan die onlange in Ilogalanel d jn 
geatationeercl . 
oe tera 'plutoni..-.tacheppij' be
perkt dcb overigene niet tot pluto
niUII. In feite hebben wij het oVer 
bet 9eb&le nucleaire coaplu, clua 
ook ovu kernce,ntralel en verrijk.in.ga 
fabrieken . Het h cllt hele coaoplex 
clat op 9eapennen voet lHft .. t onze 
claaokratie , In plaat• van het be9rip 
'plutoni.._.tacheppij' ken je beter 
de tena •atocaetut • qebruiken . 
want ook .. t uraniua kun je een ·
bca aak en. Oet bleek een paar jaar 
geleden n~le toen betenel W.rd 
clat cle Paltlateenee atooiiCJelHrde ltebo 
in cle verrijkingafabriek van DCII in 
lilMlo aploneercla. ..t behulp van 
cle kennie clie bij over verrijkinq 
van u.r ani• te weten kw.. la hl j nu 
in Paltietan een ·~ aan het .. -
MD. Met de tera 'at.oc:.~~t.aat • hebben 
wij bet clua over alle voraen van ge
be.t..boucling en \litvoeri9e veili9helcla 
kaotrolee clie nooclz&ltelljl< djn 08 
cla kennis ovar atooatechnoloqiin niet 
in verkeercle hanclen te laten ko--· 

Ook door d e export van kerncentralel 
wor4t de verlprei4inq van kernwapena 
<Je•tiauleercl en n-n clo regionale 
apanningu toe. Wij hoeven alleen 
-..r te denkan ••n het Mldde.n~t•~ 
(bijv. IoraU-I.rak), Afrika (bijv. 
Zuici-Afrika-Angola) , Latijns Allerika 
(bijv. 8razillë-AJ:qentinilll en aan 

A&iä !bijv. Inclia-Palt1atan9. Juist 
in deze regio' a vorclt 11iddela civiele 
kernenergleprogr._. • a 9averl<t aan 
cle produktie van kernwipene. Oe 11096-
11 jkheden hiertoe zullen in cle koaen
de jaren t.oen ... n, zo ia de verwach
ting, ale 9evolg van cle toene118ncle 
druk vanuit de nucleaire in~uatria 

ca de afvedqhelcl van biMenl&nclae 
ordner• t.e co.penaeren door extra 
voordelige aanbiedingen aan dercle 
vereldlanden . Reed a nu 1• er tu.eaen 
<te AMriltaanae, rranae en wu~-OU1tae 
n..acleaire indultzie een harde konkur
nontieal49 guncle 001 orclera uit ciarele 

<ontact llill•ubesc:llenaing,lli4-Bollancl 
StaHOMstraat 6, Zaanclalo, 075-351598 
-str~t.reeht, OWS. Gnc:llt 42, 
Otrtcht, 030-314314. 

werelcllancleo. De Verenigcla St.aten 
zijn oncler Reagan bezig - een 
atarke en v•rtrouwcle lianelalapartner 
te worclen. Br zijn cllvera• voor-1-
clan te 9eveo van aituetiea waarbij 
cle Verenigcla St.aten a1ncler barcla veJ.
ll<Jheida<Jarantiee van clercle ... ulcl-
14nclen eisten 011 ~ cle konkur
rentie vanuit Prankrljk en ... t
On1talancl bet '-fel te bieclan. Oe 

laaute in cleu rij ia het voorqeno
•n nucleaire &kl<oorcl van cle V8 -t 
aûna van be9ln 1984 . Vanuit tceder
la.nd wordt, onder &nde.re door •taata
Mkretarla Bolkeste.in, opoi- ge
pleit voor ken>centr&les Olielat claar
_. •en goede exportpositie &OU kun
nen worden o~. Ook alnlater 
Scboo is bezig cle bancl tuesen ontwik
kelift9S"_rking en bet Necledanci
M beclrijfaleven b&rcler aan te balen. 
Buiten cle verrijkiogafebriet in .u..
l,o 9&1t claar binnenkort ook een ber
lenncle ~lenclae nucleaire inclua
trle nncler. Ook lleclarl4ncl clrel<Jt dua 
cloor cle bomt ven nieuw ke....,...tral" 
cla export oncler a1ncl.r atringente 
veillgbeiclavoorvaerden te gaan aU..
lereo. Oet &el voor een aantal ciarele 
werelcllanclen opni- .. " a U.Ulane 

beteke...., ca OOit in bun lancl cle 
acheicling tueeen civiele en ailitalre 
i.nat:al.latiês niet al te aerleua t e 
netoen. Ook oa die reclen elient cle bouw 
van nieuwe ke.r:ncentralea te wo'I'4an 
afgewezen. 

voetnoott 
lnternationul Atoclal Energie Agent
schap. Ben in lfenen geveeti<Jde orga
nisatie cli• aoet toezien op uitvoe
ring van het non-proliferatie ver
clrag . Het ia aan onclardeel van cle 
Verenigcla Naties. In sept- '85 
zal 4e nalevlnq van het verdrag voor 
cla clerde IIUl getoetet worclen tijclena 
een internationale knoterenaio iD 
Genève. 



ln <r00r9unde arti.ltelen wordt de DOOd 
...,. en legittaiteit van ftrder<)aan4a 
eltti.. baliebt. 
ra de volgende - artikelen wordt 
dit DOCJIIUle aangetocr>t cloor de a4"_ 
)aten Jurjen Pen en Benk ltenting. 

,flarjen Pen, beltend • ._. &ijn ... 1-
,..WUge ftrde419i119 YAII onder andere 
'lx>t&al-igeraara, plaatat bet begrip 
ba<Jerlljke oogehoo~i4 in -
Idatoriach ke4er. Bij Ju•t. aJ. anel 
tot de l<onlluaie dat bet boog t1j4 
ia '"""" een atxategi-peling - tot 
aktie OYer te 1<\lnnen gaan. 

llenk 1tent1119 haalt aijn <rOOrbHlcleD 
900ral uit aijn anariJ19an ala juriat 
•t tonfrontatiea •an CS. kr~ 
91119 en CS. ataat. 
Bij achetat ln &ijn a.rtikal "blltgar
lljka ODI)ehoor&UMeicl van bat bla~Ne 
lager" 4a bypoltriaie van cle ateat 
toY. Y8rg-rijpen nn de ordehandhavara 
4e polltie. 

De politie, juatitie en rechterlijke 
•ebt worden ec:.a geconfronteerd .. t 
cle vraag in boaverre lichte vonoen 
van verzet van cle bevolking atraf
recbterlijk geaanctioneercl elienen 
te worden. 
Het 9aat om de reacti·• van de ataat 
op kleine weteovertrecli.ngen coala 
l>l.jvoorbeelcl het weigeren van cle 
volkatelling of het niet gevolg geven 
aan een a.,_tie elirekt een einde 
te lUlten aan een vreedca.. becettill9 
van een overbei-daqe.bouv, aktJ,ee van 
l:urgerlijke ongeboorueal\eicl. 
De Partij van cle Arbeid heeft enige 
tijd geleden hierover een cl.iocuuie
atult geachxeven vaaxin niet eens een 
kauu lmrdt g...altt voor bat toleren 
van burgerlijke ongeboonaubeicl clocb 
aleebt een &Q.Dtal vr&CJ&.n e&n de orc:Se 
worclan CJUtelcl. De reactie van rechte 
hierop vaa onved>icl4eU jk, burger
lijke ongehooruubei4 h ten enen 
-le ontoelaatbaar. OOit cle P.v.ci.A 
pertijtop k"... de dieunie hoogat 
ongelegen , lfaarachijnlijk herionarde 
Deo Oyl dch - djn uitaprallen 
.U. Mj d .. cl i!\ 1969, toen bij de 
KaG9donbu..i•M••~•.ln4J oon •kt;J.o nooa4o 
die het. fucie- in de kaart. speelde 
MUitvaardig toch, nu er echt apralle 
ia van fasciatiache dniging hoor 
je he• er niet over. 
IIUpoçriet. io het. onverzoenlijke atencl 
punt van cla autoriteiteft, inclusief 
de sociaal-de-.ocratie, tav. 'onqehoor 
zaa.heid:' van lin.ke, wel . 
Voor de eiqen-ricbting vaft rechte 
worden veel rui.•ore N.rqea toegelaten 
De burgervachten bijvoorbeeld ont
met.en een begripvol onthael. 
Nog acl\ijbeiliger wordt do opatelling 
van bet politioneel en juat.itiial 
apparaat indien je bekijkt hoe bet 
reagaert op de zware crloaioaliteit 
di.e binnen baar eigen geleeleren vorclt 
~pleegcl. Crillinaltt.eit waarbij alt
ties van burgerlijke ongaboorzaallbeid 
iD bet. niet vallen. 

Bet llederlandea polltieco.rpe blijkt 
niet zo onkrfllkbear te &ijn ale djn 
reputatie cloet vel"808clen. Sr wordt 
niet &lleen geat.olen bij bet leven, 
ook blijkt -n het -t. .cle gevelcbin
atructie niet z.o nall'W te n ... n. 
De cruciale vraag in cle&e 1<-atie 
ia: in hoeverre wordt. van hogerbanel 
rtrufelooeheid gegarandeerd van het 
laqere kader, dat. over de achreef 
gut. 
tla.t. de vel'Wigena<:rtainalit.eit. betreft 
ligt. cle zaak duicleli jk. I !\dien het 
lagere kader dcb bewijsbaar aan an
cler.ans goed vergr,l.jpt, volgt er een 
sanct.ie, bijvoorbeeld ontslag. 
Kisbanclelill9, zware lliabandeling, 
poging tot doodala<J echter, allea 
atxafbaar geateld in de artikelen 
300, 302, 267 jo. 45 Sr. zijn ab
drijven vaarvoor een politieaan zel
den of nooit. wordt vervolgd. In zijn 
algeaeenbeicl ia het zo dat nog nooit. 
een pollt.leun optredend ala H.E.
er, ala stille of alo knuppelende 
platte pet wegene geweldamhbruilt 
is vervol9d in rellit.uatiea . 
Sinds 1975, bij cle ontrui11in9 van 
cle Hieu.....,rktbuurt, ia de H.E. luk
aak i .ngez.at oca het verz•t van de 
bevolkio_g te onderdrukken. 'I' eg en bet 
optxeden van de H, E. in de llie..-arkt 
bu\lrt werden 160 klachten lngecliend. 
lfie toen nog clecht dat. bet recht bo
ven de partije.n atoncl, zou voorgoed 
van de1e illusie genezen aoeten zljn. 

BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID 
VAN HET BLAUWE LEGER 

10 

De stenengooiers kregen vaal< drie 
-anden onvoorwaardelijke geV4J19eole· 
rtriU, de aiabancleUe burgara kregen 
na twee j&&r te boren dat hun klach
ten varen geseponeerd .. 
De t.oen.allge boo!clec.aisaarie van 
polltie Th. S&ndua verklaarde o_.. 
wonclen tegenover Vrij Rederlancl (12-
2-19771• "geen -erd.uae eliander 
&el bloeden voor cSe alltie in de ll.ie"" 
•rkt• . 

Een enkele keer ia er ol\derzoek inge
ataJ.cl door de Rijbreche:rche (• rijt. 
politieutbt.enanm die op lut van 
4e Procuraur·-generaal bij bet gr 
recbtabof een onderaoelt instellen 
naar bet W&JI9edrag van poli tieagen
t.en). Bet geveMt.a resuluat, .,..._ 
lijk een gerechtelijlt vooronclerzoall, 
dagv&&r4iJI9 voor cle recht.benk, laat. 
•taan een veroordeli~~g inclusie.! <:el
atriU beeft b.et ru.-r opgeleverd . 
'tbc:h 11 durvoor vele .. len aanlei
"1119 gw ... t, qetuige enkele peua-
91• u_it bet klachtenboek 'Geen Mood
..._a.k,, lP.I2• ••• . cc (de ".E.) elot-e.J'a 
0118 in en begonnen te r-n, •laan 
en tr•ppen zonder een va.araehuvin9 
e. 9even. Ze r-iepen •doorsJ.a.an, door-

J PEN: 
'STAPPEN 

VOORWAARTS' 
Tijdens de 6()-er jrrt'Bn komt e»,,fH't 
pro110 en het studentenver&et ee11 be
lo)!ging op gang die haar onvrede met 
otterlei dingen op etl'aat uit. Eisen 
tomden op tafel gelegd, db buiten
Olttl'•ld wordt gedJ,;Qngen positie te 
kiaaen. 
Ook binnen het etro.frecht kbmt. e1111 
diskussie op gang. Uit AMe:rika komt 
lwt be9"ip 'ei vit diacbedience • ow:.
waian. Prof. Sclutyt beschrijft i11 
""" ~feDhrift ee11 211-t4t Jaoite..W 
WOJ'(IQII een veraettultuzd moet 110ldoen 
011 ~rtijke ongehool"Ztullfl g~ 
u lumne11 wordell. !11 enBiltia '"-en 
deu krite:rio nur op: 
- lwtt proteet gat>t in tegell de wet 

ie duB atro.fbaJJ:J-; 
- het protflat g<lsc'Medt openUJ1<; 
- d11 aktf.wietle is bez.eid de straf-

rechtelijke gwolgen te cb'agen. 
OI Z<latste twe punten get>en het 
ondlrrecheid aan met gewone kriminati
uit, wnt een duf" .. a helemaal nut 
~kt worden en ook aijn s'traf niet 
dro.g•n. 
Toen, in de jaren aeetig, w:e hBt 
int>o<lren van het beg>'ip misschien 
een ain110U6 manier om een ordening 
te scheppen in de chaos van maat
schappelijke gebeiU'teniseen. Voor 

rechter gaf het gebruik van het 
begrip b.o. de mogetijk om aan te 
geven: deae p<?raoon moet wet 11 tro.f 
krijgen, maar is in .,., .. en geen 
al• :hterik. Oot iB mooi. 
lobt is er echter gebeurd? 
Het beg>'ip 'biU'gertijke ongehoor~aam
l~<~id' ia een eigen leven gaan leiden. 
Een burgerlijk ongehoorzame is nu 
iemand die het leuk vindt 0111 straf 
u krij(/611. Het wordt hem/lraar as lfs 
/o.lotijk g•roomen ob hij/aii probeert 

~·, boewel llt riep dat. i .k er 
oieta - te u.ken bacl..... • .• ze 
gingen C!P llijn bal\<! trappen, "ga op 
clie bancl ataan• .riepen ze. Bierbij 

al llijn pezen gescheurd en llijn 
in aljn bal\<! gebroken. van 

ia weinig over, al llijn 
zijn weg.... . .. t.ij4ena 

-et i k afwiaeelel\d zitten, 
en liggen. Varder boorde ik 
txi-fantelijk vert.aJ.den, cSat 

• "'11••-'"" z'n been verbrijzeld haclclen 

liet verachil tueaan Kaderland en El 
SAlvador ia vaal< niet. zo groot ala 
an vel denkt.. In Naderlend -g de 
klacht oog zonder censuur openbeu 
wot4en 9-akt. Vos>r cle betxoJclten 
criaioelan in het blauwe pak beft 
bet nooit. gevolgen. Je kunt dat. niet 
alleen de politi-.na•n vuw.ijten, 
a.ar ook, &D zelfa veel eerder de 
~ugaclragera. Zij, de blltg-at.er, 
officier van .Justitie, rechter bepa
len de .. rgea vaaxbionan bet poli t.ie
apparut aag optr~e..n, en die Mr<J" 
zijn b"l rut., lliebandel naar bette 
b1-•t, 4ooh eoh(et voo'lrlop.t.w no, n.t.ett 
In de openbaarheid vergoeilijken cle 
autoriteiten hun lekae houding tav . 
cle blauwe cri•inelen Mt ArCJWIAinten 

Qan de opgelegde straf t• ontkorrwm. 
Dat is Mtuurti.jk Jaoank.ainnig. ee11 
totaalto)6igeraar ....:t h6lerr111al geen 
jciU' in de bak aittan. 

Door de wedbabewging werd hst 
/»grip ook ooorgBIIOI!IBn. Oot ie mede 
ts 11<1rklare11 uit het feit dat grote 
groep11n het mo#iU.Jk vindsn iets 
tegen do wt t• (mo#teni o11dsrnemen. 
Onu ohriet<tlijke moraal ".,.b!edt 
ebt. Ir.. etude aoek<ln w naa>' recht
ooardigingen voor ons ha11ds l.<m. Net 
burgBrtiik<l ongellc<>raatJirlh4id ben Je 
~o~~~t een be•tJB ot.oht, maar Offldat 
;14! je straf wilt cb'agen, ook weer 
""" be•tie goed. 
Dat ia 110tg•n• mij een oorkeorrd6 
entwikket ing. 
Het gaat er h.t...a<~l niet oot of i• 
in de ~ IXIn dB rechfertiik<l III<Wht 
wel •netju • ongelloora<UIIII b6nt. In 
~~en.ot, tegen bi$tJCCrNeld de 
roketten, lfl08t i• J• niet lot'"' 
Zei.dmt door wat o..asr. .,.na en vindAm, 
GIJldat die "" to.oiXIllig de ..... t .. 
Olll!ht hebben. 
lle.tm ie het etiket bu:rgertiik.o ong<!
ltoora4l11111wtid owr, dan Z<lat je je 
in een ho6k drukken W4l' je niet 
thuielloort. 

'8urgertijk<l tmgehooraaomlwtid ' ia 
een te"" du je moet aien in het 
li<lht van een tijd waarin een kt.in 
groepJe 'longhorigen' ai<llt oorutte 
tel}<!n dB m,erderh<tid van dB 'etrorr 
dascb'a~' blll'gore. Zo tang dat 
groepje klei11 bleef, Jaoeeg hat atte 
vrijlillid om te doen lo)at h<tt ...:!do. 
Alt.maat vrij oneohuldig. 

OI eituatia lo)aari11 w nu leven u 
ltee l a11ds.re. 
er ie een BNJdb Naateohappeti.Jk<l Dw
"la4eia gBweet, waarin de meerderlillid 
U27l het lledol'lande• 110lk ail!h heeft 
uitgesproken tegen kernoentra Z..a, 
811 de Hgel'ing 0112akt toch plannen 
lli>Ornw._. 

ale • • u hebben :tOVeel apenoiJI9en 
te verve.rJten" ze atut:a onder grote 
clrult, .U. ltrallera zijn ook geen lie
wrdjea•. 
Det. de H.E ... t. de wapenstok hardhan
dig de atxaat acbooav"'lt. la niet 
onwettig. De geveldainllt.ruc:t.ie van 
de polltie staat zulks zelfs uit.drult
kelljlt toa. Do<;b cl&&r gaat. bat niet 
ca, het CJ&At. ca de vrug, vordt ••.a 
polit.i..an, K.B.-er of stille atxd
telooaheid van hoger bel\<! gegaran• 
cleeerd, indien Mj -rlo&e dUIOil
st:tanten slaat, t:rapt. en knevelt. 
Het antwoord la: JAI 

Een enkele keer dat. en pi>lit.i-11 
werd vervolgel betrot incidenten op 
atxaat of in wonlngen waa rbij onachul 
clige waargevonden of doden vielen 
al.a gevol9 van optreden van ovo.rspa.n
nen of rancuneuze agenten. 
Dit varen nooit relsituat-ies" vaar in 
de politie te 118.lte n bed .. t. georgani
aeerd verzet. In lea t.at genoaacle 81-
t.uat.iea txeed de staat alecht.a op 
aet een doel: cle kop i .ndrukken van 
het verzet.. Ala bet. vóorlopiCJ oog 
ltaA zonder schie ten, dan io dat beat.. 
Niet llllrt.elen en niet. echieten ia 
echter geen principiële lteuce van 
cle llederlan4se d..ocratie. Indien 
Bet ia alecbta een t.eru.gl>oudendba1o 
1ft reactie op het ve.rz.et, a.iat de 
bel4J19en van de staat. en de heenende 
Uuae alnder bedreigd worden dan 
in andere lancleo. Inclien echtAir 
in Rederland het ven.et van de bevol
kill9 qroure YDrMn aanneetOt en claacl
verkelijk vitale delen van de econo
me gaat. aanUiaten (een waterdichte 
blokkade va.n alle vervoer naar Rot
terdaa en Den Baa<J, ik at.el .aar late 
voc>rl dan &uilen de urges voor on
vettig optreden van het g-l4aappe
raat. nog ...u.er gesteld vcrclan dan 
nu reeda bet. geval ia. Dan · aeg er 
ook ...,." dode v.Ueft o.L • .,. naqa1t:.:J• 
worden uitgetxoklteo op het pollt.iebu· 
ro. zonde:r dat dit repe.rcusaiea heeft 
voor de daders. 11118( JJIRSTIIIG 

De meerderheid spree.kt ai<lh uit tege11 
de kruiel'dketten en ae k<imell er tooh. 
Mt bevi11dsn ons in """ uiterst kri
tiese eituatie die je aeer aelcsr niet 
kunt bagatatiseren. 
Kortom, lwtt itt belacllllti.jk om "" tR 
btii11611 denken ooor ongehoonatJirlh4id, 
indien je je verset tegen •o 'n be
~id. De rege:ring tewzot eteoht wrk 
of en dat moeten ae voet.n ook. 
Bdtmg>'ijk is dat er eell diakuuia 
"'~ over de strategie en taktuken. 
llb:t ""' ....:tt.<m ie t.>ttl duideliik, maar 
hO<f /»Hilum W dat? C<lan WOl op dJr 
~ÎI aitten of b wen w een110udig 
de boet op? 8081JBZ' ga® ds I1Nidea
beweging 0111 die raketteil tegen t• 
ltouden? 
Deze diaiOUieie heeft ook te ....VC... 
...t lwtt speerpunt, de ..nti-Jaouie
rokettenat:riid. Ik rnnd het nüt 
et..clrt 0111 een Bp68l'f11D1t te kiaaen, 
4Û het l!l<lal' duide ti ik ie dat dat 
11() i.e. 
OI ~beweging he<tft <t<m Hrde:.
(JOIDtd doet; het -t •en poeitiaiNI 
beweging aiin, ge.m Naktiebewging. 
Dat die ro.kettell nu gepl<latst ar.igen 
te wordell, betekent dat de beweging 
du 'even me..........t • i n Ir.aar akt.:.ta. 
Uî.t takties oogpunt kan lult goed ai;fn 
een tDiiÜlr ap68rpiDit t• kieeen, ••n
ooudig O!!dat je mensen niet ao long 
op db been houdt op een en het eelfdb 
onderwerp. AtB beo>eging moet ;Ie e:.
llOOr lo)4}cen dat je niet eteede MCI4Z' 
"neeH Jaoijgt als antwoord op je 
eisen. Je l!loet proberen een stratagû 
U27l kleine stapjes op te bouz.l8n waar
in ao nu en dan een resultaat b•"""t.d 
IJOI'dt. In ds Hohtspraok zitten 
solllluren, du moet je pt'Oberell groter 
temalcen. Het aiin tuD~grijpingepunten 
llOOr IJ8l'ti8rgao.nds eisen. 
lloak in ieder geiXIt B1'18l een keuae 
ll002' je strategie 1<1<2nt de regering 
ait ai<lh atl.un maar in db handint 
u IIZ'ijWT~ bij otz.. diala.Baiaa en 
ie otümg bti.i dat er 1t0g etetlde 
niats gebeurd/ 



vervolg evaluatie 

~en cUt be4rOCJ, wu.rachtu ellono-
111 ... , politiel<e .,. a ilit:Ure a..J.&n
~ echuilen, ul 4a vrede~in9 
dl>i.c!al.IIJ< etell.in9 -ten n-11. BeD 
.,.rltel.IIJ< entwoord bierop ie, .S.t cl! 
a~~ti-a.Uitarieti.. -t sijn. Allti
iïliltariatiua etrij4 richt dch t~.,. 
a..t bale el<oocai... e11 politielte ey
et- wur het ailitari-..,. gevolg 
van ie . 
De vredeeetrjj4 beeft bet falen van 
de parl-nt:Ure d-ratie herhaal
clel.IIJ< en duidel.IIJ< un de kaak geet&ld. 
Bet ie niet alleen voldoende ca ven 
bet parl-..t te aieen ca de ltruie• 
rel<att.an t~en te ~ en ..uvol
- bet toa te lta&D op <lu&lfde 
~,.. vudu te gUII •t de bewapa
Din9ewedloop. 
Bet falen ven de parl-tain d_,.. 
ltratia ie het gevolg ven caotralie• 
ti.. denkan ao luu>delen. Dit vinden 
.,. OOit terug in allerlei andere in
atal.lingeo ven de aaatechaPI'IJ (inter
netionale inatell.ingen aoele de IIAVO 
., de KIIG, politiel<e pa~, het 
bedl11felaftD, v~in9 ao in aan 
of llindera aate ooit in de vred.-
ging) .lliDDaJl bat c:antrall- wordt 
- Wl gehoord, aa&r bMft MD geen 
-~P (MD voora..&ld ia 
de aracle llaat.achappa.lUU Dialtuu1a) • 
De aacht ven r~aardan ao bntuur
dera ie afgeleid vao aachtutrultturan. 
Terwille van bet dMlhebban aan die 

De vred•••t.rlld -t aich richten op 
..., 10 breed -•l.IIJ<• aaDiw>g cUe 
ftnl.f da baeie ie oP9ebouwd. 
De vrac!autrtjd Cll.ant een buitaoparle
-.ntaira alttie te blij.,.,.. Polltiel 
(politialte partijen) -en er op cUe 
uitclzukkalUJ<a voorvaarc!a ... 1 ..., 
deal-.. , aaar -•n de alttie niet 
voor hun polltialt gebruilten . De vra-
411~ -'1 c!at lutete ooit nooit 
toelaten. 
De 11141telan cUeoen te a1jo afgaat..., 
op h.at beoOCJcl• doel en de plMtealijlte 
caetandi~n . Ir dient MD oP>ouw 
in de volgorc!a ven cUe 1114dalao te 
ll;lo, andat ar aen drultYerbogend etfel< 
vanuit gut. De etra~eln en aidda
len -ten niet alleen op of tegen 
de r_,.ring en bet parl-..t qericht 
C\ln, aaar ~en alla inetellin9en 
of paraonen die a.. lang bij d• -pa
Din9 hebban of cUe dan bewult eteu
oen. De enige beperking die wordt 
gaetalll ie g .... ldlooeheid, ...S.t ge
... w :lubt dient te wordan baotradell. 
a.dat alle l~ale aiddelen ol\darband 
oijll benut &onder dat cUt tot de v•
-te reeultatu h.aeft geleid , 11 
de tijd YOOr h.at gabruilt van niet-le
gale llilldalen &aar dichtbij gel<caan. 
OOit bij de toepuoin9 van niet-l~ale 
lliddalel\ cUaDt • .,. o,l;i>ouV in otarltta 
(&Wurta) ill acht te wordall ge,._,. , 
Dit kan bv. door in een procao van 
burgerliJke ongel>ooraullbeid in da 

aarete taee het llilldal van ocm•Jcol!pa
ratle an pal in de twede f... het 
llioSdal van iDterventia (tue .. nk.oallt, 

_ a.I.._'"'"'· traehtao de uitvoerin9 ve~~ aen 

aacht blokker"" zij de -&199alllcbap 
,...r de balie .. vr~. Oit -t 
niet alo aaD aoort ltoliplot gezian 
worden, aaar ale ..., aaehani-. De 
a..atr1J4i"9 van det .. chani- ia ei• 
veillUlt Mn eaancl.patia-otrt!4 en kal\ 
allaen vanaf de beeia gevoerd worden, 
vaauit bat a....t .S.t llia vredeebewe-
91n9, ,..~ of politielte partij 
vaa de baail &.elf la (en aiet ,...., 
de leidare) . 
Dit h.....St OOit in .S.t Cla vreduetrij4 
aich -t richten op de el<oncaiu.a 
bel.angan echter de bewapanin9ewedloop 
die in feite baalieeenel C\ln voor de 
prnduktl.a VIl\ (kam).,..pane. 
~wtrjj4 la niet allMil gericht 
~ de (kern)bewapenift9, ..ar b 
tevene aaD atrijd voor recbtvurdige 
aooiul-altoocaieae Yüi\oucUng.,.. 
.Ulaan dan wo- va pene ovazbocUg. 

•llte etra~leiiD ao aiddaleD etun 
ona ter a..och.1klting in de 1trjj4 t
de 3 bondgenoten: ltapitali.o•, aili
tari•• al\ centralio .. ? 

te verbinderel>, bv. ael\ bl.olt
lta4al te gebruiken. Bierdoor 11 het 
-uicbt OOit a..tar aogal.IIJ< ca het 
taboe op burgarlljlta oogehoor..-.l.d 
teeSoomreken . a.dat de ailldalen op 
het doel en de -tandigheclel\ -tel\ 
wordan atgeot..S, aal da&.e fa .. dng 
niet altiJd -•ll,lk C\ln. 
Tellllotta het proble- van de ltri•i
naliaarin9 . Ie .S.t een reden ca alttie 
vaa burqerlUJ<e Oft9ehoor-.ill a ch
terwege te lateD? In de •t.rlld t
doe Itembewapening kal\ c!at !\OOit aan 
Cloonlaggevende reden sljn. Oit altoDo
llieee belangall wo- ar nuklul.n 
oorlogavoora..raicUngen getroffen. 
llia bierun _.kt aou achulcUg 
IDmnan worden bevondall aan • dia lnd
llSeUD9 dar llenecbenfraga • . Br ... 1 
echter Di~ -r sUn oa dat • ocllu~ 
cUq' te kUMeo uiteprel<en. Wie kriai
nali ... rt hier eigenl.IIJ< v ia ••• ? 

-ll.ngan-..Ciedaling-..selin9en 
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VRIJNE/DISTRIJD 
~laatig vertrel<t er • ..., lledarlal\da 
fregat uit Den Belder ...,... de cuet
bal\. Op 4a AlltilleD ia pa_...._..t aaa 
fregat vaetatl.onaerd. Ook &ijl\ ar 
e- P-27 verlteoningnlieqtui<J811, 
.........,. ar Un voortdureDel in da 
lucht 11, een bevoorrading .. chip, 
600 aarinieu en een radarpoet. Offi
ciaal beet dit de baech.arii1D9 van 
de llederlanllea OVaraeeoa gabiedacleleD 
, in de praktijlt oefene a• gu~eld 
Mt de vetenigde Statao e ....s.re 
l>c>DdgenotaD, &oeh BD9eland. 
~li:llte wordan grote aillteire oe
feningen gehouden in bet C&rdbill 
gebied. Bij voorbMldt v&D 1 auguetue 
tot oktober • 81 voncl de oefening 
•ocean Venture • pla.ata, de 9rootate 
oefening einde de TWeede llualdoor
log. llb oDelardaal durvan was 4a 
oefenlft9 'Aaber ' , uitqavoerd door 
de VI, aeo ekaakta voorproef van de 
I.Dval op Grenac!a """ jaar later . 
De&a llilitaire aa.....Ugbeld en oafe
ol.ngan diaAan ca balengrijke ...,_ 
., doorvoerroutee vellig te steilent 
naar da Atlanti .. a oe-"" de ·door
voer...,... het p..,...-lteD&al. Ze dia
,..,. de huicUge aachteverboudingen 
in de wereld woJub1onal\ -ltiDAtio
nala hun vinaten uiten danlt&ij goed
Jcope grondetotfen en erbaic!altrachten, 
•t leidt tot oDderdrull.king en e..
van de a..vol'kil\9 •en de Leti:ln•--
rikul\ae landen. 
Bet verzet wat ~.., gevoerd 
wordt, d.e vrijh.ai.S.etrijd, -ft tot 
doel h.at o,l;i>ouVen ".., eeD recbtvur
cUga -ru.mft9, vurin de baeieba
'-ft.an van de baYolltiD9 centrul 
otun. Bat grootate otruiltelblolt ca 
dit te rulharlil ie 4a ~in9 
van de va op ekoncaieo en ailiteir 
gebied. 
ZOlang landeD all Nederland het bui
teDlal\da beleid van de VS blijven 
-...n, aal het. b-1 -ilijl< &ijo 
voor bet Yar&at ca deu VS-ill•ngl.ng 
terug te drin9an . 

-

Ter onderateuning van dit varut i .e 
bet nodig .S.t er in lladarland pro
taatelteiae gevoerd wordall t~el\ h.at 
uitYeren ven lladarlal\dae f~atten 

oa aan atukje •ao bet -rlandM 
aandeel i .n de aiUtaire overh.aeraing 
van Leti:lne--..ilta un de kult te 
etallan. 
D1 plMte van dM~ un ailiteir 
.. chtevertoon aou de lfaderlal\daa 
at.aat .-n vr4HSeebeleid a.oetu •oerea, 
dua af&iall van deelDillol aan oe.fenin-
gen .. t de V& en de bavrijcUngutrijd 

.Uo je wel - vilt doen, aur op 
de.r.a evoad niet ltUI\t, achrij f dan 
wan oaar bov'enst&&nd &c!rea, tav ~
nacleegroep, of a..l 02Q-l14078 (.:Jan
Dia). """ intoraati• over da aill
taire oefeningell in h.at <:araibiae 
gebied ie te verkrijgen op de kOftfe
reneia, evel\&le UI\ uitgabraid aten
cil over de lfaet•Buropaoa wapenalta
port ...,... Letijlll--rika. 

.. t -t cUt •t ltr\darelteU- te 
-? 

'l'ot het eind ven de jaren • 60 badden 
de Y8 aan nult.leair overwicht op de 
&ovjet-Onie, de nult.lulra gerende 
"'Or bat veiliq etellel\ van de Aae
ril<aanee belangen in de wereld. 0111-
atraeka 1970 had de Bovjet-Onia 1\U
kl .. i re pariteit a..reiltt, en dur
door ".rd bat rililco .. •t karnva
pene te dreigen voor de va groter. 
Durca .,.rd er eind jaren '70 in de 
V8 eal\ Dieome inl:erTel\11-cht OP9e
bouwd, de Rapid Deployaant Porcel, 
•t buu cUe h.at ill etut at.ellel\ 
onzal in de wereld op korte teraijll 
te illtarvaniilren. 011 Cla aachtedroca 
tu.plaet. te uiten wordt ook de kern
bewapening vernieuvll, .. t o.a. ltruia
rel<etten el\ 11-boa die het -uli:lk 
IOUdeD uite aan 'beperkte ' 1\ult.leaira 
oorlog te voeren . De 572 kruineltet
ten ia Waat-Burope .,.,.._" dur een 
klein onderdeal van. lui tao de IIAVO 
ltrijgan de V& 1109 da ball4hi.ltl<.ing over 
aioatana 4000 ltruinaltettaD, ,cUe de 
hela wereld beotri:lltall . Bat gevaar 
...., aan •a..parkte ltamoorlog' ia 
hieraee vMl groter gevordan . 
1\l.aean 1945 en 1978 varen ar 167 ge
•panda konfllltteD, waarvan er 150 
tn de Darde Wereld werdall uitgevoch
ten. Ooit de lutan van de defel\lie
uit9aven 4ru.k.ken het ttw••r•t óp 4e 
Derde lfarald, wur de _" Ujden 
aan "-•r en ondarofttwU.It•lin9 . 
•t ao aio all '"" .. • 48 ltruierabt.-

ten onu valligbeid diel\en, di."... 
die 4000 endare raltattan a....-in da 
belangen ven de MDiel\ in Cle Darde 
.. rald. 
Alleen de -..u.a&Dee, ilrparialietie
M belangen djn op due wljaa .,..
cUand • 

........................................................................ -takonoaiae en politiek onllareteul\111. 
Op de aVOlid van de IIOIIIHconferanaie 

Voor ono ia Weet-Buropa ie bat vao 
levenebalang dat - one veu
tegal\ de kruiualtetteD en het bale 
llilltaira ay•-· Want Cle IIA~

pane, de konv.,..ionele en de nult.la
aire, varvullen ook de taalt oor on• 
in het gareel te houden . 
.. t wij villen iet etri:ld voeren te
gen het ailitari-, c!at verdar reikt 
.S.D de r:uropeae grenael\ en sich ooit 
in de Derde llerald bevindt. Daarca 
willen ve op &O'a ...,lar otrijd voe
ren, .S.t du.ric aowel OD&e eigen ei
tuatie in •t w .. t.an, ale ooit ooraa 
verbonllanbeid en eotidaritait •t 
de -o•en in Cla Dar.S. Wereld tot alt
drukking wordt qebrac:ht. 

-· Allrta: 

POet.licocl4l• • • •• • • Plaat•• ........ ...... .............. . 

baltalt ••. ex . van de ~ltooferanti-p. 

Zij/hij - Mt . . . panoDen op 4a konterentie op 19 
januari '85 in de Hont te Driabargen . 

zij/hij haaft f ..••• (aioiaaal fl,- par -PI overge
•akt op giro 5327335 t.n.v. Bonk u Noetardall, o:v.v. 
l<Dnfaranti-p(panl . 

cp 19 januari hopen - hier verc!ar 
op ill te qun. 

• bopall .S.t •Ml •neall all groepen 
bet belang nn g~ elteia luien 
., - willen cloel\ .. t plannen aaltea 
en orqanieeren. 
De eerote vargadering ie op 30 janua
ri •••• op het Letijne--..ilta can
trua, Nieuwe Rere"9racht 29 in loa
eter4ul. Latijna-Allerika Centruil - Vredeeg...,.. 
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E.n tijdje geleden hebben wij besloten op te houden ••n
bDsisgroep te zijn. Dat wil niet zeggen dat onze groep
is opgehouden te bestaan, maar dat we gaan zoeken naar
Onze eigen manier van werken. Dat betekent onder andere
dat we niet meer vanzelfsprekend naar stedelijke en
landelijke overleggen gaan, en dat we geen grote lande
lijke akties meer helpen organiseren. Het funktioneren
van de basisgroepenbeweging zit ons 11.1 een tijdje niet
zo lekker.
Een basisgroep zien wij als een kleine groep ge1ijkge
stB11de mensen. die een autonome. dIJs een onafhankelijke
eenheid vonnen. Een groep waarin genoeg kreativiteit zit
om zelf akties te bedenken, genoeg enthousiasme om zelf
axies uit te voeren en genoeg flelC.1b11fte1t om snel te
reageren op aktuele situaties.
Verzet heeft dus a15 startpunt de groep. In principe
worden van daaruit axies bedacht en uitgevoerd. In
speciale gevallen kun je ervoor kiezen met meerdere
groepen te werken aan grotere ax.1 es.
Ideaal gezien zou de beweging moeten bestaan uit een
groot aantal groepen die allellaal apart hun eigen be
zigheden hebben en een overleg bijeen roepen rond een
konkreet plan. om je theorievorming en diskussies
(inhoudelijk) meer plaats te laten vinden in je eigen
groep, en niet uitsluitend tussen vertegenwoordigers
sters van verschillende groepen, zouden we meer gebruik
kunnen naken van onze eigen media.
Besisgroepen zouden niet alleen met axies bezig moeten
zijn~ maar een belangrijke funktie van een groep is
dat je met raensen die je kent en vertrolMt kunt werken
aan je eigen theorie-voming~ dat je door te praten
over jouw toekomstperspektief. je tussengelegen doelen
en da.arbij je middelen, je inzicht verbreedt over dat
gene waartegèn je vecht.
Het is goed je op een onderwerp te richten dat jou het
meeste bezighoudt, bijvoorlleeld kraken, antimilitarisme,
vrouwenstrijd. Daarnaast is het belangrijk dat je grote
verbanden ziet, en dat je Ilfjvoorbeeld als kraker ook
het antilli1itarisme steunt. ProduktiewijzEo I organisatie
VOrrol de instituties, de aangeleerde manier van denken I
de vele autoritaire en hiirarchische tenden2en in onze
samenleving, zijn wortels waal" kernenergiê l milieuver
vuiling, woningnood, bewapening, uitwassen van zijn.
In principe werk je al1emaal tegen die wortels, maar
tegen verschillende uitwassen ervan. We moeten oog
hebben voor elkaars strijd, en die zien als een bont

ä~~~~~~;e~~ee:~n::~~~:~~fjhifj~e;::t~~st~~s~n~:~-de
inVloed die de maatschappelijke opvoeding inraiddels
op ons heeft gehad (en heeft). De manier waarop we
hebben leren denken, hebben leren O'llgaan met anderen,
hebben leren praten, past in ons huidige systeem.
We geloven niet aat wanneer je het systeem verandert,
de rest (wijzelf dus) vanzelf wel komt. We Iloeten net
zo goed aan onszelf werken. we moeten onszelf opnieuw
opvoeden, zonder wetenschappers, maar met elkaar. We
moeten onze OIlStandigheden (wonen, werken) zo kree@ren
dat dat mogelijk is. Dit is een orlllisbaar deel van de
beweging naar een andere maatschappij ,de andere kant
van het proces. de opbouwende.

Basisgroepen hebben niet meer de rol die ze zouden
moeten hebben, namelijk voor wie erin zit die van uit
gangspunt om plannen te maken, en die van nadenken over
je doelen en je middelen daartoe. In de praktijk wordt
er juist precies andersom gewerkt ..Duidelijk wordt dit
als je bijvoorbeeld kijkt naar de werking van het Am
sterdams stedelijk overleg. Dit is de plaats geworden
waar plannen van de grond moeten komen, en niet meer
de basisgroepen. De meeste groepen lijken in ieder
geval niet aktief in het bedenken van plannen of het
doen van uitzoekwerk. Gevolg is dat er op het stede
lijk gedacht wol"dt over axie-objekten, en dat daar
groepjes gevormd worden die iets gaan voorbereiden
of uitzoeken. Zulke initiatieven horen volgens ons juist
in de basisgroepen thuis. Bij het gebruik v.n het l.nd.
lijk overleg zit er ook iets scheef. Het 'Wordt voorname-

~~~~n?et~u~~~~,s k~~~ ~~e~l:~na:~~l=~nw~~eP~e~fet
dat e.n landelijk altijd v.nuit Pftst.r<la.. bij .lk••r
wordt geroepen, waar een klein groepje IIIInsen axies uit
denken en voorbéreiden. Die voorbereidingsgroepjes ver
anderen niet zo gek veel van samenstelling. Zo ontstaat
er een soort hii!rarchisch systeem, waarbij steeds weel"
dezelfde mensen op de voorgrond treden. Een nogal stere
otiep onderscheid tussen aktieven en nlet..aktieven.
Bij het uitdenken van ades wordt nogal automatisch ge
dacht aan een axie met zoveel mogelijk lllènsen. Yoor basis..
groepenaxies op landelijk nivo betekent dat zo'n beetje
tussen de 80 en 220 mensen. Het die hoeveelheid zit je
bijna onherroepelijk vast aan een bepaald soort axies.
Mogelijkh.d.n voor bél ....al ni..... ding.n zijn ni.t zo
groot. Dat terwijl h.t zo belangrijk is .lk. ke.r ....r
v.rniew.nd te zijn. Vemi....ing .staat g.lijk· ...t onv.r
wachth.id, met frisheid en misschl.n roet eff.ktivitelt.
Op dit IlIOIlent lijkt d. basisgroep.nbeweging ingedut••r
k....n nog na"".lIjks kreeti... idee!!n uit. E.n .and.r pro
bleem ontstaat liet het nemen van besluiten over de VOI"'ll
van een bepaalde axie. Omdat je met zoveel mensen bent,
en daarbij zoveel lIIbgelijk naar konsnsus streeft, bete
kent het in de praktijk dat je veel te vaat konsessies
moet doen aan je eigen axie-1deeän. Iedereen is nodig
bij de uitvoering van een Ixie. dus kun je je het niet
penniteren dat er mensen niet meedoen omdat ze het axie-.
plan niet zie.n zitteri. Zo kan je uiteindelijk niet verder
dan het ki~zen voor een blokkade of een bezetting. Andere
uievonnen zijn dan niet haalbaar. Daarbij bl1jkt het
oot nog een~ zo te zijn, dat geheimhouding van axies waar
bij het 011 zoveel mogelijk mensen gaat, een bijna on..
doenlijke zaak is. Met alle frustraties Yandien.
De manier waarop de Amsterdamse basisgroepen draafen
op dit IROIlent is bepaald geen waarborg voor kreatief en
fl.xibel v.rz.t.
De meeste van deze kritiekpunten gaan op de een of andere
manier ook op voor onze eigen groep. Per slot van reke
ning is basisgro.p Pipo bij d. voorb.reiding van de .....t.
l.ndelijk ba.isgroepenaxi.s b.trokk.n geweest.We reali
seren ons dat daarom de ontwikkeling die we hierboven aan
geven ook aan onszelf te wijten is. Onde invloed van
onze ervaringen in het voorbereiden van grote axies. is
er bij iedereen die deel uitmaakt van onze groep, een be
p.alde ontwikkeling in h.t d.nken op gang g.k....n. Dit
w.rd het duidelijkst na de blokkad.s op 1. 2••n 3 juni.
Zoals de meesten Nel weten hebben wij ons in het voor
jaar gestort op de vOI;niJereding van de Woensdrecht..

blokkades. on betekende een enorme impuls voor de basis
groep. We zagen elkaar veel. moesten er hard tegenaan
en moesten veel vergaderen. Maar we hebben ook veel kritiek
te verduren g.kreg.n in die tijd. H.t bl ••k moeilijk "'"
met een kleine aktieve groep een groot aantal mensen op
de been te krijgen, wat noodzekel1jk is voor een grote
landelijke aktie. Omdat er zoveel mensen nodig waren, be
tekende dit: konsessies doen aan onze oorspronkelijke
axieideel!n. In de loop van de voorbereidingstijd was de
axia die gevoerd zou gaan worden al lang niet meer onze
ixie. Het oorspronkelijke idee achter de axia was om
bestaande groepen te aktiveren en de gelegenheid te
geven om nieuwe groepen op te zetten. Het was naief van
ons te denken dat er bij een dergelijke groots opge..
u'tte ixia ruimte blijft voor ieders motivatie en axie
lIanieren. De praktijk leert dat een grote landelijke
axie niet ongestruktureerd kan. Toen kwam de bewuste
driedaagse zelf. De drie tenten kampen met die enorme
hoeveelheid tenten en mensen draaiden op een veel te
kleine groep aktieven. De meesten van onze (toen nog)
basisgroep hebben tijdens de blokkades ook in de pers
groep gezeten. In die aktiviteit liepen we er weer eens
uitgebreid tegenaan hoe frustrerend het is te proberen
een publicitaire axie op een nonnale manier in de pers
te krijgen.

Na de axia waren we uitgeteld van de enorrae inspanning
die we enige maanden geleverd hadden. Deze hele gang van
zaken heeft het denken binnen onze groep over landelijke
publicitaire axies, en over samenwerking binnen de basis
groepenbeweging, wel een beslissende wending gegeven.
Zoln beetje de helft van onze groep trok er al vrij snel
haar konklusies uit, namelijk niet meer meewerken aan
grote landelijke nies in basisgroepenverband. omdat je
daamee teveel irl moet leveren van je eigen axieidee@n.
De andere helft moest nog fi~n keer haar vingers branden
aan de voorbereidingen van de UF6 axie.
Binnen onze eigen groep kwam er zo een onderscheid te
liggen tussen mensen die(nog) l!Iel landelijk aktief wa-
ren en mensen die dat niet meer l!Ianm. Dit gaf al gaw
bepaalde problE!lll!n. Zo werd het bijvoorbeeld steeds moei
lijker om plannen uit te denken waar de hele groep
achter stond. Over kreativitiet en flexibiliteit ge..
sproken~ daar kwam niet veel meer van terecht. De jong-
ste poging tot de UF6 axie was. om maar eens een clichl
te gebruiken de druppel die de emner deed overlopen.
Een gedeelte 'ian onze groep was zoals S1ezegd aktief in
de voorbereidingen hiervan. Ook hier was een hele kleine
groep dezelfde mensen uitêindelijk verantwoordelijk voor
een axie waar nog een heleboel anderen aan Ill&e moeten doen.

ldeel!n di. bij onz. groep (..aar ook bij and.ren) leef
den,die van het MprikplanMzeg maar, konden uiteinde
lijk niet op voldoende steUR rekenen in het landelijk,
en werden dus onuitvoerbaar. Daarbij kwam dat degenen
uit onze groep die n1et aktief waren 1n de voorbereiding
het uiteindelijke axieplan niet zagen zitten, en daaruit
de konselcwntie trokken dat ze niet aan de axie mee wilden
doen. Dit leidde tot de nodige wrijving onderling.
Toen puntje bij paaltjeblam ging de hele u.ie niet door.
Uitgelekt. Geheimhouding bleek, na verscheidenen eerdere
ervaringen~ voor axies op dit nivo ondoenlijk. Zoiets
is, vooral als je maanden aan de voorber~iding hebt ge
werkt, bijzonder ,frustrerend.

Dit verhaal ....kt misschien wel duid.lIjk dat d. mani.r
waarop we met onze groep in het afgelopen jaar gewerkt
hebben, leidt tot onze opstell ing nu. Naar ons idee wordt
het hoog tijd om terug te gaan naar onze uitgangsideein
over het funktioneren van (bas1s)gr~n. Daarom gaan
we nu eerst weer eens met onze eigen groep aan de slag.
Ook bij OIlS wil n'iet iedereen evenveel tijd steken in
het werken aan exies en dergétijke. Haar wat we allenaal
wel willen 1s het op een kreatieve manier uitwerken

van ons verzet, waarbij we zelf de middelen willen be
palen. Verzet, niet alleen tegen kerngeweld en milita
risme, maar tegen een maatschappelijke orde, die zich
alleen staande kan houden met onderdrukking, bewapening
en vervuiling.
Ne stappen niet meer automatiscfl naar het basisgroepen
stedelijk. Bij uitvoering willen we zelf mensen die we
zien zitten erbij betrekken. We willen ons niet isole
ren, dat betekent dus wel kontakt houden met andere
groe!JE!n. r1aar hoe dat precies moet. daar zijn we nog niet
uit. Pipo is finito, maar de mensen die er deel van uit
maken nog lang niet.

f)n onze aktiviteiten te kunnen plaatsen is het noodza
kelijk de externe aanleiding tot ons verzet, de politieke
situatie in de peiling te houden. nu ziet de politieke
situatie er op dit moment bepaald niet rooskleurig
uit. Er worden steeds meer a-sociale regeringsbeslissin-
en genomen, aktiegroepen worden tloor steeds verfijndere
wordende repressie in de verdrukking gebracht, en de
interesse bij grote delen van de bevolking is minimaal.
Ook de basisgroepen hebben last van een dergelijk so-
ciaal en politiek klimaat. We hoeven er geen doekjes om
te winden dat de situatie bij de basisgroepen er be-
paald niet florissant voorstaat.Sinds Dodewaard is het
aantal basisgroepen schrikbarend gedaald, en daar waar
basisgroepen nog wel bestaan is een steeds kleiner wordend
aantal mensen aktief in het voorbereiden van axtes.Het
is wel vervelend, maar je doet er beter aan l1et te er
kennen~ en van daar uit te zoeken naar een alternatief,. dan
dat je de zaak voor de gek zit te houden, en doet alsof
je een kradltige sociale beweging bent. Dat laatste zit
eigenlijk nog steeds ingebakken in de axievonn die Qe
kozen worden. Op het gebied van de antikernenergiestrijd
bijvoorbeeld~ zijn de jaren dat je met duizenden voor
de poorten van Dodewaard zat voorbij. Op dit moment
zit het er niet !lauw in dat je weer een keel" zoveel mens
en m.obiliseert voor zoiets dergelijks. Het zoeken naar
verbreding in k.wantitatief opzictlt lijkt ons op dit mo
ment bepaald niet voldoende. Meer dan 2/3 van de Neder
landse bevolking is tegen uitbreiding van kernenergie,
en meer dan de helft voor sluiting van de bestaande cen
tra1es. En toen gaat alles gewoon door : Dodewaa rd en
Borssele blijven draaien, aan Kalkar wordt dciorgebouwd,
UF6 tr.nsport.n blijv.n rijd.n .n de UC" wordt ui tg.
breid. Daar bovenop komt het voornenen van de regeri ng
om er "0<) een paar duizend megawatt kernenergie tegen
aan te gooien.
We willen hier Ilepaald niet mee zeggen dat het geen zin
heeft axie te 'loeren. We willell er wel mee zeggen dat
het eens tijd wordt onze eigen aktiviteiten onder de
loep te nemen. In de loop der jaren zijn er etteltjke
axies gevoerd. Eigenlijk verbinden we vrij weinig kon
klusies aan datgene wat we uit onze axies kunnen Jeren.
Hebben ze wel het effekt gehad dat we voor ogen hadden ?
Hebben we wel de juiste vormen gekozen .om datgene wat
we duidelijk wi 1den maken ook werkelijk over te brengen?
Maar ook: konden we onszelf vinden in de axievormen die
we gebruikt hellben ? Allemaal vragen waar we alleen
onze eigen konklusies uit kunnen trekken.Voor ons wordt
het tijd om axfes van een andere aard té gaan voeren. N1ef:
alleen blokkades. dan wel bezettingen met zo veel mo
ge1t3k mensen, maar juist ook met kleine groepjes ver
dergaande axies opzetten.

Ne kunnen er van uit gaan dat we met een relatief
klein aantal mensen zijn~ _t beperkte middelen. die
strijden voor bepaalde idealen. Onze tegenstander is
in dit geval de overheid, de kernenergieloblly, het mili ..
tair-industrieel komplex. Die hebben meer poen, dus meer
mogel1jkheden~ dus meer macht. Kortom, die zijn uitein...
delijk veel sterker dan wij. Dan is het niet slim om
het aan te laten komen op het uitvechten van prestige-
slagen.We zullen ze verliezen c:.ndat we beschikken over
minder middelen. We kunnen wel hun zwakke' plekken o~

zoeken, want het staatsapparaat is bijzonder log.
Bovendien zijn ze bang flun gezicht te verliezen als
zijnde Idemokraties I, of als zijnde deskundig, of als
z1jnde noodzakelijk voor de beschenning van ons en het
land.
W. vinden het d....... g.en goed idee 011 ons t. blljv.n
bezighouden met de Uf6 transporten op de manier waarop
we dat al meer dan twee jaar aan het doen zijn. De ver..
rassing 15 er uit, ze weten waar we mee bezig zijn en
ze weten ons te bestrijden. In Dodewaard heeft de anti
kernenergie-beweging destijds een fl1nke deuk opgelopen.
Het lijkt on. ni.t juist"'" hi.r een prestigestrijd •
te leveren lilt de overheid of met al dan niet fascist
oide buurtbewonerssters.
Moraa'l van het verhaal : durf het aan om je op plaatsen
en manieren te laten zien die ze niet van je kennen,_
en di. je zelf ook nog niet kent. Duik op waar en op
he1;;..nioment dat je zelf kiest. Zet ze voor gek, dwing
ze hun ware gezicht te laten zien~ en trek je weer te
rug op .en m....nt dat j. z.lf b.paalt.

Amsterdam, november '84

Annette~ Chris,
Jan. Laeke.
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!:'te::' .::t~e v:" J:=.•tral•• en bet ocht.orwgo 

Ten twede wordt op de .. wiJse -r 11111 do &andecht 
pveat1.sd op rio1co' o V1lll kemooorJI.o. f4o di.akuooio o
ver I!.1Jowe kerru:entraloo a.. 10 snol -r ..., dialruaal.e 
word.., over boe w ......, de bootunda ~. ~ 10 
boort bot. 

T.., darde lt:um*l we oop.l ... t torMlo eo illtoroolo 
steun YllniODbtOD b1J 10111 .,..,_VIJl~ ~1>

-· De dri.Dkw.t.orbtdri j- bij'IOOt'beald litt.OD lot.
terlijli: .. tiplrllJk •t. do Trit.l...Io~ 111 lnm 
-· Er - ~ pen tod>nioken .. bet dri.Dkw.t.or "." Rottorda4 .. Dlll Ruc .... bet TritJ. .. te 1'111--
Tc v1ordo "'- onlanp Mil Uiltal llod.erlandM, Bal
Si• ..... lluitoe 111ll.Jouçotpon 111 bet lJ.al>urpe -
bij-. Zij beoloten daar do otrijd t.econ bot Trit1,. 
&1111 te b1ndto. De BelpD w1.llc bijvoorbeeld 1.n do Ar
- .... poot .-MAl"CC"' ca 10 voldoeade ..._ 
ter te trerpn~t .,. "- looi.npD van Tr1 U.. te ~ 
..... ...---kcal ... t.or ~ te bebboa. 
De "Arcc>-c:roepon• gun biortopo ût1M ~. 
Bk> 1.n1tl.Jot.lef ia ca U. bot dcor bet •- bedrei
sde pbiod croal aan te kopOft -vorplijk Atoc.YriJotoot. 
(na M111eudet1111io V1lll Jon. 184). 
rortoa, - Juridioch proooo put a-11.11 bet pbMl 
..., ~ aoUv1te1ten on la goon loaataancle 1r11. Mar 
a.. ..., ""lkcao aanvull..lnit bierop sijn. 

keerzijde 
llr ia ook ..., du144Ujko koerlij de. 
Bet proceo van "- atJ.cbt.l.n( Roillwat.or Mt do t\lilldero 
1.n bot weatland tocen do tnnao kalili1JMO bettt ge
leerd dat ao'n proooo ton langlopende 1a, vool pld en 
de nod1p voorbereiding kost. 
!en proceo soala togen de kalilll,jnen ia 1111 rochtll.uk 
n.o do ene part111ul1er 111 bot ene land, tepn do ander 
111 bet andere land. De rechtebeachonll.na V1lll do ....,._ 
deelde ia biJ cle10 -b.p1tollat.lo~ rechtoaeort rode
liJk. De ene part.lj , in dit gon.l de tW.ndora, cal..-. 
vindt ooilede van de andere part.l.J, "- lr:&l1odJ11&11. 
Er sl.jn ook andere rechteooort.OD _,... J• 111 prinol
po ook kunt werken. Bijvoorbeeld bet volbnrecht. Bet 
zoutvordro&, goolot.. tue ... Ilodorland 111 hukriJk 
-t.raotot..6la4 '77,)4,. ia daar Mil 'IOOt'bMld van. 
Haar V84k worden dit ooort verclraptn aloebt .,.pl .. td; 
MDCt.l .. claartepn ont.lnlrlon •-· VOllilaar dot de 
tu1ndoro bet bott 111 eigen band• -· 
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Vl.Jo bet volbarecht a.. do noderl.ondao .......-1nc .....,... 
oasd wordOD 111 verllond •t "- Tri Uuoverwil1nc do Bal
I"' .., de rr- op de n_. te t.l.kkii!.BIJ'IOOt'beald 
<*lt.t beide laacleo bo.ndelon 1.n otrijd Mt bet •otu.S
ot.1ll•-t.oc1noel, wunoor ID-richtUJ.- sl.Jn opgeotold. 
Oot bepnael boodt 111 dat do odl.i~ niet .oe 
- · Duo ook nl.Jot cle V11rwi1.11lc Mt TritJ. ... 
D1t ··-t.lll•-boc:lz>.Ml wordt ook 1n bet IDIUIIat.lof 
-Jaren~ Water 80-84 ~.Do ....,.,.tna 
ia .. t dat botrert. 1&11 haar ·~ beleid ~·· ., 
zou reiteliJk -bo~ ota,ppen tepn 8eJ«:ie en P'ronlt
rijk -ten ,_. BIJ "- bu1d.1p polltJ.oke veriloudiJ>. 
pn ia bet ochter 1jdale boop. 

andere juridiese ;:::::pl•s• 
Andere 1nganpn bieden de·B>.richtliJ""" 7~.., 76-
464, rupektievelijlc veroiate k.alitoit ~- en 
verant.re1n1.glng oquat.lea odl.iou. Vercler koat noc .., 
riJ handvesten, 111tln>ltJ.onale richtliJnon e.d. 111 aon
.. rld.ng. Voor de lietbobborat art1lt:aUD, soala no. 'Yl 
van bot l!matoo-verdrac, begilloal 21 van cle vorkl4r1nc 
V1lll Stookbola, oto. lngonc<ln sl.Jn er ...-& v1Jo de10 
Nchte-rt. liet pl'Obl- U. ochter dat dit al.l--.1 
uite~Jk niet aoveel bout snijdt, otdot dit recht 
:;~;~• ,.:~· Haar publiciteit brengt hot wel 

Een IIOpliJU 1ngong 1o ooJc bot 111temat.101'14l.o atrol
recht. Wat Je ~ probeert ia bij.....rboald via bet Bal
gl.Jooo "" Franse rechtH78teaa gedaan te kr1Jpn dat do 
exploit&ntOD ,..., de komcontralee beetrott word• .....r 
ov~. llr 1o ve1n1« f antoeia voor ooc11s te t»
gr1.jpoo dat do a... op auceee Yr1J klein ia . Zalta al 
...,.. bi,Jvoorbeal4 de Bel«1- e1p>ur VIJl 'l'l.bl.o«e -
clelOD 111 striJd Mt de ~~ daD DOC Ml dat ..,.._ 
wlijb tot ..., etro.t le1.den d1Jo 10 __,. 11 dot cle .,._ 
ploitant .... bet verdor gebru1k ..... lt:omcentraloo al
slet. 
Oot wil 111et ...., dot er bel--.1 pc qalJjlltleclaD := !:.. ~=:· de-t!:o..,~ t: loa1nc'P-
v1J•t erop dat te J.ace l0$1npppveoo n.o ~ 111 
de J..........UchtOD wordon -14. Kat 111111otor1o n.o 
Verteer on Wateratoot ia op dit plllt -toverpet .. .,. 
k-toer gevr&S&d. 

Alo eciJter bot bel.&Dgdjkete ... -et baalbare doal !Jo 
..t het procea te boreiba dat do zaak TritJ.101 Mt .,._ 
111 de polit.lok pat l.<rnm, ~ valt er •vencc>td te -
ken aan do ""'S"illjlll>tdOD dit bot 111tematJ.cau.l p!bllek 
recht d.i. vollaorearecbt, .., bot 111tematJ.onala otrol
recht bieden. Een b1J-.t .....rdeol 1a dat proctderon 
111 d ... r1eht.illg w1n1g toatOD •t sl.ch - bronst· 
slot 
Ket lrit.1ocha Muaa proberen"" een aantal Juriotc biJ 
~J-...,!!i': ~ot al te :W.,. ter.ijn •t 

Voor wie ·~ jllrioten• 111 de vr1endll1krizle '-lt1 
ze zijn van barto walkaD. 
Durnaast zoo bot a-1 sl.JD dat er U. ieder pval t
caleroteunl.ngasroop~~> lt-... 
Eén die s1ch bezig houdt •t bet vo.--len n.o wton
achoJlPilllJk •ter1&&1 dat de unl<lacbten ken oalerateu
-· Op de \1111tm"111te1ten te Aut.erdu -®-, Utroobt on 
111J- njn ..... en •t TriU.. bosl.g. 
De ander oou sl.ch over toalaververving -tOD buipn. 
Duo wie ons belpoo wil, Mt adv1eMn, belpoacle bondon 
ot t1no.ncioal1 
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VOLKEL-PROCES-VARIA
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teIo:l_(I1J·I:214U

werd dat wij op Volke' zaten, per helikopter naar het
bedreigde gebied .fg.r'isd. Hij verkle.rd. dot hij.
toen hij 0IIl 9.30 aankwam, ons in de hondenhottlten had
zfen zitten, en vervolgen~ lilt belcw.. spoed naar het
polltteburo te Ud.n was .fg.reisd, alwaar d. burgemeest
er en de officier vin justitie een krfsfscentl"Ull had
den gevestigd. V.n da.ruit h.d hij s....n ..et de offi
cier van justitie h.t beleid verder uitgestIppeld.
Zo h.dden zij in e.rste instantie b.pa.ld d.t .lle
akt1evoerdersters op grond van artikel 461 zouden Nard·
en gedagvaard. L.ter, teen b.sloten was 0lII led....... In
verzekering te stellen. is dit veranderd -in' art. 141
en .rt. 311 (openbare g...eldpleging en diefsUl met
braa~). Natuurlijk is dit .en pure l.ugen......r doord.t

;~.:ii~e~.~u:t~.~e:~trr.~et,i~=1~~:~~nl~te
weerleggen. Mocht er dus iemand zijn dl. oen fornulier
heeft waar deze .rtik.len wel op vermeld zijn. stuur
dat dan op ...t Jurj.n P.n7%odat we kunnen bewijzen
d.t .r op art. 461 .n evt. 350 in v'rzekerlng Is ge
steld. Verder verkla.rd. Van Loon dat hij opdr.cht had
gegeven om iedereen van eten te voorzien en dat uit het
interne rapport dat over het hele gebeuren is D'PPe--
..aakt blijkt d.t d.t ook breM..l Is geschied (7).
In datzelfde rapport had hij trouwens nog een aantal
leuke dingen geleHn. Zo stond erin dat federeen in
staat was gesteld om naar de wC te gun. wat dus ook
weer gelogen is. zoals blijkt uit o. de v.rkl.rlngen
vlln de ludl'bflachtbewaking.
Over mish.ndelingen bij d. id.ntifikati. was hBll ni.ts
bek.nd en ·uit hetzelfde intern' rapport bleek d.t .1
leen bij mens.n di. zich prObe.rd.n t. onttrekk.n aan
het maken van een foto. bijna liefdevol aan weerszijde
een hand tegen h.t hoofd W's g.legd 011 h.t stil t.
houden. Tot zover tij. van Loon.
OVerigens heeft Jurj.n Pen de officier gevraagd of hij
nog van plan was om te vervolgen. Zijn reaktie zien
jullie hier .fgedrukt. Pen heeft e.n boze brief terug
gestuurd. Verder is er nog niets bekend, ....r Ik be
schouw het als een verkapt dreigement 0lIl verder nfet
lIDeilijk te doen (processen tegen d. staat ••d.).
Als .r iets m.er over b.kend is zeI ik d.t gelijk
doorgeven•
Al ex en i k hebben bes loten om een proces tegen de staat
te voeren. Di t neemt nog wel enige tijd in bes I89. maar
als er wat te melden valt. zal ik: het jull1e laten weten.

Eerst maar even het geheugen opfrissen. Op 7 april
1984 is er door de basisgroepen tegen kernglWlld en
_UUariSIlle een bezetting van een gebouw op de basis
VolkeI uitgevoerd. Na ontdekking werden alle IIOnsen

die meededln afglvoerd en 1n hondenhokken opgeborgin.
Dit in afwachting van een IIllrechaussee-detachement dat
zich in afwachting van ons op Woensdrecht had ge
installeerd. In de loop van de dag is er zo het een
en .nder gebeurd. Hensen van de luchbll.chtb....king
liepen met knuppels te slaan t er is met een soort stat
liet ijzeren punten naar ..-.sen gestoken. er zijn

ntensen natgespoten en verder werd het iedereen verboden
011 nur de wc te gaan en werd er de hele dag geen
voedsel verstrekt. Ook tijdens de identifikatie (po
l.roid·foto en vingerafdrukken) ging het niet bepa.ld
zachtzinnig toe. Er werd geslagent aan haren getrokken
en in het kruis gegrepen. Vervolgens· werd iedereen
in verzekering gesteld op de artikelen, 461 (verboden
toegang voor onbevoegden) en 350 (vernieling). dit
laatste (IQdat een aantal mensen in de loop van dê dag
enige onenigheid met een hondenhok hadden gehad, zoals
II1j werd meegedeeld n.dat ik was .ang.houd.n. Nu mag
nienland in verzekerde bewaring worden gesteld op grond
van een van beide aetikelen.
Samen IIOt Al•• , die tengevolge v.n h.t n.tspuiten 2
weken liet bronchitis op bed heeft g.l.gen, ben ik e.n
kl.chtza.k tegen de staat begonnen. H.t eerste stadium
hi.rin is .chter de rug. namelijk het voorlopig getui
genverhoor. Dit ter v.stst.lling v.n de f.iten. In h.t
eerste verhoor hebben een aantal medeaktievoerdersters
verklaringen afgelegd wat er met Alex en mij liet betrek...
king tot bovenstaande punten is gebeurd. In de tweede
zitting zijn mensen v.n de luch1lllachtb....king (Oe Groot
en Mulders!) en de conmandant van de maresdlaussee
V.n Loon gedagva.rd. Nad.t we beloofd h.dd.n dat
we geen strafklacht tegen iemand persoonlijk zouden
indienen. waren de nensen van de luchtmachtbewaking
bereid (11 een aantal vlln bovenstaande klachten toe te
geven. Zo verklaarden beiden geslagen te hebben riet hun
knuppels, verder dat een srgt. van Duren niet <Ie stok. met
ijzeren punten had geprikt en geslagen. Ook verklaarden
zij dat niemand toestemming had gehad om naar de wc te
gaan en dat er geen eten was verstrekt. Het natspuiten
was volgens hen niet gebeurd. alhoewel er wel een brand
je w.s geblust.
Vervolgens kw.m majoor v.n Loon. Hij bevond zich in
eerste instantie in Woensdrecht t maar waSt nadat bekend

lIoo••ent..ad.
d;)~t«.l::"1.r van JUltitte, .

~~-
Petere.

.~.

In abtllOOl"d op IJ" achl"1jvell va. 28 nov••be" j.l.

bericht ik ij. dat allli b••Uedlll 011'.1" ...1 ot n181.

.ervol;:lna van da 4••ollat,.an.tall van de aevonde aprU

nos niet :1.. aer,clH.ll..
Voor wat betreft. bel"l ..b".....1I1& vap eell event"'81e

beaUall11l& tot ".rvolalng ua de r••41"an van a.
betr.rtenes. veraacbt. doet r.1ch bet. ,rabl.a.ll voor dat
ik dien t.e vat.en welke advoe.at VDOl'" walk. ".rd_ebt.

optreedt. liet ia aa.diJk aoa"liJk dat !on verband eet

eventue1• .,.reler. redd:l.vlll alaehte ••11 deel ••1"

cI.lIIonttrant_.. '.I"1'P1,0 wordt. Ook voor de berLc;btllllv1lli

wat er ••10 lJ.t tQto- lUl vlnseUrc1rlltanerlaal saDeIll't
18 zulks van belang.

Iilettall1n ban Hl bereid om. lnd1en ten a.nz1en

van IUe vlrdllcbtell I.n&elfde be.111.iJl6 wordt .eno••Il.

o all hun ••••p_.kpulllt t. b.lcbollWln IR U OTer eell

IR .Ild...• .eolldllin. t.e doen,

Aan de he.,. al". J. Peil
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Geaehte heel',

Uw brief VAn 301lO'Yember 19811 noopt mij tot de volSl!lnde
I"'eaktie.

Het verblut tDij hoSelijk dat SIn beal1aainB o ...er de
vervolglng van de d.emonnranten nog niet 18 genomen.
Ik .,er&oek l,l mij 111•• t.e d.len waarop deze beell11ains
wacht en bl"J1nen welke terlllijn deze beslisllng t.egellloet
S.:.l." kan vorden.

Ik kan u .ee<lelen dact 1k u eesehreven heb n_ens alle
l1emonl5trlnten.
Onbekendheid met de feitelijke eanl van zaken bij akt1es
• 11 die te Velkel doet b1j u waaralhijnl1jk het .,ernloeden
rijzen dit dH nlet~ ju1st kan zijn.
rer tedicbting; bij eon aktie ala de:o iB het gebruikelijk
dat tevoren een allvokaat vordt verzocht rechtsbljsta.nd :e
verleIlID,. indien dit nodis h. 11'1 ht ol:lderhavis. seval is
dat gebtll,lrd , ik heb I!ezegd dat ik .1n dat geval nltuurlijk
niet alleen alle delllonstral'>ten !.ou kunnen bezoeken: Ik
heb .ansegeven dat .1k l1e z.ak dan aamen zou doen !Mt Olav
HuUl'1Itln8, en dat vij beldlll'> een beroillp zou<len doen Clp
kantoorgenoten of al'>de..e advokaten.
In de praJr:tljk heeft dit aldus. U.1tC8Werlct dat Oln HUurr;ans
en .tk vel"ger.eld waren VIn kantoOI"Cenoter.l.
0]) IiIlg Daar de luchtmacl:ltballis U. 20als pbrulkel.1jk, door
de demODst..anten bespl"Okell naar velke ad.vokaten zij zou;en
vl"a«en.

AID <Ie Orfider van "'uaU tie
fltl" I.Jol. Peters
Poatbus 90155
5200 MG •s HBflTOGEJIIOSCIt

7 decelllbcl" 1984

8,lrel, Van Keraberpn en Sleebo I 3tllit
JP/af
uw klnlllel"'k: Kab.OI6/190/8~

.........Ien MI Ge."" ...n A$r"_
MtIIPl'IIM'M&>t>t
Mr Pte1l'f Ii",~r\llr

Mrl••"M."n"",... \
MI Ju.tI"n """-
lot, TI'.r.",R,~'l'

Iof:o<.rel..eKfn flll'n VI" ""Il'rll
Yel8M8 D'>dt-Io'
"",na Z".,,,''''',,

~Ó;~':n~;l~;;' ..
lel..lf'11r. r:;~o· L~t.:.','''1•••1'/1'1 H,~'"

Een ,root dellli van de demonstrllntl!ll'l had nlllllkaal"tje, van
llIij bij zich. Of de namen ViQ Olav ""urmiln$ en IIl1j op ~,lin

hand gesChreven.
II klint. er dlis pvoesl1jk van uitpan dat lk Optreedt nallleM
all~ dOODst...nten.
Vervolaens .aak ik 1,1.1 t uw brief op dat u de besliaa1ng
tot "llrv(ll,1nl afhllnkltlijk t1tltlt vin eventuele ~('1<live.

81... wordt een cahael nieliw lIt...rrechtel1jk beleid 18-.
lntl"oduceel"d, dat 11.1. t.oel1cht1n, behoeft. Op wat VClOl'
reeidive Iioelt u? lellenten bebbell er <lril'lCend belani
bij te veten .... t er h1er aan de !land 1S.
..arb1J h.bkn kl1.nten er lnmiddals lanr;Zallerband
recht \:lp te weten Vitn welKe feiten zJj verdacht worden,
Inversekerincstelling zou, Jl.aar ik .I".c:.ntali~k nor

:~~':A:a:eM:;~r~er:~ ~1J;np~~~l\f:v~~e~1l~e~~Il~r1j~~
atalleJl indien u lIIij liet veten op ,~cnd waarvan 11
M.llt d.t de lIep.UDgen van deze .rtikelen djn «e_
scl1oaden. Vervo18ina cp .r'oad van deze arUkelen lijkt
mlJ in ieçter leval 'foletrekt blilten lle 01"4. en ik lIOal
d.n OOk nlliena Klleat.en zonodlc Ha bezwaarsch..1ft
t ...a de d.cv....dinC indienel'>.
Hear rllelU l.tjkt. eel) ......ol.ill6 !;lp arond' v.n II't.1,61 Sr
en, .ia.chien. vervolclnc op «rond y.n art. 350.

Ik: ver:toek: u mij per omgall!1.de het sChaduwdosli.r in
dl:=zl zeak te doen toekQlllen van'Ue kIlenten.
Daarbij verzoek 1k u lIlij kopieän van de lI1taereikU
inverlitekel"lllsstellill.Sen en dagvaa..<I.tnSel'l te doen to.
kOllen. SIlIt 1:1 HOed gebruiK dat ~eite aan de raadslieden
tel" hand worden gesUld, _it betrellr het dat dit nat
.11 «esc:hied.
Dete :laak: kielIlt temee.. omdat twee k11enteJl oen pl"ocedure
te@iln de Staat aanbansig willen lIlake"', waarb1j. o,a.
betoO,d zal l%l"den dtlt zij wedel"rethtelijk van hun
vrijheld zijn beroofd. Ook .nde!"e dem.onstl'anten over
vegen zo'n pl"OC8dllre aanl:lancig te lIaken. Met het 00'
daarop :ls het vin bet srootste belans te weten vat er
nu preclllls op de 1Dvel"Zeker.ingstell1ng neert gestaan.
H.t sou 111. i. _n ODsewenete sitllat1E zijn, .indien de
Staat eerat en..echtmatlg handelt en wederrecntelijk
van de vrijheid berooFt, en vervolgens weigert de
bewlj8stuld;en hlervoe.. over te h:uen.

Ik vil OVlr het principe van de h1el' aanhllnl!ige proble
lIlatiek DOg een opmerkin, maken.
Het Wetboek van Strafvorderins verplicht niemand om
OP vrageIl te antwool"den en evenmin 011. ZUil naam te
noellen. 1)1 t 1a een fundam.nteel blsinael van olla
st..afrecht.
De konsekwentie die door u ia setrokken. aowel op
de dal dat de "iladslleden trachttel1 de <1emenstranten
te be:toeken als ln uw briet van lO novefllber 1984,

is "silllpelweg dat in <lje situaties .ell s_n recht
heeft op rechtahulp, in ieder geval niet van de
e1een .<lvokaa t.

Het- beglnael d.t le.and retht heert op l"e~htsblJstand

wordt !'Ilel" op tundall!mt.ele wijze Seschonden.

Ik P el"Van uu. dat de blnnenhndae veUicJteidsdhnst
en <le J1111iUlre. lnUchtinlCndien." u illllld<lela 'f'oorzien
hebben van vrijwel alle nallen yan dlll del!Onstranten.
Een a.ntal namIIn waren .. reeda bekend. OIlldat. Ilonaen
ldent1tikatfePl;pleren blj %:leh l'ltdden. nu is o.a.
terug te vlnden i:n het. ttetekenen v.n eer. op nalllll en

~~~:du~nl'lg:::;ll:e::~a:=~~~nin het voorlep.18
cetuisenverhoor 4at dOOl" twee de\llon.tr.nt~n :h gehouden
bij de Rethtbank te Den HUI.
I)e eyat.elllllUeche -en pel"'llanent.e intiltratie van inlichtingen
d.1ensten in de Vl"edesbeW'e,iq heett dlll lnt.st.e tijd boeal
wat pubU('ite1t .ekresen. Ik acht. bet nOill .ch.1jnl'l~lUI

lndien u doet alsof u noe Steeda niet OVtr de namen but!'li"t
die bij II-e in uw buit :.!jnde 'tinseratllrllkken, fUmll en
fo,"o'. horen. .

Ik l!0\l net bijzonder op prljs atellen van u te mosen
vernemen Wilt. de reden ls ,geweeat van het maken van de
videorthil!l en tot welk 010111 deze tot nu toe :tijn sebr-II1kt
en in de tcekomst neg 1;1I11en worden gebru:'kt. J)u14el1jk
heid op dit punt lijkt mij drin,end .ewer.•t.
Het ie 'lij bekend dat just1tie zlch op het atandpunt
stelt dat na de lnVel":!:ekeriqllltell1ns een .allUl hande
111'>gel'l., vaaronae" fUlIen, ia r;eool"loofd.
IJl dat geVill geldt het. dan toch 1n ledel" geval n1et voor
de eroep demonst..anten llB?) Iiie I'>.tet in verukerins
z;1jn Celteld •
Ik vel"J.:oek u mlj te laten 10leten hoe u due 38 lIit de
T.1deofllmll Behouden hebt dan wel hoe \ol rechtv....digt
dat ook :t1j leflllld zijn.
Ik ZOII het op prijs stellen kenn.1:s te nemeR van het
MIlIaakte 'lldeomateriaal om te IrOl'>troleren of een en
.nder jllist en korrekt la af.ohandeld.
Daa..bi j "enoek UI u 1II1j te laten weten op erond Wllal"1'an
\l .em..nd h_ft dat ook de advoketen in de onderha...ise
nak @iefilllld moest.en lfOl"d4!m.
In de lan.se pel"10dll dat lle 5 raadltlieden 11'001" het hek.
van cle luchtlllatbtbal!lli bebben dO\:lrl:ebracht Zljn ldj
u:ltvl?eriC, en Vin alle kant.n, dool' personeel van d.
luchtlllachtbllsl" geribd •
0IIl redeaen 1n de ge:E.1n$sfeer lelelen. en ook ui teen
oocpunt van !eachiedsehrijvlng vin de 1l0~1ale a<lvokatuur
lijkt het m1j ven!!el1jk dat de rsadslill<len in het onderw
hllvi!~ «evalover een kop!. van het fUlJC":llterh,al. wailllrop
z1j zelf zijn vastgelegd. kunnen beschik;':en. OVeril!enS
lijkt lIIij dit ook kOr'rekt in 't'~rbllnd lIlet de auteurllwet.
lk gl er h1ert:llJ u1teraard van u1t dat IJ nlet OP het

4;
staat <lat ook de raad$lleden ir. verlitekerinJ

waren elltelà.

a end,
J. Il.

akties tegen de invoer
van Namibisch ur.anium
voor de Britse Trident

""SE
In Engoland. zijn er in begin november op verschillends
plaatsen skt1ee geweest tegen de import ven Jluibi.e
uranium. Dit wordt ......chijelijk gebru1Jct, vo<>r het
Britse l'rident be\IS.~.De proteeten von
den onder andere plaate in Capenhurst (uraniUllVer1'ij
kingsfabriek), Springfielde (uraniumbrendstor fabriek)
B.N.F.L. (Britieh Nuolear Fuel Limited) hoofdkwartier.
en bij d. militairo reaktor Cbapelcros•• Onder do do
monstranten waren C.N.D. (Campaign far Nuoleer Dieer
_t) skt1visten, anti.....portheid betogers en steken
d. mijn liSrkersI

Het Namibische uranium wordt vermoedelijk voor
het Trident programma gebrtrl,kt o_t dit het enige
land is dat geen beperldngen .telt ..... het gebruik ven
het gewonmm uranium..

Voor de kernkoppen en onderzeeërs heeft men hoog
verrijkt uranium (meer _ 90 X) nodig, tezamen met
natuurlijk uranium en plutonium. Engoland. ontvangt el
sinds 1961 verrijkt uranium ven Amerika in de ruil
voor plutonium, -.. zal dit binnenkort gedeeltelijk
.elf kullnen msken in Capenhurst.

Ondertussen wordt el' nog steeds uraniumoxida in
gevoerd _ het continent door F. _ end Bon
uit Morecombe. Zij vervoeren het spul vsak in ongemar
keerde vrachtwagens near Springfield. en Capenhurst.

non-proliferatielverdrag:
vooruitzichten en pro

blemen
WI~

In het november llUlIllller ven Not Men AplI't, de
krant ven tbe Friends of the Elsrth, geert Welt Patter
soo een be8~ over het non-proliferatieverdrag.
In september 1985 zal er sen derde internationale bij
een!<ouat zijn over dit verdrag dat sl in 1968 door
verschillende landen ondertekend is.

H.t verdrag verplicht ds pu-tners be\lS.peningsre
duktie na. te streven. de verspreiding van nucleaire
wapens door nucleaire handel tegen te gaan !!l om te
voorzien in energiehulp aanàe derde wreld.

Dit verdrag feelt op alle gronden. In zijn arti
kel geeft Walt PattGrson een opsomming van de soend
ingen, onder andere I
- in 1971 verkocht de V.S. (wel verdragspertij) een

reactor aan Brazilië (geen verdragspartij).
- Duit.land (wel verdrag.plI'tij) voorzi.t in 1975

Brazilië van maar liefst 8 kerncentrales een opwerk
ingsfabriek en een verrijkingsfabriek, (beiden .ijn
in staat materiaal. voor atoomwapene te produceren).

_ in 1976 sluiten de V.S. t de Sovjet Unie, Engeland,
FraIJkrijk. Duits1and, Canada. en Japm. een verdrag
over het vervoer van radioactieve stoffen. ditver
drag gaat echter veel minder ver dan het NPT en ls
als zodanig e~ ondermijning hiervan.

Kortom, het verdrag staat onder grote spemdng,
en we moeten maar afwachten hoe dat zal aflopen.

is altijd
plutonium WI511

Hanfort: het
hetzelfde:

Een rapport over de pielo.pltttonium uitstoot in de
PUREX opwerkJ.ngocentrele in _rd (1Iásb1ngton;V.S.),
maakt duidelijk dat'er op eèD. BlOllent tussen November
1983 en JlIl1llEU"i. 1984 .en elpha-deeltj.s uitstoot ....
die IllB8X liefst 200 keer de limiet overschreed. ,Het
rapt:ert 'Wij st er ook -op dat er geen radioactief verval
wast hetgeen wijst. op een Plutoniumuitstoot.

De P.U.R.E.X. (plutonium uranium extrsotion) op..
werk1ngsfabriek werd in novem.ber 1983 heropend na een
sluiting ven 12 jeer en werd in januari 1984 weer
ploteeling gesloten. Officials heropende de fabriek in
februeri dit jeer en zeiden dat de straling.bron niet
plutonium \lSe en dat de plutonium .uitetoot niet do li
miet overe_.· Uit allerlei rapporten bleek dat ze
gewoon logen.

Dr. Allan Benaon, een onafhankelijke kritische
wetenschepper, heert verschillende onderzoeken uitge
plozen en concludeert hieruit dat streling. plutonium
uit.toot, blootstelling ven de bevolking, gevolgen bij
de bevolldng. enz. enz. veel hoger zijnt d8n welke li
miet ook en welke. berekening van de regering dan ook.

Bevolldng V&lI. de omgeving van Hanf'ord. zoeken wet
gevende akties om de 8~t de llOge11jkhe1d. te geven
PlJREX te controleren. PlJRI:I wordt voor de wapenp1"?duk
tie gebrtrl,kt en het D.O.E. (departement of ene1'1!Y)
hee:t't een vergunning om PUREX te laten werken zonder
enig toezicht en regulatie door andere federale en
staatsbesturen.



WAARSCHUWING

anti-militaristiese
ANTIMILITARISTIE3E DAGEN IN NIJM!llElI dag en
In de week na Pasen, wn 10 t/m 14 april, worden in
Nijmegen landelijke sntindlltari.Ue.e dogen gehouden.
Het doel van de b1jeenkOllSten is drieledig: het infor
Ileren over de verschillende vormen en invalshoeken van
de antimilitarist1ese strijd; de verschillende vormen
van verzet mat elkaar konf'ronteNnI het streven naar
nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden op anti-
militsrisU.. gebied. '
De voorbereidingegroep, bestaande uit 15 mensen die ak
tie!' zijn in de antimilitariBtiese beweging, wil mensen
uit diverse pacifistiese en antimilitaris.tiese groepe
ringen rond de tafel te krijgen, om de verschillende
aspekten van bet antimilitari5tieee verzet diepgaand. te
bediskussiëren. De eigen ervaringen en aktiviteiten van
de deelnernenden etaan hierbij centraal. Daarnaast· vin
den er informatieve aktiviteiten plaats, met als doel:
een breed publiek kennis te loten msken met het veal
zijdige sntim1litsri.me.
De, voorbereidingsgroep heeft een voorstel voor de in-:
vulling VBll de dagen het land in gestuurd. Voorgesteld
wordt om de ..-u.skuss1e en informatie rond 5 hoofdthema' s
te 'centreren: .
a) de motivaties en inspfratiebronn.en van de an:t1m1J.i-

tsrist1eee strijd.
hl de idoe1ogie van het militari.me.
c) antimilitarisme en repreesie.
d) antimllitarisme en ekonomie.
e) verzet in binnen- en buitenland.
De definitieve opzet van de dagen wordt aan de band van
de kritiek: op dit vooretel uitgewerkt. De voorherei
ding.groep hoopt dot het initietisf aanslaat bij de
grote groep mensen die in de paci!'iBtiese en antimili
tsrloUe.e beweging aktief i ••
"Nederland kent een rijke 8lltillillt.aristiesa traditie.
Nog steeds zijn er een heleboel groepen aktief' op dit
gebied, maar bet ontbreekt dikwijls aan goede samenwer
king en aan goede toekomstperspektiet" , verkl.aa.I:de een
optiJlisties lid van de voorbereidingsgroep.
Voor meer informatie:
AntlmUitaristies buro IDe Muiterij 1

Pontanusstraat 20-22, Nijmegen.
tel. 080-231708

Uitgeverij 'De Haktol'
Po.tbus 1252, Nijmegen
tel. 080-229838

'.

Van.af 16 lfovemDer 1984 is de driedel.ige videoproduktie
Kernenergie Geen Doden Waard wor vertoning in heel
Nederland te huur. Voor de inhoud van dit programma oot
50 minuten per deel duurt, verwijzen we naar de bij
cmeclub verkrijghsre informatiefoldsre. De huurprijs
per deel is /150,-, voor donate1.U"s 175.-. Een abbon
nement kost 1300,- en voor donate1.U"B koot dit abonne
ment 1200;-.
Voor 1nlichtingen en boek1ngen:
CINECLUB VRIJ1IEIDSfIIHS
pootbus 1626
1000 BP Am.terdam
tel. 020-250045

cineklub

Ondoordacht ?

Ergens is het een ideale aktie. Met hOn alal1ll
systeem zet jij de stad op z'n kop. Er zijn niet
veel mensen voor nodig, dus de kans op uitlekken
is klein. r~aar daarom is het ook een eng aktie
middel. De sirenes kunnen 'Ook aangezet worden
zooder dat goed is nagedacht over de gevolgen,
voor een twijfelacl1tig doel. Bv.op zondagoch
tend, midden in de nacht of tijdens de doden
herdenki ng •••
Wij hebben de aktie midden op de dag gedaan.
zodat mensen er lIinder hard van zouden schrikken.
Het was de dag van de Kamerdebatten over de
kruisraketten, waar veel publiciteit over was
geweest, dus men zou wel snel door hebben dat
het een aktie was.
Wij hebben wel goed doordacht deze aktie geor
ganiseerd. We hopen dat e-entlJele I'lavolgersters
ook goed de eventuele gevolgen zullen realiseren.

tel maat 8) dan zie je een zwarte knop. Als je
die dus indrukt".••• tèèèèèèt : En als je het
klepje weer dichtschroeft met een dun blokje
hout PJJID) ertussen, blijft de sirene loeien.
De klepjes zijn vaak vastgeroest. dus het kan
lang duren voor je ze open hebt. Daarom is het
slimmer het vantevoren te doen. je draait de
stoppen in kastje'l 105. dan schroef JE! het
klepje open. stukje hout erin, klepje d,icht.
Daarn~ hoef je alleen nog maar op het jlJiste
moment de stoppen vast te draaien. Pas wel op,
want er staat 380 Volt spanning op, dat is le
vensgevaarlijk.

Of hou je meer van sti 1te ?

Voor alle mensen die we die woensdag overlast
hebben bezorgd hebben we nog een ti p. Voortaan
ka.n je elke eerste lIaandag van de maand de BB
sirenes bij jou het zwijgen opleggen. Je schroeft
gewoon het stoppenkastje (nr.1) open 2 draait de
stoppen los en schroeft het kastje weer dicht.
De sirene gaat gegarandeerd niet aan en wat zou
er strafbaar aan zijn1

Een verzameling mensen uit Utrecht. 11' '4

ZAT 22 DECEMBER ," RÖS;~i~~und das illegale

BUS NAAR ~. geschäft mit dem Namibia
e,e Dit i. de titel van een maar lief.t 228 ~~. c::

ENGELAND :'\,'t),:

",-l<w tellende .tudie over de groot.te uraniwmijn m de we- ~
'or relde Het is g>emaakt door een Bremense groep van de PJ

:~l;:=:i:~:~~t ~~~B=-~~~~~~n ::5

t e 1 0 20 9 7406'4 ~ en zodoende zich verzekeren van de nodige uranium en
, <:::> dit alle. met behulp van Zuid-Af'rika. Dit ie een

en 622932 ~ groff'e schending van het eerste deareut van de UNO
waarin staat. dat. de winning on export van ertG uit

O5a 14a14 ~ Namibië verboden ie.en... Q.r..0 De .tudie toont ook aan dot juist do lenden uit
,,~ de contact-groep die "voor" de onaf'hankelijkheid 'Vl!Ult e gen ke r ne n.,e r 9 i e Namibië bezig zijn dezeUde lenden zijn die recht.tr-

v. eeke het Namibies Uranilill gebruiken (Eng. ,Amerika,
VOO r Gree nham Comm 0 n vro uwen Frankrijk, Canade en Duit.lend), geen wonder dus dot

het met de onafhankelijkheid van Namibië n1e~ zo'n
V0 or de mt j nwe r ke rs vaart loopt. De Utel van het boek isdus:''Roo.1ng

und das illegale geschaft mit dem Namlb1e. uran.",
en is verkrijgboar hij de Anti-Apertheidebewegung
Schildstrasse 1, D-28OO Bremen 1, FRG. Ret kost 28 [N.

AFCENT marsjaar

50 plus tegen
kerngeweld

Dit is een groep van ouderen, die solidair met jong
aren, geweldloos actie wil voeren tegen (kern)gewld.
Wij deden 'dit al in Dodewaard, Petten, Brussel. en door
deelname aan de grote demonstraties in Amsterdam en·
Den 1Iaog. ->-••
Vijftig plus heeft vrijdag 12 oktober een .tond .-
op de "activiteitenmarkt" van buurtcentrum nttAnkern in
Amsterdam-Slotervaart. Er was bijzonder· veel belangst
elling, ook voor ons I Zodat weer een heleboel mensen
met onz~ groep hebben kennis gemaakt•. Dit zou nog veel
vaker moeten gebe~. Wij zijn altijd bereid il>.licht
ingen te seven en daartoe eventueel standjes te "beme
nsenn. Het adres van de regio Amsterdam 113: Luc! Venema
Keizersgracht 26280\18 te1..258J4J
Informatie bij' Relly Monrilt tel'448294

Am.terdam
R"""l' Knuttel tel, 033-631863
Ameref"oort

Afcent, het hoofdkwartier voor Midden-ElJropa van de
Navo, is reeds jaren het mikpunt van demonstraties.
Wat in 1972: in de vredesweek begon met een anti-Nato
mars onder de leuze "Happy End Afeent", werd in 1975
weer opgepikt door de PSP .. Zij organiseerden voor het
eerst op kerstnacht een bijeenkomst die in het teken
stoltd van het pacifisme en als aanklacht tegen geweld.
Geweld wat ook: door de Navo~ al dan niet rechtstreeks,
gebrlJikt wordt in diverse landen.. De kerstnacht werd

gebruikt om te wijzen op de funktie van de Navo en om
Kerstmis weer tot dat feest te maken wat het zou me
ten zijn. nl. een feest van de vrede. Vanaf 1975
breidde het aantal medeorganisatoren zich gestaag

uit met vredesgroepen, politiek.e partijen e.d. Ook het
aantal deelnemers groeide ieder jaar.. De thema's/leu
zen varoiee~ van' -hoe reageren we op het niel1tle fas
cisme" via het algemene "limburg voor de vrede" tot
lIlBan net militarisme". Na verloop van tijd bleek ook
dat zoals ~rstmis een faJIiliefeest is~ ook: de
kerstdemonstratie een soort familiefeest was van
de vroedesbewegi ng. Men zag er el kaa r i eder jaar om
ervaringen uit te w.isselen, gezellig wat te klet-
sen dan wel weer moed en strijdlust vergaren voor
het nieuwe jaar. Nadat op 31 mei 1983 nog een de
monstratie gehbuden werd 011 aan te tonen dat het
dertig-jarig bestaan. van de Afcent geen reden tot
feest is. dreigde de traditie van de kerstmaros i,n
datzelfde jaar verbroken te worden, doordat de 1~

teresse voor dE! organisatie er van minimaal was .. Op
het laatste moment is el" dan toch nog een Dlokkade

;in::\~=~~~:t~;e~ea~o~:s g~;e~~e~:~d~~~ :;ur-
lager dan andere jaren. Daarom willen. we er dit
jaar al de aandacht op vestigen dat er op 24 decem
Der weer een demonstratie is naar de Afcent. De si..
tuatie is nl. tov. twaalf jaar geleden niet verbe
terd~ het geweld en de bewapening van de machts
blokken is eerder toe dan afgenomen en de vrede be
perkte zich meestal tot twee dagen per jaar: eerste
en tweede kerstdag.
Daarom verzamel u allemaal weer op 24-12-1984 op
het Koutenveld in BrunssUII. Om 19.00 uur vertrek..
ken we naar de Afcent. Naderhand is er in jeugd..
huis Sheltur, Ho 'ke1beekerstraat 3~ de mogelijk-
heid om bijeen u komen.

LAATSTE
Terwijl de Tweede Kamer druk debatteerde over de
kruisraketten,.. hèbben. wij woensdag 13 juni rond
kwart voor' twaalf 1n Utr.echt 12 van de ,:!:35 8B
sirenes aangezet. ·Tot ,ruim 'een half uur daarna
bleven.ze in de hele stad hoorbaar doorblèren.
In oorlogstijd' is ~oln aanhoudende toon h~t te
ken dat de óverlevenden weer uit hun Schullkel
ders klJnnen krui pen'.

hoe werkt het:

De BB:"sirenes kunnen op twee manieren aangezet
worden:
-centraal~ allemaal gelijk dus, vanuit de betref
fende kringcommandobunker van de BB. Daar zijn
er in elke provincie 3-7 \lan.
-met 'handbediening, dus bij de sirene zelf. Oat
i 5 voor het geval dat het eerste systeem uitge
vallen is.
BB-sirenes zijn meestal niet zo moeilijk te vin
den. Ze staa.n over de hele stad verspreid. tel
kens zo'n 600 meter van elkaar vandaan. Ze staan
altijd op overheidsgebowen: openbare scholen 2

gebo~en van 9_entediensten of de Rijksover
heid .. ' Soms ook o,p t1emeente);",woningenof -flats.
Altijd ~p wat oudere gebouwen (het systeem be
staat al een tijd) en 'op een hoogte v,an 15-20
l1eter, net iets hoger als de huizen er omheen.

Ergens aan de muur van dat geboUw vind je een
aantal kastjes en een stroomleiding naar de si
rene toe. Op die plek kOllen drie leidingen de
grond lJit:
-een stroomleiding van het GEB. Deze voert de
stroom aan (380 V ~) waarop de sirene werkt.
De leiding komt uit in een stoppenkastje (kast
je nr. 1).
-een PTT-leiding. Dit is een huurlijn, een
permanente schakeling tussen bunker en sirene.
Hierdoor komt het signaal als de sirene's cen
traal aangezet worden. Deze leiding komt uit
in kastje nl.lJllller 3.
-een aardleiding. Hiermee is kast nr. 2 geaard.
Zo zit het in Utrecht in elkaar. In andere ste
den ziet het er misschien wat anders uit met
die kastjes. Het systeE!lll moet echter overal
globaal hetzelfde zijn.
Op kastje 2 zit een klepje. Als je dat klepje
openSchroeft (met een dopsleutel of pijpsleu-

tien
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