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11 REDAXIONEEL 11 
Aanmerkelijk sneller is nUIII!Ier 20 van /IFVAI. ~ ~ 
door het uitgebreide redaxfeteam ter wereld - Û D ASIS ~ 
gebracht. Oe hoop is dat het lukt om nu ~<eer PICKNICK P E B ~, 
maandelijks te verschijnen. Alon sensatle en 1\ \,;01), 
gekrakeel In de vredesbelfeginq, het antf-ml- ~ ~~\" 

~!~r~~e~r~~~e;~r~~~k~:nb~~~~l~~~~et:~ IN WOENSDRECHT · ~"' 
liegen, k<11111er en kwl van onkrufters-~~et
lange-tenafjn-strateglelln. Maar Arlanne, Renl!, . 
Fred , Bernadette, Rfjkert, Marl j ke, Sa.skfa, Omdat het ~<oord 'pick-nick' me nogal onschul· ge~~ak konden ~<e ons voortbeltegen over de basis. 
Bert , Stella, Wim, Hans, Gerda , Chiel, Pi•, dig in de oren klonk ging ik zondag 1 april Oeze leek plotseling uitgestorven. We ~<lsten 
Freerk gaan onverdroten verder ~~et hun bonzen- vergezeld van onder ~~~eer mijn basisgroep mee zond.er 110elte het open veld te berellen en 
werk om AfVAL tot vol~<assenheld te brengen. naar Woensdrecht. Het ~<as de eerste keer dat ~<erden pa.s daar voor de eerste .aal gesigna-
Ook veel bonzenwerk van de basisgroepen moet ik aan een aktie deel zou nel'len. Sinds mijn leerd, Op dat IlOlilent bevonden ~<e ons al een 
~<orden verricht om de planologische dienst entree in de AKS, een paar maanden geleden, half uur op verboden ,.ilitair terrein. We 
van vadertje staat tot ~<indalolens te belfe- had ik alleen nog maar zoveel mogelijk in- zagen dat er gealarmeerd ~<erd. Even later 
qen; vier belachelijke kerncentrales Is te formatie verzameld over de hele gang van kifamen er twee busjes achter ons unrfjden. 
~<OW men! Missch ien moet de BVD nog lfat Allle- zaken binnen en buiten de be~<eging . Toen ik We gingen als groep dicht bfj elkaar lopen 
rlkaantjes inzetten om alle snode plannen die mezelf eenmaal o9ertufgo had van het feit dat en ~<aren benieUifd ~<at er zou oebeuren. Oe bus-
nu in de Noord Oost polder en de Wieringermeer er werkelijk geen goede redenen aan te voeren jes k~<amen steeds dichterbij ën bleven enige 
~<orden gesmeed uit te laten lekken. Hans en zijn om het gebruik van kernenergie en kern· tijd stapvoets achter ons rijden. Wij bleven 
Pi eter In dienst van Hare Majesteit ••. -- wapens te verdedigen, besloot Ik dan ook dat In hetzelfde tempo doorlopen alsof er niets 

niet langer voor me ze 1 f te houden, maar het aan de hand lfi.S. Plotse 1 ing stopten de busjes, 

.BAN DE BONS • 
Eindelijk Is er een ~<inkeltje gevonden. Oft 
~<inkeltje is opgezet door basisgroepen en sinds 
25 maart geopend. Na 2 ~<eken opknappen ~<aar-
bij zelfs de etalagerui .t moest ~<Orden gerepa
reerd, konden we beginnen. Er 1s nu een per· 
manente fototentoonstelling, vanaf Oodewaard 
'80 tot en met de laatste akties. Er is aller· 
lei informatie·materfaa 1 te koop, zoals affiches, 
buttons, boekjes over de antikernenergiestrijd 
en de antfonflitarlstische be~<eging. Zo zijn er 
bijvoorbeeld affiches en steunkaarten te koop 
van de 1-2-3-junf aktie, het blad /IFVAL , atoom
vrijstaat paspoorten en nog veel ~~eer. 

Verder kun je altijllangs komen voor een bak 
koffie of thee en natuurlijk Informatie. 
Oe bedoeling van het ~<fnkeltje Bandebons Is : 
het informeren van buurtbe~<oners, scholieren, 
getnteresseerden en basisgroepleden over aller
lei aktivftelten van de A. k.B . en v•n de vredes
en antfmi lftaristisdle be~<eging. Tevens ~<11 

het winkeltje kontaktadres zijn voor diverse 
akties zoals natuurlijk de 1-2-3-junf aktie. 
Vanaf 9 april zijn er elke liaandagavond info
avonden, ~<aarbij door •fddel van dia's, dis
kussies etc. mensen -eer te ~<eten kunnen komen 
over de basisgroepen·be~<egfng en de 1-2-3-juni 
akties. Tevens Is er gelegenheld tot het for
meren van basisgroepen. 
Zoals alles kost ook dit ~<inkeltJe geld . 
Daarom .aken veel mensen geld aan ons over 
vla aut01114tische overschrfjvingskaarten. 
Als je ons ~<flt steunen, alleen of 111et de 
basisgroep, dan kan dat vla glron~r 

4548417 
tnv bas fsgroepen-pandlfer kgroep 
Carillonstrut 13hs A ·.~~." 

Eind juni zal het pandje vermoedelijk gesloopt 
~<orden, omdat er een fletspad ~<ordt eangelegd. 
Onze bedoeling Is 0111 tegen die tijd al over 
een ander pandje te beschl kken, dat a 1s perma
nent info-centrum kan dienen. Momenteel draait 
het ~<inkeltje door zo'n 5 a 10 mensen, die 
regelliltig In het ~<fnkeltje aan~<ezlg zijn en 
de kontakten verzorgen . We kunnen nog mensen 
gebruiken die zich aktief in ~<lllen zetten 
voor het ~<inkeltje. Voor informatie kun je 
elke dag tussen 2 en 5 uur bellen naar : 

te 1 • 020-769236 
te Jan v/d l!eijdenstraat 77hs 
Amsterdam. 

ook aan de buiten~<ereld duidelijk te maken. maar er kwam niemand uit om ons op te halen. 
Dat gebeurde dus voor het eerst o~ l april Even later bleek dat ~<e op drassig terrein 
in Woensdrecht. terecht kifamen ~<aarover de busjes waarschijn-
De reis van Amsterdam naar Woensdrecht duurde lijk niet konden rijden. Wij liepen door naar 
ruim anderhalf uur en aangekomen In het vre- het prikkeldraad en daar aangekomen bleek er 
desaktiekamp bleek het in het zulden des lands vlak bij ons een opening fn het draad gemaakt 
kuod en guur ~<eer te zijn. Niet zo aangenaan~ te zijn. We konden de basis dus zonder enig 
dus voor een pfck-nfck. Er ~<aren zeker 200 probleem ~<eer aflopen. 
mensen aanlfezig in het kamp, uit alle delen Aangekomen bij het VAK hoorden we van anderen 
van het land. De stemning ~<as goed ondanks het dat er inmiddels veel kleine groepjes op de 
~<eer. basis ~<aren . Het ~<as nog vroeg : ongeveer 
Met een flinke groep mensen liepen 1o1e van het half drie. Na een pauze met koffie, thee en 
VAK naar de basis, die duidelijk herkenbaar brood hadden we ~<el ~<eer zin om nog een ~<ande-
is aan de afbakening met rollen Nato-prikkel- lfng op de basis te gaan maken. Deze keer 
draad. Op de basis liepen hier en daar sol- kozen ~<e de plaats ~<aar de startbanen liggen 
daten en er reden af en toe auto 's en busjes. om het terrein op te gaan. We nil.lll!n nu zelfs 
Mijn eerste Indruk ~<as dat het terrein zeer niet eens de 1110eite 011 een betonschaar mee te 
Zlfaar beltaakt ~<erd. Onze ~<andelin~ bleef zich n-n, ~<ant met behulp van een paar boonstano-
voortzetten aan de ongevaarlijke zijde van llll!n is het ook heel eenvoudig 001 over het 
het prikkeldraad. We werden al gaw vergezeld Nato-prikkeldraad te komen. De groep ~<as iets 
van pers en politie. Oe geplande pleknick uitgedund. We ~<aren nu met z ' n tienen. Oe ande-
leek oraogelijk. Ket ons groepje deden 11e ren vonden Hn uitstapje per dag op de basis 
een eerste poging het prikkeldraad llll!t een ~<el voldoende. Ik denk dat we 100 meter gelo-
betonsdlaar te be~<erken, ~~aar dit liep te pen hadden toen ~<e ~<erden gesignaleerd. Al 
snel in de gaten zodat ~<e toch maar liever snel klfu een !fagen, ~<aarop lO jongen.s van 
geen verder rislko namen. de luchtmachtbe~<aUn!J,Onze kant uitgereden. 
Tot onze verbazing passeerden we plotseling Wf j deden niets en ~<achtten af wt er met ons 
een opening in het prikkeldraad, die ~<aar- ging gebeuren. Oe militairen sleurden aller-
schijnlijk door voorgangers ~<as gemaakt . Op Hrst de Jongens uit het gezelschap (dat ~<aren 
enkele JDeter"s afstond von de opening stond er z.es) neer de wogen. Ze we r"den op n l~t be· 
een soldaat die zich niet druk leek te nqken paald vriendelijk lllilnier tegen de lflgen aan-
over het kapotge..aakte prikkeldraad. Even gegooid en gefouilleerd. Daarna werden ze 
werd er door de ~<andelende groep getwijfeld, op de ~<agen gesmeten. Toen ~<as het onze beurt . 
maar al snel besloten een aant<tl mensen via Eên van de meisjes zei dat ze door een vrow 
deze eenvoudige ~<eg de bas is o~ te gaan. gefouilleerd lfilde worden en ~<ij sloten ons 
De soldaat bleef staan, maar gaf vla zijn daarbij aan, Echter , bij gebrek aan vrowelijke 
~<alkle-talkle een bericht door. Even later soldaten vonden ze dat ze toch het recht had· 
klfam een groep jongens van de luchtmachtbe· den om de metsjes zelf te fouilleren. Dit ging 
~<aklng, gekleed in grijze pakjes met knal- er ~<el ~<at vrledelfjker aan toe dan bij de 
roze sjaaltjes om hun hal s in galo~ aanrennen. Jongens, maar daarna werden ~<e met dezelfde 
Ik had net drie stappen op de basis gezet, maar brute kracht op de ~<agen gesmeten. Er volgde 
toen i k deze kudde aan zag komen vond ik dte een rondleidi-ng over de basis. De ~<agen reed 
toch ~<el angstaanjagend en besloot om maar met een behoorlijke snelheid over het terrein 
vast het terrein af te gaan voordat ik eraf en stopte pas toen ~<e bij het open veld waren, 
lferd geslagen. Een stel andere 111ensen ~<aren ~<aar ~<e die morgen ook gelopen hadden. In de 
al begonnen met de picknick. Ze werden door verte zagen we marechausee-busjes aankomen. 
de luchtmachtbelfaki ng hardhandig van het ter- Het ~<aren er tien. Alsof het een begrafenis-
rein afgNerkt. We kifamen tot de konklusie dat stoet ~<as kifamen ze lang~amerhand dichterbij. 
het op deze manier niet zou lukken : de groep Ik kreeg het na toch wel even benauwd : 10 
~<as veel te groot. Ze hielden ons te getlllkke- busjes voor 10 personen. Konklusie : leder 
lijk fn de gaten. Opspl i tsen tn kleine groep- een eigen busje. Toen de busjes tot stilstand 
jes zou veel effektiever zijn. Ket een groep ~<aren gebradlt, kiflil er iemand van de ure-
van IS mensen ~<isten ~<IJ ons af te zonderen dlausee naar de ~<agen 0111 ons te bekijken. 
van de grote groep. Helaas werden we vergezeld Blijkbaar had hfj de opdracht 0111 te zeggen 
van 2 agenten, .aar door een half uur te gaan of hfj êên van ons eerder had gezien. Dit 
picknicken (buiten de basis) ~<isten ~<e deze bleek niet zo te zijn , dus vertrok hij weer . 
figuren van ons af te schudden. Ze voelden De busjes reden ook ~<eer ~<eg. Onze auto met 
zich duide11jk lullig toen ze bfj ons stonden de jongens van de ludlt.adltbelfakfng begon 
teNijl ~<ij volkomen onschuldig onze meege- ook weer te rijden. Er werd nu een andere 
brachte etens~<aren zaten op te eten. Ze gingen route gereden zodat ~<e ~<eer een flink stuk 
er toen lfaarschijnlijk maar van uft dat lfe de van de basis te zien kregen. Oe !fagen stopte 
I80ed opgegeven hadden en verdlfenen. bij een hek, ergens in een uithoek van het 
Tijdens de picknick bedachten ~<e een nieuw terrein. We 110chten uitstappen en kregen de 
plan. Nu alles om ons heen rustig ~<as ge~<orden ~<aarschwfng dat ~<e een volgende keer harder 
moest het mogelijk zijn de basis te betreden. aangepakt zooden ~<orden. Toen ~<e vroegen ~<at 
Onopgemerkt kon het prikkeldraad worden door- dat Inhield werd gezegd dat ~<e dat dan wel 
geknipt en op twee mensen na (die achterbleven zouden merken. Ultetndelfjk IlOeSten we over 
met ~<at belangrijke spullen zoals geld, sleu- het hek k11~nen 0111 van de basis af te komen. 
teld en de betonschaar) renden ~<e de basis op Nadat de laatste zich van het verboden gebied 
en verstopten ons daar zo diep mogelijk in het had ver~<ijderd reed de auto met militairen 
bos. Hf er zetten we de picknick voort in de ~<eg . Het bleek dat ~<e helemaa 1 aan de noord-
veronderstelling dat hier door de marechaussee kant van de basis ~<aren gedropt.Precies op 
wel snel een einde aan gemaakt zou ~<orden . het punt dat het verst van het VAK ver~<fjderd 
We hadden ons echter te goed verstopt en ~<erden ~<as . Dat kon geen toeval zijn. We liepen een 
noch door de ~<andelende militairen, noch door eind langs de begrenzing van de basis tot lfe 
de helikopters in de lucht opgemerkt. Toen het ~<eer op be~<oond gebied k~<amen. Daar belden we 
eten op ~<as besloten ~<e de basis maar eens op naar het VAK en werden met een bus opgehaald. 
verder te gaan onderzoeken. Het Idee ~<as om Nu vonden lfe het toch ~<el genoeg voor deze dag. 
fn de richting van het open veld te lopen We hadden in iedere geval weer eens blijk 
zodat ~<e OP den duur zeker gezien zouden ~<orden . gegeven van onze onvrede met de fn het voor

uitzicht liggende plaatsing van kruisraketten . 
Het was een geslaagde aktie dfe in ieder geval 
van onzp zijde geheel ge~<eldloos 1s verlopen. 

Via het open veld zouden ~<e dan lopen in de 
richting van de VAK . We gingen er echter van 
uft dat lfe wel voor die tijd opqepakt zouden 
~<orden. Het bleef stfl on ons heen. Op ons Saskia. --



ALMELO TRIBUNAAL 21-3-'84 
Zaterelas 21 april 19&• werd in Almelo de ak
declas ''Geen vrede met kernenergie• gehouden. 
Verhalen die ik erovet" gehoord had stemde me niet 
direkt optimistisch over het verloop van de das: 
sprekers die uit het bultent.nd kwamen, en et" 
een hele reis voor over hadden, mochten sledlu 
een kwartier spreken, en bij de organisatoren 
zou enl.ge duidelijkheld ontbreken over de rode 
draad, die in de toespraken van de sprekers aan
wezig zou moeten zijn. Wat betreft dit laatste 
wa.s op het laatste moment gekozen voor het 
thema ''ultracentrifuge en proliferatie•, maar 
dat dat niet voor iedere spreker duidelijk was, 
bleek uit de toespraken. 
loop Boer uit CronJn&en mocht de spits afbijten. 
Voor z.o'n veertig mensen betoogde hij dat na 
U Jaar bestaan te hebben, de ultracentrifugefa
briek UCN te Almelo nog steeds overbodig blljkt. 
Allet"eerst omdat de huidige produktiekapaciteit 
ongeveer het dubbele Is, van wat er nodig is. 
Ten tweede omdat UCN alleen maar verlies 
maakt, En ten derde,ardat de laser technologie 
de ultracentrifuge-techniek In de toekomst zal 
verdringen. 
Vervolgens &in& hij In op de medewerkins van 
Urenco, de eigenaar van de UCN, aan de leverins 
van verrijkt uranium aan SrazlliE. Dit speelde 
omstreeks 1978. Ondanks protesten en ondanks 
het feit dat 64 'l6 van het Nederlandse volk er
tegen was, stuurde Urenco verrijkt uranium naar 
BrazlliE. Dat deze levering tot stand kwam, 
kwam m.n. door de druk die West-Oultsland op 
de Nederlandse regering uitoefende. Zonder de 
garantles voor levering van verrijkt uranium 
voor de 8 kerncentrales die West-Duitsland aan 
BraziUE zou leveren, wa.s dat kontrakt tussen 
West-Duitsland en BrazlUi! niet doorgegaan. 
De Verenigde Staten weieerde n.l. om BrazlUI! 
nos verrijkt uranium te sturen. 
De levet"anties begonnen In I 98 I, vanuit Enget.nd. 
In 19&3 liet BraziHë weten geen vet"rijkt uranium 
meer te wIJlen hebben, ze had intussen al een 
grote voorraad opgebouwd, en tegen de tijd dat 
dez.e voorraad op zou zijn, hoopte Brazilië z.elf een 
verrijkingsfabriek te hebben. Hiermee Is het 
hoofdaraument, dat destijds speelde over de 
uitbreiding van de UCN wesgevallen. Nu er niet 
meer geleverd kan worden aan BrazJlië, is ook 
de laatste kans op winstgevendheid van de UCN 
verdwenen. 

Tarin Srolcenshire (Campaigll against the Namibian 
Contract, CANC, Londen) was de volgende spreek
ster, en zij ging in op het verband tussen Nami
bisch uranium en kernwapens in Engeland. Dit 
verband is overduidelijk aanwezig, want Nami
bisch uranium zal dienen als brandstof voor de 
Tridents atoomonderzeelrs. Deze Tridents onder
zeeboten moeten tegen 1990 de Polaris onderzeeërs 
vervansen. De 4 Tridents onderzeeërs zullen 
elk 16 raketten hebben, die elk 8 tot 14 kern
koppen bevatten. 
R.,- Moocly (Panizans, Londen) begon met 
een opmerking, dat we niet de taal van de oppositil! 
moetl!n gl!bruiken. Er is geen kernenergiecycJus, 
er Is geen begin of eind. Er is sprake van een 
heel proces, dat Î" in feite niet In onderdelen 
kunt opdelen. De tl!rm "vl!rrijking• veronderstelt 
iets posltiefs, tl!rwijl dat niet aanwezig is, terwijl 
het besrip "afval• het feit versluiert dat het 
"verarmde" afval, afkomstig van verrijkingsfabrie
ken, weer opnieuw verrijkt kan worden, om z.o 
te dienen voor atoombommen of snelle kweekre-

aktoren. 
Urenco heeft in Enget.nd een ultracentrifugefabriek 
In ~~. en bouwt er nog een. Beide staan 
op dez.elfde plaats &Is waar eerst een oude gas
diffusiefabriek stond. (Gasdiffusie is ook een 
- overigens zeer kostbare - manier om uran.ium 
te verrijken, r.k.). Deze gasdiffusiefabriek begon 

in 19SJ met laa& verrijkt uranium, maar In 19'7 
werd hoog-verrijkt uranium geproduceet"d voor 
militaire doeleinden. In 196) was het weer laag
verrijkt uranium dat geproduc:eerd werd, en vanaf 
1979 werkte de fabriek samen met de ultraoentrl
fuge fabriek: "verarmd" urani.um werd tot 0,7 
'l6 verrijkt in de gasdiffusiefabriek, en daarna 
tot 2 - 3 'J!. verrijkt In de Urenco fabriek. In 
1982 sloot de gasdlffuslefabriek. Deze sluiting 
gebeurde niet alleen vanuit ekonomische motieven, 
maar moest ook dienen om het bestaan van de 
ultracentrifugefabriek te rechtvaardigen. 
Het is in dit verband belangrijk om de positie 
van Engeland te noemen. Van de drie landen 
die In Urenco verenigd zijn (West-Duitsland, 
Nederland en Engeland) Is Engeland het enige 
land, dat: 
- een officieel kernwapenprogramma heeft 
- dat plutonium aan de Verenigde Staten heelt 

geleverd 
- dat een kommerclele opwerkingsfabriek heeft 
- en dat een kommerdele hexafluoride fabriek 

heeft 
Bovendien levert Engeland de vl!stiglngsplaats 
voor de eerste hoog-verrijkingsfabriek van Urenco, 
die in de jaren '90 hoog-verrijkt uranium moet 
produceren ten behoeve van de Tridents atoom
onderzeeërs. De vraag is niet alleen, we lk land 
tegen die tijd het benodigde uranium zal ll!veren 
(Namibië, Zuid-Afrika ?), maar ook tot op welke 
hoogte Urenco In dit ge.beuren betrokken zal 
zijn. 
Wat we in het geva.l van Capenhurst niet weten, 
aldus Roger Moody, Is waar het uranium dat 
Vl!rrijkt wordt vandaan komt- Wat we ook niet 
weten, is hoeveel "verhext" uranium van de 
verhexingsfabriek in Springüelds naar Almelo 
gaat, noch hoeveel verhext uranium vanaf Canada 
naar Capenhurst gaat en hoeveel naar Almelo. 
De moeilijkheid bij het opsporen van de routl! 
van uranium is, is dat bij het verhexingsproces 
Cln Springfields) de uranium die binnen komt 
vermengd wordt. 
Aan het eind trok Roger Moody de konklusie 
dat verzet tegen Almelo en Urenco een kardinaal 
punt moet zijn In het ver:tet tegen kernwapens 
en kernenergie. 

Na de lwx:hpause hield K1aus Zedig, hulsarts 
in West-Ouit.sland, een lang, saai technisch verhaal 
over verhexing, het gasvormig maken van uranium
erts, en over de gevaren die dit voor de gezondheld 
oplevert. 
Tilijs de la Court (World lnformation Servlee 
on Energy, WISE Amsterdam) sprak over verrijking 
als noodzakelijke voorwaarde voor de produktie 
van kernwapens. Hierbij ging hij met name in 
op het aandeel dat Nederland heeft in de kernwa
penproduktie van Frankrijk. Kort samengevat 
ziet dat verband er z0 uit: Nederland levert 
plutonium voor de kem van de Super Phenix 
(sneUe kweekreaktor in MalviUe, Fra.). Dit pluto
nium is afkornsti& uit het civiele atoomprogramma 
van Nederland, waar o.a. UCN verrijkt uranium 
voor levert (weliswaar nog in slechts geringe 3.., 

~ 

hoeveelheden, maar na 1988 zullen de leveranties 
van UCN aan Borssele beginnen). 
Daarnaast Is het plutonium voor de Super Phenix 
afkomstig van andere landen, die op hun beurt 
afhankelijk zijn van het verrijkte uranium van 
de UCN. Super Phenlx ''kweekt" van het plutonium 
nieuw plutonium, van hoge kwaliteit, dat bij 
uitstek geschikt is voor taktisch!! kernwapens. 
En z.o is Nederland direkt medeplichtig aan het 
fabriceren van kernwapens van Frankrijk. Wie 
hier meer over wil weten, kan de tekst van de 
lezJn& opvragen bij WISE (Cz. Petl!rstraat I, 
Amsterdam, tel 2)4160), of het boekje ~land 
en de Bom• kopen (Uitg. WISE. Milieudefensie) 
waarin het allemaal uit de doeken wordt gedaan. 
Tot slot sprak David Lowry (onder meer ko&-di
nator van "Scientist against Nuclear Arms", 
SANA). Allereerst ov"r Ross Hesketh, een man 
die eigenlijk ook in Almelo zou spreken, maar 
die op het laatste moml!nt verhinderd was. Ross 
was werkzaam als kernfysicus bij het Britse 
elektriciteits-produktie bedrijf (CECB). Hij heeft 
kritiek gl!leverd op het feit dat plutonium sewisseld 
werd tegen hoog-verrijkt uranium met de Vuenigde 
Staten. Om die reden is hij uit zijn funktie ontsla
gen. 
David Lowry vertelde daarna over het werk aat 
door een aan tal groepen in Enge land gedaan 
wordt op het gebied van produktie, opwerking 
en historisch en toekomstig gebruik van splijtings
materlaal afkomstig van het Britse civiele kern
energjeprogramma. Vervolgens gaf hij een korte 
samenvatting van het van 1958 daterende Anglo
American Agreement, dat handelt over het coöpe
ratieve gebruik van kernene.-gil! voor wederzijdse 
defensie doeleinden; tot slot behandelde hij de 
nieuwe technologie op het gebied van uraniumver
rijking, de "Laser botope Separatlon", zich hierbij 
voornamelijk baserend op een recent artike.l 
in "The Bulletin of the Atomie Scientists (March 
1984, Laser lsotope Separation, the plutonium 
connectlon. Kopie van het artikel verkrijgbaar 
bij WISE, adres zie boven). 

Tot z.over de sprekers. Er zal een boekje gemaakt 
worden, wurln de teksten van de sprekers volledi& 
afgedrukt zullen worden. 
Na het symposium volgde een manifestatie op 
een nabij gelegen terrein, met diverse optredens, 
en 's avonds werd een fakkeloptocht sehouden. 
Ik vond het, al met al, maar een weinig inspireren-
de das• met alle respekt voor de organisatoren, 
die er veel werk in moeten hebben gestoken. 
Een matige belangsteliing, ee.n traag voonkabbelend 
programma, weinig verheffende diskussies en 
veel te mooJ wMr om binnen te zitten. Oe opzet 
was misschien ook te traditioneel: een tot in 
uitentreure uitgeproefde formule: sprekers, muzil!k 
en wandelen geblazen. Wordt het niet eens tijd 
dat "de" beweging zelf "verrijkt" wordt ? Verrijkt 
met nieuwe ideeën en impulsen ? 

Dit jnr wordt alweer de negende ~~~ars tegen 
het ~nilftarisllll! georganiseerd. Voor dit jaar 
staa.n er nieuwe plannen op het progranaa : 
akties tegen de snelle kweekreaktor In 11alv111e 
e~ tegen het militarisme in de omgeving {eind 
juli-begin augustus) en aktles tegen de Navo
oefeningen In het Duitse F"ulda-dal (september). 
Voor ledereen die in de ontwikkelingen van de 
internatlona le geweldloze mars getnteresseerd 
Is, in de nieuwe mars van dit jaar en In de 
marsen van de af ge lopen jaren, wordt er een 
open dag georganiseerd. Deze dag Is bedoeld 
0111 llll!nsen .eer lnfomatie te geven en te be
trekken bij de urs. 'sMiddags willen we in 
verschillende groepjes ingaan op de volgende 
vragen : welke vorm kunnen we dit jaar ge
bruiken voor de mars ? , welke aktles kunnen 
we voeren ? ,wat betekent qeweldloos In de 
mars ? , wat kunnen we nu al in Nederland doen? 
Voor s011111lge mensen zal dit betekenen dat 
ze op deze dag vooral Informatie verzamelen, 
voor anderen dat ze taken op zich nemen. 
Het Is de bedoeling er een aktleve dag van 
te maken, bedoe 1 d voor ~~~ensen met vee 1 en 
wein\g l!rvaring lll!t de ~~~ars . Er~zal ook vol-
doende ruf~nte zijn voor ontspanning. • 

'

Oe dag za 1 gehouden worden op : ' 19 mei 
Kargadóor 
Oude Gracht 36b1 s 
Utrecht 

, ~!~v=~~u~e~0 l~~n van het C.S .) 

einde : + half 5 . 
Voor meer lnformatië kun je terecht bij 

~ren 033-753SZO 
Rens 076-140760 
centrum voor 9eweldloze 1/P.erbaarheid 

020-229716 --
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van heksennacht tot internationale 
vrouwendag voor ontwapening 
26 mei: afsluiting in volkei 
De vrouwenverzetsweek staat in het teken van 
akties voor ekonomische .zelfstandigheid van 
vrouwen en tegen het militaire systeem. 
De afgelopen jaren zijn er veel (vrouwen)akties 
geweest tegen kruisraketten, bijvoorbeeld 
vredesmarsen, vredeskampen, blokkades, bezet
tingen en protesbrieven. Ondanks deze pro
testen is er nog steeds niets veranderd in 
de parlementaire besluitvorming over kruis
raketten. 11en neemt aan dat er in juni wordt 
beslist over de kruisraketten en over de bouw
aktiviteiten in Woensdrecht. 
De strijd in de verzetsweek van vrouwen zal 
zich niet alleen tegen de kruisraketten richten, 
maar tegen het hele militaire systeem. Overal 
wordt bezuinigd -de positie van vrouwen ver
slechtert hierdoor. Oe uitkeringen gaan omlaag 
zodat veel vrouwen, vooral die met kinderen, 
onder het bestaansminimum moeten leven. Op 
deze manier worden steeds meer vrouwen afhank
elijk van man en familie. Er is genoeg geld 
in Nederland, het wordt echter verkeerd be
steed. Dit jaar wordt er in ons land 15 miljard 

de vierdaagse: feest of oorlog in 

Ook dit jaar krijgt Nijmegen in de derde week 
van juli een massale inval van militairen en 
burgers te verduren. Ongeveer 20. 000 mensen, 
waarvan ca. 8,000 als militair, komen dan nl. 
voor de 4-daagse die dit jaar op 17 t/m 20 juli 
gelopen wordt. 
Officieel heet de 4-daagse een wandelfeest voor 
iedereen te zijn, de werkelijkheid is echter 
anders. De 4-daagse wordt misbrui kt om propa• 
ganda voor het leger te maken en vervult daar
mee een zelfde rol als vlootdagen, vliegshows 
taptoes en open dagen. 
Bovendien heeft de sfeer in Nijmegen voor grote 
delen van de bevolking weinig met feesten te 
maken. Vrouwen worden veelvuldig lastig geval
len en krijgen evenals Homoseksuelen, Kleurl in
gen en Buitenlanders nogal wat agressie te ver
duren. Gehandicaeten worden van deelname aan 
het wandel"feest uitgesloten, wanneer zij êên 

uitgegeven aan wapentuig. Per 
bedrag met 2 à 3 %. 
Vee 1 vrouwen komen vanuit hun onderdrukte po
sitie in verzet tegen de bewapeningswedloop 
en tegen het militaire systeem. Het militaire 
apperaat ondersteunt ongelijkheid. Deze onge
lijkheid bestaan niet alleen tussen mannen en 
vrouwen, maar ook tussen zwarte en witte mens
en, tussen dit deel van de wereld en de derde 
wereld. 
KOM IN VERZET. 
zoek aans I uiting bij andere aktievoerende 
vrouwen i'n jeplaats, buurt, school of bedrijf. 
Deel folders uit, organiseer diskussie-avonden 
over de vrouwenverzetsweek. 
Wij vrouwen eisen : 

-geen kruisraketten in Nederland 
-kernwapens de wereld uit 
-defensieuitgaven drastisch omlaag 
-ekonomische zelfstandigheid voor vrouwen 
-opheffing van de machtsongelijkheid 

LANDELIJKE AKTIES : 
19 mei :- heksennacht, akti es tegen sexuee 1 

geweld en militarisme. 

of beide voeten niet kunnen gebruiken, en wan
neer je al te nadrukkelijk laat merken niet al 
te veel met de legerpropaganda op te hebben, 
dan merk je ook a 1 gauw dat het met de ver
draagzaamheid in Nijmegen droef is gesteld. 
Stnds 1979 loopt de wandelklup "Is het hier 
oorlog?" mee in de 4-daagse, om het een en 
ander aan de kaak te s te 11 en. 
Voor geTnteresseerden wordt op 24 mei in Am
sterdam en op 8 mei in Utrecht een informatie· 
avond gehouden, waarop o.a. een splinternieuwe 
diaserie vertoond wordt, die een aardig beeld 
geeft (en !1eluid) van de gebeurtenissen in 
Nijmegen tljdens de 4-daagse. 
In· het weekend van 12 en 13.mei wordt in Nij
megen een landelijk weekend georganiseerd. 
Wil je meer informatie?, be 1 dan naar Hans 
(020-761854) of Herman (020-269050). 
De avond in Amsterdam wordt gehouden aan 
de Falekstraat F (bel tu.::ir) -· .4 

I 

24 mei : Internationale vrouwendag voor ont
wapening. Op deze dag staken vrouwen 
hun dagelijkse werkzaamheden. 

Het is voor vrouwen riskant om te staken. 
Daarom is het nodig dat er massaal geprotest
eerd en gestaakt wordt. Alle vrouwen worden 
opgeroepen : huisvrouwen, vrijwilligsters, 
vrouwen met betaald werk, werklozen, om deze 
dag niet te werken. 
26 mei : landelijke afsluiting in Volkel om 

2 uur. In Volkel staat het vredeskamp 
van vrouwen. Vrouwen hebben daar dagelijks te 
maken met het militaire apperaat. Om het kamp 
dra a i ende te houden moeten vee 1 vrouwen komen. 
Er is een roulatie-systeem opgezet zodat vrouwen 
elkaar af kunnen wisselen. Het adrès van het 
kamp is : Vrouwen verzetskamp 

Zeelandse-dijk 
Volkel. 

Het is te berieken per trein, dan moet je 
gaan tot Oss, vandaar naar Uden-Volkel-bij de 
halte "Gamna" uitstappen. Financil!le steun : 

Rabo-bank Uden 154929441 
t.n.v. Lauwers 
gironummer Rabo-bank 1091026 

PLAATSELIJKE AKTIES 
Utrecht : maandag 21 mei is het vrouwendag. 
lii1iä11 twwlf wordt er een sireneaktie gehouden 
op de Stadhuisbrug. Er worden pamfletten uit~ 
gerei kt en er wordt muziek gemaakt. Er wordt 
een gesprek gevoerd over het schuilkelder
beleid. 
Amersfoort :vrouwen gaan naar het gemeente
huis met de vraag welke schuilkelder voor hun 
bestemd is. Er wordt in deze week ook een 
film van Helen Caldicott vertoond. 
~e~gel : een sireneaktie, informatie over 

gescheiden betalen van de gasrekening 
(datum onbekend). 
Deventer : zondag 20 mei : publiciteitsdag, 
training in direkte akties. 
woensdag 23 mei : dag met vrouwen uit ver
schillende landen. Het is de bedoeling om 
elkaar wat meer te laten zien over de strijd 
hter en daar. Adres : Vrouwenhuis, Bruinsteeg 
2 (er is een kindercreche). Om zes uur kan 
er samen gegeten worden. Er is een bus gere
geld voor 26 mei naar Volkel, hiervoor bel-
1 en naar Ank : 54648 in Deventer. 
Amsterdam : 16 mei : een voorproefje op de 
vrouwenverzetsweek : een thema-avond over 
conversie ( d. w. z. de overschake 1 i ng van mi
litaire produktie naar civiele produktie). 
De avond begint om half negen in het vrouw
enhuis aan de Herengracht in Amsterdam. 
In de verzetsweek zal een fietstochtgehouden 
worden langs mi 1 i taire bedrijven. 
22 mei : een spinaktie uit solidariteit met 
de vrouwen i.n i·Greenham Common, Vo 1 ke 1 en 
Comiso, en tegen de Nato-druk, die de verder
gaande bewapening door laat gaan. 
Dit was in het kort wat er tot nu toe bekend 
is. Telefoonmm111ers voor meer informatie : 
020 - 275035 Amsterdam 
080 - 231708 Nijmegen (van 2 tot 4) 
08370 - 22723 Wageningen 
050 - 123955 Groningen 
030 - 714987 Utrecht 

Let op de aankondigingen op de affiches met 
als opschrift : VROUWENVERZETSWEEK , en op 
de informatie in het vrouwenweekblad. 

VEEL SUCCES, •• 
Nicky. 

I RADIOAKTIEVE VLOEISTOF 
GELOOSD (USA) 

In de laatste week van februari is er door Ma
ry Kathleen Uranium Ltd. een miljoen liter ra
dioaktieve vloeistof geloosd in een riviertje 
in de buurt. Op 27 februari zei het bedrijf dat 
da lozing plaatsvond om een grote overstroming 
van de verdampingsvijvers te voorkomen. 
De koördinator van de Townsville Regional Con
servation Council zei dat het bedrijf geen re
kening had gehouden met een onverwacht nat 
seizoen en om te voorkomen dat de vijver zou 
overstromen liet het bedrijf vloeistof weglo
pen. " Door uitzonderlijk zware regenval raakte 
een kleine vijver vol en we hevelden 'enige' 
vloeistof over." Volgens een woordvoerder be
stond de radioaktieve vloeistof voor 90% uit 
water en ongeveer 10% uit vaste stoffen. •• 



1 MEI DAGVAN ONVREDE het bedr-ag wat elke Nederlander- per jaar betaalt 
aan Defensie.Ooor een maand te staken willen 
ze niet mee betalen aan de defensie-uitgaven. 
Hun aktie is da1111el symbolisch maar kan juridi
sche en financläle gevolgen hebben voor- de sta· 
kers .Ze kunnen dan ook flnanciäle steun gebrui ken 
Giron1.11111er 5478766 tav H v Dr-unen Postbus 206 
5260 AE Vught ovv stakingsgroep. 

1 Hei, de Dag van Onvrede, is redelijk geslaagd 
te noemen Of zoals het in het persbericht staat: 
De aktiev~rder-sters van de dag van onvrede zijn 
tevreden met de gevoerde akties. 

lloe begon deze aktie? In Alllsterdam ontstond een 
overleg van ver-scheidene mensen die wilden wer
ken aan de opzet van basisgroepen in of rond de 
vr-edes- en anti-militarische beweging.Na een 
aantal Interne diskussies nodigde deze groep een 
gr-oot aantal belangstellenden uit, dit overleg 
verliep moeizaam.en het werd niet goed duidelijk 
hoe verder te gaan.Daarna is er- voor gekozen om 
groepen te vragen om ~t aktievoor-stellen te 
komen om aan de hand hiervan te kunnen wer-ken 
nn de opbouw van nieuwa bas1sgr0j!pen.Op het 
daarna volgende overleg werden er vier aktievoor· 
stellen bespr-oken.Het resultaat was een onder
steuning van het lniatief voor- de axie-driedaag
se van 1 ,2 en 3 juni 1 n Woensdr-echt (bezettingen 
blokkades en een afsluitende demonstr-atie in 
Bergen op Zoom) en het idee om daarvoor- een ak
tie te voeren dat later de Dag van Onvrede zou 
heten en op I mei zou plaatsvinden.Daaromheen 
zouden diverse Infomatie-avonden in Misterdam 
geor-ganiseerd wor-den. 

kroon steelt het artikel van Joost in Bluf waarin 
geen goed woord te vinden is voor de voorberei
dingsgroep en de basisgroepen blijkbaar politieke 
naleve11ngen zijn alsook stom.Op zo'n manier 
blijft er van dat iniatief voor de vonning van 
nieuwe basisgroepen weinig over.De diskussies wor-•. 
den over-schaduwd , laat staan dat er het ver-trou
wen ontbr-eekt om er gez~~~~enlijk aan te werken. 
Wie stom zaait zal danook wind oogsten.Het ziet 
er- naar uit dat van dfe lange opbouwfases niets 
overb l1jft dan dat elke werkgroep op eigen houtJe 
doorgaat met hun plannetJes.Oe infonnatfe-avonden 
gaan wel door alsook 1,2 en 3 juni, maar- het had 
toch meer- kunnen zijn of zoals Joost het in Bluf 
zegt: het had toch zo mooi kunnen zijn. 

Een aantal andere tegenvaller-s waren de vele po
gingen om diverse andere groepen bij het iniaj:ief 
voor de Dag van de Onvrede te krijgen. Een toezeg-
ging van Vrouwen voor- Vr-ede 001 met hun bus ook op 
I mei te rijden werd ingetrokken toen bleek dat 
er niet genoeg geld voor beschikbaar was.Ook uit 
de platforms kwam weinig steun.En doordat het we
melde van de overleggen en overlegjes en de AAt- • 
sterdamse basisgroepen handen te kort komen bij 
ander-e aktievoorbereidingen,bleek ook dat alleen 
een deel van de basisgroepen aktief met de Dag 
van Onvrede aan de gang was .Bovendien was het de 
bedoelinQ dat er- naast een aantal openbare akties 
ook een groot aantal geheime ofwel kle•ne·r-e aK• 
ties gevoerd zouden worden.Hiervan is weinig te
recht gekomen. Oe dag van onvrede was voor a 1 een 
dag waar iedereen meedeed aan de grotere openba-

De blokkade werd om half elf afgesloten met het 
ver-ven van leuzen over- de gehele muur- van de 
Oranje Nassaukazerne. 

Van 11.30 tot 13.00 voerden een kleine groep 
(zo'n 30 mensen) een vijftiental kleine wegblok· 
kade's uit door elk kr-uispunt een paar minuten te 
blokker-en,stencils uit te delen en automobilis
ten een ze 1 fmoordpil te geven •voor a 1 s het te 
laat 'is" en hun te vragen om geduld te hebben met 
de blokkades •voordat het te laat• is. 
Deze groep sloot z ich om 13.00 uur aan bij de 
blokkadegroep van de Bijenkorf. 

Doordat er veel verschillende opvattingen In het 
amster-damse iniatief bijeenzaten kostte de onder-· 
steuning van de 1,2 en 3 junl-aktie een stevige 
diskussie waarbij een belangrijk deel toch niet 
voor deze aktie bleek te zijn.Dit ver-klaar ook 
waarom uit dit over-leg vrijwel niemand deelnam 
aan de verder-e uitbouw en opzet van het nog on
rijpe idee voor een axiedrie- daagse.Basisgr-oep 
Plpo heeft zelf de aanvulling van de voorberei 
dingsgr-oep ter hand moeten nemen.Oaarentegen 
werd het idee voor de Dag van Onvr-ede wel breed 
gedragen en werd het i niatiefoverleg voor nieu
we basisgroepen steeds meer de organisatiegroep 

re akties waar in de voorbereidingsgroep ook de 

1 ;:;;~;;~~E medeW9Kersters BIJENKORF-
• - Voor- deze aktie waren veel mensen gekomen, zeker 

een 200-tal.Deze aktie was ism met het Uitker-ings 
front opgezet.De dr-ie ingangen van de Bi jenkorf 
werden geblokkeerd en er kwam niemand een uur 
lang naar binnen.Het Uitkeringsfr-ont organiseer
de deze blokkade op de dag van onvrede omdat ze 
aan de ene kant de steeds verslechterende positie 
van de uitkeringsgerechtigden aan de kaak wilden 
stellen en aan de andere kant de steeds stijgen
de defensieuitgaven.De Bijenkorf is dan het sym
boo l van de grootwinkelbedrijven die wel achter 
het kabinet Lubbers staan en veel verdienen juist 
aan mensen met lage inkomens.Door bedrijven fi
nancieël te laten voelen dat het menens is kun-

voor I mei. 

Vc::o:l~ 
. Deze ontwikkeling was in strijd met het over-koe

pelende Idee achter het bes 1 uit tot het voeren 
van aktles.Het was juist de bedoeling dat we ge
zamenlijk zouden wer-ken aan een opbouw: eer-st 
beginnen met infomatie-avonden en hierdoor de 

vonning van nieuwe basisgroepen.Die opbowfase 
zou worden afgesloten met de Dag van Onvrede.Dan 
zou de 1,2 ,3 juni aktie komen waarbij In de voor· 
ber-eiding hierop nog een stel infomatteavonden 
zouden worden gehouden.Bovendien zouden de axies 
op 1,2 en 3 juni moeten betekenen dat de veIe men
sen die zouden komen aldaar met elkaar konden 
praten,naast aktievoeren, over de vraag hoe ver
der bij een ewentueel plaatsingsbesluit en wat 
als er geplaatst zou zijn.Die diskussies zouden 
de kiem moeten kunnen leggen voor een versterkte 
plaatselijke organisatie die rond de plaatsings
diskussie plaatselijk akties zouden voeren.De 
laatste fase zou het,eventueel nodig, aktievoer-en 
tegen de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden beteke· 
nen. 
Een van de vragen die blijven na deze dag van on
vrede is of deze kombinatie van akties die een 
logische opbouw betekenen nog steeds wordt vast
gehouden. Ik ben bang van niet.Zoals al geruime 
tijd blijkt uit Bluf!-redaktionele artikelen heb
ben een aantal mensen blijkbaar de pest aan d4e
genen die de 1,2,3 j uni-aktie voorbereiden.De 

Voorbereid war-en de blokkade van de Or-anje Nassau 
kazerne vanaf B uur 's mor-gens tot 10.30. Voor 
de aktie waren stencils uitgedeeld aan de solda
ten en het burgerpersoneel aldaar-.Zo hoorden we 
ook het ver-haal dat ze op 30 april al binnen 
moesten zijn om te voorkomen dat er door de blok
kade pr-oblemen zouden ontstaan.Aan de aktie na
men zo'n 120 akti-evoerder-sters deel.Hier-onder
waren ook een groep Dienstweigeraar-s die de maand 
mei gaan staken en dit op de dag van onvrede be
kend maakten.Oeze dienstweigeraar-s zijn tewerk
gesteld en willen exact I maand staken omdat I 
maand vervangende dienst gelijkstaat aan I 950,· 
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DOE WAT deze keer in Deventer.DDE WAT tegen de be
zuinigingen. tegen de machtspolitiek van pol~tie

ke partijen en vakbondsbonzen, tegen Speculatle,te
gen militarisme Ivrouwen ... en meisjesonderdrukking
en tegn facisme.PIK HET NIET 1 DOE WAT~:::::::~:::
Van 15 tlm 21 juni zal in Nederland een aktie-ke
ten ontstaan.Plaatselijke akties zullen het DOE
WAT 184-festival in Deventer van 21 tlm 24 juni
inluiden. In het centrum komt een grote tent, me!
daarom heen een tentenkamp. Oe tent en op verschll
lende andere plaatsen in de stad staat het bol
van akties Ifilm, theater.
oe DOE WAT-organisatie zorgt voor de tent, andere
faciliteiten,p.a.lseten en een aanvullend muziek
progranma Alle andere aktiviteiten zullen van de
deelnemer~ters afhangen,het festival is van hen l

dus doe er wa t mee!
DOE WAT 84p/a PDLSTR 5D,DEVENTER,D57DO-1l965 __

• ..adtkal~
Het Berlijnse "bewegingsblad" Radikal wordt in
naar voortbestaan bedreigt.Sinds 181 vinden er
huiszoekingen plaats bij diegenen die er van
verdacht werden in de redaktie (lf het rlBdaktie
bureel te zitten, alsook bij een aantal drokke
rijen.Stillen achtervolgden1in de week dat Rea
gan Berlijn aandeed,een ieder die binnenliep
bij de redaktie of die Radikal naar de post
bracht.Op 13 en 14 juni 1983 werden Benny en
Micha gearresteerd en later veroordeeld tot 2,
jaar.Zij werden verantwoordelijk geacht voor
de inhoud van Radikal. ookal waren zij uit de
redaktie gestapt en zaten aleen in een vereni ..
ging onder wiens bestuur een aantal bladen wor
den uitgebracht o.a. ook Radikal.
De juridische basis voor deze klopjactlt vormt
artikel 129a dat het ondersteunen van een ter

roristische vereniging verbied. Iedere krant
dat verklaringen afdrukt van aanslagen, zoals
het in dit geval om de Revolutionäre Zellen
gaat. zonder deze als IIDokumentation" te gebrui
ken waar een distancie"ering bijstaat, kan op
grond van dat artikel vervolgd 'worden.
Niet alleen Radikal wordt aangepakt ook het
Duitse blad Atomexpres en andere bladen, tot en
met de boekverkopers die de bladen in de kiosk
hebben aan toe.
Die situatie voor bladen in Duitsland was aan..
leiding om een nederlandse editie van Radikal
te maken.Dé inhoud en opmaak werd in ·overleg
met de Duitse redaktie vastgesteld. In het blad
staan o.a .. een interview met de Duitse redaktie
en vooral vertalingen van Radikal-artikelen van
de afgelopen twee jaar, zoals die het blad ken
merken.Dok de cynische stijl en typische lay
out zijn gehandhaaft.
De samenstellers van Radikal-Nederland hopen op
deze manier Radikal en andere bladen te onder
steunen op een wat orginelere wijze dan weer
over te gaan tot bezettingen van een consulaat

of de andère zoveelste aktie.

De nederlandse Radikal-uitgave is te bestellen
door / 5,30 (/3,- en / 2,30 porto) over te

maken op giro 869125 tnv administratie De Vrije
Nijmegen ovv "Radikal H
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In Utrecht is de HO.ielkazerne van 15.00 tot
16.00 uur door zoln 60 mensen geblokkeerd.
In Volkel zijn de landingslichten onklaar ge..
maakt, hierdoor raakte het vliegverkeer van
Volkel de genele dag van onvrede in het on
gerede.

nen de bedrijven die dH rampzalig bezuinigings-
be1ei d ondersteunen onder druk worden gezet.
Deze blokkade verliep gesmeerd, wel waren er ve-
le emotionele diskussies met Bijenkorfklanten.
Het is de vraag of deze door die diskussies over
tuigt werden.Wel diende 1 aktievoerder een kladt
in tegen de politie. De gehele groep vertrok
daarna naar het Rijksbelastingkantoor aan de Wi
bautstraat waar een kleinere groep al st~
wachten. ~

RUKSBELASTINGKANTOOR

Alhoewel lang niet alles vlekkeloos verliep
is de dag een duidelijke protestda~ geworden.
Steeds meer van dergel ijke dagen vloden
plaats nu is het de beurt aan de -dag van
de voordeur ll waar tegen de tweeverdieners en
kraakgroepenmis rege1i ngen geprotesteerd wordt

Op de binnenplaats een hoop [)latte pet~ Misschien is er volgend jaar op 1 mei weer

•

ten met honden en binnen in de gebouwen zwaa;en- een onvredige dag.
de witte boorden.Elke ingang was angstvallig op OPROEP: wie kan getuigel1 bij de arrestaties
slot en Dokal zaten er maar 4 mensen voor een in de W1bautstraat en 1n V & 0 ? Wie kent
ingang dan bleven ze ook op slot.De grootste laes en een jongen uit Den Bosch?? Op 12
groep was bij de voorkant van het gebouwenkomplec. juni moeten 5 mensen voork.anen.3 ervan voor
aan de Wibautstraat terecht gekomen.Waarschijn- de kinderrechter.Als je hun kunt helpen dan
1i jk omdat a11 es di cht was en het wei ni 9 spannerd kan je bellen naar de advocaat Jurjetl. S. Pen
was om alleen de poorten te blokkeren, gingen Keizersgracht 332 1016 EZ Amsterdam tele-
zoln 150 aktievoerdersters de Wibautstraat blok- foon OlO- 27 54 11. Ook kan je bellen naar
keren.De al de gehele dag aanwe~ige po~it1e werd het axie-pandje uBandebons" Ie Jan van der
nu zenuwachtig: deze autonome ultbre1d1ng van de Heydenstraat 77hs telefoon 020- 76 92 36
aktle was met opgenomen ln het draalboek.Blokke- open op elke maandag ten met vrijdagmiddag
ren '!lag bij een.mili~~ire kazerne en ook het be- van 12.30 tot 17.00 uur.
lastlngkantoor lS bl1Jkbaar geen probleem, zo-
gauwer aan de heillge koe gekomen wordt slaat •
de tolerantie om.De politie riep een waterkanon
op om zien gereed te houden en begon door een rre- ( .)..
gafaan te roepen dat de blokkade van de .weg af~e- SUPER-PHENIX FR
lopen moest zljn.Daarna begonnen de polltlebusJES ..
te rijden in de richt i ng van de blokkeerders. Oe- Franse AKB-groepen organl seren een. lnte~nat10-
genen die stonden liepen al weg en diegenen die nale hoorzitting over de.S~perphen1X. dle zal

. tt n plaatsvinden op 26/27 mel ln Lyon; een vredes ...
zaten waren bellg op .te staan.Een groep pe e kamp bij het terrein van de snelle kweker te
begon toen snel om llch heen te slaa~ met hun. Halville dat in juni zal beginnen.en een grote
knuppels en sloegen 2 a~t~evoerders ln elkaar d1e manifest~tie op 4/5 aug. op het terrein van
met hun rug naar de pohtle toe stonden.Die 2 M lville Fietsers zullen in Malvi11e op 4 aug.
werden gearresteerd en meegenomen.De groep werd • a .. . . G è 1i "k
voor het belastingkantoor weggedreven en begon s~enk~men vanUlt AVlgnon, en ve en moge J_
aan eentocht door het centrum. Een poging tot een Ult DUltsland. Italië en Nederland. ,De.Super
wegblokkade bij de Dam werd door de politie onrno- pheni:x~ w~arva~ verwacht wordt dat le ln 1984
gel iJ'k gemaakt en de groep die steeds kleiner gaat draalen. 1S de grootste snelle kweek.re- .

. actor in de wereld. Behalve dat het laten draal

.BEDRI.NENTOCHT en van een snelle kweekreactor van deze omvang
aanzienlijke veiligheidsproblemen met zich mee~

werd ging verder richting het Spui .Daar was even !:lrengt, vrezen vredesaktivisten uit Frankrijk
een kort brandje bij de schuttingen van Yab Yum, en vele andere landen. dat Frankrijk het door
maar dat stelde niet veel voor.Zoln 50 mensen de Superphenix geproduceerde plutonium zal ge-
gingen bij V &·0 naar !:linnen.Ze wilden een tocht bruiken voor haar kernwapenprogramma.H:~vre-
van de ingang naar de uitgang maken.Op het moment des kamp zal begin juni van start gaan blJ het
dat ze binnen waren werd er nog niets vernield of reactorterrein en zal gebruikt worden voor de
gestolen.Maar de politie sloot wel de uitgang af organisatie van de man1fe'statfe in aug. Het
en wilde ontruimen.Dit leidde tot pani~k waarbij vredeskamp wordt georganiseerd door net Col~

groepen naar de ie en 2e etage gingen.De politie lectif d'opposition à Superphenix, p/~
veegde V & D schoon en daarbij viel het een en an- Georges David~ Le Poulet~ F-01680 lhulS, Frank~
der om.Niet de aktievoerders maakten de 50.000 gul.. rijk. tel: (74) 398272
den schade. wel de politieontruiming.In V & D zijn (1roepenfllHSERS zullen op 4 aug. in Malvi1~e
harde klappen gevallen ook bij het winkelende pu- samenkomen. Er zijn al tours uitgezet vanult
bliek.De politie arresteerde daar een 12-tal mensen, Avignon en Genève. Ook is er i~teresse voor het
terwijl zij daarbuiten bij de Munt nog 1 arrestant organiseren van een groep vanult Nederland.
buitmaakten. Kontaktadres voor Nederland: Hans van der Loo,
Voor de akties nad het politieburo Ytunnel een St. Jacobshof 29, 5211 LL 's Hertogenbosch.
hoge belangstelling voor de akties.Ze belden De manifestati~ op 4/5 aug. zal ~.a. bestaan
eerst de officieële huurder van het pandje in uit: forums~ r,lms, tentoonste111ngen, demon-
de Ie Jan van der Heydenstraat op maar die ver- straties alternatieve technölogie~ theater, enz.
wees hun door naar ons .Daarop stapte ongeveer en op 5 aug. een fietstocht va~ 30 km. rond
een week van te voren een agent tijdens de ver- Malv1l1e. Kont. adres: Collect1f. .• (lle boven)
gadering naar binnen met de vraag wat we van .. _
plan waren opl meLDe aankondiging ~an de blok- discussiedag kerncentrales"
kades zoals dle op de affl ches te Zlen waren
was blijkbaar niet duidelijk genoeg."niet elke Informatie en diskussiedag 16 juni 198410.30
blokkade is dezelfde" heette het.Zij· kregen uit tot 16.30
gelegd dat het nier mens el ijke blokkades betrof Plaats: Trianon. Kleine bovenzaal.Oude gracht 252
waarop de pol itie vertelde dat zij niet zouden Utrecht
ingrijpen bij de blokkades :llin een democratie Waarschijnlijk zal de regering twee tweelingcen-
mag blokkerenlf.Dat is wel eens ander~ gewees~~ trales voorstellen{2 2)die in de Wieringermeer l

Het is overduidelijk dat de politie lnstructles Noord Oostpolder en/of Zeeland moeten komen.
van hogerhand heef~ gekregen(B&~) .die inhielden De geschiedenis herhaalt zich.Ook 10 jaar .gele~en
dat er geen rotZOOl door de polltle mocht wor- waren er dergelijke plannen,Maar de geschleden1s
den gemaakt. Toen er een spontane uitbreiding herhaalt zich ook op een andere manier:massaal
van de blokkade bij de Wibautstraat ontstond. verzet voorkwam de bouw van kerncentrales. Dat zal
die dus niet in het draaiboek van de politie nu ook weer het geval zijn.Het is niet aan de
vermeld was, hadden ze vrij spe1.En dat hebben V.M.D.om de akties tegen de nieuwe kerncentrales
ze gebruikt ook.Het ingrijpen op de Aibau~straat (al1een)te voeren. In het verleden is ge~leken dat
was niet ecnt nodig geweest en zeker het.ln.el.. juist plaatselijke groepen ,zoals ,de baslsgroepen
kaar slaan van 2 arrestanten niet. Door dlt 1n- met een wirwar van aktles effektlef verz~t .h:bb~n

grijpen nam de akties een ander karakter aan. geboden.Wij,met V.M.D.willen nu wel het ln1tlatlef
Een vorm die de politie maar al te goed kent: nemen met deze uitnodiging. Het name omdat er
het achtervolgen van een groep tot ze wat klei- steeds meer verontruste telefoontjes binnenkomen
ner wordt en dan op êên plek erop los slaan. in Amsterdam. "",..
Het optreden in V & o was daar ideaal voor.Als We willen de 16e juni in Utrecht gebruiken om:
excuus konden zij altijd diefstal of verniel ing 1. te vertellen wat we tot nu toe over de plannen -nter atu-naal ."-4 et
aanvoeren terwijl de pers dergelijke verdacht- weten . I n IVlIU 11100
makingen maar al te vaak overneemt.~o .wordt een 2.een inventarisatie van denkbare aktles te maken . . w'
groep akti evoerdersters voor de po11 t,e "be:- enafspraken te maken. ~en aant~ 1 mensen ~, t. d1ver~e 1and~n 1Hen een
heersbaar" gemaakt. en worden andere aktievoer- 3 "te bespreken op wel.ke wijze het verz~t geakt1- lnternatlonaal antl-m~lltarlstles lnfonetwerk
derssters afgeschrikt om zich bij oasisgroepen veerd kan worden (regelmatige vergade~l~gen. f1k- "?pzetten. In elk land 1S er ëên steunpunt en deze
e.d. aan te sluiten. se publiciteit, overleg bewoners vestlg,ngsplaat- lnformeren.elkaar l .waarbij elk st~unpunt de info

sen, etc) doorgeeft ln het elgen l~nd aan dlVerse groe~~

• ANDERE AXES 4. te bekijken welke rol VMD en andere organisa- en krantjes etc~Op 12 mel was er ee~ eerste blJ"
ties bij de akties kunnen spelen (centrale tele- eenkomst waar de m~nse~ wel enthous1ast waren

In Steenbergen (Noord-Brabant) is de oproep van foon e,d.) alleen is nog onduldellJk waar in Ned:r1a~d ~it
1 mei ook doorgedrongen. De MIBO in Steenbergen. In overleg met plaatselijke groepen, zullen we de steunpunt kan .worden opgezet.Mensen dle hl:rln
is door ;t tiental aktievoerdersters een uur dag verder invullen; reakties welkom hun energie wll1en stoppen kunnen op 17 me1 naar
lang geblokkeerd. . een tweede vergadering ~ 19.30 Voorklarenburg
In Delft zijn sloten van Philfps-Telekommunika- Als Je v~n plan ~ent te komen. bericht VMD dan 10 in Utrecht. Informatle Inez,Havenstraat 15.
tie,01delft,het Belastingkantoor en van de In- word er lnforrtlijtle opgestuurd. in Wageningen 08370 _ 22723. __
delingsraad dichtgelijmd. Johan Bakker, Hennan Verhagen 020-221366_
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VervO19 transporten i

Groepen die vergaderen:

Het is de bedoeling om het volgende
tijdschema aan te houden;

10.00u - Plenair, mogelijkheid om
te vertellen waarmee je

- 12.00u bezig bent.
.. 13.00u - De eigen vergadering

waarbij ook buitenstaan
.. 15.00u ... ders welkom zijn.

.. I5.30u .. Plenair, laatste infor~

matie, onderlinge afspra
ken maken.

- I6.30u - Afsluiting.

~: UTRECHT

SSR- Bemuurder '~!eert, Westzijde 3
Aktie Strohalm- Oude Gracht 42

Er is op dit moment ontzettend veel
gaande in het hele land, er zijn
allerlei akties. Helaas lopen er nog
al veel door en langs elkaar heen.
om overlap en "het weer uitvinden
van het wiel te voorkomen, kwamen
wij tot het volgende idee:
Zoveel mogelijk groepen spreken hun
vergaderi 119 zo af dat deze va 1t op
de 26e mei. Er 15 dan ruimte i n de
Kargadoor om daar te vergaderen.
Op deze dag i s het dan ook moge1ijk
om informatie tussen de groepen on..
derling uit te wisselen.
Als voorbeeld; Er zijn op dit moment
een aantal groepen in het land bezig
met het uitzoeken van informatie
rond de 3 nieuwe kerncentrales.
Doordat er geen landelijk overleg is
wordt er veel werk dubbel gedaan~

INFODAG-INFODAG

Ook worden de argumenten mbt de aan
maak van kernwapens en natuurlijk de
instandhouding van kernenergie genoemd

."

a15 argumenten tegen de transpOl~ten.

De nieuwe brochure kent 3 doelgroe
pen: De eigen parochie, de pers en
voorts wordt deze brochure ook ge-
stuurd aan gemeenteraadsleden en pro
vinciale statenleden van de gemeentes
waar het transport doorheen rijdt.
Deze laatsten krijgen daarbij een
brief waarin wordt gevraagd om aktie
te ondernemen tegen de transportent
o.a. door het stellen van vragen en
als het even kan te komen tot een
verbod.
Het afgebeelde affiche op de vorige
pagina is afkomstig uit Rotterdam.
waar ze zaterdag 5 mei een aktie
hielden in Europoort. Oe Rotterdamse
groepen hebben ook een informatie
krant gemaakt rond deze aktie.
De Rotterdamse aHi e wordt onder
steund door maar liefst 22 organi-
saties~ ••

I
~
rieuwe kerncentraJes
l<aJ(ar (ssk) tIgen doel.
transporten
INLICHTINGEN: Bernadet"te of Henk

030·333347
020-716561-

_OVERLEG OP

:~IJ~~P~O~
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429B 242 TNV. STICHTING AFVAL
AMSTERDAM

pCB1:buS1053

NAAM: .

ADRES: ..

Inmiddels werden westerse en ooster
se wapens getest in Korea t Vietnam t
Midden-Oosten, Midden en Zuidamerika
en momenteel in Irak-Iran. De wereld~

oorlog gaat gewoon door. De inzet
van atoombommen is een kwes-
tie van afwachten. In het noordel ijk
halfrond zijn er al aardiq wati nu
de rest van de wereld nog, dan wordt
bij elk konflikt met atoomwapens ge
dreigd.
Het feit dat atoOf11r>'apens steeds
meer gewone slagveldwapens wor-
den maakt de inzet waarschijnlijk.er
en een regering machtelozer, zo
ook de volksvertegenwoordigers en
de bevolking zelf. Steeds meer komt
dit tot uiting in· de grote demons
traties v.a.n de laatste tijd.

Wat betreft de kernbewapening is de
geest uit de fles. Regeringen gaa;n on
verdroten voort met het propageren van
nog meer van hetzelfde vanwege de angst
dat de ander (het oostblok) meer. zou
hebben. Deze politiek slaat nergens
op en ontbeert alle verantwoordelijk
heid. Het is een afspiegeling van we
tenschappelijk pal'tiäel denken dat
ook de atoombOOI heeft bedacht. Er
is geen verantwoordelijkheid meer
in de wetenschap noch in de pol itiek.
Degenen die aan de macht zijn momen
teel, ontlenen die macht aan de passi ..
viteit van het grootste deel van de
bevolking en nergens anders aan.
Ertegenover zou heel goed een basis
beweging kunnen funktioneren. Eigen
lijk _is dat zelfs de enige mogelijk ..
heid om nog enigszins grip te krij
gen op de gebeurteni ssen.
Basisdemokratie moet klein beginnen.
Oe vorming van basisgroepen Kost
tijd en moeite. ook omdat je el~
kaar moet leren vertrouwen en zodoen
de ook mensen die willen infiltre-
ren herkennen. Een basisgroepen
demokratie is niet te realiseren
binnen enkele- weken, er zullen maan
den overheen gaan voordat er iets
gerealiseerd is. Het kan alleen met
verantwoorde1ijke geëmanci peerde men
sen die voor elkaar instaan. Er
zullen dan geen leiders zijn als
Fabel"', maar slechts afgevaardig-
den. Het klinkt allemaal erg ide
alistisch natuurlijk, maar het is
een te verwerkelijken ideaal, mede
onder druk van de mogelijke aan
staande atomaire vernietiging. Als
de landelijke vredesgroepen zich
omvormen tot een basisgroepenbe
weging ontstaat een onverslaan-
bare beweging die door di rekte
akties (openbaar of niet) het in
stalleren van kernwapens onmogelijk
maakt.
Basisdemokratie betekent een heel
scala. van aktievonnen: blokkades,
bezett i ngen, sabotage van mensen
die verantwoordelijk zijn voor hun
daden en met het doel voor ogen om
een misdadige regering Duiten spel
te zetten. Belangrijk hierbij is
een goed persbeleid waardoor zo~

veel mogelijk gestreefd wordt de
aktie te verkopen en daardoor te
legaliseren. Voorkomen dient te
worden dat media hun eigen inter
pretaties ventileren door tekort
aan feitelijke infonnatie.

...... POSTKODE : ..
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gevolgen

uiteindelijk op zelfmoord uit zijn.
O.at zag je aan Hitler, als hij de
machtsmiddelen van tegenwoordig be ..
zeten had was een belangrijker deel
zo niet de gehele wereldbevolking

meegenomen in z'n graf. Derge
lijke manieren van denken begelei
den de mensheid door de gehele ge
schiedenis en het is waanzinnig te
veronderstellen dat met de komst
van de atoombom dit plotseling is
veranderd, dat de machthebbers en
alle mensen zich bekeerd hebben tot
vrede. Het bij produkt van het be
zit van de kernwapenarsenalen van
nu is een verregaande inkompetentie
van de overheden die daar zeggen
schap over hebben. Het gaat in
wezen niet over atoollM'apens maar
over massamoorden. De vermeende
vijand wordt niet u1tgescba~id

maar (gedeeltelijk) uitgeroeid.
De beslissing om miljoenen mensen
om te brengen hangt af van de 'sleu
telfiguren'in het Pentagon of in
het Kremlin of in het Britse kabi
net of bij de Franse president.
Wanneer regeringen als gevolg van
001"'1 ogshande1ingen verni eti gd wor
den of als de komuni katiel ijnen
door de elektromagnetische puls
worden verstoord, krijgen lage
officieren de zeggenschap over
het afvuren van atoolJMapens. De
chaos is dan gemakkelijk voor te
stellen als een hiërarchische staat
is onthoofd: iedereen in het leger
rotzooit maar wat aan.
Momenteel leven we dus in een situ
atie die niet te vergelijken is met
die in enige andere tijd van oor
logsdreiging maar vele malen' erns
tiger. Hltler had vele miljoenen
medepl ichtigen nodig maar met kern..
wapens zijn het enk.elingen die toe..
stemming kunnen geven om hele stre
ken te kunnen wegvagen. Uit het voor
gaande bl ijkt dat een demokratie,
hoe goed ook bedoeld volledig faalt
als er kernwapens op haar grondge
bied zijn opgesteld. Kruisraket-
ten is voor nederland slechts, een
stap verder, want Nederland heeft.
zich al verkocht via de atoonwa
pens die er al zijn.

b

De angst van Cle IKV-tOp voor cha
os is ingegeven door de filosofie
van Hobbes: de ene mens i s de an
dere een wolf. Daarom moet de staat
ordenend optreden om te voorkomen
dat iedereen elkaar afmaakt. Dat
is echter altijd in het voordeel
van de machthebbers en rijken uit..
gevallen. De'hebbers' worden be
schermd tegen de 'niet-hebbers'.
Het interessante is nu dat de 'heb
bers' momenteel iets te veel heb
ben nl atOOlJ'rflapens. Een uitspraak
van Harry Mulisch is op z'n plaats
als hij stelt dat fascisten altijd

lIHet geweldsmonopolie behoort aan
de staat l

' en "je behoort alles te
doen in je ,,:oorbereiding (van ak,,:,
ties ,red) in de verwachting dat
de overheid zich ook redeliJk zal
gedragen l

'. Dit zijn recente uit
spraken van M. J. Fabel'" van het IKV
in het programma' Kleur' van de IKON.
Dit was tijdens een diskussie over
de brochure 'het recht op verzee
van Freek Bruinsma.
Faber, i s bang voor chaos en cha
oten.Hij bezweert in hetzelfde
IKON-programma de radikale vre
desbewegiog ten volle te onder
schrijven dat het geweldsmonopo
lie aan de staat behoort. Wat die
angst betreft stell1l1en alle hiËr
archisch georganiseerde klubs over
êén: men is bang voor autonome. ge"
emancipeerde mensen. Regeringen en
ook het IKV doen alles om mensen
van onderwijs en infonnatie te voor
zien, maar die informatie mag de
bestaande struktuur niet aantasten.
De bas i s _wordt ten -strengs te verbo
den zich geèlmanci'peerd te gedragen,
desnoods wordt dat met geweld van
bovenaf bekrachtigd. Het IKV ver
valt dus in dezelfde angsten als
die van een autoritaire staat in
plaats van vertrouwen te hebben in
de integriteit van cie basisbeweglng.
Daarvan 1110et een basisbeweging het
uiteindelijk töch hebben, niet van
woordvoerders aan de top di e mee
doen aan het politieke gekonkel van
het CDA. en andere partijen.
Faber heeft het 001:: nog over geweld
dadige groeperingen die zich meester
maken van de eventueel door de IKV
georgani seerde blokkade van de Woens
drecht krui srakettenbasi s. Er zouden
dan door deze groeperingen geweld
dadi ge akties. worden ondernomen waar
door het beter i s voor het IKV om
maar helemaal niks te organiseren.
Hieruit blijkt dat een grote orga..
nisatie als het IKV nooit verder
heeft gedacht dan in termen van de
macht van het getal en demonstreren.
Er is dus eigenlijk absoluut geen
strategie na 29 oktober, dit bleek
eens te eer op 4 februari: het KKN
kongres. Er werd vaag gedaan over
een volkspetitionement en dito
vaag over een volksoploop. Omdat
in dit late stadium van de protes ..
ten tegen de kruisraketten door
de organisaties die in het KKN (Kom. _wat betreft de lnternationale situ-
Kruisraketten Nee) niet konkreet < atie is het de vraa.v of atoomwapens
met akties wordt omgegaan zullen wel zoveel voor de vrede' beteke-
we dat zelf moeten doen als basis" nen als sOO1IIige groeperingen uit on-
beweging. De tijd dringt want in ze samenleving beweren. Het elkaar
juni wordt de beslissing genomen, wederzijds onder schot houden met
al dan niet juridisch legaal vol- onvoorstelbaar gruwelijke wapens
gens artikel 93 van het wetboek van kan niet zonder gevolgen blijven.
Strafrecht: "DE AANSLAG ONDERNOMEN Er komt allereerst een taalvervui-
OM HET RIJK GEHEEL OF GEDEELTELIJK ling: de uitroeiingstenninologie
ONDER VREEMDE HEERSCHAPPIJ TE BREN- van het nazi dom is een gewone mili ..
GEN WORDT GESTRAFT !>ET LEVENSLAN· taire terminologie geworden; mili·
GE GEVANGENISSSTRAF" . tairen gebrui ken het woord m~ado-

Onder dit landsverraadsartikel is den alsof dat de gewoonste zaak ter
MUSSERT in 1945 veroordeeld tot de wereld is. En dit zonder dat zij
DOODSTRAF. met afschuw worden aangeklaagd, be-
Verder heb je nog een leuk arti- halve misschien informeel. Zij die-
keltje in de grondwet: artikel 194- nen· echter voor het gerecht te wor-
"ALLE NEDERLANDERS DIE DAARTOE IN den gesleept.
STAAT ZIJN.ZIJN VERPLICHT TOT HAND- Ten tweede worden relaties en fami-
HAVING VAN DE ONAFHANKELIJKHEID VAN liebanden anders:
HET RIJK EN TOT VERDEDIGEN VAN HET het voortleven in je nakomelingen
GRONDGEBIED Il

• Oat gaan we nou pre- staat op losse schroeven.
cies doen daar in Woensdrecht op Ten derde worden relaties tussen
l~ 2 en 3 juni a.s.~ landen buitengewoon onveranderbaar

omdat er nooit een groot konflikt
mag losbarsten wegens de kernwapen
dreiging. Dat nu noemen sommige groe
pen lvrede' dankzij de atoombcm.
Omdat door veranderingen van buiten"
af niet autOOlatisch het innerlijk
van mensen verandert, is het na'ive
geloof dat door de atoombOO1llen
er een eind is gekomen aan de wereld
oorlogen een fabeltje. langzal11er
hand worden enonne spanningen in
een samen1evin9 opgebouwd: het 1e
gel'" wordt nog enkel ingezet om die
binnenlandse spanningen te onder
drukken. Wat dat betreft is er geen
verschi 1 tussen het oost- en wes t
blok.

~
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ruimen is waanzin, ak.ties zullen doorgaan, al ..
leen de wijze waarop zal dan misschien verande ..
ren.
Pipo:Natuurlijk moeten we als we in Woensdr-echt
zijn rekening,houden met een politieoptreden om
ons te breken. Maar we denken dat ze na een plaat
sing nog eerder harder zullen optreden, want dan
is het immers al -democratisch" besloten en war
den wij van ondemocratische akties beticht.We
willen voor een besluit die aktie voeren, je
weet het nooit zeker, maar het kan zijn dat ze
voor een besluit nog niet hard willen optreden
om de gemoederen niet a1 te sne1 te wi 11 en ver
hitten.Bovendien gaan we in ons plan er ook van..
uit dat we niet moeten ingaan op provocaties.
We denken dat door de aktie decentraal te or
ganiseren en de mensen in groepen gaan komen
iedereen op het blokkadepunt de mensen kent dan
wanneer iedereen los zou komen.Door een basis
groepenstructuur kan je reageren in situaties
waarin een grote groep van mensen die elkaar
niet kent dat niet meer kan. Bovendien hebben de
plaatselijke groepen door deze opzet een duide
lijker idee van wat ze daar gaan doen.
Int.:Oat die blokkade akties in de reaio's wor..
den georganiseerd komt dat voort uit basisdemo
cratische ideeën? Of omdat zoln aktie teveel
is voor een centrale voorbereidingsgroep en dus
noodgedwongen aan de regio's wordt gegeven om
dat maar te gaan organiseren?
Pipo:NatuurHjk niet.We nebben al zoveel kritiek
gekregen in Amsterdam, dat wij de plannen maken
en de rest er achteraan mag hobbelen.Het is
juist de bedoeling van deze aktie om dat beeld
vanAms terdam te doorbreken. Iedere regio is ver
antwoordelijk voor de orgaryisatie van de blok..
kades en dus voor het slagen van de aktie.Als
er oeen voldoende weerklank in de regio's is dan
stopt de aktie vanzelf.We willen juist geen ak..
tie waar een tîental mensen de hele boelorga..
niseren en op de bewuste dag gaat kijken of al
les wel goed gaat.Als we willen doorgaan met ak
ties na 1,2 en 3 juni heb je uiteindelijk meer
aan sterke regio's met een eigen onafhankelijke
organisatie dan wanneer er steeds weer een cen
trale groep moet vertellen hoe het verder moet.-

ER IS DRINGEND GELD NODIG VOOR DEZE AKTIE
GIRONU~ER LANDELIJKE POT: 5328675
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Int. :Zijn er dan al ideeën over wat er moet ge
beuren na een plaatsingsbesluit?
popi:Er zijn wel wat idee~n ja, maar die komen
meer voort uit dat stedelijk overleg en zijn
nog niet zo u-itgewerkt.Er zijn wel ideeën over
alarmakties op de dag van de plaatsingsdebatten
en er zijn ideeën over direkte akties tegen de
bouwwerkzaamheden.Wij zijn nu meer bezig met
de blokkades in Woensdrecht,
Int.:Wat vinden jullie nu eigenlijk zo inspire
rend aan de blokkade van de Bremerhaven in okto..
bel" vortg jaar?
Pipo:We vonden het heel sterk dat de blokkades
3 dagen en nachten doorginqen,zonder dat er ook
maar één blokkadepunt was waar de mensen van
ellende maar naar huis gingen.Het liep allemaal
perfekt, er was een hele strakke aflossing waar
iedereen aan meedeed en niet zoals in Nederland
bij bijvoorbeeld de Dodewaard-blokkades waar de
aflossing allemaal druppelsgewijs ging.Daar
kwam de aflossingsgroep.bijvoorbeeld een stad
of een regio. met zijn allen massaal op het
exacte tijdstip de andere regio aflossen.
Ook vonden we het sterk dat die blokkades niet
zomaar iJl het niets eindigden, maar dat er een
grote demonstratie werd gehouden. waar nog meer
mensen aan deelnamen
Int.:Dat was ook de bedoeling van, Dodewaard~

maar die blokkades duurden echter niet zo lang.
Je kan wel dreigen met verdergaande akties en
die dreiging is ook wel belangrijk,maar je geeft
daarmee ook de overheid een aanleiding op daar
fel op te reageren.Wat doe je in dat geval ,en
durf je dat risico wel aan?
pipo:Het belangrijkste is dat je steeds je ei
gen aktievorm blijft kiezen en je daarvan niet
laat afbrengen door de reakties van de overheid.
De weg tot een daadwerkelijke plaatsing is nog
minstens twee jaar, ook de overheid stelt door
optreden iets in de waagschaal.Als dergelijke
massale akties onmogelijk worden gemaakt, dan
zullen er andere akties gevoerd worden.Misschien
kleinere akties maar dan wel gevoeliger.Dat :zag
je ook met de dumpingstransporten, toen door de
vervroeging een langdurige blokkade niet kon
kwamen er maar liefst 30 kleine en grotere ak~

ties in Nederland en in het buitenland.Het idee
als zou je een beweging in éên klap kunnen op~

..-
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Voor deze aktie werken we met drie regiois:
-Noord/Oost Nederland: (Groningen/Fries land/Dren
te/Overijssel/Gelderland m.u.v. Arnhem en Ni j-.

megen en Wageningen/en Utrecht) BLOK ADES •
-Zuid-Nederland: (Noord-Brabant/LimburgfZeeland/ K
Arnhem~Nijmegen ,Wageningen/Be19ië) . . .. . ..

-West Nederland:{Noorct-Hol1and/Zuid-Holland) Op vrlJdag 1 JUnl beglnnen we met mensellJke
. . blokkades van de in. totaal 14 poorten en hek-

De kontaktadressen voor N..O-Nederland ZlJn: ken (zie kaartje) die toegang kunnen geven
030 -322636 (Jan Jaapl en voor West-Nederland: tot de basis. .
020-769236. Uitgamgspunten daarbij zijn:
Iedere regio organiseert zelf haar tentenkamp -We willen zo volledig mogelijk blokkeren;
en de akties rond de basis. Daarvoor worden er niets en niemand mag de basis op, alles en
r:gelmatig regionale overleggen gehouden. iedereen mag er wel af.
Wll je naar zoln vergadering bel dan het kon.. ..De verantwoordelijkheid voor de poorten en
taktadres waar je je ook kunt opgeven voor de hekken is verdeeld over drie regiois.
voorbereidingen of als je denkt goede ideeën -Om het blokkeren goed voor te organiseren is
te hebben: 020- 76 92 36 of schrijf dan naar het handig om met afloss:ingsploegen te werken.
Ie Jan van der Heydenstraat 77 hs te JWsterdam. Iedere poort/hek heeft minstens 2 ploegen die

om de 4 a 6 uur afwisselen.Elke regio kan het
Bovendien wordt er elke woensdagavond een over.. eigen schema hiervoor opstellen.
leg gehouden over de organisatie van de axie
{financiën,kommunikatietPubliciteit).Oe drie Iedere blokkadeploeg overlegt op vaste tijden
regio' s kunnen hier ook onder1 ing i nfonnatie over de voortgang van de axie.Afgevaardigden
uitwisselen en taken coördineren.Ook hier is van de verschillende ploegen houden 'kontakt met
iedereen van harte welkom.Waar het is kan je elkaar op een centraal overleg.We zijn van
horen bij het kontaktadres zoals dat hierboven plan om dit centraal overleg op de radio uit te
is venneld .. zenden. Verder kunnen de blokkadeploegen dmv por..

• tofoons onderling kontakt houden.TENTENKAMPEN • De blokkades gaan door tot zondagochtend 11 uur.

DEMONSTRATIE.
Om 14.00 uur is er een afsluitende demonstratie
in Bergen op Zoom. Ook mensen die tot dan toe
nog niet aan de axies hebben meegedaan zijn dan
van harte welkom.De demonstratie zal langs di
verse mi 1Hai re objekten gaan en wordt op dit
IIIOment georganiseerd door plaatselijke groepen
uit Bergen op Zoom.

•

Er komen 3 of 4 tentenkampen waar iedereen
welkom is om te eten,te slapen, uit te rusten
enz. Deze kampen komen op verschi'l Jende plaàt
sen op loopafstand van de basis en de te blok..
keren poorten.Oe tentenkampen worden op donder..
dag opgezet en iedereen is ook daar welkom om
mee te helpen en zich voor te bereiden op de
komende dagen.Gedurende de axie vinden er ver
schiJ]ende bezigheden op de kampen plaats:
-het ko8rdineren van de blokkades,
-het geven van înfonnatie,
-de blokkadegroepen Voorzien van eten en drin-
ken,
-het opzetten van een EHBO en .deze bemensen.

de IfJIQ(2Ü /IOn * tttnteflJ«,"'P~ iI ~
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Een aantal basisgroepen hebben het iniatief ge
nomen tot het houden van een axie-driedaagse op
1,2 en 3 juni in Woensdrecht.Dit voorstel is
daarna voorgelegd aan een landelijk basisgroe
penoverleg.De mensen reageerden daarop enthou
siast. daarna hebben andere groepen zich hierbdj
aangesloten. In een landelijke vergadering is een
verdeling gemaakt in regio's die het plan gaan
uitwerken en voorbereiden.
We hopen door Een goede informatieverspreiding
zoveel IlWgelijk mensen te bereiken: zowel be
staande basis-,aktie-.anti-militaristîsche en
vredesgroepen, alsook mensen die op dit moment
n09 niet georganiseerd zijn.

Iedereen die deze akties en de manier waarop
ze gevoerd worden,ziet zitten kan meedoen.

INTERVEW met PlPO..

•
Tngelwrt interview met basisgroe!l Pipo over de
komende akties op 1,2 en 3 juni in Woensdrecht.
Int.:Hoe zijn jullie tot het nemen van het in;a..
tief voor deze akties gekomen?
Pipo:We hebben dit plan gemaakt voor het stede
1 ijk overleg van basisgroepen voor een basis"
groepstructuur in de vl""edesbeweging.Dit overleg
verliep niet zo goed.We wilden dan ook met een
concreet plan komen.We hadden meegedaan met de
blokkadeakties in Bremerhaven en we waren wel
onder de indruk van sterke opzet daarvan geko...
men.Zoiets moest ook in Nederland bij Woens
drecht mogelijk zijn. Zo kwamen we op het idee
voor een axiedriedaagse in Woensdrecht.
Int.:Maar jullie hebben het plan toch niet ge
maakt omdat het overleg er toevallig was?
Pîpo:Nee,maar naar aanleiding van dat overleg
hebben we dat plan gemaakt,maar vooral omdat we
het belangrijk vonden dat er niet te lang ge
wacht met een massale landelijke aktie. We vin
den het heel belangrijk dat er juist voor debe..
slissing valt iets qedaan wordt, en niet zoals
in Engeland en Italië pas daarna.Dit was voor
ons de reden waarom we al meteen met de datum
van 1,2 en 3 juni kwamen.ln dat stedelijk over
leg werd ook veel gepraat over kleinere akties
Een blokkade lijkt ons een goed middel om de
mogelijkheid te creeren om veel mensen die ver
dergaande akties willen te kunnen o~aniseren.

Mede door dit voorstel komen nu door het hele
land regionale en stedelijke overleggen waar
ze voorheen Qntbraken.Ook worden er informatie
avonden gehouden enz.
We vinden het belangrijk dat er meer basisgroe
pen of dergelijke gevonnd worden~Als je aan de
axiedriedaagse mee wil doen is dat natuurlijk
niet de voorwaarde, maar wel is dit een goede
organisatievorm ook axies rond en na een plaat..
sin~sbesluit te kunnen blijven voeren.Oe axie..
driedaagse is geen eindpunt maar een start. Het
is heel belangrijk dat het verzet blijft door~

gaan ook na een plaatsingsbesluit en niet dat
dan een beweging ineenstort of er z'n handen
vanaf trekt. Bovendien denken we dat veel men
sen ook willen doorgaan met een anti-militaris
tische strijd, die strijd stopt niet met een
eventuele plaatsing of niet.We zijn immers geen
basisgroepen tegen kruisraketten.

r XIE DRIEDAAGSE 1,2 EN 3 JUNI
PAK JE TENT EN KOM NAAR WOENSD

Het kan goed zijn om voor de aktie nieuwe groe
pen op te zetten of je bij bestaande groepen
aan te sluiten.Met dit doel zullen er in diver-
se plaatsen informat1eavonden worden gehouden.

REGIONALE
VOORBEREIDING



IIIIIIVOLKEL VERRAST 
zaterdagMorgen hebben 175 aktlevoerdersters van de basisgroepen tegen 

kernenrgie en 11ilitarisme, met succes een opslagloods op de vliegbasis 

Volkei bezet. Oorspronkelijk was het de bedoeling 5 objekten op de 

basis in woensdrecht te bezetten. Omdat we kans op uitlekken nog steeds 
ree~l achtten , heeft de regio Amsterdam/Noord-Holland, een uitwijk

aktie bij Volkei voorbereid. Dit om een herhaling van de gebeurtenissen 

bij de aktie van 18 februari in Woensdrecht te voorkomen . Toen werden 

we bij de te bezetten kommun i katie-bunker door de marechaussee reeds 

opgewacht. Omdat er toen veel pers met ons 11ee was ge9aan, kwam die 

aktie toch nog goed in de publiciteit. Een tweede keer zou dat ons 

niet gelukt zijn . 

centrum in Uden was opgericht, waar onder 
ander~ twee burgemeesters, een voorlichter 
van het ministerie van defensie, de hoofd
officier van justitie en nog wa s bonzen van 
de basis naar toe waren gesneld . Wij dus ook. 
Na een speurtocht door Uden kwamen we er
achter dat we in het pol i tieburo moesten 
zijn. Oe pers. die even tevoren nog bij de 
hoofdpoort stond, was er al ; ze hadden dit 
niet even aan ons doorgegeven . De voorlichter 
van defensie die de pers te woord stond, 
wilde ons er ntet bij hebben. Toen de pers 
ons nog wat vragen wilde stellen, kwam meneer 
de voorli chter ons persoonlijk halen. Hij vond 
het maar wat plt'zierfg om van onze kant wat te 
horen.Vooral was hij blij met onze bevesti
ging van het aantal aktievoerdersters op de 
basis . Wat een opluchting : ze hadden ze al· 
lemaal. Oe vier helikopters konden het zoeken 
naar nog ISO aktievoerdersters staken. Daar 
waren ze nog steeds naar op zoek, naar aan
lelding van een bericht op de radio , eerder 
op de dag. Hoe zou dat gerucht nou In de 

- wereld gek~d~hokken 

Op de basis werden we. zoals zeer breed uit· I 
gemeten in de pers, zeer slecht behandeld. 

l'flemand van ons zal deze dag met hondehokken, 
natspuiten. Intimidatie, sexuele mishandeling. 
enz. snel vergeten . Trouwens ook voor Hulder 
en Oe Groot zal dit een onvergetelijke dag 
zijn. Al snel bleek dat het justitiële appa-
raat totul dol draaide. Het qevolg daarvan was 
dat er juridisch gezien veel fouten gemaakt 
zijn. Wi I lekeur was t~oef . later hoorden we 
dat er vanuit het krisiscentrum gezocht 1$ 
naar geschikte onderkomens : cellen , kazernes 
internilten enz. Toen zag het 'krlsisteam' 
al wel in dat de zaak van geen kant klopte . 
Als laatste redmiddel hebben Zl! toen gepro-
beerd een groep van dertig mensen vast te 
houden en de ~est te laten gaan. Doordat 
wij ons echter niet lieten splitsen, werd 
de overgebleven groep toch in z'n geheel 
vrijge laten. Een paar uv~ eerder was er al 
een groep vrijgelaten. 

• 
drecht zouden qaan ;daar was lede~een het wel VOLKEL- Aktievoerd(st)ers afkOlistig uit 

a erll() f r r zonde~ Volkei te noemen.Oe plaats vertelden en andere anti-mil itaristlese groepen zijn b sisd k atiel')t) • ue eens. We vertelden toen ons alter!latief • • basisgroepen tegen temgeweld en militarisme 

we pas toen ledereen die niet mee wilde doen vanochtend de vliegbasis Volkei binnenge· '0 
Op de evaluatie van de uitgelekte Woensdrec~t vertrokken was . drongen. Hamenteel houden zij een gebouw (I) 
aktie bleek dat iedereen een vervolg wtlde . aan de ~and van de basis bezet . Deze aktie .., 
tb de kans op uitlekken te verkle inen ZOU de OP yerbo<jejn terr00 is evenals de vorige aktte op Woensdrecht (IJ 
voorbereiding anders -ten. Daar0111 werd be- • van zeven weken geleden, gericht tegen het < 
sloten om zowel de voorbereiding als de aktie militaire apparaat dat zich steeds breder ~ 
regionaal te doen. ledere regio (van oorsprong Het was een opluchting dat er uiteindelijk en nadrukkei ijker manifesteert . De kern· 
zes) zou een ander objekt op de basis in 22 busjes op de verzamelplaats In Uden waren. wapens opgeslagen in Volkei en de moge! ijke 
Woensdrecht bezetten. Slechts twee mensen van Over een ontzettend lang zandpad reden de plaatsing van kruisraketten in Woensdrecht~ 
elke regio zouden het totale plan kennen. busjes met gedoofde lichten richting basis. zijn hiervan overtuigende bewijzen. In Volk 
Oe mensen die aan de aktles mee wilden doen, Zonder veel moeite kwamen we op, volgens het el staan drie vliegtuigen dag en nacht star • 
zouden pas enkele dagen van te voren inge- leger, verboden terrein. Snel bere lkt.en we klaar, reeds voorzien van elk êên kernbom, 
licht worden over het objekt en de datum. ons doel : een munitiebunker aan de rand van om enkele minuten na een alarmsignaal op t 
Deze werkwijze is nou niet de eerste waaraan de basis. Oe zware uitrusting bleek nog niets stijgen. richting vijand. Deze kernwapens 
je denkt bij het voorbereiden van een .basis- te zijn in vergelijking met de zware deur staan onder exclusief amerikaans beheer. 
demok~atische akt ie. Toch hebben we htervoor waar we voorstonden : die bleef potdicht. Zonder medezeggenschap van Nederland geeft 
gekozen om de kans op uitlekken zo klein Gelukkig was er nog een gebow op de basis, dit de v.s. de mogelijkheid om een kernoor-
mogelijk te houden. dat bovendien een stuk leuker bleek om 175 log te voeren vanaf ons grondgebied. Door 
ARGWAAN. aktievoerderssters 2 uur lang te herbergen. de Natowordt steeds zwaardere druk op de 
llëläiSbleek al snel dat deze manier van Oe toiletten waren keurig, alleen janmerdat Nederlandse regering uitgeoefend om de ame-
voorberelden niet in alle regio's even goed er niet voor ledereen coqnac was, maar de rikaanse belangen vellig te stellen.Door de 
lukte ; de kontaktpersonen van de regio noord koffie was prl111a (sorry dat we geen tijd beslultvorning rond de kruisraketten,die ver 
kwamen niet meer opdagen op het landelijk wer hadden 0111 de kopjes af te wassen.). strikt Is ge~aakt in een politiek machtspel, 
voorbereldingsoverleg en in de regio Utrecht Het gebouw was een voorraadmagazijn van onder- wordt versluierd dat al sinds het begin van 
kwam er geen voorbereidingsgroep van de grand. broeken tot en met uzi' s. Alles lag zo netjes de jaren zestig kernwapens i n Nederland lig-
Oe voorbereiding In de vier andere regio's ' opgestapeld dat je handen gingen jeuken, maar gen opgeslagen. Kernwapens en kruisraketten 
Oost-Nederland , luid-Halland • Noord-Holland 611es bleet redellJk •n oe oorspronKe11JM: zijn slechts êen klein onderdeel van het 
en Zuid-Nederland verliep intussen volgens staat ~ zeker de wapenkawr. tiet Idee 011 van 11111 itarlsme dat de pijler vo,.,.t, waarop het 
sc:helllil. In Noord-Holland vonden we dat dit de uzi's 'gebroken geweertjes' te maken, wereldwijde imperialistiese systeem rust. 
de laatste kans was om een aktie a la 18 sloeg bij welng mensen aan. Een echte diskus- Oe aktievoerd(st)ers laten met deze aktie 
februari te laten slagen. Elke week werd er sie ontstond pas over kalken en ronmei maken. zien dat zij zich daadwerkelijk zullen bl ij-
iltllters al een blik extra bewaking aangerukt . Het bleek dat over het gedrag tijdens deze ven verzetten tegen het militaire bolwerk en 
Haar om te voorkomen dat mensen nu gefrust- aktie, niet In ledere regio even uitputtend alle oorlogsvoorbereidlngen. 
reerd naar huis zouden gaan·omdat er alweer gesproken was. Na twee uur was er !Middels 11 .. 
een ilktie 11islukt was. vonden we het nodiq genoeg marechaussee (vanuit Woensdrecht) en na.weeen 
een alternatlef te hebben. Wanneer de mare- luchtmachtbewaking, om het aan te durven ons • 
chaussee ons weer zou verwelkomen konden we te senmeren het gebouw te verlaten. Dat deden - Onze 5 advokaten uit Amsterdam en Breda. die 
a l snog een uitwijkaktie in Volkei uitvoeren. we vrij11illlg. Het is niet waar, zoals veel aan he t eind van de middag in Volkei aan-
Omdat we vanaf donderdag 5 april steeds meer mensen dachten, dat we toen pa.s opgemerkt wez ig waren hebben Inmiddels een brief op 
infarlliltie kregen, dat de aktie weer uas uit- waren ; al na een half uur ~ebben we de tele- poten van 10 kantjes aan het 11lnisterie van 
gelekt (we weten nu !middels wel waarom ... ) fooncentrale van de bas is gebeld en de pers- justiti e gestuurd. Uit het antwoord van het 
besloten we in Noord-Holland die avond al om verklaring voorgelezen. ministerie bleek, dat ze alle klachten In de 
het oorspronkelijke plan te laten vallen. • , brief genoemd, niet serieliS nemen. In de 
Oe enige mogelijkheid om succes te hebben, notabelen tn panlek tweede brief dringen de advokaten erop aan 
was door direkt naar Volkei te gaan. - de zaak met voorrang te bahandelen. 
Daarom werden de kontaktpersonen van de andere Inmiddels zijn er mensen die, naar aanle iding 
regio's per brief op de hoogte gesteld v~n ons ~uite~ de basis was irwlddels all~ pers a l van het verzoek op het landelijk overleg van 
plan. Oe regio luid-llederland werd niet tn· •ngeltcht en hadden de meeste busJeS zi ch op- 21 april willen getuigen teneinde een kort 
gelicht omdat we wis ten dat die een e igen gesteld bij de verschillende poorten. Helaas geding tegen de staat aan te kunnen spannen. 
uitwijk~ktle hadden. Hoe de nieuwe aktie qe- was er b!j de hoofdpoort niets van te merken tn AFVAL 21 zullen we verslag doen van de 
presenteerd zou worden. konden de kontakt- dat er b1nnen een aktie gaande was.Wel kwam hele juridische nasleep. 
personen zelf het beste inschatten. Dat deze er langzaam aan meer en meer pers, Dilar het Mensen die nog In onzekerheid verkeren over 
aktie absoluut niet 110cht uitlekken zou dui- bleef een saaie boel. Het zou heel goed zijn eventuele gevolgen van deze aktie kunnen 
delijk zijn. Daarom vonden wij In Noord- al s de volgende keer de mensen die niet mee kontakt opnemn met Theo (OZ0-27g013). 
Holland het het beste dat de aktie-plaats zo wi llen ~!? de basis voor wat meer leven in de Intussen zijn er kamervragen gesteld ove•· 
laat mogelijk bekend gemaakt zou worden. Wij brouwertJ kunnen zorgen. . onze behandeling op de basis, en heeft het 
hebben dit als volgt opgelost : op de ver- Tegen de .mlddag hoorden we vanuit het ak~·~- personeel van volkel het druk met het leggen 
zamelplek werd gezegd dat we niet naar Woens- centrum tn Bergen op Zoom. dat er een kr1s1s- van Nato-draad. --
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.INTERVIEW VOLKELBEZETTERS--
T- Jullie zijn op 7 april op Volkel geweest 
en hebben aan de aktie Meegedaan waarbij 
b<ee gebouwen werden bezet. Hoe fs de reis 
dar naartoe verlopen? 
A- Het begon eigenlijk al toen we bij het 
verzamelpunt kwamen, waar we hoorden dat de 
plannen uitgelekt waren en dat we nu naar 
Volkel gingen. Verder verl lep de reis niet 
bepaald vlekkeloos oondat onze bus meermalen 
weigerde te rijden en later op de verzamel 
plaats waar de busjes uit heel HL bijeen 
kwa~~~en en waar je 11et gedoofde 1 fchten moest 
rijden weigerde het lichtknopje waardoor de 
1 ichten niet meer uit konden. 
H- en daar reed de hele collonne 11et êen 
busje ertussen •et brandende 1 fchten en wij 

Maakten ons er druk over van daar heb je weer 
zo' n Idioot die zich niet aan de regels kan 
houden. 
A- We zijn dus met lichten aan naar de basis 
gereden. 
H- Zo erg was dat nu ook weer niet want de 
remlichten flikkerden ook konstant op. 
A- Het een flinke rij busjes (17320) reden 
we dus heel gehei111zinnfg over bospaadjes en 
zo, naar de basis. 
H- Ja en toen stopte het voorste busje en 
iedereen stapte uit en rende naar het prik
keldraad dat al was doorgeknipt, het ging 
eigenlijk ontzettend makkelijk, we moesten 
over 2 kleine wallen kli-n die 111fsschlen 
2-Zi lll. hoog waren. Vlak achter die wallen 
stond het gebouw dat ons doelwit was en 
m.b . v. een koevoet was het echt binnen 5 aln 
open en waren we binnen. 
1- en wat troffen jullie daar aan in dat ge
bouw? 
H- allerlei,ll4terialen: unlfol'lllS, w.c.papfer 
schoenen, sokken overhemden, knuppe 1s, leren 
houders voor de knuppels, koppels,rugzakken 
echt van alles, er waren ook rekken waarop 
koge 1 s 1 a gen voor 1 angeafs tandsgeweren en 
later hoorde Ik dat mensen een ruimte hadden 
opengebroken waarin geweren lagen. 
1- de betreffende geweren? 
H- ja, fk weet het niet, ik heb ze zelf niet 
gezien. Ik hoorde dat het uzi's waren maar 
de kogels die er lagen waren niet voor uzi's. 
1- en d.aarna hebben ju11 Ie nog wat gedaan in 
dat gebouw? 
A· Ja. tegen de afspraak in werd er gerookt, 
verder lagen er ook kantoorspullen e.d. en 
die werden meteen benut 011 van alles met 
leuzen vol te schrijven. Er waren ook hele 
leuke slckertjes. Op eentje stond 'prikkel
end (Irritant)', en stickertjes met pijlen 
van de looprichting. Het hele gebouw zit nu 
vol met die stickertjes. 
1- Jullie hebben toch zeker 2 uur in dat ge-
bouw gezeten, hebben j ullie nog wat anders 
gedaan dan met stiften en stickertjes door 
het gebouw banjeren? 
A- lle hebben er wel Zl A 3 uur ingezeten . 
We hebben naar de nieuwsberichten op de ra
dio geluisterd. Haar het enige bericht dat 
doorgekomen was, was dat er een aktie In 
Woensdrecht gepland was en dat die niet door 
gegaan was maar dat er wet extra marechauss~ 
was Ingezet. Daar moesten we natuurlijk ont
zettend om lachen omdat we nu in Volkel 
zaten. Verder hebben we eigenlijk gewoon ge
wacht tot ze ons eruft kwamen ha ten. Op 
een gegeven nooment werd er dus luchtmacht· 
bewaking gesignaleerd. Ze liepen rond het ge 
bouw en ze waren herkenbaar aan roze sjaa 1-
tjes, die we ook al in het gebouwtje hadden 
zien liggen. 
H- Die sjaaltjes waren wel leuk, vooral dfe 
kleur eigenlijk. 
A- Er kwam êen of andere hoge piet van de 
marechaussê, die vroeg of we het gebouw bin
nen 2 minuten wf lden verlaten. 
1- En dat hebben jul11 e toen gedaan? 
A- Dat hebben we toen gedaan ja. Er werd 
nogal enthousiast op gereageerd omdat we ons 
enonn verveelden. We werden in 3 of 4 keer 
met een vrachtwagen vervoerd en gevangen 
gezet. 
1- Het was zeker nogal vol in die vrachtwa
gen? 177 mensen in 4 keer is tamelijk veel. 
A- Het was Inderdaad heel vervelend. Mensen 
wilden in groepen bij elkaar blijven en als 
er dan êen In kwa111 dan moesten er ineens nog 
vijf bij. Bovendfen duwde de marechaussê ook 
gewoon maar door. lle konden zowat geen adem 
halen i n die vrachtwagen. 
1- Waar werden jullie naartoe vervoerd? 
A- We werden dus naar hondehokken ver
voerd . Er waren denk Ik dag- en nacht
hokken en in' de open hokken werden 
wiJ guet. 
1- Juli Ie hebben daar nogal lang inge-

zeten hè 7 
H- Wij zaten in de tweede vrachtwagen
lading. We hoorden a llemaa 1 hondenge
blaf en ik was bang dot ze ons tussen 
de honden zouden zetten. Die hokken 
waar we in moesten kwamen zo ongeveer 
tot mijn borst en we werden met 4 tot 
B mensen in een hok geduwd. Toen Ik pro
testeerde werd me gezegd dat het 114tr 
voor 10 mi nu ten was . 
1- Haar dat bleek achteraf Ietsje lang
er te duren. 
A- Ja, er zijn ~~en sen die er van 9 tot 
6 fn hebben gezeten , de hele dag. 
H- WIJ kwa~~en er lewart voor negen fn 
en ik werd er om ongeveer elf uur uit· 
gehaald (vrijvlot nog) 011 verhoord te 
worden. En ik denk dat 80 tot 90 S van de ~~ens
en toen nog In de hokken zat . 
A- Het was heel vies in die hokke n, de hele 
vloer was geel van de pies. Wij hadden een 
hele grote hoop 1n ons hok tiggen die heel 
erg stonk. Je kon dus niet op de grond gun 
zitten en je kon ntet staan.Afschuwelijk. 
1- Kon je ook niet naar de wc gaan ? 
A- Nee, de hele tijd in die hokken hebben 
we geen wc gezien. Meisjes 110chten ook niet 
onder begeleiding naar de wc . Heleliaal niemand. 
Wat ook heel erg was was de onzekerheid. 
Af en toe wed er 1-nd uitgehaald en ~~eege
noaoen, onbekend waarheen.le lewaan ook niet 
terug . Dus we wisten ook niet wat er aet ons 
zou gebeuren . 
H~ Ook een onderdeel van het trefteren was 
het opgesloten zitten fn hokken waarvan je 
zelf het schuifje kon opendoen. Dat was een 
extra vernedering, zo van : jultie gaan er 
toch niet uit want we hebben jullie in onze 
macht . We sturen honden op jullIe af en rall
Illen met knuppels . 
1- Hoe lang hebben jullie erin gezeten, in 
die hokken ? 
A- Ik werd er ongeveer 12 uur uitgehaald. 
1- Dus ongeveer 2! uur ? 
A- lofets wel Ja. Het was niet alleen ver-ve
lend hoor, we hebben ook vreselijk gelachen. 
De luchtmachblensen hebben hun naa• op het 
unifom staan. Degene die zo'n beetje de 
leiding had heette Mulders en tedereen gillen: 
Mulders pas op achter Je , enz. En we staken 
onze koppen uit de hokken of we lewamen eruit. 
En In het begin kwam hij dan agressief aange
rend ~~et zijn knuppel, maar later was dat 
er niet meer bij en durfde hij nauwelijks 
~~eer tussen de hokken door te lopen. Op een 
gegeven moonent sloeg hij op iets zijn knup
pels aan flinters. 
H- Ja, 's middags had hij een glanzende 
nieuwe knuppel. 
A- Die jongens van de 1 uchtllachtbewakl ng wa
ren echt heel jonge jongens, dienstplichtigen. 
We probeerden met ze te praten. Som~~igen wil
den wel wat zeggen, anderen hell!lllaal niet . 
Er was er één bij van hoogstens 1B jaar 
dte vertelde tegen kruisraketten te zijn. 
Hij was in het leger gegnn OOidat hij al 2 
jaar werkeloos was. Hij was op Volkel ge
plaatst en had dat gewoon aaar geaccepteerd. 
Dat was wel een sneu verhaal . 
1- Ha 2. 3, 4 of SOIIS 6 uur werden jullie 
eruit gehaald . Werden jullie ondervraagd 
of zo ? 
A- Je werd weggehaald en gefou1llerd, heel 
grondig.Je werd fn je borsten geknepen en 
In je kruis, heel vervelend. En de urechaussee 
zat verlekkerd toe te kljken achter een rum. 
1- Het werd toch wel door een vrouw gedaan ? 
A- Ja, wel door een vrouw. Ik denk dat ze in 
het begin we 1 geprobeerd hebben om te onder
vragen, maar dat ze daar snel vanaf zijn ge
stapt, omdat niemand iets zei. Tegen 111ij zeiden 
ze alleen : zeker niets te zeggen ? Zeker geen 
naam ? Je weet zeker niet dat j e geboren bent ? 
Zeker geen veridaring ? 
1- Hebben ze niet geprobeerd je te I ntimlderen ? 
A- Nee hoor, 111i j n persoonsgegevens werden opge
noaoen. Ik werd veel te klefn geschat, oo 1.50 111. 

Ik heb die man uitgelachen, uar hij geloofde 
me niet. 
1- werden er foto's genomen of zo ? 
A- Ja, foto's en vingerafdrukken. Je werd uit 
je hok gehaald en naar de officier van justitie 
gebracht. Daar werd gezegd waarvoor je werd aange
klaagd. Zonder bewijs zonder motivatie. Dat 
werd opgeschreven en gewoon geloofd. Hoe dat 
verder moet weet Ik ook niet. 
H- Er waren ook vernie 11ngen gekonstateerd en 
wat voor vernielingen werd niet gezegd. Er werd 
wel gezegd dat zal Jij dan wel gedaan hebben. 
A- Bij mij fn het hok was het dak eruit gehuld 
oadat je dan rechtop kon staan. En de heren werden 
daarop aangekeken en die werden eruit gepikt. 
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Ik ben toen gaan schreeuwen : jull te denken 
zeker dat alleen lilinnen daken kunnen vernielen. 
Dat had wel effekt, want proapt werd tk eruit 
gehaald . Het ging wel vreelid want we zaten nog 
~~et twee vrouwen fn dat hok en ze zelden dat 
êên van de twee 11ee aoest. Het r..aakte ze niet 
uit wie van de twee beschuldigd werd van vernie
ling. En toevallig kwam fk er als eerste ult. Ik 
werd dan ook van vernieling beschuldigd en die 
andere vrouw niet. Het lijkt mij dat dit juri
disch echt van geen kant klopt . 
H- Toen Ik uit het hok werd gehaald ging het 
er allemaal veel harder aan toe . Ik wilde njet 
zo graag mee het hok uit en het was meteen 
'niet goedschiks dan wel kwaadschiks' . En Ik 
werd meteen het hok uit9esleurd. Allebef 11ijn 
araen werden vastgehouden. Bij het fouilleren 
110est a'n jas uit, dat deed 1k niet en aeteen 
werd '11'n hand op •'n rug geduwd. Toen hebben 
zij zelf 111ijn jas uitgetrokken. Bij de offi
cier van justitie wilden ze een foto van • aa
ken. Met geweld hielden ze aan beide kanten 
aijn oren en haar vast. Als laatste middel 
trok f k een rare SIIOI!l. Oe aan rechts van •Ij 
kon zich niet meer beheersen, lcwUI overeind 
en gaf • een dreun in aljn 11aag en toen drukte 
de fotograaf af. Als reflex Het ik die rare 
s110el ontspannen. Ik heb die lll4n wel zijn huid 
vol gescholden. Bij de vingerafdrukken heb ik 
maar niet ~~~eer tegengestribbeld. Ik raakte 
toch wel geTntfmideerd. Ik was wel op zoiets 
voorbereid, 11aar ik vind toch dat ik te volg
zaam heb gereageerd. 
A- Ja , mar nle~~and die uit het hok lcw1111 wist 
wat er ging gebeuren llll!t hen of hur, want nie
und kw•• terug oa te waarschuwen. 
1- Wat gebeurde er na de verhoren ? 
A- Een aantal •nsen werden in busjes gesleurd 
en een aantal ~~e~~sen werd ook apart gezet 1n 
grote hondehokken die verderop stonden. Mensen 
die alleen waren aangeklaagd voor het betreden 
van all I tair terrein werden liet busjes wegge
voerd, wurftee1! wist ik toen nog niet. Hensen 
met meer en endere aanklachten (vernieling enz.) 
werden In grotere hondehokken geplaatst. Daar 
kon je wel staan. We zaten liet ongeveer 7 mensen 
in zo'n hok . 
H- Er stond een kist In waar je met Z of 3 mens
en op kon zitten. Er was ook een professionele 
bewaking: konstant 4 1114rechaussees. Toen ik 
terugkwalll van de ondervraging wilden ze 11ij 
alleen in een hok plaatsen oadat Ik "wat ver
velend was". Er zaten toen 3 mensen in de hok
ken. Hee 1 af en toe kwam er iet~and bi j en je 
dacht echt dat de meerderheid werd afgevoerd, 
1111sschlen zelfs buiten de basis. Mensen waarvan 
ze dachten aHr te kunnen bewijzen, of te weten 
k~ of zo, hielden ze apart CD ze later nog 
eens te kunnen ondervragen. 
A- Ik dacht echt dat ze ons langer vast zouden 
houden. Tweehonderd aensen kun je nle1 onder 
brengen. ~~aar ZO kan wel. In dat hondehok zaten 
allemaal Mensen die van oneer beschuldigd waren . 
1- Er werden ook all!Nal verschillende briefjes 
uitgedeeld hoorde Ik ? 
A- In het begin werden er witte briefjes uitge
deeld met de dat~n van de rechtszaak erop. 
Later deelde ze roze briefjes uit, zodat je 
twee keer 24 uur in verzekerde bewaring kon 
worden gesteld. 
H- Die roze briefjes hadden binnen de 6 uur 
uitgedeeld aoeten worden. Je aag na~~~eli jk 6 
uur vastgehouden worden en daarna moet je een 
in verzekerlngste-ling hebben gekregen oa lan
ger nstqehouden te worden. Veel ~~ensen kregen 
na 3 uur llun roze briefje pas. Er stond op dat 
ze oa 3 uur uftgereik waren, aaar dat was een 
leugen. De heft van de ~~ensen fs dus onrecht
matig vastgehouden en had al vrijgelaten -ten 
zijn. 
A- Even terugk0111en op die hokken waar we In zaten. 
Het was een heel eng idee, ik dacht echt dat de 
rest was vrijgelaten. We hebben er taaelijk 
lang gezeten en het was er ontzettend koud . 
Toen heeft i e~~and ons ook nog nat gespoten met 
met de brandspuit. Iemand van de luchtJnachtbe
wak ing deed dat. Waarom ie dat nou deed was me 
niet duidelijk, 
H- Dat was mij wel duidelijk hoor, we waren 
gewoon te luidruchtig. In die kleine hokjes 
werd al flink lawaai geaaakt en geroepen en zo. 
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A- Iedereen b.lee.f ingehaakt s.taan, niemand zatI E.NERGIEmeer rustig. We hebben denk ik wel een uur of
zo zo gestaan. En als je dan vroeg wat er ging
g~beuren dan.kreeg je helemaal geen antwoord. KARAVAAN
Dle mensen dle apart stonden mochten op een
gegeven moment gelukkig WEl weer bij de grote . 11
groep terugkomen.
H'" Na een tijd kwam er een man met een mega- De energiekaravaan trekt de~~ :am:r weer langs
foon en die zei dat we nu echt met zIn allen de kust. E~n grote !}"oep vrlJwl111gers vannen
vrijgelaten zouden worden. Dat we ons in rot- w:er een tlrcusacht"l9 gehee1. Met ~ee grote
ten van twee op moesten stellen en dat we door Clrcustenten en een terra~ .komen W1J v~rschi1-
een haag van marechaussee begeleid naar de uit- lende kustplaatsen opvro11Jken. Ooor mlddel
gang gebracht zouden worden. van ~heater, muziek ery akrobatiek en andere
1- En dat is ook zo gebeurd? kernnsachtige attraktles, wordt.~et publiek
H- Ja, we hebben een half uur over de basis vermaakt en gelnfonneerd. TegehJk met .dft
gelopen. We hebben de vermoedelijke plek ge- theatergebeuren wordt een tentoonstelllng ge-
zien waar de ker""apens liggen, een dubbele houde~ over de _~erschi1lende ~sfle~ten van de
rij prikkeldraad meteen aantal wachttorens er energleprolematlek. De bedoehng 1S een Zo
omheen. breed mogel1jk publiek te bereiken, door in
A- Dat prikkeldraad was net één lang mes, de vakantiepiek de kust langs te trekken.
daar was het Natodraad niks bij. Ik probeerde De ener9ie"proble~tiek is zo lan!lzamerhand
nog wat met iemand van de marechaussee te pra- erg onoYerzichtell~kgeworden. Aan de andere
ten, maar die bleken absoluut niet te weten kant komt er dagelljks een stroom van inform..
wat er gebeurd was. Als ik vroeg wanneer we atie op ons af. Bovendien worden mensen steeds
nou eindlijk bij de uitgang kwamen dan zeiden duidelijker gekonfronteerd met de hoge .prijzen
zij: je zult toch wel weten waar de uitgang is? van energie via hun gas- en lichtrekemng.
En als ik zei dat ik dat niet wist zeiden ze : Wij willen hierop inspringen: verbanden leg~
maar je bent toch ook binnen gekomen? En als ge~ en dingen duidelij~ maken ..Wij denken
ik dan zei dat we niet dool'" een poort binnenge- biJvoorbeeld aan energlebespanng, alterna-
komen waren en ook nog in het donker, dan keken tieve energie, de plannen voor opslag van het
ze heel verbaasd. Daar begrepen ze niks van. kern~fval, de link kernwaPE!ns : .kernenergie.
H- Ze hadden ook pas door dat we in die loods We w,llen de mensen ook dUldellJk maken dat
waren toen we dat zelf kenbaar maakten. zij zelf het heft in handen mo~~en n~n,
1- Hoe laat waren jullie daar in die loods 1 zelfs na de Brede r1aatschappellJke Dukussie.
Half zes, zes uur ongeveer? Oe energiekaravaan vert~ekt op 25 jU:i en
A- Ja, daarna heeft iemand de koevoet nog te- slaat VOOr het eerst ziJn tenten op 1" Zeeland.
ruggebracht naar de auto heb ik gehoord, VOOi" Van daaruit trekken we lanqzaam naar het
hetzelfde geld hadden we de uzi 's naar de auto noor~en.oo op 12 augustus Hl Noord-Holland
kunnen brengen die in de wapenkamer lagen. te elndlgen. We zullen 5 kustplaatsen aandoen
We hebben zo wel aangetoond dat je gemakkelijk waar we twee of drie dagen ons progralTllla zul-
de basis op kan. Ik las later in de krant dat len presenteren.
een hoge militair had gezegd: tegen dit soort Voor de e':ler~iekaravaa" ~ebben we nog een ..
akties zijn we niet opgewassen. Tegen wat voor aantal vrljw"Illigers nod19. We denken daarblJ
akties dan wel, vraag je je af. aan mensen die het bezoek op willen vangen,
H- Je vraagt je ook af wat zo-n leger dan ei- die kunnen helpen bij de technische zaken,
genlijk doet als ze amateurtjes als wij niet en die de keukenploeg willen vormen.De reis-
eens buiten de deur kunnen houden. Hoe moet kosten etc. komen voor rekening van de ener-
dat dan met professionals? giekaravaan, voor eten en drinken moet je
I- Dat soort dingen ga je je dan afvragen ja. zelf betalen.. .

Neem voor meer' lnformatle kontakt op met :
Frans Nies Groesbeeksedwarsweg 49 Nijmegen

te1. 080-235767
Hilbrand Roders Voorstadslaan 139 Nijmegen

te1. 080-780816
Frans Schickelman Gorisstraat 41 Nijmegen

tel. 080-225408..-
Wat vinden julliè van het resultaat van de aktie
H- Ik vond het wel geslaagd. De hele vrijdag
avond hoor je dat er akties te verwachten zijn
in Woensdrecht en dat daar versterking is~
terwijl wij·in Volkel zitten. Eigenlijk vind
ik het ook niet erg dat we uit moesten wijken
naar Volkel, want er lag een goed alternatief
plan en verder is de aandacht van het grote
publiek te veel geridlt op Woensdrecht op die
nieuwe kernwapens die daar dreigen te komen,
terwijl Volkel eigenlijk de eerste basis in
Nederland was waar kernwapen~ zijn opgeslagen
en dat dreigen we te vergeten, dat er hier al
jaren van die rotzooi ligt.
1- Waarom zijn jullie zo plotseling vrijgelaten?
De bedoel ing was toch jull ie 2 )( 24 uur vast
te houden?
A- Toen we eenmaa1 vrijge1aten waren hoorden Ik werd guonden door mijn machllge natie.

Gezondep naar ftWI bevriende reilde.
we dat in allerijl de advokaten uit Amster~ Ik werkle op bevel ns boprhand
dam gekOOIen zijn en dat er tussen het krisis- in een vredeskamp als IPfiU,.•••
centrum dat was opgericht en de advoka:ten heel 'kHebeervan.nderenaaaplast.
druk is onderhandeld. Oat krisiscentrum was Van elpn eer had Jk geen last.
wel een giller, om dat te horen. er zat een IkslierfgewoonzondergewetetlmOod.
burgemeester in en hoge militaire Pi.efen. want mijn soort schaamt zich nooll ün keer dood. I
H- Het geeft je we 1 een goed gevoel om achter-
af te ~oren dat de aktievoerderssters buîten I DIASERIE
de baSls en de advokaten zo hard gewerkt hebben.

Teen wij op de basis waren hadden we daar geen

~~e~a~~~~ hebben jullie aan die aktie meegedaan ? KERNENERGIE
A- Ik vind demonstreren onder leiding van het
I~V echt waardeloos. Ik wil aan de overheid Al een tijdje is er in Amsterdam een scholen-
laten zien dat ik niet wil wat zij aan het doen groep aktief. We willen proberen mensen meer
zijn. Ze hebben bij deze aktie goed in de rats bewust te maken van de gevaren die kleven
gezeten, met dat krisiscentrum enzo. We hebben aan kernenergie. We willen in de eerste plaats
ze gepakt op een zwak punt en dat was ook mln mensen bereiken die nog ni~t 20 ~eel.~an het
bedoeling. Verder wil ik niet alleen iets tegen onderwerp afweten en nog met ~uldel'Jk e~n
kernwapens doen ik ben tegen alle wapens en standpunt bepaald hebben. Speclaal voor dlt
lëQën mi1itaris~. doel hebben we een diaserie met geluidsband
1- Je bedoelt legers afschaffen enzo. ~emaakt over kernenergie. Aspekt-en die hier-
A~ Ik denk dat er wel meer bij hoort, bijvoor- "In aan de orde komen zijn: de onmacht van
beeld het klakkeloos gehoorzamen. alleen omdat de P?litiek en de macht van de.a~oomlobby.
iemand een paar streepjes meer heeft. daar ben de ~l~k met kernwapens •. de dre191n9 van de
ik heel erg tegen. Ik vind het afschuwel ijk om p<;>lltle"staat, alternatleve vormen van ener..
te merken dat mensen hun gedachten hebben uit- 91e, enz: .Heel duidelijk komt naar voren.
gesçhakeld zodra ze in het leger zitten. waarom W1J ons verzetten tegen kernenerg1e.
1- Wat denk je, zullen dergelijke akties vaker 0: duur van het pr?9r~ is ongeveer 2~
plaats vinden ? mHlute~. Oe bedoe1"l~g ~s dat er na de dla..
A- Ik denk dat dit soort akties wel doorgaan. vertonlng gelegenheldls tot het stellen van
Zolang er militarisme is zullen er hopelijk vragen, om ~ieper,op de zaak in te gaan,
mensen zijn die zich daartegen verzetten. Maar ~n om een dtskussle te houden. Oaarom zal I

ik ben wel bang dat het verzet tegen kernwa- "Iemand van onze groep meekomen a~s de dia s
pens snel zal inzakken. Die mensen zijn zo vertoond worden. Wie belangstelllng heeft
parlementair gericht dat als de parlement,aire en ee~ avond of les over kernenergie \'#il
dekokratie besluit dat de kernwapens er moeten orgamseren op school of buurthuis, neem
komen dat de hele organisatie in elkaar zakt. kontakt op met :
Ik denk dat wij wel doorgaan met dit soort akties. Wim tel. 020-716561

...", __ Arianne 02Q-946839.

In die grote hokken ging dat gewoon door :
leuzen roepen tegen het leger, tegen het gaas
schoppen en tegen het dak slaan. Toen kwam er
een luchtmachtmannetje met een witte helm met
een hond aanzetten • Hij probeerde ons te in·
timideren, zo van als jull:té je niet rustig
houden, dan laat ik die hond los, bij jullie in
het hok en daarbij zette hij het hok alopen
en duwde de homd naar binnen. Pure intimidatie
dus. Toen dat niet lukte kwam er een kwartiertje
later iemand met een brandspuit die ons natspoot
omdat we doorgingen met kabaal maken en leuzen
roepen.
1- Toen jullie natgespoten waren werd het na
tuurlijk nog kouder dan het al was.
A... Ja, ontzettend koud. En onderhand moest ik
naar de wc. Dat heb ik maar in een hoekje gedaan
en dat was ontzettend vervelend .. want de mare
chaussee stond gewoon te kijken.
H- We gi ngen gewoon door hoor met kabaal maken
en leuzen roepen. Op een gegeven moment dacht
ik echt dat ze zich niet meer in konden houden.
Ze stapten agressief een hok in waar het meest
lawaai werd gemaakt en daar werd ieder door
2 marechaussees uit de hokken gehaald. Ik wist
toen helemaal niet meer wat er zou gebeuren.
Maar toen bleek dat wij met zIn allen naar de
rest van de mensen gebracht zouden worden. En
die stonden of zaten op een soort konsentratie""
kampachtig veldje met 3 meter hoog prikkel
draad eromheen.
A- Het was wel lekker om weer met de grote
groep te zijn en te weten dat iedereen er nog
was en om niet meer met 20 mensen ge'i'soleerd
te zitten. Je voelt je veel sterker 'in ZOI n
grote groep.
1- Hoe lang duurde het daarna nog op dat veld
je, dat konsentratiekamp ?
A- Daar hebben we heel lang gestaan. Toen wij
daar aankwamen bleek nog niet iedereen uit de
kleine hondehokken gehaald te zijn, daar hebben
we op moeten wachten. Er ontstond ook onzeker
heid ·over de roze en de witte papiertjes. Veel
mensen dachten dat zij 2 x 24'lmoesten blijven
omdat zij een roze papiertje hadden en anderen
niet omdat die alleen een dagvaarding hadden.
Maar op een gegeven moment begon de marechausee
roze papiertjes uit te delen: iedereen zou
langer vastgehouden worden. Dat uitdelen ging
heel langzaam omdat dat alleen met behulp van
de foto I s kon ; ze hadden immers geen namen.
H- Die roze papiertjes waren gewoonweg nodig
omdat we daar al langer dan 6 uur gevangen
zaten. Het was natuurlijk belachelijk want een
heleboel mensen kregen 2 ~ 3 uur nadat ze op
vrije voeten gesteld hadden moeten worden dat
ve11etj e pas. Di e ve11etjes werden gewoon ge
antidateerd.

A,,:, De marechausee maakte om ons heen zoln kleine
kring dat we veel te weinig ruimte hadden, zodat
je niet gewoon kon lopen maar je steeds tussen
mensen door moest wringen. De marechaussee ant
woordde ook gewoon ni et als je wa t vroeg. Ze
bleken stevig de pest in te hebben omdat ze al
de hele nacht op Woensdrecht de wacht hadden
moeten houden.
H- Ze werden ook steeds norser, steeds minder
aanspreekbaar. Maar wij werden zelf natuurlijk
ook moe.
1- Daarna zijn jullie vrijgelaten?
A- Dat ging heel moeizaam eigenlijk. Op een
gegeven moment kwam er een man vertellen dat
we naar huis mochten. Maar niet iedereen mocht
naar huis.We moesten ons roze papiertje laten
zien en wie niet naar huis mocht werd links
geplaatst en wie wel ntor huis mocht werd rechts
geplaatst. Een heleboel mensen hadden nog geen
roze papiertjes, wij vroegen ons dus af waarop
mensen geselekteerd werden.
H- Wij weigerden ons zo te laten splitsen en
toen werden een stuk of zes mensen eruit ge
sjord en links geplaatst.
A.. Toen haakten wij in en liepen met z'n allen
naar voren, maar daarop haalde de marechausse
de honden naar voren. Nou, dan loop je niet ver
meer. Die beesten zijn volgens mij hartstikke
gefrustreerd. Ze zijn geen sekonde rustig.
Ze doen niks anders dan janken en trekken en
blaffen. En ze happen op alles wat ze tussen
hun tanden krijgen. Op een gegeven moment
kreeg een hond een andere hond te pakken. Ze
happen ook naar marechaussee, trouwens, dus ze
waren niet goed afgericht.
1- Of wel natuurlijk.
A- Dat was een heel akelig gezicht dat de één
de neus van de ander te pakken kreeg. Hij liet
ook gewoon niet los die hond, z'n baas moest
z'n bek open breken om die neus los te krijgen.
Het bloed stroomde uit zin neus, een heel
angstaanjagend gezicht om dat te zien.
H- De sfeer was ook meteen veel grinmiger.



1977 bij het Amerikaanse Rockingham in North
Carolina. Een ongeluk dat bovendien liet zien
hoe groot de verwarring van de eerstverant..
woordelijke kan zijn~ wanneer zij de wrakStuk
k.en op moeten ruimen. Een trein die vier cy
linder UF6 vervoerde ontspoorde. De cylinders
kwamen tussen de brandende puinresten terecht.
Lokale brandweer arriveerde binnen een half
uur. Niemand kon zeggen of er nu wel of niet
radioaktiviteit naar buiten was gelekt, daar
alle instellingen, die op de êén of andere mo
nter bij het transport betrokken waren. elkaar
tegenspraken. Verschillende instellingen pro
beerden de zaak te koördineren. met als gevolg
dat de arbeiders, die bij dergelijke noodge
vallen ingezet worden. eerst opgeroepen werden.
dat er vervolgens weer verteld werd dat het
niet nodig was enz.
Het duurde drie en een half uur voor<iat de
eerste cylinder met UF6 was ge\<'onden. Nog
weer een uur 1ater waren alle vier de cylinders
geldentificeerd. Het nam zeven uur in beslag
voordat het federale radiologische team op de
plek van het ongeluk arriveerde. om defini
Uef vast te stellen dat er geen radioaktivi
tiet was vrijgekomen. Een speciaal team van
het Ministerie van Energie had nog voor het
federale team moeten arriveren, gezien de
veel kortere afstand die zij af moesten leg
gen. Problemen met de auto zQrgeden ervoor dat
zij pas acht uur na het ongeluk aanwezig waren.

Een dergelijk verwarring en opomthoud is niet
ongebnlikelijk in geval van ongelukken met
nukleaire transporten. Zo duurde het bijvoor
béeld drie dagen voordat een adekwate 'schoon
maakaktie' op gang kwam toen in 1977 in de
Verenigde Staten een vrachtwagen zijn radio
aktieve vracht verloor (5).

risico's verbonden aan lIIlIIIIIIIIIIA
de aanvoer over zee ~

Het Uraniumhexafluoride wordt vanuit Spring
fields in Engeland aangevoerd en komt uitein
delijk via de haven van Hul! en de dagelijkse
Noordzee veerdiensten van North 5ee Ferries in
de haven van Europoort terecht. Tijdens de over
tocht staat het UF6, verpakt in grote stalen
cy1inders, onder het dek van de passagiers
boten opgesteld. Het gaat meestal om zo'n 3 ä
4 vrachtwagens. Zij bevatten elk êin container.
Eên container bevat 2.27 ton Uraniumhexafluo
ride, O!!rgelijk transporten vinden wekelijks
plaats. Op deze wijze worden de honderden pas
sagiers, van deze boten, zonder het te weten,
blootgesteld aan de gevaren. die aan deze trans..
porten ,ijn verbonden.
Over het gevaar van UF6-vervoer over zee, zijn
ons geen gegevens bekend. Wel is er vergelijk
baar materiaal aanwezig. Zo verrichtte het
Bate·lle laboratorium voor het Internationaal
Atoom Energie Agentschap (IAEA) onderzoek naar
risiko's bij vervoer over zee van bestraalde
reaktorbrandstof. Er worden allerlei soorten
ongelukken on ogenschouw genomen :
1. Het transportvat valt bij het laden of los-

sen.
2. Het schip loopt aan de grond of zinkt.
3. Scheepsaanvaring.
4. langdurige brand aan boord.
S. Aanvaring en brand aan boord.
6. Sotsing van dplegger met en zonder brand,
Het ergste geval is bijvoorbeeld een scheeps
aanvaring waarna brand uitbreekt. Uit een
overzicht van officiële veiligheidsstudies
komt als ernstigste ongeval naar voren een
langdurige scheepsbrand van 9 uur of langer.
Hiervoor geldt hetzelfde als voor vervoer over
land: een brand van een half uur of langer
kan ernstige gevolgen hebben. Naast andere
verspreiding kunnen dan ook radioaktieve stof
fen in het water terecht komen. Oe gevolgen
van het vrijkomen van radioaktiviteit in zee

Wanneer er I gewoon I een 1ek i n de contai nel'" zi t
of geslagen wordt laten de gevolgen zich van
zelf raden. Het UF6 reageert met het waterdamp
uit de lucht en vormt fluorwaterstof en uranyl
fluoride. Wat deze stoffen kunnen veroorzaken
i s reeds beschreven onder het kopje 'Hoe gevaar
lijk is 1lF6' (3).

temperatuur van 800 graden. om een explosie te
veroorzaken. Bij een dergelijk ongeluk kan
volgens het Batelle instituut zoveel gif en
radioaktiviteit vrijkomen, dat diegenen die in
de onmiddellijke nabijheid van de plaats van het
ongeluk wonen, binnen dertig dagen overlijden.
Daarbij zijn dan niet de mensen gerek.end. die
de gevolgen van het gif en de radioaktieve
straling pas later zullen ondervinden (2).

Dat ongelukken tijdens deze transporten niet
ondenkbaar zijn heeft de geschiedenis al be
wezen.
Op 20 november deed zich in West-Duitsland,
vlakbij Hamburg een ongeluk voor. Een trein met
11 wagons en geladen met Uf6. reed door een
rood stop1i cht en scheurde met een vaart van
100 km per uur over een wissel, waar een snel
heid van 40 km toegestaan was. Alle wagens ont
spoorden en twee containers. die elk twee ton
UF6 bevatten, werden weggeslingerd en zwaar be
schadigd. Lekken deden zich gelukkig niet voor.
omdat de contaîners ~rgens tegen aanvielen (4).
Een dergelijk ongeluk vond plaats op 31 maart

G,EMrEIiTES OP DE: H[[Mj[t; Ol OJ> OE TERUGWEG :

• hoe gevaarijk is lJF6?
Het verrijken van uranium maakt deel uit van
de splijtstofketen. Het uranium wordt daarvoor
verbonden aan fluor (conversie) en heet dan
Uranium--hexafluoride (UF6). Uranium bevat maar
0.7% splijtbare U-235 atomen. Oe rest, 99,3 %
bestaat uit niet-splijtbare U-238 atomen.
om in een kerncentrale tot een splijtingsproces
te komen moet uranium on~ev~er 3 % splijtbare
atomen bevatten. Het veranderen van dat per
centage heet I verrijken I •

HF6 is een zeer giftige radioaktieve stof. die
al bij een lage temperatuur. 56 graden cel ei us,
gasvormig wordt. en zich dan gemakkelijk in de
lucht kan verspreiden. Het is -ook een stof die
zeer sterk water aantrekt. Wanneer UF6 en water
bij elkaar komen ontstaan er twee verschillende
stoffen waarvoor je maar beter een ommetje kunt
maken: Fluorwaterstof en Uranylfluoride.
Fluorwaterstof verbrandt de ogen. de slijmhuid
en de ademhalingorganen en kan een longoedeem
veroorzaken. De hoeveelheid fluorwaterstof
waaraan een arbeider volgens officiële nonnen
maximaal blootgesteld mag- worden is danook3zeer- laag. Men mag niet meer dan 2 mg per m.
naar binnen krijgen. Dat fluorwaterstof zeer
gevaarlijk is blijkt ook uit het feit dat de
!toelaatbare' normen v-oor blauwzuur. dat als
zéér giftig bekend staat, ho~er liggen. Hiervan
mag een arbeider 11 mg per m hebben. Word je
een half uur tot een uur bl~tgesteld aan een
hoeveelheid van 40 mg per m fluorwaterstof~

dan kàn dit de dood tot gevolg hebben.
Uranylfluoride is nóg goftiger dan fluorwater
stof. Voor arbeiders is de voorgeschreven max
imale dosis slechts 0,05 mg per m . Valt deze
stof als een witgeel poeder naar beneden, het
gasvormige fluorwaterstof verspreidt zich in
de lucht (1),

\J~\)

~~
EEN ONGELUK MET UF6.

• Drie vrachtwagens verlaten de Urenco-fabriek
'in Almelo. Het zijn zware vrachtwaqens met een
grote metalen .cylinder in de laadbak. De cy
linders zijn gevuldmet het radioaktieve en
uiterst giftige l1ranium-hexafluoride. De vracht
wagens zijn op weg naar de haven van Europoort.
alwaar ze zullen inschepen op de passagiers~

boot van North Sea Ferries.
Op de A-I, vlakbij het plaatsje Barneveld,
raakt êên van de vrachtwagens op onverklaar~

bare wijze van de weg. De vrachtwagen botst
tegen de vangrail ~ breekt er doorheen, komt
met een enorme klap tegen een viadukt tot stil
stand. kantelt en valt dan om. Dieselolie die
uit de beschadigde tank loopt vat vlam. De
truck brandt.

Het bovens taande verhaa1tje geeft i n het kort
een situatie weer. die zich zou kunnen voor
doen tijdens één van de vele transporten met
Uranium-hexafluoride (UF6) van en naar de
Urenco-fabriek in Almelo. Een niet ondenkbare
situatie in een land als Nederland waar een
-druk autoverkeer plaats·vindt en ongelukken met
vrachtwagens zeker geen bijzonderheid zijn.
Toch is dit geen 'gewoon' ongeluk. Het betreft
hier namelijk radioaktief materiaal. wat gezien
de chemische en fysische eigEnschappen van dit
Uranium-hexafluoride, een groot gevaar betekent
voor mens en milieu in een omvangrijk gebied
rondom de plaats van een eventueel ongeluk .

"""""""""••
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Twee keer per week rijden er door Nederland ~(Itter(!am
transporten met UF6 naar Almelo. Het grootste I'oorttlgltlll

gevaar dat zich tijdens zo'n transport voor ~~~~:~:m
kan doen is als er bij een botsing of ongeluk N!e~werl<E"rl< ed Hstl
een brand uitbreekt,. en de containers met UF6 JIIoord1"e'Cbt

exploderen. Het Amerikaanse Battelle Pacîfic =:;~;~e-Il
Northwest laboratories heeft uitgerekend dat hr6en
een brand van 83 minuten, met een temperatuur ~=~~nde Metlr
van 800 graden celcius voldoende is om een Utrecht
container uit elkaar te laten spatten. Volgens Bunnik
deze berekeningen wordt dan 80 % van het UF6 g:;~~*r~n
230 meter hoog de lucht ingeslingerd. waar het Maarn
verdampt. De overige 20 % valt fleer in de di- Noudenber9
rekte omgeving van het ongeluk. Na vier uur ~~:roort
zou ook dit verdampt zijn. let wel: het UF6 Hoevelaken
bevindt zich dan nog steeds als gevaarlijke hrneW*ld

giftige stoffen in de lucht, die een normaal ~~~m
mens. die ,niet dagelijks met een zuurstofmasker =-~:.~r

oploopt. lnademt. Holten
Wanneer de container op de één of andere manier ~rl<elo
zi jn buitenste houder verl lest dan is een brand ....t~Oeiden

, dertig minuten voldoende, met dezelfde ~io
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worden voornamelijk bepaald door akkumulatie 
in de voedselketen. Het grootste deel van de 
doses zal de mens bereiken via vis en andere 
organismen. De omstandigheden van brand op 
schepen zijn niet goed beschreven. Branden 
kunnen in het uiterste geval enkele dagen 
duren. Candia (laboratorium in de V.S.) geeft 
als goede aaname voor de gemiddelde tempera
tuur bij brand 1010 graden Celcius. Zoals al 
eerder naar voren is gekomen is een brand met 
een temperatuur van 800 graden celcius, die 
lang duurt, genoeg om de containers 
met Uraniumhexafluoride te laten explnn••~"""'" 

EERSTE HULP BIJ 
ONGELUKKEN 
IN NEDERLAND 

f.li dde 1 s een aanta 1 te 1 efoongesprekken is ge
probeerd er achter te komen in hoeverre instan· 
ties die bij een ongeluk in aktie moeten komen 
op de hoogte zijn van het bestaan van deze 
transporten en zo ja, of zij dan ook weten 
hoe er moet worden opgetreden als kalamiteiten 
zoals onder het kopje 'Een ongeluk met UF6' 
zich voordoen. Vast is komen te staan dat de 
plaatselijke politiekorpsen vaak niet weten 
dat er regelmatig dergelijke transporten door 
of langs hun gemeente rijden. Bijna geen van 
de pol i tieambtenaren had van Uraniumhexaflu
oride gehoord. Ook via de handboeken die de 
politie in vele gava11en gebruikt in gevallen 
van twijfel over de wijze waarop moet worden 
opgetreden bij ongelukken met gevaarlijke 
stoffen, was niet te achterhalen, hoe in dit 
geval zou moeten worden gehandeld.Uranium
hexafl uori de komt in deze handboeken ze 1 fs 
helmaal niet voor (7). 
Het kan dus vrij lang duren voordat de politie 
en brandweer weten hoe ze moeten optreden in 
geval van een ongeluk. Veel kostbare tijd 
gaat verloren. In hoofdstuk 2 staat beschre
ven hoe snel men moet zijn wil men rampen 
bij een dergelijk ongeluk voorkomen.Verge
lijk dat maar met de hieronder beschreven 
antwoorden. 

Als eerste hadden we de afdeling voorlichting 
van de gemeente Barneve 1 d aan de te 1 efoon. 
Daar wist men niets van UF6. En de persoon 
di·e over de rampenp 1 annen ging was even 1 un
chen en zou over een half uur terug komen. 
Daarom belden we de meldkamer van de pol i tie 
in Barneveld, omdat daar meldingen van onge
Îukken als eérste binnenkomen. De korpschef 
tn deze plaats wist niet wat UF6 was en wij 
moesten uitleggen dat zo'n transport zeker 
één maal per week door zijn gemeente rijdt. 
Maar bij melding van een ongeluk zou hij als 
volgt handelen. Hij zou een patrouille van de 
politie naar de plaats van ongeluk sturen. 
Zij zouden de gevaren-indikatie bordjes die 
op de vrachtwagen zitten moeten opnemen en 
en dat doorgeven aan de meldkamer. Daar zou 
men dan in het boek 'Gevaarlijke Stoffen' 
moeten nakijken hoe ze bij een ongeval moeten 
optreden. De politie vertelde dat het boek 
op dat moment niet op de meldkamer aanwezig 
was. Maar zo werd aan de andere kant van de 
1 tjn gezegd, hij zou het opzoeken en over 
een half uur terugbellen. De gevarenindikatie 
bordjes geven overigens alleen aan dat het 
vervoerde materiaal radioktief is en giftig, 
maar niet dat het UF6 is. 
Toen de korpschef opnieuw belde wist hij te 
vertellen dat UF6 in het boek over gevaarlijke 
stoffen niet voorkomt. Ondertussen had de po
litiefunktionaris ook het 11inisterie van Volks
gezondheid gebeld waar men gezegd had dat ~~6 
niet gevaarlijk is. Met hun antwoord had hlJ 
zich tevreden gesteld. 
Vervol~ens belden we de meldkamer van de po
litie 1n Deventer. Ook daar wist men niets 

van UF6 en werden we doorverbonden met de 
afdeling verkeer. Zij zeiden wel iets van de 
transporten af te weten maar hoe vaak ze langs-

A X lES TRANSPORTEN-
kwamen was onbekend. Op de vraag wat zij In verschillende landen werden, en worden nog 
zouden doen antwoordde de persoon achter de • steeds akties gevoerd tegen transporten van 
telefoon letterlijk : "Mijn gymschoenen aan- nucleair materiaaLHieronder worden een aan-
trekken en hard weglopen". De gemeente zou tal verschillende soorten akties beschreven. 
een rampenplan hebben, mede omdat door Deventer . . _ 
de chloortrein rijdt. Bij een ongeluk met In de Veremgde Staten hebbe~ 182 v:rsch1l 
UF6 zou de bevolking van Deventer mogelijk lende S!eden,staten en count1es f!!OtleS a~nge-
gei!vakueerd moeten worden, zo zei hij. Bij nomen d1e transpor!en van nuclea1r mater1aal 
een ongeluk zou als eerste het hoofd van de over. haar grondgeb~ed e~n verbod opleg~en •. 
plaatselijke politie gewaarschuwd worden. De S~erra Club Rad1oactwe W~~te Campa1gn.m de 
De twee chemische bedrijven die in Deventer ~s ~1sten samen met plaatsellJke groepen m 
gevestigd zijn, Akzo en Baker Chemieals zouden JUll .1981 ee~ verbod van atoomtranspo~en over 
ook opgeroepen worden wanneer er iets ernstigs een 1nternat10nale brug, Ogdensburg Bndge, 
aan de hand zou zijn, omdat zij veel des kun- doorgevoerd te krijgen. V~or deze transporten 
digheid in huis zouden hebben met het ~/erken van Canada naar de Veremgde Staten moest 
met gevaarlijke stoffen. Weliswaar kunnen daarom een andere route gezocht worden(l7), 
deze bedrijven adekwaat optreden bij kalami- In Canada organiseerde de Uranium Traffic Net-
telten met een aantal gevaarlijke stoffen, work een telefooncampagne: door zoveel mogelijk 
echter UF6 dient op een bepaalde wijze behan- mensen het bedrijf dat het canadese uranium ver-
deld te worden en dit moet bovendien binnen voert tegelijkertijd op te bellen hoopten ze 
een half uur gebeuren. Of deze kennis zo het bedrijf buiten werking te stellen,Van te vo-
snel voorhanden is betwijfelen wij. Per slot ren werden voor deze campagne infórmatiepaket-
van rekening is de ene gevaarlijke stof de jes en affiches naar plaatselijke groepen ge-
andere niet. stuurd, dat op één en dezelfde dag verspreid 
Daarna belden we de Keuringsdienst van Waren moest worden. Het bedrijf - Reimer Express L i nes 
op. We kregen de inspekteur aan de 1 ijn, die Ltd - was op de dag van de telefonade ten einde 
als éên der eersten gebeld moet worden bij raad.Zij konden zelf geen enkele opdracht meer 
een ongeluk.Hij is ook belast met de naleving door bellen of telefoontjes ontvangen. 
van de vergunning die aan dergelijke trans
porten verbonden zijn. Niemand van de bovenge
noemde instanties had echter verteld dat zij 
de Keuringsdienst van Waren zouden bellen 
wanneer een ongeluk had plaatsgevonden. Maar 
de inspekteur wist desgevraagd eigenlijk ook 
niet wat hij met de melding van een ongeluk 
moest doen. Een ongeluk zoals hierboven be
schreven werd door hem afgedaan a 1 s een 'hypo
thetisch geval'. Zo'n situatie had zich immers 
ook nog nooit voorgedaan, zo zei hij. De in
spekteur wist nauwelijks iets van de gevaren 
van UF6 af. Uiteindelijk zei hij dat als er 
een melding binnenkomt hij vanachter zijn 
bureau -en 's nachts vanuit zijn bed- in moet 
schatten of er gevaar voor ontsnapping van 
UF6 bestaat. Wanneer hij denkt dat dat zo is, 
dan geeft hij aan de plaatselijke politie door 
dat zij de bevol~ing moeten evakueren. Als 
er geen gevaar bestaat dat er UF6 vrijkomt 
dan zou de container uit het vuur moeten 
worden getrokken en gekoeld in een meer van 15 
meter diep (??). 

De eerste hulp bij een ongeluk met UF6 is dus 
slecht geregéld. Om hierin een beetje verbe
tering te brengen werd het Europees parlement 
een ontwerpresolutie voorgelegd, waarin werd 
aanbevolen alle personen die bij het vervoer 

van radioaktieve stoffen betrokken zijn een 
speciale opleiding te geven (8). In de meeste 
EEG lidstaten bestaan namelijk geen wettelijke 
voorschriften, dàt het transport van een vak
kundige begeleiding voorzien moet zijn. Engelse 
vrachtwagenchauffeurs, die ook de Nederlandse 
transporten verzorgen, kunnen op vrijwillige 
basis een speciale opleiding krijgen. Naast 
deze engelse regeling, die van weinig waarde 
geacht moet worden, gezien het vrijwiJlig ka
rakter, kennen alleen West-Duitsland en Frank
rijk nog een aantal wettelijke voorschriften 
op dit gebied.In de overige lidstaten, waaronder 
Nederland, worden nog geen bijzondere kwali
fikaties van personen die bij het vervoer be
trokken zijn vereist (9). Wel wordt in Neder-
1 and op dit moment overwogen een speci a 1 e op
leiding voor chauffeurs in te voeren. Want 
ook de Nederlandse bijrijder, die krachtens 
de vergunning het transport moet begeleiden, 
is geen deskundige. En hij moet, omdat de 
chauffeurengelstalig is, in geval van een 
ongeluk een lijstje met instrukties afwerken. 
Hij moet de instanties die bij een ongeluk op 
moeten treden inl i eh ten. 

Op 18 februari 1983 werd door havenarbeiders in 
de Amerikaanse haven Baltimore een "spontane 
aktie" gevoerd.Een onder Zuid -Afrikaanse vlag 
varend schip liep op die dag de haven binnen.Het 
had 55 van de 200 tonnen met yellowcake op hoge 
zee verloren.Men meldde dit ongeluk pas toen 
het schip vlak voor Baltimore lag.De havenarbei
ders, georganiseerd in de International Longsh~
remen Associati on ( ILA) weigerden toen het sch1 p 
uit te laden.Dit ondanks dat hun toeslag voor 
gevaarlijk werk vier keer verhoogd zou worden. 
Zij geloofden niet dat de vracht ongevaarlijk 
was. De Amerikaanse groep Coalition to St?P South 
Afri can Uranium in Ba 1 ti more probeert nu 1moort 
van Zuid-Afrikaans uranium·- dat waarschijnlijk 
uit Namibië komt- tegen te houden (18) 
Ook in Nederland wordt gewerkt aan het tegenhou
den van nucleaire transporten.De vervoersvakbon·· 
den zijn niet gerustgesteld over dergelijke 
transporten.Met name de vakbond voor spoorweg
arbeiders maakt zich ongerust over de veiligheid 
van zijn arbeiders en dl! gezondheid van de bevol
king in het algemeen.Hoewel zij nog geen defini
tief standpunt' hebben ingenomen zei de vakbond 
het standpunt van de vakbond voor zeelui dicht te 
benaderen.(De vakbond voor zeelui blokkeerde vo
rig jaar, met sukses, dumpingspogingen van 
radioactief afval in zee.)Wel hebben ze de 
Enge 1 se autorite i ten qewaarschuwd dat zij over
wegen de transporten van radio-aktief afval 
(laag- en middel-aktief) tegen te gaan houden(19) 
Enkele jaren geleden hebben Australische haven 
arbeiders dergelijke akties gevoerd.Zij weiger
den het Australisch uranium dat voor export be
doeld. was, over te slaan. 
Er zijn in Duitsland blokkades door aktievoerders 
gepland, in Nederland hebben ze al plaatsgevonden: 
Tot twee maa 1 toe werd er een transport van UF6 -
dat van Engeland via Rotterdam naar Almelo ging
geblokkeerd en tot stilstaan gedwongen(20). 

Noten: 
(1) Kremmler,J und J Stellpflug Atomtransporten 

Hannover 1982 
(2) Waste Paper vol. 4/2 r982 
(3) zie noot 1 
(4) zie noot 1 
(5) Accidents will happen, The ca•e against nucle

air power. USA Environmental Action Founda
tion 1979 

(6) Political Ecology Research Group. Een onder
zoek naar de gevaren die verbonden zijn aan 
het vervoer over zee van bestraalde reactor
brandstof naar Groot-Brittannié.l980 

(7) Telefoongesprekken d,d, 14-4-1984 
(8) Ontwerpresolutie over het vervoer van ra

dioactieve stoffen en afvalstoffen 
PE 73.232 /def /rev, 

(17)Waste Paper 1981 
(18)Wise w.c. 24-3-83 
(19)Wise Oxford, 5 (1984) 6 (feb) 
(20)Afval nr 18,1984 

Bovenstaande artikel is afkomstig uit de nieu
we brochure over de UF6 transporten.Deze bro
chure is te krijg bij het axiepandje in de 
le Jan van der Heydenstraat 77 hs tel 020-
76.92.36 of bij Wise Czaar Peterstraat 1 020-
23.41.60. Deze brochure is uitgebreider dan 
het geplaatste stuk in Afval, echter deze 
hoofdstukken betreffen vooral informatie die 
al in de oude brochure (zie Afval 18) hebben 
gestaan.Ook in de nieuwe brochure wordt naast 
het argument van de gevaarlijkheid van de 
transporten de link gelegd naar de winning van 
uranium en de uitbuiting van Namibie, aborigi
nals in Australii! en van indianen in de VS. 

Vervolg onder op pagina 7 



JOHN· VENI VIDI FOETSIE 
John Wood, John Tuinkabouter,John Gardiner, John ••••••• 

Vriend, vijand , radikale aktivist, provokateur , spijtoptant, fan-

tast, NSA-agent ...... Wie of wat is hij ? Canadees, A• erikaan of 

Oeen ?? Wat moet je hierover nou schrijven, tienduizend verhalen 
zijn moge lijk. Aan de diverse krantenartikelen de laatste week, 

kun je a l zien dat nie•and het echt weet : Volkskrant : "Agent 

Amerikaanse geheime dienst infiltreert vredeska•~·. Oe Waarheid 
"Bekeerde gehetm agent uit A111erHa wil verdwijnen. • Algneen 

Dagblad : "Politie : Cowboy verhalen Canadees uit vredeskamp.• 
Trouw: "Amerikaans agent penetreerde acties tegen Woensdrecht.• 
Zoveel verschillende tnterpretaties zijn nog niet zo vree•d,want 

journaltsten hebben he• niet persoonlijk mee gemaakt. Hooguit die 
twee die op de dag des oordeels in de caravan aanwezig waren. 

~aar ook dit verhaal is niet hêt verhaal over John. Ook wij hebben 

schijnltjk want als het 'sptonverKaal' waar is zijn we er aardig 

het slach~ffer van geworden. Oe bezetting in Woensdrecht van 18 

februari uitgel e kt en de volgende aktie in Woensdrecht op 7 april 

weer uitgelekt. Jn de voorbere iding van deze laats te aktie had 
Johneen groot aandeel. Dat het alternatief Volkel toen wel lukte 

kwam doordat John toen al niet •eer vertrouwd werd en buiten deze 
aktie is gehouden . Maar wat te denken als je vijf •aanden •et he• 

hebt geleefd. Vijf •aanden lang op een lutte l aantal vierkante 

meters in het Vredesaktieka•p. Dagelijks met elkaar,eten,drinken , 
praten. Suen strijden voor hetzelfde. Samen aktie-fdedn uit
werken. le•and volJedfg opne•en in je 111idden ; . totaal vertrouwen. 

Het is verschrikkeUjk o• dan te ontdekken dat iemand .niet echt is. 

Konstanteen •rol" heeft "espeeld. 0? kosten van het kamp heeft ge
l eefd, terwijl hij hoogstwaarschijnlijk een riant inkoeen heeft. 

~een klein stuk_je van· hn meege•aakt. Niet onbelangrijk waar-

VERKlARWG 

f1y n~~~e is San Paul Gardiner, I u e~~
ployed by the National Security Agency of the 
Uni ted States 9f Allerica and at the present ti111e 
I am attatched to Hato Intelligence, E"ropian 
theater of operations. I hold the rank of Hester 
Sergeant in the United States 11il1tary and lll'l 
subject to 111111 tary 1 aw. 
I was recruited into the intellfgence servi ce 
w1lst at university in California in August 1961 
and started to build IIIY deep cover on joining 
the U,S 1111litary in 1962, IIIY actlvities until 
c0111i ng to Europe are uniMPOrtant at the present 
time. In 1977 I was posted to Europe to infil
trate the narcotics trade in an attempt to dis
cover the souree of the hu ge a110unts of herof n 
be1ng supplied to U,S military personel. lt was 
thought at the time that the heroin originated 
in the Sovfet Bloc and was befng used to under
mine NATO securiey. At the time of 11\Y arrfval 
in Europe 7S of u;s military personel were under 
the influen<:e of narc:otic:s in any given 24 hour 
period. On the successful conclusion of this 
assignment I was ordered to infiltrate the 
Europeen peace move.ent and discover i f there 
was any' soviet involve~~~ent, financia 1 or other
wise, it would be stupid to think that I a• the 
on ly one. On 29th november 19B3 I was reca lled 
fr011 Gemany to the U,S to recefve a new assign
ment, I was de-bri eved and recei ved orders to 
Bob Blacbum, the CIA field officer who is based 
at the U,S Elllbassy in Den Haag. f1.y cover story 
was that I had just been deported from Germany 
for deAlOnstrating, that I came from a peace- . 
camp in Scotland and that I was trying to get 
back there. f1.y orders were ·to infiltrate the 
Outch peace movement, discover the suspected 
soviet involvement in a hard action group that 
was known to have been for!led in Holland and to 
prevent any seri ous breach of NATO securi ty. 
I1Y close contilcts are two Outch intelligence 
agents based in Den Haag, Hans . . . ? and 
Pi eter ... ? It will be understood that I have no 
more i nformati on about then than they have a bout 
me. lf I wfsh to contact thm w1th emergency in-
formatlon I call an unllsted ntlllber 070- 164365, 
outs i de of office hours I am connected to an 
answeri ng machine, give the code word for the 
day and a telephone nUlliber wilere I can be con 
tacted. Oependlng on how urgent IIIY message is, 
Hans or Pi eter then ca 11 me back. I have pri orf 
ty 24 hours a day. 
In extreme emergencies I can ca 11 on the police, 
marechaussee, H,E, or the •ilitary. 

VERTROKKEN?$ 
- Begin december '83 was het al flink koud op het 

Vredesaktieka~~p. Oe kleine groep permanente 
kampbewonerstars (+ 12) had het druk met de 
dagelijkse beslO!Wïringen: zorgen voor de 
boodschappen, het eten, voldoende brandhout, 
de onderkOIIII!fls tocht- water en koudicht maken, 
de lan9.Sk0111e11de· bezoekers te woord te staan en 
de kontakten llll!t de pers te onderhouden. Aan 
aktfes kwam ~~en maar zelden toe . Trouwens, 
het kamp is op zich natuorlijk al een perma
nente deiiiOI'Istratie. Daar verscheen John plo
tseling. Moe. Vanwege het bevrijden van de!IOI1-
stranten uit een politiebusje Duitsland uit ge
zet. Ziek. En onderweg naar Engeland. Hij 
wilde op het kamp een tijdje uitrusten. Zijn 
tweede weekend begon Mj al aan een nachtwake. 
In z'n eentje, nog een beetje ziek, in de 

c 

kou voor de hoofdpoort. Iedereen had grote 
bewondert ng voor hem. In de weken daarna werd 
die bewondering alleen lillar groter. Het bleek 
dat hij veel lef en aktieirvarfng had; bijna 
nachtelijks wist hij ziçh een toegang tot de 
basis te knippen(zei hij) : Altijlt was hij fn 
z'n eentje op pad. Ook wist hij het vertrouwen 
te winnen van de mensen die slechts zo nu en 
dan op het kamp kwamen. Hij had er een fijne 
neus voor te ontdekken welke mensen zich be
zig hielden met het voorbereiden van wat 
'hardere' akties . De eerste keer dat we hem 
op een vergadering in Alllsterda• tegenkwaR~en 
was hij bij de steungroep. Daarna bezocht 
hij iedere vergadering waar hij 1111ar lucht 
van gekregen had. Do9r provocerende opmerk
ingen, probeerde hij erachter te k<lllen welke 
mensen bereid waren verder te gaan. Een voor
beeld hiervan 1s de eerste vergadering van het 
basisgroepen-struktuur-overleg in fomsterdam 
op 9 januari. Daar stond hij plotseling op 
en zei :•verdome, jullie praten alleen mar, 
maar als er straks bulldozers k0111en ga ik 
ie saboteren, wie doet er dan ~~~et me mee, 
daar gaat het om • • In eerste instantie wekte 
hij door dit soort OP~~~trkfngen veel vertrouw
en. Het duurde nfet lang of hij zat in het 
groepje dat de akties van de basisgroepen 
tegen kerngeweld en •111tarisme voorbereidde 
(lB februari en 7 april). Als je het stuk 
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over Volkei leest, kun je daaruit opuken, 
dat het wantrouwen tegen John na de eerste 
aktte snel groefde. Oe provokatfes van John 
binnen de voorbere1d1ngsgroep gfngen steeds 
verder. Hij vroeg mensen voor een 'k-ndo
groepje • en benaderde mensen 0111 -ee te doen 
~~~et het opblaren van een straaljager. Op 5 
april raakte John in paniek. Hij had ons zelf 
infor..atie !Jegeven dat de aktie was uitgelekt. 
Hfj ~te nu dat de plannen veranderden, ter
wijl h1j daarbuiten werd gehouden. 

DE BEKENTENIS 
Op donderdag 19 april werden 4 mensen (3 uft ....... 
Allsterdam en 1 uit Arnhee) plotseling vanuft 
het vredesaktfekaiiiP !Jebeld. Ze ~ten zo snel 
IlOgelijk ka.n. Daar bleek dat John z'n ver-
klaring zat te ~pen. Hij had toegegeven NSA-
agent te zijn. Deze bekentenis kwu nfet toe-
vallig. Een uur later zou er een kupverg~derfng 
zijn waarbij John hoogs-arschijnlijk verzocht 
zou worden liet kanop te verlaten; hij onttrok 
zich aan alle kapwerkzauheden en werd boven-
dfen niet meer vertrouwd. Met vier vaste kalliP-
bewoners gingen we overleggen wat we ~ten 
doen. 0111 geen risiko te lopen dat John '• zou 
smeren was het het beste zo snel aogelijk de 
pers erbij te halen. In het bijzijn llan twee 
joumalisten vertelde John zijn hele verhaal. 
Oe pers vond het natuurlijk prachtig maar ze 
waren nog nfet overtuigd. 

'GESLAAGDE AKTIE 
0111 de journalisten te overtuigen werd een fake
aktie bedacht. John zou aan zijn kontaktperso
nen Hans en Pieter (zie de verklaring van John) 
doorgeven dat er om 00.30 uur een aktie bfj de 
kOIIIunikatie-bunker zou zijn. John belde een 
antwoordapparaat en verdomd binnen een kwartiet 
wordt er teruggebeld. We gingen ~~et de journa
listen naar de basis en het bleek inderdaad te 
wetaelen van de marechausee en politie. Natuur-
lijk zegt. dit alleen Mar iets over dit tele
foontje. Oaanaee staat nog niet vast voor wfe 
of wat John werkte. Oe pers kon echter aa~!lf!ll'ill• 
slag. •• 

-.NSA,ONEST 
Wat er ook klopt van Johns verhaal, het effekt 
ervan is in ieder geval dat de diverse •ini
steries zich weer eens zijn gaan buigen over 
de werking van binnen- en buitenlandse inlicht
ingen diensten. Oe kranten schrijven intussen 
zeer veel over CIA en BVD, maar ook over inlicht
ingendiensten zoals DHEST en NSA (waar John voor 
zei te werken) waar nooit zovee 1 over bekend 
is geweest. Of John inderdaad êên van de 30 
mensen is, die DHEST vorig jaar in Europa dropte, 
011 in de vredesbeweging te infiltreren, zullen 
wa 111isschien hooguit eens bij toeval te weten 
komen, Natuurlijk hadden we heli kuMen vast
houden,onder druk zetten of zelfs martelen, 
zoals somigen later suggereerden. Oe infor
mtie die je dan had gekregen was dan al bij 
voorbaat waardeloos, want wat is er dan van waar 
ên de andere kant weet dan ook wel dat jij dat 
weet. Bovendien vonden de B 11ensen die op dat 
111011ent een beslissing moesten ne.n het on-
juist ook dezelfde praktijken te hanteren als 
het apparaat doet, waar infiltranten, agenten 
en provokateurs voor werken. 

sa B. ... 




