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Kontainel' voor
zwak verrijkt
uranium (3').
Maten in II1II.

doorsnede
transport _.

kontainer

• Doom
UF6-tr8nspart op 2-bum weg

Hier wordt vastgesteld dat getonDineerd
flet vocht ui t de 1ucht UF6 wordt ge-
transformeerd t.gt het dodel tjke
hydrofluoridezuur.
OIldat Can~ geen verrijki ngsfabr1ek
heeft. wordt het UF6 over de grens
dwars- dool'" Bufra10 naar de US verrtj~

kingsfabrieken 11'1 Paducah (KentuckY)
aak Ridge (Tennessee) of Portsmouth
Ohio) vervoerd.. Het verrijkte lF6
gaat dan -terUg naar Canada of naar
een brandstofstavenfabriek in Co
lubia (South Carólina) of Richland
(Washington). Al met al leggen de
vrachtwagens af trei nen. enorme af~

-standen dwars door de US af.
De brandstofstaven gaan vervolgens
van de oost naar de westkust 0fIl
verscheépt te worden naar Japan.

vervoersvoorschrift In
EUROPA I lachertje
wat betreft de voorschriften op
het gebied van vervoer van radio~

aktieve stoffen wordt dit geregeld
OOor het Europese, pal"1èment .waar~
onder ook Euratoll ressorteert (o.a.
de ~rklleraers van het EeN en Petten
worden door de Eur. Gelleenschap be
taald) Uit een rapport van de COlll~

missie van Vervoer .,.n de EG. blijkt
dat de vervoerskondities van land
tot land versc:hi llen.
Deze vervoerskondities zijn ook
z.eer slecht oP elkaar afgestemd,
volgens de kOllllli$Sie mede doordat
in de toekQllst dit vervoer exces-

~e:pY~j~si~~e~:~nd~~~~al-
toe gaat nl!IIen van 900 ton/jaar in
1980 tot 2400 ton in 1985 en meer
den 5000 ton in 1990. Hier kOllt
nog bij het vervoer van het zeel"
plDa-radioaktieve kernafval van
buiten de EG. Nu is al bekend
dat dit vervoer ook via de North
Sta-Ferries passagiersboten naar
Hu11 wordt vervoerd. Alle mensen
oP het schip worden dan gedurende
de overtocht ger8ntgend).
Totaal vindt er dus een vervijf
voudiging van het vervoer van zeer
straHngsgevaarlijke stoffen in tien
jaa\" plaats!'
Er blijkt dus een wirwar van ver-

:h~~~~Tev~l~~t:t~~nt:e~~~r
wordt ook herhaaldelijk geklaagd
over de 1abhei d Wa81"111ee de voor~

~~';i=a~~":~~ ~:~~ll9t en uni~
Het is nu nog steeds z.o dat vracht~

W8gênchauffeurs in allerled landen
aan verschillende voorwaarden moe~

ten vo1doen willen zij radioaktie
va stoffen vervoererl: in Engeland
is b,v. een vrijwillige opleiding,
in Nederland is er niet eell5 een

Wat gebeurt er eigenlijk als een
kontainer bij een botsing lekge
raakt? Het Batelle-inst:ltuut ver..
kondigt di! mening dat het lek zich
zelf afsluit: OF6 reageert met de
waterdamp in de lucht tot f.luor
",aterstof en uranylf1uoride. Urany1~

f1 uori de vomt een beschermende
laag op het UF6 (BateU. 2 juni'B2)
}edurende een hele korte tij<l is
dat zeker mogelijk. Maar na enige
tijd trekt het urany1fluoride echter

'teer veel waterdamp uit de lucht aan
(het is zêérhygroseoptsch volgens
Katz en Rabinowitch: The Cletlfstry
of Uranium, Hanhattan Projekt. New
York 1961) Het kan dan verdalllJleR.
Uraniu!llhexafluoride vormt later weer

~i~~e~~;:'~l~:e~n w:if~:=-
zamer bij normale temperaturen.

Volgens Waste Paper volulW 4 no 2
uit 1982 zijn dezelfde tF6-trans
pol"ten in de USA zeer ifl opspraak
geweest waardoor de routes zijn
verlegd, ~randerd en om bewoon-
de gebieden worden geleid, Veel
uraniUll k(JlJlt uit NBlIibill (l6t: Vlin
de bewezen urantllllreserve} en
wordt in 8altillOre (VS) alin land
gebracht als 'yellow cake'.
Volgéns éeJl kontrakt van 8200 ton
voor de periode '77_'85 tussen
Canadll. Zuid-Afrika en Japan wordt
het aangevoerd door schepen Ilêt de
macho-"O'stieke namen Tborswave.
Thor One en Thorscape • Het wordt
dan uitgelade!1 in Nontreal en dan
per SChip verder vervoerd naar El
dorado Nuclear en Port Hope, Ontarfo.

het laatste ongeluk met een oe-lO
op )3-9-'82 nabij Malaga vlak na
de start. Het toestel storttE! neer
op een autoweg. 48 mensen kwalllen
0Ilt. zij waren door devlannen lnge..
sloten. Pas na 4- uur kon de brand
worden bedwongen/was uitgewoed.
KolIt de binnenste lfontainer door
mechanisçhe beschadiging uit de

~~l~~n:~j ~i~:l~~d~S V:rm~;t
utteJkaar barsten van het vat.
Daarbij kQ1lt,zoveel gif en radio
akthiteit vrij dat bij ongunsU'
ge weers(llIlstandighedel\ tenntin'ste
1000 bewoners van een dichtbevolkt
gebied binnen 30 dagen sterven
aan akute vergiftiging en stralings
ziekte (gekombineen!) (Batelle.-Inat.
septembe:r 1979 bh 3-52:)
EI" wordt in het Duitse regerings
rapport. niet gesproken .over de ge_

ti~~~:~ ~:~~~f~J: :T~l~n~a~i:"
vingerwerk dat wetenschappelijke ge
reken over slachtoffers bij rampen.
Al1er1ei faktoren wt)rden altijd ge
makshalve vergeten zoals weersom
standigheden, grote gebouwen met
luchtverversing, sportwedstrijden.
verkeerskoneentraties enz. enz.

OP MACHINEKAMERI
kobescbätzung beim 'rranlpllTt l'adio
aktievem Katerialien - Batelle laad
Wt Frankfurt am Mailt aug 1915)
Uranylfluoride is nog gUtiger .dan
flUOnl'atel"stof. Het is zowel che·
misch als r'/ldiologlsch eKtreenl gif
tig door het urillniull. Ook zonder
verrijking is bet chemisch zeer
giftig net als andelt!zware
IIletalen. Na verrijking is het bui"
tengew<lon stralingsgiftig.
Ook het isotoop uranium--234 is dlln
In verhoogde koncentratie voor
handen en overtre-ft in alfa-stra
ling verrtWeg het' uraniUll~238.

~~e~r:~~~~~;~:~~dö.~~n;:sa-
niet oversçhrijden.
Bij de reaktie 'Ian UF6 met water~

d91P zakt het ontstane uranylfluo
ride vanwege zijn grote soortelijke
gewicht snel naar de gronden
slaat als een wit-geel p(l@der neer.
Het gasvormige fluorwaterstof Yel'-

~~~~11;.z~h3~~ :~t;~n=U:~:iks

BOVEN
atoomcentrale (lichtwaterreaktor)
ts tenminste een 9êtlalte van 3%
splijtbaar uran'lUIII nodig. Voor het
mtken van atOOllbonmen is een veel
hoger perCentage splijtbaar ura.
nilm nodig. Om verrijken mogelijk
te eken in de 'ultracentrifuge'
van Almelo moet het uranium ver
bonden worden met FLUOR tot het
%.g. URANIlMtEXAFLOORJOE. Het is
dan gasvonnig bij hogere tempe
raturen dan kamer~ratuur. Bij
kamêrtempel"atuur is het kleurloze
lJF6 een vaste stof en wordt als
lodanig over de weg vervoerd.
Deze vaste UF6 is tegelijkertijd
buitengewoon vluchtig (het ver
cfallpt dus snel) Vanaf een druk

:nw:iSb~re:~~:;ai~~;ev~~640C
Daarbij neemt het vo1U1l'e IIlE:t 351':

s~ toe.
Als men z.ich een ongeval voorstelt
waarbij een brand uitbreekt: de
temperatuur in de transportkontai"
~!":. ~~~~g~._Als het smeltpunt van

Redaktioneel

I summier in de

In Nederland is i~eje '~:~~nnJee~1jd
geen enkele publikatie verschenen over
de gevaren van deze transporten die
zowel in Nederland als in Engeland
dwars door allerlei woongebieden gaan.
Waarschijnlijk is dit ook de oplet
van allerlei medlll en overbeidsin~

stanttes. Wat niet weet wat niet deert.
Die voorlichting kan volgens diverse
diensten wel gedaan worden na een on
geval. H,B. de keuringsdienst van
\'laren die het transport l10eten bege
leiden en vergunningen voor bet ver
voel" van deze gevaarlijke stoffen
verstrekt weet van niets van de ge~

varen als je emaar opbelt:
Naar de mening van mensen die zich

::":~e~::a~~tId:lli:o:~~e~~~:~:~e:et
UF6 de revu laten passeren MOGEN
DEZE TRANSPORTEN HELEMAAl NIET PLAATS
VINIlEN~
Bovendien is het UF6 transport een
zeer belangrijke keten in de pro~
duktie van splijtstof voor atl)Olll-

:~: ~~~:i~i~VtV:ic:c::~;_
les. Ten derde produceren 'nor
Illal' werkende kel"llcentrales stof~

fen die kanker veroorzaken. (be
wijsbaar uit statistielcen: leuke
mie bij kinderen te lingen (Dld)

~~~1~)ai~bfjn:Je~ ~:i~~;1e ge-
varen vlln net transport.
Er î,dus reden genoeg om in te
gaan op de transportrisiko's wat
betreft de containers met UF6 op
passagiersboten Yfln North s.e,a
F'erries en via de weg dwars door
Nederlend$. en Engelse woongebie
de,.

URMUUl-l HEXAFlUORIDE.

Op dinsdag 29 november 1983
werd door basisgroepen tegen
atoomgeweld en militarisme op
de snelweg bij Apeldoorn een
transport van 4 vrai;;htwagens
geladen met totaal 50 ton ura
nlumbuafluortrle (UF6) tegenge
houden.
Nadat deze blokkade werd opgeheven
werd door een andere groep in Almelo
wederom geblOkkeerd. Daarover staat
elders in dit nurnner een uitvoerig
verslag.
In dit artikel wordt dieper ingegaan

:td~il:::::en~~~ ~~ :;:~P3~:-
nium niet ZCJllallir incidenteel' aller
lei WilóriKef'nen 1" Nederland bedreigt

UF6-TRANSPORTEN:LEVENSGEVAARLUKI
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2,3· -ton uraniuiîtîêXafluoride ver~

drukW~~ deO:~~cv~ ä~ rO:tat:e.. rijkt en ts ter bescherming uitge-
enorm toenemen: rust met een buiten- en binnennantel.
Volgens berekeningen van het Batelle & Deze beschaming is tegen hitte
Pacific Northwest LabOratory is een en/of beschadiging. Onverrijkt ura..
vuUr van 83 mtnuten bij 800 graden C nil8l'l wordt vervoerd in kontainert
nodig om de druk in de kontainer die 12.5 tori UF6 bevatten (48y-kon~

op te laten lopen z.odat de kontai- ta,nersl·
ner tot ontploffing komt, Daarbij Uit Oui slam! wordén met UF6 ver-
wordt BOt: van het UF6 230 fIleter schillende ongevallen gemeld.:
hoog in de lucht geslingerd !'Jaar êên doteert van nov.er 1970 bij
het verdUlPt. Oe resterende 20$ Ashausen in de buurt van Hamburg.
wordt broksgewijS in de omgeving En.,',,"enei~,,',iJt·d..' dtOO.'.,••,..' ~'ho."'d"·
gedumpt waar het binnen" uur ver- f ,

dampt is. van 100 ltlll!Ullr door twee bochten
In droge lucht is UF6 volledig sta- die slechts lllet een snelheid van
Mel en niet brandbaar. Het 1$ 40 km/uur bereden mogen worden.

:~~~~ui~~~: ~~~s:~~~c:~n. ~~~..~~e~:g:: ~j~~o~:. z.~:ever-
oak de waterdamp lrit de lucht wordt rijkt uraniullhexafluoride werden
ner sterk a.angetrokken. Daar re- van de wagons geslingerd en zwaar

~~f~~md:
sn~:~u~:~~~~~~~~ :e~~:tr:~~l::r~~~gi~ ~~ff~- ~i~~~d::~tZieb~:v~~~~:~~in

wege het lage percentage urantllll fluorwaterstof en uranylfluoride, konden uitl"Dllen. Intussen heeft
In het em moeten hele gebieden (U02F2)' Fluorwaterstof vel'etst de de Duitse Bundesbahn een bevei-
warden 'verwerkt' tot afvalbergen ogen, de slijllWltezen. de adelllha- liging ingesteld die dit soort on-
waar minder bruikbare radioaktte~ lingsorganen en kan tot longoedeêll gevallen zouden moeten voorkomen.
'Ie é1ementen in achterblijven. leiden. Op de werkplaats mag het Dêsondllnk.s knallen nog regelllll-

=~ ~~n=i~n~a:i~O:a:~:i~ :~j~,:~e2s~,~a}~eV:~1~j~~~ ::ir~~:~e;~~is~~~:;nb~ï ~~i
Slechts 0,71 van het urani\.n is met het zeer 9iftige blauwzuur is uraniUll~hex~transportdreigt als

~:,,~~~a;~:~; ~::;=l{i~:":e~e~t ~~t~:i:a(:~::2~~~~rr! :~i;3) ~jk::~a~:~V:~nbd:~dg~~k:~nk
~::t~i::ns~~::~\;~n~te~fa~ ~~~o~~~!~: ~: ;o~~o:f:~:;~tie ~:~~1~~::n~i~~~~n~a~1::i:c::1-
toomcentra1e. Yoor gebruik in een dOdel~.(S<:bwach8tellen lAnd risi- schepen. De vrachtwagens met UF'61------....;------....,;;;,;,..;..,;,;,;;;;;,;;;;;,;;;;;,;;;,;;;..;;;;..----.1 ~;~~rt~a~:~~;r~:~ ~;a:c~~~

;de machinekamer en vlak naast de
'scheepswand(groot gevaar bij aan"
va ringen en brand ~),

Ook deze keer is het weer ge~ tin de luchtvaartgeschiedents zijn
lukt om een AFVAL te produçe~ .ook voorbeelden van langdurige on~
ren. Dit Iltul deden we er wat .b;.l.;.US~ba.;....~b;.'~.';;'.;..n;..;.te;..;...~',;;...;;;;.:;;b;..V;;.--.. L---~----..,231\'--------.J
~:~~êhei;:=nd:~kW:e1ê~~:n~ehad- 1sraketten en mi I i tari sme. Hter wordt de yellow-cake omgevormd opleiding, laat staan een wettelijke

fors ui tgeva llen di kte te lIerk o~:r~~;g~~d:~::~~ j ~lL~~e~ 1w:~- ~;t%6ku~~:e~; ~~;~:~~s~:rvast ~:~~~~u~e~e:~~~~a~:~en~:~ch:'ij9~:
en is. ,ten te vinden. wel ziet het el' UF6 dodeltjk z1jn binnen een straal gevallen of gewoon vervoer welke ri

:;e~1~:r~~hYj:dv~~ ~::f~a:a~e:e :~""IOCN :~~de~i :e:::n~::~t::np~~~n~~;ing. ~va::':.:3:.;o1:.ij~l..:na:.:..:::':..:;:...;:;:;nd:,;•..,.-..,.-.,j ~~k~~~~j/i:!.c.~ :g~v!t:U~f=~-
bd,",'.'.".,'.','" ••b,.",.',','o.,. ','.Ot'.',."t_ .,.....~ en is het voorstel. een Nijmeegs hun plaats mogelijkheden zien alleen re.dioaktieve stoffen vervoeren
portakt1e, waarvan in dez~ A;~ . iniatief. all in april een 1aftde~ 0111 AFVAL ·'os" te verkopen. als hij met lDêd resultaat een be-

VAL een uitgebreide evaluatie. ~~~~=~ii~I~~=::=~~j~ed~gk::i~~e:~e~:nt:e~:~:~~ f:a~~ :f:~i~~i~e:ie,~:=le~Óreenis in staat gebleken hiermee lijke strategie en aktiej)1annirig we willen niet alleen nieuwe mede- betere opleiding van vrachtwagen-
een impuls te geven dat voor mogelijk is ,tussen de overal werkersters Jltil,ar·oot vragen (lil geld. chauffeurs. zodat er beter en meel"
::"n:e~;~Ill::i'e~~e~~;Ys:~~;::n veel meer mense1\ aktief deelne~ opbloeiende iniatieven van groe- ~hébben.betal",nu};:~Ie'6'.~.~~ radioaktieve stoffen kunnen worden
heeft geleid Dit landelijke men.De vaortlJaande verbreding pen die niet willen wachten tot...... ......... """" lJ n.o.,) vel"Yaerd, lM8r ik wil hiermee aan-
oyer1eg heeft zich uHgebre1d is niet alleen in kwantitatieve eindelijk de ofHcie1e vredesbe- geven per l1UDl1eI" gemiddeld f 900,- lolen dat het zeer slecht met de
met anti~militartstische ak. vorm aanwezig. Bij de transport~ weging tot bu r 9leli jlce ongehoor- uit inclusief' verzendkosten. De .veiligheid is gesteld met de stol'-
tin, waarvan ook in deze AFVAL akties zijn er ook diverse lijn- ~:a~~e::no~;lf:~t~e~::~,die er =:n~~ ~~,:;~~/~,- ::~:~~ ~~:,r~~~~~~~~ ~:~~~=C:n.
::~ek:~~' ~1 ~tD~:t U~:b;,~~~~~g ~;:s d~i Ä~n~:~:rl:e~~s;~;~;~~g en Het al eerder genoemde besi sgroe" :l,eta neer dan f 100,- over. Dit Het gevaar zit '11 in de tijd want
AKS-groepen p10tsklaps zich op Zuidelijk-Afrihkommitees.Ook pen overleg zal blnnenkort naast zoueefllJl:)Qi res\lltaat djnal6 kontainers zijn lIIaar tijdelijk dicht;
het anti~mi1itertsille heeft ge~ nur bestaande vredesbewegingen de transporten en woensdrecht : ~~~i=~ :r::- na verloop van tijd (l00. 10,1000 jaar)
stort, lIIur eerder een verbre- Is op het itell van Namibies Ura.. een derde poot krijgen.N.1. een -v ....... gaan ze zeker lekken. Het is dus m1s~
ding van het draagvlak voor het n1um een begin gernukt.Ditzelfde inmiddels gestarte voorbereidings· ~:teAPV~:Sope;..::~.. aadig deze stoffen ook maal" te pl"O~
voeren van directe akties waar~ geld voor het FNV.Oaarnaast wordt groep die zich bezighoudt met ;~~i$ de~eh~""""" dUCflrtn. Stop de UF6 transporten,
bij een aantal anti~mlliUri5ten het al bestaande kontakt liet k:~~~:ni~~~~s~Oge1ijk nieuwe naa:t" f 5000.- De redaktie die me. blokkeren die handel:!HIlrUI de. Jon ê

meedoen met anti-kernenel"gi'e- Engelse AKB~ers aangehaald en Nu er weer vaart in de anU.t;ern- dio t8} aan AFlrAL werkte heeft de Dit is veels te lang en gaat teil_

m'.k.td"O'.,e.'.',n":"~~:i r~:,:~::ers ~~ n~r.".ve.,b ••o,',',,'.,'e',",tn .,••t het energi estri jd 1i j kt te gun zi t- schuld oi;i de~ drukker kw- koste van onze relatie met de druk-
t ten kunnen we als kleine redak~ t'Ien afbetalen tEn koste van de leer. en welUcht met onszeli'.. IUr-

tische akties zoals de afgelopen Duitse AKB. met Milt die groe.. tie niet op de oude voet door,,; nieuwe drukker ede ELVAS). De hUi- lJIll help net de losse verkoop enIof
terrreinbe.zetting bij Woens- pen die zich bezighouden met gaan. De oude redaktie is inmid- dige &chuld bedraagt f 3000,-. we geef een &teullbedreg op giro 11298242
drecht.Werd de transportaktie nuc::leaire transporten. Zo zal del!; met 2 nieuwe mensen uitge- zijndUBweldesclW.daanhetver- tnvstichtingAFVl4Lpbl053A'dam.
b71 ::nt:~~:in~~~ei:f~:nvi~vae\"d,no:~~::nza~i~ne:~ :~a~~~i~:;n. breid maar we kunnen er nog vele kleinel'l; het gaat echter te ~ erh~tde~.
Woensdrecht waren dH.er al een De verbreding 'n de anti-miH- meel' gebruiken. Met nalle lezersl ~. Als we de 10BBe verkoop ~; bellen O~0-922653 ver.sa-
ruilIe 300.lIIe11i(:l\t tijn er bij taristisc::he hoek is er op vele sters u1t Noord·Holland.Twente. •.......... kum.en vergroten kunnen we bans,bert,nicky.marlJu.w1111. ,
de komende transportaktie nog vlakken.Op dit moment worden er ~~j~:::~m:~r~~~~:~:,:~~~~~g::.: ~l:opOO:ta~~~\lli~ fre:d.chiel.arianne,wim.suk1.
meer mensen betrokken en z.uJ. op veel plaatsen iniatieven ge- vrugd te rnge-ren.Daarn:ust <iuurthet meeIl'dan 3 jaar voor gerda.gerda's vader
~:"v:: ~~~ :~ ~oj~~1r:~h::::~ka.. ::~e~o~~ ;~r~~~:"a~i{e~a~~~~:oe- willen we mensen vrlligen die in da schuld is afgelost. Kusje, van OflS lI11emaal::.:



VROUWENVERZET 
WEEKEINDE DEVENTER 

TIJDENS DE SOESTERSERG VAN gNOV J.L. BlEEK, 
OAT OE JOEEEN VAN VROUWEN OVER DE VORM VAN AKTIEVOEREN, STERK 
UITEENliEPEN. DAAROM NAMEN ENKELE VROUWEN HET I NITIATIEF OM 
ROND OE VOLGEMOE TEMAAS EEN WEEKEND TE ORGANISEREN: 

• HOE IETREK JE VEEl VROUWEN BIJ JE AKTIES ZONDER JE EIGEN 
UITGANGSPUNTEN Af TE ZWAKKEN 

• HOE MAAK JE OUIOEliJK, DAT DE STRIJO TEGEN KRUISRAKETTEN 
SlECHTS EU KlEIN ONDERDEEL IS VAN EEN BREDE AN TI·MI LITA· 
RI STI ESE STRIJD 

IN HOEVERRE SEN JE BEREID BURGERliJ K ONGEHOORZAAM TE ZI JN 
IN HOEVERRE Wil JE DAT JE AKTIE$ GEWELDLOOS liJN 
HOE MOTIVEER JE VROUWEN OM HET NIET BIJ EEN AKTIE (zg OKT) 
TE LATEN 

ER WAREN ZO' H 6SVROUWEN UIT VERSCH I LLENOE GROEPEN: ANT 1·111· 

liTARISTIESE VROUWE N, DE FEMINISTlESt 8EWEGIMG, nOUWEN VOOR 
VREDE, AKTIEGROEP DEVENTER, ONTMANTEl DE BASIS, AU, VREDES· 
AKTIEKAMP MOEHSOREC HT ,AHTI - FASCISTIESE GROEPEN EN ENKELE 
VROUWEN UIT GREENHAH. 

~ Hn H rste dhkuss1e-ronde,wur
ln geprut wrd over de oktles die 
.., will en vooren en de vo,.. die we 
durvoor w1lltn gebru1ken,b1eek 11 
gouw dot '>et grootste probl ... Is 
hoe je grote grotpen vro-n -t 
-.bllhtren. Wo vonden dat we ttrst 
dot Prob10ft eens -.ten anolyu
ren, voordit wt konkre-et ver-der 
koodtn gun proten over aktles. 

een stakingsdag niet het Juis te 
•lddel: wat heeft het voor waarde 
a voor Hn dav , b.v. als huts
vrouw, je trodltlonele ro 1 te wel
geren en vervolgens de dag durop 
$Ibbel hard te -ten werkt<~, .. de 
taken die zijn blijven liggen In to 
halen; kl.N\ je van vrovwn die na 

:~1!'zr.1~ :"!!!:c~!;!i1J~!~
1 

delijk een bnntJe hebben gevonden 
en nu door de stijgende werkloos
'>tld op de nooolnotte staan oor ont
slagen te worden ehen, dat ze voor 
één <lag hun baan op het spel zetten: 
kriJg j e zo wie zo genoeg vrouwen 
..e voor een stak1ng;en wat 1s da.n 
nog '>et doel van dt stttlng1 

Na lang dlskussllren IS het een 

:.~.;;1~~·=:: r;":i"':~ :ze 
hekseMacht en eindigt op 24 ,..; op 
de interntt!onalt vrouwendag voor 
ontwapening. Oe dot .. Is vastge-

ook deze ltHr, voor dit weekend was 
het -r niet IlOgilijk gebl eken 011 
b.v . Narte vrouwengroopen er bij 
te bttrekkon. Zij weren ""1 uitge
nodigd, 014ar te lut; veel grotpen 
hadden In dit weekend al tets. Het 
1s natuurlijk ook fout 010 te veron
derstellen , dat al s je ooet een klnt 
en klur okt te-, diskussie- of wat 
woor voorste 1 dan oolc kc.t, andtre 
Vf"'UUlltn dllr" zo •ar op tn vtlle:n 
llaken. Oe .,..._n-ging is ook 
Ofttstean ,OIIdat wiJ als vrouwen geen 
zfn .. r hadden a. aan alles , dit 
van tevoren door .annen bedad'lt 
wu,ooet te dotn: Wil j e g-tlveerd 
oktle (blij ven) voon!n , dan -t je 
volledig achter '>et clootl on de In
houd daarvan s taan en niet te veel 
konsessies IlOeten doen aan Je etgen 
polhitke tdcdn. ten gun$te van 
dit oktlt. Witte vrowen kunnon dan 
ook or.ogtlljk voor Z><arte vrowen 
bedenken hoe zij hun oogenoegon o
ver 1lterlef •fuU:nden .eten ut .. 
ten. V1 a ten wCt.tt vroullff·n s..,. •t 
zwarte v-n kunnen strijden tt
gen o11e vo,... van onderdrukking, 
don -ten •IJ geen •.,nnanprok
tfJken• toepassen,uar op een veel 

v•wEN \/El"ltr-'WEI"K 

~~~~!{d~~pd~~s~!~:~~· · 
organiseren va nut t on zo ldttl!n en 
ongenoe9tns en daarna een paar 
Z><lrte vrouwengroepen uitnodigen. 
Nlft, zools een week later In M-

H.: Wat wu ju11te indruk van de 
buis waar dte t._n bij gelegen 
waren 1 
C+K. : Jo, ten eerste zijn er 5 
kopen Etn groot verschil Is dot 
wij hier pas begoonan zijn en 
dot zij ol een tijd bezig zijn, 
Zij zitten er ol Z j aar en wiJ 

he~ !r=:.~~~!t:,/~~t~!~" 
hier op een geooeenschoppe lijk 
killiP , waar we In de •l nderheld 
zijn . Oe koopen In Engeland zijn 
ver'Tioeltd naar de regenboog en 
hebben na110n dit ooet HeM te 
.,ken hebben. Etn ~t Green-Gate
Hight, het lig\ heel 11001, heel 
I"QIInthch kun je wol zeggen. Het 

!!Yf.l~j:e~o!~r!.~~.
1
:;_, •::.~

1
j!"' 

niet voorstellen dat dur 100 11tter 
verderop dt temraketten liggen, het 
ofschweltjkstt ~topen dat tot nu 
toe door dt ooensheld ultgevond· 
en h tn dtt bewaakt wordt door 
een systOft dlt oobegrljpelljk Is 
wonneer je het niet zelf gezien 
hebt .ln ben nooit In Auschwt tz 
geweest, ~~aar het herinnert •IJ 
gewoon aan een concentratlehiOP. 
H. : In welk opzicht wos het don 
een conoent .. at1eb-.p 1 Waren er 
"" 1 hekken ot wa.s er vee 1 bewa
king 1 
K+C.: Veel '>ekken en vttl Not.o
prtltke1drud. Tussen het eerste 
en het - hek zat een strook 
wur ttn Jup heen et1 wttr reed . 
Aan dt but tenkont stond er poll
tie 011 je te bewaken . Als je een 
elndjt langs het hek liep don 
reed tr u n de btnnenkant een 
Jeep ".t je .,.e en aan de bul ten-

ster<t•• wer gebeurde, •t•at.aiSt· 
•tese•vrouwen ~~~ konft'l"tntfe or-
glntseren onder dl leuze •vf"'UWen
strljd Is woreldwljd" en dan -ten 
onstateren dat zwarte vrotJWen weer 
In de •lnder'>tld ziJn en zel In 
s-lge gevall en halverwege 
OIOdat u zichzelf niet herktnnan 
de gang van zake . Je zou toch zeg .. 
gen d• t we ge leerel -ten hebben 
van onze eigen vrouwenstrijd nn de 

~~~~:.J::·ciiétijdtns '>et 
w ekend zijn ontst .. n, zullen alle 
-lte clootn, 010, voordot zo ook 
Ulr" ergens aan beglt~nen, kontakt 
te zoehn .et zwarte vrouwtn, dte 
vanuit een zelfde polltltke visie 
strijd wl llen leveren . 

Er was ook een voorstal om een 
landelijke vrouwenstakingsdag te 
organiseren. Voor veel vrouwen was 

steld nadat er bij andere groopen 
gelnforooeerd was of er belangstel· 
l1ng wu voor zo'n week . 

~~~m.e:M:~·~~eg:m. n~ 

~~o.!:~ ~rM~~: ~:~~~.~=~0~·~:~6 .. 
we besloten 011 n1ets centraal te 
organiseren . ltdtre txlur""t· ,vrien
dinnen- of belangoogroop 110et noar 

~Mrv:~~~~~=m~~~.a~!!~t~:~r 
Wel zol er nog lllnstens één linde· 
liJk overleg k-n 010 goole ideel!n 
door te kvnnen spelen en c. b.v. 
ttn stakingsdag, die een groep 
vrouwe.n toc.h in dtt wetk wiJ ,te· 
organ1seren. 
Andere ldeel!n die •ro-n, al of 
niet In hun eigen oogevtng, willen 
ult.werken zijn: 
• oktl es rond bedrijven, die een 
rol spelen In da produktie en ex-

port van wapens . Deze 
worden nog steeds 
leatd , wat vooral ook 
gut van de positie van vrouwen, 
zowel hier als telter ook In dt 3e 
wereld. 
- .. uul zlekooelden, landelijk, 
per bedrijf, buurt of scllool, 
••-vt '>et •tssellj .... kendt ge
kooktl van de regering over de 
plntslng van de 48 kruisraket· 
ten In Neder land . 
- het organi seren van 
In je buurt, school (van jou 
van je kinderen), bedrijf etc., 
OM vrouwen bewust te ~~aten van 
hun positie. Hlel'lft kun je u 
afssdtten ftiOtiveren 011 een 
te organiseren vercar fn dt 
zet.sweek. 

v o l ke l 
Een <llrel"t rYOlg von het - kend 
was el!n w e liter d• start van 
'>et "VIl(UI(IIVERZETSIWIP" In Volkel. 
Een vrouw uft GretnhM, dfe liJM· 
zlg was, wilde niet la'"ler wachten 
lift het starten van "'• vreftst•p 
In Nederland. Een prt111 initiatief 
want het k•IIP staat or nu! Anders ' 
hadden velen van ons liever nog wat 
liter voorbereidi ngstijd gohad en 
tre~t 800ter weer •..• 
Er Is gekozen voor Volkel, Olielat 
daar al sinds de SO-er jaren kern
koppea liggen, terwijl dat •ar bij 
wef ntg ooensen bekend Is. Er ts niet 
voor lloensdrecht gokoun,OIIdat door 
al s lnd$ 3 sept j. 1. l>et Vredes.U:
tteiWip stut en het ook nog lang 

voor te<fereen vaststaat, dat 
dur geplaatst 

t ft truc tndoos van ë 
ts vast nog nltt leeg. 

En .... . .... lloensdrecht Is overal :: 
En V~lkel . ~k t~ns:! 

Het verzetsk~~~p stut vlak nnst de 
hoofdpoort von de vliegbuts Vol kel. 
De Vro<Nen kunnon heel wat su.n 
tn de vorw van geld, .. urta len, ' 
Rlr VOOril ook m tracht gebrul
ken. 
Je kunt bellen noor Jost ••n twaalf 
tot een uur: tel 04132·65144 of 
naar An~ van vijf t ot z~ven uur: 
tel . 04132-63755 , 

Oio op een dectntra Ie .,nier •k
tft s als ftzt U kunntn voeren, 
Is '>et belangrijk 010 vrouwen te 
stl•uloren .. basisgrotpen te 
vonwn. V@ wigeren 011 op &en 
:re1fde, h1erarchiese,aanfer een 
week te organiseren ah het ko· 
•ltet kruisraketten nee (nee ~et adres va n het VROUWEN-
dus) , dat heeft gedaan voor be· VERZETKAMP Is: ' VROUWENVER-
gin ooel . OUI'OII '>ebben we ook ZETSXAMP VOLKEL. 
bewust gekozen voor een ander Het Is tt berelhn via open-
tfjdstfp tn niet voor 6t vrou~ baar vervoer: trefn Eindhoven 
wendog binnen de kkn-week. of Hij•egen en dan ••t de bus 
Oio dt buhgroopen wel ooet el- 1 ijn Zl. Uitstoppen op lndus-
kaar In kontakt te brengen , zijn trioterre in UOEN, halte CAIIMA 
-. Mzfg M t het opzetten van tn dJ.n verder Jopen naar de 
een netwerk. Vlo zo'n telefoon· hoofdpoo r t. 
keten hopen we dat vr "..n el· Ook vanaf Oss te btrelktn vla 
hu· snel kunnen tnfoMII!!ren over busl tj n 57, overstappen op de 
en op te t,_len voor okttes . ~kt van Uden op ll.ln 21 
Er bestoon natuurlijk al .,..r flnanc111 e staun kun je 
ale ...,ll jnan, zoal$ die ven de ove..,.ken naar alro 1097026 t . n.v. 
kraak-ging en de AKI, 111ar Volke i vrouwenverzetsk&IIIP 
•lge vrouwen gaven tijdens het vrouwen voor vrecla bankrekenlng· 
-kend te kennan, zich uitsluitendil n-r Rlbol>ank 1549Zg441. 
NI vrouwenakties bezig te wl llen gerda 
houden. 

I }~~~!s~~&.'i"'~~network: 

s hier 
: Maar dot dan uit te 

verklaren, die vtrlnclertng l Door 
de pers 1 
K+C.: De pers heeft dur we I ten 
'>tle grote rol In gespeeld. Op 
ten gegeven IIONnt kw._" daar 
verhalen In de krant dat het alle
••1 lesbische vro-n zijn . Dat 
zijn het ook biJna a11e .. al. maar 
dot werd doar als tets negatiefs 
afgeschil derd. Er werd ook geschre
ven dat ze verlutsd ztjn, ze zijn 
vies en dat ze zfch n1et wassen. 
En er is op Mlfngate van de z:omer 
een baby geboren. Die woont d .. r 
nu en dat gut hortst.Ikke leut 
en heel goed. Maar tOtn stonden 
er in dt Engelse ' Telegraaf' oot 
stutken van oP de voorpagina met 
een foto nn d1e _,.der •t • t 
kii'KI , wan hoe tielig dat wel niet 



Greenham Common VtRVOLG VAN PAG . 3 
H. : En hoe IS het dogelijks loven K+C.: We wo,..n op de 81u. Gate ..-
d,.r nou ? kloppen dte verhalen, cMt cUe ons het .este unspr-ak. 
dat er praktisch ~~Hn ruiMte Is Oio woron ook bekend Olldtt die het 
o. je spullen nnr te zetten, det •tstt zongen en dit hadden liederen, 
11te-s aan de hekken hengt tfl dat nou, dan kon er nog zovHl gebeuren 
re niet Hns tonten hebbon Olldtt of !lflb*urd zijn, don begonnen ze 

~t~t=~ !~,~~': r.;.:~·· r::nd:-.~:~~~~~~:f~!\=" 
un het hek.Alleen Green91te niet. ziehuif ook In de .. 1109 ~~tt lle· 
Vooral 8luf9ate, wur wij 9111ttn deren, dit wu - hntuthch. 
hebben, d .. r h1"90ff de kopjes In Er h-.rste een hele goeie sfeer. 
het hek en st.ondon de tlfeltjH Heel vrltndtlijk on •• wisten pre-
tegen de Mtken un. nou, dat we~ c1es wat te wilden . Het was sc.s 
don wol funtll-.1 gotlrvlkt. zo koud dit Je de volgtndt dag de 
H.: Koor hoe kan dot dtn 1 W.s er topJes "' de lepeltjes uit de u 
- geen rvlate 1 -st hllen. Kou tr wu t-nd 
K.C. : llte. Oit heeft o.ee ,.....nen . die 11Wute en er was 1ltljd een 
Ten eerste, als je biJ dt poorten knnt tft vers brood '• .. rgens en 
zit. kun je precfH tn de gat-en het was nooit zo di.t er proble.n ze er veel .eer voor over als hte,.. 
houden, wat er In en uit k-. over -•kt wordOft wit lou ..est In -rhnd. llen vindt hier vuk 
En dtt -t ook gebeuren, want op doen. Kot glft9 nnrtl f, dllt word _"uur rijden •I te veel, torwijl 
etn ge<.)evon -nt-ten u •t - gtdun op tlgon lnltlatltf. •n daar nn honderden ka. vor t .. t. 
dit kn~hraketttn g .. n oeftfttn. lltt alles. Zo wrd er ook vrij Ik weet nltt of dit hltr ook •en• 
O.arce ""rdt er dag en ntcht In de .. tkelljk •t het g<tld 0119f911n of zol gobtu,..n, of ~~tn hier ook de 
guen gehouden wat er de poort lO 1Hk htt. N.lr Ja, ondertussen d1sctp1fne op nl kunneon brengtn 
tn en uit gut. wel~ .. tertul """ tr dan mtnun dia hat pre· Cll te oveNtnteren. 
de buis op gaat . Oiar to.t biJ Inde gaten hielden hooveol H.: Er -t notuurlijk ten btpuldt 
dat 1ederHn die het hiiP op t .. t, er werd uitgogoven ." hoevtol funcli8tnttlt grondslag ziJn, voor 
010nson die dtar werttn, zien dat blnntnkwaa. lloar het lftp die vrouwon .. dat te doen, o. 
die vrouwtn dur z1tttn. Oit h-.ft on dat Ja ... n achtereen ::r:;.r:~~':to~,!~ ~~c~::=~,!~ 
:'v~~k;~tu!f;!;'/.!.1 · ::!,. t-'-7.~:-=-:-~::::::":":::::-;'-::::~;-:::~":";"---j nog niet hel ... al doorgedrongen 
tlef, allu gobturt rond un k....,. Is wat de konsokwent los zijn van 
vuurtJe. en op het kUipvuurtJe het plutsen \fan dfe raketten. 

~~~:\:::,:~ r.k::~t~n goen 1-::~~~~~du~s.:.o-.l:.;gen:....;l:.:-:=:;;.,_-.,:--~ ;~~. T~~ :: ~!j •=' d:•~.!!~• 
Nttrtoal ? "" kontrut •t het killiP hier In gezien In ~sterberg. lloar hier 
C+K.: Oit hHft ook 2 ...... nen. W.,.nsdrt:tht, Wit jo d .. r aantrof. :~~nln' r~mrwfoujdllwngjVfftoelht!.~VIneelg 

!1jz:~~!~ j!1!:~ ~:ef:~:~d~; ;~~~h1!f,:~2g:7J~
1
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•lddelen kunt ltvtn, dit Je die organlutlt hebben, .. ar ondO!r1•m;enlen die dat btst kunnen doen. 
luxe elgenlfjt hel-al niet nodi g ziJn er al IIHI wat kleine H. : Wat zou er aan vooraf ,.,.ten 
heb\ . Bovendien wordt er dllr binnen gesloptft In het VAK. gaan ? 
re<Jel .. tig ontrulad, en als je dln H.: Oit htb jo dus duldolijk In C+K.: Ik denk dit het wol een kwos• 
ttn groot killil ....,t , dan duurt Grtenh.,. c-.n niet. tie van Mtltelftelt Is. 
het .. anden voordit je dtt -r k+C.: Ik donk dat de vrowtn door H.: Is htt ttn kwt<tie van publl-
op poten hebt, terwij 1 rij binnen veel -r bewust zijn VIn hun ver- cl tolt of voorlichting ? 
2 dtgen -r stun Zo hebben ook tnboOOrdtlljkheld voor hot kup. K.C.: Ntt, 41t go loof Ik niet. 
een heel prl•ltlovt Mnler gevond- Oio,_ holven dlngon niet gortgtld Ik goloof dit dt vrouwen gok-n 
en .,. hutten te llowtn : dit doen te wordon ... r gebtolren zijn Olldtt :e gehoord hebben dat 
zt • t Wit je Mtr boe...-plutfc terwiJl Mor heb Ik dt kruhratotten gtplaatst gun 
noat, b1Men een half uur ts zo' n als dingen ntat en dur gun u van over hun 

dlft9 ~r==l:liF~-:-i'll~di~tlil .. t1dtn~~oo~k~~r"i~1::::~ net. o.s ... t gl- •• doen 1 Een """"' bf91nnen oadot u ecllt 
woodend zijn en dot -t je ton
s61t un hun aktiH. 

H. : En dit s 11ft hout ? 
C+~.: Nte, dt verstevlglft9 Is nn 
takken, die a an elkur gebOndtn 
worden. Oiaroonhff<l wo•dtn wollen 
dl!kens gedaan, 'lU k stuk, ••r dit 
mutt het juist ... 1. en dat ~oudt 
de C<><>dens goed tegon. Oin wordt 
er pl .. tlc OIIMen gebonden. Ovtr 
dt Ingang Is gewoo~ het plutic 
geslagtn, zodat jo zo na~r binnen 
kunt ~rulpen. Wanneer je binnen 
ligt don lijkt het net een liOZI,tk, 
schitttrend. En van het •tddil· 
punt bovonfn Is een touw vu~akt 
en daaraan ltgt beneden Mn rware 
stetn,det Is ,. het ttn beetje 
windvut te .. ten. lltt det."s en 
slaapukken en ttn beetjo lsolltio· 
Glittrial I, " htt best -.golljk .. 
dur tt sliPH en te overvfnttl"tft. 

~~~~e~~~1u:~ dit dtar h het 
H.: Ja, dit Is ongolofelljk nt· 
twrlijt, dtt ze dat al 21 jur 
volhou4en. 
C+K.: Ja, t n de btsls Is IS ka. 
1n het rOftd .n er h. 1111r Nn 
kruntjt, bij dt 1111n Gate. Dus 
alle ._rouwen dft dur wonen, .,, 
dat zijn er 200 a 250 on •- wl 
300. die eotte-n vt·n dit tne krun· 
tje ~•ter holen. En dan flikt dt 
poll t ie het ook nog oa 's nachts 

~.~:~~m~.0~od~tJ!~rr~:.e-
ens hel-• I geen wlter hibt .. 
thee te zetton of coo je hinden 
te wusen. 
H.: ZIJn er etn hoop pesttrijen 
van deP011t1e 1 Wat doen ze nog 
lll'er dan de vate-rt•nts door-prtkktn? 
C+k.: Van dit pear tentjH dit or 
dan staan. 111n Mnsen die er erg 
opti11lstlsch met etn tentje nur 
toe ka.n , dur111n vonten de ha• 
ringen eruit gehaald. Ot •pandoeten 
worden gestolen. Vtrder lopen zt 
constant over het. terretn te don-

~:~1:Ye~~ ~~~ben het rocht 001 
H.: Ze hebben etn soort syste .. op
gebowd van kleine krlalnalltolt 
die ze dan toepessen. 
K.C .: Aan de kant ••• het klllp 
waar het hek :lt heb Je polltle
agenttn en aan de andere kint hob 
J• •111tll,..n, dit 's avonds stttds 
.. t schlj-rpors In je gezicht 
schljntn, soas wol een half uur 
lang. Hot Is onbegrijpeliJk ,..t een 
-.j die vrouwen hebbtft, hoe tui 
ze zijn. 

H.: Ja, .,,r Ik denk toeh wol dtt 
het ltU verdor golt tls allton 
.... dtt or trvisrakett.<l g<tpl .. ut 
gaan worden. Het zal toch ttur-
sch1jnl1Jk ttn vono van verzet 
zijn tegen het htlt technische 
<Y.- dtt hen Opgtdi'CIIgtft wordt. 
K.C.: Jt, het Is ook -ncipetle
proces, Je ziet de vf'O!Men dft 
niew kat.n \'trindef't'n. Op 81ue 
Gate, zaton bv. IIHI veel jongort 
vrouwen tn veri'JOud1ng •t •tJltlf 
d1n • .,..,,. ook twee pe:ac:e--graMfts. 
t.wt 0111'1 e-n dit draaide-n ook 111ft. 
Ze nten er •s •vonds bij en ah er 
een jolntje rondging deden ze ook 
aee. Vtt dat betreft htdden ze zich 

H.: En wijt jt dit nu zulver aan :O~~.~·~=~pecr!\ro~::"u~~\~h1l · 
:e~;!!!~;::t0~•:.~'1.'7~e~~~Ï lende lagtn van de btvoltlng l<wa-
tuutn Nedtrlandtrs en Engelsen ? :nd::/~~~~!~!;ke~':,:o~::~~lteit 
K.C.: Hou, alletwte. lloar Ik 4enk Hier gaan de arbeldorsvro..,.n bij 
.. , dat vrouwen •er fintaste hebbon e lkaar zitten etc. Ik zou hot hoe! 
en dat Is ook btwozon door etn leuk vinden als hier In ~nsdrocht 
foalnlstlsch onderzoek dat daar een vroiM!nltillp zou k..,.n en zou over-
pluugovonclen heeft, dtt vrouwon wfnteron. Hot kan "'""'lijk best , 
door do ondtrdrukt lngsfaktor toch wo hebben :ovoel dingen dat wo hun 
veel shterker aoeten denken en na· goed zollden kunnen helpen , 
gun oe Zf zich uit een situatle H. : Er zijn ook nog IIHI veel 
kunnen redden, wtt b1J een IUn tenttn ht 1 

!niet allo .. Men) •lnder het geval C • 'Ik 
s. Wit In leder geval heel duidtliJk +K. • heb 11 vet! vro....,n horen 
h, Is dat ..., t...., :onder flntesle zeggen dat ze n .. r Woensdrtcht 
niet zou bostun. vu het "'ss eh! en :=. k=, .!~' ,1j.~~t •:;.ten 
ook h Is dit je datr direkt ~IJ ze dat zelf .. ar doen. 
dt ln91ng zit en het was al "" H.: H091l1ls, hoe k.,.t hot nou dit 
A-.rlkllnlf buis dus dft konfron· in Eft9eland de vrouwon zo .,SSilll 
tatle •t a111t.ll rtn Is er altijd roagoron on dit eon kup hier n1tt 
11 !I@Wftst. Jo : itt en voelt het van de grotld t .. t 1 
konstant, terwiJl je Me• wol vlak· C+K.: Ik donk dtt htt •t dt half· 
:!~ !:rt~'~(~~ ":~1.: =~•!! tot <lachtlgo polltltk hl.- tt .. ten 
"n politit!lusjt voorbij. ze htbbel1 hffft. Er wordt alt1j4 nog nnult 
hlor wel llttoprlkktldr .. d neergo- gegaan dat de krulsrakttttn or 
t egd, uar dur kun Je Je 09*ft YOOr tventutel nftt tullen lcoetn . ln 
sluiten, terwiJl als Je dttr In Groot 8r1ttenn11 was htt •teen 
Entoland zi t beleer jo het veel ~~::.!:\e~~t•:;.•~n~":"r~eltt 
-r. Je hoort honden blaffen, je zich dufdelijk uit 
ziet bt,.....n polltlt, je hebt dtg H.: [r Is In G8 ook een fila ge-
"' nocht dtt licht en Je hoort dt .,akt In de 60tr ja...n over het 
politl t auto's In tft uit rijden. gevolg van een ttoo..Grlog In 
kort ... ttn hetl tn4ert situatie. Engoland. fen soort Nngr!Jpendt 
Ot <trljd Is veel hordor daar on dok-ntefre van de 88C In zwtrt/ 
du- denk Ik ooi< dat het leven wit over een stad In een oorlog . 
~~:he..!/!~~:!., ~~~e~~~~~·· Om fll• Is vriJ ausaalgedlstrf-
dlngen worden gedaan, die hier nog bueerd In Eft9eland en Ik dtok dtt 
niet worden godian . d1t ook eon voorbe,..idlng Is ge-
Op 11 dee-r was er hitr In ""'t .. aensen echt lOft hun neus 
lloensdr.cht een aktie van + 4500 ~ ~~e:=~~gen van ten atooaoorlog 
vrouwen voor vrodt rondool 0. buis, K.C.: Vrouwen laten door hun e-
Nar In Crtenhan1 COOliOn waren er za•nl1jk striJd tegen de kruls-
wtl 40 tot 50.000 vrouwen . Hlor raketten ook zien dat je 111et vrouw· 
In de pers Is er eigenlijk weinig en ontzottend v~l krtcht hebt. 
over te horen 9f""St. Hoe wos dat Hot Is oot oen bevr1Jd1ngsproces 
dur 1 ven vro- n en dat Is h'e hele· 
C+-K .: Vrtjd.a~s kvaeen u a l en .,11 niet. • 1 r 

~:\.:~~~;1~o::;:, :zt:;n~·~·_;~ 1 
H.: K .. t dat c.tat vro-n hier 

wakke. en vroeg.,. af waar dat denken dat ze al bevrijd zijn en 
lawul vindun tw ... ze twa~~tn dat i n Engoland de tontruten vul 
zelfs vanuit Hoord·Engelond en groter zijn 1 
blevtn dt hole nacht rond ttn klein K.C.: Ot .,...c1patiebewtglng Is 
vuurtje zitten •t een deken en hier op hetl andere d1ft9en gericht . 
wachten tot het ochtend werd. ~: .. ":rh~!~ ~J.d~~=~~;.::rr 
W.n""r er 1-.nd uit"" <lllp- fea1nlstes. Ie hebb&n ons hier 
pluu kroop, kroop l..,nd anders wol ontzettend gesteund on dat 
er weer in • 1'109 t'ltn wan1 t« vond Ht erg sol1da1r, n1ur dtt 
llgg<tn. llotr In Engeland hebb&n vrouwon hier .,ssulte<.)en kruis· 

~~::~·~i~~~~·.~· t!,.z~~~n ~! 
richten. In Grttnh,. c-.n t...., 
dt vrouwen zelfs uit Schotland. 
Zo wu er bv. eon onderwijzeres 
dit een -kond gowoost was en toon 
nog even nur school glft9 o. te 
Zf991n dit ze voorgoed In GrHflh .. 
Colloooft gl09 wontn. Our bij word 
Zt ontzettend gosttund door hur 
kollf9o's. 
H.: Hot gut het lltt de Engolse 
bljstandsv-n di t In Greenhu 
c-. wontn 1 
K.C.: Nou dit st&lll 1ngeschroven 
In de pluts wur ze nndun k...., 
tn htltn ,..9flMtlg gold op wat erg 
wtlnl9 Is, zo'n 20 pond per wtek ; 
dtt h niks. 
H.: Er ziJn wurschljnlljt ook 
v-n dit htl-•1 goen geld 
htbbtn ? 
C+K.: Olt wordon gesteund door het 
gold dat blnntnt .. t van donatlos. 
Oo~ t>ulttftlind$1 vrouwen die per
Nnent In het killiP wi lltn k..,.n 
wonen kunnen door het tup betaald 
worden. 
H.: t- wt 1 nog nen teruggun nu.r 
de elfde. Wit Is er gtbturd toen1 
Er w•rtn lO'n 50.000 vrouwen. 
K.C.: Oi btdoel109 was een ... ".. 
109 van de bas Is ooet spiegels coo 

1:t!~~~~:: ::~ :;r Y:!!~t!~ te 
dan .. er stilte. l t de,.. groep deed 

!~/:!~,:•:n.:,:n~~ :0:· t~~.Y~P 
terwtjl wij voor afleiding IIOISten 
zorgen. Koor bi j ons ging oot het 
hek ooo. Ancien! vrouwen deden weer 
IIHI tndere dlngon , bv. bi -
In do hetten steken of foto ' s of 
zo. Oit ging allflnul lpontun 
en nl-nd ztl dit Je leu niet 
-ht doen. Toon het hek was oa
gegoold wordon we ~anult dt basis 
llttetft tl10111ol gefotogr•foerd , 
achter elkur door. Op een ande"' 
p1aatl wur 11rouwtn wl op de buts 
kw-, Wrdtn zo op dt grond ge
gooid, In de bulk getrapt en tr 

~J':~ e~:t.1~~~·~: :!.. 
biJ ..,, het hek oagl09 wlnlg po· 
lltl-un wa...n, dlo wlnlg 
kondOft doen. Koor toon er versterk· 
lng tw• word er echt wl op In go
hikt, vrouwn werden aan hun oor 

~:t:::o:t~~ ::nun~ .. 
de v.-n dit wat te vtrdurtft had· 
don gehtd, werdfn opgev109en en 
gotroost door andert vrowen en 
dur hoefdt Jo elkur nltt voor tt 
kennen. Oit gob4urdt gtw0011, spon· 
tun, dtn t...og je weer -.ed .. 
terug nur het het te oun. Op 
een gegtvtft -nt kon jo niet ... r 
bij hot hel t-n .-dot voor het 
prlkktldrud all-al purden stond· 
en . Toen htbbtn vrouwen ffn grote 
krl09 gevorad .. di pearden hoen 
en zijn all .. ul gun danstn en 
tift9en. Zo werd hun goweld gewoon 
bthchelljt -att. Wat nlj erg 
opviel w-.s dat de vrouwen door 

~~n s ~~~~.-~=~~nr. ::I~:~~~=~~ 
den. Hier doen wo biJ een aktie ook 
alsof"" het In dt hand hebb&n, 
llllr dan is het ledtr voor zich, 
terwijl dur l tdereenelkae• hielp. 
H. : Hot verklartn juli Ie dat ver
schil ? Hoeft dat te "_ken .. t 

1 
dtnk dot ze verder 1ljn 

H.: Ja, .. ar het feit dat er alleen 
vrouwen ziJn geeft toeh ttn ander 
gevoel ? 

~:!~, ~~ow:~~ ~, {;e:!!9 .... rd-
en opgevangen. lle voelden ons 
ooi< hel-al geen vrteadtllngen. 
Elke week waron er ook 11instens 2 
te·élllo:ittlft9en van vrouwen die OI>" 
!lfl>lk t waren. Oiar gf ngen we dtn 
rtgo , .. tig heon. 
M.: Hoe ""rdt er dur - oago
gun voordit J• ttn •ttie bf91nt 1 
Angstig 1 
C+«. : liet, hel-al niet. Er wordt 
heel g-tte11jk ..,. .,. 91911n. Oit 

~=-~!d~nPO~:.!~e :~k~~.!'!r." · 
lttn de 'hardt ktm' op te pekken 
en die hoge stráfftn u tev~, .... r 
dat blijkt dus nltt te worten en 
nu .eppen zt gewoon op de vrowen 
in en laten ze ze daerna g..aon 
vrij. 
H.: Zoals nu In Allsterda• stttd< 
010er tegen krtters wordt opgttrt· 
den door ze gewoon af te tuigen . 
K.C .: Hot Is wel : o dot als Je ver
oordeeld wordt kun je betelen of 
zitten en vrouwen d1e t r ntet tegen 
kunnen c- te zttten. daar wordt dan 
voor bettal d. Wij wron bij een 
1ittl09 waar i-nd ten hele lloge 
boete krtf9 die werd afgerutl d te<.)en 
de verp11chti"9 om een heel Jaar 
niet bij oe bas!$ tt t-n. 

Maar dat gebeurt dan uiteraard niet. 
H.: Er worden ook veel vrouwen 
literdort .,l tn opgepakt ? 
K.C.: Vlj ,..,..n bij een nat van 
een vrouw die 1100r de zesde kHr 
was opgepakt. Zij krff9 voor iets 
onb&nulllgs (kalken of zo) otn 
boete van 70 pond . Die boetes lopen 
op nu,...te je vaker bent gepekt en 
het eindigt 110t gevangen1sstnffen. 
H.: Toch niet voor etn lange tiJd ? 
K.C.: Oit kon wol urdlg oplopen. 
ltlnderjarlgen ""rden bedrtlgel .. t 
opsluitlft9 in opvoedingsgestichten. 

=~: ~ ~· :!. or.!~~~~ ::~~~ver 
drteht •t dt ~lantettlt 41e 
zeer goslugd was en overwegend 
positief In de pers word gtbracht, 
sloeg de houding van dt pers dlro~ 
o. toon ' s avonds een fattel op 
etn wchtlluisje werd gegooid. Toon 
worden wo beticht v&n brandstlchtlft9. 
CtK.: Ja, jo aoet de fouten dan 
biJ dt pers leggon en nitt biJ dt 
flkkelgoolers. 
H.: Jo, .... dat Is htt punt. Op 
welke ... nltr 91 je te wtrk 1 Geef 
je de pers ten open deur wurdoor 
•• ne<JOtief kU<>ntn schrijvtn of 
91 je ... 1cht1gor te wert 1 
KtC. : In Greenh .. - htbbon 
ze lat Nn dt pers, dt pers wordt 
vuk geweigord on schriJft oot 
t"J negatief over het kiiiCI. lloar 
daar Mbben de v~n 11k un. 
daar ltchen ze ... 
H.: OH betekent dus wol dat u er 
vertro..wn tn hebben, dtt hun 
steun vanuit het land de n09at1eve 
berichtgevlft9 nltt gelooft. 
KtC.: Ja, dat blijkt ook wol . Ot 
steun kooit toch wo I , ook van hele 
nette ~~ense-n dia op hakken en ' " 
nette pakken van alles k-n b,..n· 
gen i voor a 1 c:ake , eeke en nog eens 
cake (kilo's aangek-n dus) . 
Ze hadden dan ook voor leder ta11p 
een apert pakket, zodat allos eer
lijk verdetld word. 



CUMISO 
)(.QCIIIIU.Rl sten, anarch1 sten, te ver

Dit vers1ag is gebaseerd op een ver· gtlijken met onu punks : leren 
slb.g door Kidde en ~en 1nttt- j asje.s en hanekAJ~~Den, buttenlandel"'s. 
vfew van A.d. Harqa en R1kk1e . Duitsers,!witsers,Ne.derlanders . 
llfqen0111en door Hans . Er waren nogal wat botsing!n. eet 

Begtn augus ws )leeft een groep 
van 10 Amsterda~r.s deelgi
nomen aan een v,.ed-esJcamp i n 
Comho op Si eH~. georganisee,.d 
door lNc. Ook hier wil de NATO 
een paa,. kruisriketten kwijt en 
daarun wo,.dt hard gewerkt. 
zo•n • kilometer ten noorden van 
het stadje C~tso wordt een vli eg· 
buis verbouwd. In Ccm1so wordt 
een luxe dorp voor de Amerikaanse 
r~1Htairen uft de l)rond gestan.pt. 

t:~·,:~:~-':!~~~;~;~:~!1!n~.~an 
11111it4ire apparaat is Hn vlucht 
dte vtt:l regeru'lgen neu~en • Is 
•oplossing" voor de internatfo· 
nal e kdsh. Oe vermilitarisering 
van Sfclff 1s niet •11een beperkt 
tot het bouwen v.an Hn basis waar 
men 112 kruisraketten ;,fl plaats· 
en. mur OOk de hele zu1d·oost 
k4nt 11gt bezaaid met wapens. . 
mil1u1re terreinen. radarSU· 
tions. l*lnit~edepots en e r ts 
een thuishaven van de zes.~ AtJe... 

r1knn$t'! v1oot en haa.r- atOOI!t" 
ondêrze~rs. 

Het ump . 

Het was erg vol toen we aankwamen. 
~ouwelijk• oen pletjo. tn htt be
gin was het kamp tegel'lgeva.l len ; 
slechts 2SO mensen. later groefde 
dat uft tot èên duizendtal. Bij 
nnk0111$t kregen we te horen dat 
er un b 1ok kade gepland was, ttr. 
week na onze n nkomst. Er was dus 
Ujd om aan htt kamp ~ wennen 
en d.é akties voor te bereiden. 
Tijdens deze week werden dhfcus· 
sits gevoerd die voor de Neder
landers erg vreemd waren OCil mee 
te aakM : het lulinns was de 
voertaal en omdat er slechts nu en 
dan tets vertaa ld werd (hoewel 
het een 1nternationa le aangelegen
heid •as). was daadwerkelijk •e· 
dO<!n •r n09 niet bij. ledere 
spreker k.-ee.g 10 ai nu ten. dus 
lO •inuten·monologen. Wtlde je 
reageren dan moest je dat schrift
etijk aanvragen. Je kwaa dan 1) 
IJI.lr later eens aan de beurt. 
Er waren ve-el verschillende 
groepen : autoncnen. 1 inks
fntellektuelen. oudere bnrden 
met pijpenpn de traditie van 
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name tussen de autona-en en de 
pacifisten. ~ laatsten waren 
bang dat de eutonomt'n het bmp 
zouden ondermijnen wat bet't"tft de 
relatie tot he t stadje. Oe auto-

h::;l~~l::~ ~!c~a3~:~e!e0~=~· 
ti gen tent. stend lapper-aat en 
ander spullett .. Oe padfisten waren 
bang dat de autonCIIDen ut t waren op 
g;eweld .en voor een he-rha l ing van 
de gebeur-te.nhsen rond een 1ktie: van 
de anarchhten. Koewél die aktte niet 
v1nu1 t het tamp werd gevoerd wel"de" de 
kaapbewoners d~ le-den van de maf i a 
bedreigd en floten hen de koge ls om 
het hoofd . 

Hoe 112 het kamp er 1.1 t t ? 

Er wn een receptie ~~et een soort 
barretje , er waren wc 1 s tn douche· 
kabi nes en watêrpompen om te wassen. 
Ot bloJ~;kades werden voorbereid 1n M 
'speakers council', een soo.-t atge· 
eene vergadedng. Je kon met andere 

ftlllnsen . dor·tig of mee'"• groepen vont~el'l 

d1t Ctttt •fgtvaarcUgde tn t1e spe1h1"1 
council hadden om z1ch daar te Nnl· 
festeren .Gelukkig wal"en el" veel 
Duitsers die Italiaans spraken en dfe 
het vertalen konden. Mede hierdoor en 
ollda t de i dee~n overeenkwa.men wn er 
een nauwe samenwerktng von Duitsers en 
Nt de.-linderS. tn de speakers counçt 1 
werden de beslui ten genomen Mtreffende 
de blokkades. dus welke groep welke 
poort moest bloklt.e.-en . Er was e~ter 
geen overleg tussen de verschillende 
groepen bij dutlfde poort (de bnls 
heeft 4 ingangen waarvan l grote 
hoofdpoort;het 1s moellijk bl okkeren) . 
la terdag 6 en tondag 7 augustus werd 
er sywbo11sch geblokkeerd, ct.o~z . dat 
verit.te-r dat niet bij dt basis hoor-
de doorgang 1(.-eeg, waaronde.- dus 
oot de politie. 0. Hodertonders 
vormden .et de Ou i tsers en met d:e 
tt.a11aanse jonge kammun1sten en 
geweldlo1en een e igen groep en 
gi ngen nur de hoofdingang. De po
litie was er al en d,arop beslotef'l 
de Hollanders an de Duitsers om 
verder van de Ingang af te blok· 
keren ; u blokkeerden de unvoe.,.... 
weg. lij waren van mening dat ook 
de po11tei belemnerd MOest worden, 
maar dé Italianen varen voor een 
kompromis ~wel politie erdoor laten 
• aar- geen arbeide~ en Gal"abinierL 
Oe eerste wtsselpogin9 van de po-
l itte wrd tegengehouden. Bij de 
tweede pog ing naderde de polltie 
over het veld en op initiatief 
van de Duitsers en de Nederlanden 

Qe> 4utoncafte$t van de vredesbesbi'W't
ging in de ve.-scMllendè wsteuro
pe.se landen (H&der1and. Engelend en 
de 8ondsrepub l1et) Is een ke..,.rk die 
ttt ltalt~ grotendeels Ol"tbreekt . 
Oe vredesbf'l!fegingen in die andere lan
den vfnden hun oorsprong goeddeels 

~!...!!J~~~~/l;0!~~""'""""-'"'"'1 !~ ~k n:;~~!~g::b~~~;~·;~~~:g!:~ 
S1 nds de aankomst van de ee rste t t-a· voor de oorlog. Z1j hebben vaak 
H aanse kruisraketten in lta1ii.' de Hn kerkelij~e achtergrond die hun 
nacht van Z6 op Z7 nO\'e!llber wordt ftnanctäle en pOlitiek~ onafhanke-
meennalen 4fgev.-aagd .hoe nu de sts- 1 ijkhe1d wurborgt .plus. een brede 
minq is binnE!n de Italiaanse vredes· steun vanui t' de basis . 
bewéglng en hoe de strategie eruit Er i5 wel een grote rol ~an dt. po-
ziet voor 1934. Oeze vragen lijn litieke partijen in de ontwtkke· 
zeer 110eiHjk te beanbloorden voor · lfng van 4llerlei sociale bewegi n-
al omdat de vredesbeweging In gen In lta ll~ . 0. k--.nistên (JOl) 
J1ë zeer gek0111pHceen:1 ts. Oe $pelen daar de boventoon. Ech.ter 
kusstt over J98C t<omt maar ze.e-r dft had het gevolg dat ~egtngen 
zaam op gang . die bedreigend waren voor de hege

tiOn I e v4n deze partij binnen de 
linkse beweging door deze partij 
opgeslokt of dw~rsgezeten werden . 
0. politieke situatle Is bulten
gewoon star door de onophoude 1 ijke 

~~~'2i ;!~e1:o~~~~~,endemokraten 
Van de cOfii!IJnlsten splitsten tn 
1968 de PdUP (•Is radlk•le afschei 
ding) en de OP of. 
Al met h 1s de lnvlO<Oa van politie
ke p6rttjen op de Haltaanse vredes-

werdu u têget19fhOUdtn . Oe toe· 
gangsilOgeli jkheid over het veld 
werd versperd. OH aaakte nogal 
1ndrut 0? de Italianen. Oe auto
nomen verzochte~'~ de Ouhsers tn 
de Nederlinden om ook de 1 ij
wegen te blokkeren. Ter verkla· 
r1ng VJarCII'I' zij dat niet konden 
doen. voerden ze de volgende arg· 
umen ten .aan : !.blokkeren •as pas· 
s1eve aktie, zij stonden a\tleve 
aktie voor, daaronde:.- vero:stonden 
te blokkeren en als de polltie 
op een konfrontatie aanstuurt. 
weggaan a. er9ens anders te b lot· 
keren Z.het k4mp zou ztch nn 
hen dist.antiijren op grond van 
provokatie, zo ook de pers. 3. 

~:ere~ 
1!!6 t!~n :;~~f::~~9::to-

nQIIII!n op te t redén 
Vanaf 6 uur ' s ochtel"ds tot 4 uur 
In de mlddAg word In die bloed-
httte van 45 graden c. de blokkade 
volg&houden . De ar"béiden op de basts 
hadden een vrije d4g. zij waren 
naar het strond gegaan. 
• s2ond4gs werd er door de he Ht 
van de mensen geblokkeerd. de 
anderen spaarden hun energt e \'oor
de -..andag. In de middag werd er 
overlegd. Oe Htderlanders en de 
INitsers wUden niet mee blok· 
keren els e,. aan de volgende eisen 
voo.-b1j werd gegaan : 
· werkbaar overlt g,ten soo.-t basts· 
groepen, ook voor de ltal h nen 
.. de blokkade aoest étn zitblok· 
kade worden (nfet zoals 'szondags 
dat de ltalhnen bltjven staan 
en rondlopen zod•t je het over-
licht verloor) 
.. er moest overleg Z1jn tussen 
de groepen bij de poort. 
Deze ei se" we,.den geaccepte-erd 
door de speakerscounc:t I , •ar 
het overleg klapte vervol9ens fn 
elkaar. In de poortgroep zaten 
enkele Ou$ tsers •. Nederlanders, 
autonoeen.l~k. Ourb1J sloten 
zich enkele ~r~ens.en van 10emokrazia 
Proletaria' .een partij tn het 
tuHunse parl e~~~~tnt. aan. Oen 
wil den de groep vertegenwoordigen 
In het ovedeg. Dat was natuurlijk 
onverteerbur voor de •utonome-n. 
Deze partijbonzen wi lden natuud ijk 
uit publ 1dtafre overwegingen de 
aandacht naar zich toe trekken. 
~lt over leg eldlgdo In 'biJna' 
e•n vechtpar""tiJ tussen dD .aut""' 
nOCM:n ~~ d~ ~kr-uh . Een 
Ou i ts-Hederlands~ gr<>ep stapte 
daarop op en riep e~nteder die 
~~et hen mee wilde werten aan de 
blokkade op om natr de verga
dering buiten het ka~ te komen. 
Ha verloop van tijd was iedere 
gr-oep weer vertegerrwoordfgd en 
er volgde een vri.lchtb.ur over
leg. 
{red . J Eel"' vers lag van de 'kerst
aars o~ Si ct 1 U~ : ' lnlernatio· 

~t!!e it ' t~~v~:~~r!!'fe:t~
1
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geeft eert overeenste1111ftnd beeld 
van de overlegsituatie. Ook toen 
splitsten de ou·hsers en Neder
landers zfch ar toen het overleg 
vastliep :-onvoldoende vertaling 
van he t besprokene ·ul"enlatlg 1n
efffc11!nt oeoraat -solGQed,.ag en 
het blijven steken in meningsver., 
sc.hfllen oa. over de houding tegen .. 
over de po11tie. 
Haandag werd er effektief geblok· 
keerd. Hu opereerden dl!' autonOltien 
dus ook in de basisgroepen. Oe poli
tie en de c~rabt n terf stonden om S 
uur 'sochtends al voor de poort. 
Omc1at er zo veel mensen kwamen 
wu het 1110gel1jk 0111 01111 hen he-en te 

fn'~ z!~~:~g ~r!.~:~e;:e~a~~ ~~~ 
dank$ de hitte, prima uit . Er wer· 
en qrote hOêveelheden drinkwater. 

beweging zur groot. 
De enige ove.-legstruktuur CNCP (het 
nationtie overlegorgaan van de vredes· 
beweg1ng) is fi'ICI'flenttel niet ,t,nders dan 
een maandelijkse vergadering waaraan 
zo'n 100 afgev.urd1gden van 1okile 
vreelesgroepen deelnemen. Een struk 
tuur bestaat er nog niet~ echter 
1 n het voor Jaar v•n • 84 zal oen 
proberen die op te bOl!Wen. Voora ls· 
nog bestut er a l leen het •seg.-eta~ 
ria esicutiva ', dat uft 8 personen 
bestaat , waarvan er 6 door <k! poli· 
tiele partijen wo.-den bet.ald. 
Dit uit gebrek aan Unandel e mid
delen van het C~CP om 'onafhankelfjke 1 

tnensen tn te schakelen. Ondanks da t 
gtzt<Jd ~an worden dat do PdUP en OP-

~n~!"vr:::sCOe!!~~~;ed~~ ~~~l=~t1v· 
1te1ten in het parle~~tent. tiJn te 
Ionder meer een renwnde fattor op 
de Ju tonome struktuur van het CHCP. 
En het zijn Juist déle politici die 
de toek.C~n~Stlge struUuur DOeten ont· 
wikkelen: 
Op lokaal nivo tiet men ook een af· 
hante lijkheld van de politieke par
tijen en dan met. name van de PCJ of 

~:a;ei~U:~~g::gr~~~~ w~11!a~~n v:,: 
vit h.ur .alaise te komen}. 
Op lokaal nivo bl ijven de autOMOlM 

rruft. sigaretten en brood aangt"" 
voerd. Om half ll was er door de 
poliUe een ul ttutta gtsteld. : 
over ZO alnuten moesten zij wis
selen. Oe bloktede gaf ge-en krii'!IP. 
er werd hard gejoeld en gezongen. 
0. polltie trok zich daorop terug. 
Uiteraard waren we tn een juich
stennfng na dele 'overwinning ' . 
V•n deze ge1egenheid OtB even de 
benen tt strekken werd eteen m1s· 
brult ge•ukt door enkele poHtle
funkttonarhsen. die probetl'den 
door dt blokkade hun te breken. 
Er waren geen du,delijke af
spraken gemaakt of de politie 
wel dan n1et doontiOcht.Oe pi ef· 
fis.ten H eten er toen (aut otloom 
bes1u1t dus) enkele" door. Daarop 
ztjn entr.ele Autonomen kwaad af· 
gehaatt. Voor hen vas duidel i jk 
dot zij nu In de pers ols po-
li t ievijand1,. ter verg@lijld ng 

met de pacHistlscho litv•rdjts 
gêbn.dkt zouden worden. Toen er 
een beetJe geduwd t n getroteken 
werd had dt politie al snel d• 
unle1ding gevondM om er op los 
te meppen en zelfs 0111 met stenen 
te goofen nan de nog zittende 
dMOnst.-anten. Er werd .et traan-

Y::k y;s~~:~e: 1 m::r-~: ~. 't~~ t:n~t 

~!~! ~~k~~o~!n ~!~"'::~ t:in-
ntn en s loegen diverse elçtie· 
voerder-s en eensen van en bij de 
EHBO post In elkaar . lij maakten 
ook arres taties. Oe hele middag 
een oaranoia··toestand ivm het 
door"Cjaan van de ar~statlts. ver
nieling van auto's . fotot oestel
len. stelen van geld. vernieling 
van bezittin~en. enz .. 

' s·avonds Z1jn de "'tnu:n Vftn !'let 
kamp het dorp in 9egaan om de 
bewoners te fnfol"'lertP· Oit 111.n. 
"""lt do pers dê schuld b i j de 

. <~u tonomen legde. die het ?twe 1 d 
zouden hebben uftgelokt. Dinsdag 
z: fj n er muurkranten en fot0 1 S 
opgeha.n.gen 1n Comiso. Verdet 
hiel den we ons be:z fg met het n~· 
trekken ~an gégevens van gear
resteerden. Yh~r ar"resunten ble
Ieen di nsdilg al uitgewezen te tijn. 
op het vlteqtuig gezet. ~~~ konden 
nog net twee rugzakken ntb-rengen. 
Oonderdag werd een dmonstrat1e 
Jehouden fn Comlso. Daaraan de<len 
to ' n 1500 mens.en van buiten !'let 
kamp mee. Oe dorpsbewoners staan 
grotendeels achter het kaap .aar
komen verder wei nig In Aktie ( 
lntim1dat1• ??) . 

Vrouwenverzet 
Anderllalve kilOdileter van het 
liNkkamp vandaan 1 s ht:t vrouw· 
en· vredestamp ' L• Ragn•te la' { 
het spfnf)enweb) waar toet~ wij er 
waren 15 tot 30 vrouwen verbleven. 
Oe l'tBft I t.a.liaanse de helft bui
tenlandse vrouwen . Het is een 
vredeskamp, vandaar dat de nadl"uk. 
li gt op ' hoe ga jé zel f met vrede 
om' . Terwij l de mensen in het 

vredesg.-oepen groef en in aantal. op 
Slc:iHë waren er beg1n '83 acht en 
eind 1983 waren er a l zs: Verder 
z.tet ~~en dat de vredesgroepen cHe 
door het PCI begonnen zijn langza· 
merhand vtn de PCI·Itoers afdrijven . 
Voor het org4ntseren vtn massa .. evene· 
men ten is men echter nog wel ef
hinl<el ij lc v•n het PCJ struktuur. 
voor geld en konmunU:atiea~iddel en. 

l .. k-hlf' elkur letterliJk en 
figuurlijk steed• In de haren 

h!:r~;l::!d~ ~~'d:r d!~e1Uk~:llp 
vergaded~en werd alles ver'• 
t .. ld, zodot l•d•,...,n •ktlof be
trokken kon zijn. Ook werd er 
rui mte en tijd vrf jgeiooalct 'tOOr 
onderwerpen bui ten het Com1 so 
aktie·gebeuren. 'Het wes een 
verade.111ing na dat opgefokte 
haantje-s·gedoe in het andere 
kamp! 
Ket vrouwenkalP viel op de een 
of ander!!' aanter onder bet be· 
stuur van het lmakkamp. Oe 
vrouwen gingen er steeds mee·r van 
balen OM iedere dag van al hun 
aktiv1te1ten verslag te doen op 
het I makkalliP terwijl er toch niet 
op lngegoan word. Ook de lt>ll· 
aans.e vrovwert begonnen In te 
zhn dat het beter was om te pro· 

berM een efgen weg te gaan. 
bv . door kleif'le :rttaktieS> of 
ludieke atttes. Maar het kamp 

W4$ meer een Jeef· dan een aU$& 
kamp. liet is we 1 de vraag hoe 
het tn het laakkUIP toegaat 4ls ze 
niet zo gericht zijn op akties en 
het kaJliP niet zo aassul bevolkt 
wordt. Maa.- voor de vrouwen was het 
duidelijk dat het h,.kkamp tijdens 
dfe aktie-dagen vrouwen en buiten· 
l._ndei"S utt-selekteerde . 
Oe vrouwen deótn tnd1v1dueel me~ 

~~r;_:e~~~~t~!~~~iJOo! ~~l~:~c~!~. 
f1ng door ~n naburig boertje ( 
betaald sinaasappelen plukken) 
konden vrot/ltén dfe zonder werk 
waren toch in het kap blijven. 
Het grondgebled voor hft v,."....n. 
kimp WJ$ evena 1s d•t van het 
Jmakkamp nngekoc.ht, <lus pr1v~. 
De v-rouwen vfln Lt R•gn•tela 
roepon a 11to vrouwen op o. mee te 
protesteren. Dat kan doo.- zelf 
te gaan of door soHdarl te1ts
betufgingt n te s turen. Ook geld 
is ~lkom voor het !Mt en van een 
watef'put. de verdere aa.nkoop van 
hAt land (/10 per k•.) en om 
de publ1c1te1tskos ten te dekken . 
Schrijf w• nnêêr je geld ovenaaakt 
ook een briefje. want de bank 
getft geen nall8n en adressen door. 

Adres : "la Ragnatela'" 
umpo di donne per 1a 

pJce. 
c.asella pos tale lSO 
g7013 Com1 so R. G. 
Siclil ltaliä. 

Bank : 8anca agrtcola popuhre 
di Ra,guse 

Succu~a1e dt tomtso 
R.G. Sicilië Itali ë 
t .n. v. donne per la 

pace 
rek. nr. :Si/0<19071 V -,.,_,,. .. , ' $ 

~l!t <~3t~mm) -

~lE~ 
Er is dan ook sprak.e van verschil 
l ende stromingen btnnen de ltiliaanse 
'lredesbeweging. 
Die str011ingen g.-oeien ste&ds ver
der uit elkaar. Aon de enf! kant 
vindt men kommftf'es van het CHHP . 
dte naast het pr1ncfpe nn geweld· 

+ loosl\ef d. streven naar een met>r on• 
afhankelijke rol t.o.v. de partij · 
t n, maar met het oogmerk dt dis
kussie met die partijen op gang te 
houden. Aan dê •ndere kant vi ndt men 
de • Autonomi• Opera ia • . hey r adfka le 
deel van de ' 71 Studentenbeweg ing , 
en de daaraan ve.,....,antr filo-sowje-
t1sche groepef'l uit ~oord·Oost Italië 
(Ve~to. Fr1ul1. etc). Deze groept n 
vers eh i 11en van de 'CNCP·goepen' 
door het feft d.at ze niet de str.ne-

:~e v:~a ve:~~1~g~rh;!~rt~:~~~n tij n. 
De Autonoata en de CHCP groepenn· 
gen tonden a fgelopen zomer nog 
wel, hoewe l Ptet moefte, een blok· 
kade voor Magliocco organtst!ren. 
Ethter over h•t IMAC-projekt (op· 
gezet dOOr de CNCP·groepen) kon 
men hee I wat f!leRingsverschi 1 Jen 
waarne111en. Kort na de sluiting 
van de IMAC begonnen de eerste teke .. 
nen van verdrgaandt Vtnttjdef'in9 
zich te openbaren . Zo versch-enen 
de Au tonon1 4tn 
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ASBV-eriteria

A."
..aard.e
rin.

Cat.,orie 1 ,",orlllen di_ ge
bieden ..aar in a.:xi••al 2200
inwonera in 2 .ane.ng.loten
aeetoren voorko.ou,eD iD elk
der ov.ri,e 14 lIIaxiaa.l 4150.
Ia categor1e .2 .ijD dit re8
pectleveliJk 3250 eD in elk
der 14 lIectoren aaEi.aal 900
In de categorie 3 ia dit in
twee aaneensluitende aeetorea
.axi.aal 4600 eD de ovari.e
aec tore. na:.:iaaal e+Jr. '00.
De aanwezicheid van tijdelijk.
bevolk ingeconcent rat iea wor
dea hi.r'bij Diet be1.n,rlJk
se.cht.(Blerbij Wordt aa. 'toe_
rian. ,ed.cbt, wellicht OOk
blokkadea?) .
De direkte aanwezigheid van
het koppelnet ia evenee.a on ...
derdeel Van de waal'derin, ••ch_
ter zo atelt het A.BIV la ·het
ge.. iebt b·ij de eiad.aarderiac.
niet aroot.

zijn lI.ier buiten geboudell.
o.dat het onzoker ia ot' de
lIIarkerwaard wel .ordt ia
gepolderd en i. 08senis8e
stuit een en ander op gro
te 'afvoer")problemen en
wordt hel: dsn pas I.invol
als in bet geb!e.d "een aroot
scheepse zeehavea-ontwikke
ling" zou plaatl!lvinden.

ailjOenreactorjare;.Dlt r.p
port .o.tt de reler:l.lIIl daa
ook geeD aa.lo:l.d1., 'OlrOVb

oa t.rlll' t. koaeD op haar
planneu.Bo'Vead:l..D haalt:: ••
ee...apport va. de SJ:P a.u
(RialcO- AnaI1ae)R.ASIR; ..aar
in "o1"dt ,e.teld dat er
Ce.n acute ater~te vel'wach
tea la op a:rataaden croter
daa 20 Jr. ••
Via eea a~we.iaI8t'orIllDle

waarbij een iawoner in de
lIianonste stra..l "II'I'aarder"
woo,t daa la de baitenote,
kOlllt het àSEV-rapport tot
3 cato,orien.

De beoordeling
Op grond van het kooloapaoi
teitacl'it.riua vallen de vol
gende plaatsea af (tusaen
haakjes .t.at de ko.lcapaci
teit) :

GroniDg•• (0 ....)
Berc... (0 .'1)
.arculo (280 0)
Hij....sn eD OOdewaard(1430)
La .. e Weide (60 ....)
Yelsen (100 0)
He••• , (l000 .W)
Die.en (1&14 MW)
Rotterda. (130 •• )
A.aer (0 .W)
Buggenu. (2S0 ••)
llaasbracht(O .W)
13..el-Zuld(1000 ."-)

--- ".aa-Waal (1500 .'O
--- Bo:.:.eer (1000 0)

t.a.v. de Jr. ..alit:eit W.n
het oppervlakte1t'ater wor
deo lle overgebleven plaat
eeD beoordeeld:
Bells, YllluideD ,lIIaallYl.kte,
Bor8aele ecoren het hoogst.
Daarna: DOl'drecbt, -Tholen,
OllseDillae en Bath/Hoede
kenakerke,
Dan St. Philiplliaad eo
bet laals't : Urk,Ketel
.eer, Fl8VO, Markerweard, "1e
rincermeer e. Tienge.eten.

ISEV-eategorib:
I ;; V()lgens de huidip k8llD1II geen of -uil:

bes....ren te verwachten
I1;; 'tolgena de huidige keDDia _U... bezwa~

te verwachten, ot oo.rd_1 nog niet ......
lijk, oacta't de _tigingsplaats no, ..er'

gl'Ote vriJheidacraden kent en bezwaren.
sterk afhanc_ van de ulteindeUjke keuze

III"'VOlgens de lnIidip keDDis ernlltig. bez_
reD te verwachten.

SBV-eriteria

•

De eindwaardering

ASKV-aspecten zijD:

f = kwaH,teit koelwater
I =netatructuur
h • tHwolkillglldtchtheid

IDi de 8aunvatt1nt: wordt veraeld:
Alle ,of een aaatal ~an de
".stigiag.plaataell. EBMS, URE
EErZLMZJR, PLEVO, WIERINGER
MEER, ."àSVLAKTE, THOLEN, S'l'.
PHlLIPSLAIfDS,BORSSELE en
BATIf/BOSDEKIIfSXEftXE kunnen
.001' de bouw een karnceatra
Ie van 1000 ....D••ar'dbaar
verklaard worden.
(Marker.aard en Osseni.a.

SEV-criteria:
a '" ruia'tel:l.jke inriehting

. b '" landsollap
c '" n8'tuur eR JI1l1eu
d '" .ilteala7gibe
e = rvereat!e

de GellODdheideraad lIitgegaaD"
»e Gello.dhaidraad Is In haar
atudie van eeD fiçtieve
pl.ata uitllegaaD.Br ia daar
bij .an de le.iddelde b.v01
kinKadichtheid vaa Ifederlanll
uitgelaaa n.l. 360/ka·.
Binnen een atraal van 1,6 k.
bevlDden zich .axinaal 1000
inwoaers (140/k.·) •
Ia de rin, daaro.heen vaD
1,15 tot 15 Ita betlraagt de be
volking_dielltlteld JOO/ka'.
ED daaroa beea i. de riDg
van & tot 20 k. "OO/k.·_
Daarbij •• g in 2 a.neen.lui
tende .ektoren(.i_ de .ind
roos) .aziaa.l 2,& aaal een
grotere bevolkingadichth.id
voorkomea.Voor de aiddolate
ring dus 500/k.- en de bui
~eD8te 1000/k.' .....ll.wa.r
kont b.e~ rapport tla.rb lj tot
de eoacluale de gevol.o.
van eon ongolllk bij d ••e 1'.

t erenti eve."t i giDgaplaa t a
erastt. tot ze.X' ernatil kun
neD .ijn, de kaD'8 zal u1.-

Itorat gerinl zijn (in de
8rootte v.n 1 tot 0,1 per

u.._II<16':".-"tI_IlI!>'n$.
00'''_.''dI~,""""","""Zi,,,_I,!i:5... 20km.
<e...-> ........t--.l•••l, ........... _mlo

, ••_IJl '.IfmncI."' ...._.
,..-'.....-.
.·_..I.jk_llIll",.,.,...

_.

Ilto~fen werllund lII.t het con
densorkoelwater 'ltordea ge
looad, kan er door .erschil
in cu.ulatie van radioactie"
ve stotten in he1: oppervlak_
te.ater wel een 'VooX'keur wor
d.D IIt"tgeaprok&n voor bepaal
de aoorteD oppervlaktewater.
M.ar te,elijkert1jd stelt de
uota dat d .... voorkeuren van
gering gewicht zijn. Ze vi.dt
ook dat: Illede door bet to.
aeaend gebruik vaD· oppervlak ..
tewater voor de bereidiug
van drinkWater &Il h.t toeae
IIlcnd aantal kerDcentrales iD
het bui~enlaDd het aspect
vau tritium-lozinKen niet
ui t het oog dient te wordea
verloren .lIaar lozing vormt
g.en wezen1iJk probleea kOJll
kludeert ae.
Het ASEV-rapport stelt vaa't
dat noch luchtvel'Olltre1ni
ring ,geluidshinder, ru iatebe
slag,natuurlijk milieu en
landschap,Doch recreatie cri
teria zijD,Er wordt lIelts ,e
konkludeert d.t kerDceDtra
les gunstig zijn voor de
laDdbouw, ••aw.,e het gerinee
rutntebeslal en bet oll.'tbre
ken van luchtverW'ulling.
Ook oveX'l!Itro.inren,aardbe
vin ren ,windhozen, rallwolkez
plosies of neers1:.ortende
vliegtuigea vor.en vesti
gingacriteria.Het lijkt hun
wel wenaelijk oa de keX'ncea-
trale baiteu de strook van
4. Jl 12 ka tussen atart- e.
landingabaan te bouw&n,
AlleeD het koelwater-verao.
geD blijft als vestigiDsa
criteriaa ataan.
Ten aanzien van de bevol
k1Dgsconcentratie zijn er
reen c1teri8 voor kerncentra
les wannoer ze eewoon in be
drijf aijn.Wel t,a.v. de .0
g.lijkheid "aD eea kerDeDer
,ieranp.Onder aDder. wordt
hierbij van berekeninge••an
de cO.lliasie Reaktorveilig
heid en van het rapport v••

"J.r;en~'....
24. lOt, P~,h"...f>d;T""I.n

:lS. Bo'"ele
7S.0'~~'m
'J.7_B~t"i1"·,o<I.k_"rke

:l8. A....I:<
29.IJl'aH·i<lOl

JO. eO'fI'ee'

~:~::.~::,

De ASEV-nota
'I'oor' ona veX'zet.

De hoofd"tukken 1 en 2 bevat
ten bov.nal lo~zaagen op
kernenerrie eD .aaroa kolen
en olie ook niet allel!! i I!! •

Ia hoofdstuk 3 Yordt inge-

1
I
I

oa enerSiepX'oduktie eu -ver
apreiding zo decentraal nOle
lijk op te :iI8tten.

Maar Coed, stel die ceDtra
lisatle ko.t er door, wat
gebeurt er dan?
Op dit IIIOllea t worden er al
locaties oneler.och t . Hierbij
is voor de betrokken llien
sten (1II1D van loono.isohe
Zakea, ftijkaplanologi ...ehe
nieDst) e.n belaDsrijke bron
de onderzoeken zo.ls deze
zijn gedaan voor de ASBV
nota ui1: 1977(ASKV ;; Aan.U1
lenl! Struktuuracheaa Bner
gieVoorzleninc) .
Dit ASEV is eeD aanvulling
op het daarvoor verseben~D

SBV-nota waarin het voorae
men voor de bouw van de kern
centrales stond.Het bolan.
rijkste deel van de ASBV-nota
gaat in op het onderzoek ge
daan naar ,lIaar ltetat, 33
10catieB.ID dit IItuk wil ik
daarom ""eu .aaDevatting le
vea •• t iD die ODderl/ioeken
naaX' voren is eekollen, on
zo bou.stenen aan te draleD

l'.V.I",,,,..,,,.,, Ë.",m..:,
t3, fl ..,.
t4. ·.'~''''''v,...~,;j
1~ ",;,,""'90'''''••'
16.1.).",,;<1...
11.V.l$en
18 Ho.o........O
'!l.I);.m.~

20M~...I"h.
21 R<>n...-dam
n,Aeg;oDOI'Il'ed>1

\. E,..".
'1 Gcon.n'J"n

;~k~~'"
!'oi:r••I .......'
5. Hef<ulo
7.IJ".'Z,,,,'
8.N;I"'''p.<n
g.l)udtow~...d

lil. Le~

l1.~l'le"io

SGP en daar.ee de provincia
le en ge.een"telijke eDeX'gie
productiebedrijven Diet
langer t. lateD bealuiten
over de plaJ:iniDg eD uitvoer
ing van de grootllchalige
energieproduktie.Dit zou
d.n aaa de niniat&r cq van
Aardenne toevallen.Dit een-

DRIE NIEUWE KERN 
CENTRALES ERBIJ?

trallsatiepl8n ko.t uit de- gaan op welke crtteria de
zelt'de periOde a18 die van v"ati.lng .an .. i.u.. " k.rnçen-
de .ieuwe kerncentrales. tralea g.toest .... rdea.
Sterker DOg : toeadertljd Ir wordt hierbij .aDult ,._
w.rd d.ae çeatralisatie ala gaan dat het oa -centr.l.a
voor.... rde geDoead voordat g.at di. niet •• t ko.l tor.aa
tot het bealuit vaa nieuw. werkea aaar rechtatreeka koe-
kernceD-r.l.a lIIocht wordillll Ie. op het oppervlakte"ater.
overgeeaan.Dtt plan wordt Dit betekend voor een 1000
nu al uiteebreid besproken M"-ceDtrale dat ar voldoende
in de 2e Ka.er; een beslia- koelwater aoet zijn voor
aine hierOver zal niet lang een 2000 IIIW-ce.trale: vell-
op zich laten ••ehten.Hoe tigillgsplaateen die hier
ondemokratiach de aBP ook ia niet a.n voldoen vallen at.
(ik lIal de laatate zijn oa Daarnaa.t wordt vestiglDI
de aEP te verdedigen), toch aaa open lil •• bov". riv leren
betek.nd het niet 1aten ot estuarun die .eer bovau
doorgaan eeD wapen in de stilstaand zoetW.ter wordt
laand on de niellwe keru<:eD- gewaarde.rd,Dit laaate zoala
tX'alellil te kllnnea beliltrljden. het in het rapport ataat;
Bovendien ataat deze een tra- Daar echter in het al,e.een
liaatie haaka op ODlle vlaie vloeibare radioactieve a~va1-

Het id."" voor drie nieuwe
k"rncentrales in Jlederlal1d
ia .lleraiast .1euw:eiad
70-er jar.n werd dit al lfe
lanceerd.Door •• za. de kabi
net.wis.eling eD d. opkomen
de anti-kerBenergieakti.a
ia dat pi aD toen de ijsk•• t
lil. «eltaan.Nu het verzet
tegea k.rDeDerK'1e voorloplg
uit het centrlln vaD d. be
laDgatelling verdroagea is
door de kruiarak_tteu eD Ne
derl.nd ieteillterd wOr'dt
door het rechta. "no-DoDaeD
ce"-kabiaet wan VVD" CD"
vond .an o\ardenne h.t tijd
worden 011 de ijskaat aaar
w.el' te openen, Eu daarm"e te
probere. oa lIederl.ad op
het deftDitieve pro-kerne
a.reie.poor t ...et tllllU_

Belaas Wordt een potje lIIat
van o\ardenDe op dit nomeDt
i-n liet vuur houd door de aD
t ikerneDe rrie ak tievoerder s
tl;l ..einil in direkte verbln_
d1l1s ••braeht liet de plan
nen voor d"" nieUWe kerncen
trales.N.l. b""t plaa 011 de

Als het aan de SEP or de.e
regeriDg liet wel.Of wel
licht 1 of er wcrdt beslo
ten oa die vaD Dodewsard on
Bor8li1el. te vervaagea plus
(>êl1 erbij ie ook d.rie.
Nog dit jaar wordt eeD aan
vang genomen oa d. procedu"
res op te gaDg te brea'.D
die tot aanwijzing vaD de
locatie. "'al leiden. Gen ".n
de eeruehten Doeat juni all1
de .aan.d waarin. de reeering
eq vaa AaX'deal1e aet zijn
plaanen zal kODen. (Potver
dom ae dezelfde lIaaDd waarin
de regeri.g zal besluiten
tot or pla.tain. o~ uitstel
"tot plaatain. vaD de krllia
r.ketten, ot iu ieder ...val
011 de basis WoeDsdrecht aan
te beatedenI).



•a .,. 
......... ,., . , • • • 1. , ... 
plaa t••• die qu a la•OI'Iara • 
ae at a l bo••• de Tole.-eat1o· 
Yaat.tctac a pl aa t a vtt'o••• 
(e a tecor1e 1) : 
a . l. rauldea 

--- Tlaa&aa ataa . 

la c atocorl • 1 •••••• d a a : 

•• • • , Urb , la tal•••,.. • ••rl•&•r· 
. . ... . ...... ,. ....... o •••••••• •• 
l a t.lrl: f Boedalrl:aaabarlrl:e . 

Ja c at a c orh 1 • 1 : Pl••• 

Ja c a taaor l a 2 : 

•••••l alrl:ta ,tt PbUtpal a af. , 
Tillol a• •• eora •••• · 

Ja da baoordallac • •• r da 1•· 
aebUtbalct ••• iapa aa lac ta 
da elaktricl to l t.aatruch111r 
aeorao lllat. Jt.ooaat : 

•••• , Urb ,latalaoar , Pl awo, 
•••••labt.o, Tlt.oloa,aor•••J• 
•• tb / 8oadak•••lrl:•rlla , 
.o •• , .. ........... .. ,. ....... ~.-
. .... ...... , Pbilipal aad , 
Ale a loc-llt a t ; 0••••••••· 
Dl PLAMO.l.OOUCI.J tiiUtel lt.tl• 
SJJfG : 

Al a de ra ca rlftC baa r plaD• 
aaa hl d• publhltaU 1u·aD&t 
llloa •••t bot ch a ••rdarf 

Allaroarat dJ• ar aao ••a
t a l • at.taa vaa belaac : da 
wat op d• au.t a ta.l1J k• Orda• 
alnc,da ICaroaaar&l•• •t.,da 
J!llod•r•at,da Yaillrbatdaeet 
•• •• Wat va.-ootret.nlc1ac 
Opparvlabtae at•r•• , 
Ma•r voord.at tot. P\l,llea
rio& aal. word•• owara•c••• 
aal .,. •• ,.., • •• ••Utc••tda • 
r a pport wordaa opaaatald 
door da co- l aa1a •• •ll tor• 
va lll •ld •• da G•aootl~•láD • 

a t taaa••• •• ' a11dara 
D tlii11C1UO DOala da I•IDYaea 
owar c•ocratlatlaa,,.oloalacba 
•• kllaatolocS a claa o a at aad la
•••••·• • u•kaurlc• oa•clllrlJ
Y1DI waa da So a ta.lat la,da ta 
ca1t rut llaa apll J '•tol t••. de 
loat•c la w-atar •• lu.et.t • ._. 
radloalttl••• atottaa •• de 

Da ru• • a cbat. o ••• ••• Plaao
l oal nll• Xaroboa Uoo &nc (PIB) 
te •l• wotct : 
IIRITI PASi t 

llat. coacopt •a• ••• a tr\lehi\IT• 
acba aa wordt opaaatald oader 
w•ra at e oordal1J kll•1d • a • •• 
betrokll.ao o tatotoro aa. de at 
alol a r • • • Yol kl ll\llowaa ttac 

tat.al lJk• Ordaalaa . 

••• advt• a op ower 
t ocu•erp .. L•tctt ••• ao a a
r tot a tarta • tJalc l• a • • • 

ka_a IODOd l l opala.ae tl'ar aa d 
Sa de APC pla a ta•.S.ad•a. 
01a01 PASI : 

• • 1taraa d la dD ltaad woor de 
aY.La teltJk• Ordaalal ( 110) 
at•llao do lD la•• l •••o•• · 
da a lalat•r• ••t oatwarp
atructovraclll••• al• • •t a tda 
wooro•••• vaat •• lloa dta•• 
dlt ••• la da Staataoouraat . 

VIIItOl PA.SI 

Oa o wordt er dtY.k owar1•1• 
a et pro• lactal• •• c•••••t• • 
llJil• beatll.raa . lllat. o atwarp 
atructUiiHDCIIiaaa • or4t •oor
catacd aao da • ••• • • • Adwtaa 
voor da l ulat allJir.• Ordaala& 
( IA&O) daaa 1traatt D&11.6aaa 1 
1 aaaadaa l a t ar ad•l•• uit • 
hl daaa t••• • •rdaa ook da 
boora1t.ttacaa,aalllaaal a • •••
áaa oa da aao lrl:oad1C1D.I la de 
St aot acouraat , &ebouda a . 
Yl.JPDI FASI 

"•t oot••rp \aa a ac da b a ad 
d a ach1aaaa •• da ia• 

wordea •••l•paot , Daa 
at opalouw aaa do tlPC 

tlARO •ordaa YOOI'Iala&d . 
bat uitairldOilJir.• 

I•PUbllCe•rd •a aaa da 
• ~~.._..,. •••cabodao. Bl•••• 
••••d•a • ••t de 2a Caa ar 

•lt&•-

• 

VIIZIT • AAR W AAa 

• OO&L.IJI 18 1111 

•• •uil•• a tet a oatao a t ••c•
toe totd a t a ll•• la cto ltaat•
cour a a t c opubl tc•ard a toot . 
•• llu•••• o a te beet • ••• al
• •• t da ••trolllll:aa aea aaatea 

• • pro wlnc tal • a tataa ba a toll&P 
a a t de •r•• l of s. lJ oao kara
o •o tra lt op bun l•blad • •I 
a1ao al\teo . Ott \a al ,aba~Jrd 

&o da Wl.arta&•r•••r•• c••••a· 
taraa d ao lo c11a wan Urk . 
waa r or a\jo • ••r pl aa taoa J a 
b•t. l•dloc : aat e aaa da laaa 
ao aa .. IJ de b•ataa ad e lrl:•r•c• a
t.rala ta loraa a le a cblJ••• 
•• ... t a a c rlJII. • t.• loeatlat te 
e ord•• . l at ooat ao1allJik a tJa 
o a 111 da 10 la &a a aerki'al llo 
a aada •••t lc&•I•Pi aat.aaa al
vaat o, wooriUIDd pl aa taallJk 

yoraet te orcaa\oaran . 
Da aroaaot • oataa • • bak 1Jkan 
\lloa • • ao a ltoktlal ••c•ll J • 
J\lrLdl•a taaaaapoJ 1uaaaoa 1•· 
•erea : aol llelu llaa lal orta 
d• "Krtttac'-• kaaaa .. ••• rol 
apa laa.W• aulloa a oat•o pro 
liJ•r•a '" a••r aoad'" op •• booa 
ta t• aiJa 4oo.- koata_ll.tao 
oat ao.lllt•a•r•• ta aoallao •• 
• •llltbt. blar •• el iDO T ••• 
kiJkJe la ••• l a . lloat o t toa 
••• b atrollk ao i oatutl• • 
por•o••• ... klJil •• -
• • a oat.ao koot•lct aoalloa op 
pl aa taalljb •• laodalljlk Dl• 
• o aot a lla daa kl:lla.ra lo a to a 
t.DIO ao JrOaparlo&oo dla ta .. 
1•• dit plas h atalU.al &•
b ree lat. k\loo•• •o rdao. 
Wo aullaa ael f ••• pl a o da 
koopaeoa a oat•• opatall•o 
o a t.ovoal akt t ao ta badaakao 
•• 11.1t te •Oaraa , leo aoa•· 
l1Jk-hotd te ooll o a croad ta 
bat kador • • • d:a AtooowrlJ ... 
ota a t • -•• te llopao . oa op d1-
••r• • pl aa taao oea alr.t lallaap 
ta orc ... t••,.••. ltc a te . 
lort.oa. Toa Poao v a rale o •• 
lt • t •a.at ... bebtlao al ao•o 
•o • 1t.a oa 64o lll.arae eatrala 
t • alu.itaa , 

8. M. 0. : W I E KAN E R WAT M E E ? 
3 •• • • •• karacaatra laa : 
lor•••••·'···'···· · •a r
llar ••• r4 . 1 • • r•&• rlac 
dl• oa a ltralr.a . . . .... . 
keu•• • ot kolaa of llan• 
...... ..... woorear,•• 
a la atad •o-ar J a rao 

loaill lu a1 e : Jlr.aelf ll•b D-1 -
t.lJd op da •l p c aa.atao 
v aa oaaraijda a.t.at ••• · 
4ooo • ._. 4• au , 1torcot
taa du•, of ao•a •oor
llcbt 1Dc • •••• op a c lllo
Jaa •• awoad•a aodat ••t 
tora u"li ar &-O • ,oact • a o aa 
J.tJil • • ,., t•a••uld,Oa 
olUr.o .. ~ ••• da I MD 

Ir • •• ar •• • • ••• •• rdlC• ...... ...... o, ••• ••••r• ••• 
tr••• lllJ lillat t••• •• , •• , 
leall aou a1Ja o a •••• ••• 
cU a llua a 1a te liloudea o•ar 
•••rcla .lad•r·••• lloa • ••
•••• •• IUt lloa tte al•t a , 
~o••···· •o•t•• ·~J .,. , 
l a acar la alJ a aaatJ• Jiloe -
••• t e ••• •••• • • ••• tltt 
••rctar ao•a t caaa aat d• 
•••r•iewoet"• •••••• · D • • ' •• 
trsettalt e -.ectr.&J•••·• • oa 
lllera eaara llortoa ladaraea 
•oact ••t •ra e llttcl .• • 

Al a oot a t aaa •a••clll•d• a t • 
v aa da IMD aou tltt ••rll aa l 
caac..lll.1adwa l'wa l a la a alJo , 
To•o lo 117) da aarat• pro• 
to a toa t acae llaraa aar&t• 
k loo'lt••· • • r•• do o•arJtatd 
•• atrooabadriJ••• do aar ... 
atao oa cue ca lutdao t• ••
atr lJd•o. ta o , a , a oota tol 
dar• o•al' lalla:ar aoaad e ft at 
••t ol•t·•••••t • lta a a n 1•1 · 
lkar ! "oD daaollt'atlaa" • • 
Yarwolld•• aa t bat aaoprtj
••• • •• llara••• r•.t• . 
lat ••r••t tilaa l • obter to•· 
••••o . Op 4•o duur blaall 
duldollJIII: d a t de b•hachab • 
b •odeO da .OOI'Oaaaata YOOr • 
. , .......... k•r••••rei• 
•• , ••• o •••••• ..... , •• a lat 
ao a ood • ••r ta ba a l\! I taa 
o a • ••r llon c aatralaa t.a 
boo• •• . Dit • • • la 11'77 . 
Oa •••lalt•orol•l • a• • ••t 
aalopaa , lo dia a ltua tla 
.. ....... .......... la a t •••• 
ya_a ••• a rad• • •• taellappa• 
11Jil• D1allu aa la . 
1.a tar, ta J••• 1•10 , ••r 
klaarda Va a Alt aoc : • tik 
ba.a aelt a l • • • •• aood
aa all • • • ker·••• •rcl• •••r 
t\ll l d . Maar l..a ••• • rlaalf la 
aerat ••• lrada ••atao•ap• 
pa liJila Dl alr.••• t• aotlla o a 
dat lillat •olk la ta praa 
u a•(Tro•• u-t-·IO) . 
Dat • •• al te a l a pal. ct• 
opaat a oaa t co• IJalctl • or
daa : da dl allu •a la • •• otat 
•••••• aa•• ovar .......... . 
cl• J • ••• ••• •••. •••r 
o••r- da &•11.•1• •••rctapro 
blaa a tlalr. . 
la a 6Jo oa•a ••• do liD op
l•••t o a da aatl·ll•r•••••
liDI lo t a • ••••• • • ta te 
ll apaa laa Dil tlua wa a b\1111 
aa aha.oa ta boro•ao . Do All 
a oaat "''••put eordaa door 
•• baalult wora laa ult. t o 
atallaa ( •at lloa door da 
a rota aaPd 1• • •oor rodeo eo 
da D faoaaada 0 0 Dl'll•bebo•l· 
te) , Oada l' druk • •• do ...... 
t ••• biJ Oodawaard • •rd 
ooll da •~"• • & : •• • of a••• 
alu lt1DI Yaa da 2 IUlldlla 
llaJ'ocaat ralta •••a•aoaea, 
•••r •••r ••• •a• d• ••••t 
• •••allJk• wr ac ea : ••• lloa 
dD tto•olll1DI a•tca oac~a p 

Ju1Ja•• o••r d• • •• r&te 
wooralaa laa • •rd a lat l a c a• 

caaa . l aa ara • • •r11• l a 
aac~t . J.ol aaa p a r ttcal1 a re 
aadar·aa a la&•• •• burokra
tlao•• owal'~otda laatal• 
tlac•• aoa •• • da to.aet.J•• 
tralrl:llaa, ta ar c••• eprall• 
• • • • •rllaltJil• daaoc:ratte , 
Will a a • • ••• ••••-••·•1-
lleu-•rt aad al lJk• aaarct• 
•oorasaataa d aa • • • oolr. 
.. . . ......... otor ••••••• ,.._ 
c I ••• .. 41 • • •• • • •·•r·••• . 
......... Jil• •t•••·· ••• ,. ••••t••• ••J• t 

•• c•••) a atoa •• ••plolta 
tl• a oat a a .alt b a ad•• 
• a • l aao ............. ,. 
wordaa •• ball•e rd eordaa 
door da aollra t.l ac• ••rlr.o-••• ........ . 

- tt•t• r• koatrol• op da olla• 
aaa c.a c bappiJ•• 
Raorcaa1 aa tla v aa da ol atr:• 
trl~ttaLt tbadrtJ••a Op ••• 
•1J•• •aa rdoor do ta•load 
wa a d a a ettrY.ltara aa • ark· 
ot a ar a ( a tara) op bat ba• 
balald vararoot word. 

... ovorh•lcS••t•Ga woor oadar• 
aoalu • •• •oorJ t~bt lac•
aaa t..alll•c•• v a a da a l
ltau- ao oaarct•1t••• -
ll • c o a •o " •••• • tc:lat. 
t• lluaoaa btadaa ••• do 
pro-••r••••r a t•-loDIII7 
aoal• d• •Arab•••• ta
a telltocea• . 

- Daoaa tra llaetla ••• d• 
a aarata op• akktar . 

o, woor11c&t toe • • • do 
k.aot • a • d• l tu•rcro•p 
•••r d aaa • • ••• boafdaa 
•• d a a oot al•t ta r•k•-

••• · 
la Jual ' 11 11•1 d• l iD 
daa • • • a tar t . larat c taa 
•• lta• ,..roap ••• tafor· 
aa tlat • •• la , aJ' •arda a 4 
cootro••r••·•lttiaa•• c•
lllo•••• aa I lat Cla lt u-.r
cro•p a te lil totoraaraa, 
Dlt ~tuurde tot J aaua rl 
ttiJ . I•t r a ault aa t .-.rd 
la ••• T•••••rappor\. 
• •• , •• 1 ••• • 
tot Ju1t ltll •ol cct• 
toaa da dlallwa•t• t••• · 
Dlt c • ••urda ••r al 4oor 
tlot •r•c••foraollar . Wal
t awaar la I ••rt cbUiao
de vlt•oarta c•ll / tllat,Jrao , 
llllo k l aur cal aaa wa ar 
•• •aadaaa lkaaaaa : ••••• 
110· • •••4•• · ood • r • lJa, 
a obta rbaaaan waa orcaal· 
a atl•• • to . Daaraaaat ••r
daa ar par a l alaatl•&••• 
Op ia t a oada r aoak, baralt •
oodar•o•k aaboudaa. • • • ar 
••• kdu. aa- aaqu•t • •• •• r•• OI" DID . .. lo•t 1 tuttoaa
la la apra,ara • .d • • aaa t
a c~ appaliJil r•l•va a\o ta
apr ak ara . All•aa bat •ra 
c aalora ullar ••• &roota 
OPI•••t, d a raat 41•••• 
al o ood•r• tauataa . 
ra •••••bar • 13 • •• d a t 
l •id•• tot lt.U aiodrap
po rt , •••r 41t ••r4 _"lt-

•••tald tot. 23 Jaau a rl 
' 84 .8lerb1 J ••~'•• ooll 
••• oaetal ak tte•oarlfare 
aaa e e&IC dia Da lra u a 
••• oorlloaoa a l • "'bewtJ a 
• • • llo a paotla taa atr.a lllat 
•t•ttrll.tb ••ll•• .,._. c o •d · 
• tlloada ttur1•ra •• t• · 
• •••••e~•P•c•l daa , •• 
het a aakeroa ••• ••• ta
teade deo o llra tt•• oaDbo-. 
dea . Ooill biJ de ,araceat•
reot t e • • -• de ltuurcroap 
•• rd <•••r ••••> dv.14a
liJk • • , iaderaaD .... J 
eç.aptioç" t•c•• •• IWD 
a aakaak . Oot Da Ir a u • 
•oad bet a\ot ao leuk 
d a t daaa racari a c alelil 

a o • a 6000 & 1000 •• ahll
trt a clll. •• raoc•• ••r•a •
a•• • or4t . Door • • a ura 
roe•• 41& lll. aa r ooraa a ll 
•· • . 1o otoea ll o a l wladt 
•••t at oo a aoa rct • ..... 
"' a ll leu-•rteadallJII •. 
De ultlloaa t • • • laat alod
ra,port • ••ft 1ro f••1 
aaa d a t 21~ prO•II:• roeoar-
1'• ••. •• t ........ . , • •• 
llJ•• ., •• • , •• , ..... . . 
• .,, •••t •• , ••• ~~:;.,. •••• ,.. 
cl• a t•iJat •• • r oo• •••r 
a lY.ttt.ac wa a Do4•••• r4 •• 
lorao ela la,da t •• • ••• 
twlJfal a rlllttco optalaoa 
ao 'a at~ ., ... •oor ••t 
a tultaa • •• da ~uidl l• 
ll.arocantralea la . Ootr. 

OPSCKIUPI': "BEWIJS YAM KO~PETENTIE INZAKE MET MISSRUil MA
llEN YAM GOEDVILLENDE BURGERS EN GE~EEMSCHAPS· 
GELDEN. EM HtT MASKEREM YAM EEN FAlEHOE DEMO
KRATIE" . 

olete • ._.troll .,._. dasa 
•taapre a k•.••• r•aart. •c• 
balaLd eaa.rd.oor 'laa Aar• 
eS•••• tocll. da ••rboct•c 
••• 4• blJdra.a • aaa lal 
kar oadertakaact ,Ir t•• 
taa•• leta t ae~ a too a 
a trooa • ordt uttca• i a • 
•ald.lr ••• .. pr tac tpo
at•praa k '" la aaaa.akt o a 
owartotlic• •t rooa uit 
PraalirtJIJ la ta •o•r•• · 
rr•.allrtjk doat ooaal 
• tJa baa t op ll•t. a•bl•d 
• a a a c.ooaotrooa •• bat 
kao ao aoadlr.oop atJa 
door de boca o••r••tda
aubal41aa . Da Jll•dar l aod•• 
. ....... . .. , . ......... a 
a a o 4• Pra oao 8\lpar
Pbeata • aa r plutootu• 
1•aaallt •o.-dt voor da 
Ir•••• lkaraa a cht .leD r a
carlaca ttalald ••• r ••t 
alla •racb.t a • •• rllt 
.-ordt ••• pl a a••• •oor 

'\ ltJikt ar a••• dra•J•Iak 
ta dJ• woot ott•raldtac 
• • • bat ••atal llar•cao 
trala• •• d•t e r a•t 
•lll;ra o•t" ••rdar c•••rllt 
aoat eordaa •a• de a l•a l
(ba at:aao da •• osau• a )pro ... 
tJltaa tt•III . Waar lllat da 
a trt.akto~r • aa do alalltrl
olt•lta•oor•laalar •••
taat Y\DCU aaa a oardar
b•ld d a t p ar tleu]lar•a 
lD baparlr.ta aa t• •aar11a 
• o••• a ....... aaa hat 
op•ab are ••t . Ook •ladt 
11 - 11• llat de toapaa 
atac wa • duur•• • • • ••rata 
a o •••• ao1allJk • o a t 
•ordaa oadaraoclllt, 
Yao da 41.000 uit&oratk • 
\a tora t.tll a raa a lJa ar 
1 •. 13t taru1 oat•• • l•• · 
Dit a taat la ackrll koa
t raat oot da • • r •acbt e 
100 0 000 ••••• , , . . ... 
wa a •• 810 . 

caatt • tJ ac•taraf c••• 
oat••r-edaobaJd o•ar a lJ• 
(alat•)keua• : 
• De lU la aa.a tacll appa
liJt a hlollt . -D• ai . .odu_itapra.llea alJa 
r•latiaf ,., •• ,,, , ,. ta

der ao cueat l e dat "* 
•lat; e troll•• a at da ra• 
&erta&a pl a aoea.Da rea a 
rlal •• p a rlea e a t a oet•• 
av l•taa ••• • • • •r aa 
• •rllallJil •001" •t••• .Of 
da a•o ••rto Y.o a•••• oo 
op•olcao of door&•• • aat 
bva atc•• b a laid ao b at 
la at a ad ho"d•ll • • • da 
ooda• ok7at &ac1iie aaobta • 
• •rboud_i •c•o. 
llla•l 1 ••r• acbt bot 
laatate; aaa1" j a , • iJ 
c aaD ook door , .... , ... ,. 

periodieken 
overzicht latl 

internationale-=
tijdschilfih 

over kernenetigie 

rUkert knoppers 
frédérlgue 

~vviae 
Wo<ld lnlonnation SeM"" on Energy 
... ~ c:uer petentrut 1, 
1018 -~ the nolhotlando, 
teJ•02ll 2)4160. telex•U018 wl• n.l. 
~nk:·AmAo 414>SSZ29, poatglro•408828) 



WOENSDRECHT 
WOEMSDRECHT 

Het per•antntt VredesAttieKaap 
tn voensdrecht bestaat nu 
5 eaandtn . ln•1dC:th zfjn tn 
vele phatstn tn het h~le land 
st.eun9roepen opgertcht. 
Het untal ~-nonte btwontrs/Stel'$ 
blijft echter nog ~le1n. (• ZO). 
Een verandering houdt In dit de be· 

l:~~mmn~~rg:::t.~"''s v;:!~. 
YO<'ral nt de d..onstrat1e van 29 o.kt. 
Het b11jft nog wol stHdt zo, dot de 
perS OU tc.t als tr 'hlrde' 11ttfe:s 
""relen ungekondfgd of ah het g>"'Ot· 
ste dnJ va.n htl t• wordt wgge-· 
bhztn door de stoN. 
Voor•l op 11 de.-r on •t koNt 
heeft hot toop grotort bellngstel• 

!~"'l.m:n:~·.~ :~.:;r'~~ 
"" •n$tUJh ltttan van 3000 lltft
stn geworwd tusse11 het VAX en de 
hoOfdpoort von de bath. 0. hotken 
van de hoofdp,oor-t en wtt andere 
hokken riJn er toen ult~lf(llt. 
Ook ztjn tr nogal Wi t extra in· 
91"91" g .. lkt, .. .,.. het verzet 
bleef toch vooral t)llbollsch. 01t 
geldt 11k voor kerst. Er zfjn toen 
2 b-n •tt tolfder1te1ts· en 
sttunkurten xephnt. Hn op de ba· 

!!'~·::~J d• ;:~:;.!~t ::rr:~~ 
h het 'open' hNkUr el behoo,... 
Jijt vtrandlrd. el" 1s viU voo,. kerst 

~~~~/~:!"~~~= ~:?s":!r~~k-
1• tegensullfng tot de btg1oper1o
de wordt hot VAK door de 'offlc1olo' 
vrtdesbtwgfng nltt hoger gonegHrd. 
Dft bleek op 4 ftl>,.".rl op de "oktt
wtsun•·conft ".ntte van het ~tee 
kNhNkttttft Mte (m) WUr VOO,... 
sullen tot steun voo,- Mt kMip 
(voonl wot betrtft de b.-ensfng) 
•t tnthousint applaus bt>groet we,.. 
den. Het kiiiP " u boveMten spect-
ui uitgenodigd voor deze konferentie, 
unt1jl b.v. eon basisgroep, AFVAL, 
dl vredeselt.tttkrant tn vele •Mere-n 
-1gercf wordtn. 
\lot betrtft de voorbart1d1ngon voor 
óe bunkerbouwort: or <eheurt al r<9el· 
utig Hn t ondf.trwagen over het ter 
rein. dit • M:t t ngen te verrtchttn 
t .b.v. de btlastng van de gl"''nd on· 
der dt bunkers. Onzt owre bunk•rbou
,..r lltllnt Ned• dit zo z'n be<t 

=~~ ~=::~"v:n~,. dJ~~:~"!l kt!1!~ 
a.t.lliftt te\00"4 

Atoomvrijstaat 

IJ( AKTIE Al()(J4VRIJSlMT 

Op 29 oktober Yin het vorig jaar 
vond fn Dtn Hug do grot« vredH
ciMonstr&tfo pluts. Dt twtede 
auJ lt protutJUrs tn successie. 
Ondanks de In hot hole land nur 
boven gek-• tegenstond , wiJst 
ntets erop dit dt voorgef'lc.n 
plutsfng von kruisrakotten op de 

50>50>50+S0+50>S0•5G>S0+50>50>50> 

8tSU vrienden, 
nur aenletdtng vtn 

oen tktfe, dfe wij, 50> un het 
organistren rijn .. geld te wer· 
ven voor de windMolen op Mt vre
detaktftka""' fn Woensd,..,cht. 
loah b<kond hebben wiJ SO+ een 

~!"~:!."i':~.~ri:'~:'v~d.t!" 
windlooien I 4DOO,· nodig, nu llob
ben we al + 2000,· tn we willen 
duroa vit-oerotpen tn dtvt"rse 
bloden htt ontllraktnde gold biJ· 
"" b,...,.,. O.tr de aolen er 

vHegbaslt lloensdrtcht nlot door 
ul g1an. 
Sinds de _,strotfe vindt bln· 
nen dl: versehtlltndt vrtdtsg,._. 
~rlngan het gesprak ploatt over 
de te volgen strattglt. Tot veel 
..er den oen gesprek Is het tot 
nu tot nfet gek..,.n. Er rijn wat 
phatso11jke 1kthftolton, en In 
Ste...,1Jk en IIOensdrtcht zfjn clo-
110nstrat1es geor91nhHrd tn de 
afgelo~n 1111nd dtctobtr. Het 
Mtst d1rette verzet tot nu toe 
Is de u,...z1ghtfd von het Yrtdes 
Aktie Kooop fn lloensdrt<ht, g.
ste11nd door een tientol groepon 
versprold door loet land. Afgezien 
ven een • 1nt••l ltnnt.O.rtcht.je 
over wol of 9Hf1 blokkldtS, Is 
hot verder lngttvollfg stil . 
Dplnltpt1l fngen .. kon dufdel fJ t 
dot ttMds -r -en bereid zijn 
tot -r direktere oktles .. de 
plutsfng ••• de rokotten In 
w...,sdrecht to voorko.on. 0. tijd 
Is rijp .. de aktie At .... vrfjttut 
in brede kring Of'ldfr dt u .ndic:ht 

f~ ~;-~fj~ · van de Oodowurd·blok-
tades Is de okt1e At_.r1Jstut 
opgezet. Oe t>.doelfng wu een stuk 
land oan te ko~n biJ Ood""urd of 
ftn van de andere kernenorg1toi>Jek· 
ten tn Ntderhnd. Dur zou dan de 
Atoollvrfjstut gesticht kun110ft wor-

r~,J;::t~~~::C,~i:""~r:~t. 
0. houdtrs(surs) v1n dolt pospoor-

!::: :"~~~~~ :':Jr.':': 
fdeeln u rellfStrtn wordon tr doS· 
t1jdt Ilolus to wofnlg pupoorten 
YtrkO(l\t , 

Het Idee von dtze dirakte lkt1.
....,,.. ts ovt"9f~ door dt .. ,..... 
desl>tweg1ng. 
Het Is de bedoeling .. op korte 
ttN1jn een stuk hnd un te kopen 
dat grenst un de vlftgbuft Woens· 
dre<ht. Dft Mt de volgende doelon: 
- 11s eigenaar van een stuk land 
ban je In stut .., voor defonsfe 
nooctukolfjte basteMfngsplanver· 

ATOOMVRUSTAAT 
t<UCU!AII>FUI!.$TAT1! 

trATUBRED'A'T'ONES·ATOMFIUYERSf'MT 

• 
. 
. 

. 

PASPOORT 
PASSPOft'T PASSUOitT PASS 

--

Inderingen op tt houden, 11f6dols 
bezwurs<hrffton v1n allerhinde 
urd en het rtkkan von ontAtfge• 
ntngspi"''eedures ; 
• htt stuk lond ton ols buts die· 
"." voor -.trotfu tn oktfot 
tegen de plutsfng nn ,..ketten; 
•verder dient een dergelijkt .... 
toop oen -r -•ttAnd belang, 
o.dot verdort okthfufun op hot 
stut land gerfcM zullen zijn op 
natuurlijk tYftW1(llt en tletnt(llo
lfgllold. 

Hot vonch11 lende efgtnlrtn von 
land, gelegen rondool de bath Woons· 
drteht zijn kontakton gelegd. 

Succes van de Atoo11Yr1jstaottktfo 
hangt af v1n de verkoop van pospoor
ten. Het bezit van H n pospoort 
.. akt de houderistor) burgtrjes) 

pen. veroer- ~ora •unntft geven un een 
andere leventwfjto. 0. bedoeling fs 
dot,.. 's ochlAnds gez-nlfjk wor
ten un de opbouw van dl tnfrutruk
twr en olie noodukalfjkt voorzft-

:!'1;n,;,:~a~ •:k~::m;~s.:;::s 
-zot die hot 4orp l1ton loven. 
Er 11jn al plannifn woor: tn c~~nt". 
~ocu· altematttv-t te<:hnologte, "" 

~~d ~~:!f':~'.,!!~;t r:f:1oi::: 
!,::==============~-bewijs von ttn gedeelte van het zeefdrukkerfj, oen kfll!lfn- tn gofttn· r aan te- kopen ttrrefn. flra, ""bro~.~~~~~trtj. trtfnin!JI:n fn 

Oe nog snellor •an Hn, voor de koop -ldloos 1ktfef zijn, ttn liongurs 
van een stut hnd benoc:Ugd, bedreg rest1urant 11uwtx unti'W voor Oost
te to.n. """*" tr olll191tfH ~,... turopese tultuur, ee-n werkplaats • 
kocht un portfculftrtft en orgonf· speelCJOed to •ton, ..., (-)derde 
sotfu.Het bedrag van zo'n ol>lfgatfo wortld-centrwo, een tr1 ngl-fntel, 

VOOR BET REU UNIVUSUM 
FOR THE WHOLE UNIVERSE 
POUR L 'IJNTVERS ENl1ER 
FUR OAS OANZE UNIVERSUM 

fs ~onderd gulden. Ko verloop Yin een dnlkterfj, een batktr1J, ttn ro· 
tiJd kan dft btdng of ttn veelvoud dlostat1on en verder ollts wur jo 
durvan Ul'llgvt"..cht wordtft. j tzelf voor wf 1 fnzotun. 
0. aankoop,op deze unfer, von hot Al deze 1kt1v1tt1ton zullen opgezet 
stuk land geeft de -lfjkllofd .. worden In fnternotfon•l• buhvr-

:;:!f:::":~PJ::;~~::rge~eet! ~~. ~"de z:t~1Jr~O: ::• ~~~~~?:. 
~~~~~~~~·e~e.m:!!~,:~~mk. 
en kl einschalige aktlvftt1ton wor
den ontplooid . Op deze .. nfer zal 
de Atoo.vr1Jttut .. er worden den 
Hn tostllllr tyoobool van de vrtdes· 
strijd. 

Wr"'ld •t elkaar uitwhselen. 1n 
dfe fn workshops wer werdtr door
gto-vtn. Oe drukker ltert baltken van 
de bikker, en de bakker lHrt gel· 
tf'flhas •kin nn 6t boer. 
Eon dorp 11t tnternttfonalo on-

~~ me~o~t:~!r~~ :':~ 
l"'ld ove-r ons heen wt lltn goottft. 

Wie de 1ttfe Atoc.vr;fJstaat vil on- Nur ook "-" dorp tussen ander"' do,... 
Mrst:.eunen kan Mft p&Spoort bntll· ~n aan Oê rand van lr•6a.nt. lli wll
ltn door I 13,90 (12,50 • l.40 ve,.... Tiii geen getsolttrd• wdJpl••U wor
teftdkosten) over te lllkt:n op tiro- den. Mar fn ons wrlt kont.akt to.k*ft 
•-r 2238597 t.n.v. At-.riJswt Mt de bevoltfM uft de buurt. 
u ...,U!rdalt, Het dorp zal opl)loefon fn Juli tn 
Over óe ol>lfglt1os k- noclort go- ougustut en duma vorder blfJ-
gewns, wtnnetr delt door on.u no·· bestaan, zo 1s dl bedoeltftt. Tot 
ur1s rt(lltsgold1g riJn vtrklurd . die tijd zullen er nog ttn untll 
WIJ denkon Mt de oktlt Atoo11Yr1j- voor'berefdfn~kefnden plutsvfn· 
staat oen heel dfrekte .. ntor gevon- den on YIAif •f ul eon oonul ••· 

~================l· den te hebbon .. de plutsfng von stn llvost lwn tenten opslun In hot 

1 ~~~~r:k=~~ ::~=~·.:~e~k- ="'~::~:,_ -:.:r~n::, k::.~ 
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I aan zal spreken en ook aan .,.t hands N t-ertaal nrz..,.ltn, pUb1ict· 

I spreken .. succes te hebben. tolt verzorgen, enz. Het dorp nlf 
ra l op een andert ploots bij de ba• 

HET ENIGE HlN!STER!E VAH ()( ATOOM- sh gevestigd worden . \lont tr •ot-
•VRIJSTMT. (SU8VERSIEYE lAI<l:N). ten heel vul ko•pen, dorpen t----...;.. _____ ....; __ -1 ." akt1es tegen a. raketten ko· 

!!.,!! Internationaal 
Vredesaktiedorp ODE MEE AAN HET DORP! Heb Je 

plannen, wfl je • ttdotn , bol 
d1n: blph ltv1e 

!:n d~,!~:·~.~;'m , -~::r:~;:r~~- :;~~Z"~~=~n 
tfonole vredes okt1odorp biJ do ul. 083JD..21707 
• tltutre besh van Wotnsdrecht .Oe ideefft zfJn er. sa.n .. ttn w 
Ket fnfthtftf durtoe h geno· hot tot werblfjkMfd Mktn. 
•en door ten aantal atnsen dfe 
elkaar tn de zo•tr van 1983 ont· 
eoetten op dl Larzat t n frank· 
riJk~ vaar boeren Jarenlant ten 
gewol dloze strijd hebbon gevoerd 
tegen de uitbretd1ng van ttn 
•11 ftal r k111p. 

~~=-~r~ëg.~"r:t!{t!:1ia T~t~ n ~~~~:.: 

111•. 

drecht wf llon plao~un. Y04r sollderf· 
teit tegen onderdrukking waar ook t1r 
were,d. Een dorp vur wt kunntn leven, 
werken. strijden. lachen en luftren, 

1 
_______________ __:zoals wiJ dat vtllen . Vaar we voor 

nu al staat, stun tnlg~ van on
te -ensen garant c. het nu nog 
ontbrekende btdrtt voor tz schie
ten. We hebbon Mt g>"'Ot optf•fs· 
• 11Yut de .. Ion goplutst . 111J 
~~k~:~~t Mt geld llnga

Alt leder dfe dit ar tikel IMtt 
M<1 gulden stort ( wot voor de 
-.N$tln getn bel'Watf" kan ;z:tjn), 
den zfjn wo uit de zorgen. Het 
gtronUMer "urop ;t"~tort kan wo,... 
den fs 4295032, tnv. V. v.Pesch te 

:::~~ .. Äl~!t v:.r:~::?r wind· 
Hel llourfk. 

onszelf e-en alternatftf kunnen schep-

10 uur op 
Cl> zaterdag u not>ruari --
beo llij,- anti....Ww-t.
..... de t<>p van do ...-.t 

op dl ~l:l>uû --
- bout. Cl> - .nier wrzetten wiJ <n> c;_. het 
lli.Utarilme, ........... dl 
k:rui.araDtun di ... 'ewntuM.l •-
hier in \loeoo4recht goplaatet 
SliM liOróen, een n1eu<e ...."_ 
zimige uiting zijn. Op dit 
lll:ll1>!nt zjJn de voort>erol.din-
- an de mda..-l<etten po 
plaatst te kriJsen al in vol-
le gang:--ri- nd.Uttiren 
experimenteren ,.. op - beaia 
DWJt een IIIXIeme ecllot41ant«roo 
CD een nuldoair lo:lmsJnllcati"YO· 
teem uit te te.ten. 
- QP hot set>iec1 .....,. de pbou· 
_, "" ral<l>tt<n pplM4 zijn, 
IOOI'Cienvolop~p
dun. 
- ho( Dl!nl.oterie """ dehnoie -t -~..~zwon- sondee"..gon dft de drug

k,..<ht von de grond -t 
waar • bw.M" v. d. ll.n~fs· 
nteu .... wn k.~n. 



9

KADO!ABD

.Basisgroepen

Anti-militaristies?!
Op zaterdag 25 februari \IUlS ik
op de landelijke vergadering tus
sen antimilitaristen. basisgroe
pen en het LONK.
wat dur uitgekomen is zal elders
In dit blad wel beschreven zijn.
Waar het mij aD gaat; hier hoorde
i k voor de tweede keer bas i groe..
pen beschreven worden als basl$
groepen tegen-kernenergie-en..mili·
tarisl'll8.
De eerste keer hoorde ik het toen
ik meedeed aan de basisbezetting
in IfoenSncht.
En i k ben ertêgen.
Ertegen dat een leuke manier van
in verzet zijn en in verzet blij
"en. nl. i n een groepje zi tten dat
Je vertrouwt en met wie je dus di ..
rekte (O,kties kunt voeren. op een
dusdanlg éénzijdig spoor wordt
gezet.
Het is pMlU en verantwoord als
basisgroepen zich verenigen on
eIer een enkele noener als kern
energie en kenwapens. OIldat bei ...
den excessen zijn van enderoelen
van een groot systeêlll.
Kernenergie een uitwas van een eca
rKQie.
Kernwapens van een uit de hand ge.
lopen verdedigingssYStee!l.
En aan excessen kun je een ge
.heel. ziek systeem uitstekend
aan de kaak stellen. MilitarisRte
nu hoort tno het rijtje thuis van
Vroliwenondenhtukking. uitbuiting
van de derde wereld, mensen die
in de kou zitten omdat ze hun gas"
rekening niet kunnen betalen. enz.
Allen onderdeel van een Systeem.
sQlllJlige nog wel stringenter dan mi ..
litarisme, Ik zeg niet dat Je met
eM onderdeel niet het getteel dui~

de1fjk kunt maken, dat doen Antl-

~~i~~~7ia~$~uw~=~~1~{j~e
Maar ik ben niet zo dom (fll de
kracht uit een beweging te halen
die ook voor al deze dingen 5tUt
en waarvan elke groep zijn/haar
direkte aktie keuzekanIlaken.
Of moeten we de basisgroepen-tegen.
kemenergfe-vrouwenondel"drukki ng~
honge....in..de-derde-wereld..fasc:fsme_
en llilitarfSlll8 ltorden7 Maf.
Nogmaals. het is prilllll als je als
basisdemokrattsche beweging aJs
geheel naar buit.. komt om een
exces duidelijk te nraken. aan een
uitwas is ook een syswem fDikk4"
lijker te IIll!:ken; bastsgroepen _te
gen kemgeweld vind ik dan ook een
veel beter de lading dekkende naam.

lWlLIllS
ui1:. bUissor'. DDT

10 NRS.
stichting AFVAL
postbuti106S A'dem

BIO·IHDUSTRIE
AKTIE STROHALM. Oude Gracht 42 Utreg.
heeft een boekje geschreven over de
bio-industrie: go blz. info, kost 16.
over positie boer. milieuvervuiling.
kwaliteit ".h. vleoes. wereldvoedsel
situatie. de ethische kant en de p0
sitie van de konsYIII!ns. Tot slot eni
ge nuttige wenken om strijd te voeren
tegen de VOOrtwoekerende biotoestanden.
te bestellen: /9.-. giro 355925 tnv Ak..
tie Strohallll ov" Bio-Industrie.

In de vorige MVAl stond een uit..
gebreid artikel over transporten.
Daarin stonden ook afbeeldingen
van radioaktiviteitsteJ:ens.
Vanutt Engeland komt het idee om
alle transporten die radioaktief
z1 j n vi a een centraa1 adres of tel.
nwner te registreren, Dus als je
een transport ziet met radioaktivf
teitstekens erop : opbellen en
verlllelden welke VOnD het transport
had: soort vrachtauto, tontainel"
op een tre1nwagon of ,schip.
TijdstiP. plaats en rij/vaarrichting.
Wie wn dat centrale meldadres
zijn?

Ah laatste ltJO&elijkh.eid hebb@D de
Indianen een kamp op,erieht 0lIl als
besc:bermi1l8 te dienen. tegen de (&Co-

ABONNEER JE OP
Af\IAL

ABONNEMENTEN

ElmOPA WEEK VAN 2 tot & APRIL

Dus schrijf op: waar
wanneer
afmetingen
richting
naar welke stad

en alles wat je opvalt, zoals na..
op vrachtautos. moaers op kontai
beschrijving van symolen en zend
(voorlopig) naar postbus 1053 A'dam.

F20.- VOOR
Gil Ra 4298242

In de Erasmus-universiteit
wordt ivrn dek:omende Europ
ese verkiezingen een weèk ge
organiseerd over belangrij
ke Europese vraagstukken.
Georganiseerd door Studi\lm
Generale van de Erasmus Uni
versiteit. Stichting Europa
Centrum en de Europese Bewe
ging in Nederland. Zowel po
litieke opinies komen naar
voren als wetenschappelijke
visies. P.Dankert. de voor
aitter van het Eur. Parle
ment is de voorzitter.
O.a. 'vrede en veiligheid l

en het tenergievraagstuk
komen aan de orde. Dus gele
genheid tot kritiek op het
vervoer van radioaktieve
atoffen en hetgebrl.lik van
atoomcentralea.
tel. 010-525511 toestel 3370.
Stud.Gen. Eraam.Uni.". R1dam
postbus 1738 Rotterdam

AT BIG MOUNTAIN
RELOCATION: GENOCIDE

pro"l:emenergie~fanaat llIOêt door lOiiac~ rsmpea die de witte'b"cba~
deze fîlm wel op andere gedachten ving· d. onontkoombaar IQêt ziet.
komen. Voor inlichtingen en de meesleept:. Dit k.amp wordt; ooit in
fil. bn je bellen naar het no: de film 'saerifiee area' getoond.
OZO~922036. Giften ter ondersteu- Als je fi'heen wilt ~n ~e ll!4T het
ning van de fndianenstrfjd: giro volgende adres yool' 1-uh.ehUtl&eIl:
1i~~74 tnv. A. StamashaU5, OVV. ~:94ä

71 Defiance. Arizona 86504

DRAGAHN BOHDSREP:~ DUITSLAND

CBOOZ
In charlerol was op 22 janu
ari een kleine de.onstratie.
De dellonstranten waren vnl.
arbeiders eR vakbondsleden.
De demo _as tegen de verdere
bouw van kerncentra les in CHOOZ.
De demonstratie was georganiseerd
OIIdat men eradlter lidS gekomen dat
de bouw van die centrales helemaal
niet %0 goed was voor de werkge~

legenheid als altijd was voorgespit:.;
geld door de nukl. industie. oe
deMo was in die tijd georganiseerd
0l'II drut ui t te oefenen op de se19.
regering OllIdat die op 15 febr. een

~~::s~::Yn=s:a~':"~ra~~l-
centrales. Belgtlf zou haar 25% aan
deel kwijtraken als Zij niet voor
15 februari haar deelname aan het
Chooz-gedoe zou bevestigen. De steun
van de vakbond is ingegeven door
de afkalvende werkgelegenheid in
de kolenmijnbouw, vandaar.
V.A.I:.S. Breugbehcr. 31..33 2018

&ltwe en. te1.03-21 86592

Niet ver van Gorleben wordt een
opwerkingsfabriek voor uitgewerkte
brandstofstaven geplent. Oit ge"al
kem in een beschermd natuurgebied
en waterwingebied. Een bouwvergun
ning is hmiddels aangevraagd. Ook
een bouwvergunning 1$ aangevraagd
om het ding te vestigen in Schtl1an
dorf in Beieren. Het Uefst heeft
de ,atoomafia de plutoniUI'R onttrek
ker in Dragahn Zodat de enOnlli hoe..
veelheden afval die zo'n fabriek. pro..
duceert met,een in de zoutlagen van
Gorleben kan verdwijnen zonder van

:~r~~:t~f: ::fY: f;a:r~::::es.
minllllaal OIIIdat er akeen kerninstal
latfe in de buurt staat opgesteld.
Echter vanaf 1982 19 het verzet ge
radikaHseerd. Sabotage wordt niet
llIeer gesChUtl1d en vele aktfes zijn
daarom ook versChOven. van de dag
naar de zeerLVrDêge morgen. Er
wordt nu dan ook lustig \'ernieJd

:~ .::~~~:ni~ol;::~~~k~fn.
Dit al1es om te voorkomen dat de
omgeving wordt beSllll!t met radio
aktief gas en andere stoffen die
in b.v. liIindscale in Engeland veel"
wldig aangetroffen worden ~aar een
opwerkingsfabriek al jaren pluto
nillll voor atoornbonnlen produceert.
BÜrgeriDitiatieve tücbow-Dannenb.

00 zondag 4 IlUrt waren Agnes Wt1~

nam. B111 Nahpepah en Antoftio
Gonzales in liloensdrecht. Utrecht
(op het landelijke overleg) en in
AlIsterdam. tn Amsterdam werd de
film Sacrifice Area gedraaid, een
film over de strijd van de India..
nen tegen de kolen.. en uraniUIIIVre~

ters die het land van de Indianen
vemfettgen en vergiftigen. oe;ln..
dianen \Illren 'lIOOr drie dagen in
Nederland waar zij vertelden ook
te strijden tegen het Holiday..lnn
concsm dat Wyers sloopte. Een
Holfday hotel in Calffornil!! staat
boven op henige Indiaanse graven.
De fiJm Sacrifiee Area is zeer in
drukwekkend en de meest verstokte

GORlEBEN OUITSLAND
Op 24 Ilaart zal in Gorleben
vlak bij de grens liet de DDR
een nfeuwe ser fe akties wor"
den ingeluid.
De akties zijn gericht tegen de twee

;;S~f,:s=~g:~~~ên~=a:::::o~t~!
stemd voor Jaag..enmiddel radioaktief
afval uit kerncentrales. De andere
is voor 1500 ton afgwerkte brandstof..
staven. Definitieve goedkeuring werd
eind 1983 yerkregen zodat Ill8n de bouw
gestart heeft.
AKTIE
De aktie zal op 24 maart bestaan uit
een 32 kilOMeter lange keten van Hitz
ac:t&r naar Clenze. Door de keten van
"sen zullen alle transportroutes
'lIaII atomtroep worden doorkruist.
Men hooPt hiervoor 25 000 antf
kernenergie lllensen op de been te

:i~~i; =of;~rw:=~ ~~r::'Ok-
kade van alle toegangStl1egef\ inclusief

=,~W~~H:nd:a:~:~~~'W:i~~
afval worden tegengehOuden. oe eerste
transporten van laag- en middelaktief
afval zullen halverwege apr11 "er
schijnen. Halverwege de maand juli
verschijnen de transporten met afge..
wrkte brandstofstaven. Er is onlangs

~ev~=~Y:e,.:~r;~rrW:räe~den
door de "BUrger1ntiattve'lgeblokkeerd.
Onversterkt kon de politie die vol ..
ledig was verrast de blokkade niet
wegkrijgen. Eln demonstrant Hep
daarbij een hoofdwond op, Ttin
lIItnSin beklonmen daarop de dUlllllY
kontainel". Politie erbij enz:.
Stapvoets rijdend bereiken de vracht
wagtns het opslagterrein.
BÜrguint;iadve tichow-DaaDenber&
mtlt.W!HEIDSTII.•. 3~ 3130.LüchoW.

1!;~~~

"
Op 11 februari bood China pel"Mlnen~
te opslagruimte vae:tr gebruik't4! brand~

stof van Europese elektricUeitsatoOll'"
centrtles, Het tari.f is 1500 (Il)llar
per knd, China wt1 4000 Mn 0verne
men dat is dus 6 nrlljal"d dollar. kassa:
Opslat in de Gobi ..Woestijn lew Illet
die achterlijke v01li;jes Waar ze in
het westen ook wel raad JDee wisten?
ChJna is net l1d geworden nn het fn'te....
naUoalle atoomgentswp. MUI" 1$ het
nog niet een, Illet de veiltgheidsnomen,
Di t is dus voor de atooanaf1a dl op"
losS1ng Vin het ItOOlllafvalprobleeRn
s.t<»'t bet IDUr 1'11 de Gob~. dan zijn
wij emn af. Wttr een staaltje van
panieel denken. Maar China is
ook niet achterlijk: ze kunnen nu
op hun g8lllakje de plutonlun uit de
brandstofstaven halen VOOr hun ei..
gen kerrmlacht. Er z.l daar ook wel

:e~:h:;:e=:n ~:=l z~i:.:na~:'-
kOppen aan net pro(lUC!!rengèSlagen is.
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GEKOMBINEERD WOENSDRECHT/TRANSPORTOVERLEG 4 _aart j.l. .A
Aan.n'. ~ '0(') .....n uit h.t h.l. land. ~-<~
VergaderDaderwerpen: de aktie van 18 februari ,,~~

de deurenploeg, uitlekken~ poersbe1eid. .......... A'V'
hoe stel je je op? geheimhouding. infor· , ""-S..Y"
••ntea. ..-\."
diskussie weekeinde Anti-M1J.~Overleg ..~,~

,.
..._~_...;,.;,;,;._••~l.~••~d~•• t!i!ti=.+io:o=r.~an~ts~.:"ti_••~~~~_-t-< A"· " .....Y.. I

volgende transportaktie r"
Volgend landelijk Woensdrechtoverleg: 18 IlIaart
Transportoverleg wordt later vastgesteld.

WISE-nieuws BUITENLAND
IUSE WISE MISE WISE WISE

STUITENDS

Er schijnt in Engeland een
$oart OSL~achtige organisatie
te zijn opgestaan: RAQE dat
staat voor Rate payers Against
Greenham Encampments.
01e,scbijnen binnenkort een detllOll
stratie te gaan organiseren btj
Greeenham COllIAOfl (7 lJIEli ofzo)
Encampments scMjnt een Itnerikaans
woord te zijn. Het Engeb is CUlp
of squatter. Dus ••••••
De bevolktng wordt net als in D0
dewaard z.g. ten tonele gebraçht.

STUITENra,

Volgens WlSE is afgelopen zomer
het onzinkbare atoomtransport
sehip ItSIGYN" in de franse ha
ven Cherbourg geramd door een
ander sohip, op h~t nippertjè
kon voorkomen worden da'f: het
sc.hip op de bodem van de ha.ven
belandde. Twee maanden duurde
de reparatie'l Begin vorig jaar

f~e~ç~i'jn~ib~h:T~: ~tz::~en.
schi pafgewerkte branstofs ta"
ven vervoert obk nog een pech ..
schip te zijn. Een oninkbaar
schip dat de gevaarlijkste
stoffen die op aarde worden ge"

~~:~~~:T~:eT~r~a~=;e~~~~~=per
jur. vellig gevoel die atooll"
energie.

STUITEND

S'UlTEND"

WE KUNNEN NIET OM BET REDAK
TIONEEL VAN DE: VOLKSKRANT VAN
28-2- 1 811 HEEN.
Daarin stelt de hoofdredakteur van
dit 0 zo progressieve volksblad
dat er nu maar %0 snel mogelijk
proefbortngen IllOeten plaatsvin-

~n:.O:~t~1:n.;;e==tl" ntet langen gedraald wo,...
·Verbieden van onderzoek is al-
U jd slecht J en leker verwerpe.
lijk als het wordt ingegeven door
politieke lafheid. Alleen dit soort
onderzoek kan -een definitief
antwoord geven op de vraag of
het OJ)bel"flC!J\ van kernaf~l iI-n

:~~~H3k,:~rB~mtl=vt ~t~
het geval dan zal er met spoed een
andere oplossing MOeten IifOrden g&
zoçht"•
Helaas is dit niet alleen de me
ning van de Mn of andere· Illllt
z 'n-~rkeerde-been-ui t-bed-gestap
te-hOOfdradakteur. maar hU sluit
zich aan bij de te -kamerfraktie
van het CDA.
De verwachting dat er nu wel snel

l:o~de':(i~r~:lli~)w:rn~t9:;
werkelijkheid te gaan worden. De
vraag is echter of het wllts-bnde.
verzet dat In de noordelijke pro
ylncies bestond ook nu in staat
zeI blijk&-" om effektief proef
boringen te "oorIc.Dllen1 iWellicht
hiero'ller lleer in AFVAL 2:0)
S1'UITEND 2
In de tweede kamer heen mi
nister van AARDENNE een ui t
spraak gedaan inzake KALKAR.
Niet alleen verwacht bij de ople..
vertng van KAlKAR binnen drie jaar;.
over het af"al-probleem gaf hij
daar een sta.ltje van kDrtllch..
tlgheid weg, Hij $telde dat de afval
problematiek voor Nederland niet
relevant is omdat lCALAAR in Duits
land staat. Klaarblijkelijk woont
van Aardenne niet bij de grens en

r::=\~~~ ~;.~e~u~~:n~a~~..
den en niet nul" de afnlbergen
van zijn buunaan te kijken,

S'l'OrrENPS

De kommandant van de vlieg
atoombasil!l VOLKEL heeft ,door
ztjn lll:1litairen buiten de ba
ais twee vrQuwen op laten pak-

=nVrouJ:'=n4'::;i~ naar
de basis waar de twee vrouwen van
het vrouwenverr«tskMP een preek

=..h:::~~r;cnotrJ~ ;~~:~
het erg moei Iijk te hebben met

~~;n;"~~j z~a:i:i :1d~:i~n
weten om ze weg te krijgen, Boven..
dien zou hij de plaatselijke be
volking wel zo ver krijgen dat
zij zich tegen het verletsklUllP
zullen keren. (Nu is de bevolking
rond de basis positief over het
venetskanrp.. Waar hebbtn we dat

:':=r~:l~;~t?Komt het OSL
Na preek mochten de vrowen weer
gaanpeen aanklacht is niet In
ge4îend. waarom weten we niet.

r"t
~-::;

S T U I • E • "4
KE&S AII'lRIESSE. een'ClBlerzoeker'
bij de KEMA lapt de uitslag van
de BtIede M!atschappelijke DiskuS"
sie aan :t'n laars. Oterv.!le4,1l12'84
"Het volk wil geen kernenergie,
akkoord~ uar de argumenten zie ik
met.Maar ik heb de Europese çij..
fen gez-ien o'ller de jaren '18 tot
'83, waaruit blijkt dat de bezorgd~

heid over kerneneergie 1$ afgetlo~

men van S4 tot 41 procent; dat
zijn mensen die er niets van _0 ..
len weten, De groep die er wel van

::lr 34-:~~t ~:t=t~ :: :
argullenteR Y66r kernenergie nog
steeds niet sleçht zijn. De toet
sing door de stuurgroep van de
BraUlf laat dat oot zien. De vei
ligheid, de afvalbehandeling. al
die argUllellten zij goed overeind
gebleven. al hebben ze weinig In..
vloed gehad op de NeningsVOl"lling ••
Ik verwacht dan oot naamate de
tijd verstrijkt, dat het ooit in
Nêderlaifd mogelijk zal wor4en de
le nieuwe tedlnieken in te voeren.
Ik denk dat deze regering hard
zal terugslaan. Ze zal JO manoeu-

:e~~1jea:a::-~~~~r~j:~e~e
zel toch kClBlell !liet een voorstel
Olll in de jaren BO tenlll1nUe nog
Aên kemcentl'llete bouwen. Dan
zal iedereen erg verbaasd zijn.
maar ten onredlte vind ik. want
di t rapport is niet gebaseerd op
ovel"e8nstellllllng"•



Hoofdstuk 5: 'H-.eksllll1 en 
utrun ~chts'. Hoewel ha.ohaat geen BOEKBESPREKING: 

DE RECHTERKANT VAN NEDERLAND 
uftvinding van ~chts 1s aur even zo 
1nherent u _n links, worden 1n het ka· 
der Y1n dit boek resp. de: ldeel!n en 
aktualtttlten van extrHil'l"tGhtschris· 
te lijkt en neo·fls<lstls<he gro&
peringen be'Sproken. Bekeken wordt ook 
watroe hOlilOSeksualiteit 'nog' geen 
Issue vormt voor Centr~rtfJ tn HVU. 
Politieke un1feUttte van potten en 
f11kktrs blijft vereist •ls vtrltt 
tegen extr. re-chts. wordt gesteld. 
Hoofdstut 7:Law ent orde-I"'. rechtsorde 
bUrgerlijke ongelloor:••""'eid, 

8maar t 1984 
Ode van de zes ~rouwt1\verutshmpen zijn •ontruffod• . Ott 
hi old in om te beginnen 09 ... ndag S maart b1jV1olet·g•te 

alle Jpullen v•n de Yr"'UWen toals tent.en dekeAs 'bendert.' 
en alle persoonlijke bezittingen i n een lcraakwagen wer-den ge
dondord tei"Wijl de polltie dt vrouwen tegonh1tld . Oinsd•g .. rd 

de ~elfde wijze 81ue-gate ontrutllld, 13 vrouwen werden gearres
Oaarvoor was de rest van de V1olet•gate ontrutlld die morgen. 
11ur half ontrulllld op maandag. Daar-na op dinsdagaiddag was 

aan de b!ur-t en lt.ter de Blue·gate. Oe Couty·Crusher 
tenten. tassen. bênders. Zo van : hup bender op

pakken met alles wat erin zat en tn het dfng gooten. Een vrouw wist 

-;e.; =~~ ~~~;~~~c~;·::~:t o~c~!r l:!t;!:s~~td:e~:!!: :::"!:~4 
gebroken. zij gingen voor de ~ullniswagen staan zi ngen en de benders 
wrden tingend verdt-digd .zodat een htle po1tt1eN;dlt nodig .as om de 
stokken 1n de tr-ukwogen te krijgen. Oe he le ontnli•ing van Blue-gate 
duur'de ongeveer twee uur. Oe vrouwen z1jn echter gebleven en stook· 
ten een vuurtJe en sUepen later tn de open lucht . E,. •as opdracht 
gegeven ont het noorden van de basis te ontn"i•n en naar later bleek 
was dat •at. er een oefening met krufsrabttenvra.chtwage-ns gehoude-n 

t worden op de inter-n.attonale vr-ouwendag. OonderdagAacht, toen 
vrouwen 1n de o~n lucht sl1epen. PlotseHng oo ten uur or 

dorode~'<la•lna ·cht werden vrouwen <Jaringd door een kordon van po· 
a ze wegliepen, autosleutels werdefl afgepakt. 

de vrathtwagens uit de poort. Wurschijn· 
verw.cht dat de vrouwen niet zouden ~rugkomen 

noord-kampen. Men verwachtte dit iede~e,n nur fen hmp zou 
Het fs. voor een overheid on.ogeHjk om zes ka-mpen te overzien. 

Ourht ltgt oot de kracht van 
de vr-ouwen rondoll Greenh. Co••· 
Op donderdag overd•g zijn tro.,..ns 
alle drie kampen tn het noorden v•n 
de basis we-er- ontruhtd. Dit wa.s dut· 
delijk oa zo weinig .ogeHJ~ te duch· 
ten te hebben van eventuele aleties 
van vrouwen ah de ttOOIIraketten 
ui t".rtjden. Deze weü hebben de uacht· 

~~~~si:se:~j!eY:io:~~~=l d1nevt. 

:e~i~,t~~l~!~ ~:!1 n~~,!~ l.~~-
ten dat het een vals a lam was om
dat dat al vaker voorgeka:~en wu. 
De vrachtwa~ns zouden dan gescha
duwd worden dool' 11ensen dit langs 
de route wonen. Oete touden dan 
•t auto's achter- het transport 
u .nrijden. Sle<;hf.$ Hnma•l h het 
krutsrakettentra.nspo-,.t gesigna1Hrd: 
ir'l dtt buur~ van Swindon. 

•vALS ALARM. 

Oe 'kracht nn de vrouwen ligt ook tn het opvangen van .ensetl die 
..-orden 9farrt'stHrd: als Iemand fs vut9tzet wordt aJtijd gepr-o
beerd om dfegene te bezoeken of kado•s te geven al is. het maar 
een ste-en of een takje. Meestal wordt dat door de gevangen1sd1· 
rektie g4N"eigerd, m1ar het wordt tOch altijd gepl"obeerd e.n lat-er 
ah un Vr"'uw weer vr-ijgelaten wof'dt aan haar- verteld hot dat ge
gun Is. Na de ontruf•fng wer-d dat ook. zeer goed opgevangf!"fl en 
verwer-kt waardoor de vrouwen - bleven waar ze wa~n. 
Ver-geleken met Woensdrecht Comlon vlak bfj 

t.n aant~~;l p·ri .. ten 
zeiden dat 4• badt aiet de ce ... 
pel van chrhru. vu aur een euro
pol van de dood. (Coaho bull.) 

ANTri'ASCISTISCH ~OLLEKTIEP: 

'DE RECI:IT&ltKANT VAN HCDERLAND' 
Een overzicht van eJCtreemi'Ochtse 
en l'a.scisti&ehe versch;iJnoelen 
in Nederlan:l. 

ln het 'woord vooraf• geven de 
schrfJvers ters aan een overzicht 
te wfll en geven van e.xtr-Hmreeht· 
se akttvh.e1ten en ide~n in Neder
land c- b1J te dr-agen aan Hn ve,.... 
dieping van de analyse van het 
rascisme. Tevens willen u~ een 
handboek bieden aan de mensen dfe 
aktief ztJn btnnen de versc:.ht llen· 
de matS<happelijke bewegin9en. om 
zo een aansporing tj! vonaen •om de 
derokrattsche strijd op de dhe,.... 
st .. auchoppelljke terreinen te 
versterken en un elkaar te ver
binden in een ster-te anti·fasch· 
ttsche beweging' . 
Duidelijke oput: fn de Inleiding 
wordt de grote vrug die f n de ~er
schtlltnde hoofdstukkffl naar voren 
tc.011t r-eeds gefo,.,leerd: hoe kun 
Je het opk-nde fas<lsllt hest•iJ· 
ditn zonder te vervall en tn of un 
te enge benadering door je alleen 
tegen de politieke organisatie er· 
v&n te rtchten. of i n een te brede 

!:~tl~m:;~;t~~~":e ~at s:~!~ ~e aan 
enti·fascistfsC-he strijd? 
oe ondtrvt-rdeling fn hoofdstutken 
~orre$pondeert liet de nrschil 
Iende tnv•lshotken; •tHeu~ing/ 
vrouwen~gfng etc. Verder twee 
th.a-hoofdsWkken. nl. riscisree 
en 11ilitarisme. Oe hoofdstukken 
tijn los van e lkaar t e lezen. En 
tot slot een overzicht van ex.tr.· 
rechtse en h:scfstfsche 0r9anisa· 
ties: + note_n en Hterawurverwtjztng. 

Hoofdst. 1: Extref!lll rechts stnd$ 
1945: Mstodsdle kijk op de oot· 
wikkelting, O&t -t d<lidtlljk ".. 
ken dat het niet ca een nieuw ver· 
sc:hfjnsel gut. Onde·rscheld tussen 
rechtschriste1Uk/autorita1r rechts 
en de fascisthche r1<htfng. RechtS· 

;:~~!f!!'i~ ::n a~~r!~:trj~~~ 
rale traditte (vasthouden aan auto
ritaire vd·rhoucHngen; staat•hoog
ste geug op aarde. patriarchale 
gezinsvortt, nattOf'lalis•loran,Jerts· 
11e, vdj ondemMerS'C'hap. Al leen 
houdt de lên vut oan de bijbel en 
de ander niet. dat verklaart het 
ver-scMl tn aanhang, Ot fnc1stt~ 
scl'le groepjes gdjpen ter-ug op dil 
traditie van naztsme en fasc1s. 
van voor en t1jdens W0.2. Hun Hn
letdtr Gent en. rasc1Sme. "un ve,.. 
zet tegen de verzuilde ned. Nat
schappij (par: verzutling) vormen 
de breuk .et dt vorige twee. Vel"de~ 

re tht~U•s dfe de extr. rechtse 
strom1 bevorderen: verzuiling, 

-1 - ... rnnhon~, dekolonisatie. koude 

1945· 1965: o•. Paul v. 
Tten.en als net1on.aHstfseb/rascts· 
ttsch ideol oog in de 50-er jaren, 
Oeze fascistische traditie krijgt 
fn de 70'er jaren nfew le~en 1nge• 
blt,en door de oprichting van dl: 
Ned. Volks Un1o. Oe IloerenpArtij 
ven.elt vetl oud-HSSters en Hsw• 
ers. In 1966 vtndt er een zuiver· 

;7~h~~~t~~~n d~ ·=~~~~d~~ :rs 
porlj ~turln de <hr1ste1fjk11· 
ber-ale traditie op n.et1ona1fstf
sche gronds lag st.ff'k naar voren 
~ .. t. 

St1ek~on heeft net Mertkaanse 
leger fn M nacht van 3 op 4 
rebruart 6e kruisraketten van 
S1gonel la naar Kagliocco over~4 
br"aC'ht. E,. is al ~ee aul ~Jtoe· 
fend oet et" volledige kolonne 
kruisraketten binnen de ba-sis. 

Rechtschrt-steliJk; p,-otestantse 
Halü ir. Cotûso. en k.atholfeke p•rtijtjes: SGP. 
Ot cuti.• t.Ujkt •ur •ttlef t• GPV. I(HP dfe. zuiver op grond van 

1 kolonne ts 16 kruisr-•htte-n liet 
bijbehorende voertuigen. De eente 
tegenaktie van de vredesbewegi ng 
vfndt pl.uts op 16 maart tn cfe vom 
van een d'emonstratfe en de start van 
een referendum (SO 000 handteken1n· 
gen onder- het desbetre'ffende wets-
artikel) (combo bu1led n) 

dja ia het verkrtjaen wan bocw- chl"tstelijke norwen en waarden pro 
opdracht-en tbv d• bouw van r•.kec· pagtncleren en daardoor ageren te--

::a:::Lt::!~~n 0:~. k:!:::p;::b- r; .:: ~:~~~:z:1e p~:!~wer-
t eo k081t.n io banden va11 eeft bouv- Autoritaire klups : vnl het Veten· 
.. ua (die venntv60rdet ijt is ~~~!:n,~e~:J!:~:l::~: (:~:-
;:o~.~;!:)"O: ::;~·::n!: ~=i• str1jders utt koreoa-lndones1e-Orde-
gebruh van d• .. cie 011 ~ich te d1enst · anUdaokrathch} 1958· 
ve:rulr.enn van d• •k..& .. le ~~~ede• oprichting van het OUd Strijders le .. 

:::r k:;::a &:;~:n br:!::" ct:O~:~. vukina vao de loble ovnh11den. ~!=~ê! 1 !m he~e~L:~':t~!.! y:a~!~· 
hf! van de tlath coo.so. ree:e~!::·:!J!' .. ~,:~~·v:::: derland ~bestrijden. 
Vaa.r011 kuna10n de Al:leribuu IC•· djn odtoptna. bowfnude en Periode 196S-1973:Provo, Dolle 
~~:~·~u:!:t ,:~:lt~• 6~==~ ~;ren koppeltlezcnpnktijken normul Mina en Man·Yrouw-Ma~tsC~I~p1j . ~,.... 
aija 10 kerbn in Cómh:. 0. bis· dur iA Sicilië. dus in verdub- ~~s~e!~~!~!än":: ~'et~!be:- • 
chop kv•m penooutijk cle eerue ::!4:.:·~~:!:k:!~t::\:l~laat• gtng·derde wereldbeweging. 0'66: 
steen an priuter• ult (Coaiso-b\llhtin) het 'hannon1t!IIO<k!l'f-aalte aan het 

! ·~~~r:~=~;:~!:.l;:!:li~~"!"~'l""'~~-_;::;:.:;:.:;:;,:.:.;;::. __ 4 wankelen. r- Autorttair en christel tjk rechts ver· 

Cluorcoo••,ehrljver in -r.j~ vele doden t• nl ten bij aijavuken ;:!rnio~:'g~::~ ~= ~=":H~i~: .. :~~ 
,e"'"""'''"J' b.c lven tNn dat vordt •ul .. lNti& l•heilla der1ngen 1n de 60'er jaren als linkst 

aldur cat .. troful. &•houden. Du• elachtotfcn: va.lh.n agitatie en pr-o-moskou. Voor-naamste 

als vona, ~n ele.ent kan tijn van 
opko.nd fa-seis.. De vei"'IIIOIde on-
.. nseHjke a·politlete lrilieutilOS<>
fte van de Ecologische Beweging. de 
~ed . Volksunit •• Centruopartij: o.a. 
Elsa Yet r : ~de nttuurwét als levens
wet, nfet ten bate van het tndhidu 

~~lee::!\~1=~~-~ t:~~e~~r en 
f•s<is•kollektief ~~ert<t Mer

~an belang 1s deze ver
te ontzenuwn door ten 

te :~~~~:~r.
1
:~~::!~11~t!kv. 

en onkritisch dt natw,-""etten un te 
h•ngen; dhlogis<h en krltis<h te 
werk gaan. stellen ze voor. 
Hoofdstuk 3: Geeft ee.n overzicht van 
ex.treemrechtse- reaktfes op de vr-edes-

Bv. lde organiuties 
Comttf voor 

ng) probe~n 
tege,..icht te 

fjd1ge I IC'/'. Hot 
de 

van 'vrijt 
en werkwijze. 

'vrouwen 
over de wurde van het 

) m<l~de..sehan tn •vrouwen voor leven•: 
vredosopdra<ht gekoppeld aan het bio· 
logfsche fett van vrouw-tfjn. 
Ci.uu u.it cle tHe~Hbrld •un Yrov· 
ven voor Vrede - 1Tenalotte aou ik 
hh n•n vi 1 h .o toevoeaeo dat.. naan 
het moeten veten vaar b•t 011 cut, 
•<nr~1 d1: wow ah ct• •an aelt. aal 
~ttn oatdekkeo. vaar huo 1cracb.t.n 
liue.a. Voor de. vrcw h het de •chep
pioa•ltraeht, die het .est esuotieel 
Lt. • • . 

h er in het optreden van dt over
heid etn tendtn$ naar een autor1· 
ta1re Hatt waar te ne.en7 Binnen 
wtlke grenltn kunnen, akti egroepen 
nog opereren? Enkele vr•91'"· Verder 
enkele stel lingen: •or er van de o· 

r:r~mft. de "!~!:;~n?.,;· ~r:~~!f 
allHn door een kreatief beleid en 
durf. wantrouwen tn de politiek en 
redentn voor verut weggeno-en kun· 
nen wor-den. En daa~ verdwiJnt ook 

een gedeelte van de votdtngsbodm 
voor nrdergaande verrechtsing' 
'Wie ze-gt:•IN rechtsorde is de onu 
niet· :1110et gun nadenken over wat 
het dan wt:l ts •. 
lioofdstuk 8: RJ.cfsw, oud en nieuw, 
~ras-tegenwoordig kultuu,... 
onderscheid. Geweun wordt op het ge· 
vaar dat anU·r•ctsthche organfsa· 
ttes Onbedoeld centrale elententen 
van het ntew racisme overnenen. 
lioofdstuk ·9: anti·SIIIIitis~~~e terug 
van nooit weggeweest. 'antfseMtÜs· 
• zit ~ertnktrd in de Nederlandse 
kultuur. Oe onGtrdrvkking 1s ntet 
.. ggNee•t, wel het taboe dat uit 
een kollektter schuldgevoel voort .. 
kWAII. Ooor allerlef inc;1denten en 
het bepe•kte blikveld v•n 'links ' 
tn deze fs e-en sfeer onstatn wa.ar· 

0 t98JU'Jt&r'ftriJS:VA ·~ 1n anttseattts• 111'n of .eer geto-
~'t,.:~~Scbreda lereerd wordt' konkluderen de schrfJ· 
....._,,.,....,(,4Polnol) vers. 
-J-yOci·- HoofdStuk 10 tot slot· 
dnll:SSN-Nijd:qlco 'Er WOrden steeds nfe~ vr-agen, 
ISS.'l906.u.no•1 n1e!Jitl etsen ge-steld aan de soct1· 
OOI s,.o l e bewegingen . En een algt~~tne vist& 

Een kritischer houding .zij gewenst. op verrec:-htsh~ en opko.od flsds-e 
Noofdstuk 4: 'luid·Afr1ka en de prlktijk Is nodig ondat tl~e ~1ng nog tt· 
~<-end rasci5Me' . Een besc:-hri j· veel op eigen t er-rein werkt en er 
v1ng van de !""' Zuid-Afrika lobby: lawl Zodoende geen overtf<ht kon zijn ". 
a.nd order. anti ·k01111Un1u.e, de re-chtse ver de gerichte akttvfteften ven ex-
wurden d1e sctNtl gun achter de be- trêeca recht$ en ftscts•--oP"'tOI!It· 
strijding nn soHdariteitskCII'IittH. naar-ucht. En: hoe maken soctale 
Raciale probl~n dte de noodzult op- bewegingen zfch f11111.1un voor- extre:....-
roepen in hun fdeotog·te 011 verschil· ntc:htse tnftltratie ~•n ptrsonen en 
lende kulturen te scheiden votMt een fdedn? Hoe kan t n de pra.ktfjk de 
lfnk -.et de raciale probleteen tn He- bestr-ijding van extree. rt(.hts en 
derland. Het kollo~tlef spreekt .. t· fascis .. effektlef g-•kt worden? 
veel sympathie over de a.nti apart- I)Js: Het gtboden altern1tief is nfet 
heldsbt.wgfng die extre...-.chts toch tiHI" dan Hn verzucht1~. Het over-
heeft weten te isoleren. zidlt ,...kt op zldl wel du1dtl1jt 

~:t~=c~is ~-v:~~:=:~:~;n &1$ e!!,. e~~e::..::~~l:::. o~!:S:!n~:~p~!~:n 
groot voorbeeld van vrouwv1Jandige en fragt~entar1sch t e werk schijnt te 
tegenorg.anisat1es: RPf'. SGP, &PY. gaan. Efn or andt~tt~ eenheid dur- t.e-
RKP~ vorder OSL, HVU, stidlting on• genover te sttllon lijtt theorttis<h 
geboren kfnd etc. ttun ideologie: en een oplossing. Maar zoals de schrtj-
wer-kw1jze. Als vrowenbewegtng lillOet venters dus al zeggen: nu de pr-ak-
j e niet al leen recht tegen extl"f'ett- t1jk! Ze geven tn ieder geval genoe-g 
r.chts tngaan uar- tevens aan de 1n· aanknopingspunten om over door té 
houdolijke kanten van het feDtnisnoe denken. Voor•l de voorbeelden die 
eisen stellen a. t e voork~n dat deeonstreren dat het vut .:>etlijtc 
extreecarethts de onvrede en an-gst fs links/rechts van elkaar tf te bake· 
van vro~Men en moeders politiek gaat nen. (1nf11trat1e re<:htse t deeen in 
organfs eren bv. door henturdertng zSçh 1fnks noe~~tnde groeperingen) 
van 'vrouwelijke taken ' als 110eder- l aten Uvens zfen w•t het gevaar-
schap en hutsvrowschap. Deze he,..... 1s van trendte ltnk.s gedoe : opper"-
wurdering vinden wt in Hederh'ld bv. •hk~lg bljjven en zo re<hts in de· 
terug bfj •vrovwen voor het leven•. kurt spelen. Zo vol"'llt Hn analyse 
Het ge.vur hiervan kaat ook uftge- nn rechts ooJt al een tot 
brt-1d aan de or-~ 1n hoofdst. 2 en 3. een analyse van wat 1 te 

zijn, Dat rs 4!vent.o 

_.,.ll...,._..etull.__,.. 

..-~·:::.::- .......... -eên opgevoerde .. br~nîiii~r,:-
....,.,~ .. .... ,.......,. - , , •• "":--i.,. .. ....._ -·•·- -n ··•-• .. t .. <-.. •• 

van de kerncentrale ~ ~el"'mgens, dft voor ten voldoende 
dt zukjéS weer aardig ~eilighetdslllrge'of zo tets. Een 
nadat begin vorig jur- soort ketelte-st als bij het st~ 

nk 1askar"Wf:ttje (wie kr-ijgt wzen. uar nu kCWDt er rad1otkth1-
1S j aar nou weet kanker teit vdj als het dfng uttelkur zou 

ze dft jur de nutleaf.. barsten. JIUr Ja dat rhtko nf"llln z.e. 

op~:0:~11: :u~:!~n of ~~~::~~e!:n:~rm:f:~d na-:~ 
•ma,o.vi~• hebben u het ntet gewngd ~ Raad van State sutn 111t dhr. 

vtni'IOgen uit de centrale te per- van Kessel. We hadden van te voren 
o..iat het ding vol haarscheilren afgesproken dat we ntet de titttng 

!:s v~~!!r:~"~j~~rj:t~::c::~~e ~1Jd:=n!!i1':":C:! s zt$n~e:~n~e~~r~~-
•1 opgevoerd. Sl echts Hn per- tfng was openbur, •• IlOdit dus ook 
dhr. ~an Kessel uit Eindttoven pers blj. ~t gaf een hele toesU.nd. 

tend sd'torstngsverzoek op het lutst wer-d de voorzitter 001 

1~ =:de~: ~!:~u:!n ~:d9i;v:~:!~n~~ij:·~:~i~lt=:. 
d•t S<horsingsverzoet ming "OIIIdot dat nttt g<brvikelljk 

heren van Dodewaal"'d be-kênd was en CI!Jd.at de ~~:~tnstn tijdens de 

,:~i~l:i;:~~n:;tw:~:en :!!S~ng,~:e!a;r~;l~~~ !:~~n:p:; hebben vc ult d.e w .. rbeiél eeR andere: methodf' nn ura• vertegenwoordiger in deze periode fs 

"f::ifi~~ri=::f.i~"'~<h;:;•~<h~tf""T,· ;-;;;;;;-;;;:--f dep~~=nm~!~~S3: Hiervan wordt •• olnistÖirle op cvu plutun to de 
phat• oodtt leidloc 

Sow•]ot·••~•ru. tiet unniUDtrU 
de Sovje lunie vetvo.erd 010 

atoOmbo~a~~~en en •untnh • 

geen htstoris<:h overzicht gegeven. ln 
deze periode valt de opkc:-st van soci 

verw>gen teruggebrac:ht. afgedaan. 
fngen van het Oe Rud van State heeft n6tuur11jk 

t<ol<la•ls<he zaken: toestewning verleend. achteraf un 

te worden. Er wordt daar n•t 
, bedreven at. in autoeb· 

i,n A\l•tnHe. Niger, 
•n lndi.nenaebieden. !r wor
duizenden boor&atfn t:u"'n i n aepocpt met bet doet de uu• 
tJe \oauo. Ondervijl vordt op 

acha•l .... , ddnkvatn vnaif· 
Radioalltiet radonau veupreidt 

in de o.aevtna. Er tehijnan 

•le bewegitlgen aal~:s: 1~~~~:=~~~t::.:.,g. krukbeweg1ng, a1 
ing. potten en f11kkergroepen, 
en vredésbeweging etc. ~~~tt als 
de opkoest van hun bestrijders 
linkst groeperingen, een nteuw 
ceotrumpJr-t1j. 
Hoofdstuk 2: • de e0ieubeweg1 ng. ex· 
tr&e. rechts en opk(llle:ncf fa.scts.•. 
o.a. hoe een puur op • ac.htspolitiek 
ger-icht gebrutk VAn het •iHeu·issue 

mnr- -van stra• het opvoeren nn Dodewaard. Er. was 

~t~"r e~
1
=n~~=~) ~~J~;.:~r:a:!~;~': .. ~a~ . ~~:;. ... 

amt:Cel"fcht over saa. ir. c.j. van daatstlaar, ..- a.h. 
van Dodewaard dat af- de bruijn, •r. tr. 1 v1n hale~~ en dr. 

van het 11intsterte van h.a. sell1ng resp.van de econoaisthe 

uke~c~~~~in::~.~~=lg~j t~;~be~~~~~;~~~h~::~t t:h 3~;tr•· 
van op donder· ja..,r dat ik niet naar binnen ben 

.et a l een gegaan Oftl te horen wat deze he.ren 
tn de broek ~~tt elkaar ges.oest hebben. 

Hans de Jona• 



.zich stee-dllJ tracbteD te
handhaven door verder.. con·
centratie . pseudo.aeht
schept .achtelozen, ware
aacht _aakt de .ens bij
.achte" •
B.O, e-n Hon-ç06peratie
is op 4e eel'.t:e plaata
.en diakullts1.. over .acht
en gehoor:zaa.heid.
Gene Sha!'p .erkt
in zijn bo...k(en) "Maeht
eJl strijd" daarovfitr op
dat er ia princ:lpe 'twee
opvattingen over llIaeht be
staaD: b1j ae eerste WOrd1<
ervaa llitgegaan dat msnaea
afh.llkelijk zija van reg ...
rinKen, d.t politieke
.acht monolitisch is(dwz
als -uit "-in blok be.staat)
..n van Blecbt:t1 e-nkill'le .llIn
aen at'komlllltig kan :zijn,
dat macht duur2iaaa is en
zichzelf voortzet.H1J kon
st'atoerd 4at deze opvat
tlng h..t llteest:9 politieke

...... ld ten groadslae ligt;.
In de anderlIl! opvatt:.ing
i ...aebt :lets wat ce-lIl:Len
kan WO:rdlllll als kwetabaar,
altijd afhankelijk voor
haar kracbt ...n "bestaan
van toevoer vanu:lt baar
bronDen dool' samenWerking
vau e.n vlllelhe-ll!. vaD in_
stituti....n .enllen -een
salllenTt'erkiag die al da.
niet voortgezlllt kan lIfor~

den.Op deze laatste th ...~
orie ia geweldloze aktie
gebaseerd (eli. illlpliciet
die ook van B.O. en non_
I:oopel'atie- Scllrijvert).
Hij haalt Etleaae de la
Bo"t ie aan die o'Ver de
macht van de t:1:1'aa scbreef
"Hij, 4ie zo'n .i.bruilt
van Je .aakt he..ft slechts
twee ogen, twee handeu,
één I :lchaaa ...n heef:t
Diets tleer dan dO/! minste

lIlaR in de gl:"ote en talloze
steden, bebalve he1< voor-
d ... el dat je hea geef1< Olll
jou te vern1etigen".Volgens
Sbarp zijn er eeD aantal
bronnea vaD aacht aan te
gevOlIn: ·2!!!!:liU lUlt "recht
o. tOll bevelen OlIn h. Iltul'eIt,
gehoord of gehoorzaamd te
...orden door aaderen" wordt
vriJ.illig aanvaard door de
IUItl.Sen en bestaat: zonder
het opleggen vall. sancties.

::~!.'!!!.!.!a!._!!:!!!!!:!:!:!:!~!!.:.
peraOaen die de JIIachthebber
steunea,aeesaJllenwerkea ea
l(ehoOl'Za••D. ZO"'Iit'J. de geta18
verhoud:lna als de omvang en
vorm van dEI organi8atie8
zija hierin belangrijk.

=Y~!!:~~IJ.:!:!!!!!:_!!!:_~!~'!l!;!!.
bepaalde mensen kunll.e-n
hier.ee aacht belnvloeden
ook door de behoefte van
4e lIachtbebber hieraaa.
:~~lii!HE~!!:!:!_~!:5!:~:2!:!~':'
psychologiachOll eD 14eolo
aische tactorOllD zoal. xe
",oonten ea houdiDgen ten
opzichte van geboorzaaJll
h"'id en onderwerping. De
aan- of: atwezigheid van
een gemeenschappelijk ce
looi ,Ideologie of gevoel
'Van roep In; belnvloed.en de
aacht van de machthebber-.

:!!!.!!!!!!!_~~!E~!22!!!!:':'
De wijze ",aarop de lIIaclit
hebber OlIigendo.a..n;aatU\lr
lijke.finaDçUne hulpbron
aen; h ... t .conOllliach sf.~

tee_, de cO.lllunicat1e.id
dele. GD traneporta,..atee.
ill handen heeft, bepaalt

Macht en gehoorzaamheid
Dat ..e til. lfederlan4a1et
zove-el aan SChu,ts de.ti
l:Iit1 ... kUDl".))' bebben "'il
nog -niet .zeerea l1at dear
IDee Burgelijke Ongehoor
zaamheid en NOD-COOPOlll'a
tie(" op"egSen vaa de ae
d ..."'.rkinS aan een ver~

keer4 besluit of de
Staat) geen 'lI' ..arl:levolle
aktt ..vormen kUDnea zijn •
Alleea zullen ze per si
tuatie verschil18Dea
per kéer hUn eigen ia~

terne logica vor.en.
Dat gold ook voor de to..•
paeaiag van B. O. in het
v.rleden.ln 1546 I!Icbree-f:
Etienne de la B061<i. op
zeatienJaTice 1ee11:ijd,
een verbattdeling Over
de vrijw1111re Sl-averniJ.
Daarin laat hij zien,
hoe mensen steel:lllll weer
gep.e:1lJ4 zijn o. aan de
maçhtig.n en de 8-terken
l'echtOlln toe te kennen,
die voor g ...one densen
niet gelde-n, en om vrij
willi& gehoorzaam te
lil iJ 11. aaa wetten cUe
door de tyran .ordep.
uitgevaardigd. zODder
te vragen ol 4ie ••tten
werkelijk bedoeld zijn
voor het geluk van d;>.'
mOllnsen.Mensen berusten
t. g...akke1ijk :lil. on-
l:"..cht, en dat de. te
.eer, ttaal'aate .het On
recht eon langere tra~

4it10 hoeft.Bet is au
eenaaal zo, ea daarom
gehoorll'a.en ••. 0. la.
806ti. "egt: ".aar iader·
daad gilleft lengt .. van
duur nooit recht a.n
het kwaad, doeb vergroot
het onrecbt". ZijD ge~

aehrift i. eeD be.oeen
oproep, 011 d'" tyr~aD1e

te onderkennen: Indien
!!lij ophieldea te dien"".
!!lou 4e slaverDij V.l'~

d"'ijaea.1)it probleem
hOll.ft vervolgens velen
bezig s:ehoud~n.Een

greep. F • .1anzen 8te.1.1:
ill zijn bOeel< "Ge-weld t .. 
gen v..rander.ia~tt:"Als
een aoort: bewijs uit het
onger1jmde kun je wel 8t.l
leD, dat he't (tot voor
kort) bijall volle4ig ver~

dwijn.eon van aa.dacht '\Ioor
dat elementaire verscbijn
selm.aeht, .. rop \TiJst, dat
er eea sterke concentratie
van aacbt .oet zij. bij
6éa van de .aatschappeli.jke
grQeperiuglilu.Hoe 1II.e8r .acht
je b ...bt, hoOll .eer belang je
erbij hebt. om di ... Illacht on
opvallend onder de tafel te
'lI'erken, vooral in eea .amen
,Ieving, waar veel wordt lJe
scherllld liet vrijheid en
reçhtvaar4ichei4.Jlacbt zou
je het Verllogen kunnen noe
.•eD tot liet onzleht:baal' .11.
lteu van aacht, tot d. oat ~

kOllnlliaif vaa b ... t bestaan er
van".Ernst Stern Illtelt 1n
lIIijn boek "Macht door ge
hoorz.aalllbeid":"., .dat macht
eers1< funk1<ioaeert door ge
.hoorzaallLbe.1d eraa.p.. onder
werpiDi,dat wil zergen aan
paBsiDg vaa de kaDt vaa 4 ..
gehoorll'aa.(n) .D... ze ",ordt
niet zomaar verkregen. De
.achthebber zal zo nu en
dan wOlIl wat 1Il0eten toege
ven. en dat illust ..eert ook
de fundaJleatele alhankelljJl:
beia va. de .achthebbers te
genover de gehoorlllaaeu".
tlarcuse heeft hierop bij
z1jn tli'rlll "reprel!l-I!I-ieve
tolerantie" ge..ezen.Elder8
gaat Stern door en beweert
dat macht een altuatie zou
180eten ziJa waarin een rfit1a
tie beataat "aar:1n ..en-el
kaar-hoort en daaraee krijgt
gehoorzaaabe1d dali. ook eeD
nieu",e b-etekeDIs.Bet te
kort aaR lucht bij de OD
derdruktea ia dOllze lrereld
ia niet eVOllnred1a(korre·
laat) lIlet éen teveel .an
.acht bij de onderdrukkers
.aar be-tekent e'VeneenB een
tekort: aan Blacht hij de nD
derdrukll:ers; wat hUD ..aebt
schijnt te zijn is pseudo-
..acht:. Deze plJeud.omaçh t i Ilo

e ..n ver.ziekt.e _aebt, "'ij
tendeert naar onderaang,ter
"'ijl echte .acht tendeert
naar eroei, groei ten bate
vaD alle.Pseudolllacht 1lI0et

~.~l:l.li.l1lJldliftt.~ftt/i~
2

Burgell~ke Oncehoorillaamheid
.at een term.Laat Ut de
ter. B.O. ililVOereD, dat in
het Eagels "Liehaaallstank"
betekent. "

(kop) JUnister Van Agt:
"TEGEN BURGBLIJK! ONGEHOOlt~

ZAA.JlHltlD STAAN 11'I.1 MACHTE
LOOS"

•• , "Wann.er een ..ettelijk
voorSC,hrift 4001' ..en zesr
gl"oo-t deel van de bevolki.ng
wordt gen&geerd sta je als
ov.rheid bij het handbav.n
van die we'!: aaehteloos.tUj
zijn daar niet tegen opge·
wassel't.Als vand.ag de dag
belasting betalea4 Heder
laDl!., of grote groe-pen daar
uit , 1I'0uden ..eigl1lreD be
lasting te betaleD. dan is
het uit met 4ie belast1ng".
... "Het veraclt.lj.ael bur
gelijke oneehoorzaalllheid
15:(la1< in toeneaende .ate
voor en heeft een olievlek
werking.Oe overheid ill in
gevallen van .astlale wei
gert_g ni.. t in staat na
levil1g van voorschriften
4Q-or de burg..rij af: te
lI1.ingen ...
.•. "net wordt aoeilljk wet
tea overeind te houden, die
.ea.en niet .eer als hun
1IIaak beDc:hou'lI'ea. Wat moet je
eraaa 400ll.? Ikc zou het niet
w...ten." •.• "Wellteh't aoeten
de belltuurderll _eer het land
ln 01D bun beleid te verko-
pen" .••..--------------- --~-----_._--

IJlT EBR JKTBRV1BW UT MINIS
TER VAR AGT I'R ELsn lias
WIJKBLAD 23-3";" 74 :

Da "'erk'tij4 01l.1edig aet fi
10soflo.8 over o.,elloorlla.e
burgers en of ze wel '11'01
doea aau de crlt"'1'1a van
Sehuyt .•aa1' ook gemati.4.
b ... .stuurders en eellli.be
stuurdera zoals de PvdA. ea
de vakbe",egine ba.eren
zich op de weinig rele heb
benele 4eflaitie vaa SCb.uyt
oa4at lIie toch wol wetea dat
er ",.tntg risiko aaa vast
zit en toçh de sier kan .a
ke.. : progres8iet ••aar toch
Ill!tjea.
De t:iea kenmerken die Schuyt
st.lt aall. B.O. zijn:
~ de bandeling i& 11logaal.
~ de handeling Is ge"'eteasvol
• er :lS een beteken1.8a....n

bang tussen bet bekritl
aeer40 object en de g",kozen
bandelwij!lle

_ 4e handeling i ...eloverwo
go.

_ dlil handeling geschiedt
openlijk

_ .ea ",... rkt vrij"'il11g lIle.
aan arrestatie en veryolg
i.g

_ .e. aanvaardt het risiko
va. stra:!

_ .... Io.•• :t't te. vo 'l_.al..
.s..4• .1e. «.prola d

- ••we1.4100elo.ol.l'
_ :rechten van ander.n worden

zoveel ao,el Ijk i. acht ge
no.eD.

Tien jaar na het V01'Sch1jncm vaD
het proefschrift beeft een werk
groep van doctonaletu4entea so
ciologie o.l.v. Sehuyt aOlln over
zicht saaengeete1d van in de
VolkSkrant (!) prappo«"1:ee1'4e
barde aktie. over de periode
1968-1981.Be't aantal ",as 991.
"ar daaruit bleek ook dat het
overgrote d_1 .iet aan alle 10
geboden VaD Scbuyt vol40$D.
tUleen de criteria: illegale
handel1ng,e_ be-tekenlsaaMeD
hang elS op-eabaarheid overleef:
den het.Pr1Dc:1pieölè l8_ld 
loosheid _I"d "in principe p
_ldlooa" .Maar Se1:Iuyt
bant••ri ook de zeef "'aaria
ll1echtlil de biOOpte vorm van _
Ie verontwaardiging. n.l. pria
cipUne bezorgdheid en g~enllll

bezwaren, n:let opproeP$D door
_terieel ot: kor1;zichtiC eie-
bellUle. (Di't slaat op hè't t_ede
çr1teriwa die van de rewetel'lS
'lO11... handeling). Van 41e 997
akthts blijken OlIr a:1fl:bt:s 4$
ilang_erkt: 'te kunll..sn worden als
een ,ewetensk_stie( abortus,
euthanasie, totaalweigeriag) en
slechts 11 'Ii al. "uniyer••l.
belangeDbeJaartiglng" (.11i_
akUOlI., auti-llIililarb_) .
De reateread.. 85 S ging 0Dl par
ticuliere belangenbebal'tic:1-e
en voortze1:tiac VIUl een poll~

tiêk 118t illegale- aiddele:a:
(werkgele....eicl en hulllves
tlng w.o. krakwn).All_D die
1~" hoort vaa Schuyt in een d_
llIOkratie een kaas te krijgen,
de rest is "DOCh juridUch.
noch IIlOrêel te reehtvaa:r41cen-".

Met Schuyt het schip in

X Burgerlijke ongehoorzaamheid

Wie Burg.. lijke Oneehoor
"aa.beld noelllt roept de
PvdA-er Sehu,.t 4ie oolt
In 1972 een proefsçhrift:
het levell.sliellt: heeft
doen zieu ouo.l(lr d.e titel:
';&eçbt:, Orde en Burgel iJke
Ongeboorzaamheid". Hij pro
beerde in die .tudie eeD
de:tenit1e te geven van '!Vat
B.O. Ia en trachtte hier
voor ..eer beer.1p.
en zelfe t:e. dele eea aade
re beoordeling hier'Voor 'te
bewerk8telligen 1n d.e be
st'llurlijke en juridieee
kringen. ZiJD proefsc!lritt
ie h ..t enige in HederlaDd
ea iedereea grijpt: er n.aar
als ze ..et over B.O. h..b
ben.Op zich geen punt aa
tuurlijk, al. er aet dat
proefschrift ai.t 1ete aaD
de band i •• B.O. bOlldt in
Jchuyta viaie bet aiddeD
tUIlsen leg.al protest en
ee.apend verzet.Bij B.O.
",ordt 1I0nder par40a de

Gaat trederl.ad lII.asaal. over op Burselijke Dllsebol)rz•••~

b"'ld?(Burgel1Jke Onceboorza.mhei4 komt la teite Deer op
bet weloverwocen en bewust overtreedea van een wet. Wij
doen da1; al ;jare., a.al:' noolllden het andera:reeht op ver
liet) Burcelijlu Ong:ohoorzaa.beld wordt besproken en ce
vo,e. ill de kerken. vakbonden. vrede.beweg-!.g. poli tielt.
partij •• vaa VVD tot PvdA tot d. PSP.De A• .et.u·d.••• l'I

kraakbeweging 1" er ook niet V1 lUI "an en (lok in de bR
IJi.groepen tegoe. kernelle ..gie en in an1;1_.1111:a1rI8_
t18cll6 groepen wordt driftig a ••Cediscu•• ler't.a,!l(ien ge
uoes oa er Dadel' op in te caan. bovettdlen wor4t S.O.
1n $lk8 klup weer aaders uiteet.e4.Ga... act1vlst8a In
"edlu'land opnieuw werlopeD aet een uit 4. V.reaigde Sta
ten overeewaa1do 1:era; zODder 4e 1a,lHI'lld aee over te ne
Illen? .re zet een a1euwe hoed g.p, aaar gaat g8-.00n door
aet dateene waar Je al1411a aee 'bezie wa5.

dellokratl8che rechtsstaat
aan'Vaard,aee sterker aog
het is de bedoeling dat je
vrijlrillil( ••••erkt -aaa
arrOllstatie en vervolging.
BOlIt logische gevolg is dat
je dan ook het ri.s:lko v.n
"traf aanvaar4.B.O. is in
de visie van Schuft eeG
"appel"- op het reweten van
de geze.esdragers en .ede
burgers oa 4e bet:refle.de
bepalblg ia 0leneehou. te
aOll••I);d1t appel kan niet
worden afcedaan.duiat door
de overtredtnc ",ordt een
diskussie uitcelokt.
a .. t is aa aT heleaaal de
vraaa: (Uil akt ievoorders er
ook 110 over deokep.. Bij <een
eOlllgres van rechtelijke
aabtenaren in <lpleidinl ge
houden in 1'82 over bet the
aa-ol:...4. plaats van een
reehtvaardie ••as de gevan
goais is?· realt'l!erdOll J Glas
tra van LOOD op Scbuyt met
de claahardé uitspraak:"cle
leuze - uw recht:sord ... til
de oJlze 1I.10t- is eell do•••
kreet ell daar.ee zijn Te
aitc..praat!"Door het praCtI
sch,rilt: van Sçhayt dreigt
bet recht op v"r1llet biDneD
aanvaardbare ka.slen ge~

Ie i4 te w01'deu OlIa aet zo
iniep•• t als het dienllIltwei.
geren. Voor Schuyt ·....,rd er
over harde aktiell nooit
aoe1l1jll: gedaan: ze varen
onvoorspelbaar .ze kOIuien
ui t de band lopea en je
kon ervoor in de bak draai
eD.Hu hou4en jurillteD zich

1

5

ik IIij niet alUl de indl'Uk ontr*
ken dat het hiér Olll tiDURODAM
Achttge Utuattes- gaat.ln "-ri
ka en elders gebeurt aUes _1
hevieer: he'!: staat.hoetd t"
_cht1,er, zijn wapens Zijn ge__
ner.de Illisdaad 1IJ :aI1sd.ad.lger,de
ra4içale studenten zijn radica-
1 ete. "lI:ortoa het .is :1n
h.t gel1eo-t l):1ot toepaSbaar op
de Nederla.d....Ituati., _al'
toch zijD er "l"W(h!de pocingen
80huyts duoaiUe ..et ..at- ver
VOra1DgeJI ia de Heilerl_dae si
tuatie ia te passen.Dat wordt
daa .e1 potdeerlijk : waarin
een kl..in land klOlla kan bl1Jwn
Wie a1&tt$Blin toch BIOlIt Sçhuyt
iD zee ril gaan,' zal zich BlOeten
realiseren dat b1j .ehipbreuk
leidt op de rots_ van het recb
t:elijke appa-raat:.Schuyts lijstje
i. Biet allen he80b2'1jven4 uar
ook voor-schrijvoDd.Bet kra'iJ
d...arom het aaas;hm VaD .en ju·
ridiseh l ..erstuk, _ar dc>!:>r ge
brek aan praktisehe toepassing
door de rechter bl:iJf:t b...t pure
'theor1e.
Kaar d_ !lOlt lIlal .1' VGldaaa
_ten wenden alW d. cX'iteria
die oV41r vrijwillige ar~l!I-tatie

en het açcepteren -van boet risico
van .traf: gaan. Een eeht onge
hoorzaae burger st.a't erop dat
zij gearresteerd en vervolga
YONt, opdat dj de rechter kan
over't1ll1ceA 'Van haar beciDsolvas·
te hOQ(liDg.In de jurisprudentie
(tr_ '83) blijkt dat: e_ be~

1'Ol!P op Burge-lijke ODgehoorlllap
heid zo coed als zeker c- ltanl'l
_.kt, Lagoere reehters ..iIlen er
nO& wel eens aan, maar de Hoge
Raad moet er nUlts van weten.De
spaa1'Z&110 "'etsownredinpn met
het goeclkeul'ingszeCel van SOhUyt
SDOlIV__t aan z.kerheid ~enzen

d.. ~l:Ich1jItlijkheit1 in de
recht:szaal. b$lIie ro_loze dO'Od
van helo1oeondade-n van but"&Ol1jke
ODC'!'boorzaamheld is eea gevolg
vaa rechtelijke onwil die ver
pakt wordt als roobt-elijke on
Illacbt. I. de jurisprudellt1e werd

Deze koDklusie8 llijn in het ce- door vaa oven lUar liefst tien
heel niet ve1'WODderlijk.Scbuyt vel'lJÇhl1leade straf:reçht...lijke
ging in zij. proefsçhrift daal vOlIl'taliapn Ola een beroep te
ook uit van akt:i". in de USA t_ 40_ op B. O. geheel ot gedeelte.
geu d. Ma;ic«aJl.ae oorlog,diseri- lijk te honoreren, boven tIltel
.inatie YaD J:ndi.l'a in ZUid-AlTi gl!lb«ald.Er IIlijn wel. lIIl)gel:ljkhe.
ka.ra8sendi-.Jl;:r1a:lnatle :ln USA deD dIls,.aar de rechtelijke _ebt
veril'iet tee- de Duitsera i:ll Noor- zal zich aooit op eeD. dereelijk
wegen,Neder1aad,Denemarkea ea oo:r<loel 'II111en vaat;lonen.
nog een hele hoop aktie. vooral De enige aogeUjkheid iB o. te
i1t. de USA gevoerd.Rlj vat het tradltep. de B.O. buit.en het tle-
_lf ..... in bet blad Kernvraag reik vaJl de rechtOllr t. krijgen.
('73}:"SUlO11vattead ko.t het Dat b ...tekend dan bet niet out~

vooral DveT ala eea strijd ten vank&1ijlt _rklaard krijgllm vaa
belloevé van aenaea met ....rte, bet openhaal' .lnie'terie-.
b-ruine,r04e en gele Iluidekleur Da1< aktievoerde1'a zieh niet la.
_ tqenOV9l' 4e 1I11rarçh1e vtm 't_ arresteren la d.-k ik ook
het bllUlke :ras. een reaktie op het _1I1ig ver-
Stellen "e hiertOlla-.>v..r de U'OUwec hebben In de 1'Ocbta-
acUe-s VIUl burgelijk. oogehoo1'_ spraak ~os: eer40r daJl. in 4e
zaaÈei4 in Nederlaad, dan kan reebt••taat.

~-~~~~~~~-~~~~~~~~~-~lJid~ltiJid~lJ~lliJ.-~~
I . ... ,



Allereerat beroep"t Van
Thijn slob op d•••es1:
strence to.pa.alng 'V.n de
defi.itie van SehuJ'"t .•aar
ook dat ia noC te rut•• 11'1.
he1: lfRC_Bandel.1I1ad v.a 1a
7-'83 t: ..ell:t lIij de cre•••a
nOl naUwer: "Zol.ng een g.
noaen b.ll1uit nl.t d.adwer
kelijk i. terugsed..aaid
h.eft nei.and iD beglDsel
het recht oa uitvo.rin.
da.rv.n ill de ..el 1:e .1:a••"
"Wie slcbzel~' ho1: :recht "toe
keat in do plaats v.n liet
parlement te treden .a.kt
zieh .ehuldl, .aa eilea
rich'tiai:". "Bet or,anl.a.ren
v... 1...e1dloze acties "a.
burgellJk. oaleboorllaallll.ld
verond.r.t.l t dic lp11no. Wie
daaraaa Iieen aa.daeht be
ateedt en bij ...oorbee1d
ki•• t voor het .odel vaa
'de ba.i.de.ocra1:1.' ro.pt:
leestea uit de flee Cla
••akt .icll ••4.".r_tll'oor
delijk: voor oatllporill••n.
He1: begrip 8e••ld .al hi.r
in rui.e ziu .o..dea &elntr.
pre1:eerd" . Over de Ir.na tu.
• •• ceweld ell Ce.eldlo08
lIeid:"Bij de Yoadel.tr•• t
.a. dit kraken j.,barrica
de. nee.Bij 00de'll'a.1"4 ..as
d.t: d.ao.atreren ja,b1.ok
lieren •••• BiJ de .uait:1..
tranaport.n: laac" de raiJ..
Ja,op de r.:l.l. aee" .B1J kOD
.tate.r4 dat all.ea he1: par
lement gele.iti•••rd i. 9.
be.lt.aingen tero.l te draai
.n:'"-.-ie v.n di. reg.l .f
wiJkt zet de d.ur ••cen
'Wijd open voor eeli ••••n
leyinr ......ri. bet 1"ecllt
van da IItork.t.n b••list".
.• "e•• knokplo.g.a-d••oc ....
tte ••. ti.

••ar loed el' b ••t.a. tCH::h
e.a .aa1:.1 orit.l'la vOl••nm
V.n ThlJnl"-De akt:l.•• moe
t •• b.trekkin. hebben op
k..e.tle. die aa.r a.rd en
b.ctnaelell oa•• de.ocrati
."ho recht.t.at .'lf t-e..

3
Burgerlijke
ongehoorzaamheid
in Nederland?

'\Oan lehooraa••h.id,D.t Wan
aeer ..eneen het 1'.cll1: 'V.n
de .aohtbobb.r oDtkenuen.
4all ..ordt er een deeinte
gr.t 1.procea op.aug le
bracht. Die _acht nee.t
even eterk a~ als het: c.·
zae ontkeall wo ..d1:.Zo.1. 1a
di'V14uen en oDafll.nkeliJko
Ii ..oep.rlnc.n ••••••erki.C
kUD••D ..eill.ren, ilO kua
.... ook de.lorc... l.a"le.
'II'e1lerea o. voldo.nde "u1p
aaa de .acbthebber te Ce
ve8;Oeen enkel ••••nce
.teld ceh.e1 kan dan 0011:
eea bevel vaa bovenaf ult
TO.l'ell "aaneer de d.lea
dl1: on.oli.lijk .akea..Ook
wordt de do.ltreffendheid
vall aelt. de see.t enthou
Iiia.te politie eD le,er
bij het uitvoere. van hun
taken dik'lllijll!l .1:erk beln
v10e4 dool' d••ate ..a.rln
4e bevolking al. aeheel
vll'J.j.il1i.e steun verleent
dan .el d.... r.boo.t.De
.ta.t be:rtut nl.t: op lI:e
we1d, .aar de staat "be
scIl1)(.1:'· over 18V.ld zolan,g
de m.o.st. ond.rdane. dit
we••Glljk .chte•.
lIl.ar ook Sharp onderkent
h.t t.it dat _en.en ookal
zi.t1 :roe oDrecht z. vaak te
gen bun leweten ln 'tocll le
hoorlla.ea.H1J g•• ft vervol
geaa ••n aaat.l redenea
voqr gehoor.:••_beld, ••• r
bij het molleatal om eG.bina
tie. van rellenen Ca.t:.

Gewoont.
Anlt.t voor aanctieli
Morele verplichting
Eigen belang
PSJehoJ.ogiache identifica
tie .et de machth.bber
Zone. van onverllebillig
b.id

- Ollotbrek.en van l!leltver
trou....ea

Gaadhi benadruk1:e ook !let
belane vaa een vera.d.rlng
In h.t patroon 'Van I:ehoor
••••h.id. en ••••n••rking.Er
..as. zo be.eerde hij. be
hehoette aaa:
- .eu pSJchololiacbe veran
4erinc. een ..eg v.ll passle
ve onderll'erping naa:r ••lf
r ••p.et e. aoed.
- erkennia. door d.e onder
daan dat zijn hulp bet re
gime .0(e1i'k .aall't; en
- het eeleidelljk toe ..erllen
na.r het besluit o. sa.en
w.rtine .a g.booJ:'z.aall.h.id
te be8indigen.

l~~.jL[ll~\.,. .
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·\-:: ~~~ll~~~~· fcltà~' ~~~. l114~é~::·:~=:·(:::::··:: :::~_ ...r . ..•• het de fto•••D.ra.kbare."
~\ .euw••18.C ....rb040ll. ,e.e.a't

.?Lr. ~ . ~ . _ _, -._ . :::h:::r::.:·:::~k::a4~~jk
de greu8 lIaD zijn ...ebt 11&.01'48 tlleh dat er Doolt. 11ep oadat de ce laDS••e.
Bee. I ft P § TIJD TE ft ij G eeD 18'01' ...a. yolledlc Je- o1't1l040:. brall.••a ••• t ••pel
_S.net~.8: w.lell0••• sou be8t••D.D••r- 11ep.1Ia 0 ....1'1•• aet aandhl
iifiö;eï-tïët a%dwi•••• va. oa ..erd er ee.......t-g.rd. liep .e. ero"p va. Rlodoe_
cehOOl'lIa.abeid va. oDder- Aa. de ge8çbie••• ta va. bur- ..... vrijwilligerl oP••••t a\••••• her.or••ra •••0_- ••••• r••••••••d•••

d
••,'•••o••rd•• ','.jd.

daDen en andere ••chtheb- gelijke ongehoorzaaaheid die aeschikt ...ren oa de .anr••kbare. de e.,.. e.
bora.Ze k"nnen zo..el be- zijn een aantal naaen "er- ••s •• te leidea en te vor- ble14 lI.lt: voor de teap.l. .1 die boogdraTende t ••l,
do.1d zijn a111 .t1'&:f a111 bondeD.Rierbo"eD 18 al lnge- .en.De..e vriJ.1111.8"8 01'''"011028 Hindoes vlei.. geecllled.1'I.111 all theo"ie
ook. atschrlkkiuC.2Iowei co- ,aall op de Terbandeliac die w.rden .... rplicl11: tot: een hu. II.lu'411a.dl•••• , .1' w._ (dle overigeDs .11e8 bob&l-
..eldadi, .la niet goweld- EtlenDe dCl 1. Boet1e 1. 1646 ce1l'eldlooa opt:re4•• tijdea. re.. arro.tatle. en Sevaase- ye voledil ill) OD. ov.r te
dadi, zijn.Oolri: barg.rs ••- scllreef, "001' bea ha4 ook 4. voor de deu:r IIta.nde luia- .:I.•• t ...ff•• tot ."n Ja.r. a1:.pp.n aaar d. dll1ku•• l.
brull1en teg.llov'lu· 1Il1k.ar lI.ci.v.lli b.n.drukt dat pallne ea zo i81:en.i.f aose- Vit heel Indi. kwaaea .1' ia '.der1.~l.IIl.
saaoties.G.vange. ne.la. zoader de gahoorzaa.heid lijk. ••t <l.e .....1dlo.. vrij.illi••r. h_ pla..1>8 lD- Biunen e.n ••ntal ,roepen
iB •••• tal bedoel4 ala vaD de oaderdenen doll ••cht- _tratelie vertr()u.4 g••aakt ae••n.ZiJ ••1'4... niet •••1'- li'Cen au .1 ult:.prAken
s"raf teeen 4. oageboo:r- bebber eea kolli"er .oader Ala •• t.iJd van akt.ie le- reateerel, ....r lIea ••1'4 ver- OD .zijn .e be.l•••a ata.d-
lIaa.heid en aoll.at:al niet kler.a ie.Bur••lijk. 0•••- ko.e•••a 'I'or.den .1J de boden 4•••e af te .aadelen puat:. te foraulerea.

::1h:: t o::a::::::~ljke be- ::::....be,..d ..~r4t,.ook ve,r- ::~ ..::ed.:v::ad:eo::::;:~:;n ::a:=::ps~:::ng;:::~~ji:
n

:::11::::1::1':::1::.u~::e-
Sh k kl d .a.. e ...er aa. ea- 1 t all.r .Partij van de Arbeid

::~~:~:::e::::::::;a::d:o_ ::::::::::::::::~::::::::. ::n~~::~!:::::;:~ !:!::::, :!::~:::~::i::~:e~:r :::~:ot ::~a::a:::u::z~:nv::a:r;::_

verre d. beachillbaarheld de bur..e1ijke re,.rinc. I.en oonll1:.nt. sro.p.H.t acboa4.1"hoolte onder "ater. t.: ••'.,:;:::.::,::.::::e::-
..aa de bl'Oaaea aacht be- Eu caf hier.e. vo.r "oor lai4.;rachap waa fl.xibel. O. poll1:1e v....trok ••aar de
p.rkt ia.BOV.lIelien zljn Gandbi di. d. t .... barge- He"t w•• dan ook. Gandhl'a Cl'oe, b.l'vor••ra •• II.rden ale't op d. l&.1:st. plaat.
deze broaBeu .fbank.lijk lijka oBgeboor2laaaheid ia- atellillC dat iederaoll zl.111 v.rder -t.. lop•• , voord.t In d. o:U'ici.l. vredesbe-

voeJ:'d&-.ThOl'eau aehreef zi.1n .11.n 1 .o•• t !liJn. de or'thodoze lIineloell eea "egi.g.Onder 1.1ding v.a.
e.aa7 .adat hij 1 dal lovan- BD da.r••• z:ljn ". al ....1 aader a1:aadpua1: ia.aaen. de real-poll1:1&-ker Tan
.ea bad C.2I .te. ollcl.t hij dicht bij de bronnen ClIula- •• seat.ien ••aad.....aavaar- 'I'hijn (Dode....rdl) boog
w.i.erde belalltlag aan d. derd dle aeh'ter h.t vorll.. den d. brallaaa.en de onaan- zlch a.a 0:1'f1ci.le llI'erll:-
Staat -t. b.talen.Blj '11'.. 'V.n "ba.i.croepen" lI:lt. I' akba~.D. ,"00' over he1: verllellija-
he1: niet een a aet de .la.,er- B.1: 'Voeren 'Vall e.n .....ld- ~.ï!~~~==~~B~sel BI1:r••1iJk. Oall.hoor-
nij en .et de l.per1.lilltl- lo•• ,op••bare direete ak_ 00Ct - .aa.heid ....n ...nk.lijk .il-
.che 001'10' t:a,eD &e:l:lco. tie ni.t ni.:t cedlr11.erd de e.n opatandic. p.rtl.1-
De .aarde vaa Thoreau 111 door oude o~ Ilieuwo lei4er. r ••d w••rin o.a. Plet: aack-
da~ hlj de kloof hi.lp 0'1'.1'- _ar met een ..ia.el.ad lel- ••a zltt.a kO.ClIl tot e ••
bruggen tu ••en i.41viduele deraoh.p ceb.Seerd op " ..._ ruilIe uitl.1 vaD het. b.-
.kt:ie en politieke aktie. tl'ou.ea e. eea 80 croo1: .0- grip .a aog.llJk .1eb ,.osi-
Dit oadanka de neicinc di. g.l:l.jk. onderliDle overeea- tl.f ultsprekea over v.r-
hij al. peraooa Da.r oa1:- IIte••ine: "cone.n.u.... d.r•••ade aktie•. ». 2.0 Ka-
'tr.llk1n C aan 4.0 .aatsoll.a,- Ben andere .181: on"er••14 .8rtractie kre.c bet Spa.na
pij lI.ct..ij "as da oprich- 1:e lat: •• naa. bij d. ce- be.su"': de. tor..u...•• vaD 00-
ter 'V.n een 'We..kgelleenschap .chi.4.ai. van B.O. ia lIar- dew...rd .al'.n DOe alet ver-
in 11.1doa(poad) .aar hij tin Luther KlnS die er eea ceten ea de PvdA 1I0a .ioh
aocht n ••l' eeu onlliichtbare ..ljd ver.prelde en tn de toch .o.ilijk nu .1 uit de
v.rbon4eeheid .<I!I't d. lI.a1:u8r YB eal,a2l1n. ,e.ecep"oerde In ladi'1.30-1931 .erd d. .arkt p ...iJllea 0. atraka e.n

on d. e.uw1le 'lJaarll.den, allt1evOr8 ".11 .eef1: ..e1:en beroe.de lIout.ar. gehoad.a. nieu.e co.11ti.-reCeria,
ToCIl kwa. hij 1n aanraJI::lnc te _1r..a.Ook.l ie de poll- Gudbi en vol,_lin••n b.- .et. 1l.1: COA. te kunnen vorll-
lIe1: de ••• t:.achappij o.a. 'tie". Iiituati••1' o.rd.r COllue••00 .ara vaa 28 da- ea? ••1: opTallend Ce••k .c-
d09r de 1I1avera.ij. dit ver- conllervatlev.r en a-poll- con a•• r d••ee to hOllden e.pteerde dO partijra..d e ..
• toorde zija terugcetrokken tiekeI' dan in Buropa 1:och oa da.r SO\l.1: te 1I'i...... J)_ p.rtlJlt••1:uu:r d••••b.v_-
be.taan. Hij zae Ced.oacen i_ de takti.k "all lIurceli.1- B:rI"t1:en lIadd.a ••n Zout ver- lUIl·· .... d. lI'.rkltroop vaD
oa a.n soci.lO Cln politl.ke ke o.lelloora.allll.ld in 111- dras w••rdoor de o ... er•• ld V_ TIlljn. Wat houdt dit ia?
... raaderinl te ... rk.n.Hlj :rop••iad... blijv•• hang... ..n a01'l.0po1i_ op het sout
b.a.~ echt.r c.en v.rtrou- Sa d.t kan ••a. gebrek aaD had ..aar e ......1'.0 b81all_
wen in de gev.atigd. aetho- pr.ktl.ehe toepa.ainl ge- tlnC op ..erd c.lad.Da aar.
d•• o....eraaderincen 1:ot Doead _ord8Jll.De .ktl.e .a. liet ael• .-oOr ••n 1l0-
Iitan4e te breneen.Blj lIocllt vaa sinl waren ••ar door .eldlose lIa•••l0 op.t:.and
a••ond eea vora van akt1e Sandhi .ala.pir.erd.&et door he1: hel. 1 ••d.Toen de
die de eBk.linC Onllidde11jk 1I'a.roll 'laa 8ija ka.8e kOIl,\: aara vord.rin. aaakte, .a-
kOn 1:0epaSson, aoader op st.rk ••ar V9reu la aa. r.n ar a.s••le biJea.koa-
eea of andar. politieke ver- brief die bij .ch.... f uit .tea.. eroto optoehi:•• , op_
••derlne of ravolutia 1:. de gev.a,eni. i. 8irai.l- rui8nde toe.pr.k8•• boyco't
hoeven ..aelltaa.Bet allt..oord .aa .ar:lcht aaa aaD aant.l VaD 1IuiteIl1.ada••9_daren •
.at bij gaf 1I'a. het op•••- Jooda.,protellt.lltao •• ka- ,oa1:en voor d:rankwlnkel••n
ce. van .1ja ltehoorllla••heid tboli.k. g.elit.lijk.n. opiaat.ntaD.Btude.t •• V.l'-
H.t at.rk.t ili B.O ....el ver- Zij .. i Id.••••••all.ld 8n 11.ten rljkllilebolell,er ••_
bonden .et Oandbi.Hij 8e- voorzicbtigh.id ••ar.d$l\ ren korte atakineen,b0J'eo't-
bruitte de .sa. van bur,.- ea de .aC van o:oderh.ad.- actle& v.n ....kn•••r. bij
lijk. oa••hoor.aa"eld h.1: lillgell yolg.a.I:::I.ac kooa d. overhaid,.laook van "er-
eerat b1j .. ija .ktiell 1:egen ..00 .. een d••on8tratie in llokerlaCII•••t.oll.pplJeD,
het ZU1d-Afl'lkaalloa-rac1.. ..n voor dellon.traaton ver- ptt' II.Br ••rd \t.laat:.ing .e-
1:1tv de aldaar .an".IIlI.e Ia- bod•• g.bl.d verklaard 4.e1 ••1Serel, .o••isen atondeD
di.ra.Ia I.dla zeIl voerde van Bir.ing i ••1:l 1.n hun titel • • l .n .1' ••ren

:~LO::a:k:~:~z:;;:kb::;ad ::a:::d:e;~:~ij:: ~::~a:;ar- seweldlo... oven.non ea iD

our "Uhl. burlelijke On- W&aroa eit-ina,prDteat••r- :::;::~:·:::::l:::ad:::t~:na
gohoor"aa.bei4": het glne aen,boJcott.a eD.ovoort.? oa,.v.e .. 100.000 I.dHlr.
daar o. de ",.iC.riDII o. aan Ia O.d.rh.ndele. nte" b.- werd... ia CaT.I'l••niellea en
.nig••et vau d••taat ge- ter?U heett: .,0111:0••11 ce- k••pen ••1lt,ehoad••• Oe
hoor te 819Tl'ln.J:r zijn eea lijk ......n.ar u d.t .oudt overbeiel .e1:to alle .i4d.-
aantal v.rachillend. '\Oor••n zeglten - het i. na.eliJk Ion in .n d. r.pr••s10 •••
van B.O. dool' Gandbl 1:00ce- ook het doel "aa on ..e ka.- e1'90t: er ..ielen dodeD ea
paet.He1: oel'et:. 1. het p.,n. o. tot Onderh.nd8- C....o.dall.Uit.i.delijk .er4

:::::s:~.:::~:::i::kb::O:::- ~::::: ::d::~::1z:~=e;:~o.. el' e.n ...pea.t:ils1:anl1 o'V.r-

den .Ook d. "h.rtal", de &1.,e- criah te ..eZ'oo:rsak.n, zu1- ::: ::k::::;k::~::ao::::~i
::;;0;::::::4 ;::::e:e":;1t- ::ta:::·~::;:c::p;~;7"':~:· ...li8lde.B.t r.aultaat ...

•• "011 ..... rp1n.. 'un de Indl- ca'te..oriaeh .ei,.r't oa ta :::e:~ ::::0:::1'k::::~1van
.ehe aspera1:1ea.De t ••ed. onderhaa4elen, ertoe .e- de IlIdHlr••n het feit: dat
vorll is 4e ni.1:-ea••n••rk- d..oal·n 'Wordt ••• t le... ld- de Britten bun ale .ellJke

;::~e~:Dn:::":::::::;:, a::
t ~:~:d::t::11a~:::·:e::a.a- .oeeUn bahandel•• Ujde..

sezag.dragars,bet b 0 1cot:.1:en tieeerd ..ordolln, d.t lIen ::.::::::::~n al "oldoo.d.
van 8r1ts. produk'tea en van er aie't lan.er d. 011:8. voor In lI.t ru_.rilte :Duitsland
de 8cholen.Jea d.rde '1'01'. .e&lot •• k.a boude.". ".n 1920 .ild. de recht•••

::e~:r::;:::~:e~~::::~o:e Oe t::raditi.. v.n burgelljke .0narchl.Usehe bpp. ce-

..ord ook 418 beroe.de -2IOUt- :::~h~:r:::.::~: ~~~~, :~j_ ~::::lld:o::ed:~::r::: :::_

~:;:i::r::~:dz:::r:~~n:: ;:::b:~;dRO::O:~:::~:b:; ::::::u:;~::.~~::~~::::
uit:. de zee ale prot •• t t.- at ad op een b.uvel "teru" .telle. van een ultj..atu.
telien het Britae zout.oao- lat.r de "B.ili•• B.r." Ite- troll:ke••1Jn troepen op
poll•• D.arbij pa.te bij de Do••d. ip...et •••eld pro- na.r B.r11Jn, die zij ia-
"Satya.raha" toe.SatJa beren de .iastaDden 1"",cht na••n ••dat de recerine
Iitaat dan voor de ••• rheld te zetten.Z1J bl.even daar ..ac'Vlul:lItte.1I:cht.:r ••n al-
-de ••arheid van 4e li.fde een .antal dar;ell ell ... iler- •••••• IItakia. volcde ook
.n ••n.slljka .aar4ighetll- den hun bijd ....ce a.1l !Iet bij d. bu...eauerati •• Br w••
"crabe voor vaetbell'ad•• - atadel.ven vaa Bo.e 1:'111 1.- ,ee.. e.kele ateu. voor d.
heid, de kracht die zo.el v.r.n.Zij verkres.n :GO .on Xapp-patech en n. e.n ko ..-
4001' cle aktievoerders als overeenll:o•• t di...un status t. tijd 'ran oDdordrukklng
de onderdrukker. word't er- en leve....rbeterde. .oellt•••1jn 1:roep8. hun
".J:'en.Oit hie14 ab.olut:.e In 258 voor Chr. C.beurd. v.rlio. erk••••a.
,e••1dl.Oosheld ea het • .01- ieta v.r...lijkll.ara.Bet .a !n.llovoorte.eazo.oorts.Iu
lel'en sallen te ..erken •• t .Cln v.ldala. teruc,ell:eorde vele .erllehil1end. l.nden
he1: syst:.••• doo.. latrek- leg.,r w.ren hat ni.t '11... en o••t.aadic".d•• hebben
k1ag v.n alle vrij.illiC. lI.t h.t v• .."erpen v.a her- ZiCh derC.liJke akti•• af-
IIteua .n dOOl' het w.l.c.re. vor.ing.voorstellen door g••,.a14.Zo.el 1:ijd.nll de
va. 11.1119 flolena••de ..oorde- de lIena.t.Daarop aareheerd. bez.ttine v•• de J)uitll.Z'1I
len erVAn. l1et 1 ....1' aaar de vruchtb.- la de T....de W.reldoorlog,
Da.rbij bad IIlj lnzlcht o. re 1I'ijk Cruetu.eriUII. ba- .1••ebter het "ijaereD
vree. voor voor h.t .evaar :IIet1:e de "Bel1i5e e.r," ea gordiJn" ala in Zuld- ..... ri-
van .....ld door een &.ali- drei,den ••t d...ellti.l.. ka.Br zijn bO.k.n o... r Tol
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Nltie "BETMI. NIEr MEE"

MEUn "1!lZl!ft~..AQf1' n
Ion V8 JlIfSl"ERIlAM

Het Lonk dat akti~
haalhaar zijn als dat. 01"
lIIogelijkheden lIli.jtl Oll re~

kening te houden .et juri
d1ache en organiSfltl:tri.s-cl:le
problem<!ln, Wel il!> het van
belane: dat de all':1:ie. ook in
de 219 Kamer verdedigd blij
ven Yorden..Er llIoeten in ju
ni akt.ios gevoerd 'll'or4on.
ongeacht uitstel want dan
wordt Woenadr",eht UQi!: w",l
aaubeillteed, d .. z de voorbe
reidende werkzaa.heden kun
nen wor4ell. uitgevoerd door
maatschappijen zoals Volker
Stevin.Zovel VOOl;' als na
bet pa:rlementsbesluit (ala
dat negatief uitvalt) moe
ten el' akties van non-eoöpe~

rat ie ko.en.

act zwaartepunt van de ak
ties liggen bij de "Werk
niet-.ee" en de "8etaal
nlet-meell.ak tilils.
"Werk-niet-mee" wordt ook
weleens d. Rollandi t i a-dag
gen Illd.Ret is de bedoe
ling dat het werk een vol
led1ee dag word.t ncerielegd
voord.at l1e beslissiag valt.
Op die dag zullen protest
lIIallifestaties ue de.onBtra M
ties de aktie ook naar bui
ten toe zi.::htbaal' maken.
WellIlal dit in nauwe liame.n
werk in@: lIlet 4e vakbewel in..
mooten worden opg.ezet. El'
wordt geko1Oen voor de 1Oie1l;-

latier onbekend liIktie.iddel
is.Omdat die a1ltie8 een !lo
ge IIUHe vaD zelf-VerpliCh
ting elsell ill er direkt
zicht op wat er komen gaat,
ook dat werkt drukverhogetul
Wel worden er eis-eu gesteld
lu,n de aktitlll:
1.Massale deelna.e a~ ••ssa

Ie opciersteuninl.
2.Ac~ie8- .ogen niet :;ó go

.;:ri.ini18si8ee:r1l wor4en
dat dit J.e1dt tot ver
deeldheid binnen de vre
desbeweging en de bevolM
king.

3.Acties moeten gcn~eldloos

zijn.
4.Acties moeten in alle

openbaarheld voorbereid
en uitgevoerd 1IrQrdlita.

5.De vera<:hillende actiell
moeten op elkaar aanl<lui
ten en elkllar versterken.

6.A<:ties moeten herhaald,za_
nodig verll-terkt berhaaid
kunnen worden,

.r-==~

Het Lonk
Binnen de vredesbeweging
is het lIIet nalllB het LONK
(Landelijk Overleg Hon
Kooperatie) 4at de krachten
bun4clt van groepen en in111
tieven VQor verdergaande ak
ties.Ookal word dit overleg
voor ~en klein deel door de
veredeabeweg.ing ,6subsidi~

8ard. bet waren met. nallle
hun plannen die op 4e ak
tieconferentie 'IIIerdQIl. R"
we:iger4.'1'ocb worden Z$ in
vell\ll platforlllB bellproken
'!In bleek in de eer.ste hel:ft
van de aetie<:on:ferentiedag
dat velen een verbindina:
van de akties in l1e aktie
week wilden aet Vlllrderllaan M
l1e akties.Die druk WJiI,S er
ook vorig jaar, maar nu ..atl
ze er heviger.Bovendien
zijn er al een aantal inia
tieven al genOlllen, zodat
niet het LONK ln 41.., ver
drukking kW.IIl,maar juist
het KKNev t ,Door druk van
uit de disculll!liegroepen
kregen ve:rtégenwoordice:rs
van de akties die bet LONK
voorstaan de kans 0111 hun
akties toe te lichten.Dit
was eQn duidelijk signaal
vo-or het KKNee!
Ret LONK zelf is opg(ll:"icbt
in juni 1983.De lI.anle"idint
..atl de door 5 IKV-kerDen
en de N-Bolll-werkgroep uit
Delft gesObreven strategie
nota : "Wannelllr scgort de
vredesbe'li'eging 1"2et ble",k
dat ook andere groepen be
hoefte hadden aan een lan
delijk overlèg over verder
gaande akties.Sinds kOrt
heeft het LONK een nieuw
boekje geschreven waar dl!:!
planDen in uitg<ilwerkt wor
dvn, (Nee zeggen is nee
doen). Daarin word1: gekon
kludee:rd dat de tot nu toe
gehanteerde middelen van
protest dool' 4e vredesbe
weging noodzakelijk waren
maar onvoldoende zijn geM
bleken O:ll de regering Oj,tn
parie-llleat Qver.. taS té d ....n
gaan,Er 1Il0e1:en nu aktielllid
delen ontwikkeld worden
waardoor de regering wel
verplicht wordt naar de
JIIeerderhei<l van de bevolk
kin« te luisteren.
Wel aoeten de acties- ge
richt blijven aan het adres
van de regering en het par
J.elllent .Ien blokkade .b ij
Woensdrecht kan volgenB helt
LONK alleen als- aanvulling
werken, als appiol ,maar uit
l)u1tslall.d en EnjiCeland dal.
alleen dit onvoldoende illt
gebllltken.Ook door een 1II0ge_
lijke crlll1inalisatie en de
geografische afst.and ziet
hei; LONK oen blokkade llIl;lei~

zal.'. verlop'I;):D. Bovendien kan
j .. aan veel lIIensen niet vra
gen om lI'ekenlanc in een
tent te kampere:n.Het LONK
kiest daaroll vo-or akties
dicht bij de \ll"oon- en work
pl.k. g.rlcht op het door~

breklitn van de gehoo~lI:aam

heid van de bevolking.
Akties dle kunnen uitgroei
en tot Ilulllsaie aktiel'l die
een 'Vredesbe'Wegifig zicht
geven op een perspectlef.
Non-cooperatie(het opaegcen
VIUI. de lIledewerking) zien
zij als de best"" vorlll,Boven_
di ..n heeft het middel een
schOkeffekt omdat het een re~

Ik ~"'1OeIc " mij ~Idetle: "'form&tie toe I.. :etIden. De kOllen llk!rven i 1 lo5O maak
lIIo",r<>p"",glronu",_.

o 1k_Wftt. ...nstig,

o Ikbellvit,
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Het !liet er niet naar uit
dat het beruchte Volksp-eti
tionell.ent doorgang vind.Pit
omd.at teveQl pla"ttorllls er of
8gen heil in !lie.n 01 de 0);'
.al!.isatorillche kracht den
ken te missen.H.ar aan de
liIndere kant was er OOk een
rrote lIlatheid in l1e plat
:tor.ll8 a>1nwezig.Vel$n zijn
h.t apoor eBH beetje bijs
t9r. Volklil-petionement ? een
VoJ.ksoploop '/'.Ret opzeg-gen
van de bereidheid tot be
l.astincbetaling lIlien velea
weJ. zitten aJ.sOOk andere
verdergaand.e ait'ties .Haar,
ja daar staan de o!ficie-
Ie vredesbeweging niet ach
t8r, en dan komt- de breed
heid in C<!lvaar, dus ook dat
te.pert het entllonsiasJlIe.
Als de vl"edesbewerlng bet
laat liiceniluJ.len l1elen
ervan en erbuitfiln het ..-el
oppakken, ••t 01 zonder
goedkeuring vaD- het KENee!
Stilstand is per slot. van
:ra1t:ening ook achtarui1:gan,.

gen el' meer kan;!l.en.llaar
dan nog, het lXV heelt zich
eirenlijk al verkocht aan
bet ollltul'nen van de CDA'ers
en lIIocht dat niet lukken
dan moet de ·grote PvdA-winst
bij de verkie~ing",n voor
hen aanleiding zijn Oll
eieren voor hun geld tè kie
zen of te hopen op een wel
gevallige Pv4A-CDA-cOalitie
Het "voors-tli\!l" voor een
"Volkaopl<H'p" ie WQl een
der miezigerste die el.' ooit
w(lrden gedaan.Buiten dat
elltn "volksoploop" aanlllien
lijk .IIindergeorganiseerd
'kllnkt dan een blokkade.is
de te stellE!n eis ronduit
kolder.De "o-plo<np" dietlt Olll
een debat a~ te dwingen als
na de eerste Illaal toeh
voor plaatsing beslo'ten is.
De inzet iS llie"t lie eis
voor afetel,al1een een
ni.\l" d .. bat .En als dat 11"
beurd worden we ·geacht wee·r
de tent op te b:reken en
voor de tv te kruipen Olll de
uitslag af 'te wachten.En
als dat W<'le1"vel'keer4 uit
pakt wat. dan? Voor Mient
Jan houdt hu"t aan op.En
waarom wordt er gll'dacht dat
een volksoploop een slecht
besluit k.n keren? Als het

echt ~o'••açhtig w.pe .. la
waal"öm dan wS(lhtén totdat
:ze eeriil't een verkeerde be
:ltlissing ncaen?Waarom niet
gelijk al geelaan voordat
de beslissing i8 genOlllllln.
Bov.ndie:n hou je de kruia~

raketten niet tegen bij
Woenadrecht alleén.Als naar
voren lII-oet komen dat er geen
maatschappelijk draagvla);; is
dan lIlal dat ook 1n de glIJhe
le lIIaatsQhappelijke strue
tuur -lII-oeten worden getDond.
Door ziçh conelltkwent niet
over dtlcrgelijke akties uit
1:.e spreken verspilt de vre
desbelll'e,ing kostbare tijd.
Het voeren van akties van
burgelijke ongeboorzaaJII.heid
is wlilt anderl!l dau eén datullil
prikken en te bakkeleien
OVl!!'r IIprllkers o~ wie als
prominent achter het 1I0p
8pandoek lB.liIa lopen.Het gaat
Olll het groots-eheeps orgaDi
e·eren van een disk\l5l5l1e
over waar (Ie ..... "'118 van de
geho-:arzlilaaheid 1 ilt. En dat
ill itr. dit ealvin.:istische
land een lange weg.

DE AKTIECONFERENTlE VAN HET
K,K,Nee: 4 FEBRUARI 184.

hoorzaa.heid ingediend.Glitelll
van deze voo:rstellen werd
in de a<:tie<:on~ere.ntielltuk

ken 0PieDomen.Dit door toe
doen van lB..n. O'S8 on het
FNV. De PvdA heeft haar 8trO
aann..n .De opg••ev.n rildeD
",aa dat anders ••nlten .is
schien wel eens :IIloud.,n kun
nen dênke-n dat het B:XNee!
areee &ena :Bl)uden zijn.Zo
als de waard i8 vertrouw4
hij ~ljn g.s"ten.De radica~

lere groepeD blijken geeD
vuist; te kUnnen lIlak,us téM
gen hét parlementairilltiM
l!Iche geweld,TerwiJl het er
naar uitziet dat binnlltn
het overleg van de otfic:ie
Ie vredeitbe1i'eg;ing; (LOVO) er
lI'el 1Il0gelijkheden tot. over
eeDBt•••ing 1I0g kunnen zijn
Als de ,rol val!. bet XKNell"1
teruggedrongen kan wo()rden
ten sunate van de invloed
van do!l vredo!l8groepefi 11g-

Een der grootllte strllikel
blokk..n om de vredesbell'e
g:l.ng deze aktievormen te
laten -opnelllen in haar stra
tegie is heet Xom.ietee Kruis
raketten Neel.Rsast de be
kende vrede.groepen zijn
daar ook politiek.. partijen
zaal$ d(l PvdA.D'6S,CPN.PSP.
PPR, EPV vertegenwoordigd
alsook het rHV.Het KOlll.llitee
!lent een Dagelijtes Bestuur
waar de.l vanui"t llI.aken;
Nient-Jan.ala Joker van de
vrede.bewegin" Jfaarten van
Traa, vertege:nw-oordller van
de PvdA on Siene Strill:'Wer
4aCBen ik 1n. bee14?) van
Vrouwen tegea Kernwapens
en hoe kan bet anders, lid
van de PvdA, De greep van de
PvdA is daarmee groot, In de
voorbereiding van de "niet
besluit:vormende" actie-con
ferentie werden er 4iveree
voorstelll!:!Il voor non-CQ-op-e
ratte en b'll.rg.lijke oage-

van Ceall Schelling alvafl-t
een Voorschot bierop genO
sen: er komen lIla.t8ch.ppij~

ont'li'richtl!:!ude akties als
d'" overheid per I juli op
nieu.,.- de uitkeringen ollllallg
gaan,Ook de Dienstenba,nd
lijkt ave I' stag te gaan.De
Industriebond zal wel togen
blijven, het lIlal aan de an
dere bandl!:!n liggen ho. het
llitpak."t.Baar .e.stal ,",ordt
",r gekollleQ voor het Ittand.
punt van de voorzichtigste
vaD de gro-te bo-nden. zo
'lI"erkt dat in overlegstruc
turen. Uit de diakuIlsies in
de bonden zal ook "01 bl1j
ea dat. de pJ.all:tll:lag van
kruisrakett.n een geval is
waarin verdergaandlIl akties
overwogen kan wo:rden..Ookal
..ordt hi .. roveT in di .. lej!l
brief niet ge1'..pt. Tot op
heden heeft het FNV zicb
uiterst afillijdig oPilesteld
in hBt Komitee Krllisrakvt
ten Nee waal" het haar biJdra~

ge aangaat als tot plaat_
sing word1: besloten. Staan

.....:~:";'-., :0f::r::~~e~:n~~::::;e a;:ak
de FNV-vertegenwoordiger
lIicb als persoQn pOl!l1tiel
uit over (len I-uurs Wèl'ltOtl

derhreking in hetzij de &k
tie.ee1l: van 6 tot J.1 mei
of tijdens het jUni~debat,

"Wat d.. 8elgi.sche en Du:lt
IJlI vakbewegillilJ kan moet
ook in NederJ.and kunnen".
Vooralsnog kiezen alleen
groepen vereDird in het
PllI:tforll van Radicale Vrc
desgroepen • PSP ,Kerk en
Vrvd. en VrouwtJn voor Vre
de,waar het de officieel
vertegtJnwoordigde groeven
bètr-llt't, zi.eb. uit voor bu:r_
gelijke ongehoo!"zall.lllhéid
non-coöperatie.

llIent.ir, aoet.en tevoren
zijn uitgeprobeerd en nivt
tot re8ul'taat hebbvR. geleid
-De aktiea lIl.ogeD nil:'lt ge
l'icht zijn op obstru<':tie
van het beleid maar dieDen
zieh te richten op herover
vering daal'VIUa door de
daarvoor in Oll:!:'" parlellll:ln
'taire delllocratie aBngelo'e
:r;~Ul eu bevoegde instanties.

'lCammentaar lijkt we,lhaast
overbodig, \l'ooral olldllt
het artikCll ale kop hee:H:
BUI'rJ!ffPARLEliiENTAU MAG DE
PVDA PLAATSIKG VAN KM/ISM
RAKETTEN BUT BLOKKEREN.
Maal" toch nog enkele opmer
kiD8en: in de oorspronke
lijke not:l.tie van Van Thijn
(Ie versie) stolld eerst dat
de overheid zich "blu'dbo
rend" betoond floel!lt hebben.
N\I ia voor d", formulering
van "tiranniek" gekoluul.Hij
kOBstfl.teoa-rd lllel~ dat "er
eerst heel wat water door
de parlementaire l1lef:l moe"t
lI-trolll.en voordat dat ...anDe
melt.1k ia te makeu" •
.IeJl tw"'ede oplB.erkini over
de formulering dAt eerst
alle legale middelen uH
put moet.n zijn. In princi~

pa is in het parlellent hiér
VIiUI; nooit sprake.IlI.ers je
kan je gelijk altijd DOg
bij de volgende verkieilling
en halen. En 4a1:. is ook de
strategie van de PvdA.Ze
wil de kruisraketten tot
inzet va. ae v~u·kielllingen

.aken, dit jaar rond de El,l
rOMve-rkielllingeft aD ill '86
bij de 2e Kaaerverkiesillgen
Als er een plaats-ingsbe-
slu i t II'ord genollU"n zallu,
er n1.et oa trelllr,UI..X.tl1gen M
d."l.Het gaat haar er al
leen aaar o. dat de VVD
CDA-regering geen kontrakt
sluit waarin de lorlllu
ler-ing voorko.t all!! zou
de plaatsing ,&J.deD zolang
Nederland: deel uit aaakt
vaD de NAVO.I8 dat niet
het geval daD ziet ze de
verkieziaS8wi\:l.tel!. al bin~

n"".roll""n: "Ste. nu PvdA.
shu:m de kruisrakettên weg"
Kient-Jan-Fabe!" riep niet
ZOllllaar op 011II een dergelijk
langlopaad kontrakt niet
te acceptlilreU.
Eea aadere belaagrijke
g:roep is 4$ FNV ,Op dit mo
!Beat ill er een lellbrief
over burgelijke -ongehoor
za.ahei4 iJl. b&spreking
bij de le4en.00-k bi~r lfordt
w.... d1'il"tiK ge•••ten lIlet
Schuyt, Al &.:I'de1" had de In~

dust:riebond van het FliV
baar crens bij ak:tlea vast
gelegd: ala de rechter het
verbied, houdt het op.ln
die le8br1e1: konstateer4
het: rBV o.a. dat"het ver
.terkeu van de parle.entai
re de.ocrati. een nàtuurJ.ij
ke vakbondataak"t"Voorta
llcheidt de FNVJladrukkelijk
vormeD van Don-cooperatie
(nlet-lllee..-erkel1) los van
burgeJ.ljke ong.hQ-oraaam
heid.Non-Qo&peratie ill re~

del ijk aanvaardbaar.Daar
naallt vindt ze dat tot. Bur
,elijke ongehoorzaa.heid
kan tM1'detl. opgeroepen ala
blijkt dat een groep con
stant tot de groep va. de
"verli.eer." ia OD.ze .aat
schappij blijkt tto b,oren.
Op hét punt van de vérd.r
gaande kortiD,en sluit zij
4it niet uit. .la.ldde18 i8
4e radicale Vo.dingsbond

diep.te 't'aIU!ln.

-De aktilila kunnon al le lUI.

overwo~en worclen 111 een
situatie waarin de oVer
lIeid (eq een parllllll.lltai-
re JlIe&rderhei.d) zich e"n
en ander••al "tiranniek"
'ten opziehte van wezenlijke
.1nderheidsopvattingllll hee:tt
gedragen.
-Alle legale middelen, par
t.naGnt.ir Gn bu:ltenparle-



ael41DI o ada t 4 • •• aic b oac. • 
u·ell. t •• • ju r tdlea a pro11J l a · 
• •• dl• ••• .. pollt l eka • '- • · 
Ilias .. ao•dea ll.uooea ••rblo• 
derao . c.orwt Jl ••t offell.\ 
•otselfdo to . Ala er \oe • 
oeo aoco tlo•• boal l oo la l .. ,, ... ......... ..... . 
of c.. • o• of ae ardor• 4 •c• • 
•u plotaellaa toe•l •• • • • 
Bolla..a4Jti • • o r deo c••••••• 
Do • a e c.aaJ - a tec.-aaa - a.kt lo 
• erac •ll\ l a ao 'forre • • • 
d e al car1111ioa tiJd c ••••r -
d o a.ktle ••• d e • ••e1 i • c 
• •Jcerloc Oete a o leltel ao ttac 
dat ••t blJ de tea t o to caa t 
oa aoa t od1•1duool protoot 
tocoa do tota le doreo o to . Do 
aktie lotaa l .. olot- aoo boudt 
koe. olot botoloa • • • blJ•oor • 
beeld f 1 . 12 a l o lSo roco
rla.l daad• erkollJk IJeolu lt 
oa do rakettoa to ploatoeo . 
Kortoa ••a. attlo a poc:tflok 
op do lnulorokottoa &o r lcllt 
ea htordoor wordt ook 1•· 
hoopt dat ar oo a erot o ro 
croep • •• doolaoaara 1Loo 
wordew aoftiDboord . etadl d o 
paar aoaa.doA da t de aktlo 
• •• tart l a bobbeo atcb al 
2 . &00 •••••• ···•·••lel . 
Aao•vl lendo alttloo aljn lo 
YOOrberetellDI 00010 DO ft 1 la• • 
t a tleo OD do tbera oaotor"' 
acttoa (loJJe bo• la Cle 
••••d 1). 

om •••• , wordoa ... ••i · ·
dar• • ll t toa collovde a aoala 
do "' l ouw-olot· • ••"' •kC. lo 
wa.a..rLo c ap r ob a ard • o rdt o o 
bodrtJ••a:,dto •oor d e llou• ... 
• e rlua.aa.-.e d o o • tll e o la • 
a cllr1J••• 1 op a odor·o IOChc lil .. 
c.aa te bre a ceo . Dlt doo,. a iO• 
dol •aa bOJCOt a ook • • • de 
worll a o a e ro •• pr·oboroo 4to 
aeaoo a too dJe atc• kora•a
P•••r lJ • ot.b ol ••rklaard 
bot betrot koe bodriJf erop 
wljaoa ISat alj • • • desa 10• 
•••ntoo a••• opdra cht• • kun • 
••• ••rwacbtoa . (Dit l ao tot o 
wol'dt coprottoord la A.oator
daa waar blJ do bo1rot1oco ... 
bebaodollol ••• d•r1ellJ~ 
boalult wordt •ooraoatold) 
Daaraaaat lrr:uo_ooo er a ller ... 
lot ••rlltioo op bot "Doe 
o1ot - •••" u,ooa • ordeo ae
tloudeo • De ouasea t lo YOOr 
ooa .. Loor-atot ... • ••"-ak tle 
werd a.l codaaa , ot c .eto . 
Ho t LOMIC l a 'f&O o ootor d a t 
de c•o t r alo orcaalaa tl• la 
b aadoa a oot alja ••• do •r•
doabe• o l hlt LOYO· o•or l oc) 
•• alot btj ilot loaattoo 
lrularolrot t oo Mo o t . 
ltsa lf ttoa eo11 p aar k eer 
blJ b o t LOII•o•• r l•l co • 
wo oot . • tJa t odrak la d at 
be t •••r• l oa ••• lll • p . ..... 
••• coat dlo ••t ldeo ••• 
ooa-coaparat to wt J tea p r o
p-.coreo •• a lddol a kooitrota 
ût1e pl a•••• a t ood a •• • r 
pl a ttor oa o•or do otroop 
to t.l'elllloa . Op al c b bo ollo a 
• • • •1 •oor u lti& DI 1 aaa r 
bet caa t II.J or ook te traaa . 
Jeto •a t 't'OOraJ koo t door 
do ba tr a t ac • tt l• koudloc 
... llot , I&JCOO I let t.OJCI 
rtl lOOD •lltiOD ltUl tOD d O 
l aodol J J ll• •rodoa-ooe octoc 
o a .leo beetje vttaoodorla l 
bierop ia de '"letoe l · atot • 
aoo"' okt te d l a 1o•ooo • •• 
a tart la 1•1••o 1 a at or aoo 
4eF 1aodo l1Jit• coed.llouriDI, 
•••r doao all tie roovltoord 
d o a ook a tot oador taot LORK . 
Dtt l aa c.oto aaakt ook dul• 
doltjk d.a t •11 er au •oor• 
boroicleade • o rllaa aahodon 
voor •ordorsaaado ale. t to a 
tot a tand koaoa dt t vooral 
door dlo croopoa a oot o a 
word•• c e daao dlo au a l llle • 
••• voor dar1ollJk o all t lea . 
Groepen ao a l o b a atocroopoa, 
r•dtkale •redea,roopeo, a ot 1• 
ailltarlotoa •• dol•• • • • 
de Yrodotb•• • • l• I · Pl aa t oo · 
llJil aoot . ,. •••••• , ••• • • 
acbttt plao a luat Jnaa vvld 
•o utt.c••o ard wordoe wllloo 
do •orodoi-a••••• ok tta a a oe 
••• • • lla a a llebboa •• do 
druk kv a ••• ul.to eteaoa •oor • 
dat ar v a a alt • •• dot oa o ta
• • altuatlo 1etaaadold a oot 
• ordeo . 

5 Basisgroepenstruktuur 

Yoor bot •••r•• ••• •order• 
caoode a k t toa l a ••• •oro ... ... , ...... , ......... . 
Ori&Dloa t la ... 'fora cobl ellea . 
4ltl•• • • dit ......... ... .. 
tal aoaaoa u lt •oor al a atJ
a l I ttarlat t o c lla . a a t.l-llo ra
e a e ra te. Wooa aclrocttt -at••• 
lroepoo •• Yroowaa ..,00 ,. Yr• · 
•• l a Aoatorda a .Daa r la 
at••• kort ••• talot lor 1e~ 
••••• oa to koa oa tot do 
o prlcbtta1 • • • baotaaroopoa 
di a cUrac to okt la a te1•• 
allltal'leaa •• korawapo a a 
• llleo •ooroa. loo oora t o 
a tadellJil overtoa l a or al 
a••• • • t •• a fcooprokoo la 
o o recolaatt1. a o o a do 1 
woltoa, dat ot odeltJk o•or• 
1•1 •oor\ Co a otteo.Daar • 
oaao t aulloo er lnto raa• 
tto• o 't'Ood ao ltoa aa o a 11t•u
•• croepea op te rtcbtoo . 
Vaaaf 10 lobruar t aull • • 
er plaooao saaaaltt •ordott. 
dlo Ya a at aaarc. tot. oo aet 
jvot, ••a1' ooa landollJk 
bOOatepUOl • Ord IDb OUdOD, 
a ultea word oa utteavoord 
fto ••• aaat a l aoaprok:koa 
d10 \V DODD DODODil Ql\ A&I
W't'DdOOIFOOp,ll:r aak: • ea otaua
l roopllr iocoa we rdaa l•lou• 
doo e ord ••t talatlef •oor 
d a •ora tac ao •••l a o,otljll 
lo do opeobaarbold c • coott . 
Ir word eeo cllDiluaoto-a•o·ad 
••boud on la PA-' 31 wa.ar ••• 
40 ' 60 ••• ••• op reacoar
doa . Mot a e •ol.aoade a tu t la 
•••••aoatold utt bot 41 .. :"--D
o io e tull d a t •oor dlo • •ood. 
oord ••••all t •• d o toot tcb• 
tiac dla word ••••••• op 
dle • • o a 4 door d o •oorbor ol• 
dla101roop: 

bo•• ••• aorta tiJd doo• 
•roawao boaot 1•illoadea . 
Op do d a 1 , dat cl• D-ult ao 
loadadac ••• a c• tJade"O a t 
bJo ld O• or de plaa t e lDI 
a lo• • •a •• ala.ra • • ll.leldo a 
oeo l awea tdoa o a atra tla dlo 
la ••• ( att-)ttlolllla.d o •oor 
bot Duttoa lloaoulaa t o 1-adtc• 
do . Do draa,ll:r•c•t. • .__. d e ao 
ak t:lao ••• ocbtor beperkt 1 

a •da d oor llot ootbrollle o ••• 
••• OI'I&Dlaator taclle o trac• 
tuur . 
Deao 'fOOr"Oool deo t:Oaoa aao • 
dat •• beat aaodo •rodoab••• .. 
11.111 boel a ootllJk la o t aa t 
l a o a op boolteaaada a o aoa t• 
• • ol&l•aorel l l to r•••• r oa . 
ZiJ laooft oaa t a 10110 
atr-uctuur oo coort t• wo i
Dll rulata aaa aeaaoa o a 
bua/ baar woede •• • ao l:b ora • 
4oallot4 kroottor te utt eo . 
Da aroa l • lo••• •• dat ar 
aeo etauwe ora oa.1aa t1o •ora 
aod1C t o, ala ••••ull l ol op 
boet aaado aroopoo/OI'I aotoa 
tloa. wo dookoo d a t baata· 
c roopora de ••••t aotebU;to 
•ora o1ja . 
Yat aljD bao toa roopoa pra 
cJea?: 

dli'Ditto a kt t ea oodll . 
TO I ODO'for ba t oadoao1tr a t:.l
o ab a llarallto r ••• bet a llt
ta r 1 oao a t o lle D •• o••• 
opoab aarlle ld. Toaoao•er hot 
o•orat.oldiC a•o ld o telloa •• 
•••• •••• ldlooolte1d( u , .. .__. ... 
ct po) . Wo aulloa a olldatr 
a lJa ae t aada r e allt to o • • • 
t.urcol llll• •••••••r••••-'• 1d 
DD DOD•COOPOI'Ot la Dl co Oa• 
doro t ouaoo . oaa awaal'topuot 
lilt oc lltar 'b iJ d troeto , _. ... 
tloa . 
Teo a lotte : Wo , r opaceroa 
oeallo ld la dt•arat c.ott . l o t 
1 a d aa ook a iet oaao bocloo 
I l o c o o ••• • •• a le. llloataa a
do 't'rodoolroo,aa "' toa t e 
••lloa "'. a ao t oaro a ,aa a o o t o a 
a lo ••• ••••• 111DI •••1• • 
worda a . Ookal a lJa d o oador
llDco ••r•cbllloa tueooa do 
••rock lll e ade •rodea croopoa 
,root . • • •tactea tliot liloo t 
llolaac rlJ" o a do oadorl hco 
a ollda rt tot\ te llaa odlla••• . 
Do drol1t• c • • • ••• atooa • 
• •ratottct a c t. a oat ooa e l
l oaaa l •••• • ••t t.oo td 1 .. 

Do oar o to • •oact la •••tor
de• ••• aocat ••• otlacb to 
ootaoa. de tweede aaal &at:. 
e r a l oc)t.ot h . lfaaat dit 
iolatlot alJa er oo'i: taia 
tt o voo e l oader aoaoa . or 
a ljD er plaaao a . Oa DOD lt O• 
aialro•pe tructuur op te 
&ottoo la Utre cht •• JU.1 • •· 
• •• . ID Aaa t.ordaa la 14• 
dor a •••l "Ooa t aa t. ar wal 
ctoaollJ'i: b ehoeuo aan ••• 
dorcel iJk• at:ructuvr oo 

.. . .. De tot •• toa •••olad• 
••1 ia Wede rl aad ••• p arl o • 
aoot e lro dr-ok aa polttloko 
l a bbr •••ft aoa a l o t tuoaea 
lot•• • tot a f a t•l ••• pl aa c.
a lal • •• krvl a r a t otto a • .ll a 
•• polltiallo a trlJct beperkt 
blijft tot do parloa oat:a t ra 
ap olroao t a . • • • wordt. o . l. 
at a t do aax l a ala • rolt utt • 
coo etead 4l a •od.t• ta aa 

Ah,...ttll &IJ hit DuiUI Coosulut 

t.e t door ooa 1•1• ••• •••
• oord ooll ••• • •rllaltjll 
• •• t e l a c.ea alJa. JCoo •••· 
1•• t.a • •• doaal • • • tll ea 
k taaoo •oor 4trallto oktt.oa . 
waoria •• do •• t ovort r e doa 
•• da a edo warktac wll1•a 
op•••••• ••• ao • 111 ovorbot d , 
• • wlll o a olot aaot~~e taleo 

aa a lot a oeworllool zo• a 
o•erb atd a oot polltloll •• 
aaatacb a ppolljll coloo l oord 
wo rdoa.lot drotcoa al l oao 
aot doao okt 101 11 oo•ol
doeoda, wllloo da all:ttoa 
a t ac oa d a a aal ar au. aao be
IODDDO a ootoo • ol'doa . 
I lade de lertot • •• • 13 
al Jo ••roclllleada a ro epa o 
bloaea do •redoabo•oa to c 
1••• pra tea o•or "'"OurcollJ 
Ilo oa c elloor••••••ld "' . Ja Aa• 
o terdaa word lot l oodpl ao 
opseate ld . Dtt ••• bedoeld 
a lo Iloall r oot alltloplaa co
•• • ••• ••••lljll •••rro a • 
polloaabea lult • •• do r•a• ... 
rtoc . Aao do a adere llaat 
wol'd a ot ••' l oodpl a a • • 
k o t De lftee plaa •ool' aoo• 
eoeporatle d o d t•••••1• 
O'f OI' •ordOI'IO&.odo alltlOD 
aaa1oaaeacotd.D1t toaoa do 
alo • • a do l o ldtoa ••• 11\' 
• • a adoro •re dea bowoc1o1• o 
la l 
Yl a t •oor Cla a oaer'fallaotto 
otad jvat.••r 4 plotoe t ta c 
do o lllta l r e ~taa i e biJ 
Wooaadroc•t ••• • • • •••• a l e 
• o•oatuelo"' Jollatte • oor 
kr•tarallattoa (t.o t loka tto
bo olu l t) .Oacta alto a ll o cu e ... 
lluaatoo. dl a ar a l •••r 
burcoll Jlto ODIDII:ooraaaallo14 
ca•oo r4 •area . bl ollloa û 
tio D '• • •• dit o•orro a po
lt a c•lll•• lult. • o • ll1J k ult
•oorba a1' . Yrocteeakt l•t•t•• 
uu A.aa tardaa • ildea llrul a • 
puatoa la Doa Haa1 •••• ba• 
wottea, o a de d.1'Uk rood de 
p a Flo a oat oiro debatton t:o 
verbOl DO. 0. a . door cabrok 
aan YOOrboreldtac ••rlleSI 
dat a oa taaaa . 
coa •otc•••• a• l ••••taotd , 
eaal'blJ (opolouw) aopFO• 
boord werd ll a a•a a rdl l ta 
roacoren/b a a doleo wae olod 
eo•oab e r, tooa d O oorat:.o 
k rul oraltott o o ta lalalaad 
a rl'l•oordea o a do aaak o a .a t 
• • • de Pe r a blaaa ·Il la 
Oult a l a a• •oor do d eu r 
etoad. Ir word ••• l a•aa t
do a oo o tratlo •••oudoa 
rJcllttoa •ru a o lloa aulaat 

Daaraa wo rO • • t .... 

WlJ •erataaa d aa__road.or •tel• 
• • . lloebto 1roopoo • • a ••a
••• • dl e e Ua.aa r lOOd keaae a 
011 'l'ortr ·O•• •• · Ja ao •a croep 
.,_. J• a lo alltl••oo rd.er/• 
ator Dlet allOOO ea k\10 j o 
terua•a lloo op aodo ro •r l oD• 
d(l-DDO)D 1-o do I I'ODp.I0'90a• 
d.t oo kuaooa worll.aaaallodaa 
c-oaprold eordoa aoa4or dat 
•••••ct do "latoraat io"' a t a • 
loopt: . aeo ••• t oaroop •oort 
•ooral dlrollU olttloe , ctlo 
·····••liJk wo r do a 9001'b0 • 
rotd •• e• .. •• a l\lo•rd. 
ll'ko b aota1roop boo tt do 
YrlJbald aa l t llot t_olatio f 
tot ••• o1l tto te a eaoa . la t 
ta we t do bodooltac lloat all t 
t o boudoo a ot aad•r• b aa lo• 
croopoa. aodat •• ak tloa ba• 
aproekb a.ar bltj•oa . Al a a r 
•• • r • ••••• •oor ••• (d.i• 
ro.k te) alltSo o.odll al ja 
word.ea e r 1rotoro • • rta do
rlas•• ttotead. 
Ia ••• o trcact.uar • • • b a ala 
croopoa ie • r •••• o p r ·all.o 
• •a ••• boat••r o t d tl o ... 
loldJac . leo lalt.'fOraial kaa 
alleoa d a.a lokll:oa alo ar 
•••o•a aolld a rltoJtaae•ool 
•• ••rtro• ••• tu.oaoa d o 

a--roo po a oodorlt..ac • •• r e t . lr 
W'Ot·dt IOO troofd DAAr COD• 
• • • • • • : dwa baa l v itoa wor
doa c •••••a a ot ••• oo 
c·root a o a ollJit• ••• r·d•r•••• 
•66r e a llofot ••a aloe • 
c ••••• ••• ····-·•t .... !laat 
"'la.la•orao• ••• ale•• 14••· ... 
Soa ot Ftac.taur oa O•orloc 
••• b aat ocro o pea la • ••••
t l•ol. Zo 'lc.o.aooa • • •••1. of
toktlet •• floatbo l ( ra-) 
acoroa op 'lc.oollo l • •• k roa
ltol a ••• Clo 1'DIDI'1D I •• 
••••• talatto••• oat ptool-... 
Wo '91DdOD bat bO)ODII'lJk o a 
ala bao t aaro e poa oa•• otcea 
vitl••aapaat:.oa • ••t t e atol• 
l o o.%0 ll.uaoao we du i dolljk 
aall:eo . wa t •• aoaooa eoll ap
pollJil bobboa. d•l•o 1 a ot 
a l b e a t:..aaado •rodooo raaa t
aatt a o . laar ook, wa t oa a 
ood o r a oboJdt. wat oa ao 
ot•u•• 1-obr••l la . 
vorder • 1-octo.n •• bo t bol•• • · 
rijt dat •• ooa olo t bltod
o t a r o a op de 'kro i arûottoa 
a.lloea, aaar • •rba.odoa •••• 
a ot bot al lt.t a r taao ,•r ov• •• ... 
atrlJd •• d o oooooa Sa c"• po
Utl•ll . 
laae t t oaa l o a tdde loa dJ• 

aiet i a •• oora t.e ,taet.a 
•tJ •• a l • •o t aaado e a tl• 
,.,. •••• r ..... . ............ . 
Ook ket o t ado •• • •• tijd 
weer opaoetarto "'l aa do11J'i: 
o•erlot"' • •• b aatocroopeo 
t e coa " • r a ea r c t o k loe t 
•oor ••• o•orl•l waar aoaat 
. ......... , , ••• koa ( t r aa apor ... 
toa:atoawa lleroooat ral o o ) 
ook aaadao•t wordt: booteed 
••• aat l•a ll1ta r1aae oa 
Woeaaclroebt, Da ar• •• s.a ••• 
bol aacrtJil plattora YOor 
a at l• a lll t a rla tt a c be a kt lea 
•••olupoa . 
Ook biJ a o t al laaso (ro) 
tlJd dl'ea load• Aotl - al lUa 
rlatloo• o•orloc la doae 
oat willk ellal op c•••lloa . 
Do • ol a oaclo llool' ••1 ar 
utt a obr o14 aepraot word.oa 
••• ,. ••• • "'atow.o llcbt 1aa • 
a atl• a llHarla t a a . lot aou 
• •• cooda oatwlkllol UI a tJa 
a l o bolde l a ada llJko o•• r· 
1 011• • biJ e lkaar aoecloa 
1••• o l ttoa , t oaeer clear 
••t iloat aaado a.at l - a lllta 
r ta t Joo"• o•o rloa , aaaa t 
aStwtaaol l DI .... o l llaoro 
l aatata atouwtjoe, ooa ... , ... 
ai a alltlo · oad e1"aeao a4 o••r-
1 01 l a . lot • ord l ....... .. 
411 t lJd d a t do r adlca l o 
d o l o a ••• do • r odo• b•••al• a 
• •••••roopoa • • a at 1- a tli• • 
\al' lat o a a l llaar ••• • •1-adoa 
ltalddoh la dlt laDdeUj~ aacl ... 
ail h .ad oteo O'f'Drloa &•boudan (2)-l 
Ir vaa aaa II'Ot4 oplc.o.t a ..._.t 
~;~ltwhooliaa tutle D buia&rDe'p*U, 
loakero. s t ouq:roe,.o VAS. eo a.:nd
ailltadoten .Crota •hpra.koD br--n 
ar alet ult' wl eon 'I"'Oto tel 'lOOt' 

oao dhkuaa lewokaAd balt epril. 
lat h ou noa onduldaUjll ot dft 

dO!~l~ ... t.: ............... - .... .. .... - ..... - ..... -
Da radokt te • • • At•at .-u 
alo ••~"•ole bierop 4oor
• • • • ••' • • r•l •ll•• toa • • • 
bot ••rdoro • •rloop • a• ••• 
baa l al roapoo-atructuvr l a 
DD o a do •radoa• •• aatt - al • 
llta rlatiacao ••••1t•a •• 
bot LOMI.Daara aaot a al a r 
la .. et YOl1ea do a •aaor 
aaada c bt •ordoa aooc boalloa 
••• do aaawoatco ot oatbro• 
tead e pl ao a oa tot I .o. la .... ,. ......... , ........ ,.d 
ia ••t Plattora • •• a adlc a 
l o Yrecloacl'oopoa •• wordt 
ar Ja coaaaa op do YI'DOI 
• •• r ••••lcllo ao tl'a lat•••• 
waar .4oor • te ade aoor a1lt 1 .... 
'folt • a•• ia do •rodoab••• 
I!!IJ. !! ... !!!:~! ... 1!!!!!1!:. ....... 

HIEUVE AKTIE$ 

ltet •I~ ge-t Mstordale 
lnlotlef tot vono1ng von buis
groepen In de vrtdH-/ontl-•111-
torlstlsCIIe bewglng I!Hft "" 
plan opgesteld en vervolgens 
een drle t& I wrtgroepen nn de 
sl•g lat.tn gaan.Oit pion ... u 
4 fosen: 
1- vonring ••n -r ~.stsgroepen 
In •I (I •I 7) een dag van •on
t"'ISt/0<1.,..-· In Msttrclul en het 
voorsul .. dit OOè In ondel"' 
plutsen u cloon, 
2-•n blokkade bij lloensoll'KIIt op 
1,2,3 jllftl.llust ûtl tvoertn ook 
hier veri>reden en de lioslsgroopen
struebJur uitbreiden, Ttvens kunnen 
dur plutseltjl:/reglonul •fspro
ken worden ge. okt lloo Dtt el tur 
In de eigen o.gevtng ûtles te voe
t1!n tegen het plutstngst>Hlult. 
(ook wel •lull!'lannen ge-). 
3- Uitvoering •hl'lll!)lonnen, 
4- ltet .. npdken van de bo<MMrk
:ullhtden. 
Er Is een wrlegroep gevor.d dit 
zlcll be:lghoadt •t de publiciteit/ 
en voorl1dttngs .... vondtn. Van deze 
laatste zulltn tr vanaf eprtl 4 
gehouden worden, 
Een tweede Is bezig lOOt de •onn~s
tlgt dag• voorstell en k-n nog. 
Etn derde "rkgroep (die In bu1ttn 

:!!::~:'~f~:k~~tl •nkt phM~n 
Hun voorst~! Is: • .., bez~ttlng op 
1 juni, ~n als dit or.ogeltjk wordt 
geuakt dan ren blokbde .Op 2 juni 
een blokkade en op 3 j uni ttn af
slult~nde -stratlt, Dt blokkades 
zullen olleen liJfeliJk lijn. 
Elke regio of st1d ._t I poort 
voor zljn/hur rekenlng . ltdero 
poort heeft haar eigen ovarleg on 
zorgt voor de aflosslngen.Uit elk 
poortov~rleg worden vertegt rwoor-

:J::~t!~!,.l:t:O~ :!lur:n 
geno.en kunnrtn vcrden over dl 
totole ult.BIJ ti kt poort ko-t 
ook een otgen tentent.o.p.~t
·kotft kin 0.1 , 6o..- t-.lbtlo
apporatwr en notwrlljk dl be
kende koorters.Bij tik unUnkOJ9-
ls ook een ~post en een lnfo
tent.O!> 3 Juni wordt t r ten •f
slultende dellonstratlt golloudtn 
In lltrgen op z.,.. vtor langs diver
se •tlltalrt objtkttft wordt gelo
pen. 

:. ~~~~~ !:" t=,1=-·'·-
groepen -ten k-.. : 
t:NF-Gl!OEP 
1"1'0-GIIOEP 
POEX-IROEP 
DEl«)-GROEP 
BEZUTI"GS-&ROEP 
PUBlltiTEIT en GOORDillATtE 
BASISGIWEPEII !"PO GII«P 

infonutte over deu voor0trt1 • 
dlngsgroep blokkode woentdi'ICht 
1.2.3 juni bij pott!MJ! 6102ll 
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t.ANDELLJKE AKTIEDAG -- AUIEI.O--

PAASU'I'ERDAO 21 APRTL 1981 

Xernenerpe en k:er-nwapen_a heb
ben all es aet. e lkaar te maken . 
%e vormen auen ffn Si&aeae 
t weeling. Het Ultra-Cen tril'\lge
projekt in Aleelo a~lt een 
belangrijke rol i n de ve r apre1-

~~a~: ~:r~::~·::~ !~c!::~~ikt 
doordat de Pakistan dr . khan 
geheime atooJil&es:evena onder ogen 
had gekregen bij UCN/Urenoo. 
llaar ook landen &la BruilU 
en straks T'aiwan worden 1n stut. 
gesteld om ~t Utl'enço .. uranium 
een atoomwapen te maken. Dit 
moet stoppen! Nederland mag 
niet deel nemen aan de export 
van grondstotten voor atoom· 
bommen. Oaa.roi!J eisen wij de 
sluiting van d.e Ultra-centri
fugetabrieken van Urenco. 

Op 24 ap r il ia er een aanife e 
t a tt• t.o htt eentl'u• vaa Alae lo . 
ten fakk eltocht naan do UCN 
len iot•rn a doa.aal koaar•• over 
de OCM eo da k•rovapellver•proidioa. 

Organisatie : Ko•ltoe 'Goon vrede 
•et ke rnenerg 1t' . 
He••orvog 22, 7671 JA 
Vr1 ezenveen. 
Tel 05499-4657 on 3497 
Giro 52 . 53 . 153 tnv 

GYNK t1 Al•elo 
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VERSLAG BLOKKADE UF&-TRANSPORT 
Voorbereiding 
in het kort: 

Er •iJn drie ondenoeksgi"Oep· 
jes geweest en er zijn al evenzo
veel keren voorbereidingen getroffen 
voor een a.ktfe. ~eerste her liep 
het stuk door een venaeend gebrek 
aan aktievoerders. ~ t>oee<le keer 
wtrd uftgevoerd mnr vond haar gr;)f 
doordat w door het plotselinge vet'
kr1jgen Vin een transportdat~ een 
aktie binnen anderhalve week op po
ten wilden zetten. ~~~aar door de 
haast te veel onzekerheden bevatte. 
Oe derde keer. nu Mt 
van zoveel IlOgelijk 
de. 

Oe eerste &kt1viteiten rond nuc1t
at re transporten ontstond op het 
g..,.ldloanoverleg in 1981 (Amers
foort). ~ kennis binnen de bew· 
g1 ng over deze transporten was teer 
gedng . Oe 1nforaatie lag zeer ver .. 
spreid en dit groepJe is lange tijd 
bezig g"""'t 011 de 1nfo.-..t1e enigs
zins op ... rijtje te zetten. 8egi n 
1983 lagen er duideli j ke gegevens 
over het Uf .. 6 transport en ontstond 
er een tnit1at1ef voor een aktie. De: 
overheersende gedachte was ~n lu
dieke, .. ar geen blokkade . Vooral 
uitgevoerd door langs de route wonende 
11tttevoerders en aktiegroepen en ge
richt op de plutseHjke bevolking en 
reg1ooale pers. 
Er werd nog vutgehouden nn de schei· 
ding binnen de AXB 1n gewóldlozen (la· 
ter: de niet-.. teriaalgebrulkers) en 
ntet-gewldlozen (wel-,..terlulgebrui ' 
kers) iets wat wel duidelijk gebleken 
Is alloen nog ... scheiding uit de 
oude doos te zijn van toen er- nog 
.. n bloeiende beweging bestond. 
Tijdens de dUIIPingsakties In '82 is er 
In het aktieve Noord-Holland ... trans
portgroepje opgericht dat t l ch •t ECII
transporten bezig hield. Dit leverde 
een dufde lijk beeld op van de stra
lende pakketpost v•n de vei"'Schillende 
bedr1jven op het ECH· terrein. 

kord aantal overleggen binnen etn I 
~:tto ... :~ ~"te~:1!:e:~!t ·~!~l.;uu Engelandvaarders 
1110111ent bl!Of het ondu1de11jk hoeveel 
ansen er zouden ..edoen. VUrQII het 
transport niet is kor-en Oj)draven op Vorig jaar, 0111 preeles te zi j n, 
de juiste tijd, tervijl in het tonne· 26 november klokslag l , Centraal 
tje resp. in Apeldoorn uten te Station te Anlsterdam. lfe gaan van 
wachten, zal wel nooit echt duidelijk start • t fase zoveel I.v .m. de ge-
worden. We l Is duldeHjk dat door de plande aktie 001 een UF6-transport 
haast er te veel onzekerheden nood- :r.:~~k!',!~~ie~r.·~. CX:~ ~~'!.!~ 5 
gedwongen geaccepteerd IlOesten wor- •1nuten t e lut. Altereerst de trein 
den . naar Rotterdall en het begint lichte· 
~t~o~!~~~~~~ ~t::a~~=·~~~ee lijk te waaien. Haar net op tijd 
de noodtalk Oftl a11~ eventualiteiten :~~:~g= :~ ~~:e~/~!td~t~~
rn o~~=r:.":~z~ :v:~~r h!:r::~ pertJt de vergeten lhennosfles uit 
'week van de akt1e'te prikten. en dat de trein. Het ts drie uur dus alle 

we zelf zouden g1an posten bij Huil ~~~ Ö, :~: ~=~~~~ ~~d~:~n ~~-
zodat w zeker tfisten dat het tran$.. een kwar'ts·wekker: dit werkt zon .. 
port eraan kwUI. en dat we zodoende der demonstra.ties. 0111 vier uur ve,-. 
12 uur de tijd hadden <11 het 1 111"11 in trekt de bus naar Europoort. Een 
.. rking te stellen. ~ aktie kon zo vriendelijke .. neer belooft ons 
~~ter bekendheld worden gegeven en sinaasappels Klokslag 6 bevinden 
".rd veel tijd gestoken In het schrlj- .., ons in het ruiM van een f lat
ve-n Yin Hn brochul""t die vhk voor de hog-e boot van Horth Sea rerries. 
geplande week zou worden verspreid (en "Of we onze ffets even wilten vast
opgen-n In AFVAL 18) en bij de pers binden?' Het zal toch niet w111en 
1n de bus zou glijden. stomen? Kf lometers trap naar bov-en 
Etn sptn.nend .,_nt voor de aktte wu weer. Afdeling C, 'slaapstoelen'. We 
CS. eerste 1andt!11jke vergodertng. Ket eten brood ~~et qe1tenkaas. Roept er 

Ha het debakel vtn het AJ(9 .. d1skuss1e-.. wa.s eêft hele opkikker Otll te z1e-n dat een stCKn 'of we naar dé eétzaal wfl· 
weekeinde ~~et de diskunies over de tr zo'n 35 ~~ensen utt het hele land ten JcCIO!Itn1' Nou ja. wij hebben OHn 
cMc:•ntnhr/çtml.r"o1o okt1es (londe- eenwezfg waren. die aan het e1nd van honger , en een beetje decadent is dat 
11Jk en regtonul) , ontstond In"._ het overleg enthousiast vertrokken. koud buffet toch ook wel. H..,.n we 
sterdam .. n onder:oeksgroepje •t Oe snelwegblokkade (Apeldoorn) was soep en ~tat. Hee, .. valion niet 
een dufdelijk ander karokter. Uit· voor zover wij het konden bekijken tot op. ~boot deint nogal uar 001 heeft 
g11ngspunt was voor~l; hoe kunnen we tn de puntJes geregeld. Ott kunnen we telfs de pilletjes niet vergeten. Het 
binnen afzienbare tijd 110t een aan- niet zoggen van de blokkade bij AllMlo voelt li chtelijk stoned maar het 
!!}. ::~~~.~~~"=~~~. v=~~t~:: en achteraf gezien het persbeleid. houdt de mug op z'n plaats. Als alle 

doel van de akte1e zou zijn het be· De Almelo--blokkade, waarvan wfj von- ~=::~':~~~~ ~~~ne.:e~i:!nz:;:~:: 
kendheid geven aan het feit dat er den dat dte er zeker IOOHt ltCIIIfn c. j e gaan wfj op inspektie. De sinus ... 
honderden nukleaire t ransporten door als u1tw1jkblokkadeplek te dienen appels gevonden. Eerste klas 3, twee-
He-derland rijden. Er werd kontakt ge- als het transport 011 wat voor reMn de kllls 2 en w1j geen . En eoGht de 
zocht •t de al bestaande groepjes dan ook plotseling een andere route boot vergaan dan hebben de slaap· 
en .et behulp van de beke~ skrip- zou neeen, was niet voorbereid. Oln· hutten-passagier-s Mf'l zwemvest en 
tieschrijvende studenten werden de dat ..v Oi!n stille hoop hadden dat het de slupstoelen mogen zich e.-.. slaan 
verschillende betrokkene instanties fên en ander wel door de groepen uit op het. dek. we nemen een kijkje in 
Det vragen bestookt . Vaar'na dt Hrste Almelo en omgeving voorbereid kon het tut•, auto's, truckopleggers en 
voorbereidingen voor ... aktie ver- worden wilden we dit onderdeel niet een flets . 
den getroffen. ooi< nog eens 'centNal' regelen . Dit 's·Ochtends 001 8 uur (guur onze tijd) 
Het ur'an1ulfl'"hexafluoridetransport gaf toch veel eeer IlOtil ijkheden en we verlilten het schip in Hull .. Daar 
vonden we het interessantst van... zo kree-g de Al~~te lo·blokkade pas twH worden we opgewacht door 008 oolc eet 
wegede publiciteitswaarde en Ollldat ".ken voor de aktie enige aandacht. fiets. ze heeft voor slaapplaats g.-
".daarvan het best op de hoogte wa- Ulteidelljk hebben een aantal •nsen zorgd bij 'frtends of earth', drie 
ren. Orte Hnken lagen voor.rde hand: utt Almelo en later Groningen op zich kwartier f-iets t n van 1St.George~ doek • 
1 de link met Namibië, alwaar een groot gen011en oat een plan op te zetten en Trucks kunnen ook op zonda~ rijden 
deel van het uran1 UII vandun kOIIJt. uit te voeren. Wat we toen nog niet du~ nee•t 007 de eerste Wllcht op 
2 de link 110t kernenergie, het is de wisten ,..s dat het transport zo hll!)· zich. Het blijkt oooeilljk .. een on-

f~t~i~~a:.,~~~=~:!~1 ::·v~~ ~~":f~ e:~e.;':~~~1~:ste opvallen~ postplaats te vind.., . Oe 
qrondstof·direkt als indfrekt voor redenen ara erv11n uit tt gaan dat we 
atoo.apens. niet 110sten proberen 01'1 na een blok· ~ 
Bekend was de route van het trans· kade bij Apeldoorn, of indien het ~ ~ 
port, ook de auto's (wt hadden er transport er niet was langsgekOI'Ien , 
fot~·s van dankzij een eerdere onder· ttt ..,oldoenft tfjd zouden hebben om 
zoeksgroep) nog v66r het transport In Alooelo aan-~ ~ 
• e wisten ooi< dat •lnstens I maal ,..zlg te zijn. Kor-: de stopploeg 
per week .. n dergelijk trans pluts- en .lpeJdool'nploeg kon all .. n als ver- . 
vond en aangevoerd Wêrd Mt de pont sterlting optreden. Ac:htéraf gtZfen 
van Nor-th Sea ferries. Onbekend wa- hadden w het wel ruimschoots ge· 
ren de dag(en) v•n transport en of huid. U~ it. U 
hierin regelooaat ut. We zijn ge· roch hebben we aan de Al•lo-blok· ~n~ "llf" 
start ooet het posten op de plek van kade het ••n en ander centrul ge· ~ 
aankOIDSt in Europoort. 01t a.oest en... organhHrd: pas nadat fên van ons 
kele weken worden volgehouden en daa,.. tijdens een prh~·bezoek aan Gto ... 
voor was een grote groep .ensen nodig. ningen Hn aantal w .. ers sprak . 
Pas tegen het einde van 5 weken posten, sloeg ook in het Hoorden de vonk o
heeft eenzelfde poster voor de tweede ver, uitnodigi ngen voor landelijke 
her het transport gesignaleerd en biJê.nk-ten haalden dur weinig 
achtervolgd. ~ aank-t von de vracht· ult. Inderhaast werd .. n Gronings 
.agens 1s een groot .. nul keren over stedelijk georganiseerd •t 40 a 
het hoofd gezien. We denken dat dit 50 .. nsen. Al .. lo hed 1r""iddels een 
kOOit omdat het konvooi na ontsehepeing aktieplan georganiseerd, echter wel 
nog .. n hele tijd op het terrein van gebaseerd op een heel klein oantAI 
North Sea fetrfes staat alvorens te toense.n. Een weet voor de aktie kre-
gaan rijden. We konkludHrden ook gen ze te horen dat zt toc:h op een 
dat er vin enige regelmaat geen spra· redeliJk _grote•tgroep M11Sen 1110esten 
lte was . \Ie -.erden brutaler en er werd rekenen. uiteinde lijk kwaa de ver-
st .. ds openlijker gevist noar 1nfor· ant,.oordelljkhe1d bij Groningen te 
m•tle biJ het Olinlsterle:•zo•n telt•· llggon, togen hun wi l in 
papier gut .. •. wat interessant. 1109tn 
w even kijken?• etc. 
Een snelle blik op zo' n tele>~pier 
leverde informatie over een nog te 
verrijden transport. Echter ons restte 
nog slechts anderhalve "..k voor een 
aktie. Een globaal aktieplan zat al 
in ons hoofd: en 1111nselljke blokkade 
u! tgevoerd door stóf>busjes leek ons 
he t beste· Hierop volgden een re· 

We hebben het Idee dat de ondere 
onderdelen van de aktie w1 beter 
zijn ~eorganheerd en volgens het 
door ons geplande draaiboek op rol
letjes werd afgedraaid. 
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douane heeft zicht op de aan- en af· 
V'oerwe_gen naar de haven dus oot op 
ons . Er zijn slechtstwee onogelijk
heden. Of je zit ~ee uur op een st.eo
nen brugje langs de weg of twee uur 
...erborgen in het strutkgewas. nog 
net niet zichtbaar voor de douane. 
Ket a flossen echter kan eakkelijk in 
het oog lopen. Ha drie uur oflossing 
van de wcht. Oe eerste dag fietsen 
we s tef.ds SIIIBn om dt weg te leren. 
Spierpijn dus. We zijn lll!t te wel· 
n1g IDeflSen 0111 ooit nog •s nachu te 
kunoen posten. Naar het fs n1et uft· 
gesloten d11t het transport dan bij de 
h.aven arriveert. We eten d1e avond 

raacro-cha.othch en ik durf geen 
sjekkh op te steken . Er is een 
vergadering van de plaatselijke 
'fr1ends of eart.h'. zodat we I'IJet el · 
kaar kunnen kletsen. Zij boden aan 
om in df: toekOIISt voor ons te pos
ten. zodoende is de Engelandvaarders 
een kort leven beschoren. Zelfs e-en 
bevriende doekwerker . Zij zijn zich 
aan het speetaliseren in de nukle .. 
aire ofvaltran•porten (afg.".rkte 
splijtstofstaven van Rotterdam naar 
Huil vla Hortil Sea Ferrles) en u 
zijn dus gebaat b1J onte informatie. 
008 bood aan de brochure te vertA I en 
ln ieder geval zullen we kontakt 
houden want. ze zijn erg op zoek naar 
ak.tievor~~~en en wi 11en graag op de 
hoogte gehouden worden van hoe wij 
dat aanpakken. 

::;~~1 ~oJ:t C:~/l:~p ~eb~~~~ ~~ 
voorbij denderende trucks. Gevarieerd, 
dat wel . Haar a h je het transport 
nu eens niet zou herkennen. Mi sscht en 
dekken ze de vaten ~1 af etc . .• nog 
e.en lcopje thee. 1aaar r'UStig tezen is 
er niet bij . se.hrljf ik zelf maar 
wat: 'op de schutkaft•:'Hull .Ma.andag 
Ik zit rhnt, beschenen door een laat 
r.ov/dec of een vroeg voorja11rszonnetje 
Ik ben op zoet naar vogels met •ooi 
gekleurde veren. fototoestel. thee 
sigaretje ete . . binnen handbereik . Ik 
hoop wel zo vandaag te tien te kdj
Qtn. Gisteren .:at Ik hier OQt al voor 
pietsnot Maar het weer zit .,.. Als 
natuur l iefhebber mag je ook wel eens 
iets mrezt tten! 
BONTEKLEURENSTOET 
twort voor~. een bonte kleurenstoet 
trekt aan het oog van 007 voorbiJ , Je 
kunt ze 1nderdud niet 11hsen . laten 
die twee thuisbli j ven nu net op het 
idee zijn geko~~tn o• S.IMEH boodschap
pen te doen . Dan eerst Nederl and want 

00~ moest nog voor enkele tubetjes 
verf zorgen. Rart telefoons dur tn 
Engeland . Fase zoveel in werking ge
steld. Maar .-i ssen we de boot of nf u? 
Geen paniek. Een gedienstige taxi 
chauffeur wringt ztjn auto door het 
spitsuur heen want ik moet die boot 
wel even halen als mi j n IlOeder op· 
eens :~:o ziek geworden is. 007 fietst 
voor ttjn leven en vindt daarnaast ook 

tijd 0111 de vergeten themosfles 
in de bosjes op te halen. 
We hebben wa t te vieren dus zftten we 
o. 7 uur un een negertg11ngig diner 
want dat kost niets . Haar we bedenken 
oj)ftns dat we niet eens zeker weten 
dat het transport op de boot Is. 
Stel dat het op die andere boot is 
richting 8elgiti. Onze gemoedsrust 
verstoord, dus -.e besluiten om in 
het ruim te gaan kijken . Er is 
een dtse:o en de be!Mnning heeft het 
er druk eee . Ongezien slut pen we 
naar beneden. Oe deuren naar het 
N im staan vreemd genoeg open. En 
dan stun we opeens oog in oog 
met het. 007 vindt nog net de tijd 
om een foto te 11aken, dan kOMt er 
i emand aan ~~~aar we tft!:ten ongezien 
we-er naar boven te k01111tn. We vOl!
len dat we in de gaten gehouden wol"
den, dan mur onopvallend naar de 
disco want ons wisselgeld IM)et op. 

Dinsdagochtend 8 uur. Europoort. 
Het transport staat nogal ongunstig. 
Wij zijn bllng dat het voor ons van 
de boot gaat zodat we niet bijtijds 
bij de auto kunnen zijn. Het pakt 
goed voor ons u1t, we gun van boord 
en tien even later dat het transport 
de loods ingereden wordt, tijd ge• 
noeg o. onze fiets tn de auto te la ... 
den en naar een strategtes restau .. 
rantje te r1jden 0111 daar fa.se zov•~l 
af te wachten. 
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Europoort 
Heel vroeg (half zes) In de 11or· 
gen vet'trokten -.e . t wee •ensen 
op de motor en twee fltensen in 
een luxe wagen. naar Europoort . 

We waren dus ruiiDSchoots op tijd, 
dat moest ook wel omdu: ·er' 1ecaand 
van de .ot~r z'n hela niet af ton 
kri j gen door een te grote oorbe-l met 
weerhaken. 
Ciao ac.ht uur 1<wa11 de boot uH Huil 
aan. Al vr1J snel twa~~~en onze vier 
tr.ansportauto' s v~n de boot af (wij 
bltj dus.} Het was wt1 even vene-

~=~d 11:~ ~!~ ~:a~: ~!~ie~~ ... ~,~ 
van Hortil Sea Ferries. llaarsch1jnli ,jk 
hebben ze 1n of achter een loods ge
staan. Wel leuk was het dat we onver
wachts twee bekenden ""t êên flets 
door de d0u11ne zagen komen. "Heel 
goed"' dachten we. dat ma11kt het veel 
onverdachte-r dat we hier -et z 'n vier
en staan te Wlt;hten. \er waren niet 
vee 1 andere MOsen) W j wl 1 den deze 
mensen die in Huil hadden gepost 
enthousiast begroeten alsof ze j a r-en lang 
1n 't bu1tenland waren geweest. Nou 
dat werd ons niet erg fn dank afge .. 
nOCI!n. Dl! Enge lllndvurders waren 
niet hel ... al lOOS vrij van de zenu
wen. We hebben toen hun flets in de 
kofferbat gestopt en zijn met z•n vie· 
ren naar het re·sUuran tje op de hoek 
van de grote weg gegaan . Oe twee 
noensen op de ~otor zijn vlak bij 
de boot b11jven staan. 
De keren dat het transport tn Europoort 
gesignaleerd wn, vertrok het stted$ 
kort na e 1 f uur. Toen we dus koffie 
zaten te drinken. vonden we het heel 
c:!unst1 g dcJt het steeds later werd 

en we nog niets hadden gezien. Echt bil
len W!rd het toen rond elf uur op· 
e<lns een heleboel aensen wi lden bel· 
len: lój U>uden na..,lljk een sein-
tJe doorgeven naar Apeldoorn als het 
transport uit Apeldoorn vertrokken 
was . Toen het eeMaa.l later werd dan 
lcw11rt over elf vonden we dat ook min
der geslaagd. We kregen al vis ioenen 
over extra (geheime) u1tgangen wnr· 
door auto's ontsnapt zouden zijn. 
Er re-ed bovendien steeds een zeer ver·· 
dacht autootje (•t sprieten op het 
dak) tOnd, •t daarfn drie nog ver .. 
dachtere en zeer st111e mannen. 
~a a1 dfe koffie, het lange wachten . de 
sp11nnendl! verhalen over he t posten ir: 
Kult en de overtocht veroorzaakte 
dit geheimzinnige autootje wel be
hoorlijk kla- handjes. 
Efn van de •stillen .. was bovendfen 
1n het restaurantje 9aan zitten (h .. l 
stiekum achter een p1lear) 
De spanni ng was dus wel te snijden. TMn 
• twaa 1f uur de motor voor ons ~s .. 
taurantje stopte. zoneer transport: 
reNijl we stonden te overloggen 
hoe we erachter tonden kOI'If!n of de 
vrachtauto's nog wel op de parkeer· .. 
plaats stonden. zagen we op de par
keerplaats voor hel restaurant nog 
twee •sttll~n" tnonopvallende auto-
tjes zitten. Efn ervan zat noqal erg 
geforceerd no,...al de krant te lezen . 

~~=a~k:!t d!~ :~ • ~~n~~!n t~:~~re~~er 
•tanv restaurant•-t:s 0111 te z1 tten le_zen? 

Het volgen: 
Toen plotseling: vier vrachtwagens, 
grote letters BHFL. Godzijdan k, een 
uurtJe later da.n verw-acht. maar we kon ... 
den naar Apeldoorn bellen en gaan vol· 
gen. ~ telefoon was gelukkig vrij . We 
zfjn er niet als gekken achteraan ge-
gaan. -
Het transport reed In het begi n wel 

~=~~~~ ~m~ ~i. ~/~~~!il!~ó 
achter te bl1jven: all e auto's die 
"" tussen het golfJe 110t begelei
dende anbtenaren en onze luxe auto 
wilden houden scheuren oot ~~eteen 
het tra.nsport voorbij . He t gevolg wa$ 
dat we een k .. r bij Hn stoplicht pal 
tchtAr net golfje dat direkt achter 



Toen c1t blokkado op de snelwg uit 
t11tur geslagen dreigde te wor--
den kw111 6e luxe auto nog een tHr goed 
van pas. 
Wt bes1oten Dtt ctrit •nsen naa.r Al· 
•lo te sd!eur~n tft daar verslig uit 
to brongen van do sne hoegblokhde. 
Wo vtrtrokkon snel von ~t viadukt 
biJ hot blokklcltpunt. IIHr op do 
1nelwg ut het konvooi, nu Mgeleid 
door- 80tors•rtsstn. wer voor ons. 
Wi j ervoorbij en vlr.s op do weg nur 
A1•1o. Vlot voor A .. lo zagen w 
nog Hn tnar 80ton~~t..-1ssen la.ngs 
clt tint van c1t wog stun. c;.lutklg 
lat tr t-..nd in de t uto die Al11tlo 
urdfg tfnde en bovendten -et een 
pri• rtcht tngsgevoel. zodat we 
snel bij de UCII unk".".n. AllHn 
,.. ugen heltNal nergens !ets (geon 

:~~·!.:~.'~!, "!!n <>J:O::n~~~~ :!ot-
enig rondriJden dachton w dat ~t 

de vierde vrachtwa!)tn bletf. s tonden. 
La ter. toe.n de snelheid opgevoerd werd 
tot + 90 kil/u gi ng het allemul een 
stuk~ter: 

W~i 1~:~~e v:l::n~~~~t h:!u th!~s:::t 
andere route ne•n. Voorlopig gtng 
alles prl.,. s- zag<!n wo de t"OOd/ 
blaw/g.tlt auto's ten t fnd voor ons. 
111aal"' .estal hielden we de lftOtor In 
de gaten dlo nog voor ons n!td. Alleon 
op plaatsen wur vtn de non~~o~ l t I"OUte 

afgeweken ton 'f'Orden gtngen w er wu 
dieliter odlter rljdon. Eon stukje voor 
Utrtcht uttn we echter opuns tn 
oen fllo doordat er Hn rijbun 
Lv.a. w rkzullhtden a f9fslottn WIS . 
Wo zagen clt OIOtor st11n bij ttn ben· 
zlno-. die ton toen -r .. thlljt 
inholtn. Ons lukte dit ... r longu• 
toon c1t fllo oplostl. Wo N!cltn UO en 
puseerdtn ttn ahlag war ze eve.ntu· 
eel d@ goe:fe route l'ladden tu-nnen war
laten. Ket duurde Ltker lO •inuttn 
(voor ons gevoel nog veel hngor) voo 

het konvoof WHr tt pikken h•ddtn. 
peuh.-hthch tcaa.n• tn tiC ewto 

lotam steeds •t verhalen wat 1r we,... 
der nog •Is kon gun, hot vlei geluk· 
kig alleaa.al ••· vooral toen we biJ 

~pg~~~!~? ~:~-=~~~~ ~.,o:!:,t~~ 
richt toon w bij de rotonde Hotvela
ken bij Amersfoort de DOtor volgens 
afspruit naar voren ugtft schieten. 

pasnerden "Palnool•. de plaau 

stoppr.:~ ~~e:~~~~(:~e~·e:1 
..... 

vtller dus. BtJ het vhdukt •Assel" 

totter wel rou •hlukten. Toen uqen 
we opeens un een.dJe •t ~~tnsen dfe 
er wel aUfevoer*rtg uttzagen. Ote 
h•bbe" .,.. ~ugd ~t het tr•Mf)(u•t 
er elk ..ent un \on kown. Ze zet· 
den ons ttWIChten en z.e te volgen. 
lets later ging het tondje un stuk
je torug hngs de parallelweg ~epar
teerd staan. Wi j tr een eindje aell· 
ter". Tunen on1 1n stond een perso· 
nenauto vol politie. Het tnlge wat 
we verder gez.ten hadden varen een 
pur" auto• s dfe uh het niets kwuen 
en oot ergens stil gingen st.en. 
Toen kwom het konvooi voorbi j dendo-

~~ie~'~!~ ~::: =~~~~"!t:;:,. ~"H::ar-
oondje rette de achtervolging in. 
Wij gi ngen or achteraan . Cmdll wij ~t 
plan niet kt rden waren we stomverbaasd 
del vrijwol meteen allorl e l ....,lichten 
opflikkerden . En ja hoor het WIS weer 
gelukt. We Zl!l"n de begeleidenden ...,_ 
tenaren met stomheld gesl agen in hun 
golfje ritten . ·En daar waren ook alle 
busjos uit Apeldoorn weer. Het .. , 
voor" ons Hn tttr gslaagde aktie, zo
wel In Apeldoorn 11s In Aloelo. 

0010 

gaan staan wachten. We kunnen ntt elke 
vrtchtwagen dte vertrekt herkennen. We 
bleven Mllg Oltt de vraag 'staat ~t 
tr"ansport nog wel op het terrein?• 
Het wordt elf uur, ~ touwkl eu~~en 

e.r al rutmeen uur. stfjgt de 'pan· 
ni ng. Tt en ower elf Is de noma1e 
vertrektiJd. Het wordt half blaalf.-
Verd.- stel Je voor straks -~en 

we b-ellen. zo van: •Hallo. tja •• eh •. 
we hebben ni ets gezien ..... ja ze zijn 
\te l nngekCIIIIen ••••• nee ••• eh .• ze 
staan niet ~~ter op het terrei n •• :::::: 
eh, j ull ie kunnen we l weer naar hui s 
gaan • •••• ++-+++USSU!!: !WAT?71·Na r 
je bent toch pacifist en veget.rHfr 
bovend ten! • 
Kwart voor bfaalf beslulten we nu,. 
het restaurant te gaan om te overleg· 
gen wat we zullen doen. We st.aan wat 
te praten voor het rest•urjnt. druit 
het transport net do wg op. Alsof ze 
gewacht hebben tot we w~ waten ~ 

c stuks en een golfje, Een zudlt 
van verlichting, snel opbl'llt.n t.n 
opstippen. We wachtten nog ev1n 011 
te zien of er nog ,...,. volgtuto's 

bij r ijn , dit bleek niet het gevel 
-dus karren su r. 

Daarna we-er nieuwe .tenuwem .tou het 
transport t1eh aan de r"'Ute houden? 
Xunnen wet onopval lend volgen zonder htt 
transport ui t het oog te verliezen? Een 
onverwac.ht prob1eeta was dat het trans· 
port rotergend langza,. n!td. All e 
andere auto's alsook vnchtauto's pas· 
seerden het transport, zodat het 
eoei lijk voor ons was om t~nen ons 
e-n de vrachtwagens nog endera weg
~rvlkers te houcltn. c;.lukkl; .. s 
het transport hHl goed op grote lf· 
su.nd te her-kennen. Toch eoest Ut 

------------- - """'' af en toe In c1t ,..,_"knijpen, biJ

Volgmotor 
vo..-Mtld bij ~t MStljgen van oon 
hnge helling voor een bNg, tndV-S 
zaten w bovenop het transport. Hun 
snelheld zakte dur tot rond SO ~<Nu. 

Het verf'l.nl Hgtnt fn 6t hal vu voo,. aij ah .otorrljder wrd Mt 
Korth Su Ftrrlos. Aldur ungtk~ stHds Mlad!olljker, vooral biJ 
•n blijkt clt hiT 01genotg ultge- Utndlt waor Hn lonqe file Stond, 
storven. We vrogon ons af hoelang Ik heb nog nooit In oon fllo zo 

hlor ku"""" blijven zitten t on· 11 ng gesukkeld 1ls toon. 
zaten w vlat achttr het transpOrt. ~ ::t ~v~!~~,.:~s~:" v:nn:.!~ Daarna lag er een bellltgrlJkt split .. 
we zasaen du,. un pur MI\Stft het 1t niet t~n zien ,tun. Na "'" ~~g t;=po~: ~i!~ ~=~~~:'.g ~~ 
;:!"!~~:~:~:i~~~ ~!:':.9!:~. 1 wr-lje M5lu1ttn we t.t wtr"trekt.en 01r- zouden we z·e pakken. Opntew 09· 
Othtor ons un. 81j ~t vurt •lndtre il ~t rhlko ons tt groot wordt luchting. &IJ Hoovehkon gl,.n ,.. 
ontstond tollal go.n gevur, het ging ~.P~v1re0n,!otnp•a!!~ klrt~tr~ihne~.go- het tronsport voorbiJ op weg nur 
uit c1t kunst! Voor wo stil stoncltn - 1- ~ ·~~ • .. - clt stopploeg. Het was gelukkig droog 
zagen we veel •nsen op tndinnst ... zien dat zich •c.ht-tr <Ie loods De· en de weg was rustig. pr1 .. cast.an· 
nier op ~t transport afronn.tn . Wo vindt. c;.en bhw/roclt vrachblagons dl~on. Op do parkHrplaats ston· 
kregen ""'tHn e.n steelltje on,..,.. 110t tonks to zien. Do afstand Is to ~~ ":,j~"::!:1bu~~~~t~~a~,.!~"· 

~: ~!c~:!=;:nr-Jó~dj:~ne~a:fe011 '~~~t~r!~~:~ ~~t:~n9~!~'':~• n seliJk le-ng voordat alles reed . ~,.. 
jo dlo stickers, hartstikte qovurlljk af rijn vla een athterdturtje? Er zit wijl het transport stHdS dlchur 
Blijf maar rustig, je 11149 or z6 hngs:

1

·nlets andors op 011 oen flink eind van biJ kwlll. Eindtlijk N!ed het rukjo 
wat een opluchting was dtt. .... . ~t douanekantoor (biJ de uitgang) te ;~e~~nXl~a~ee~~r.:: ~~0::~~;1, 

1---,.,......,..-.=--.----------------------, ~;:~~k~~~ :~~:~ -:~!:. 0~~;~ 
letje idioton, dat valt ook ~1-al 
niet op•, maar ach het maakte toen 
ook niets uit. lk mout nog een hu l 
eind 011rljden en was nog net op tijd 

het vl•dukt om de stopbusJes to 
k..,.n oanrljden. Toen hot gehe· 

was stopgutt. heb ik 
tijd nodig ge!lad .. 

van de opgelopen s pan· 

Stopploeg 
OlnJdagochtond, 5 uur 30 , 29 no
vember 1983. De eerste huurbus· 
jes verschij nen 
OM 7 uur liertrekken 4 busjes van de 
stopploeg, waa rvan 3 vol en Nn slechts 
mtt 4 personen. Een vijfde bus gaat 
iets later" en u1 1n Apeldoorn diverse 
verb1nd1ngen verzorgen. Om 8 uur pre· 
cles parken!n de 4 busjes op parkeer
plolts Pa111)!01, do eerste parkeerge
legenheld na verkeersple in Hoevelaken, 
!~~y: 1do Al. Hoe-..el ver-

g...., teerd . Do 
d-at we vlik voor de af-

s lag oo blotken!n (bi-pul 10.0) 
BIJ km-peal 67.0 is oen viadukt, waar
op een untal -ensen stiX'Idtn. dte za. 

::. h:!n n~~~: !~~f:! :r:"u":,t: 
Tovtns diende dit vhdukt als horunnln? 
woor de stopploeg 01 na dtt vtadutt nnt 
te ve,.indereft gedurende 3 lt.. tot 
un 't vhdukt -rloo. Do aellterste 
usjes gingen op de linterrijsttOOt 
rijcltn, waardoor lthteropk.-nd wr
tter niet .er ton piSSer-en. Ou.rN 
werd de sn~lheid l"ng1u• •ar , ... 
ker torvggebracht tot stilstand. 
Op ~t ..,nt dit c1t • stopbusjes 
htt tweede viadukt noderelen, zagon 
w l~ngs c1t ~lllng van het viadukt 
ruf• honderd aen.sen n.aar beneden ko-
-en. als betrof het een p1undertng 
wJn een postkoets 1n de •1dft1HUWtn. 
In eer"$te i nstantie ontstond er een 
verwarring Gildat veel mensen voor 
een par-tiltu1iere vrachtwagen gin-
gen zttten. die er niets MIH te 

had. Dit bleek met na.~ •· 
• doordat ve-el van de alttie· 

uit Apeldoorn slechts wh-
het CID Hn blokkade ging , 

ntet op de hoogt waren van de 
Al .. tal was de 
uur een feit. oe 

4 vrachtwagens werden voort1en ven 
spandoeken. de gedupeerde automob1 · 
liston kregen stencils ultge<leeld, 

het doel v•n de blokkade 

beMdn;kt wu. dat de stopploeg zou ~ 
t.tn btsehftkt n ower zowel tele foon als 

se bijrijders. Onde-rtussen wro 
vanuit Apeldoorn c1t pers lngellellt 
ov-e.-. de opgeriCihte blot kade. Oe vtr· 
kterspo1itie (.,torwuhen en •rt
ch&usste ) war"'tn s.nel ter pltkke , 

r.~:~~a:!i :!'~~1~~:'-a!:z!?n 
t ll en nt~r een restaurant te gun. on 
gevetr 5 •· verderop. wur" we 0011 te-
genkw...,n. ZIJ hHft varvolgens .., het 
half uur opgebold nur Aptldoom, .. te 
kontroltren of het telefoontjo van 
009 uit Europoort 11 .,.s blnntngtko
lltn. Durnaast ts ze nog een tee,. op 

tn netr gtrt'6tn naar Apeldoorn. • nog 

::\;:=":~! 'v!t !:t~~::;t
1
~!~ 

~" v!:..C: ~~:m~d biMJ!:":ome 
glft9tn we t trvg nu,. Pa111P01. a lwaar 
~t lange, hn~ wachten Mgon. 
111 Zl uur wachten kn!gtn wo .. -
voor IZ uur ~t Mrlcht v&n 0011 dat 
Mt transport utt Europoort wu Yt,..... 
trokhn. Eon hole opluohtln9, niks 
uitgelekt, In leder geul zoucltn"" 
VIndlig In aktie k-n. 0. 13.00 uur 
ttoordtr'l we op het n1ews dat 1r een 
fl le was bij lloorcltn. wur ook het 
nuclu1re transport fn zou btlande.n. 

Hll r twee: een .. torrijder .. t duo-

r.~~~~e~ n:~r~h~~:o;:~~; d:~~,~~;t 
sein! ... en scheurt oMtddellijk weg, 
u n ander dt nk:t: •[r is wat mts:• en 
bliJft netjes wachten, terwijl de der
cM zo zenuwacnt1g u. dat h fj ''" 
bandensporen voor eeuwig afdrukt in 
de grasstrook van de parkeorplaats. 
Ma een pur •l nute~ rijden dan toch 
all e busjes •I n of meer in elkaars 
buurt, terwiJl de acht•rste bus het 
nucleaire transport ztet nader-en. dui· 
delijk herkenbaa r trouwens. Van•f het 
vertrek utt Palapol. tot un de blok· 
kade in Apeldoorn wordt allts ~fllllld 
door eon ploeg van het .loosterd- fl ht
tolloktltf, die een k-r. had In de 

:tl~:~~o dw;!;~_r._:~!v~;i .;~~~ d 
koncltn Mtlghouden . On 11.15 uur 

werd ons doOr" Hn of andere wacht· 
Dttsttr te vet"Stun gegeven. dat we 
gotolen!trd wrclen tot 3 uur 11ur 
dan ootc .oesten verdwijnen . Hoon
gelach was z'n dHl. Om half wier 
arl"1vterden 2 me-lxlsjes, wnrn• het 

~:~~u~:•!!~~e 1ge~~~:~e~n J:!{ode be-
COIImandan t erkennen dat verslepen 
van aktievoerders. die eenmaal i~ de 
Mrw opnlow in de blokkade glngan 
ritten, zinloos was . Het vervolg 
was het beve 1: "opbreken van de 
blokkade of geweld zal worden ge
bruikt'. TiJdens de voorl>en!lding 
was afgesproken, dat w dan ook in
derdaad zouden verdwijnen, C*lat: 
a) j e In elkaar laten rossen 10 wei
nig zin heeft. 
b! er nog eon twe<le blokhelt go
P and wu fn Almelo. 
Todl vlelon er nog wat onnodig horde 
klippen , -•t tnkelen niet Jntl ge
noeg wegkw-nt wil den (doorhalen wat 
nitt van toepassing Is) 1/at choothch 
ging ltcltn!tn naar c1t .. gons tervg 
.. zo snol -liJ~ dt A1•1o-b1ok
kade te gaan ve.rsterlcen. 



Puntjes van krtttet: 
.. afspnken ~hau"~f'S. 
.. onwettndhefd nn aU 1tvotrdti"S In 
~!doorn. 

- 9Hn te l efOMt tn t"Htlurant 1n 
Palopol 

• onduldti!Jklltld ""' l .... 1 •-.-.n 
van po1ftte. 

OOll 

'l 

Apeldoorn 

EN ZOALS HEl ER BIJ APELDOORN 
AAN TOE GING 

l)ndat 1 k afn of Mtr bU de voorte· 
relding van de akt1e bttrokhn ben 
geraakt en er nogal fttartot ~eleefd 

~~·w~l\~k vg;;~:J ~~~; ;~r~:e 11~ :.;. 
zelf tiJdens de ante gevoeld heb . 
Aftgelopen I(JI'Ier hJddtn we bijna ttn 
aktie , AuiM derttg mtnst n ~dden 
zich bij •IJ thuh ver'Jatllel~, 011 na 
ten tAlefoontJe utt Al~~eto 1lch n .. r 
Deventer tt reppen, a. dn,. ten 
bloktede op dt. sne lwtg te dMn. Het 
was ten fnderh.n.st voor-btre1dl tk:tft 
en CllllCUt tic Mt tdft tl•d. dit tr 
u wlnlg .,ndlcht un 1'1-tt tlele tt 
'tervathten verloop wu bestHd, wu 
lt bloe4je nerveus en h1d lut vu 
tabbiltnel ~ontwater. dtal"rft dus , 
!lt. vo.lde dil\ ook Hn ztlt.trt oplvc~ 
tin9, totn b1Hit. dat tr gHft trtM· 
port eeer zou ko.tn dit d.lg. (tn vol· 
geftde- teer .. 1,. bete,., lrgtn\ tn Mo· 
tober tregen we ft)ftftl het bericht, 

huts tn ten dlaos .chttrbtend. voor· 
11 dt plee. Toen w net op de plek 
• •rtn unge\OIItn, ll.vu er al SMl 
tn •-busJe 1a~s. ""'" utt de houding 
van de ln1ittenden b1Hk, d.at u ~iet 
vhttn wat tr gunde •n. We haddfln 
dur zo 1100f 'ttr'SCholen ltunnen stnn. .. ,r Mt ututdlt op de snel~g bleek 
de,..tt: tnt•resunt u ztjn ct.t vH1 
Mnstn 1tch Heten .zfen (t.e veel!) 
htn 1aur \wil dat bu"sJt weer lartgS 
e-n "'"" scNnen ze gHn fnyere-sSf' in 
ons te lwbbtn. 1111 Mn l:ltf" bilt 
wrtJe (wnr bleef het transport nov?) 
~~~ dur fMne ee• auto oet van clfe 
bi&I.IW zwut 1fdtten trop en 2 un 
dit bhwe .. nMn trhl. Ze draaföt.ft 
het wtfttt,Je tn, war wfJ •verdett• 
stonden opgeu.eld en tden hooost ver
bind .. zich ...... XOOlblotdlg tls 
wiJ zijn tiJdoos H• tktlt ..-!en 
• fj vu lt vanctean n.aar onze busjes 
en het leek 11fj niet eeer zo 9floof
•urd1g. a. dfe 2 te q.au 'ltrte11en 
dit wij de Jonteren .. natuuntud1eklub 

::~~P~C:d!nwu ::•~,.:J!J"~~~ 
lgtftt, w.aa,.seh1Jrljk denkend, dat we 
durvoor w1,..n gekOfllltn. stoof 111:t 
.zwul licht weg. Wtj lachen natuur
Hjit. Ku aur tlopen dit het trans· 
port ee,.de,. lOU opda91n den een s 11m 
Idee biJ de 2 rechtsdtenaren. w-ant 
andlrt ging het nog ~ais. He "" kwar
tie,. was dur ffteens 009 , die kwam 
zoggen. dot re erunkwuen. Even b· 
ter tagen we dln hel tran$port met 
llu,.voor de busjes . die het verkeer 
tot 'tl h tand Jouden brengt:l'l. Om eer~ 
1tjt te ziJn, het verbaasde • dat 
dit nog lukte ook. want het ging nou 
nttt to goed gekoUI"dlneerd .. Al >~oor

cfll de boel stilstond, .zaten er al 

dit er op 6 noVMibt,.. eu overleg zou 
z.tjn 1n '-Stena.. vat weer over trtn\• 

~~~ie::·:w~:"dl~~~':'c!;~:!id 
vas "' dat ~ nu Mt tr6nsporl de an• 
dere tint op zoude" blokteren en nog 
wol •h' biJ Aj>oldoom. Ooi. wol ton> 
leult. a. nfet zo'n ttkte•tfnd de hoe-
ve" retzen ~oor Hn aktft .. Afte'SPr'O- I ans.en op de wg, helau Mn groot 
ten wtrd, dat 0014 uh Tttl eon U: een gedte1t.t voor de vefiU.erde vracht• 
blo\h~.,ld. lQUoden lOift.en lv••~n ~1· wattna. Hot •oordat lctdcerttn op de 
doom tn De.ve-nt.er en • CJ dus ten pur gotdt plek .ut, wu dur al Hn Pors, 
c:Ugen lf.ttr op pad. Mou det viel t.t· vurvan de tnh<Ktd 3 tf'l enoor ..en paar 
gen; wn de weg nfet te b,...d, dan •"sen. zwufend ftltt I"'de vlaggen. 
ontbrJ~ er wl Hn vtadukt voor een h.td 9tvru9d vat ze dur de6en tl'l na 
spandOe-Ie of was tr geen plet oe dt etn verwijzing nur het spendoek zien 
busjes te parkeren. Dan .. ,,. ttn •t nn noodging naar de blokkadepl ek had 
st.ultje r1r;hting .._nfoort l"tjdtn , ad btgevtn. (chter te 1ut 011 1'100 
of dur een g•sehikte plek wu. tn ieu te kunnen verhinderen. OOt Hn 

~:e:O:~~;~~::~!t .:~v~~c~~!~t ::! ;':!:~:~~=~ ;~~9 ~~~ !!::e!~e ~~:~ 
ver"Zitnt1p1ek en drtt tm . ervoor ttn schuwen , dat er wat nn de hand was. 
Joeteel van een vtaduk.t voor het Dur WOr'dt ~fj voor betaal d teMlot-

::::dgg~S ~:rA~:,:•:: :~~~~G~•!!:r ~=i1~:!n
1
~t~,e~!~g: ~~=~ !~ 

dUr bren.gel'l , voo,. Mt geval, dal de tn de blol(kade un toe gfng. Pers 
blokkidt bij Apeldoorn nitl door zou bellen h wel 1eut: en na een paar 
gaan of kon gaan. ttltfootnJes weet J• preetu ttoe 
Ik ftlfl dit plannon op 20 november je zo vlug 110gel!jk zo veel OIO<ltllj~ 
nur Msttrdaa. vool" het volgendt vertelt. lOf'ldtr dn .a:e Je onderbre· 
ove,.leg . Daar blttk. dat tr zo'n tSO" ktn •t Yr"tgtn, die 11let ter ta\e doen. 
jllln:Sen aan de aktft me. wl ldtn doen. 8ovtndlen hou je dan de letding 1n 
dit we kozen 'IOOr ten deftnh.len h,andln tn kan je ervoor zorgen dat 
blokkade bij Aloelo. J.-r dot er Jt dl t•forNtte kwijt kan die Je 
nfeund utt A1•1o nnwutg wu. zo· kwijt ... 11 . De VAAA vroeg •1J • r-en 
dat Ht de volg~nde dag dnrtlttl"' IlOeSt banJ• fn tt spNken zodat tk in de 
a. de ptennen b1J te stt11en~ Vur utlundtng k.on kc..f\. Ze hebMn •fJ 
een dag later kw .. 003 utt AM:terdlll ... r lwt: vr4191f1 kunnen sttllen: v1t 
die planMn In Apeldoorn oph1len~ 011: w. cto.n tft wurot1 en 1\ had het idee 
Grontng.en t1 lnfor"Nrtn. Vat ttn dit lt wat bul~n. Ta.n lt: "" Uilt 
nttsende 0f'9<1Rhitlt tigtnlijk,h.1 na het begin VIA van de bloillr;adfo te-
Dt ~19fndt> ~r,tn lltp het Jtuh .,.,. rugkw .. begon de poolttie net te •p-

::,:. ~~'ft:Mo!: ::r.~~! ~ :~s: ~lt~~:~..:·!~:~g~~~~:~. 
;~;:.!;:,:;"Jy:•::~Y~ ;;;•:: ms· ~~: ~~·~1!:.:v!!e!iJ~ !~r,: :r.; 
~!~~-~':~ ~!·ni:tre!.~-:!~ t:,op· ~=n~ :::de:! :!:nb!,!.~~a;j·~~~-
l even verafl\ttl , Ttgen ttenen, toen dooNI W'S htt ,.slugd. 
ltderHD er wol loek te z iJn , .,bl>eft 
we chauffeursoverleg gehouden, .zo
dit we a11ta~a1 nur tt.n zelfde ole.t 
zouden rijden ~ dtama was Ml wtth· 
ttn. Af en tot werd 6e •utt 099f· 
nhrH;t door nn telefoontJe, Mlr 
dit wu elekt keu loos ela,... Op 

01 T IS HEl VERSLAG YAM OE BLOK· 
KADE VAN 0[ YRACHTAUlO"S MET 
URANIUM HUAfLUORIDE IN ALMELO . 

:!~ :n~:!:~:":n'tr~~~~!P~.~·i!m.nd ~~~~~a9:t~:~ifoon -..sterd..,oots 
opgerold te s1tpe:n en tn etn hoek- ze 0016 nur dl "ef'9adoering 1n A'da. 
je lag ee" 'Sttl te vf'fjen . Toen 005 )e Vtf"'9ader1ng t n A1R1o bij 0016 
even op tlnr sl.,phmer .oest tUn. •• Vef"9ader ng 0015 en OOH tn A'doorn 
vond U twee IIIMtn 1n bed. voor al• Se Vtn)tderlng 0015. 0016 eft 0014 fn 
Ie zekert'letd Mt de sctloenen un, ~ldoorn. 

:!~! ~9-:!t~tS ::rs~;\~!.
1
~;n Op de s• vergadedng wordt besloten 

tfnMltJk t'let wedossende ltlefoon· 2 afzon<terltJke blokkieleS te doen . 
tje, er zou d te dag "_at gaan gtbeu· 0014 ~~til grug dlt de We:r1g,.oep Stop 
r'en, Kernenergte Almelo dtt organiseert. 
Tot den toe hadden we ons onopvel· waaraan wordt voldun. Er worden on· 
ltnd 9tdragen. Jn sleehts twee wtn.. dtrllng afsprtken gead.t. 
kels "_u er de vrug geste ld, or er 
soms iet$ aan de hand wu . Ape ldoorn Dag van de aktie: 
h dus niet zo gtwend n n progrts· Het puRt van umenk0111$t w•t bij 0011 
sief geklede jongeren. dfe btj toer• tn Vrtezenve.n. Oe deelnemers kOI!'II!n 
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011 alles n09 Hl'l kHr oor te praten. We hadden ~ fotog-rafen nef9t~rugd, 
Ourtta werd !'let p11n un de andere dte h~o~n wrt goed gedun hebben. oe 
aktievoerders f)tkend geMikt t-n n~~en MOS kamera·menun kwamen noq 
\n ttn fiJn ovtrl19 op de dnl auge- net op tfjd 011 hU journul van Uh•· 
AOI'IIIIft, Oe u ... tftg wu (ot~danks de kou) bulden te voorzien .. 
prt•. er wet"d ~zongen, geprut en We hebbet!. dutdelij~ te· wlntg aan-

:: :::;m:'~!t ::~:~~,:·~:~:~oon4 ::~! !:!~ ::~ het!e:ertopen nn de 
tJ• "''" Rto tn we wtrtroktflft ht c~ Hoe ha~n _,. het beter ._unnen doen? 
lotint nur Al•lo ttUr teckrHn ft lf- •I , Kontakten zien te trijgen n.ur 
gesproken plutuft tnnu. 111 elke 6i (schrijvende) pers toe fft dte ne,... 
auto ut t ... nd van de ... S.l. A. tueel ..rvr•gtR. 
rot zover 9fftg efgeni1Jk. a. Hu p-riat. =2. Oe aehterg.r<w~d-1rtfo op Mt JuiSU 
0.1'1 wordt er"" fout ge.takt~ Ket bÜro zien u ltf'tjgen. 

!:'J:t!s. cA~ ::;k:~1!:'t,";~~iHe,..... ·l· Een ,",.t persgroepJet 
c1u ltN"''In WCH"dt bfJ 0017 geuakt Ot J.ktffvouders ..:1rtn voor Nn dHI 
op de BomtSUll'lll. O.a,.door w-tt sleCht op de tM)ogtt> nn de J.ktit (w•t 
0015 "tet dAl dl aut's tn untoc:ht blotteren w hier tfCJMlfJk?) 
zfjn. (tge"Hjk 11 vdJ sntl (onvt,.. Oe bfjeenko.t.en warop de I'Jele alr.t1e 
~~tac~t) k0111n dft ... agens Mt qrott -.an tot achu,. is ~p~en ztjn door 
snelhttd u.n. Daardoor hn OOJS Mt. veel q.-oeptn ~zocht. KeMe1ij\ fs er 
k.ont.ettt lilt de blokteerbut ntet op tfjd binntn de grOf'ptft n.aWf'Hjk.S ove,. gt• 
.. k:en (•1s Ht untOfl ztjn er •nsen prut. Olt gtbr"f't had opgevang~:n kun-
uit dt bui tn suan tt pru.en!!) Mn wordtn doof' in de uren wachten op 
Snel wordt lngettApt en de weg opge· de dag van .attfe het êfl'l en ander op 
rtden. zOdlt nog twt van de vier een rijtJe t e tetten, wtt voor to'lfr 
vrtct.tuto's t.unnen WOI"dtn gtblot- Uc weet niet gebf'Urd is. Had het voo,.... 
keerd. (door deze snelle gedufde bere1d1ngsgroepje tnders moett.n htndt-
alttft ' on dt aktft nog gered worde.n!) len of hadden 6e ,rMpe:n z~lf neer 
Ondlnks <fe fout wu doe auto die Initiatief leurmen ontplooien? 
dt Mnsen bij ft botrder1J .,.st 

~::;s;;~;:~ ~~9li"~~,~~~}e•~.~:~ Oe ontrufafngen van de blokleades. 

011 te blokkeren. Over tiet po11t1eop· We zouden de po1hfe ~tet het ~no.-
treden hebben de frakties VI" de gen gunnen hun opgekropte ogress1e 

~:~~~~~a:0g~$~;~d ~~=~e~!" b:~e,:: ~e~!n t~t!~t~ ~:t~~~'i~· o~0!,r:e~ n 
Verder htbbtn ""e •n brtet naar de gecSeelte v4n de alttievoerders het 
twtede•kamcrfrakt1e v1n de P.P.R. ntet eens met de a fsprnU Dat el" 
Çltstuurd. mensen tot het utterste wtl len door· 
Wat do attt e zelf betreft. over Cfe gaan .ott ledtt voor Lichtelf weten, 
organtsaUt nn de W.S ,K.A !!lOeten maar tiet $diept wl OfiUngename on· 
endere eennn .. ,,. oordelen en tleh duf<k'lij~heid els het pas btj de ont• 
uitspreken . Wtj als wer~roep hebben l"uietng bHjli:t. 
htt samenwtrken A 1 s prtmi ervaren 
en Sltlhn ons voor vol9ende aktlts H.,t ALMELO-Pl.AN 
besehlkbur. 
Alltft een 9otd att.t ej ur l984. Wal er na de snelvegblokkade tn 
___________ ao:..:..:.I:.S---1 ~:!a;~,.!~=!~~.::Jk~u wel he· 

Naberelding ~!!r~~ g.tl~! 1!~~ ~:M: :!•:;-:• 
Olrelct n.a de Ofttru t• 1ng op Mot wtg• 
gtiJI ntar do UCH biJ AINIO. 

:: ~r.ct!~:!:':.O:~~·~:~ ::n .. t 
z'n allen fn Hft rts t.aurant gedol:en 
• Dtj te: lte~~tn. leder zal dete ettft 
aiders ervaren hebM•. ten •antal 
tiJ• biJ do 011trvlori"'1 fJ>fek flint< 
OSt l'lun huid ~zttH. ''-lttn Jttbben 

:r;:!,~"w!r~~Ïu~!:t:: :~:~'geen 
ongthlkUn zouden ~r"tn, Al 11tt at 
vond tic vel dat we w-It tt vieren htd· .... 
Yr'IJd•V ,.. de aUie: 
lle had6tn Mt het voorberetdfnqsgroep
je af9fsproken dat we vr-ijdagavond in 
de atctteweek btj e1katr :ouden 1t0111en 
ah e r itu Mh {OU gaan en dt •'tie 
rov niet doorgegun tljn, we hebben 
tottl ten vergaderlnp gtMudef'l . We had• 
dtn e lku,. noq ven a nes te vertellen. 
omdlt tederten wou ftOI"'tn hoe dt afzon
der11Jke oe<Sttltes van de elctfe zouden 
verlopen. 8ovend1en moeHen ve tiet e,.... 
ovl r bebbtn •u ve verder 111011ten et\ 
kondll'l doen. 

0. krl•lek: 
Er 9ing natuurlijk van alles mh. Ik 

!!~ !~t h~~ :~ye;::O:~ :::1:~ew~~v1~ 
nog tan htr"tnnneren. 

pers 
:t.~r:b~!:~:: veel undlcht gehad. 
NOS·Journul, fotos '"de t~ttste ltran
ttn. erttke1 tn dt Waor·hetd, Volk.s• 
k,..ant tn Apeldoornse Courant. Op dt 
tv wu etn en1gnfns redelUk kCI!IIItfi
U&r te ~oren. 0t krl nte.rttlc:els deug
den van 9Hn kanten en de ondenehrH· 

!!:/!~.~~t~o~·l.::;:~,~}:'~!~ !~!,.. 
get_.n wit vel de bedoelfng wu. 

f:• n~~':. -::.:"~~==r=~~~~;:~e 
Mn) 
Ot bi'O(hvrt is ftftt goed gelezen of 
hHft gHfl fntoruu gew•tt ~Ij dt 
~M:N: "oor t.lt persuenctl ~ldt het· 
tt1f6t , lit41nt. tnct!oMertitelhg v111 de 
foto in 6t YolltJkrlnt "tf'd gesttld 
dit dh htt tt,.stt trtnsport wu DP 
dl Meóerltnose vegen. unrij1 -eteen 
\an -..orden M9f91tn dal 6e UCH dOOf"· 
lopeM zulke transporttf'l or-gantsttrt ! 

so lut tlur baatn, llillr we t.Jdc:len 
on.s w t w4t neer aoe-tte \unnen Of'+' 
troosten er~ ze 6oor te or•ttn. 

Hn stoppen .. , dt stopllusJes. 

Oit q1ng op het luute stu\Jt ntet 
ptrlett. wunchfjnlfjk doot' dt 1t"'" 
nuw,n. aa.tr ton di~tt opqelost WOf"'"' ..... 
Het huren van de busJes. 

's Ochtends b1den er te vetl bvs
ju te zijn gehwrd. De afspra_ken 
waren nog niet du\deHJk grnotc). 

Hft qeld: 
Dtlt aktie h~ft totlterurd "••1 geld 
gekost. ltdef't_en hHft, als Mt goed 
ts. op de dag vAn de aktie geld ge-

::~te0~!s::~e D~~j w!!n!:.~:~t~1Yjk 
ook niet nodlq, c.dat ._,.. •n potjt wu 

!!~~~~:~· v:!~~~;,;~j ,?j~d h~:~~:)"ver~ 
problemen en een aantal mensen zitten 
dus nog op gel d te wachten. 
Je kunt de vraag stellen: "" het he l 
geld wel waard? Hadeten wt het nfet 
effektlever ltunnen bUtèden? ll dèllk 
wel dat hel het geld waal"'d wu . Oe 
aktie heeft een hoop boven water ge
bracht, ,r:e_ .,,,. nfet btdOof:ld ah pdk· 
•kt1e en verdtent een ve,.volg , 
WIJ (het •oorbe~idlll<Jsqroopje) ziJn 

~rjn z::r .!~~:!!!~ te~~h~~~~=! lJ~ .. 
worden door deze 4ktt e. transporten 
zijn tenslotte ee-n twa:kke schakel. 
Wt> h.tbbe:n Mt ~'lelt verhaal over de-~ 

ze &kUt IMir eens 0t1 papter gezet, 
QlliCI.at we dachten d't het wel leuk h 
t.f kullntn le.zeft hoe bet alle~MIIl g,.-

• gun ts. 
Mts"Sdtt e,n zt1fs inspt ,.erend . 
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ao 
Polynesië en de Franse atoombom 

Frans Polyne-sië h Hn tnont groot 
e.t hndendjk.Oe a,.ch1pel btslut een 
stutc van de Stille Oceun dtt btjna 

P•rl,..nt te bt"tetten. Tten lilanele-n 
van tiezetting volgden, toen PtS 

WOENSDRECHT 
~:~" drm !~ .:~~':! .. ~~~0~. 
hoofdzokeiiJk d- de lloori •s, de 
oot"Spron~elfjlt bNontrs . 
l n 1960 start Frankri j k hur tet· 
ten van dt a~. Ze detd dil Cn 
de Algerijnu wot:stijn.Mur de ll:o· 
lonlt Alotrijt bevrij dde t i cll on de 
fr"atutn IlOes t en ~'~" u n nfNW ttst· 
gebtod ul tUJkon . 
Ort gtruc.hten Lt Ottt.ttnuwtn stt16t 
de Franst a fnfster" ~In OVf'l"lttst ge
bl tdsdolen In 1961 : • F.,nkrlj k tol 
ni~r ~unproenn uhvoeren fn de 
Stt llt Ckrun• . 
In Juni 1963 auktt de G&ullo off t· 
dttl bet f'nd dat PolynesfW ttet ni eu
.e te-stgtbft <l zou wordtn .Tij dens un 
bijeen~~t •t hhttfunse vo1ks
vertegenwoor-dtgei"'S zet hij: 
·r~ ben nitt vergettn wat ju11fe 
voor ons gedaan htbben"(Hlj doelde 
hi en~~~te op holt •etvtchten van 3.000 
Polyntsl~rs •a• Franse tiJde tiJdens 
do Tweed• Woretdoorl oo} . Dt G&ullt 
vervolgde met:'"Oat h een van dt re· 
denendat 1t nu besloten heb 1n Po .. 
lynesH! een nucleaire basis t t bou .. 
.... " 8000 soldaten 
8.000 soldate• en 5.000 civiele 
technl cl en ambtenaren kw..-nen dUr· 
op.als een trwasie tan. op Tlhltl 
en de twee atotlen Morur~ en F'anqa
taufa .Havens, v l legve I den, ktzernes' 
en ten atoombuis voor ~nooaproeven 
werden er gebouwd. De laMtlunst pa~· 

1eJDtntarifr:s ~taren het er n1et .et 
eens. aaar- de FranSt gouver-neur van 
Oolynesif dre:i!Jde het pirlMtnt te 
i'Rtbtl\dtn ah zt zou bliJven pi"''tts· 
teren .Dt bevol king V'f"'e9 ztth tf 

:;~ r:.: ~:n P;Y::~~v ~~~!! .l ~ s p~!{"~; 
ongevur1tjlt. vu wurom dtn ntet in 
r.-ankrijt nH?,dat bovtndttn Hn 

~!~•dy~~:e':: ~!~s:; ~!:!~n 
culturelt g~n en ketken htbbfon 
die door de schotken van de txplo· 
sie schiet. zouden ku~W~tt 1 ljdea •.. 
Met oorlogsschepen hulden de rrJn• 
sen dt Polyne'S ffrS Yan hun eilanden 
011 di • tOOIIbis is op "-'r"'lroa te bou· 
wn.Ondlnks tlelofttn kttrdtn 11 
nooit w-e.r. ze werdM nur Tahiti 
gebracht waar z.t nu l e ve.n 1n krot· 
ten.tonclt-r wrt t n toet~t. 

Op 2 juli 1966 ootplof te de "rsto 
kertllbGI In de 1ag1,111 Ytn Mururot 
tn nog veertig Utl zou dit he.r-h.u ld 
worden.Dil ondanks de be~tndheld ••• 
dt sclladelljkheld von bovoogrondst 
itC>OCpi"''tY@n YOOf' het 1Ht•1l1tu, 
Al 1n 1963 sprtk:en de V. S • • SOvjtt· 
Unie en Engehnd oca ttet nog alleen 
ondfrgronds te doen.Mear ooit dur 
hitdelen de fransen hun tntwoord op: 
ze vtrltlurótn tilt guondsheidgt· 
gevens geheim.Gegevens over de atooa• 
proeven zijn du ook voorntMltjlt 
bekend uit Nlew•Ztelond (stijging 

;:~.~e ..;~d ~00;~ ::.:! l~! t ( ~:d~:~ .;:y::· 
ve vissen) .Peru (eventt ns rad1c>-ak· 
tlovt vlssen} . Peru drotod• In 1971 
met het verbrtken van de diploma .. 
t1eke kontakten. de Australische en 
N1elhrt*Zetllndse vakbonden bes loten 
tot een totale boycot van Fr1nse 
produitten met t nbegrlp van b~hven 
met Franse posttegels.Oe V.H. ver· 
oordeetde d« proeven en het lnterna· 
ti oMa 1 Gerechtshof 1twa.m ook 111et ttn 
vetoofdtl1ng .Grtenptace I (( het Yft• 
d .. 1SChfp f'rt en ten Nttuw·Zteltnds 
freljat ft!t 11-lnlsters un boord vot-· 
r'tn naar het ttstgebted .Oe Fransen 
enttorden de schepen tn • hhand•lde 
de beunning . 
Oot van buiten wrd ontdekt dat ,,. 
twe flesjes llltt Stt"'nti'l!l fn ttn h· 
borttorh.ll stonOen, ,..trvan de dt"t· 
ttur belle nde dit de Uof 9tvonftn 
was ' " het vo.dstl Op d• .,,.u van 
Papeeu~ de hoofds tad van TJMt L 
Op 6 JuH 1979 ootplofit Hn .,l 
ftlllt aceton tn kw411 ,,.. '-" wolk vtl'l 
pluton t ... vriJ .su~en woor stten 
wrd het atol gorot nlgd; tvtt Mn· 
n n sttt.r~ttn vla~ na d t t QftCJt:luk 
ten g!Volge nn radto·•Uteve be· 
saetti na . 
drie weken d.ttml wn Mt weer ratte 
Een •t- blHf stoktn In ttn 
schicht .Dt ontplofftng verootzutte 
een vloedgol f dit Mururo• overspoel· 
dt. hftfbij raatten zeven Mnsen ge• 
wond. het tt:ol scht~otr'dt ovtrttn 
lengte van 1 kt lOM til" en radioalt ti· 
vfteit ontsnapte Sn de etasfHr . 

~~~:~~ !~:!.;~~n "3~~Óo~ 't~~~= 
opslagplaats van radlo-akttef afval 
werd getroffen en Mt afval. wur 
onder ênkele ponden plutonfun, vtr· 
spreidde 1ich over het t11and,Het 
afval is daafna weg gehu ld. wut 
het ts gtbleven werd er niet bljge
tegd. 
Oe terntor1a Ie Vergadering (parlt'· 
mentjl! voor de Franse kolonH!n fn de 
Stil le Oceaan} kwam ja,..nhng met 
een stroom van ve rzoeken. rtso I ut1 es. 
etsen en protf'Sttn.Zt lh een wet tl· 
gen de atoomprotven .,._,.d aangenomtn. 
Al lts tevergHh.ln 1977 doden dt 
Tahltiaaanse ve,.tegenwoordtgers tn 
dle Tel"rfou1e \tergaderlng een op
roep un de bevolktng om hun etgtn 

kwaa tn1ge rtJktie van Franu zijde. 
Het .ar~~1 was echter dfep gezonken 
•• hel geld WIS .. ~ OI'· durM wn
• de 90Uvtrneur to.n pas onclerhan· 
de1tn .Het tesultaa.t wu din ook 
nlhll . Do Polynoslfrs -len tich 
.. cllttl-.Ze hebben ... kltlne 
-P op o1t rKt von do wereld : "Vtj 
hebben geen enhle t•ns.. zolang de 
rest vlrt M we"1d d-e Fransen hi tr 
hun gong laten gun" . 
In frankrf j t ts Mt verzet kletn. 
Sleehts enhlt terk:eltjkt organist· 
tits,Greenpeae:e frankrijk.Yrouwen 
voor Vrede tn CoDeKe (Hn pas Q99e• 
rlehte Franse Vrtdts-.glng} heb· 
ben t leh hel lot van de Polyrteslfrs 
u rtgetrothn . 
Otne«~~rten fs dur vul verder tn: 
hn •tnttrnatfonaal fonds tegen de 
~ernproeven• ontstond er fn 1980. 

Met deuren de buts plat1open, 
ver-sltg van de tktit. van 18 fe--

brualS bus"esll 
- S•",.• •ot Ilorites ~d Ik • 
voorberetd •t t~ fj tl , e~n en prt-
te:n en van 12. tot Mrt voor 3 tUt
pen we lektor. Toeft .. ttn dotsJ ot> 
de fiets n.u:r «» we_,.zu.lplt k. Er 
wal"t:ft teu van 60 -.ns1.11 fn Hn stuk 
or 6 busjos . Tt gok vol ut dit rut ... 
te. 
• Ik Md • niet gtdoesjt on beJI 
-.et de auto nur de veru•lpltt tn 
UtrKhl gerejtn. Dt .bttedo vort-I· 

~:: ~~~:!j d~~.:c.;: !!.~~~~!·-
.-et Hc:httn un, -ensen dtt vttsu~ 
ten;; veel lawnf dus. Gelukkig was 
de a.ktie al uitgelekt, anders had
den 'ze' Mt op die partee:rplaatJ 
wl 9-rkl . 

r-:::=-=::=::><:::::::::::--r.~~'!E"'--1 . ~ glngetl vorder djdon , het vlei 
niet op hoor. We vonden het alle 
vfjf spannend en zongen lustfg 
door. Htt wu koud In de bus . BIJ 

-...!:r-":1:A!;~~i"""'1 ~:1 ;w:~e ni':~z==~f~~~ • d~h!1~k~11r 
het bo'S toe wu helea.al vol •t 
45 busjes. Ik keek achte,... • n ug 
ol die koptoapen In hot donker. Schil· 
ter-end: 
• In het bos, vlakbiJ de droppluts , 
~jen er nog steeds .ensen Mt kop· 

t-=~~~;~~~~>.:;~~-::1 l•IIPen aan . Mur dte w•rtn van d• "' pers. dus dat gaf niet, • •• D .. ma 

L...o.- .. -.'",.-1-dl:-ng-:.wa_s..;e..;e;;.n.;.<.;.heq_u_•_g_e-...z~=:.f :~!9~• v~~~~~~!n ~!:;n d!~.~c:r;; 
stuurd un Marttne Pftrod van het noo al uit IIIO(hten stappen. Gevolg 
f',..nst 1e9er .Het was de levens ver- was dat er op Ht1 gtgenn 11011nt un 
zektrtng wan haar vader die ~~te~trk.· groep van zo•n 75 men.stn door het 
te un de •toonpNJeven.De cheque !:,.S!eoo:;,.:::e:.::!. teaand wfst 
vo,.,...e het surtkoplual.Oe Dtense - Oe sfoer In het bos wu sproo~-
Ndla ruktt geTntresserd tn Pol)'· je.sac-httg, .ooit maan. aur nn· 

:::!!~.·=a::-:";~,~~~:e~~te ... 1 de weg kwiJt ...,.d het snel 
punt vol'W6e het buoek v•n Mlttt· !!c:f~~z~~~~h~; :~~~~~de 
rond In 1982.~ persconferenties attlt tunne<1 kljkfft? Al snel w•,..• 
=~ e~~~ 9~;!~Y~ ":'~t!~t!.~:r= ,.. ....,. 09 het goeie pod. W.t "" 
fl<ltol .8fj ""betoe' In hel p&r- !;:~e~~~~~~s:: ~.~~~:!~'"V. 
!~:f~:~: ~~/;~s~r~nks· Ilopen trlangs, ~w- bij de plot 

wurop stond: •ttouo soc1a1is• 1 :::a:'!r~~~":,.:sJoshetj.!,d::; ~ 
Mof'Ul'OI ! .Ytrslaggevtrs buoc.ht.n 
Polynest~ en sctlreven over ck sttu· =~~~i~v::"dev~,!~~~- •1· 

~~!:.~·;~ ':-'e!00=!~~:r.:·.!~n -Golvento-e wat lul Hg; UITGELEKT 

9f0f1aniseerd. !~ ~~~!::\,::r;::~-~~:--
ln "tdtrl tnd h oott ~rtt un verder de bu1s op, bHjven rttttn. 
het verz..-ltn va.n hlnduken1ngen Ste.ds ~~eer 111resjosH en bult•n dt 
die op 14 juli, de Frons• .. u.... buts busJes ME. 
11 fe.st.dao. zullen worden ovtrha.n· 
dtgd un de f'ffMI aflbtsnde. 
kort gel eden twa• Kitterand ook fn 
Nedetltnd op btzoek.Anti-kemener· 
gt egroepetl. VroweA voo,. Vrede voer
den tltttr.Overa 1 -..a~ Kitterand 
gut dur zullen wij zijn: .was het 
motto.Httterand werd qevolgd van 
t 1jn ho te 1 nnr tarrê ,nur de kru1 s .. 
legg1ng op de Ou en nur het van 
Cogh .. • useUll. Ongeveer 400 de!DOn· 
s tranten waren er op dt been bij 
het vao Gogh·..,seUIII.De politie was 
zeer gespannetl : een bord met de 
tekSt Hiut,-and. Nucleair Charlatan 
werd verwijderd en ook andere 6oe· 
ken -s ton hel ontgo I don. Toch kan 
het Hftterand en zijn gevolg niet 
ontgun t1Jn dit er ook 1n Neder• 
l tnd, langua. mur zeker, een 
groeiend protnt ts t,egen •de vel"
nletlglng ••n hel Polynesische p•
ndtjs•. 
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verklarm 111., 6• .,.'"•'"~ 
8ASIS WOENSDIIECHT BEZET 9•••••' 
WOEHSOREOIT -Een groep Mens on he•ft 
vanmorgen een t err ein rondOlil een 
gebouw ~Ml k....,nlkatle·oppara-
tuur op de v11egbufs Woensdreeht 
beze t. Oe nur sehltUng 300 aktie
voerde,.. ziJn afk-tlg uit krln· 
gen van vredes·~ antt·•ilturts· 
c.he·. en ant1·kemenergtebewt'gln· 
gen. ZIJ ..,....n zich baslsgroo-
!N" t19tn ktNt9tweld en •t11tar1sllt . 
Hot dolt beletting willen ziJ 

Al snel wer"den w fnguloten. Aan 
de andere kant ook even ondul"-· 
liJkheld ovor 11ot 09 te treden. On· 
dants het lok, Mddtn ze goloof Ik 

~ro~g=~:t.~r!7!t:n!:n n~!~.!t;. 
.aHt.n nagtrt!n. Wtj ston6t11 vrtj 
dicht ot> elkao.r •t ong . 250 of 300 
~~ensen aan C tanten ingesloten . 
l klnun a~rujosee tn 'vre0t1ttnu' 
en •an ftn bnt (nn bet bet) tf;; 
•nstn dit tr nltl ovtr gfdurfd hOd
den en -.nsen nn h-et killiP kwiMft 
langs het hek su111. Wo slDnden 09 
de basis, dat wu gelukt. 
• (Ik docht dat we de plc.knlct pu 

l •pril toudtn houden •• } Do tllrt· 
Sjoltoladsj ee begon ~~ensen op tA pakken: 
l.,..nd eruit plukken, fo t.o- (rt· 
forget·achtigt toe:staDdtn). tn een 
bu"Sje gooien. Dil kon lang duren, 
want ah er een busje vol was werd· 
te weggt:brichl en duurde Mt ttn tijd 
voordat de volgende trwa•. 
• We tongen ve:e1. menst n schiltntten 
hun gulcht Ivoor de roto}. "" had-

duid~ltjk .alten dat ze de eventut· 
le plaatsing ntet zullen accepteren. 
Bovendien protesteren de aktte..
voer-ders tegen een verdere •tntef• 
ventie van de Verenigde St•ten op 
Nedtrlands grondgtblod.-ntetl 
nemen Mertkanen op de basis 
Woensdrtcht pra.ven ~~et schotel 
antenne kOiml.ln1cat1e .VolgeM de 
aktievoerders bieden 6eze proef· 
... ;ngen A.oerfka de ""'9elljkhtld 
.., hei•Hjk voorbtreldtngon te 
treffen ~oef' dt pluutng van 
n t euwe ktmwa pens t n ons land . 

den veel lol . Sa..tgel'l spraken met cse 
INrtsJosus. lt dook dot ze In die 
7 uur vtel van ons haddtn kunnen le
ren. ••r de .es te •resjose.- en 
._ t'r'S Wll"en potdicht en zter Ncho. 
TWte elkaar _,.bende Vr"CM.Weft, Hn 
un drt ~ tn de an6tre aart de andere 
kant vu htt MI!. wtnt.n natge-spoten. 
Wt s t.ahn tt-n vwrtJt un ( wt s ~· 
~ .. do holt basis In de fik, w st«· 
kon de I!Hftlt btsls In de fik} 
- Ernst word biJ t'n kin gegropen 
door eon -fokt ......-urtjt, 
..tot·lo nl• detd. Ernst boos, wiJ 
boos, wiJ het --tertJe ult
scheldtn 'tOOr a~tsjoo, het •~ 

~:,.:~ ~:~~~n~~~~!oor:;.~!;t 
et ndtr boos. 
(r w1ren wer busjes wegge_rejen 
lift terroriste-n, dte ntet aeer te
rug kw""'n (de busjts dus) VIJ waren 
totl'l nog over eet to'n 80 ~~ensen. Dt 
HE vertrok en wtj kregen eçht alle 

~~ :~~=~t:~~~~·!l11dy~·J~I~t 
grug wilden (OIIIdat •• het niet 
unkoncltn!:::). du5 we bleven. 

(In hel begin vond Ik het wel -~· 
liJk: ala aatke schapen wachton 

~o:.,~e go"e~~a~!d~~d~~~t to. Zeker 
toen de ME weg was en wiJ vriJ 
over ~n wter- kondtn voelde 11c dat 
we etn stuit van de basfs terug had· 
den gewonntft, 
.. In het btgtn werd"" een untal 
IMrotJoseobusJos volgestopt .. t .".n. 
sen d1e ventwenen in de bossen. Van 
tevoren werd tedereen gefouHeerd 
en gefotogrJfterd. In dt busJes was 
aen goeie s~tng; 'IOIJn' busJe stond 
to schudde• op ziJn wleltn onder het 
setneteren van C}Hn Nn, 9Hn vrouw, 

'~~ ~~n~:-:~.~.!d'::~ ·.~~tn:~· 
fOOid, aur 6e Mrts.josH wu tt 
st(JIIIt c. het tr zelf wetr fn te stop· 
pen. In ttcJtnstelUng eet de sttuatfe 
bulton begonnon de •ll iUiro p&t· 
sers In hol busJe los te t_,. 
Wt waren vut 1. te tut 011 te wt-rktft 
tnt. Do .. resJos" dit btworde dat 
hiJ wl werk flld word •aalond ult
golothoft. BIJ het tontrul aagezljn 
op de basis -M•• w eruit . Wo 
t~~rden bf9roet •t Hn enora ge· 
sthi"'MVW til ge1oet. Toen ik ug wt 
f1" w1n on,s nrwacht verd .otst ft 
•teen tal'l de voetbalstadions in 
Chl H on Argontint I don~tn. oen 
vruvoldjt von ongeveer 30 bij 7 

meur was afgezet •t n~voarud. 
Dl Ingang w1s 1tgesloten Mt prtk· 
ktldrudblolcken. Met behulp van 
~n Wltrdetl we Mar btnntn ge-
drtvtft . Een lrtblntse tw•er zag 
dtt nftt zo r t tten en 11tp wg. 
Dit poston wurs<MjnHJt niet 10 
tft het v-erwachtingspatroon want ftft 
Uftul Stkonden St-n wiJ tn de 
ttgOnpOrtlJ vorbluft te ~IJktn. Dur
.. l .. Julche• .., rennon. Hardfllndlg 
wtrd Mj hel flik lngogoold. Dode
lijk -r verder, nu dt daleH. 
.. Ondlrtl.tSStn bij de bunlt.e.r: •nsen 
Ie 1~ over het htk ca t.e pieset'l en 
tla-en daarna weer de tlash op. Een 
urujotehdtsJH zef door een wga
f- dot "" de basis vrijwillig ~on· 
dln verlaten. of anden • • •• Dat tn
ders wu daft dat we btj elkur wer
den gedreven, hoop geduw en un,·ha.r
gttrek en f'en stuk bos f n werden ge
dreven (uH het ztcht van pers en 
publlt~} Ooslottn door otn kordon 
..resjosets hebben we een kombinatie 
von joepte Jotplt en de tevensprong 

ZIJ wiJten erop dat op dele wiJze 
ook de recente stat1ooer1ng van 
kernraketten fn Engel and en 
Vest·Duft.shnd Is voorbertld. Tevens 
ets.., de benttors stoputtlng van 
allo •Hlt.al•o akthltelttn In 
Hederland. Do luts~o jaren hoeft 
zich In de Ntderhndso sa",.nlevtng 
etn ...... , protest orgetohnd 
ttgon de plutslng von ~rulsroket· 

~~o.::s~m~!~f-~!~~=~D:e 
onrhetd httft demonureren en 
s.)'llbolhch bloltktren oetolereerd. 

c . 
8 
~ 

gespHld , H•rdsttttt lout: op ttn 

3:~:~ b=~tct!~n~'::::,.:;Jo's 
daarna ba. Oott~·s seksuele frvs· 
tntlts un het llcllt: hij wi lde 
graag eentwtedrfevtert tjfzeszevtft 
wtaoet.<lMttHntusJtge-ven spelen. 
Nou dot hebben we dUs Hn tiJdje 
gedu.n. Uc:he hoor. t r wren ulfs 
enkele atr"rsJosees wurt»tj it "" 
llcllto trilling un dt ~hotktfl 

~i a:' !:s1:n WMr Mn s tutje vwder 
lopen en WMr- st0j)9tftl. 
\laar dat goed voor was snap 1t: ntet. 
Htt vos In 1tdtr gtvll -~ in het 
bos at de zon doot de bcatn tn .. 
varen heel sterk vond 1k. ft& "" liJd 
'-a• er etn ar-resUth!wagen. Jn ong. 
S keer rijden belandden ,.. als 
laatsttn I• dt toot. Er """ nog 
... 1 ...,.en (ong. 73) op het griS· 
vtldje. En we hoorden de verhalon 
van de flfnsen die: du r al 6 uur of 
zo waren. Bij iedere n1eUlflt bus veroo 
welkc-den we dt wnsen •t lutd gH.n 
man. geen v,.ouw enz. Ook vertrokke-n 
er weer bussen vol •t -ensen. t4et 
was onzeker waar je nnr tot gebricht 
werd, maar de sfeer was o.pperbut• 
- Hard gezongen werd er fn de koot 
niet, wel gtschrtfW, Nog een tiJdje 
kwamen er nog busse-n 111t verse un . 
maar toen stopte het. lede"en stond 
te kl eumen tn af t• wachten. 011· 
rtogd door het kompitte wagonpOrt 
van de tegrnpt~rttj. n~todraad. hon· 
den tn 40·50 aan ·btwlkfng. Na Hn 
tijdje begonnen •• ons te veneltn. 
Een kupvuurtje •t afvalut-.~h-
ltn werd g.._1kt, een paar deden 
hun behotfte recht voor de -· 
kfng. Ze wiSten niet hoe zt eoestl'n 
\Ijken. Dt """•lnlng wrd plotge· 
wandeld zodat dete tege<> het etnd, 
+ 13.00 uur tllHn nog sytlbolfsch 
Wu. NiMltl4 wht eigenlijk wat er 
gund@ ns. 01111 het twr werdtl'l er 
4 ..., .. n we<JgthUld, Er wrd go
fluls tord dat tr vingorafdrukten 
wrdtn -a.tt. W.clltcn, tie-n, 
schreevwe-n, pn>voeeren. Ste.ds 
aatt alle kanten dit 91Wfldluchtf'n
tJes genletend nn !Ion lf9•1kofflt. 
Yte,r wr langt de hondeft zaten in 
Hn fden.tfttttstrtsfs : van ons kre
gen ze brood en door hun bUtft wtr
den zo ofget>hft. 81j ltdtrt p&ut· 
rondo IOilfulr wordoft te later gotd 
va.st!JC!bOudt-n. Gelu't ttg vu er een 
radio en ellt hH1 uur Ofttstond er 
t:tn rvgby-scrun. Zitten liggen. 
knieion wandeion op hot hardbevroren 
v•ldJc , I-tot begroetoen v•n verse 
wrd Jrinder entoesjast. 
Rond + 13.00 kwa.en er WHr grolt 
bussen 011 wn.sen op t. haltf". Ik 
begon • te vervtltfl t11 ben IIH9 .. 
gaan. Het als •t kerst werden w 
onder ~rgon op z ... gtdrop(. Zt 
waren st011 geno-eg ca ons op SOO • 
vfd jeugdherborg uit de bus tt goo-

~~"~a ~O o~~!!~t!:sl~=~~~e:~. 
g~a ld. 
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Tot nu toe l'ltbben deze protesttn 
gee.n Invloed geh-ad op de ptrle., 
montolre beslullvonolng.Dt •ktle· 
voe-rders hebben er geen vertrouwen 
In dat ~ol •llttalre-app&rut door 
dit parl-ntoiro systo"' gtkHrd 
kon wordon.Mtt dut betetttngsaktle 
wlllfft dt boshgrotpen togon ktrn· 
geweld en llrilttartsw tonen dat 

!He~.,.:~H;c~:r:tt!:. gun dan 

••••••••• 




