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DOMME , VERSTANDIGE, EN 

WIJZE MENSEN 

Domme mensen spreken holle 
woorden, 
Verstandige mensen spreken 
logische woorden , 
Wijze mensen zijn woordeloos . 

Do~e mensen hebben grove humor , 
Verstandige mensen hebben spitse 
humor , 
Wijze mensen hebben milde humor . 

Domme mensen ergeren zich, 
Verstandige mensen verklar en , 
Wijze mensen begrijpen . 

Domme mensen vervelen zich , 
Verstandige mensen hebben het 
druk , 
wijze mensen nemen de t ijd . 

Domme mensen verbrassen , 
Verstandige mensen sparen, 
Wijze mensen delen uit . 

Domme mensen misbruiken de 
natuur, 
Verstandige mensen cultiveren 
de natuur , 
Wijze mensen begeleiden de 
natuur. 

Domme mensen leven er op los, 
Verstandige mensen leven 
verantwoord, 
Wijze mensen zijn. 

Domme mensen zijn simpel , 
Verstandige mensen zijn 
gecompliceerd, 
Wijze mensen zijn eenvoudig• 

Paul Salim Kluwer . 
(Verrassend nietwaar, dat ~, 
mensen, vaak deze drie 
blijken t e zijn? Red.) 

. , , 
J.O- een 

BERICHTEN 

DE EUPHORIE VAN BRUSSEL 

Laten wij beginnen om beknopt en feitelijk een 
overzicht te geven van wat op de NAVO-topcon~ 
ferentie op 29 en 30 mei j . l . in Brussel aan 
besluiten uit de bus gekomen is. 
In de eerste plaats de door President Bush van 
de V. S. voorgestelde en door de Bondgenoten 
verwelkomde forse vermindering van de conven
tionele bewapening en de troepenmacht in Eu
ropa. Het gaat hier om een inkrimping van de 
troepensterkte tot 275. 000 soldaten van de 
NAVO èn tot een gelijk aantal van het vlarschau
pact. Dit betekent voor de V. S . een verminde
ring met 30. 000 man, en voor het Oostblok een 
vermindering met 325. 000 man . Een zeer verras
sende stap van Bush, evenals zijn bereidheid 
om ook gevechtsvliegtuigen en helicepters in 
de voorstellen te betrekken . Wat deze beide 
laatste betreft, moeten zov1el NAVO als War
schaupac t de kwantiteit verminderen tot 15% 
beneden bet NAVO- peil van nu. Voor het Oost
blok betekent di t: verminderingen met 40 tbt 
60% .. 
Bush heeft hiermee klaarbljjkel ijk de onderhan
delingen in Wenen over de conventionele bevJa
pening een krachtige injectie willen geven, 
zodat de voortzetting in versneld tempo kan 
plaats hebben . Zijn schatting is nu , dat die 
onderhandelingen bi nnen één jaar tot een ak
koord moeten kunnen leiden . Ook de uitvoering 
van genoemde maatregelen moet in zijn visie 
vlot te verwezenlijken z~in : na 2 à 3 jaar 
hoort men daarmee klaar t e zijn . 
Dit alles wordt dan de verplichte ouverture 
tot het spektakelstuk over me kerm-Japens 
voor de korte afstand . De begeleidende muziek 
- om maar even bij deze beel dspraak te blijven -
begint met een zwaar geaccentueerde opmaat : 
geen feite~jke onderhandelingen tussen de s .u. 
en de U.S . A. dan nadat de Sovjets zich hebben 
ontdaan van al deze kernwapens boven het aan
tal dat de NAVO t hans''bezit . Wat overigens 
niet onredel~K genoemd kan worden. In concre
to betekent dit : dat het Oostblok dient t e 
starten met het opruimen van + 1400 - 88 = 
+ 1312 Lance lanceerinric~.miiux;: ·==a~· . ::!.t. etlfr::::::::::j:::-;1 

:- 600 = + 3400 Lance rake~ e~ ( -
Na deze ë galisering begin1 de freidte~&s' _: 
vermindering "tot gelijke · con rolea.r P..are 
niveaux. " Let wel : geen t d ale,.afschafÎl.Il~0 , 1 "'&"IJllff'~" r ".1 
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Zulks vanwege de "geloofwaardige afschrikking".(!) En wat gebeurt er met de 
resterende raketten? Worden ze gemoderniseerd?, zal men 'Vragen. Daarover wordt 
niet expliciet gesproken. Er is alleen de aanduiding, dat deze wapens up-to-date 
zullen worden gehouden. Woorden, die ons helaas maar al te bekend in de oren 
klinken, woorden die in het Kurhaus te Scheveningen een mystificatie bleken te 
zijn. Woorden, die toen de dreiging van een nieuwe wapenronde inluidden. Alles 
~ist erop, dat in de context van de Brusselse besluiten er dezelfde betekenis 
aan moet worden toegekend. Voorbeeld: voor onderzoek naar en ontwikkeling van 
de 11opvolger" van de Lance-raket die in 1995 verouderd zal zjjn, mogen de V.S. 
nu reeds doorgaan met het uittrekken van gelden, terwjjl eerst in 1992 een be
slissing over dit wapen zal worden genomen. Het "hij die de vrede wil, bereide 
zich voor ten oorlog" doet kenneli;jk nog steeds opgeld. 
Neen, NAVO-top Brussel 1989 bracht helaas geen echte doorbraak. Men klampt zich 
nog steeds vast aan de •'veiligheid" van ai'schrikkingsevenwicht en wapenwedloop. 
En alle euphorie vanwege het slil'llllle politieke schaakspel waardoor onderlinge 
verdeeldheid voor 't ogenblik was weggewerkt, ten spijt, resteerde in feite een 
bedroevende vertoning, waar het inzicht in de noodzaak van een samen gedeelde, 
dus gemeenschappel~jke veiligheid nog geen wortel had kunnen schieten. 

''VOORJAARSOPRUIMING'' 

De gerenommeerde Westduitse makelaar NUCLEUS AG biedt drie voordeelkoopjes 
aan. Alles tegen kostprijs, want alles moet weg v66r deze zomer. 
- Nooit gebruikte kweekreactor te Kalkar, gunstig gelegen aan de Rijn, met 
eigen aanlegsteiger. Slechts 8 miljard gulden! 
- Hoge-temperatuur-reactor te Hamm-Uentrop, met uitstekende verbindingen 
naar het Roergebied. Een koopje voor 4i miljard gulden! 
- Splinternieuwe opwerkingsfabriek van eerste eigenaar, voor 9 miljard gul
den. Ideaal gelegen te Wackersdorf in bosriJ"ke Beierse omgeving. 

ALLES MOET WEG! ( 11Allicht11 , mei/juni 1989) 

EEN OP DE TWEE KINDEREN ZAL KANKER KRYGEN 

In het Utrechts Nieuwsblad lazen wij de alarmerende uitspraak van de arts J.W. 
van den Blink, directeur patiëntenzorg van de Daniel den Hoed kliniek in Rot
terdam, dat van iedere twee kinderen, die vandaag de dag of in de nabije toe_ 
komst worden geboren, er Mn eens kanker zal krijgen. Met deze woorden citeert 
Van den Blink de beroemde Zweedse kankerspecialist Einhorn, ter illustratie 
van de bedreigende situatie, die zich voordoet. 
Van den Blink zegt verder: Internationaal banteert men een jaarlijkse toene
ming van het aantal kankergevallen met 1.~. In Nederland kennen we nu 
200.000 kankerpatiënten, in het jaar 2000 zullen het er al 3QO.OOO zjjn. 
De rest van het artikel wijdt uit over het wetenschappelijk symposium ttFrontiers 
in cancer treatment", dat 2 juni in De Doelen in Rotterdam gehouden zou worden. 
Wij vinden daarbij alle mogelijke vormen van kankertherapie genoemd, alsmede on
derzoekingen naar de ontwikkeling van deze ziekte in het lichaam, maar niets 
over de schade die van buitenaf toegebracht wordt. Schade b.v. door radio
actieve straling. 
Juist nu, en van deze capabele medische zijde zou men verwachten, dat gewezen 
zou worden op de noodzaak om alle kankerbevorderende, met grote risico's bela
den faktoren die al wèl bekend zijn, uit te bannen uit ons maatschappelijk be
stel. Kerncentrales b.v., met hun afvalprobleem! 
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BEZWAARSCHRIFTEN-cAMPAGNE VAN STICHTING"MILJOENEN ZIJN TEGEN" 

Tegen de vergunningen voor de Covra opslagplaats voor 

nucleair afval in Borssele 

Door bemiddeling van de Stichting ''Miljoenen zjjn tegen" zljn een viertal be
zwaarschriften, alle betrekking hebbend op het oprichten en in werking stel
len door Covra N.V. van een opslagplaats voor radio-actief afval in de ge
meente Borssele, ingediend bij de bevoegde autoriteiten. 
Het eerste is een bezwaarschrift van onze Stichting - voor wie Mr. N.M.P. 
Steynen, advocaat te Zeist gemachtigde is - tegen het verlenen van de kern
energievergunning voor bovengenoemd projekt. Dit bezwaarschrift is ingediend 
bij de Ministers van Economische Zaken; van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde
ning en Milieubeheer; van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; en van Wetenschap 
Volksgezondheid en Cultuur. Het bestaat uit 2 delen: een aanvankelijk bezwaar
schrift tegen de eerdere vergunningsaanvrage voor de locatie in Borssele met 
20 bezwaren,. en een aanvullend bezwaarschrift met 16 bezwaren. 
Om een indruk te geven van de ernst van de kwestie, geven wij een opsomming 
van de laatstgenoemde 16 bezwaren. 
De redenen waarom de vergunning geweigerd dient te worden, zijn: 
1• Het ontbreken van een adekwate bestuurlijke en wettelijke structuur voor de 
behandeling en berging van radio-actief afval. 
In de toelichting op dit bezwaar wordt diep ingegaan op het feit, dat de over
heid het radio-aktieve afval blijvend heeft geprivatiseerd door eigendom en be
heer exclusief in handen te leggen van een privaatrechte~~e onderneming, die 
dit afval op een bedrijfsmatige en economisch verantwoorde wijze dient te ver
werken en op te slaan. Een bedrijfsmatige aanpak komt echter in konflikt met 
het streven naar een milieuhygienisch optimale oplossing, waarbij de volksge
zondheid en het milieu niet in gevaar worden gebracht. 
2. Het is dwaas en onverantwoordelü~ om alle ~adio-actieve afval van de ko
mende 100 jaar nu juist in een buitendijks gebied onder te brengen,terwijl be
kend is, dat tengevolge van het broeikas-effekt verstrekkende klimaatsveran
deringen kunnen optreden, gepaard gaande met zeespiegelstijging, overstromin
gen en vloedgolven. 
3o De kennis van droge opsla~t..!..~n- met name wal'll!.teprodu~eren<!._HAVA staat nog 
pas in de kinderschoenen en de criteria voor een dergelijke opslag bevinden 
zich nog in de onderzoeksfase. 
4. Het ontwerp van de opslagfaciliteit vosr warmteproducerend afval gaat uit 
van en is gebaseerd op de aanname dat 4oo C. een toelaatbare temperatuur zou 
zijn voor de bekleding van de splijtstofstaven, terwijl deze temperatuur de 
300e c. niet te boven mag gaan. 
5. De ver~ing strekt niet tot het oprichten en in werking hebben van een 
inrichting, die nauwkeurig te werk gaat naar het ALARA-principe. 
ALARA = As Low As Reasonably Achievable, dus: zo laag als redel~~erwijs haal--- -- ... baar. 
6. De gekozen lokatie betekent dat een snelle evacuatie van de bevolking uit 
het betrokken gebied onmogelijk is. . 
7. Ten onrechte is geen doorslaggevende betekenis gehecht aan de conclQsie 
van het rapport "Kerncentrales en Volksgezondheid" van september 1975, 
waarin langdurige bovengrondse opslag van radio-aktief afval als onaanvaard
baar wordt aangeme~kt. 
8. De voorgenomen lokatie is,meer nog dan de voormalige, gesitueerd temidden 
van risico dragende industrieën. 
9. De hierbedoelde inrichting zal zijn bestemd om al het in Nederland te pro
duceren radio-aktieve afval te verwerken en op te slaan, en de vergunning 
strekt er derhalve materieel toe, om aan COVRA een monopoliepositie te verle
nen op dit gebied, waardoor de Kernenergiewet ernstig wordt uitgehold. 
10. Ook plutonium en plutoniUmhoudend afval zal in de Covra-vestiging worden 
ondergebracht, waarover noch in de vergunningaanvrage noch in het MER ook 
maar met een letter wordt gerept. 



- 4-

11. Ook overigens ontbreken een adekwate bewakings- en beveiligingsstruk:tuur. 
12. Noch de vergunningsaanvrage __ MER bevatten betrouwbare informatie 
over de te verwachten stralin abelastin en de omwonenden. 

MER = milieu effekt rapportage • 
13. De toelaatbaar seachte stralingsdosis op de terreingrens ~1 ook bij nor_ 
maal bedrijf overschreden worden. 
14. De maximaal toelaatbaar seachte stralingsdosis dient verlaagd te worden 
tot het niveau dat door de National Radiological Proteetion Board wordt aan
bevolen en dit niveau ~1 voor wat betreft de dichtstbijzijnde werknemers van 
de omlisgende bedrijven worden overschreden. 
15. De gevaren verbonden aan zeetransporten met nucleair afval over de Wester
schelde · · te riskant voor het milieu. 
1 • De lozingen op de Westersehelde zullen leiden tot een onaanvaardbare ver
ontreiniSinS met radio-aktieve stoffen. 

Het tweede bezwaarschrift, gericht aan het College van B. & W. ~an Borssele 
is er een tegen de bouwvergunning van de opslagplaats; 

het derde, gericht aan de Gemeenteraad van Borssele, is een bezwaarschrift 
tegen het voorbereidingabesluit voor de bestemmingsplanherziening; 

het vierde, gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, kant zich te
gen de lozingsvergunning in de Westerschelde. 

De laatstgenoemde 3 bezwaarschriften werden ingediend door 51 "bezwaarden", 
waaronder onze Stichting. 

Dezelfde indieners maakten gebruik van de mogelijkheid om schriftelijke opmer
kingen te maken over het in opdracht van de Covra opgestelde MER inzake de 
bouw en inrichting van een opslagplaats voor radio-aktief afval op het in
dustrieterrein te Nieuwdorp, gemeente Borssele. De algemene kritiek die zij 
hebben betreft het feit, dat niet voldaan is aan 4 wettel~Ke eisen, waaron
der die van een beschrijving van de event. gevolgen voor het milieu, en die 
van een samenvatting welke een algemeen publiek voldoende inzicht geeft voor 
het beoordelen van het MER. 
Naast de algemene kritiek is er ook bezwaar tegen de wijze waarop het MER is 
uitgevoerd, b.v. het feit, dat bij een groot aantal onderwerpen geen of onvol
doende rekening is gehouden met de richtlijnen van het bevoegd gezag. 

EEN VERGIET LEKT NIET, 

er is geen enkel gevaar voor de volksgezondheid •••••• 

.... A!!. .. 

1 rkcofnK• frhs M•me• 
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~TWERP WET GEWETENSBEZWAREN MILITAIRE BESTEMMING BELASTINGGELDEN 

Nu in april j.l. door Ria Beekers van de P.P.R. bij de Tweede Kamer het Ontwerp 
Wet Gewetensbezwaren Militaire Bestemmingbelastinggelden is ingediend, een wets
ontwerp dat 31 augustus 1988 door een initiatiefgroep van vijf burgers aangeboden 
was aan drie Kamerleden, t.w. Ria Beekers P.P.R., Willem de Kwaadsteniet C.D.A., 
en Piet de Visser P.v.d.A., willen wij gaarne wat uitvoeriger aandacht besteden 
aan dit zeer belangrijke initiatief, dat, als het als Wet wordt aangenomen -
recht zal doen wedervaren aan allen, die gewetensbezwaren hebben tegen het mee
betalen aan defensiebelasting. Hier allereerst de inhoud van het Ontwerp (ont
leend aan ''Kerk en Vrede 11 , mrt. '89) : 
Het wetsontwerp regelt twee dingen: 
a. de invoering van een nieuw artikel in de Wet op de inkomstenbelasting, de Wet 
op de loonbelasting en de \-Tet op de vermogensbelasting, luidende als volgt: "op 
verzoek van de belastingplichtige, die door middel van een verzoekschrift te ken
nen geeft onoverkomel~ke gewetensbezwaren tegen de militaire bestemming van be
lastinggelden te hebben, stort de Ontvanger der dirakte Belastingen een deel van 
het bedrag van de aanslag in het vredesfonds •••••••••••••••••• 
De vaststelling van het "deel van het bedrag van de aanslag" gebeurt door de Mi
nister van Financiën. Het percentage van deze afdracht komt overeen met de ver
houding tussen de begroting van het Departement van Defensie en de totale Rijks
begroting. 
b. de instelling van een vredesfonds. Dit fonds wordt beheerd door de Minister 
van Defensie. Het ontwerp regelt dat uit dit fonds uitkeringen kunnen worden 
verstrekt ten behoeve van: 
- onderzoek naar de oorzaken van internationale konflikten en het gebruik en de 
gevolgen van militair geweld, alsmede onderzoek naar de mogelijkheden van geweld
loze konfliktoplossing; 
- ondersteuning van projekten en werkzaamheden die de toepassing van geweldloze 
konfliktoplossing beogen te bevorderen; 
- onderzoek naar de situatie van de minst bedeelden waar ook ter wereld en naar 
de relaties tussen onderontwikkeling, de militaire uitgaven en de sociaal econo
mische strukturen. 

To!_s!,él!!,~~ing_ (ontleend aan Nieuwsbrief van de Initiatiefgroep) 

Zoals door de Initiatiefgroep, bestaande uit Prof. Dr. H.B. Kossen, Drs. W.Kok, 
Ds. A.. van Lunteren, Mr. J.W.A. Nieuwenhuysen en Ir. K. Nieuwerth, in een door 
haar uitgegeven Nieuwsbrief wordt geconstateerd, is het inderdaad een uniek ge
beuren: het laten opstellen van een volledig uitgewerkt wetsantwerp in opdracht 
van een groep burgers! Vele medeburgers zullen er gelukkig mee z~jn, als z~ in de 
toekomst de gelegenheid krijgen om hun gewetensbezwaren tegen de kernbewapening 
op deze wijze kenbaar te maken; om bevrijd te worden van de verplichting mee te 
betalen aan de aankoop van onmenselijk wapentuig, en last but not least, dit 
geld ten goede te kunnen doen toekomen aan uitgesproken vredesaktiviteiten. 
Een en ander begon al in mei 1986. De initiatiefgroep plaatste 20 mei van dat 
jaar een oproep in Trouw en de Volkskrant, waarin gevraagd werd om steun bij 
het doen opstellen van een dergelijk wetsontw~rp. Rond die tijd was immers door 
de Tweede Kamer besloten tot plaatsing van Kruisvluchtwapens over te gaan. De 
maat was voor velen vol! Een herhaalde oproep werd op 20 decmeber 1986 ge_ 
plaatst, rond de defensie-begrotingsbehandeling. Velen reageerden positief op 
de oproep. Burgers, instellingen, religieuze orden en kerkelijke gemeenten. Met 
behulp van die steun werden juristen aan het werk gezet en op 31 augustus 1988 
kon het resultaat worden gepresenteerd. Tijdens een persconferentie in "Nieuws
poort" in Den Haag word het opgestelde wetsontwerp aangeboden aan drie volks
vertegenwoordigers met het verzoek dit als een initiatiefwetsvoorstel in te 
dienen in de Tweede Kamer. 
De drie eerder genoemde Kamerleden hebben zich gebogen over opzet en inhoud 
van het wetsontwerp •• Dit resulteerde o.m. in een positieve reaktie en konstruk
tieve wijzigingsvoorstellen van de zijde van het Wetenschappelijk Instituut voor 
het C.D.A. Bedoelde wijzigingsvoorstellen hielden een verbetering en aanscherping 



- 6 -

van een aantal artikelen met betrekking tot de doelstelling van het door ons 
(= de Initiatiefgroep) gewenste Vredesfonds en rol en samenstelling van een 
voor het beheer daarvan in te stellen adviesraad in. Deze werden dan ook door 
de Initiatiefgroep overgenomen. Binnen PPR, CDA en PvdA werden speciale werk
groepjes gevormd ter bestudering van het wetsontwerp. 
Leden van de Initiatiefgroep werden uitgenodigd iets over de aktie te vertel
len voor o.m. de IKON-radio en Veronica Nieuwslijn. In vele kerk- en vredes
bladen verschenen artikelen. Tijdens de Vredesweek 1988 werd een brief aan H.M. 
de Koningin geschreven om haar aandacht te vestigen op onze aktie. 
In Trouw en De Volkskrant van 6 april 1989 werd een advertentie geplaatst om de 
aandacht te vestigen op de indiening van het wetsontwerp. 
Het vraagstuk van de gewetensbezwaren militaire bestemming belastinggelden 
staat nu dus niet alleen op de agenda van de Vredesbeweging en de Kerken, maar 
ook officieel op die van onze volksvertegenwoordiging. 
De Initiatiefgroep hoopt, dat velen in de komende periode steunbetuigingen 
zullen sturen aan de genoemde Kamerleden/Kamerfrakties enerzijds en aan andere 
Kamerleden/frakties schriftelj,J'k willen vragen het wetsontwerp te steunen. 

POLITIEK MANIFEST 

Naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de NAVO hebben Kerk en Vrede, 
Vrouwen voor Vrede, het Humanistisch Vredesberaad, het Platform Radicale 
Vredesgroepen, Werkgroep Vrouwen tegen Kernwapens, Samenwerkingsverband Stop 
de Wapenwedloop, Women's International League for Peace and Freedom, en het 
Nederlands Comit~ voor Europese Veiligheid en Samenwerking in februari van dit 
jaar een Politiek Manifest, getiteld "Nieuwe Wegen naar veiligheid" het licht 
doen zien. In het woord vooraf lezen wij, dat het stuk is bedoeld om een bij
drage te leveren aan een brede maatschappelijke, politiekè discussie, die tot 
nu toe te weinig werd gevoeld helaas. 
W:ij laten hier de kern van het manifest, hoofdstuk "Grondslag voor duurzame 
veiligheid11 volgen. 

1. Duurzame mondiale veiligheid eist, dat alle staten afzien van het gebruik 
van of de dreiging met geweld in het internationaal verkeer. Veiligheid kent 
politieke, economische, ecologische, sociale en humanitaire aspecten, die alle 
veel belangrj;J'ker zijn dan de militaire dimensie. 
2. De wereld is ~~n geheel geworden, veiligheid is daarom wereldwijd en gemeen
schappelijk. Zij kan slechts door gezamenlijke inspanning tot stand komen, geen 
enkel land of regio is veilig als ook een ander(e) dat niet is. 
3· Duurzame veiligheid vereist een oprecht streven naar mondiale rechtvaardig
heid in de economische, politieke en sociale betrekkingen. Conflicten moeten 
daarbij op vreedzame wijze worden opgelost. 
4. Gemeenschappelijke veiligheid vraagt internationaal denken en samenwerken 
op alle niveaus: op wereldschaal binnen het systeem van de Verenigde Naties -
regionaal in daarvan afgeleide eigen samenwerkingsverbanden. Gemeenschappe
l:ijke veiligheid is daarom tevens gedeelde veiligheid. 
5. Om tot duurzame veiligheid te komen kunnen ingrijpende maatregelen niet uit 
de weg worden gegaan. Enerzijds zal de soevereiniteit van elke natie moeten 
worden gerespecteerd (beginsel van niet-inmenging), anderzijds dienen staten 
een gedeelte van hun soevereiniteit in te leveren waar en wanneer de gemeen
schappelijke veiligheid dat noodzakelijk maakt. 

Dit hoofdstuk wordt gevolgd door nog een drietal andere: '~en toekomstig vei
ligheidssysteem voor Europa - in perspectief", "De toekomst van NAVO en War
schaupact - kortere term:ijnn en 1'Rol Nederland". 
Een zeer lezenswaardig document, verkrijgbaar bij het Sekretariaat Studiecon
ferenties, Utrechtseweg 159, 3818 ED Amersfoort, tel. 033 - 610445. 
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OOK KERNFUSIE IS GEVAARLIJK 

Nu de laatste tijd weer meer gepubliceerd wordt over onderzoekingen op het gebied 
van kernfusie (het samensmelten van atoomkernen), schijnt het ons raadzaam -
ondanks het feit, dat deze onderzoekingen zich nog altijd in een experimenteel 
wetenschappelijk stadium bewegen - de aandacht van onze lezers er op te vestigen, 
dat ook bij kernfusie radio-aktiviteit vrijkomt, en dat bij event. toekomstige 
exploitatie ten behoeve van onze electriciteitsvoorziening, deze methode net als 
kernsplijting gevaren en problemen met zich mee zou brengen. 
Het heeft ons getroffen, dat in de krantenartikelen en -beschouwingen slechts 
zelden gewag wordt gemaakt van de risico's bij grootschalig gebruik, risico's wel
ke reeds uit de beschrijving van de kleinschalige laboratorium-proeven kunnen 
worden afgeleid (b.v. het dikwijls t6 radio-aktief worden van het reactorvat, dat 
dan uit elkaar gehaald moet worden en waarvan onderdelen vervangen moeten-worden). 
Gelukkig zijn er ook mensen, die al jaren geleden vanwege kernfusie-onderzoek aan 
de bel getrokken hebben. Zo bv W.I.S.E. (= World Information Service on Energy). 
Wij lezen in haar Nieuwskommunikee nr. 28 van juni 198,2., dat uit kritische rappor
ten gebleken is, dat bij kernfusie veel van dezelfde problemen een rol spelen als 
bij kernsplijting: hoge investeringskosten voor centrale en apparatuur, gevaar van 
milieuvervuiling door bijzonder radio-aktieve nevenprodukten en schakels met de 
kernwapenproliferatie (proliferatie = verbreiding over meerdere landen). De be
langrijkste radio-aktieve stof, die in de toekomst uit een fusiecentrale vrij zal 
komen bij het normaal functionneren zal waarschijnlijk tritium zijn. En er zijn veront
rustende gegevens over de gezondheidseffekten van tritium. Een onderzoek van het 
Amerikaanse Milieubeschermingsbureau heeft aangetoond, dat de biologische half
waardetijd van tritium (dus de tijd waarin de radio-aktieve straling tot op de 
helft terugloopt) wel 600 dagen kan zijn in plaats van de 12 dagen, waarvan eerst 
werd uitgegaan. Men wordt dus langer aan een hogere straling blootgesteld. Het 
Amerikaanse Oak Ridge National Labaratory kwam in een onderzoek tot de konklusie, 
dat "het radiologische belang van tritium wellicht onderschat wordt, en dit 
slaat ook op de genetische effekten op lange ter~~. 
Wat de te vrezen schakel met de kernwapenproliferatie aangaat: tritium, de radio
aktieve brandstof voor een fusiereaktor, is tevens een essentieel ingredient voor 
waterstofbommen. Reeds in 1985 werd in Darlington (Canada) begonnen met de bouw 
van een fabriek van 100 miljoen dollar om tritium te winnen uit zwaar water. Deze 
fabriek had toen al aanvragen voor tritiumverkoop van op ~6n na alle grote fusie
laboratoria in de Westerse wereld. Het probleem is, dat veel van de klanten van 
het concern naast hun civiele fusie-energieprogramma's ook waterstofbommen ont
werpen. 
Het Nuclear Free Press artikel, dat door "WISE" geciteerd wordt, wijst er boven ... 
dien op, dat kernfusie ook gebruikt kan worden om plutonium te kweken. Kernfusie 
is een betere neutronenbron dan kernsplijting en dus een betere plutoniumkweker. 
En tenslotte is er ook nog het probleem van het radio-aktieve afval. Over de hoe
veelheid afval die een fusie-reaktor zal opleveren mogen de meningen uiteenlopen 
(in een fusie-informatie bulletin voor Friends of the Earth in Engeland heet het, 
dat de hoeveelheid radio-aktief afval bij fusie ongeveer gelijk zal zijn aan die van 
splijtingsreaktoren; in een artikel in "De Nieuwe Krant" van 27.7.85 lezen wij, 
dat de hoeveelheid afval bij kernfusie slechts 1/10 tot een 1/1000 van die bij 
kernsplijting zou bedragen), een onweerlegbaar feit blijft, dat het afvalprobleem 
op deze wijze niet wordt opgelost. Mens en milieu worden straks opnieuw belast, 
de oorlogsdreiging opnieuw aangescherpt. Het ligt in de macht van de wetenschap 
dit tij nu nog te keren. 

VEILtG GiVOEL 



- 8-

LANDELIJKE DAG ST. 50+ TEGEN KERNGEWELD 

De Landelijke dag zal dit jaar gehouden worden op 18 november, hoogstwaarschijn
lijk in Den Bosch. Verdere b~zonderheden over plaats, uur en programma volgen 
in het Oktobernummer van "Berichten". \Vlj plaatsen de algemene aankondiging nu, 
opdat de lezers alvast de datum kunnen noteren. 
Tijdens de Landelijke Dag zal ook een verkiezing van nieuwe Bestuursleden plaats 
vinden. Candidaten zijn momenteel: voor het voorzitterschap Ton Steinmann, en 
voor het penningmeesterschap Greet Wildere. M~~r candidaten voor deze funkties 
kunnen b~ de secretaris, Ab Turfboer, Insulindelaan 18, 7251 EK Vorden, 
schriftelijk worden opgegeven. 

BIVAK OP ZOEK NAAR AKTIEPLANNEN 

"Bivak" houdt zich warm aanbevolen voor goede aktie-plannen, die omstreeks 
december van dit jaar uitge~oerd kunnen worden. Willen lezers, die zich hiertoe 
geïnspireerd voelen, schr~en naar Insulindelaan 18, 7251 BK Vorden, of bellen 
naar 05752 - 1298? 

EUROPESE VREDES ESTAFETTE 1989 

Ditmaal een overzicht van de Nederlandse "poot" van de fiets-estafette voor de 
Vrede, die in juli a.s. van P~s over Frankfurt naar Moskou wordt verreden. 
In ons land zijn 2 startplaatsen, t.w. Den Haag en Zwolle. 

Den Haag - Culemborg Zwolle - Zutphen 
6 juli 5 juli 

Culemborg - Volkel Zutphen - Arnhem 
7 juli 6 juli 

~~ t Arnhem - Volkel 
~ -- 7 juli 

Volkel - Weert ~-ju_l_i ____ _ 

Weert-Brunssum of Heerlen 9 juli 
over de grens richting Frankfurt 10 juli 

geplande aankomst in Frankfurt 15 juli 
n " 11 Moskou 6 aug. 

Het Bureau van "Stop de Wapenwedloop", Nieuwe Keizersgracht 61, 1018 VD Amster
dam, dat de organisatie verzorgt, kan nog heel goed financiële ondersteuning 
gebruiken. Giro no. 1956719. 

VREDESBUS KOMT WEER NAAR ARNHEM 

De Arnhemse Vredesbus zal na een afwezigheid van 1 jaar weer te zien zijn in de 
stad. Na een flinke opknapbeurt staat de bus vanaf 10 september in Kronenburg, 
Presikhaaf en in de binnenstad. ~dens de Airborneherdenking, die een week la
ter zal plaats vinden, zal de bus officieel in werking worden gesteld. 
De vredesbus is bedoeld om de kennis van basisscholieren op het gebied van het 
vredesbeleid te vergroten. 
In de bus zijn spelletjes aanwezig, die betrekking hebben op de vrede. Ook is in
formatie aanwezig over de Derde Wereld en over de Rechten van het Kind. 
Bovendien zal de gemeente een folder uitbrengen met actuele informatie over het 
vredesbeleid in Arnhem. Doel hiervan is, het bewustzijn van de burgers op het 
gebied van de vrede en de ontwikkelingssamenwerking te stimuleren. 

( Arnh. Crt. 26.5.'89) 

VASTZITTENDE TOTAALWEIGERAAR 

Hans d 'Olivat, p.a. gevangenis "Groot :Bankenbosch", Bankenboschweg 21 9341 BE 
Veenhuizen. Hans komt 6 oktober a.s. vrij. 
Als je vast zit, is post een van de weinige kontakten met buiten, dus zeer 
welkom. Als je Hans een brief sch~ft, doe er dan een postzegel b~, dan kan h~ 
als h~ dat wil, terugschr~en. 
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AKTIES BIJ SHELL 

Op donderdag 20 april 1989 omstreeks 12 uur bevonden wij ons op een 15-tal m. 
van het hek van het Shell-laboratorium emplacement aan het eind van de Chry
santenstraat te Amsterdam. Tussen ons en dat hek, dat gesloten was, bevond zich 
een rij personen van de Mobiele Eenheid in gevechtstenue, waaronder een tiental 
ruiters. Om plm. 12.10 uur waarschuwde Derk Ab, die zijn brood begon te eten, dat 
het er op leek, dat de ME een aanval zou gaan doen. Dit was aanleiding voor Ab 
om zich een tiental meters terug te trekken, een afstand die hem - gezien vorige 
soortgelijke omstandigheden - voldoende leek om buiten het komende gewoel te blij
ven. Net toen Ab zijn brood op had en h:ij op bet punt stond weer naar voren te 
gaan, ontmoette h:ij vluchtende mededemonstranten. Derk was toen al op de vlucht. 
Wat was er gebeurd? De ME was, met gasmaskers op, overgegaan op een aanval met 
de wapenstok en traangas. Enkele gaspatronen werden door demonstranten terugge
worpen. De ME liet het niet bij het vrijmaken van de poort van Shell, maar veegde 
die voor de helft schoon, waarna verder nog een aanval met een waterkanon volgde. 
Bij voortgezette aanvallen werd de menigte via de Distelweg over de brug over 
het Buiksloterkanaal een eindje de Ranonkelkade opgedreven. Langs de Ranonkelka
de staan woningen. De laatste patronen vielen vlakbij de gevels. Derk, Ab, en 
minstens 10 getuigen hebben één of meer malen gas ingeademd. Toen de eerste aan
val inzette, waren de demonstranten aan het muziekmaken en dansen. De uitdaging 
ging geheel van de politie uit. 
Op vrijdag 21 april omstreeks 1.30 uur bevonden wij ons halverwege de Asterdwars
weg, die de Distelweg en de Asterweg verbindt. Ongeveer 40 m. bij ons vandaan in 
de richting van Shell was eerstgenoemde weg geblokkeerd door een rij ME te voet. 
Wij zagen hen ruimte maken om een arrestantenbusje door te laten, dat vlak bij ons 
stopte. Derk zei tegen Ab: "Ik ga eens kijken want ik vertrouw die vent, die 
daareven bij ons stond en nu in de richting van het busje loopt, niet." Bedoelde 
persoon liep om het busje heen, keek door alle ruitan, tikte er op, maakte drei
gende bewegingen en begon rondom de ruiten te bespugen. Hij eindigde met op de mo_ 
torkap te springen en daarbij dreigende bewegingen te maken tegen de bestuurder. 
Deze liet daarop het busje rijden en maakte schijnbaar willekeurige bochten om de 
man af te schudden. In het busje zaten een aantal personen, die voor demonstranten 
door hadden kunnen gaan. In de naaste omgeving van het busje namen een 30-tal de
monstranten deze vertoning waar. Derk waarschuwde enkele van de omstanders, dat 
Mn en ander een "politie-opzetje11 kon zijn en zei hun, vooral niet mee te doen. 
Waarschijnlijk was een en ander bedoeld om de ME een aanleiding te bezorgen, de 
Asterdwarsstraat helemaal te ontruimen. De omstanders gaven aan Derk's raad ge
hoor. Een mislukte provocatie dus! 
Conclusie: Op 20 en 21 april 1989 lukte het de Amsterdamse politie niet, om ons, 
demonstranten, in te laten gaan op hun uitlokking tot geweld. Het gebruik van 
traangas was geen "vergissing". Het is n.l. herhaalde malen gebruikt. De poli
tie maakte zich schuldig aan de misdrijven van art. 140, sub 1, subs. 2 en art. 
141; gelet op art. ?? ii, ?8, 79 en 8o Wetboek v. Strafrecht. 

Ab Turfboer en Derk Hoekman. 

GEMASKERDE BLOKKADE DODEWAARD 

Deze werd Woensdag 26 april j.l. gehouden. De bedoeling was, aan te geven 
"Dodewaard moet dicht!", en wel symbolisch met een muur van dozen. Om het 
effekt te vergroten hadden de deelnemers maskers op beschilderd met licht
gevende doodskoppen. De meeste demonstranten verzamenlden zich om 19 uur bij 
het Catshuis in Arnhem. Bij de centrale begon de demonstratie om plm. 20 uur. 
Om 20.30 uur werden er fakkels ontstoken. Er waren 3 vijftigplussers onder de 
90 deelnemers. De centrale werd verdedigd door een 6-tal leden van de Rijkspo
litie in gewoon uniform en 3 als brandweermannen vermomde personeelsleden van 
de kerncentrale. Tussen 20 en 20,30 uur hielden wij ons bezig met dozen uitpak
ken en in elkaar zetten. De politie verbood, hiervan een muur te bouwen op de 
brug naar de centrale. Wij deden dit toen enige meters verderop. Omdat de brand
weer dacht, dat wij de dozen in brand wilden steken, maakte zij aanstalten te 
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gaan blussen. Ofschoon we het niet van plan waren geweest, staken we de dozen 
toen maar aan. Het blusmiddel bleek gemeen bijtend spul te zijn. Sommigen van ons 
werden er door geraakt. Van weerskanten werd aan de dozen getrokken. Een gedeel
te kwam buiten ons bereik op de brug terecht. Van een ander gedeelte hebben wij 
buiten bereik van de brándweer een nieuw fikje gestookt op de weg. Toen dit uit
gebrand was, zijn wij naar huis gegaan. 

Ab Turfboer. 

KEES VOOR DE RECHTBANK IN BREDA 

Toen Kees en enkele vrienden w.o. "onze" Bep hun vasten beëindigd hadden, vond 
eerstgenoemde het tijd worden om zijn werk aan de straaljagers in Woensdrecht, die 
voor Turkije bestemd waren, af te maken. Met een pikhouweel heeft hij gaten in de 
neus van één daarvan geslagen. Dat was op Goede Vrijdag. 
De zaak kwam voor bij de Rechtbank te Breda op 31 mei. Er waren plm. 8o vrienden 
en medestanders w.o. 6 leden van 50+ en 6 Koerden verzameld in de Rechtbank. Wij 
vonden vrijwel allemaal een plaats op de publieke tribune, die in Breda de vorm 
heeft van een visaekom hangend boven de rechtzaal. 
De Officier van .'Justitie had artikel 352 SR. ten laste gëlegd, hetgeen in het 
kort neerkomt op vernieling. Hij betoogde, dat gebleken was, dat strenge eisen al 
geholpen hadden de daden van vredesaktivisten de kop in te drukken en eiste daar
om 1t jaar. De advocaat Wim Schreuder sprak dit in zijn verdediging tegen. Zijn 
pleidooi kwam wat dit betreft ongeveer uit bij het spreekwoord: "Het bloed der 
martelaren is het zaak der kerk". En hij gebruikte nog een ander spreekwoord: 
"Wie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het lid op de neus". Dat sloeg 
op de Officier. Die had in zijn1'hebzucht11 een te zwaar artikel gebruikt. Als hij 
i.p.v. art. 352 art. 350 had gebruikt, was Kees waarschijnlijk veroordeeld. In art. 
350 is n.l. sprake van beschadigen en in 352 van vernielen. De advocaat had het 
voor de zekerheid ook nog over een heel andere boeg gegooid, n.l. dat die straal
jagers volgens het -..olkerenrecht helemaal niet aan Turkije hadden mogen worden ge
leverd, zodat in zekere zin iets beschadigd was, dat volgens de wet helemaal niet 
bestond! Het verbod berust op internationale verdragen, die ook door Nederland 
getekend zijn. Het ia bovendien bekend, dat Turkije de vliegtuigen o.a. zal ge
bruiken voor aanvallen op Koerdische dorpen. (Vandaar de aanwezigheid van de 
Koerden bij de rechtszitting). Kees werd vrijgesproken, omdat iets wat te repare
ren viel - hetgeen het geval was - niet vernield kan zijn, volgens een definitie 
van vernielen in van Dale J 
Kees werd teruggebracht naar het Huis van Bewaring: cel schoonmaken, boeltje 
pakken, uitschrijven. Dit zou ongeveer 2 uur duren. Ik ging met de 2 advocaten 
en een aantal tribunegasten naar een cafétje in de buurt van de gevangenis. Daar 
belde advocaat Wim op om te horen hoe laat wij Kees buiten konder verwachten. Het 
antwoord was: hij komt niet vandaag; hij heeft nog een boete van f. 175.- lopen en 
moet die uitzitten met 3 dagen, omdat hij niet wil betalen. Mensen voor de poort 
hebben toen snel dit bedrag bij elkaar gebrs.cht, bij de cipier afgegeven, en later 
Kees weten over te halen naar buiten te komen. Tegen half acht vertrok hij naar 
Appelscha (kamp van"onthekkers", "Is het hier oorlog?", en andere vredesaktivis
ten). Kees leeft nog als de oer-Franciscanen, of, zoals hij laatst voor de Arnhem
se Rechtbank verklaarde, 11als de kraaien". Hij heeft geen inkomen of bezit. 

Ad Hennen (bommen beschadigd in Gilze-Rijen) en Frits ter Kuile (bezetting11spook
hospitaal" in Heerlen) zijn inmiddels vrij, doordat de advocaten hen ult art. 141 
t.n art. 350 gepraat hebben. Het voorarrest werd opgeheven. Er hangen hun echter 
nog é6n of meer processen boven het hoofd., evenals Ronald, Co en Kees. 
Wie geregeld op de hoogte gehouden wil worden over Kees en Co, bestelle bij de 
Stichting Vredesbureau Eindhoven de Bajeskrant van Kees en Co. Voor f. 10.- krijg 
je die voorlopig opgestuurd. Girorek. 5265491. Liefst (veel) meer sturen want er 
zijn veel onkosten! 

Ab Turfboer. 
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VREDES OVERlEG ENSCHEDE 

Naar aanleiding van de hernieuwde diskussie over kernwapens hebben de plaatse
lbKe vredesgroepen, t.w. Vrouwen voor Vrede, I.K.V., Dekenale MOV, Humanis
tisch Vredesberaad, Vereniging Dienstweigeraars, Stop de W~penwedloop, Kerk 
tegen Militarisme, Vereniging v. Medische Polemologie, Nooit meer, Nie Wieder, 
zich verenigd in het Vredes Overleg Enschede, en een verklaring opgesteld, 
waarin modernisering van de korte afstanderaketten afgewezen wordt en aange• 
drongen wordt op verdergaande ontspanning en ontwapening. Deze verklaring is 
toegestuurd aan verschillende maatschappelijke en: politieke organisaties met de 
vraag om adhaesie. 
Het is ook mogelijk om het Vredes Overleg Enschede financieel te steunen. Het 
gironummer is 978668 ten name van W. Brockhaus, rek. Vredesplatfo:rm. 

ptPRESSIE VREDESDEMONSTRATIE BRUSSEL 
11Well done" zouden wij zeggen van de internationale vredesdemonstratie op 16 
april in Brussel, die door de gezamenlijke Belgische Vredesbeweging georgani
seerd was als sluitstuk van de intensieve Love-campagne de weken tevoren. 
Brussel, in afwaéhting van de vergadering van de Nuclear Planning Group op 
19 en 20 april, was die dag het centrum van een opgewekte, heel vreedzame demo, 
waaraan de Belgen massaal deelnamen, maar waar ook het Nederlandse Nederlands 
uit veel monden gehoord werd. Een happening waar ook ouderen en talrijke gezin
nen met kinderen aanwezig waren. En dat is altijd een goed teken! 11Kamerbreed~1 

van muur tot muur liep men over de brede boulevards van de Belgische hoofdstad. 
Vredesmensen uit vele landen, die elkaar, soms na jaren, hier weer ontmoetten. 
Geduldig werd gewacht op die plaatsen waar de ene rij in de andere moest worden 
ingevoegd, zodat de stoet van naar schatting tussen de 50.000 en 75.000 mensen 
de hele route zou kunnen afleggen. Spandoeken ""erden bewonderd, en er werd ont
spannen gelachen om de soms geestige teksten. Onwillekeurig kreeg men hier de 
neiging om de stemming van deze dag te vergelijken met die in de "goede, oude 
tijd" van 1981 en 1983, de grote demo's in Amsterdam en Den Haag. Maar er was 
hier 66k iets van plezierige verbazing na jaren van geruchten, dat ••de Vredes
beweging" ongeveer ingestort of op zijn minst ingeslapen was; oo na jaren met 
feiten, welke die geruchten schenen te bevestigen. Immers, hier voelde men: 
we zijn er nog met ztn zovelen, die deze afschuwelijke, al dan niet gemoderni
seerde wapens niet willen, nu niet, nooit en nergens. 

BOEKAANKONDIGINGEN 

"Voor niets gaat de zon op11 , door Bob Goudzwaard, Evert v.d. Poll en Jan v. 
Barneveld. Bundel publicaties over milieu, voedsel en ontwikkeling in de 
Derde ~Jereld. Prijs: f. 11.50. Te bestellen b:i,i Uitgevecy Merweboek, Postbus 2171, 
3360 AE Sliedrecht, postgiro no. 5702031. 

"Het jaar van het Goede Kind" door Els de Groen en Eduard Uspenski,. Uitg. 
't?egasus11 , Amsterdam, 173 blz. Prijs f. 24.90. Kinderboek, dat 6ók voor vol
wassenen bestemd is. 

SAMENWERKINGSVERBAND STOP DE WAPENWEDLOOP 

Na 5 jaar intensief gebruik is de foto-kopieermachine - midden in de voorbe
reiding van de vredesfietstocht Parijs-Frankfurt-Moskou -bezweken. Zo'n ap
paraat is onmisbaar en men is gedwongen een nieu~ aan te schaffen. Alleen •••• 
hiervoor is f. ?500.- nodig. Wie helpt??? 

Laatste Nieuws: FIETSTOCHT GEPENSIONNEERDEN PARIJS - lENINGRAD 

Vlak voor het ter perse gaan van dit bl~d ontvingen wij bericht over een 15-tal 
gepensionneerden uit Frankrijk, die na in Frankrijk flink getraind te hebben, 
onder aanvoering van een Russische journalist thans een fietstocht voor ontwa
pening, mensenrechten en milieu maken van Parijs naar Leningrad. Daarbij doen zij 
ook ons land aan. O.a. zouden zij,op 14 juni Utrecht en op 15 juni Arnhelll be
zoeken. Wij hopen, dat deze sportieve ouderen tijdens hun verbroederingarit over
al hartelijk onthaald wo~den en een spoor van goede, menselijke contacten achter-

laten. 



Stichting 50+ tegen Kerngeweld 

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

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

AGENDA 
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16 juni. Den Haag. Malieveld, 11.15 uur. 
WILPF. Ambassade tocht stopzet
ting kernproeven. Info. 030-712121 

18 juni. Amsterdam, 13.30-16.30 uur. Verslag 
Vrouwen v. Vrede Nevada-delegatie. 
Info. WIK, Overschiestr. 36,A'dam. 

8 juli- 6 aug. Buropese vredesfietsestafette 
Parijs-Frankfurt-Moskou, Voor Ned. 

start Den Haag 6 juli, Zwolle 5 juli. 
Info: tel. 020-232535· 

7 aug. Den Haag. Malieveld (zie 16 juni). 
22 aug. Bestuursverg. 50+ tegen Kerngeweld. 
17 t.m. 24 sept. Vredesweek. 
30 sept. Cult. Centr. Berchem (Antwerpen) 

9.30-17 uur, Kansen en noodzaak v. 
konventionale ontwapening in Europa. 
Info: vzw Vrede o91.21.18o39· 

3 okt. Utrecht. Obrechtstr. 43, 20 uur. 
Vrouwen t. Kernwapens,Pacificdag. 

24 okt. Den Haag. Malieveld (zie 16 juni) 
18 nov. Brede Vrouwenconferentie, Utr. 

College de Klop 7 Overvecht. Info: 
Vr. t. Kernwapens,030-714987. 

18 nov. Den Bosch. Landelijke dag 50+ tegen 
Kerngewelde Info:05752-1298. 

30 nov.-1 dec. Navovergadering. 

Nagekomen boekaankondiging. 

''Naar een duurzaam Nederlandn, door M.Groen. 
Via diverse invalshoeken worden de ontwikke
lingen op milieugebied in Nederland in de 
periode 1971 -1988 geschetst. Uitg. SDU, 
104 p., f. 19.90. Te bestellen bij:Milieu
boek, Henri Polaklaan 42, Amsterdam. Tel. 
020 - 244989. 
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