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Giro 5230463 t.n.v. KWA, Furmerusstraat 470, 8602 CD Sneek, 
tel. 05_150-16971 , voor ~w hoogst welkome regelmatige bijdra
gen. Bepaal ook zelf de prijs die u wilt overmaken voor uw 
abonnement op de Nieuwabrief. Ze verschijnt o~eveer om de 
zes weken. De oplage is nu 800 stuka. De kostprijs is onge-
veer f 9,- per kwartaal. 

EXTRA EDITIE ! 
Waar niemand op gerekend had is ge
beurd. Evert Jan Rotehuizen, de advo
caat van Henk en Akky, heeft in het 
Haagse geen advocaat kunnen vinden die 
de zaak van o~e gewetenebezwaren te
gen atoomstroom voor de Hoge Raad wil 
aanhangig maken en verdedigen. Dat 
hoorden we twee dagen na het verzenden 
van de vorige Nieuwsbrief. 

Evert Jan Rotshuizen wiet al eerder 
dat de advocaat die hij had aangezocht 
er geen brood in zag. Daarom schakelde 
~lj een tweede advocaat in. Maar ook 
dat eocht nlet baten. Met heel veel 
woorden werd het keurig netjee in een 
ca•satie-adviel uit de doeken gedaan: 
er valt geen eer te behalen. De advo
caten bekeken é-*.n en ander juridisch, 
niet areneverleggend en niet politiek. 
Bijgevola komt er geen onherroepelijke 
beslissing in hoogste inetantie. 

WAT NU ? 
Na koortsachtig overleg heeft de 

KoÖrdinati•groep be•loten het weigeren 
van atoomstroom opnieuw voor te leggen 
aan de provinciale staten. Daartoe 
werd de volgende brief geschreven. 

Aan Provinciale Staten van Fries
land, Tweebaksmarkt 52, 8911 
KZ Leeuwarden. 

Sneek, 28 mei 1984 

Geachte dames en heren, 
Op JO juni 1982 verklaarde u zich 

accoord met een beslissing van het 
College van gedeputeerde staten ten 
aanzien van "atoorastrOOIDWeigeraare", 
welke bealtaeing inhield verbruikera 
van het PEB, die te kennen geven om 
principiële redenen geen "atoomstroom" 
te willen ontvangen, toe te staan - op 
baste van de afspraken die met de heer 
Kuiper te Maraeum zijn gemaak.t - 2, 71. 
van hun betalingen van de etroomnota'e 
op een geblokkeerde rekening te ator .. 
ten. 

"De mogelijkheid tot het storten van 
van 2,71. van de betalingen van stroomno
ta's o~ een geblokkeerde rekening duurt, 
totdat i~ hoogste instantie onherroepe
lijk in het geschil tussen de heer Kui
per en de provincie Friesland een be
elieaing ie gevallen." 

Na het voor Henk Kuiper én Akky van 
der Veer (en voor ona) teleurstellende 
arreat van het Gerechtehof te Leeuwar
den van 22 februari 1984, ondernemen zij 
de nodige stappen om het bedoelde g~
aehil voor te legsen aan de Hoge 'Raad. 
Tot onze grote spijt moeten wij u nu me
dedelen dat zij daarin niet zijn geslaagd. 
Ondanks dat hun advocaat Mr E•J.Rota
huizen zich tijdig wendde tot twee advo
caten in het Haagse, verliep de cassatie
termijn (laatste dag 22 mei j.l.) zonder 
dat zij van hun recht gebruik konden ma
ken. Het alle reapeet voor de betreffende 
heren, gewoon gezegd komt het er op nee.r 
dat zij me.nen met deze zaak geen eer te 
kunnen behalen. Bijgevolg kan er in 
hoo.gate instantie geen onherroepelijke 
beslissing vallen in het geschil tussen 
de heer Kuiper en de provincie Friesland. 
Henk Kuiper en Akky van der Veer moeaten 
wijken voor deze over•acht. 

Wij, ondergetekende adressanten, ver
zoeken u nu, Jllede namens de naar onze 
schatting 1000 tot 1500 huiel\oudena die 
Oók gebruik maken van de regeling van 
30 juni 1982, uw beslissing van 30 juni 
1982 te willen heroverwegen. De conditie: 
totdat in hoog•te instantie een onherroe
pelijke bealisatng ia gevallen, stelde 
ons, naar nu is gebleken, voor een voor 
ons onmogelijke opgave. Wij vragen u 
dringend de mogelijkhei _ 2...a..l]._ van..,9e 
atroomnota• a te beta ' Ïi" opëëiï-apaft"'f! ]] 
rekening in a tand te O\!ll! ' .r~ ,~_.!. • 
lina aan te vullen 1 •~·het-

geld beeteed wordt ~ ntet •bed~~-::_t:_J• _JJ 
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Wij willen hier niet opnieuw een op
somming geven van onze gewetensbezwaren 
tegen het meebetalen aan "atoomstroom". 
We nemen aan dat ze u genoegzaam bekend 
zijn. Wel willen wij aanvoeren dat de 
dreigende ontwikkelingen, summier aan~ 
geduid met de trefwoorden uranium, (de 
bouw van nieuwe) kerncentrales, pluto
nium en kernwapens, ons dagelijks meer 
bewust maken van onze burgerlijke ver
antwoordelijkheid voor de samenleving 
waarin wij nu leven en die onze kinde
ren zullen erven. Hetzelfde zal voor u 
gelden. Eén en ander dringt tot het ver
anderen van uw beleidl 

Uw antwoord tegemoet ziende en met 
vriendelijke groet, 

De ondertekenaars van deze brief zijn 
Henk Kutper, Akky van der Veer, Geertrui 
Potveer, Dirk van der Ham, Han Sluiter, 
Tineke Mak, Johan Harms, Ittie Dijkstra 
en Johan van der Wal. Voor het inzame
len van meer handtekeningen hadden we 
geen tijd .• 

Niet alleen bovenstaande brief ging 
de deur uit. Op verschillende Statenle
den, die eerder blijk gaven van hun 
stellingname tegen kernenergie, werd 
een drtnsend beroep gedaan om te doen 
wat hen ~elijk is. We noemen Annet 
van der Hoek, S.ara Hofman, Johannes 
Spijksma, Frans Steijvers, Pyt Jon 
Sikkema, Roet Vogelzang en Peter Smul
dera. Ook ging er een brief naar de ge
meenteraad van Leeuwarden en deden we 
een beroep op dè aemeenteraadsfracties 
van de PvdA en het PAL. En nu maar ho
pen dat het iets oplevert. 

P~OCESKOSTEN 
Een gevolg van dat de zaak van Henk 

en Akky niet voor de Hoge Raad komt is 
o.a. dat we nu in ieder geval de kosten 
moeten betalen waar het Gerechtshof te 
Leeuwarden ons toe veroordeelde. Dat ie 
f 3750,-. Evert Jan Rotshutzen schat 
dat daar nog f 500,- tot f 750,- bijkomt 
aan versebotten en dergelijke. In totaal 
dus ongeveer f 4250,- tot f 4500,-. Dat 
is ongeveer 35~ van de toezeggingen 
voor de proceskosten die werden gedaan. 
We hopen dat iedereen nog weet wat hij 
of zij heeft toegezeg4. zodat we geen 
uitgebreide correspondentie behoeven te 
gaan voeren. BiJ deze dus het vriende
lijke verzoek om zo'n 35~ tot 401 van 
uw toe~ef91ng over te maken op giro 
S 'l7.27 r t.n.ve Proces Weiger Atoom
atroom KWA, tt Sneek. 
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In Amerika wordt nu een kern
centrale omgebouwd voor het 
stoken van kolen. Technisch 
zijn ze daar een ongelooflijk 
stuk verder dan wijl 

ANDERE GEVOLGEN 
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I 
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Over hoe de zaak politiek uitpakt in 
de provinciale staten (linkse minderheid) 
en in de gemeenteraad van Leeuwarden 
(linkse meerderheid) kan nu nog niet veel 
worden gezegd. Zijn de besluiten voor ons 
negatief dan mag verwacht worden dat de 
geblokkeerde rekeningen voor PEB·klanten 
en FRIGAS•klanten worden opgeheven. U 
kunt wat dat betreft rustig de berich
ten van de overheid afwachten. De 2,~ 
moet dan weer gewoon gestort worden op 
de normale rekening van het PEB of het 
FRIGAS. Het protest tegèn atoomstroom dat 
dan voor iedereen mogelijk is, bestaat 
uit bij wijze van spteken vandaag 97,3% 
van de stroomrekening storten en over een 
week, voor de verval datum, de overige 
2, 7%. Bij uw aansluitingsnummer schrijft 
u dan een toepasselijke spreuk. Dit ge
scheiden betalen kunt u natqurlijk al
leen met uw eigen overechrijvingskaarten 
doen. Niet automatisch of met incasso
giro. 

GEEN PIEK VOOR ATOOMELEKTRIEK 
Als u het protest van gescheiden beta

len ter hand neemt, kunt u dat doen zoals 
dat verder :In het land ook gedaan wordt. 
Omdat voor de provinçie Friesland het 
aandeel in de Gemeenschappelijke Kernener
giecentrale Nederland (GKN) 2,7% bedraagt, 
kozen wij voor het storten van 2, rio op de 
geblokkeerde rekeningen. ledere provincie 
heeft een ander percentage aandelen in 
de GKN. Landelijk werd daarom gekozen 



voor f 1,-; geen piek voor atoomelek
trlek. Vele mensen in de lande betalen 
eerst f 1,- te weinig. Een week later 
maken ze nog een gutden over met een 
toepasselijke opmerking. 

Ook worden er zeer opmerkelijke be
talingssystemen uitgedacht om de com
puters van de stroombedrijven op hol te 
jagen. Het maatschappelijk ongenoegen 
uit zich op vele manieren. 

JE LATEN AFSLUITEN ? 
ln het voorjaar van 1982 lieten zièh 

zo'n 30 gezinnen afsluiten. Later, toen 
de geblokkeerde rekeningen er kwamen, 
werden deze huishoudens weer aangesloten. 
Opnieuw moet nu iedereen weer voor zich
zelf uitmaken wat hij of zij doet. Er 
zijn drie mogelijkheden, denken we. Ge
woon niets doen en gewoon betalen, zon
der "kapsones". Gescheiden betalen op de 
manier van geen piek voor atoomelektriek 
en actie blijven voeren. Of je laten af
sluiten en op die manier actiè blijven 
voeren .. Waarschijnlijk een actie van 
lang• adem. Toch wordt het maatschappe
lijk ongenoegen er steeds duidelijker 
door. Heel graag horen we wat u doet. 
De duidelijkheid eist dat wij zeggen: de 
KWA kan u alleen morele QQdersteuntng 
geven. En je mag je best afvragen "at je 
daarvoor koopt,. 

Overigens weten we nu al van enkele 
gezinhen dat zij hun voorbereidina~n 
treffen om zich weer te laten afsluiten. 

DE NIEUWSBRIEF 
Misachten weten de mensen over een 

jaar niets meer van de geblokkeerde re
keningen. Best mogelijk. vergeten gaat 
snel. Wie weet er nu -nog iets van de 
BMD? Van Aardenne tn ieder geval n.iets. 
Je kan je dus afvragen: wat hebben we 
aan al die drukte overgehouden? Wat meer 
maatschappelijk bewustzijn? We hopen 
het maar erg tastbaar ie zoiets niet. 
Wel tastbaar is de Nieuwsbrief, die de~ 
keer met zo'n 800 exemplaren de deur uit 
gaat. Geen kle1n1aheid. lloewel we op dit 
moment niet weten of de provinciale eta
ten en de gemeenteraad van Leeuwarden 
voor ons gunstig beslissen, met de 
Nieuwebrief gaan we door. We zullen hem 
nog h~rd nodig hebben de komende tijd 
gezien de plannen van Lubbers en V!Ul Van 
Aardenne. 

DUlDEllJkSHALVE 
Stort u uw 2,7% nu nog op de geblok-
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keerde rekening? Het antwoord is: l!L 
doorgaan totdat u van het PEB of het 
FRIGAS (of van gedeputeerde staten of 
van ~W van Leeuwarden) bericht krijgt. 
En vervolgens bekijkt u goed wat u doet. 

vaa BMD aaar BMO ! 
We hebben de Brede Maatschappelijke 

Discussie net een maand of vijf achter 
de rug. Lubbers geeft ons allen lt jaar 
de tijd om Nederland aan een linkaaeh
tige meerderheid te helpen om de kruis
raketten buiten de deur te houden. En in 
de tuesentijd mogen we aan de slag met 
twee tweeling-kerncentrales. Waarschijn
lijk al in september, na de vacantie. 
Laat iedereen er maar voor zorgen dat hij 
of zij goed uitgerust is tegen die tijd. 
Want dan begint de Brede Maatschappelijke 
Opstand. 
Met het voorbereidende werk zijn we al 
begonnen. 

Eên landelijk overleg 
Zaterdag 26 mei vond het eerste lande

lijk overleg over de twee tweelingcentra
les plaats. De opkomst was goed. Er waren 
mensen aanwezig uit Zeeuws-Vlaanderen, de 
Noord-oost Polder , Friesland en natuur
lijk uit heel wat tueeenliggende plaatsen. 
De vergadering was ori.nterend: waar ia 
iedereen mee beztg? Een voo.-bereidinga.
groepje giet de v~lgende vergadering, op 
16 Juni, in het vat. Zijn er meer mensen 
uit Friesland die aan dit overleg willen 
deelnemen'l 

Het eerste punt dat ter sprake kwam 
was dat er een goede samenwerking moet 
komen tussen Actie Strohalm em Milieu De
fensie. Actie Strohalm nam het initiatief 
voor de vetgadering ~an 26 •ei. Zonder 
overleg schreef Milieu Defensie een ver
gadering voor l6 juni uit. Pe oplossing 
lag voor de halld. De vergadttringen van 
26 mei en 16 juni worden nu gezien als 
twee bijeenkQmsten van één en hetzelfde 
landelijke overleg. 

Dat neemt niet we& dat er vaarschijn
lijk twee afdelingen komen. Een a~deling 
voor het meer wetenschappel~jke speur
werk. de andere afdeling voor de lande
lijke en zonodig ook regionale coÖrdina
tie van acties. 

Stand van zaken 
Hoewel er nog geen zekerheid bestaat 

over de definitieve vestigingsplaatsen 
voor de twee tweelingcentralest duiken 



steeds weer de namen Borssele, Noord
Oost Polder, Wiering~rmeer en Eemsha
ven op. Bij Borssele is een groep ac
tief. Hetzelfde geldt voor de NOP. Voor 
zover we weten is de Wieringermeer nog 
maagdelijk gebied. Amsterdam bekijkt of 
zij daar kunnen beginnen met het geven 
van informatie. Erg jammer dat de groe
pen ~it Alkmaar en Heerhugowaard op het 
overleg niet aanwezig waren; van hun 
kijk op de kop van Noordbolland bleven 
we daardoor nog verstoken. Wat betreft 
de Eemshaven weten w.e ook nog maar wei
nig. Groningen zou daar het nodige kun
nen doen maar ook dj schitterden doo:r 
afwezigheid. 

Regionaal overleg 
De Noord-Oost Polder liet weten dat 

zij met de aangrenzende provincies, zo 
gauw er een zinnige agenda is, een regi
onaal overleg willen. Voor Friesland 
denken we dan in ieder geva.l aan bet ge
bied van Lemmer tot Zurich, Harlingen, 
Franeker, Leeuwarden en Heerenveen, mét 
alles wat daar tussen ligt. Welke mensen 
saan zich hie~mee bezighouden? Wie meldt 
.!.ll.!!? 

Atoomvrijstaat 
Een andere belangwekkende zaak die 

aan de orde kwam op 26 mei betreft de 
door de Stichting Atoomvrijstaat afgeslo
ten lening van f 200.000,-. Zij willen 
grond kopen in de nabijheid van Borsse• 
le, Doel (net over de greM in België) 
en Woensdrecht. Al dat fraais ligt vlak 
bij elkaar. Gezocht worden 2000 kapitaal
krachtige Nederlanders dte elk een ren
teloze obligatie van f 100,. willen ko• 
pen. Groepen kunnen natuurlijk ook ge
zamenlijk f 100,- op tafel leggen. Zo
doende krijgt het Vredes-Aet1e-Kamp 
(VAK) in Woensdrecht een wat zèkerder 
bestaan. Nu staat het kamp op gehuurde 
grond, en de buur loopt id het najaar af. 

Atoomvrijstaat verkoopt ook paspoor
ten. Bij deze Nieuwsbrief (of de volgen
de) treft u hierover uitgebreidere in
formatie aan. Wie nog meer wil weten: 
020-168884 of Postbus 80159, 1005 BD 
Amsterdam. 

Afval 
Afval is een maandelijks Amsterdams 

blad met landelijke allures. In Fries
land zijn er echter nog maar weinig a
bonnementen. Bij één van de volgende 
Nieuwebrte•èn zullen we een folder van 
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Afval meesturen. Om een beeld van het 
blad te geven, het mei-nummer wordt ge
sierd met de koppen: Stop die UF6 tran
sporten!; Vrouwenverzetsweeki Volkel 
verrast; Intervieuw Volkelbezetters; 
Actiedriedaagse 1, 2 en 3 juni; Pak je 
tent en kom naa~ Woensdrecht; 1 mei dag 
van de onvrede; Pieknik op d~ basis; 
Almelo tribunaal. 

UF6-transporten 
Wat betreft de uranium-hexafluoride 

(UF6) transporten tus$en Almelo (Urenco) 
en Engeland, het schijnt dat de twee 
transporten per week nu een andere weg 
nemen. Iedereen die iets van bijzondere 
transporten vanuit Springfields, via de 
havenplaats Hull, op het spoor komt, 
wordt verzocht dit te melden (020-769236 
of 020-234160). 

Wie meer wil weten over het radioac
tieve en uiterst giftige UF6, kan een 
nieuwe brochure bestellen bij genoemde 
telefoonnummers. In deze brochure worden 
de gevaren van de transporten duidelijk 
gemaakt en wordt ook de verbinding gelegd 
naar de winning van uranium en de uitbui
ting van Namibië, van de aboriginals in 
Australië en van de indianen in de VS. 

NOG ERGER DAN U AL OACKT 
De volle naam is General Dynamica BMG-

109G Tomahawk Ground Launched Cruise Mis
sile. Maar hoewel "cruise" kruis en "mis
sile" raket betekent ia de kruisraket 
geen kruisraket. Het is in feite een klein 
onbemand straalvliegtuigje, dat zich met 
een snelheid van 880 kilometer per uur 
(even snel als een straalpassagiersvlieg
tuig) naar zijn doel begeeft. De zachtere 
naam 11kruisvlucbtwapen" is daarom eigen
lijk meer op z'n plaats. 

De 6,40 meter lange en 1400 kilo zwa
re "Tomahawk" is niet zomaar uit de lucht 



komen vallen. De V·l, die de Duitsers 
in de Tweede Wereldoorlog in grote aan
tallen op Engeland afvuurden, was ook 
een soort kruisraket. Dergelijke wapen
systemen zijn al ainds de jaren '20 in 
ontwikkeling. 

De benaming "krui811 -raket heeft de 
Tomahawk, omdat hij zich niet persé in 
een "rechte" lijn naar zijn doel begeeft. 
De Tomahawk vliegt laag, zo 1n lS tot 30 
meter boven de grond "' dat ia te laag 
om door vijandelijke radar te worden op
gespoord - en past zijn koers en vlucht 
aan de grondgesteldheid aan. Heuvels, 
dalen of bossen worden in een golvend 
patroon moeiteloos gevolgd. 
De kruisraket is daartoe in staat dank 
zij een zeer ingenieus "brein", het Ter
com-systeem, dat zich direct achter de 
nucleaire lading bevindt. Tercom staat 
voor Terrain Comparison (Terreinvergelij
king) en dat is precies wat het systeem 
doet. 

In de computer van de Tomahawk worden 
tevoren coÖrdinaten en radarbeelden van 
het te overvliegen gebied opgeslagen, 
die verkregen zijn via satellieten en 
spionagefoto 1 s. De radar aan boord van 
de kruisraket vergelijkt op een aantal 
tevoren vastgestelde momenten al vlie• 
gend die gegevens in zijn geheugen met 
die welke hij op bet moment werkelijk 
onder zich ziet. De computer brengt 
daarna indien nodig correcties aan in 
de koers van de kruisraket en stuurt 
hem zo feilloos naar zijn doel, dat af
wijkingen maximaal enkele meters van de 
vooraf geprogrammeerde route bedragen. 
Inmiddels is al een verbeterde versie 
van dit systeem ontwikkeld, die vooral 
de afwijkingen in het laatste stadium 
van de vlucht tot een minimum beperkt. 

Hoewel de kruisraket in principe ge~ 
baseerd is op het "fire-and•forget"
principe (na het afvuren doet ie alles 
zelf) ia het mogelijk om de raket via 
een radiografische instructie in de 
lucht uit te schakelen indien de oor
logesituatie dat mogelijk maakt. De a
toomkop kan bovendien pas op een tevo
ren gepland, via het Tereom-systeem te 
controleren plaats geactiveerd worden, 
zodat bij ~en afwijking van de koers de 
raket niet per ongeluk boven een ver
keerd doel kan ontploffen. 

Gezien de lage snelheid duurt het ze
ker 3 uur voordat een vanuit Nederland 
afgevuurde kruisraket een doel in de 
Sowjet-Unie kan treffen. De maximale 
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reikwijdte is - afhankelijk van de weers
omstandigheden ... ongeveer 2000 kilometer, 
net even voorbij Moskou. 

De atoomkop van de kruieraket is er 
een van het type W-80, met een explosieve 
kracht van ongeveer 200 tot 300 kiloton 
TNT, dat ie 10 tot 15 maal zoveel als de 
bom van Hiroshima. 

NIET ALLEEN IN WOENSDRECHT 
Voor het afvuren van een kruisraket 

hebben de flight-commandanten een instruc
tie nodig van de president van de Verenig
de Staten. Zij ontvangen daartoe een ge
codeerde boodschap, de Emergency Action 
Mes sage. 

De kruisraketten worden afgevuurd van
af een grote vrachtwagen. Die wagen be
vat vier lanceerbuizen. Voor 48 kruisra
ketten zijn dus 12 lanceervrachtwagens 
nodig. Daarmee is de kruisr4ketteneenheid 
echter allerminst compleet. 
De k~uisraketteneenheden be$taan uit 
"flights" van elk 16 raketlanceerbuizen. 
Daarom gaat het bij plaatsing altijd om 
veelvouden van 16. Drie flighte vormen 
een 11wingu. Voor Woenedrecht ia de 486 
US Air Force Taetical Missite Wing aange
wezen. 

Elke flight bestaat uit maar liefst 22 
voertuigen: 4 (in Duitsland te bouwen) 
laneeerwagens, 2 rijdende commando· en 
controleposten, wagens met onderdelen en 
lichte pantserwagens voor de beveiliging 
van de eenheid. In totaal zijn 69 mensen 
direct betrokken: de flight-commandant, 
4 lanceringsofficieren, 19 man onderhouds• 
personeel, allen Amerikaanse militairen, 
en 1 medisch-assistent, 1 veiligheida
officier en 44 soldaten voor de bewaking 
en beveiliging, voor een deel Nederlan
ders. 

In de 2 rijdende commandQ• en contro
leposten (waarvan er 1 reserve is) kun• 
nen de TereQm•syetemen van de kruisra
ketten worden geprogrammeerd. Zij ont• 
vangen de gegevens daarvoor pas in het 
laatste stadium via de satelliet van een 
centrale eommandocentrale, in Engeland 
of West-Duitsland. Het is mogelijk in 
het geheugen van een commandowagen 1700 
verschillende doelen op te slaan. De 
flights staan in permanent radiocontact 
met de thuisbasis. Via de satelliet is 
het mogelijk zonder tussenkomst van de 
basis direct met andere commandowagens 
te c0111nuniceren. 

In oorlogstijd blijven de kruisraket-



ten niet op de basis in Woensdrecht 
maar -s;;n "op stap". De lancering kan 
immers, door bet mobiele karakter van 
de lanceerinrichtingen, van elke plaats 
in Nederland, waar de grond een bee-tje 
stevig is, gebeuren. In zo 1 n geval vor
men de 22 voertuigen per flight dus een 
lange colonne, hoewel het ook mogelijk 
is de flight te splitsen in 2 maal 2 
lanceerwagens met 1 commandopost. Rond 
Woensdrecht en misschien wel tot ver in 
het land, zullen de wegen verbeterd en 
verzwaard moeten worden om de zware 
vrachtwagens in colonne ongehinderd te 
kunnen laten passe~en. In vredestijd 
moet er geoefend worden. Dat zal ook op 
andere militaire terreinen, ergens in 
Nederland, gebeuren. 

Bij 48 raketten verkeert 1 van de 3 
flights in staat van paraatheid, gereed 
om binnen 5 minuten één of meer raketten 
te kunnen afvuren, 1 flight is in onder• 
houd en 1 flight is beschikbaar voor 
oefeningen. 

De flights worden ondergebracht 
in betonnen bunkers (''shelters"), 
die voor het grootste deel onder
gronds zijn. Elke bunker bestaat 
uit l ttc:ellen" van 50 bij 4 meter 
en in elke cel kunnen 2 lanceer
of commandowagens staan. Het dak 
wordt afgedekt met 5 meter zand, 
terwijl de toegangsdeuren 1 meter 
dik en 75 ton zwaar 2ijn. Dit om 
de wapensystemen te beschermen te-
gen eventuele nucleaire aanvallen. 

Buiten de bunkers zijn op de 
basis nog tal van andere voorzie
~ingen nodig, zoals aparte even 
zwaar beveiligde opslagbunkers 
voor de los te bewaren atoomkop· 
pen van de kruisraketten, loodsen 
VQor onderhoud en controle, bewa
kingsgebouwen, gebouwen voor de 
soldaten en een brandweergarage. 
Op de vliegbasis moet ook de start
baan worden aangepast voor bet ont
vangen van zware transportvliegtui
gen van het type Lockheed C-5 Ga
laxy of Lockheed C-141 Starlifter, 
omdat de wapensystemen ook via de 
lucht verplaatst moeten kunnen wor
den. 

In totaal zullen bij een plaat
sing van 48 raketten 1100 Ameri
kaanse militairen werkzaam zijn in 
Woensdrecht. Voor hen en hun naar 
schatting 1400 familieleden zullen 
op de basis 650 woningen, scholen, 
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winkels, recreatiegelegenheden, sport
faciliteiten en andere dorpsvoorzie
ningen gebouwd moeten worden. Daarvoor 
is in Woensdrecht maximaal 100 heetare 
beschikbaar. Vermindering van het aan
tal rakettep betekent ook vermindering 
van het aantal Amerikanen op de basis. 
Voorts zullen permanent 100 Nederlandse 
soldaten aanwezig zijn voor 4e buiten
bewaking en werken er ook nog eens 
100 burgers. Echt een buitenkansje voor 
de werkgelegenheid! 

(Dit artikel van Hans de Bruyn werd, 
op enkele kleine wijzigingen na, over
genomen uit het Léidsch Dagblad van 
2 juni 1984. Je moet het wel twee- of 
driemaal lezen om het een beetje te 
sna~pen, maar dat is met achtergrond 
informatie bijna altijd het geval.) 
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