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•om een qeveldaspiraal" en <!at "aktievoerders en polltie &la twee legera 
eeqenover elkaar zouden staan• te voorkomen vervroegde Coolllisari.s van de 
K.on.inqin in Noord-Holland , Roel de Wit, de dUIIIpingsoperaUe.Als dieven 
in de nacht en in het grootste geheim dit transport te volbrenqen tel<enr 
de wiju waarop in Nederland kernenergie en de afvalproduktie noq door
gang kan vinden . "Blijkens berichten via publiciteitsmedia en anderszins" 
zouden de akties van tegenstanders •.....,sal.er en grimmiger zijn_aäii_VöOr
b...,n" , staat dan ool< te luen in de verklaring die R.de Wit qat voor 
zijn list.Op di.e ~~a~~ier vilde hij voorkoman <!at er een dusdanig 41\adver
kelijk verzet zou worden gepleegd <!at de afwikkeling van het transport 
in gevaar kon k.-n.Gezeqd -t worden <!at heao <!at grotendeels is gelukt, 
lillAr wie het laatst lacht •• lacht bet beat . Al direkt na de in volstrekte 
chaos en lang:taalll op gang qekoaoan blokkade ' s werd er een antwoord gegeven. 
Bet regende prikakties. Opva.llend is dat zowel de blokkade ' s al.s de •prik
akties• een goede publiciteit hebben gehad en dat weken lanq.Bet gevoel 
<!at je in de -llng bent qencaen, en <!at j e &\ar ingetuind bent is niet 
weg te n81118l1, """"' als je alle akties bijeenqencaoen achteraf bekijkt is 
er toch zeker van een qesl&a.qde aktie te aprelten.Verslaqenbei4 .is er al
lerminst, eerde.: idee6n te over een eventuele dumping volgend jaar of 
" tijdelijke" of pe..-nente opalag op land van het afval te gaan voorkomen. 

Dondel:daqavond rond mieScSemacht be
gonnen de eerste transporten te rij
den. Volstrekt in het qeheill, bu.rge
ID!HISters van de betrokken gemeenten 
waren .net aan het begin van de avonc. 
op de hoogte gebracht van de l1st1 

BeJI half uur later werden 11181l88n 
van de basisgroep in. oen Belder in-
9"Hind.Voatrekte ongeloot natuur
lijk, ~ toch even kijken.Dri.e 
transporten gingen voorbij voorc!at 
het dOordrong. Op het al in gereed
beicS gebrachte tentenkamp werd ge
probeerd te telefoneren,""""' jui.st 
die nacht bleelt cSe telefoon te zijn 
ef98aloten.Dan """"' een andere te
lefoon maar bet bleek dat vrijwel 
nergens s nel op bet al.ara ·werd ge
reageerd.Bet ingangsn.-r van bet 
seltreteriaat van de gewel.dlozen in 
-rafoort ".., niet op.Oolt anderen 
lie~en bet etweten.l!n a.l.a de tele
foon werd opgenoai8D dan bleken ve
len bet niet te kunnen qeloven,wa
ren clronlcen of waren Mt vakantie . 
Uiterst traag lcwuo bet al.ar1D door. 
oe baaiaqroep in Den lleJ.cSe1: varen 
inllll.Mela zelf begonnen IMt cSe 
eerets bloltkada • a . IlllllidcSela heeSden 
de transporten el beveiliging van 
u..rech4.ua• .. 

!Ir .werd geslagen , 
en Hn van cSe alttievoersters ,Aija 
wercS van een 8 Mter boog dijk-li
chaaiD gegooicS.Zij bralt hear ruq
w~a en -•t enkele weken i.n 
bet zi.altenbuis. Biertegen wercS een 
~cht~eDcS,uuu~

élen er 1109 Mer k<Den. 
Als er al werd gereageerd op bet 
al.ar1D dan was 1109 niet bet pro
ble- van vervoer opqelost.a. 5 UU1 
was u een grote groep uit -ter
dam die 1109 niet weg kon Ollldat er 
9MD tre.in,of bua .-....eS, en perso-

nen.auto• a varen er te weinig .. 
De •vroeg• qea.larJ~eerde.n kwamen 
druppelsgewijs naar Petten, maar 
doorc!at er ooit een routeverdeling 
was gemaakt bleek achteraf <!at soa
migen .. ar naar een andere plok 
toegingen dan vlak voor cSe BCN. 
Die was ~rs toegewezen aan cSe 
principieel geweldlozen, belaas 
waa "&\ar niets aan de gang. 
Pa.s in de vroege 1110rgen waren er 
pogingen 000 een blokkade te houden 
bij Petten zelf .Maar door<2at dit 
liet onvoldoenc!e .. nsen. kon gebeuren 
mislukte dit. Een horde stillen en 
politieauto' s oooringden de aktieau
to' s en een groep bollende aktie
voerders die voor bet tranaport 
op de weg probeerden te zitten wer
den weggeknuppeld en aan de leent qe
sleurd.Bet transport kon gewoon door 
rijcSen. 
Ben aantal •gewelcSlozen• gingen &lar
op naar de burgervader. van Zijpe co 
te klagen over bet politieoptreden. 
Aktievoerden badden toch aangelton
diqd <!at er alleen geweldloos verzet 
zou worden gepl . ...,qd? UiteraarcS heeS 
die burgermeestar niets te vertallen 
over bet polltieoptreden, toch zegde 
hij toe &at er niet geweld<1Adig zou 
wordan opgatreeSen al.a ook de alttie
voerders geen geveld zoudan gebrui
ken. 
IlllllicScSels groeide bet aantal aktie
voerders tot zo'n 100 mensen. 011 

ba.lf een vu er een Dia...,. blokkade. 
Nu werlcta bet ayatsea van een knip
perlicbtsnda auto, aa bet trans
port achter de auto ut, ot met ge-
cSootd licht als bet tranaport via 
St llaartenszeevlotbrug zou rijden, 
wel.Bet werd een voorstelling, waar
schijnlijk Ollldat er nu -1 pers aan
wezig waa. Ben rij 50+-ers voriDCia een 
voorhoede,zij vardan weggetrokken. 
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Da.aro.cbter enige rijen qowelcUozen 
en niet qewldlozen, principieelen 
of anderazina, kiezend voor het eniqe 
wat je kon doen : zitten l88t de 
~ in ell<a&r , "b4!' h4!6, stop die 
d~~~~ping" dngend.ltet een wapenetol< 
aehte.r je hielen sleepte.n za je weq. 
Daarna je weer achte.t aansluiten en 
dan noq een keer. Na herhaling van 
dit rJ.t..eel werden we inqesloten 
door 11!: en kon het tranaport deer
djden.Er waren noq wel poqinqen 0111 

op de auto' a te kli.JIImen, vaar de:z:e 
mensen verden ve99eslaqen door de, 
M.Ut da lan9Zaam rijdende vracht
auto ' s, bollende. ~ue. 
V1a een andere route k.on een tweed• 
teqelljk qehouden transport onge
stoord vorder rijden . 
Tijdens deze blokkade kwamen er 
steeds .. .., kleine jongetjes van 11 
tot 18 jUJ: met shirts waarop etend i 
"Duoonat.reren :tJ.jn wij ut• .Bunqa
lowpa.rk-eigenaar Gerrit Franssen had 
deze laten drv.klcen on die aan zijn 
kinderen on hun vriendjes uitgedeeld. 
Dez• op ••n••ti•-be~u.ete jonq.t.jee 
-rden ateeda opdrinlleriqer en gOOi
den achoenen van ak:tJ.e~a in het 
water en probeerden zelfs een akt.l.e
voerder 1n het kanaal te qooien. 
Bierdeer voelden a<dliqe aktievoer
ders zich zo bedreiqd dat ze liever 
op een andere plek vilden blokkeren. 
11o9 -~~ blokkade volqde 1n Den Belder 
en 011 vier uur weer bij St Maartena.zee· 
vlotbruq. Betzelfde verhaal als daar
voor, alleen ia te .. rken dat de ME 
er eteeda .. er tabak van krijgt. 

OOk hier een twe- trAAaport dat onqeatoord via 
een andere route kan deerrijden. 
Daarna vordt besloten ca """ ateeda 
op Un tranaport te concentreren Oli

elat epepUteen noq niet .oqelljk ie. 
~ vordt 0110 nu bij 't Zand te 
blokkeren enerzijde OOidat alle trans
porten via • t Zand lopen en het te 
verwachten ia dat de politie >N9en zou 
gaan afzetten om te verhinderen dat de 
auto' • bij het oude blokkadepunt kon
den ..._" en andendjde OOidat -
lliqw> niet lanqer in IUUlW'e:tiqhaid van 
die rechte• jonqeren wilden deer-blok
keren. 
ara 8 uur Jc.omt het al~ cSoor, ...ar nu 
rijdt bet tranaport achter de auto. 
Afspraken of niet vrij-1 iedereen 
~ na&r buiten oe voor bat trana
port te qaan :tJ.tten.Maar waarschijn
lijk wu bekend wat ons plan vao ca
det ze onel weer teruq rijden i een 
achijnbeW<Jiti9·Crote qroepen aktie-

v~er• die probt:ren weex enel i.n de 
auto's te komen voordat hot transport 
via de andere route hun. voor ia. 
De blokkade in 't zand lukte wel,eur 
hier bleek. wel d.at ~e.lfs zo'n blokkade 
waaraan honderden mansen ·aaededen 009 
relatief ene.l konden worden owe
rui.mci.Na het weqqalepen werû je dan 
ingesloten door de KE en het transport 
kon dan qewoon doeorrijden.SOoaiqe 
auto • a stonden aan de andere kant van 
de vlotbru9.Wilde j e daArheen koml!ll 
dan mooet je eeret door een inmiddels 
aanqagroeide groep buurtbewonen heen. 
e.rn wilden ze je niet deerlaten en 
tiepen bedrei9il\9en, maar na vat duw 
en trekwerk kon ja er doorheen kOOiell . 
Het leeuwendeel van de tranoporten 
zat er inmiddela op. Toch komen or 
lileer JDenaen bij, ondanks de nieuwsuit
zendingen die a1 v&M.f de ochtend ver
klaarden dat bat grooute deel achter 
de ruq was zonder dat het tot vee.l 
verzet vas qekomen.Spontaan ontston
den er overleggen die opnieuw al eer
der cvervogen afweqingen gingen be
oordelen.Al -t al werd er beoloten 
011 opnJ.e.uv te blokkeren. aaa.r nu zou
den wo re teqaooet rijden en zo IOO<Je
lijk een file vormen. Verwarri.nq ont
staat als blijkt dat de auto' a niet 
bij de weq kunnen komen omdat de poli
tie deze blokke"•·t.Een qroot deel 
rijdt 011 en kan qehaut een blokkade 
vormen die zo snol mogelijk wordt op
geruimd,De MI! probeert je nu zo ruw 
100<Jel1jk "'"'9 t~ alepen.Bet dourt ze 
te lanq.Bet komt tot charges waarbij 
de achterblijver• geslagen -worde.n en 
aan de kant qoqooid.E<tn kleine 9roep 
aktievoerders blijft een paar honderd 
mete.r voor de MB uithollen, maar lilOe
ten al gauv un de kAI\t omelat er b~j
na niemand overbleef.Een aantal ande
ren waren per ongeluk met hW'\ •u~ 
tuesen het tranoport terecht gek011en. 
Die werden de kant in qereden.OIDdat 
d e afepraken niet goed wazen qemaakt 
komt er van &en filevormen niets te
recht. 
Bet aantal alttievoerders vordt nu mln 
der ,Bet is dan onduidelijk of er noq 
.. n tranapor't. zou komen.Er wordt nage 
dacht of er nieuwe plannen ta IDAken 
zijn.Omatreeks half een •a nachts 
wor<lt. ttr c:tl.4.c• 9L"9-=ven .. ~ rijdt. een 
traneport vlalc lanqa de Goudvla(dat 
al de hela dag ala profuor1ech kaap 
diende) .Ket t ranaport blijft -chten 
totdat er genoeq blokkeerden zijn. 
Aanvankelijk gaan ze weer elepen, 
IIWl.ar •nel lrliO.rdt •r qeslagen,cha.t9es 
volqen,akt.l.evoerders dJ.e het prikkel
draad inspr.ingen.kortOII de MB vou la
ten zien dat :te ook op een andere -
nier die blokkade' 1 kW>non opruJ.JDen. 
oan rijdt het tranaport lanq&UIIl de 
hoek ca, stop!: 0110 te kijken wie er nu 
noq het lef beeft om te. blokkeren,..., 
alut er dan veer op los.Een konveel 
leqe vrachtwaqen• rijdt dan in volle 
vaart langs de aktievoordera teruq 
naar de ECH,Een pa&r aktievoerders 
re.aq•r•n verontvaarcli9d:•ott vaa niet 
afquproken .. t da burg-ut.ar van 
Zijpe" .Later zou de&o burgervader ver
klaren dat dJ.t kw.,. doordat er kraaie 
poten varen qeetroo1d.Br 1e altijd 
vel een stolt oc akt.l.evoerdera te s 
Een kleine groep ie nu noq over .o. 
half twee rijdt er noq een tranaport 
lenqe zonder dat dit qeblokkeert ken 
worden.De Goudvia gaat sluiten en de 
alctievoeranden qaen I1W1Al' naar huis. 
Onduidelijk ia of er noq tranaporten 
kv&Mn of niet . 
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I) Op 23 aoe1 .,.,. er een veeral door plaauelijke bevolking druk bezoch
te manifestatle. 
2) In juni werd één van de transportA!n van d" KEMA naar Petten geblok• 
keerd.Vooral door het doo.l"'nijd<m van remleidin9en onstond vertra.9ing. 
3) Op 7 auquatus werd door honderden mensen qedemonstreerd in Den Helder. 
4 ) Beqin auquatus voert Greenpeac• een 10-daagse hind,.ring van de Geto . 
9 (;Alliellra ketenen zich vast un het hek van de Nederlandse ambassade 
In Madrid. Vissers beze tten het zogeheten Vissershuis. 
5) Op 9 auquatus dient het beroep bij de Raad v, State.lllhoewel ook 1\l.liAu
defensie het beroep onderschreef bleek enkele daqen <>rVOOr dat één van de 
aJc:t.ievoereters het maar zel.f moest 11en te r.ooien.Geschminkte medestanders 
brachten ballonnen mee. 
6) Op 14 en IS augustus fietsen oo.n 20-tal ..enaen van Amstecdlllll naar Den 
Helder .een beetje publicitA!it en zenuwa chtige ECN-portJ.era. 
7) Op 20 au9uatus :tJ.jn de blokkade'•· 
8) Op 21 augustus worden 3 lege vrachtwaqens bij Den Helder tegengehouden. 
Deze wagens bracht.en kapotte vaten teruq naar de ECN.Na een half uur wordt 
de blokkade door een overmacht aan HE ontruiot en het gebied wordt de rest 
van de deq afquet. 
91 Op 21 auquatus worden er vaten gedu~t bij lneke Lambars in Opende Kaas 
t.alllbera vond eerst allee goed, mo.ar toen h""' verteld ...,rd dat er echt qit 
inzat, trok hij wit weg . 
tO)Op 23 auquatus worden 50 b<lndon van van Santen's tranaportbedr1jf lekge 
atoken,ar worden leuzen qeschilderd' Moord,11100rd ,1100rd. 
II)Op 24 a uquatus wordon er vat:A!n qedwapt bij de ECO (Groni.nCJ$ e.lektrici

'teitsbedrijf) .Door eon slechte voorbereidin9 kwalnên de aktievoerders niet 
verder dan het hek. 
12)0p 24 auc;auatus wordt het hoofc1kantoor van eS• ECN in Den Haaq ondo.roe
vertd .e;n gespoten : atop dumpi.ng '81, '84 en atop K(a..lkar) .sloten werden 
dichtgetijlid en rotte eieren deer de brievenbuo gedrukt,e..n los'}el<n.ipt bed
deepiraal wordt voor de deur 9e:tet' de (g.,.elda)apirad teruq gebracht. 
13)0p 25 auqus t·us demons t reren enkele honderden te<Jen een OM><Jelljk verbod 
van de Greenpeace-aktios voor het qerechtsgebouw in 1\msterdam. 
14)0p 27 auqustus wordt in Rotterdam het bijkantoor van de rederij Waqen
botg(eig&M.ar d\llllpschlp)be:te1: en ln l euzen gehuld.Er is ffn arrestant. 
IS)Op 27 augustus bezetten Spanjaarden het Hederlands conaulaat in La• Pa.l
us, Twee spaanse achepen gun Greenpeace vereterken.Aan boord :tJ.jn t wee bur
qe•estera (oa van Lo coruna) die alle burqemeea t ers van Galliciê vé.rtegen
woordlqen. 
16)0p 28 auquatus wordt Ymond-tranaport in Beverwijk onder-gevarfd en -ge
plalct,Sloten vorden dichtqelijlld en rotte via en eieren in de hal geqooid. 
17) Op 28 auquatua wordt •en nepbrief van Ymond-transport verstuurd. "Wij zijn 
van mening dat dJ.t boqe stralingonivo dermate schadelijke qavolgen vcor de 
9ezondbeid van onze werknemers kan opleveren, dat het o.i. onvera.ntwoor4e
lijk ie in het vervolg noq orden van het ECN aan te ne1110n•. 
18)0p 28 auqustus wordt er in AlMratoort qedemonatreerd en een aqu<>rium met 
dode vissen neerqez.et.Ve.el diskuasies,etc. 
19lOp 30 auquatus 'lfOrdt de Rijlts Geologische Dienat bezet.Dit instituut werk 
mee ~ onderzoek naar opslag in de diepzeebodem .80 vrouwen ,onder de naam 
"de boz.e zeemeerminnen" voeren de aktie. vanweqe stickeren worden 12 vrouwen 
-egenomen naar het poHtieburo.l!r waren diskuaaies over hoe deze aletie te be 
eindigen, weg9aan, ""9 latA!n halen,voldoende aandacht gehad retc. 
20) Op JO auqustus wordt in het hoofdkanteer van waganborq ingebroken en ve
le c:aoputen en typeJDachinea vernield.Er wordt. zoveel IOO<Jelijk qt'schilderd. 
21)0p 30 a ugustus wordt I van de 2 afvaltreinen in Bruqqe qeblokkeerd.Een 
endere blokkade wordt deer een aruuelse groep bij Hol qehouden. 
22)0p 31 augustus wordt de llederlandae ad>anade in Brusse l bezet.Dier.elf
de daq vordt ook de Belgische .-aaade 1n Den Rllag bezet. 
23) 1000 .. nse11 dellonatreren in -eerdam, daarna de.onatre.-n bij bet Cl.\. 
24)0p 1 aepted>er vordt opnieuw qeblokk..ard bij Bruc;<Je. 
25) Op 3 aeptell>ber wordt de ka!Mr van Roel de Wit in het Provinciehub van 
Haarlem bezet.Een gesprek tussen akt.ievoerdera R de Wit en twee gedeputeer
den volgt :wo zljn aan het verkeerde adres, hij is ook te<]en dumping en 
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vil in oppe.reta lankmoedigheid vel •~n quprolt ,..t cla 11il1eukCIIIIIIJ.saie voor 
ons a.rranqoran.Zogt dan ""l dat hij vooratander van Ol>$lag op land is en er 
naar ge2.ocht 'W'Ordt, het U efat vil hij peii:'1D4nonta opalag.Buiten slaat poli
tie ta paard hard op d"""'nstr~tnten in, dit omdat iemand met een krijtje een 
leus attekende , Binnen 'W'Ordt gezocht na.ar dwlpinqa-papieren die vorclan gevon
de.n.VOOr bet einde van de beuttinq is e.r een veNurende d:i.akuss.ie owr \fan
neer -IJIJ&an.Uiteindelljk vordt een verltlarinq voorgeleeen en wordt z!DIJend 
bet Provinciehuie verlaten.Wel bleek dat ze ona dinadag,zoals oorspronkelijk 
vu gepland, hadden ver..acht. 
26)0p S aaptelilhor wordt het transportbedrijf Bouduteijn in Beverwijk bezocht. 
Ben aantal vrachtvaqens gun in vl .... en op.oaze aktie roept diskusaiea op.Al 
eerder, lilAAr in 11inclere a:ate, was dit het geval bij do llagenlx>rg-&ktie. 
271 0p 7 uptea:bor vordt opnieuw een aantal vaten bij l,Lamben gedumpt. 
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den• de bezettinq van de Jc.&Mr van 
de WJ.t in het Provinciehuia wor

verslagen van het "tri-partite 
&ich betiq hield -t de 

ld•~pi•'~~~ratie,gevonden,Alhoawel 

ooa ..... enkele papieren gaat ge
ven te op aooaige punten een goed in
~<ieht van de voorbereidingen van éla 
kent van cla overheid. 

141e lilaakten deel uit van het o..,rleiJ? 
Reel de Wit ale COIIIIIisara van de JCo
ningin in Noord-Holl~tnd,zijn kabineta
chet Jhr FWA Beelaert.a van Blokl~tnd, 
de .. aarnemend kabinetschef mr LIIJI 
Quant en aan mede".rker van het kabi
net: oar D. Bijl.Het ainieterJ.e van Ge
zondsheidstOriJ en llllhygitn. 'W'Ordt 
door A1IP Op den li:aJip vete~Jenwoordiqt. 
Hij ia direkteur van de aaktie aua
llnq en reqel t de verqw>nin9 en kon
trole van bat transport.Bet ainiate
rie vu Binnenlandse zaken 'W'Ordt ver
t81J8nwoordi1Jd door C,A,Bilkker. Van 
jwttitiUe l<ant zijn er J.A.Bro...,.r, 
a.b kabinetschef van de Procureur Ge
neraal voert hij de koOrdinatie van 
het opaporin9sbeleid. Verder zijn er 
mr ANA Joaephta Jitta,hootdoofficier 
van jWititie te Alkmaa.r en mr W,Jan-

zover bekend zal CS. rout.e tuaaen belde 
groeperingen verdeeld 'W'Orden.Ook de in
zet van 50+-era wordt voorbereid ( t). 
Van de tijde van de poltie 'W'Ordt opgo
.. rkt, dat de alternatleve routea ook 
bij de akUevoerclars bekend djn.Toch 
zal dit upect nader 'W'Orclan haatudeard. 
Bierbi' U1 ook het traject via WilleiOS
oord vorden betroklten()) .oa heer Outker 
ge•tt te kennen,dat actievoer&tn aa.n 
de ;-ente Zijpe o• kUip4lerterreinen 
hebben gevraaqd nadat dit niet vill par
ticulieren vas gelukt. • •• • 
Ook la beltend dat ve •t zendera ver
ken, het vormt een apart punt op de a
IJ•nélar"De politie atelt voor illegale 
zendara ta a.anvauden, tenzij hiarMde 
opqeruid 'W'Ordt tot strafbare fei ton of 
politiaverbindinqan varatoord vorden. 
Men dient. h1erl>1j in ogoe!Uichouv te ne
IMn,dat deu zendera ook voor de poli
Ue e en bron van intoraatie vor.an." 
(!)Opvallend 1s het al.lita.riatilch 
danken,•inzet• van 50+-era" la vel een 
a terk ataaltje. (2)A1leen al door een 
dergelijk onderscheid tussen .ataria.al
lozen en niet-materieallozen zelf te 
gun IMI<en ""rl<en va ltriral.naliaaring 

;~~~~~~g~:=~;;:=~~i==~ sen,off1cier van justitie te lll.kraaar Van de kant van bet legoer zijn aan-
... zig: liJ van Zanten, bij 11 verte
genwoordiiJer van bet Provinciaal 111-
Uta.ir Coaoando (PIIC) en koOrdineert 

in de hand. (3)11ille11800rd ie de noor
<lalijke toegllnqepoort tot het .arine
havencoooplex.Biervoor 11081ten ze door 
osn Halder rij<lsn,dat wij dit uitaló~ 
ten wu zelfs bel<end, 
Ze houden zelfs •t meer rel<oninq:Hn 
baatoraing van het ECN-terrein en 
aktiea op het marl.netarra.in.Ze aluiten 
niet uit. dat door &ktiu het t.ranJiport 
niet op tijd atkollt: 

NA PETTEN DE BOOM IN? 

I n dit verhaal geven we een 
reaktie op het gebeuren in Pet
ten, die door aU.e priltakties 
n O<J achterwege is gebleven. 
Bet laatste landelijke overleg 
van 29 augustus gebruiken 
we hiervoor als uitgangspunt. 
We proberen nu ook een s..-n
vatting te qeven van de telkens 
tcruglteronde diakoaa:ie over 
wel of geen aateriaa.lgebruik. 
De vervroeging. 

Op het landelijk overleg bleek dat 
het transporl voor iedereen onverwacht 
was en dat bracht de nodige problemen 
met zich mee. Oe alarmlijst was nog 
niet landelijk bekend, é6n groep moest 
dua heel Nederland bellen. Er was onvol· 
doende vervoer meer de opvang bleek 
onverwacht nog redelijk, maar nieuwe 
mensen wisten niet waar za naar toe 
moeaten en kwamen dus In Schagen 
ol Den Helde r terecht ipv St. Maartens
zee. Oe kommunikatie kwam pas laat 
op gang en bleek vervogens niet te 
voldoen. De bevolking was niet of nauwe
lijks geinlormeerd, en er was geen 
materlaai (overdag tenminste, 's avonds 
warm er twee kraaiepoten). Er was 
geen tentenkamp, dat bleek achteraf 
niet zo nodig en In Schagen waren 
er wel alaappleatsen geregeld. Indien 
mogelijk zou het dut slim zijn om prakti
sche zaken biJ komende aktiea een 
beetje eerder le regelen. Oe vraag 
is ook of je tegen een buf9emeester 
moet zeggen dat ie op 2000 mensen 
In z'n voortvin moel rekenen. Misschien 
zou je de pers ook op de alermlijst 
moeten zetten zodat die er op tijd 
bi) Ja. 
De aktlea. 

Overdag wa. op de onderlinge opvang& 
samenwerking weinig aan ·te merken. 
(o.a. met 50+), overleg vond regelmatig 
plaats (vooral mogelijk omdat we met 
een overzichtelijke groep waren). 'a avond& 
echter, na da blokkade bij 't Zand veran
derde de situatie. Er werden door nieuwe 
mensen 'voorstellen' gedekre teerd, 
die men zonder overleg opvolgde: hierdoor 
raakten meningen, en dus de groep 
verdeeld. O.a. daarom waren de twee 
laatste blokkades niet effektiel genoeg. 
Veel mensen waren wel tevreden over 
de aktlea opzlch, maar hadden een 
kater van de manier waarop het transport 
verliep. En dat gat (en geeft nog steeds) 
een golf van prikakties I 
Oe dlakuaale. 

Dok bi) dit landelijk overleg kwam 
de gewelddltkuule weer bovendrijven. 

~IMC.I#NIII~ foto: Q.d 
Er blijken ateeds twee uiteN!ten ' te 
z ijn: aon de ene kant mensen die kiezen 
voor onbeperkte geweldloosheid; en 
aan de andere kant zij die kiezen voor 
(beperkt?) gebruik van middelen. Dat 
deze tegenstellingen niet te verenigen 
zijn Is allang duidellj~.· 
Oe vraag ia, of deze diskussie lelkeru 
weer opgerakeld moet worde-n. of dat 
hel zinniger Is om te kijken naar op 
welke manier er wèl semengewerl<t 
nt oktht9e1.1oerd kan worden. Patklare 
'oplossingen' liggen niet voor de hand. 
Samenwerking blijkil noodzakelijk, 
we kunnen dan praktiese a fspraken 
maken zodat de aktie effektlever kan 
zijn. 
Bil Pellen la e r bijvoorbeeld een routever
deling gemaakt zodat beide aktievormm 
mogelijk waren. Moeten we nu bij Amella
weerd de geweldlozen dan maar de 
boom in? 

alle ral.litaire bijstand(-terieel en 
auec.haWisee) • Verder ia de diatricta
c:....andant van cla marecbawtaee se· 
RadeliAker aanvezig.Verder zijn er nog 
SJ de JODIJ(COIDIUldant Hariti- IUd
delen Te~Cell ,B.Sc:luaidt(diatricta.,._ 

Rijkspolitie te vater Leeu-
,r .J .Haurer (majoor Rijkepoli

Dienat Lucht"..art,alg.cOtllllllndant), 
Stokdreaf(DistrietseomDaOdant 

11<1Jitapo1.1t.l•e Alklaaar) ,mr.K.IIuybregtaen 
(korpachef Den Balder) ,Je van Rieaaan 
(hoofdinspecteur van Politie All.8ter
dam,alg. cOIDIUldantl ,1' .w. Vijlbrief 
(vertegenwoordiqer Gemeentepoltie Dan 
Helder) ,WJ v&tl Vencla(vartegenwoordi
qer Rijkapolitie AlJaoaar) ,dra RI de 
Baan (burgemeester Den Belder I ,J .out

(burge.--e.ster Zijpe) en J1' de Balt· 
(vortogenvoordJ.'IfJr Co.Uan~.eooq) • 

WAT W I$TI!N ZE VM OtiZB AJ:rti!S? 

•oa heer llubraqtaen vijst op de IIIOIJe
lijkheid,dat niet alle afval op de ka
de te krijqan ia,De vraag ia dan o f 
bet achip toch op bet va.atqutelde 
tijdstip 1108t uit>varen.oa beu Op clan 
Kac!p zegt, dat hel tranoport l's &IJ 
zal duren,tervijl voor de overslag 4 
dagen ia uitgetrokken,Bat uitgADIJapunt 
1e dat het schip tijdig vertrekt.De ver
qader1DIJ is va.n Mning dat tevoren 
n1e~ alle ODIJWUitige ai tu.atiaa te over
cSenken zijn.Ret beleidacent.r\1111 ul tzt 
naar bavind van zaken 110etan handelan. 
oa verteqenwoordiçoero van Voral.l nemen 
op zich daze aanqelegenheid te over
denken.z-ntueel schuift een deel van 
het atVlil door naar volgend j~tar . • 
ll&t nu? wordt er toch -. gedU~~~>t vol 
g.-nd j au, o~ 1• e.r nu wel vol()c;)rerus. 
opalagruillte aan-zig zodat d~n 
dit jaar ook vel acbterveqe bad kunnen 

za waren goed op de lloogta.soe blijft blijven? 
de vrug,.aar bij het lezen van R de ze villen graaq into...atio: e.r ia 
llit 'a varalag van de vervroegingsope- •een overleg .. t bet Energiekoaaitae 
ra tie staat dat J:e"blljkeOJJ berichten oen Helelar ,Dit >.al worden gekont1nu
v1a de pul>UciteitSIII8dia en anclara&ina" eerd" ,Mu.r:"Toezeggingen aan dit kotO
geinfo"""rd -.rden.Op de vei9ädër1n9- ral.tee vorden niet çoedaan.A&tl het ver
van 13 auque tua roept R da Wit op tot zoel< van het l<ommitae om. toegelaten 
"het zoveel 11101Jel1jk verzamelen van in- te 'W'Orden tot de peroconferentie 
for~~Atie".Vooral dbr Stokdreef had z'n IMent de vergedering geen 11•volq te 

goed besteed.Bij doed da.n var- -ten geven• 
a.an óe verqllclariDIJ: •oe beer Stok- Maar ook c1a poltiabonclan vorden niet 

t weet te .,.l.den,dat de bel&l'liJatel- .. rieus genomen.ove" de be.t...- ,.._ 
11n11 van anti-kernenergiegroepen en al.- tertjea wordt IMegeclaeld:"In een ge
Ueuqroepen etc. groter Ujl<t dan vorig aprt!k •t de bonden ,w.o. Volllil en 
j aar .oa data van het tranaport al-de oafeneie bij verteqenvoordigt varen 
de route z.ijn bekend bij de actievoer- , 1a uit c1a doeken geelaan dat dit 
der•. Da -at kveubart pw>ten lang a niet nodig ia. Verclar 'W'Ord.t ln de 
het traject beeft .en onderkand.Wat cla vergader!DIJ 9'""ez"n op c1a psycholo-
or1JAn1eatie van de d...,natrantan be- giache aapakten en cSe prel<tiache 
treft • er djn enerzijds "materiaal- problatDen (èr zijn onvoldoende IMtera 
t,Jroepen• die het opwerpen van blokka- beachikbaar en deze apparatuur i e 
des met ... terieal voorstaan.Deza groe- voor het onderhavige doel niet ge
pen zijn het meest qeneigd geweld te ge-schikt, 
bruiken(2l.Mclerzijds zijn •geen ~~ateri-II!IT OPTREDEN 
aal groepen• te onélerkennen,die Ujfa-
lijl<e blokkade'• willen o-rpen.voor Hun optraden 

ld.t: VaaL , 194/ 
POOl'li.clrttngebZ4d ,_ 

lwlt .n.nt.u1'i4 _, tJOt.kge
~.,. rrrUJeuJrwUne. 



KALIAH
Als je het verhaal over de bouw vsn
de toren \lan Babel vergelijkt met de
bouw van -onze snelle broeder in Kalkar
zijn veel overeenkomsten te vinden.
De menselijke hoogmoed in samenwerking
met wetenschappelijke dromen nemen
nu echt gevaarlijke vormen aan, veel
gevaarlijker dan een toren tot in de
hemel. Bij een natrium-gekoelde snelle
kweekreaktor zijn de problemen zo
complex, dat het veililjleidsonderzoel<
te duur werd. Uit ekonomische overwe
gingen is gesnoeid In het budged voor
veiligheidstests, waardoor allerlei onder
delen orH;jetest in de centrale worden
ingebouwd. Het Rasmussen-rapport
(over reaktorveiligheid) vermeldt zelfs
niets over kweekreaktoren, o.a. waardoor
de bouwers en ontwerpers niet weten
of de veiligheidsmaatregelen voldoende
zijn geweest als ze de centrale starten.
Vanuit de atoomlobby wordt hoog opgege
ven over de veiligheidsmaatregelen
die getroffen zljn. Kansberekeningen
winnen het van de mogelijkheid om
bij een reaktorongeval grote delen
van Nederland en Duitsland voor duizen
den jaren onbewoonbaar te maken.
Die mogelijkheid mag niet bestaan,
het moet voorkomen worden dat Iweten
schappelijke cijferologie' gaat winnen
van menselijke verontrusting en angst~

Het belachelijke bedrag van 5 miljard
Duitse Marken werd reeds geinvesteerd.
Nog ruim 1.5 miljard mark moet geflves
teerd worden om het zaakje af te bou
wen, terwijl de oorspronkelijke kosten
in 197D werden geraamd op 1.7 miljard.
Vanuit Nederland is tot nu toe 330
mihoen mark geïnvesteerd. Het afge
sproken maximum van 480 mUioen
is dus nog niet bereikt.
Hlerblj moet in ogenschouw worden
genomen dat de 'kweekreaktor1 nooit
eeh gram plutonium zal kweken, dat
is veel te gévaarlijk door de hoge térnpe..:
raturen die dan bereikt worden. Het
doorzetten van het projekt is dus voor
namelijk uit prestige-overwegingen.
Het is een soort wedstrijdje met de
Fransen. want die hebben al een klein
kweekreaktortje die af en toe nog werkt
ook met van tijd tot tijd een natrÎum~

brandje. Kalkar loopt ook technisch
achter op Frankrijk. maar het projekt
gaat door om de hegemonie van kweek~

reaktoren niet aan Frankrijk over te
laten. De V.S. en de U.S.s..R. hebben
na ernstige ongevaUen en radioaktieve
(plutonium-) besmettingen afgezien
van de verdere bouw van kweekreaktoren.
Eind oktober moet de Duitse Bondsdag
besHssen of zij akkooord gaat met
de verdeJ;'e afbouw van Kalkar en met
de ongehoorde kosten. Om de energie~

bedrijven tot grotere financiële inspan-

uit~ WISE
12 september: nogeen keertje Lihijen
2 oktober : Kalkar.

28 augustus Lingen - veel geweld van
de overheid.

GORLEBEN

blz 5

Op 4 september demonstreerden zo 'n
20 000 mensen tegen de bouw van een
'tijdelijke' opslagplaats van kern
afval bij Gorleben en tegen de plan
nen voor Oe: bouw van een opwerkings
fabriek in drie andere Duitee ste
den: Regensburg, Frankenberg en
Kaisersesch. Bij de laatste plaat
sen is het verzet pas begonnen.
De demonstrl!lties verliepen onge
stoord (geen ME veldslagen).
10 000 mensen demonstreerden in Gor
leben. Nadat er met stenen werd ge
gooid naar de politie, verliep de
demonstratie in een chaos; ongeveer
1000 mensen bleven over om het ter
rein te bezetten. Zaterdagnacht
brak de politie de bezetting en
sloeg 2 demonstranten het zieken~

huis in en arresteerde er 5. Zon-
dag detoonstreerden 2000 mensen bij
de gevangenis in velzen. De politie
reageerde weer zeer opqefokt en sloot
het hele stadje af voor alle verkeer.
De arrestanten werden overgebracht
naar andere gevangenissen. 1 week
voor de demonstratie was er een tri
bunaal tegen de opslagplaats en van
3 tot 5 september was een muziekfes
tival op 2 km. afstand van de bouw
plaatsw
De bouw van de opslagplaats zal in
'83- 1 84 gereed zijn. Deze opslag is
van vi taal belang voor het kernener
gie programma in West Duitsland. ver
schi llende vergunningen voor de bouw
van nieuwe centrales zijn afgegeven
omdat deze opslag "een afdoende op
lossing voor het radioaktieve afval
kan geven". Met deze opslagplaats
eindigt een 5 jarig moratorium ",.b.
reaktorkonstruktie • De Gorlebense
AKS verdenkt de overheid ervan dat
dit het beqin wordt van de bouw van
een grote opwerkingsfabriek annex
permanente opslagplaats van radio
aktief afval. Waarom zouden ze an
ders een tijdelijke opslag bouwen
20 ver van andere centrales?

HERFSTOFFENSIEF '82 DUITSLAND

Petten

080-230252

teNederland

10.00 - 13.00 manifestatie
marktplein Kalkar.
13.00 demonstratie
15.00 - 17.00 mani f.estatie
op land van Boer Maas.

informatie OSO -220960

Z oktober

Voor informatie:

Kalker-krant: do en VI' middag
080-22lJ')60

Stop Kalkar Groep Nijmegen

Leuke bedrijfjes:
Neratom Laan van Nieuw Oost Indië 129

Den Haag
Rott. Droogd. Mij. Heyplaatstraat21R'd.
'Schelde' oververhitters,stoomgeneratoren
Glacisstraat 165 Vlissingen
Wilton Feyenoord Schiedam
Machinefabriek Breda
Ver. Machinefabr. Vlaardingenlaan 11A'd.
RSV Rotterdam.
5HELL
Comprimo/Nucon Amsterdam en Hoogvliet
Hall. Beton Mij.zfunderingen
Stork Hengelo Natriumpompen etc.
Comprimo ingenieursbureau James
Wattstraat 79 Amsterdam.

ADRESSEN

onderzoek:
Reaktorcentrum

Bussen uit NijmegemOaO-225-408
Bussen uit Amsterdam: 020-24431,

Verder moeten plaatselijk bussen georga
niseerd worden.
Voor informatie over de demonstratie:
080-230252 782289 780915

Als voorbereiding en begeleiding van
de demonstratie (ook voor mensen die
niet meegaan met de demonstratie)is
het goed te weten dat de volgende
Nederlandse bedrijven meewerken in
het Kalkar-gedoe:
veiligheidskontrole:
Kernfysische dienst van het ministerie
van sociale zaken Zeestraat 73 DenHaag.
KEMA Utrechtseweg 310 Arnhem.
TNO en CTI PetroJeumhavenstraatt--tengelo

In november wordt in Duitsland een
grote AKS-konferentie gehouden over
de strategie die in de toekomst gevolgd
za) worden. (sabotage, prikaktles, enz).

ningen te dwjngen heeft kanselier 9chmidt
de geldkraan publiekelijk gesloten Os
het een grap?).
De beslissing van de Bondsdag komt
na een onderzoek van een Bondsdag
kommissÎe die in 197B is ingesteld.
Tijdens het onderzoek is onverdroten
verdergewerkt met voorlopige vergunnin
gen. De kommissie die de

veiligheid van Kalkar moet beoordelen
bestaat voor het grootste deel uit voor
standers. dus het advies Is geen geheim
meer. De .enkele tegenstanders in de
advieskommissie hebben berekend dat
het risiko van de kweekreaktor 20x
groter is dan de kans op een ongeval
in een 'normale' reaktor.
In het kader van het Herfstoffensief '82
wordt op 2 oktober gedemonstreerd
tegen zowel de kweekreaktor in Kalkar
als de hoge temperatuurreaktor die
in Hamm bij Dortmund wordt gebouwd.
Deze HTR bergt dezelfde risiko's als
een kweekreaktor: kans op besmetting
van grote gebieden bij ongevallen.
Bovendien is de veiligheid weer dubieus.
Door de Duitse Anti Kernenergie Bewe
ging is de demonstratie tegen Kalkar
georganiseerd als laatste poging om
de bouw tegen te houden. Als geen
resultaten geboekt worden,- dan zullen
inde toekomst andere middelen worden
bebruikt.

VER?TECENTRALE:EEN

tIIl!ln hebben we dit jaar nodig?reken
maar op 1800,1900 man"."Als ze .al
leen maar verf gooien rijden we
door-. "Blokkade I s eerst slepéll,maax
lijkt het een langdurige kwestie te
worden dan wapenstok of traangas er
over-. "Bij kraaiepoten of molotov
cocktails proberen arrestaties te ma
ken. Hun is best bekend dat er een
TNO-rapport inzake traangas er aan
komt: "Dit is eind augustus te ver
wachten" .Ze zitten echter met een
probleem: "dat een vermindering van
de mogelijkheden om traangas. te ge
bruiken zal moeten leiden tot ver
vanging door andere vormen van ge
weld.Bij zit-demonstraties bijv.
wordt. tot op heden de voorkeur gege
ven aan het gebruik van traangas :bo
ven het hanteren van de wapenstok" a
Kortom de "lagere"overheden verzin
nen snel een excuus waardoor ze on
der de te betrachten terughoudend
heid wat de min. van Binnenlandse Za
ken wil, uit te komen. Zelfs als de
vertegenwoordiger van Bin. Zaken aan
geeft dat het traangas waarschijn
lijk alleen nog in geval van nood
weer zal worden toegestaan.
Een andere diskussie houdt de ge
nlO9deren bezig: vanuit de politie

wordt bezwaar gemaakt tegen de gewelds
instruktie.ZE! wil meer bevoegdheden,
ze wil desnoods in de menigte moqen
schieten.
"Oe politie heeft zeer grote moeite
met de bepaling dat geen gebruik
q.étllaakt dient te worden van vuurwa
pens uitgezonderd in gevallen van
noodweer die een levensbedreigend
karakter vormen en als de dader te
individualiseren is.IlIllIIers,ook als
vanuit een menigte geschoten zou
worden op het transport (waardeor de
dader niet te individualiseren zou
kunnen zijn) en terugtrekken iS niet
mogelijk ,zou het gebruik van vuur'"
wpens door de politie uitgesloten
zijn.De vergadering besluit-tegen
het advies van de heer Bakker- in
alleen het eerste gedeelte van de
aanvulling te onderschrijven, te
weten dat geen gebruik dient te
worden gemaakt van vuurwapens, uit
gezonderd in gevallen van nood-
weer die een levensbedreigend ka
rakter vormen.Men kan zich niet
vereinigen met de toevoeginq;ëii'
als de dader te individualiseren is
Hierop volgt een brief van het min.
van Binnenlandse zaken, deze wijst
hun dan terecht.De brief besluit:

"ik geef u in overweging te bevorde
ren dat de gepreciseerde vuurwapen
instruktie waarvan hierboven sprak
was ook zal ge lden bi j het aanstaan
de transport~.

Daarna volgt een nadere toelichting:
a) levensbedreigend omvat behalve
dreiging van het leven van de poli
tieman ook het leven van derden.
b) de eis dat de "dader te individu
aliseren is" sluit niet uit, dat in
ean concreet geval de bedreiging van
meer dl!ln lI§~n persoon uitgaat."
Na deze brief stelt R de Wit om de
besluitvorming uit te stellen tot
24 augustus, dit zou dan na het
transport worden.

DE VERVROEGING EN KOMPLICATIES

Vooral op aandringen van de kant
van de burgemeesters wordt ge
zocht naar alternatieven. Het blijft
de vraag of R de Wit al eerder aan
een dergelijke vervroeging dacht.
In ieder geval is er op 13 augustus
kontakt tussen R de wit en Op den
Kamp waar over de vervroeging wordt
gepraat.De 20e kon.lneke Lambers
werd ingelicht en kwam voor een di
lemma te staan .Ze had een verkie
zingsstunt in voorbereiding.D'66-

ers in Den Helder waren ingeschakeld
om opslag op land mogelijk te maken.
Een volkomen slag in delucht. zelfs
toen het dumpschip al onderweg was
wis t het EeN van haar voornemen
niets .Opslag zou gezien de vergun
ningen toch pas na een jaar voorbe
reiding kunnen.Ineke besloot beide
te do n.Vervroegen, omdat er andere
zo'n rot2ooi van kwam(en dat tij
dens het hoogtepunt van de verkie··
zingskampagnes) en opslag op land,
mocht het nu niet kunnen wellicht
zou het vo-lgend jaar kunnen. Den Hel
der werd "rijp" gemaakt hiervoor.
Alleen het ministerie. ECN,trans
porteurs zijn op de hoogte gebracht.
Burqemeesters en politie worden ge
passeerd.Het moest uiterst qeheim
blijven.pas 11:! dag na het vaststel
len van de vervroeging worden de
burgemeesters ingelicht • r.'lB-ers
mochten helemaal niets weten,op de
dag zelf wisten ze alleen nog als
zou het om een oefening gaanaEr
waren geen meters voor de politie,
geen toegezegde ziekenverzorging,
en een onduidelijke schietinstruk
tie.RoeI de Wit kon hier nog te
vreden ovar zijn.Mölar wie het laats
lacht•• a
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Op 28 en 29 augustus werd een simboll- r-----------------. 
sche bezetting georganiseerd, van hel 
bouwterrein voor de toekomstige kern
centrale DOEL-5 (jawel er staan er 
al 4 op een kluitje aan de Nederlandse 
grens: Binnenkort liin het er zes:) 

De plannen voor een 6e centrale zijn 
al rond, want het Belgische parlement is 
een hindemis van niks en al.s die man
netjes lastig worden voor de atoomlobby 
dan stel je gewoon het parlement buiten 
werking: 

Met Ton de Brand en f rederik (f roggy) 
Wittok hadden we een gesprek over 
het perspektie f van hun strijd in llelgië, 
over de bureaucratie van het VAKS(Ver
enigde Aktieqroepon voor KernStop), 
de berusting van de Belgische bevolking, 
kortom waarom de antikernenergiestrijd 
In België op een laag pitje staat. Het 
VAKS is de belangrijkste AKB in Vlaan
deren en kwa opstelling vergelijkbaar 
met het IKV. 

Kort overzicht van de oktles in DOEL: 

28 augustus: 

zo'n 200 mensen verzamelen zich op 
een klein tentenkampje in het dorp 
Prosperpolder, ong. 5km van de centrales. 
-er wordt gekalkt en een aantal mensen 
wordt hiervoor opgepakt. 
-langs de 'expresweg' wordt om de 
100 meter gestaan met borden tegenOoeiS 
-een kartonnen koeltoren wordt In de 
fik gestoken. 
-een fakkeloptocht van enkele kilometers 
door polders naar het dorp Doel begeleid 
door gerammel en slagwerk op pannen 
en blikken. 

29 augustus: 
-de 'symbolische' bezetting van het 
bouwterrein van de DOEL S centrale. 
voor ong. 100 ongewapende mensen 
komt een sinistere kolonne gepantserde 
legerwagens in beweging met de befaamde 
Belgiese 'Reichswacht • derin. 
-een groep punks wordt gepakt omdat 
ze op een 'verboden' weg liepen. 
-dertig paspoorten worden verbrand
(ln België moet je een uit de Duitse 
bezettingstijd overgehouden AUSWEIS 
altijd bij je nebben, anders word je 
opgepakt), Deze paspoorten zijn zeer 
gehaat: 

Hoe is jullie verhouding met het VAKS? 

Het VAKS is enorm gegroeid in de 
70-er jaren na een aantal gewone demon
straties tegen kernenergie. Het bestaat 
uit een aantal regionale groepen ;., 
Vlaanderen, die weer een nationaal 
secretariaat. hebben in Antwerpen. 
Oe nationale vergadering bestaat uit 
een aantal mensen die nogal voor de 
zachte aanpak zijn, zij zijn meor op '------------------..1 
het overtuigen ven mensen en op het 
scoren van parlementaire resultaten 
gericht. Van rsdikale aktles willen 
zij niets weten. Toen de kontrolekamer 
ven de Andrea Smlt.s wer<! vernield 
heeft het VAKS tijdens het proces 
tegen do aktievoorders zi.ch gedistantiëerd 
van hen. Zii zijn zo gematigd omdat 
zij de grootste groei beleefde sinds 
de qrote demonstratie In '79 In Doel 
(20 000 mensen} en sinds de opkomst 
van de vredesbeweging. De achterban 
van de VAKS werd steeds groter, meer 
mensen met gevestigde belangen werden 
lid, o.a • . mensen van de BSP, een soort 
gematigde PvdA. Kortorn de acterban 
groeide en de bureaukratie ook. Voor 
bijvoorbeeld een aktie als deze hebben 
zij z ich maar weinig inge2:.et. Zij hebb.en 
wel meegedaan. Eigenlijk moet je om 
naar een V AKs-vergadering te gaan 
lid zijn en wel officiëel, en wil je een 
stem hebben moet je eerst zoveel maal 
naar een vergadering geweest zijn. 
Zo kon het gebeuren dat de Waalse 
V AKS-groep op de laatste vergadering 
geen stem had. Deze groep was racente
lijk ontstaan na het tentenkamp in 
Doel vorig jaar. Ook het VAKS-Waasland, 
de VAKS-groep die ook in het OOEL
S kommitee zlt, had geen stemrecht. 
Die laatste vergadering ging ove.rlgens 
zeer bureaul<ratiach. Hoe groter de 
organisatie hoe meer er onderlinge 
machtebelangen een rol gaan spelen. 
Regionale zOne tegen regionale zOne. 
Het VAKS doet zich onder de bevolking 
en da aktievoerders voor als zou ze 
een populaire organisatie zijn, maar 
het ia nu al niet meer dan een alliantie 
van gevestigde groepen. Sinds enige 
t i jd komt er wel beweging binnen het 
V AKS tegen die bureaukratie van ·o.a. 

de betaalde full-time krachten die 
werken bij het VAKS-nationaal. Alles 
wat je besteld moet op een papiertje, 
voor affiches zijn er oranje 'papieren, 
voor andere dinqen weer een ancisere 
kleur. Dankzij dankzij die kritiek binnen 
het VAKS is er ook enige steun gekomen 
voor dit Doel-5 kommitee: op de eerste 
vergadering waren de VAKS-mensen 
heel bemoederend, zo van: pas op, 
dat is gevaarlijk, en heb je daaraan 
gedacht, heb je voor wc's gezorgd enz. 
l:r was ook een type bij die zei: je 
moet oppassen voor de BOB (een soort 
a.nti-terro.rlsme mannetjes). Hij wees 
toen op een van de leiders in de vakbands 
strijd in de staalindustrie (Cockerlll), 
die zeker geen BOB'er is, alleen omdat 
hij er op een bepaalde maoier uitziet. 
Zij doen alsof zij meer ervaring hebben 
dan ons, maar eigenlijk hebben zij 
dat niet, alleen hebben ze meer ervaring 
achte.r het bureau. Een paar maanden 
geleden was er een demonstratie in 
Brugge tegen het dumpen van kernafval 
in ze.e. Iemand die o.a. deze aktie tegen 
Doel wUde ean.kondigen ' mocht toen 
niet het podium op, wel mochten allerlei 
politieke partijen spreken, ook de libera
len en de CVP (oftewel CDA) die ~oor 

ke.rnenergie zijn: Door de proteaten 
tegen de kruisraketten, wat heel veel 
mensen heeft wakker geschud, ia het 
nu populair. geworden om anti-nucleaire 
te zijn. Dat heeft tot gevolg dat het 
enige politieke protest wegvalt. Ook 
het CVP beatuit om mee t.e demonstreren. 
De mensen zeggen dan: kijk onze politie
kers zJjn eigenlijk ook tegen, dus moeten 
we wel relativeren. Elke vorm van 
militant-zijn is tegenwoordig uit. 

Jullie hebben deze aktie dus ook anders 
georganisee.rd? 
Onze qroep ia nogal anarchistiS()h gericht, 
toeval. We begonnen' met 10 mensen, 
dat groeide tot zo'n 20 mensen die 
de voorbereiding deden- Deze groep 
is ongeorganiseerd, maar we kennen 
elkaar allemaal. We dachten helemaal 
niet aan oganlsatie. Na deze aktie 
heft deze groep zich dan ook op. Wel 
denken we aan een soort alarmkommitee. 
We gingen ervanuit dat we het organiseer
werk zo klein mogelijk moesten houden. 

D OEL-LOOS VERZET? 

Er is niet zoveel volk op de aktie, 
alhoewel voor ons genoeg, juist omdat 
we het heel anders wilden organiseren. 
Aan zoiets als een ordedienst, zoals 
het VAKS wilde, zijn we niet begonnen. 
We hebben aan de mensen op het kamp 
geen aktievorm opgedrongen. We hebben 
alleen voorgesteld wat er zoal gedaan 
kan worden en ervoor gezorgd dat 
het benodigde materiaal aanwe2:.ig wes. 
In onze groep zitten ook mensen die 
reg.elmatlg betogen in Chooz. Als na 
een veldslag daar de rijkswacht zich 
terugtrekt dan worden de aktievoerders 
opgewacht door de plaatselijke bevolking 
met eten en drinken. Dat komt ook 
door de sociale omstandiheden. Ooor 
de kerncentrales worden veel metaalarbei
dera werkeloos gemaakt. Die arbeidera 
staan heel aktief in de strijd. De laatste 
keer was maar een klein deel van de 
demonatran,ten niet afkomstig ui t de 
regio. In Doel daarentegen ia de bevolking 
vrijwel allemaal pro-kernenergie. Dat 
komt doordat de middenstand en arbeiders 
leven van de kerncentrale en omdat 
EBERS (elektr. mij.) zeer veel propaganda 
voert. ledereen krijgt als reklame korting 
op de atroomkoaten. Het Is EBERS 
gelukt om eventuele protesten van 
boeren die hun beate stukken land moea
ten Inleveren voor de Doel-centrale's 
om te bulgen naar een anti-houding 
jegens de AKS. Aktie 11 la Chooz zijn 
hier ondenkbaar. Tijdent de laatste 
demoNtratie daar vochten zo'n 200 
mensen tegen tanka. Hier krijg je op 
die manier pas na maanden miaact\len 
50 menaan bij elkaar.ln Chooz moest 
worden ~huild in een staalfabriek. 
Deze werd gewoon volgeschoten met 
traangas en tubberkogela. De mensen 
zijn de bermopgevlucht. Het ia een 
wonder dat er nog steeds geen dode 
ia gevallen. Wel zijn er a l die kreupel 
zijn geslagen, de afgelopen keer Is 
een man overreden en la een kind van 
vier jaar door een traangaaqranaat . 
geraakt. Met zoiets zou ja kompleet 
het noorden verliezen. 

Hebben jullie niets ven de plaatselijke 
bevolking te duchten? Agressieve bewo
ners, knokploegen. 

Nee helemaal niet. Je merkt dat jongeren 
denken: 'ach al weer zo'n aktie'. Ouderen 
reageren bijv. op een spandoek waarop 
staat: 'radioaktivltelt geelt jullie kanker' 
met: 'bewijs dat maar even • Ole zien 
strijd tegen kernenergie niet zitten. 
Maar hun pro-zijn is eerder berusting. 
Het is hier verder (bij Ooel red.) een 
eenzame buurt. De gemiddelde leeftijd 
is heel hoog, de jongeren trekken weg. 
Knokploegen hoeven niet te worden 
ingezet omdat EBERS zelf genoeg propa
ganda kan maken tegen de anti-kernbe
weging. We hadden een keer een diskussie 
avond in Doel georganiseerd, daar Is 
toen niemand op afgekomen. Daarentegen 
reageert de Belgiese overheld met 
felle repressie op om. Er is konstant 
patrouille, een oorlogsbootje ligt in 
de haven en er rijden om de zoveel 
tijd legerwagens langs. De Doel-centrale 
is afgesloten met een spergebied van 
2 km. rondom. In bepaalde straten 
in Ooel mag je tussen bepaalde uren 
niet meer lopen. Een groepje uit Gent 
die leuzen achilderederr zijn hardhandig 
opgepakt en ingesloten. 

Endat allemaal vooT zo•n 200 mena·en. 
ta er enig perspektlef In jullie strijd? 
Het VAKS begint al terrein te verliezen. 

Het ee.rate verzet kwam In de 70er 
jaren. Toen weren er z.g. 'groene fietsera
zo'n 10-1 ~ mensen die fletsend betoogden 
tegen Doel. Dat groeide uiteindelijk 
uit tot de grote betoging ven '79, wat 
het topjaar van de Belgleae AKS wea, 
met zo'n 20 000 mensen. Maar de bevol
king hier wil nog steeds niet mee, 
zonder hen wordt de atrijd hopeloos. 
Niet alleen het VAKS verliest terrein, 
maar ledereen als blijkt dat er weer 
nieuwe kontrakten worden gesloten 
waar niemand enige kontrole op kan 
uitoefenen en de bevölklng van neits 
weet. Het Is een hopeloze strijd van 
een maasa-beweging tegen een stel 
hoge heren die het onverschillig laat 
of er nu wel of geen aktie wordt gevoerd. 
Het ia vechten tegen de bierkaai. Je 
droomt wel eens van dlrekte akties, 
opblaaaaktles enzo. Maar als je dan 
de gevolgen onder ogen ziet.... Het 
ia wel een idee wat konttent door ons 
hoofd speelt, maar dan moet je de 
illigallteit Induiken. Als je dan kijkt 
naar de RAF en in Italië dan zie je 
dat ze alleen staan zonder achterban. 
Dan ga je wel opletten. Daarom ben 
ik wel gelukkig met m'n tentenkempje. 

En eigen voorlichting, wordt daar iets 
_ _,." aan gedaan? 



Er la wel materiaal van het VAKS. 
Dia-reeksen, Informatie avonden, alles 
wat je maar wilt. Maar de berustin<J 
bij de Betglese bevolkin<J is veel groter 
den biJ de Nederlandse. Als hier bijvoor
beeld een mlnlater fraude pleegt, dan 
komt dat wel even In de pers, maar 
lederaan Is het snel weer vergetan. 
In Nederland is zoiets qoed voor een 

rel van enige maanden. Militante Vlamin<J· 
en zijn er maar weinig. Oe Belgen· 
moppen over dat wiJ achterlijk zouden 
zijn, die gaan wel een beetje op. Het 
gaat niet op voor WallontliJ daar zijn 
ze veel strijdbaarder. Wallonië verliest 
op ekonomisch vlak ook veel meer 
terrein ·den Vlaanderen. Eigenlijk zou 
het verzet meer Internationaal moetan 

van brugge 
tot brussel 

Tot vlÁI< voor de treinblokkade-aktie 
wu in Nederland nog niet veel be
kend ovez: het hoe en het lRUUleer van 
de aktie.Dit hed duidelijk een gevol9 
voor de IDObilisatie.Toch zouden er 
zo'n 40 -rlanders IDHdoen , ter
wijl het aantal Bel9an ,opgeroepen 
door hort 8AICS (Bruga AktielloaD!tae 
voor JGern Stop 1 een re9ionale !JrOSP 
van het VAI<S) niet veel """'r was . 
Al voor de aktie • a hadden de Neder
landers wat sceptische ideeên over 
de ltcDende aktia.Dit kwam vooral 
door een brochure van bet 8AICS waar~ 
uit bleek dat je je eerst -..t in
schrijven voor de aktie, anders 
.ocht je ni.ot. .aodoon.SoopUcoh ook 
..S..t er eerat een aktie s-daagse 
qepl.and wu door bet Bru!Jae k.-1-
tee, aaur vlak voor het vertrek uit 
Nederland hoordan we dat er waar
schijnlijk .aar 6'n van de zes 
transporten. die ove" drie da98D ver
deeld waren , zou worden 98blokkeerd. 
MaAr 9(>8d we zouden wel z.ien en het 
was but interrOI....,t 0111 de Bel!Jlese 
or9anisetie - ta IU.ken. 
Dat de ant1-kernener9iestrijd in Ne
derland wel ander• qevoerd word bleek 
el snel bij binnenkOIIUJt in het verza
IDitlhuia.Jt.ort werd ons vertald dat 0111 

zo en zo last we op een af9esproken 
plek bij een klein buitanstationnetje 
moesten rijn en dat enige tijd er na 
de train zou peaeeren.lfe JDOesten ons 
opçlitsen in !JrOBpen van 6 elk IDitt 
toevoeqin!J van een kllgae cp.ds.Ook 
-.een we alle spullen op porte:alon
nee'a na opbergen, dit 0111 te vcorko
aoan dat er JDOgel.ijk iets zou worden 
... egen.-n voor anderssoortige aktie
vonoen (aa.bota9e ofzo) .Dbcuasie 
bleek oJ10109elijk.Ook qoed, dan aaur 
niet. In kleine !Jroepen. werd een 
lan98 d9ht-aeei1>9 door Bru99e qehou 
den en bij een sporthel 11oeatan we d• 
boajes in die 1809• het apoor liep. 
Bonderd Mter eerder was een stop-

plDe!J en was de stationschef op de 
bOQ9te 9ebra.cht van da blokkade en de 
plek. Van de leider kregen we een ta
ken waarop we Olllhoo9 lilOChten klimllen 
en op het spoor konden zitten.Clmdat 
4c vluchtwe9 aan .S. kant waar we op 
het spoor waren 9-n wel heel rot 
was bij eni98 peniel<,keken "" naar 
de W8<J aan de andere kant van de dijk. 
Dasz zaq bet er el beter uit, dus 
waarom dan n.iet al meteen aan die 
kant, wat ook het qoeie spoor was, 
ona opgesteld.Per slot van rekenin9 
liepen we al lan9 in de peilinq van 
twee heli• a die over ons been zwerm
den, en die rijkswacht waren bepasli:t 
qeen frisse jon9ena.MaAr o,jee door 
cSe megafoon wen!en we naar de andere 
kant gediriqeerd, bet JDOCht niet. 
liet autoritaire karaktar werd pee 
qoed duidelijk toen we 10eqafonisch 
werden !Jer08pen 0111 anti-dUIIIpin9s
sloqans te roepen op Bel9ische wija . 
Dit Ollldat de eloc asnwezi98 pers 
dan_ wat leukere opnamen kon maken. 
Een Nederlands dU111pin9slie<'l moest 
wijken voor Bel!Jieu deunen en blijk
baar beqrepen we het verkeerd toen 
we op de yel : Opslaq op land ? Nee! 
riepen.Bet moest Ja! z.ijn.Bet Neder
lande& nee klonk wat harder dan het 
bel9ische ja, dWI ltre98D we op ons 
;1onder. •voor individueel qedraq ia 
bier 9een plaste" en te98D een an-
:1er werd 9eze.9'f dat die de vol9en-
de keer(?) anders nie t 118&r IDite 
mocht doen.De wrevel ateeq.Ronduit 

worden, net als de de multi-nationale 
ondernemln<Jen waar we tegen strijden. 

Jullie hebben deze aktie heel voorzichtig 
aangepakt. Het gaat alleen om een 
'symbolische' bezetting? 

Maar het resultaat Is emaar. Er zijn 
families gekomen en Agalev-ers (de 
groene partij). Vandaag houden we 
alleen 'ludieke akties' omdat we een 
pogin<J tot terreinbezetting maar op 
één dag kunnen houden. Morgen verwach· 
ten we meer militante mensen. 

Wat denken jullie dat morgen gaat 
gebeuren? 

Oorspronkelijk wilden we vanaf het 
weiland kontinu proberen te bezetten. 
Maar daar wachten ze op: 's nachts 
zie ik ons niet slapen op dat terrein. 
We verwachten morgen een knokpartij. 
Het terrein· Is slecht: moerassig en 
aan één kant loopt de Schelde We mogen 
tot een denkbeeldige lijn lopen. Als 
ze gaan optreden zijn we ingesloten. 
Een echte bezetting kunnen we wel 
vergeten. Alles wat ja kan doen Is 
hallo zeggen tegen da Schelde, zulver 
symbolisch. 

kwaad werden we toen bleek dat in 
overleq met de rijkswacht en poli
tie door de aktieleidinq werd afge
sproken dat we tien adnuten 9elQ9i
t.illeerd lilOChten blijven ritten.Het 
.iu <Jcua ook vxeeu:d om. VOJ\ een beetj e 
duwende rijkswachten met op scherp 
9estelde karabijnen te Iloeten horen: 
Opataan dat hebben we met jullie 
leiding a.f9esproken.Eigenlijk wilden 
we niet op zo'n manier weg gaan, 
llll4r omdat de Bel9en inal.ddels al het 
spoor hadden vr1j!J8m&&kt en ons ver
teld werd dat er drie Galliciêrs rich 
aan d!' achtarkent van de trein hadden 
vutgeketend, besloten we 0111 maar 
naar deze Gallicieb te qaan 0111 hun 
te steunen.l!cbter 9een Galliciêr te 
zien, maar wel een W89 rijdende trein. 
oe Spanjaarden varen al lanq opgepakt 
Hierop wilden we -t de leider - aya
tollah-me9atoni - over daze aaanier 
van aktievoeren praten en voor·stellen 
om in ieder 9eval n09 een aktie te 
houden , want 0111 tien adnuten met toe
stamalng op de rails te z1 tten hadden 
ze ons echt niet Ïlodiq 98hed en bed
den we geen zin om het daarbij te la
ten.Maar bij wenste niet te praten 
Olllélat hij naar een persconferentie 
111041St en wij mee moesten 0111 als de
corlllll ta di;;i\':'W.. wilden een garantie 
dat hierna dan een bel9les/nederland
•• verqaderin9 kon koaoen .Echter zijn 
oordeel was snel 9evormd : "Anarchis
ten ! ". 
Ook na de persconferentie bleek er 
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: -- S.O.S. -- i 
Belglil la de kampioen van de atoom 
stroom en wil dat blijven. Het atoompr 
gramme gaat door in vliegende vaart 
1 - Er wordt in Doel een vierde central 
gebouwd, voor Doel5 ia een bouwterrel 
gereed en sinds kort zijn de kontrekte 
voor Ooe16 rond. 
2 - In Chooz zijn uitbreidingsplannen 
3 - In Desael/Mol wordt een fabrle 
voor de verwerking van hoog-radioaktie 
afval gebouwd-terwijl besloten Is to 
het opnieuw In gebruik stellen 
de opwerkingafabriek Eurochemie 
Oessel/Mol. 
Overigens Is de bouw van de verwerkln<Js 
fabrie k voor hoogradioaktief afval 
een Duitse onderneming omdat in Duits
land hiervoor geen toestemming te 
verkrijgen was. Ook de heropenin 
van Eurochemie heeft een International 
nagalmJ Eurochemie richt haar aktlvltel 
ten sterk op de snelle broeder in Kalkar 
Het plutonium van Eurochemie word 
.enkele honderden meters verderop ver 
werkt bij Belgo Nucleaire verwerk 
tot plutonium splijtstofstaven die voo 
Kalkar bestemd zijn. Bovendien rich 
het studiecentrum voor Kemenergi 

· in Mol zich ook op Kalkar. Voor 
Belglese strijd tegen kamenergie i 
het tegenhouden van de heropenln 

, van Eurochemie van groot belan<J omdat 
dit anders een sprong naar de ultbou 
van een volledige splijtstofcyclus zo 
betekenen. Aanvankelijk waren er plann 
tot protest tegen Eurochemie in voorbe 
reidln<J. De plaatselijke groepen hadde 
hun hoop gericht op parlementair 
debatten, zoals ook beloofd was. Echte 
In 1 maand was alles achter de rug, 
de debatten een desillusie. Voortopi 
bestaat het verzet in Mol uit het staan 
met kraam.pjes op de markt. Echte 
dat geeft niet veel perspektief in ee 
gemeente waar de totale nucleaire 
industrie zo'n 1500 mensen werk verschaf 

9een 1DO<Jelijkhei.d tot overleq, daar
""' beslotan we CID zelf het heft in 
handen ta nemen Olllélat we het ...,. wa
ren 0111 els aktievee op ta draven als 
de lei.d.inq <hlt wenste. we a:wt.altten tweE 

plannen die we zouden voorlegqen aan 
de bel9en, waarbl j bet eerste : een 
treinblokkade de vol9ende ochtend 
wel en de tweede:ee.n bezettin9 van 
het lleclerlandse eonsula.at/ambassede 
in Brwne niet afhankelijk van de 
belqiese deeln811e werd qesteld. 

BRUXELLES 

We zouden onze kritiek en plannen in· 
bren<Jen op een geplande vergaderln<J 
van de aktl.eleidlng die avond na een 
demonstratie in Zeebrugge bij de vissers
haven: de demonstratie zelf was kiloma
ters lopen door uitgestorven straten. 
Wel wordt nog avan stilgehouden en 
gedemonstreerd voor het gebouw van 
de Rijkswacht, een uur later werden 
de Belgen vrijgelaten. Oe spanjearden 
waren al overgeleverd aan de vreemde• 
lingenpolltie, ze zouden de volgende 
dag over de grens gezet worden. Die 
avond bleek echter dat de Belgische 
leiders de vergedering niet door lieten 
gaan omdat er belgen naar huls wilden. 
In het aktiehuis waren dan ook maar 
weinig Belgen en des te meer Nederlan
ders aanwezig. Hierop werd besloten 
om dan toch maar te vergederen en 
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vroegen we aan de ot'C)81lleerende Belgen 
enige verte<J~!nwoordiglng hierbij. Het 
Idee om met iedereen te vergaderen 
w•• hun oen gruwel. Oet kan nooit, 
dat wordt achreeuwen. Dat zijn alleen 
aardige theorU!n. Echter in de praktijk 
ging het heel aardig. Er werd gediakueai· 
eerd over het verschil In ttrtJictuur 
van de "AKS• in Nederlend en in België. 
Hun reaktie: het optreden van de politie 
ia veel harder dan in Nederland. B.v.: 
vorig jaar na de demoNtratie ia er 
een overval gepleegd op het elcllekafee 
w .. r Iedereen, plm. 80 menoen werd 
geaf1'nteerd. 
Na veel wikken en wegen bleek det 
veel menaan voor nog een treinblokkade 
waren, maar omdat de BAKS dit niet 
wilde (mee-} organiseren en er maa.r 
weinig Belgen waren, zou het wel vreemd 
lijken al die Nederlanden op die Belgische 
ralla, ging dit niet door. Ook zijn de 
riaiko'a met een kleine groep veel groter 
door die leuke Rijkawacht. Vrijwel 
alla aanwezigen ngen een bezetting 
van het "_derlandse koneuleat In Brugge 
of de atrbuaade in Brussel zitten. 
Het waa zimig om de Nederlandse 
betrokkenheid bij de Belgische dumping 
aan de kaak te stellen en het zou iets ht • t t t 
onverwachts zijn. Na de vargadering wac n Ie 0 
werkte de voorbereidingagroep door • 
en kwam er snel achter een fout gemaakt het '-&leg IS 
te hebben: om de pei'S te kumen elarme- WW 
moeaten we ala kleine klUb eigenlijk I · · 
de knoop doorhakken: Bruxelles of ~ Ml'fat r141Ül't; 1Yt u d4 tijd dat 
Brugge? IIUt alleen <U bl444Nm, lllaal' u1fa M-

le borrw1l dNi.gen te mt z..m. B>o .,.z in 
We kozen voor Brussel omdat dit belengrij· AIMU.8!H8l'd, h•t um..k<l boa tm .vid
ker l.a dan oen consuleet woarvan er oosten 111211 UtNaht, aan wenaij<hn 11an 
meer zijn en we dan toch neer de ambas- da /lr<Jfrlr<l RiJn, e.n plak die ".,.,1 Af
s&de :touden worden doorverwezen. Niet mllea<ll'8 bek<lnd ia ai>tda het di.elaut
zo baalademokraties, meer de volgende eielcml!p ,_ da AXB 1Yt afge z.op.n PinA
ochtend bleek de baala hetzelfde . te etar-t.K/ekand. In 44 gi'OenB bl'oaltur., 
willen. Ondanks de korte voorbereiding die toen ie veneirarum lam je cp pa-
(mlnder den een dag) verliep het plan giM 4 "" 6 ute 'LaJum• O'IIB7' 44 aohtel'- 011 d6 aktie ao &lUl roog.ZiJ"k te Vfll'~ ~ &o v.J.• aanwuqe at.11l.eD). n 
prima. Helaas zat achter de etorste 9'f'(mtÜm "" d6 hi.etol'U """ d6 jt1.N'n'l4n- <hn ia in OtNoltt een hut~ fo1- wu dua nog nlet.a qeregeldt -lf• de 
deur nog . een tweede en ,._.ten we g41 etl'ijd t.gen d6 ..",.z.g """ l'i.J'kewg a.z. Wl'e'pNi.d. Ook in 1Yt boa ,_.. in boooohutt.en ........, niet bevtl.llCJd, 
eem>aal '" de ambaaade dear halt 2? doof' ,."t boa. Bet gaat ona ".. ""'44 ,."t -kand ~- ll<ll'pO&en, llet.eD ~de bal.llipju.,. bat. 
houden. Al -1 werd een tweede fout aktuaU.ult: wat kan .". 1111 r.>Ol'd.n on- .,."..,.,. ~ p<n/1.atten llfl7'8pNld, pol1Ua8a9Afoonal.&ra &o ....." op t.e 
merkburt er wu veel te weinig pers, ~ tegen d6 dl'ei.got71tk t>flfto)O<IQ- Bi.el'op ~ Vl'ijwl at•<l<h U<ll' poei.tie- 4r1jv.D en de honteD t.e .topen. oe la-
zeker .ven Nederlandse pers wu niks ti.ng dool' d6 buUdounnacht? ~~ Naktiea. 91 boaahut.t.en .ouden alle.ul gekraakt 
aenwez1g. Eerat alleen de R.T.L. (Luxemb) AZZ.N<Il'et gaat 44 aktie "P polituk en' VOOl' IN«<' infar-.xtu, opg...,.. POó.l' luJt en wmJ.ald. De ellnhoogeten welden 
later ook de B.R.T.(Belglea}. Maar jul'idiaoh qebUd (JAIOO" dool'. Z.k<lr ".. a~ete•, of ale i• ~ .;e eig.n onqe-id gelaten: t6ch • .., .beoet.je 
op de radio was niets te horen en er 44 (J...,<mte Bunnik heeft gfiiHi.gerd h<lt p~ '""' a1<Uwe11•t- lolltt cputten, laat. V&ll hooqtevreea? J.-r 9&1'089 
:_~u ook nieta komen.. 7 -tor hoge ~t .,,,.". ® ~ Rtj,.lom ;,e IMlûm! O:SD-438818, 030-311&?8, viel 9'18A juat.J.Uhl van 20. Ollla&IJ. 
'-"' eleen werden doórqeqeven aan de in 1taal' butftl!rinqepl.c:ln op u _", of aamJvan 1112121' poetbua 8029 UtNoht. Rilt hele "-- ontrv..UMS en lteu.ri~J. 
pl .. tavervanger van de 8mbaaeedeur. Dc:tal'71aaat ,."I>Nn d6 v,..:.."a.", 111211 Ameli.a- v.,zoa.r .a:utz..m 44 lc.ctNtttûl akti.u enge- achooo~t. alllof er 9MD -rlqe 
Hierop mocht een delegatie naar bimen.. 1<IUl'd een M1'aiemngavR-k ing.au..d t:.li.Jfetd hand4n vot g•td maan, Pi.nan- ·~.....-.,.wordt. """98le9d-
Oe tijd verstreek. '?e delegatie zou tegan d4 buZ..itan 111211 da R4od """ StaU ...UZ. auws u """ ook 1IUl' wtb, op Al bat. -terl&al det &o lt.-l.uaru 
"?9 vele keren neer b1men gaan telk&nll die VOOl' RiJ~ Mt li.olrt "P gU-t> 40585?0 t.n.v. ~ngptUfltlno van ca pMiten ltco ltrijgen liet. hij op de 
Zich met 1 persoon uitbreidend. Na fP'C"" Mbben g<~ut z-z.e d4u b<lalwi.-Aawt~. IJtNoJrt. brandllt.a-• -ieu. SLupultlten en 
lange tijd bleek dat de ambaaeadeur te'! . . ~ • ..- -r-
v/d Klauw (ja zeker onze ouwe Klauw') UJn aan op onjui.ete gege- .Toa & Pl'i.ta E'UIJ1IaltlteD wrden DlAt ontzien - het 
w~l kon komen omdat z'n plaatavervan~r vma "" prognoeu gebalum. .f -6 ltf ll,...,",l. ,.. "'llltllf'i'f~" • ia ~rs de harde kern van de bos-

zich zelf niet kompetent achtte om VERDEDIG /IE'! BOS NB7' 0118 b I =~~!nadat es. pollt.J.e haar 
leta te besluiten. Na uren bezetten op ouwèn. wrnn&lldlt.J.~ taalt had volbracht war-
werd besloten dat Lambera Hakkenbar /tQJ2l' Rijkll»aUretaat lollt d6 IMtomaplane den nieuwe Mterielen a&llgevoerd .., op 
te bellen. Dat moeat door het ambeaaade· jnatuurtiJk lilUitlaP laten dNai.en """ d6 
penoneel, geen van de aktievoerdera aorbtat. fka I ·~1Y •-- ....__ Na enltele lebeEII\It.eel1nCJ8n en door zondegooid<Saq ... r&n nle..- -utt.en 
mocht erbij. Haar antwoord verwees t•-"J k~-~ 1110-· L~ CS. platte pet.t.en veml.alde tentau 91bo-• ..ar nu 3 ltMr zo 11ooc1. Tot 
naar een notitie waar zij zich tegen au _,. w .....,. ..,..ten 8taa," a. "':'t """ kao begaoDen worden Mt. de bc:oabez.t.. bat __,.t det i1< dit Khrl:lf ia .." 
de dumping op zich verklaart, maar ~~~et u~~ u ""1~tt_~~ .... ~ t.J.nq. Al op vrl:lc!a~Jawnd biJ1g de eer- 4a.ar - be~. "" 12 jaar lt.rijd te-
dat ze er niete aan kon doen (adl wat .,..,..........1111 """ ..., IIlOgB 1.J.., ~~·~'1t•'lg at.e t.ouwla.dder in ..., booa. ge.n MD bosw%p88- ln&lW89, .U. 
zielig red. ), omelet er anden een pt'OCft W01'dt 111' in h<lt boa "':" huttendorp ~ Cedu:teDde de nacht van vrJ.jdeq op voorna.nlljl< op papi>ar wrllep b 
gaat dreigen. Na zo'n 6 uur In de embu- bol4ld 811 wordt d6 aktie "" N4l IIIOg.Zt.;flc zaterdag 17/18 eep~ verdom de het nu t.J.jd qeworden .,. w .dtelljlt te 
eade te hebben gezeten bleek het elndve,.... ~.a. . . alepara in bet bol "l?Drtdurend 91- ....,hten voor het bahoud van A8elia-r4! 
alag van de delegatie uiteraard nlete Sina. 2a 1211f1U8tole ~t 'Ion OtNo~t ~"" etoord door rondachi-,wa,;pende unifor- I•de......, die wU -•lpen ia ... a.,., 
nleuwa te hebben opgeleverd. Het blijkt Anteli-<ll'd-cwl'lag.IXt 0Wl'l49,"• '!.mtd- •n die &ich owriven. Iloeet hielden. naea atael4raad, t.oiMin, apijkerl, 
dat het 908<1. eindigen ven een bezetting data bekendaZe Mt lAK, kCirt iea.N zat.erc!a9. atelen apijlters, hout en allea vat :1• 
moellijk Ie. Meningeverachillen over ~~""'f...!!!.!_.:~!_kaar. In.~~-~~ do.n Al vroeg in de .,rven wud 4e hutte>- nuttiq acht- naar .U.llawaerd! 
weggaan of nog wachten tot de aJotve,.... w ·~ 111211 AlN~-..-':" .,." bouw oader het toeZiende 00q vu &o 11aAa 
klaring. En vooral fruatratlea biJ aommi- groot aantal clnU-k~~ buurtaqent fora ter h&ll4 ~. 
gen over ean 'teleuntellend rnu.ltaat'. P""• ~. "·4• Ne.V..ra.1' ,ai.Jn De aan'O<>er ".., •terl&al kwaa _.s 
Oe delegatie werd bijna verweten er OU: •tead4 un aantal t)f1~<171W01'tlig<ll'8 op qanq en •t een •liD die de lli:lb-
nlet het maximale uitgealeept te hebben ut.t <ZIW:WN •ted4n 412>1lil<1JI~. -teratut •t. ,. • ., Del~.rlten <loet 
en zich teveel gericht . te hebben op AJ!:liVI'J'1II"rU ""'rblelten - _ " huttaDcJorp ~ 
het bla-bla van van der Klauw en Lambars. U.e.ud.. J-r alleall det te-l 
Zeker geen fraai einde ook el werd Een gl'C<lt 44<1t van het ""'rk geb<lul't in •teriul werd gebruiltt. voor qrond-
bljne eenagezlnd betloten tot direkt ~. di.e ai.oh b<laig 1routkn MOlt hutten. tc.aU "- Bu.e, een kofft.lteat, 
weggaan. Jammer, die ~erwijten omdat pubZi.oi.ult, v•re, a1.4rmU.1n,bo!Mloatel'i.- het jur141.ea ltlacht.anbllro, de info-
m.l. deze aktie zeer succeavo.l geweeat aat VOOl' <U boil» van ,."t dorp,JIU'(dt- ~t """· alle ke.-dte.n van de -
iL Voor ..,., emeen gingen hadden we eohe aak<ln,f~hief.~.KIJBO. derne valvaerteataa.t tort.c.. 
nog bedenkingen zoalat het tijdacherna ouZtuuz.,lcolll'd!natu, etc. v..ra.r kCilft liDkale duizenden atalen epijkera war-
gaat mla, we koroen er misachfen niet 111' """' mdi.o die vanaf 19/9 ~ den in de boo11 gealaqen .,. het. ugen 
eens In, Klauw ia weg, na een kwartier dag uita<mdt vanaf 19.00 111<1' "" bij te ~lljltan, 
gooit de rljkewecht ons eru.lt. Vreemd kap- of tmtl'uilrringeaktivi.ultan ao ...,.. Toen uterde9aldcSaq "- -.traua 
la het den dat tn een paar uur den di.g d4 g•ha1a dag ( 9a Hegal/n-ta) . unltv• wu rHcSe "" 9'1"00t, """tal 
de verwachtingen zo hoocJ klnl8n worden Bzo wordt .,.,. wek<IUJke• lczoant g-.aakt hutten klaar. De boaahutten baqannen 

Waalij•tje van be4r1jfjaa 41e 9Q8d 
de oren 98"_" -ten wolden van
weqe hun Mde-rlt.inq aan &o ""ab&an 
4oor -u-r.s. 
Poapfont.J.jne b.ll'. Sch1e4ea 

v.rhuur/verltoop po.pan, 
Dllil<ersbeèlrijf Vrlena b.v. &erqen 

op ra-. 
van HaurJ.It Groot ~· 
BruJ.l ".qenbouw Arnhetl 
OMl W buaje Leydeklter 
Zand&uiger, -jenbout 
Brubot Utrecht 
Volker StaYi.n 

dat Ie elkaar verwijten gaet maken. (.", indien nodig /Hicwfmtel') liNt 4a er betooonbear uit t.a Zien. 
at<md 111211 JI01um, afBpl'<l)um, ptannen "" •a a\IOilcSe """ er "" atMrtje ela in A9qnqut Bredefi<>Ord Apel4oom 
1>001'8tatz..m, <lto. een Afril<aana oarwou44orp •t owrel Bulldozera/dreglinea 8 v/d Bei&o enzn 
Vlll'd4l' W01'd<ln t1111'11<W•lM b<aan tomeUjk vuurtjee voor de hutten •t - •r- v/d Vlla Alphen 
koflaakwent 011tnageld, waama d4 Olttetane -· DJ.t wu dus 4e harde alct.J.elcern vol- Altkar b.v. 
kale plakk<ln rw~tju wt 1Nnl1c-k1.urig• 98U de ~aurJ.a van polltie in U- &o Brui.D kabels>nt.aqe 
W7'f W01'd<ln af(ltl•tNk<ln, aleof u "!'11 t.nq. J-r det 'a •"""'"" de t.ouwlad- Viaeer en Sllit 
il2l'fm -ten.! ~ ~- tf.u ders niet opqet.rol<ltaD Zijn, waot de B,B.N 
koazotaacJtUga ontnog•1-<lktivi.ult811 8l' volgeode 110~ konden de pollt.J.-- Hat.uurlijlt• allerlei t.oeat.an&on ".., de 
cp dat ,.,; van 114g•te wt d6ge1i.;flc Mndll• najea dAar gebruik van ..un. &et a- IUJQIIA'I'IIltS'rAAT 
OJ'Id.aovi.n<hn bij 1Yt ~cappom, Ntt<ll' Mgela l.&ra f&aldlo dus :l~rlljk (llllt over- R:lW Rawllaan 96 ot.re<:ht (9toenYOOrsl 
dus, en i• lltal1 u 8l' g<U'!Ut wat dtttpe' leq van zater4&9avond la zonder duide- IIJ.oop? Jr.oppijM Groenelcan. 
inelaan, lijlte beduiten uitelkaar qeqaan vol- Sloopbedrijf V•nue Naaraaen 



Al-r bijna drie weken teruq in ~land, na de"vr..W~•· of lOigenlijk 
de "int.er:naUonale !J8V81dloze -.:a voor anUmil.it.er.t.M" in ZUid-Spanje • 
Andaheil.~ velten-t gaai&Seld 300 •eneen -leven in"!! "-"• ak
Ues voeren, IIIIZiek ll&ken, veel ve-<JBL~aren, afl<oe1en in d e irrigaUepoelen, 
eten koken, 84lldwichborcSen IIAken, v.c. ' a eehoo..alcen, teater oefenen • • •• 
ZOnder voorbij te gaan aan de stevige reaktie van de kant van de Spaanse 
overheid op dit gebeuren (ve djn be%1g -t een feitelijk veralac] over de 
&lctiee en re&lctieel, willen we in dit stuk vooral inqaan op vragen zoab: 
wt .,_ft het al Mt al opgeleverd? In hoeverre is er vora gageven aan het 
antb&1litarlstie,.... en internationale aspelct? Hebben ve binnen het kaap g
verkt -t on&e icSM*n over een andere •-nlevl..nq? Hebben we <Ie bevegiuq 
in Spanje 1.o het alg..en en die 1.o Andalucilin het bijzonder, lcunnen on
dersteunen? Bn • • • -t hebben vij er z e U voor qevoel aan over qebouden? 
M1eachien een eerate aanzet tet een dislcueaie over hoe het ver<ler -t -t 
de -.ara• 

De •u.re• heeft 1Daiddels een ge
echie<lenia van zeven jaar. Blk jaar 
in de z~ tvee -en l.ang interna
Uanale &lcl;iviteiten teqen het .ut
teri-.De meeste -neen zijn 'WOOr
al uit llea t-Buropa, -.aar ze kaDen 
ook \li.1; &nclo.re ~.0. -..:r•t::e vJ.jE. 
jaar be-end, dua l opend of rijdend 
(vand.tuu: cSe na- "~~~Ara") , vodq jaar 
een vast kaap in Beilen en nu dan in 
Andalucif 
zo'n lilAra wordt voorbarlOid door de 
" internationale koOrdinaUe" die 
veer bestaat uit "nationale koc5rd1na
ties• 1 een ()roep _,.sen_ van een land 
die een aantal -..nden werken aan de 
voorbereidinq van een 10ara.Ala je zo 
in oktober mat de eerste internatio
nale bijeenk...t start, 11taat, behal
ve wat ideeln vanuit t.raditiee en er
varinqen en de oUicille cloellltel
ll.uqen (eenzijdige ontvapeninq, af
~~ehaffinq van alle tilitaire pakten, 
ombauv van 111111taire strukturan en 
produktie, ontwikkelen van geweldlo
ze VQni8D van verzet, zaln>e.chik
kiuqarecbt) nieta vast. 
Pus eerst praten over wat - e1W08 
v1llen1 vat benadrllkken ,.., ~d
Zuid verhoudingen of Oost- llèst ver
houdi.ngen ar 1109 vat enders.lloe ~ 
lang:rijk ia bet &lctievoeren, het 
uitwisselen, hoe denken- over be
eluitvoDiiuq •• • Bn <1ear oeoet dan een 
konkreet plan ui trollen. 

tinèl april vu het èlu1delljk dat ve 
een k.mop vilden opbouWen in Zuid
Spanje aa van daaruit allerlei anti
tilatistiache aktiea te OnderntDel\. 
Daarna begint de - pr&lcU•cbe 
'fOOrbereidiuq.PilbUciteit in eigen 
land, voorberlOidiuq Vlll'l deelnellers, 
bandboek, vervoer enz. De Spaanse 
Staten hebben de meeste pralttiese 
voorbereiding in dat gomol . 
Uiteindelijk gingen er ongeveer 30 
Hederlendus naar Andalucii.Dear
naaat waren er _"een uit llcorvegen, 
oe-rken, lf-Du.ltaland, Ooetanrijk, 
Italil I PortQ911.]. I Groot-Bd ttanil I 
Australil,<le Vareniqde Staten en na
tuurlijk Uit <'Ie Spaanse Staten. 
Bet i.oternationale kar&lcter - de 
kracht, .aar ooit een gxoot atruikal
blok.IO:racht voor de -.nsen in ha t 
laulip &elf: -.:ten dat zcweel. -naen 
bezi9 zijn, horen van alkaars erva
rinqen, kijken boe je e lkaar kan 
onderste unen. Bet ie qoe<1 aa te .erk
en dat je, ondanks bet taalproblee11, 
el l::rral>beland heel -t .at elluaar 
kan. 

f 
' 1 
t 

IO:racht ook naar buiten tee. voor de 
lllll\.Mn in Andalucil, die de uitbui
tende •neveneffecten" van het mlta-

0 ri- vaak VMl di rakter ".,..len dan 
da~ Vil ze voelen. 
Maar oolt b1.1 4h •tag~a· 
c!viuqt een t.otarnationaal gezelschap 
altijd respekt af."" hebben er zoveel 
voor over!De vraag h of je van dit 
aoort -.edeleven-MDU..Uten" ge
bruik - t a&lcen.lfel zullen va naar 
-..t• ren zoeken aa toch -r t e kun
nen balen uit bet tvee weken ...-nle
ven in een kup.In Andaluail binq 
dit te veel af af van indivich>ele 1-
llitiaUeven en kont&lcten, bet vu 
-ilij k 0111 tot ieta gezaMnlijka te 
kolDen. 
ZO hebben de Baalten bijvoorbeeld een 
avond ~rganiseard over hun strijd. 
Daarnaast li-ren in allerlei talen 
mw:iek en dan.aen van punk tot flaal.n
go, behoorlijk chaavJ.niaUa che .aal.
tijeilen, .aar verder hing het. hele
MAl van jnalf af of het luuop -
vu dan een groep MDBen Mt grote 
knltuurverscbillen.Lijnen trekken is 
enq1 tocb ga je soaai98 verschillen 
vez'binden aan achtergrond ervaring, 
qeachiedenia, vat war -Dhangt 
•t de plek vaar je leert. Ben voor
beeld UI boe voer ja &Ie tie: a1le
.aal -t alkaar in 66n grote groep 
of in kleins groepjes? Nadat ve een 
paar lloiiAl ervaren hMden boe loq een 
grote groep werkt - vooral ale je 
wordt tegen9"holld&n door de politie, 
......., ook bij het n..e:n van bealia
sinqen - wilden de Nederlandera 
graaq in klei.oe groepen verken.llaar 
mensen die altijdal-t beel veinig 
zijn, gewooo a.!at de "beveging" in 
hun land veel kle iner is, en .,..,..t 
,.. bovendien een hard politie- en 
jwotitie-appsreat tegen zich krijgen 
den nu hun kracht juist in het zijn 
.. t een grote groep. 

OVer het antiailitari- lieten we 
geen twij f el beataan: tejatar ert vas
ten naar aanleidinq ven Biroe~. 
aktiee bij vers chillenoSe baeea, een 
militaire fabriek, een 1111litair 
vliegvelc1 op Gibraltar en tejater in 
de s tad over bat effekt ven een 
a.teod>cm •••• • 
Kin of -•r gedwon9en cSoor de politie 
justitie en overheid, verachoof c1e 
nadruk va&lc naar &lctiea voor "llber
tat c1 ' expreaaio" (vrijheic1 van -
ninqallitiuq) • 
Da.arna.a8t vu bet idee oa in het 

ltaJrp &elf al vut te beginnen •t 
wat. ve daD vel vilden' een andere u
nier van beslissingen nemen, qedeelc1 
leic1erachap, geen Qllderdrukltende pa
tronen, goed t&lcan verdelen, verken 
vanuit ba.aiagroepen.O. hierin te oe
fenen en verschillende ervaringen 
op dit 9ebied bij alkaar te krijqen, 
zouden er tra.lni.nqen en varkabopa 98-
bouiSen vordAin. O. allerlei redenen is 
dit te weinig uit c1e verf qekc.en. 
Zalter ...sa.t ve (te?) bang waren onze 
IIIIDier" op te drinqen.Aebteraf en 
eigenlijk ook al tijilene, bleek tech 
dat er behoefte aan was .Maar .U
echien vooral aan konlr.rete infoxmatie 
"Boe bescher. je je het beate ~ 
klappen• .llen eeuwig euvel van groe
pen die _,. bedg aijn -t o.a. 
&let!""' • hoe bel""91'ijk i a de aktie 
zelf ten opzichte van allee vat er 
Ollhaen gebeurt of zou kiDUlell ~u
ren.Ver~~ebillen .so-n weer op. 
wat vervacht ja als naar zo'n kuip 
gaat, Mar ooit: in hoeverre ie er in 
het k~ zalf een afaer en s truktuur 
waarin Andere georganiaeercSe akti vi
teiten (bijv. uitvia8elinq) dan ak
Uea ook .:>gelijk zijn en belangrijk 
zijn. llet vas zeker de bedoelinq dat 
dit vel het qeval zou zijn, ......., 
-r en -r kv_" &lcUes, politie
optre<len en arresteUes op de voor
grond.sc..i98 elieossen verken s ti
JDUl.erend voor iedereen, ....." op het 
ka~~p onaten<l op een gegeven .....ent 
een .aart chaos die vooral stimû.e-

AF' VAL M e: D E W of. ~ K E"V. S 
CEVRAACJP • 
'boor onvrijwillige Inkrimping In l!l!t 
Rwoneelsbeatando w.b. de redak~ls 
lil'"'het nodig dat nieuwe mensen ûch 
beadllkbaaro stellen voor b.v. een dag 
In de maand typen, opmaken, sorteren 
van kopy, en:t. Vetder meneen die alt 
pleeteelijk korreaporlde11t (b.v. nm te be
ginnen overal In Nederland). 
Opgeven bij Hens tel 020·922653 of 

Fred tel 020· 722923. 
De redektle heeft ook dringend menaan 
nodig: 

~ 
11c geef mij op 8b lbomee _, AFVAL 
voor f16 per B numrMn 
,f .a. ateunllborw.e voor f 20.- of -· Na.n ···················-···- ····· .. ••·•••••••••••••••• 

Adrw ···········-······0·-··--······-··········· 
Poetkode 

pollbut 105 J 
1000 88 A'd.m 

of per telefoon: ...... 020-922653 
F rital 036-3115 78 
F red! 020-722932 

0p.t1ft1n .., AFVAL 

Veo<i.V j......: ...,..-., vond de -•t llo&Qale vredesektie in Buxopa 
p1&ate, die je ....,.. kon denken: 400.000 daoonetranten teven c1e -.r
ft.!.eerJ.A.g van kenwa..-no .. 2t ~ wcozop.l.e,.14c oon a.l...-ne wo.:-
zin onder de NecSerlsndse bevollting teven kemvapena in het biJ:onder, 
Deze vree.s- " bezetting• van -t.erdara heeft echter (nog) geen effekt 
gehad op de besluit:voninq door de regering, en beeLt niet. qel.S.d tot et
sul van c1e pl.as.tsing van krlliar&lcetten . 
De dreiqinq v1111 die plaataing ia in feite zeer &lctueel.Zelter ale er na de 
parl-nt&J.xe varkiezinqen een nieuw kabinet CM & IIVD geVO:tllld gaat vorc1en. 
Dan beataat er grote kan• dat tet plaatainq zal varden over qegaan - zij 
het, .da.t het torMle besluit . .taacbien 009 enige tij<l wordt Uitgesteld. 

ltalk.e konsekventiea zou zo'n besluit -ten hebben voor de vredesat.rij<l? 
lleteken<l dit niet, det er een ni- stap gez .... t a>et voreSen 1.o het varzet 
tegn pl.as.taiuq? Naar velke niewe .tddelen -t de vredeabeve9in9 dan 
zijn toevlucht nemen? 
De a tap naar dirakte aktie•- vnedll:..- bloltka<le ' a, beuttiuqaO a te- wordt 
<1an MD heel loqieH. Bet toOJ:dt. een a tep, vaar de vre<leabeve91nqen niet 
~ OIObeen kunnen.'loch &ija dj het <1ear intern 009 lang niet over eens. 
11:r leeft een grote anqat, da.t MD zichzelf <lan in een iaol-nt zal drij
ven, en een groot c1eel van de achtarba.n zal verliezen.Beteken bl~'• 
en beaattingen noodzakelijkervija een versmalling van bet verzet? 

Tltgen&tandera van dirûte &lctiee vervijzen -•tal naar de ervuinqen -t 
de ektie t ronc1 de lllllllitietrünen in januari.Boevel qeveldlooa, geDOten die 
1nder<laac1 geen brede eteun onder de (plaatselijke) bevolking, zijn zwart 
geroaa~<t 1.o de para, en Zijn wroordeeld door de top van het XXV .Dautoe 
hebben een paar incidenten bijqedreaqen (zoab de boaaeldinqen) , .aar 
een belangrijke oorza&lc vu volgene de aktievoet:.s.ra zelf, dat een brede 
verapnidinv van inforutie over de aunitietransporten (vooraf) ba.4 ont
broken. 
Aan de band van de blokl<a4ea tegen de IIWÜtietareinen kan due nie t varden 
-sen dat alle d1rekte aktiea tet vervreuding leiden.De recente blok
kades .;, pr~ea tegen 611 dullll>iniJ van rll4ioelttief 

0 
afval in zee v-ven 

een beel ancSar beeld te zien.--1 ...., varen varraat door cSe vervroeqing 
van het transport, waa c1e golf van klei.nJIQhalige &lcti .. heel geJOleaqd: er 
ie veel, en vei.oig negatieve, publiciteit geveeat en prakties n1-.nd 
durft &ich 1109 uit te apreltan ten gunste van bet d._en van het afval in 
de oceaan. 
Dirakte akt1ea tagen c1e pl.as.teinq van kruiar&lce tten zullen vu.ra ebijnlijk 
wel op bnc1e et.eun en a~atie lcunnen reltenen ...sa.t bet vr469Stuk braad 
leeft, CDS&t de onrechtvaardighei<l van die pl.as.taing voor veel ......" 
vaatataat.l:r -t echter un aantal harde voorvaar<len wordAm vol.d&an • 
het ll.iél<lel wordt pae aanneMlijk, aanvaardbaar, els de regerl..nq verkeli:!k 
~ tet pleatainq of daartoe aktieve voorbereidinqen blijkt te treffen. 
Voorop geat.el<l -t worden, dat c1e dir&lcte ekti.,.. een atrikt qeveldlooe 
karakter di- te hebben, .,..,..t alleen voor -ldloze &lctiea ...el eteun 
...rveebt kan vordAin, en varc1er -t er over &lcti..t<lcSelen eerat uit9ebreid 
gepraat gaan varden binnen de vrede~n celf1 en een brec1e infoxma
U!I!.!!p&9ne ovu de geachiedenia van de atrijä tegen de kru.lar&lcet~ 
over de Die""" atep in het vredeavenet -t vooraf gaa.o aan bet voeren 
van dir&lcte &lctie.e. 

In ieder geval zal een langoe fase van voorbereidinven nodig zijn, plWI 
nauwe -nverkinv tueen de vradeebeW89ingen en organiMUea van <Ie AKB, 
die ervaring bebben •t blokluus .. en bezettingen.Wie willen er <l~n 
in een AD-groep die •t daee vragen aan de ale9 gaan? 

hter cuetere tel : 020 - 168884 



blz tO 

+ B~STE JOOST eenauto"""""l!llrn8.17<atetdit,G<IIdat NOG EE N so• IN PETTEN 
ja in je bo<ol< de Vl'CWr.l a l.s b6•it van de 

OP8N BRIEF AAR JOOST v. STENIS man ptaatat. Ni-au is natwa-Ujl< minder> 50.. 'eNI/sters TEGEN KERNGEWELD. 
tJ<UI1' dan dit, daar de ~ ~ 
vroau ~t ~<11'U8tan op 'karrsl'tllldstJr.ap en Beate vrienoen en vriendinnen: 

17< POnd dat il< .,. maar (in de gag81)en 116rt1'0Uio>en ~n en op etl<aar. Joost, iJr. Ik wil ook deze keer graag gebruik 

EEN so+ I N PETTEN 

Tegen 11 uur r.>a.s ik in St. M:ulrtensaae 
om te protea teren tegen de dumping in 
ue. De stmmri.ng lJ<Z8 daar onder elkaar 
Bl'fl goed, .aoal.s bij elke denton~~tratie. 
Angst had ik niet, atl.sen het g81X>6Z 
van aj\Xltlhti.ng wat ;sou komen. Ongeveer 
12 uur la.lam sen sein om ons klaar te 
maken IIOCn' akt-ie en voZ l-ef ti.ep ik 
naar het punt van de blokkads. Maar bij 
het zien van aZ die busjes en NE wnlc 
op slag mijn hart in mijn atJhoenen. 
Wat een dreiging gaat daar van uit. 
Atl.se Ujkt donker, 8lol<ll't en luguber. 
11< voel-de mijn kni-alln knikken en mijn 
hart klopte in mijn keeZ. Even rmar! 
llant ik hoorde de sittende blokkode 
aingen, Zuid en duidelijk: stop die 
dl.mrping, Rijen meneen , ai. ttend op dil 
grond, ann in arm en daarvoor sen rij 
staana.. • hond in hand, ..,..dig en ee!UI 
g~~zind. Hijn angst ver<heen op slag. 
17< vos Zde di e 8<UIIflhqr{.gheid, ging mee· 
aingen, be""'st van het doet wart/00>' 
ik gekomen lo>C18. Deae t.w.mde blokkads 
van g"""'tdloae 1116718en heeft vest in
druk op mij gBIIKJilkt. Het is een heeZ 
goed wapen, dat een gm.>etdi.ge kl'Mht 
heeft • en bij att.en, voo.- of tegen
stanci61'3, :respekt afd.ri.ngt. Zonder 
loti1<kende knielln of een kloppende 
kluit, maar heat gemotiveerd en IXlstbe
roden hsb ik met deae aleties lfii1Bge
t:iaar). Sotidair met de Jongeren Uj 
prootest tegen kerngewe td is a.. Zeuo 
van so-pt....sere. Net zekerheid ""'s t ik. 
nu dat het 11en goedll '''"'" IXl1t demon
stratie is 

omstandigluldsn) op 44n manier tot je . vind dan ook dat je onu eis moet in- maleen ven de gelegenheid een atukje 
Icon~ en dat is dsae openti;/kll, o- r.>itUgen wat b6treft je boek, want je In 'AFVAL' te mogen plaataen. En 
vsrtui.gd al-s i.k ben van je atrijdLUIJt mo.tt nie t !)(Jl'geten dat je kamsraadstJhap dan gaat het natuurlijk over het dumpt· 
om door te WtJhten 1wr hs't'I)Omri.ngall niet kunt miseen om de strijd t100rt te tranaport vanuit Petten. Hoewel de 
i.n het bek>ng van ds 1114118. astten t100r een lfll1n#UjkeN maatetJhap- tijd van het tranaport voor ledereen 
Na atte negati.ew xoealctiea, vind i.lc pi.j war jij i.n geZooft. Het miutaat al s een volslagen verrassing kwam, 
t<>M, dat je uer ve11l goodè dingen niemand cm ook jou ni-at orrt""" gemaakte konden we toch nog met een 20-tal 
deed en doet. Toch !lOB~ ik ".. al.s vadsr fout te e~ cm te hel'IJtetlen. ouderen naar st. Maartennee kornel'\. 
van een vetwassen àotJJiter (aktief in o. Joot~t, ik_ hoop van harte dat je 116- Ofachoon wiJ al ieta hadden meegemaakt 
a. de AKBJ g<n'OBpel'l, je op lult ootgendil grijpt dat i.k Je geen 1aJaad hart toe in Dodewaard, lag de situatie hier 
te r.>ijzcn. ALB i6llland di-a de Jaren 40- droag. Nogmog.l.s ,dat u nüt lult geval, voor ons toch andera. Wil werden hier 
4S !tuft tfWegemaal<t en zag hoe lult "_ omdat ik ~>~t~et dat je ook wrdomd wel gekonfronteerd met een M.E. die ons 
aitui.g zwh gsdt>oeg, hot volgende: goeci6 dingen ci6ed en nog doet. Indien letterlijk oppakten en wegduwden en 
Ats een oorzetetrijci6r door de gestapo ji.j je al.s een BtJhte demokraat gBdraagt wegemeten. Geen ven oru liet z.ich 
.,.,rd gezooht en .ij di6 nt::tn hoe dan ook .:ruZ je al.s autonome llllln8 i.n r.latZI'de en hierdoor ontmoedigen, hoewel dit heel 
.n.tasn hebben, WN1I .ij in staat om gatooj\laardigheid etijgen. 11< hoop je naar op ons overkwam, im m e r a w i J 
vader ,moeder, vroau en ki.ndllNn op te binnen lccrte ti.:}d aZs echte kamsl'tllld staan voor geweldloosheid, wat niet 
paleken en te /!lal'Wl.sn om hAm te paleken en atrijàllakker fi1Ur te kunnen begros- door de M.E. in de praktijk werd gebracht. 
te krijgen. Deu wn.~<~rp<~tijke prak tij- ten ~n de AJCB. Op mijn uitroep tegen een M.E. 'er, toen 
leen ""'rden biJv. ook toegepast i n de Jt>op Haas so+ hij een jongen wel erg ruw wegaleepte: 
bofn'6110(Tl'tog door de enge l.sen in Zuid- 'geen geweld!', antwoordde hij mett'wel 
Afrika. Waar ji.j je negatieiJB pubti.ci.- Rotterdam. geweld' . Wat mij overtuigde dat, hoewel 
tei.t aan dankt, is dat je in 11en ander ik z.ag dat niet iedere M.E.'er plezier 
tooohent, wat je aeZf ugt te t.ijn, nZ In zijn werk had, het voor sommigen 

beolist niet onaangenaam waa. Oe teakties 
ven de jongeren op onze aanwezl~eid 

was positief. Wij wliden laten merken 
dat wij als ouderen hen moreel en ook 
lijfelijk wilden atet.Wiefl. Ik geloof dat 
dat goed ia overgekomen. Hierbij nog 
eeo kompilment aan juUie, want als 
wij tussen de aktiea door elkaar weer 
in het reataurent t~nkwamen, verbaasde 
ik me steeds weer, dat jullie ondanks 
de spanningen, nog zo opgewekt konden 
zijn en je zo gediclplineerd gedroegen. 
En wat mij vooral heel duidelijk waa 
wu het feit dat de Jongeren vaatbealo~ 
z.ijn de strijd te blijven voortzetten tegen 
de kwade machten die ona milieu verpM· 
ten en ons (kern) bewapening opdringen. 

. Een stri jd waarin wiJ als ouderen naast 
· hen willen blijven at81W\. 

Nelly Maurik 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaa aaaaooaaaaooooa aaoaoooaaaaoa aaaaaaaaaa 

::·::.::av:~2•3 z:e=~~ ~~~~~~o/t/1 E ~EDE 101 ~ 'GE ~o~ 0e~go •og •.g 0e~~. 
organiseert het Utrecht a Energie Werkver· ~ ~ g g ~ 7 V I D [_ I u \J 
band in RASA, Pauwstraat Ue een I••liliiloiiO..;;",_,.j;.._..;,..,:==...:=;. 
diskuSBieavond over de afval-problematiek. DuMp 1 N G s KRANT S'I'BDIÎLIJX ~G US'BRBG 
Aan de orde komen vragem Hoe wordt r•liooiiooo.,;".,;".,;"iioi;.;"iii..,;"iii.oO.. _____ ,t-__ .,;;;;;;;,;;.,;;;,:;;,;;;;,;.:;;;;,;.;;;:; 
er baallat en wie ia verantwoordelijk Door de vervroegde transporten en 
voor dat radloektleve afval? Wat ia storting van de atoomtroep in zee ia 
de rol ven de wetefliiCI>ap? Aan welke de distributie van de dumpingakrant 
eisen moeten verwerkingamethoden een beetje in de knel gekomen. Oe 
van r.a. afval voldoen om door iedereen financiële afwikkeli119 Ja nog niet rond. 
aanvaard te worden? Wie bepaalt dat? Omdat da krant in opdracht van het 
Inleidingen door A.Lanslnl< CDA kamerlid, tendelijk Petten-overleg is gedrukt 
Chr. Spiara Utrechtse Universiteit volgt hier de ge_ tdelijke stand van zakeo: 
(zoutkoepelonderzoek), L. Reyndera 
Natuur en Mllleu (energieraed, heroverwa· 
ging verwijdering r.a. afval. Toeganga· 
kaarten un de zaal of reserveren: 
030-314314 

FORUMAVOND 

Op vrijdeg 1 oktober 
is door STOP BORSSELE een forumavond 
georgani-rd met als thema1 KERN
ENERGIE IN DE PERS. In het forum 
nemen zitting de redaktiea ven Trouw, 
Volkskrant, NRC, Oe Waarheid en de PZC. 
ook no<Jl Marcel BuJllnga, redakti.e
medewerker van Hervormd Nederland 

Dtulckosten : f J738,S~ 

Giften : f 2088,92 (alle gevers 
bllltri<t! ) 

Leningen : f 1300,-

Tekort I r 1649,44 

Als basi~<Jroepen nog niet voor de krant 
betaald hebben voor de kranten: 9taag 
betalen op giro 2797270 ovv. dumpings
krent; verder zljn giften natuurlijk 
ook welkom. Giro tnv Hens de Jonge 

Amsterdam. 

die onlanga in een scherp artikel de' ,1~C=-~S~-~-=G~A~S~-~K~L~A~C~H~T~E:.,;;N;__1 publiciteit rondom aktiaa tegen kernenergiel liiMIBNGBlDI!l!:N op het. DGD-eel<retaria.at 
kraakte. Voorzitten Kees Slager van 
de VPRO. Zaall "Oe Piek~,Hellebeardier
atraat 13 te Vlissingen. Zaal opem 19.30u 

DON~TEURS GEZOC H T 

Al ainda enige Ujd staan de financi
en van bet ltrinqloopc:omuu. in Oen 
ll&ag op de tocht. De allbeidie u in• 
gatxoklten door de g--taraad. 
'l!Ventuala vena1ncSering van de boe
..olhaid &tval l&ftrt ~leen maax- .. n 
vuboginq van de ...-.x1Nrltingllprlja per 
ton YOOl' de vuil..-erbraDdJ.n9 op!, aldua 
wet.IJoouder lllankenaUjn. ~. -voor
llcht:inq van bat kl'tnqloopcent:l'wl ia 
o_..n. liet c.nuu. dt .-~>oog, ea
l&riuen lnlnnen niet .u betaald wor
&n en het opla>appen 'f1I:D bet p&J>d la 
uit9aateld. Bet cenb:\a roept dan ook 
donatl'ic .. <m donateura op era. ate\m, 
liet ltri.ngloopcanuu., Prinaangracllt 38 
2512 GA Den Bug tal 07<>-635.3-49. 
liet bel--J.jkat:AOI G.lro 540978, 

Ben brief van bet j,..t1Ueel IU.achten 
buro ~ •t een uitgewerkte klacht 
die 91l>ruil<t klm worden "'" tegen het 
antvoont van. de oUiciu van j...-UUe 
in beroep te 9UJ>.I>it nav de af'\fijaing 
van de klachten over het CS -<Ja•. 
Verder is daar een litar&tuurondau.oek 
ala bijlage bijgevoe9(1. 
Voor •ar infor.aUe over cs-gas kon
takt os--n -t David oo-· -t:bus 
5000 JJ 'lil.burg.Op aanvraag atuurt bet 
Mkretariaat een kopie die •t naaa. 
ad:rea "" handtekening ale bazvaar
achrift lllUlr het 99rachtahof in -
klm worden gutuurd. 

In de vorige afval at.olld het qln>n-
•r van 2238597 van de Atoaowrijstaat 
vu.eld in plaata van het n- van 
~lan. 

Naar aanleiding van bet tentaluurp, 
Pinltsteren '82 1o er op 14 sep-r 
een etadelijk vrouwenoV'IIrleg ~t 
over bet Mltah- binnen de Anti JiAorn
anerqt.e Jlewaginq. lli t waa te.r voorl>e~
ding van de landelijke &q daarover in 
Amsterdaa, 
De vol98Me avond 1.8 op 1l oktober, want 
over dit cm~rwerp varen we nog lang uJ.e 
uitgepraat. Slke vxouv ia llelkaa op de 
Karqadoor, oude Gracht 36 20. 00 uur te 
otrecllt op U oktober cSua. 

MILIEU-WINKEL 

Uitgebreid dokumentatle-en adreaaeobe
atand op het gebled van milieu-en energie 
zal<el'\. Leastefel en knlpeelkrant. 
Boeken en tijdachriftel'\. Uitgebrelde 
voorraad kringlooppapier. 

· Maandelijka: energiespreekuur. 
Open: dinsdag t/m vrijdag 10-6 uur 
t el 020- 244989 zaterdag 10-S uur 

Adres: Wateringschans 207 1017 XG 
Amaterdtlm 

I. M. G.O.-KONGRES 

Het IMGO (instituut voor maatschappelijk 
gericht onderzoek) te Middelburg en 
het LEK organiseren een kongras voor 
AKB-era in Nederland en België, milieu· 
groepen en deelnamere aan de BMD, 
meer dan op b•ia van 'wetenechappelijke' 
informatie. Het kongres ia op 8 en9 
oktober In het koogreacentrum Engela, 
Stetiompletn 45 te Rotterdam. 

PROGRAMMA 
Vdjdaq 10,00--22,00 
le&ingen van • Dr.Br• van der Lek 
(1nla14ing), nr.wouter Iliaslot en Dr. 
Alice Stawart(r1e1ko ' a van lage do
Bie 1• mieerende etr .. ling) ,Jan Mi
chials an P<ttar 8\myard(opwerkinq), 

Dre,RolancS koli..-t.(snelle ~ 
aktonnl ,Dr. PhU Saith en Dr. Ri.
chard Odell(rial.l<o-analyeea) ,llen 
Jalllay en st.vwo Sholly(evakuati.
plADnen) en Dra Henoan Daaveld,Pe
ter Tay lor en l>r. llel.lluth llirach 
(radioal<tief afval). 
zaterdag 10.oo-22.oo 
la&inqen van• Dr.Via Sllit en Prof. 
dr.Frank Barnaby(prolitaraUe) ,Dra. 
WilD Batlcooç en Dr.Olarlaa ~ft 
(koatprijabereltenJ.ngl ,Ir.'ftleo POt
u Cal ternatieve anugie) ,llent ~ 
reneen <m Ad van de Bigqalear 
CatratagieAnl ,Roger lt:lody ,Guido 
Staenl<iate en CPD'l(.aciale upek
tanl en Dr. Locu Reijndrara <m 
Dra, !louter van Dieren avduaren en 
sluiten de boel af. 

KEMA IN DE HALI'f" ABRD<AGE 
OF WAT VOOR ROTZOOl STOPPEN 
ZE 1'-U WEER IN H.J\1 TUINT .E? 

Een PUl" weken geleden heeft de regering 
de KEMA vergunning gegeven om ee" 
aplljtatoftablettenfabriek te bouwen. 
Tot nog toe gaf het bewerken van zware 
metalen zoals uranium grote problemen. 
Enkele jaren geleden hebben de weten
achapem.....,tjea van de KEMA er wat 
op gevonden~ ze maken er bolletjes 
ven, die in een ander bedrijf weer 
tot eplijtetofateven worden verwerkt. 
Oe kapaciteit wordt 1000 kg. bolletjes 
per 14 dagen en dat la nogal veel voor 
de 2 Nederlandee centraletjea, dus 
er gaat weer geilepOrteerd worden. 
-~ prodtA<tle van redioaktlave stoffen 
biJ de KEMA wordt hoger dan ooit 
terwijl lneke Hakl<enbe.r beweert een 
P• op de plaata te maken w.b. kernenergie. 
Gel In de ruimte <lul. We moeten 
dan dua mul' weer _,. gaan vragen 
waar het afval ven dle rotbolletjes 
naar toe gaat: in zee donderen of ctide 
de blommetjes? 
De SO.. groep diende alreeda een bezwaar 
IChrift in tegen de nieuwe uitbreiding 
ven de KEMA. Voor meer informatie 
Henny Knuttel 033-J186J 




