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van brieven schrijven tot sabotage----
In de vorige Vredesaktiekrant riepen 
we lezeressen en lezers op om een bü
drage te leveren aan de diskussie 
over aktievormen, van brievenschrij
ven tot sabotage akties. Wij bijten 
hier zelf de spits af. 
Als medewerkersters van de Vredesak
tiekrant hebben we hierover onder
ling gediskussieerd. Lang niet altijd 
zijn we het met elkaar eens. Gelukkig 
maar, dat zou wat al te saai zijn. 
Doordat er onderlinge verschilen zün, 
niet zozeer over waar we naar toe 
wilen, maar meer over hoe dat te be
reiken, krijgen we soms juist goeie 
diskussies en worden we door elkaar 
gestimuleerd om weer verder na te 
denken. Uiteraard loopt het zo af en 
toe ook wel op ruzie uit, dat is on
vermijdelijk. Maar we zijn het er al
lemaal over eens dat we elkaars idee
ën en aktievormen respekteren en er
kennen dat ze een goeie stimulans 
voor en aanvulling op elkaar kunnen 
zijn. Natuurlijk gaat het ons niet 
al tijd even makkelijk af om dit ook 
werkelijk in praktijk te brengen. 
Maar we willen voorop stellen dat ie
dereen recht heeft op haar/zijn eigen 
mening en ook het recht om met een 
ander van mening te verschillen. 

Nu over aktievormen. 
We zijn het er allemaal over eens dat 
we in principe tegen geen enkele ak
tievorm zijn. Wel vinden we dat in 
welke aktie dan ook het doel duidelük 
naar voren moet worden gebracht, wat 
je met een bepaalde aktie wilt berei
ken en ook waarom dat bepaalde middel 
bij die aktie wordt gebruikt. We vin
den niet alleen dat dat bij de ver
antwoordelijkheid hoort die je met 
een aktie op je neemt. Ook kan dit 
voorkómen dat je door een aktie in 
een isolement komt, hoewel je dat na
tuurlijk nooit helemaal zelf in de 
hand hebt. Manipulaties en verdraai
ingen door de pers zijn langzamerhand 
iedereen wel bekend. 
Een ander belangrijk punt vinden we 
dat bij een aktie geen levens van on
schuldige mensen in gevaar mogen wor
den gebracht. Verschil van mening was 
er over de vraag of het doelbewust 
om zeep helpen van grote schurken, 
door wiens toedoen al heel wat mensen 
zijn dood gegaan, moreel verwerpelijk 
is of niet. Gezien vanuit de derde 
wereld, met name vanuit landen waar 
nog feodale verhoudingen bestaan, zou 
je ook kunnen redeneren dat het niét 
vermoorden van zo'n schurk moreel 
verwerpelijk is. 
Een heel andere vraag daarbij is die 
naar de effektiviteit van een derge
li ke aktie. Daar bestonden al emeen 

ii.KOLOFON: 
De Vredesaktiekrant is een onafhanke
lijke krant en wil een spreekbuis zijn 
voor mensen en groepen aan de basis 
van de vredesbeweging om met name 
ideeën en initiatieven voor akties 
die verder gaan dan de wettelijk ge
oorloofde breder bekend te maken, te 
bundelen en tot inspiratiebron te la
ten zijn. 
Heb je zin om mee , te doen bv. door 
kranten in je omgeving of bij een ak
tie te verkopen, door zo nu en dan 
eens wat te schrijven, te helpen lay
outen of in de redaktie mee te draai
en, laat dan wat van je horen. Schrijf 
een briefje of bel 020-865134. Op 
maandag heb je het meeste kans ons 
te bereiken. 
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twijfels over, zeker hier in het wes
ten. Voor de ene schurk die verdwenen 
is zijn er meteen weer honderd ande
ren. 
Verder was er de vraag naar wat we 
onder effektiviteit verstaan. Een ak
tie kan in verschillende opzichten 
effektief zijn. Effektiviteit wordt 
aan de ene kant bepaald door de mate 
waarin een bestaand systeem/bedrijf 
wordt aangetast. Aan de andere kant 
door de mate waarin er sprake is van 
georganiseerde massale steun voor een 
aktie. Akties die niet door een brede 
beweging ondersteund worden kunnen 
soms wel degelijk effektief schade 
toebrengen aan een systeem en anders
om hoeven massaal gedragen akties 
niet al tijd effektief te zijn in de 
zin van dat ze het systeem direkt 
aantasten. De strijd tegen de kruis
raketten is daar een goed voorbeeld 
van. Een voorbeeld van het eerste is 
de aktie van Stille(n) Nacht Heilige 
Vracht (zie pagina hiernaast). 
De observatieteams moeten na deze ak
tie op z'n minst een deel van hun 
werkwijze veranderen en hun kantoor 
verhuizen. Van deze aktie kan je niet 
direkt zeggen dat 'ie ondersteund 
wordt door een brede beweging, maar 
toch is ' ie effektief vanuit het 
oogpunt van aantasting van het sys
teem. 
Een ander punt dat meespeelt is dat 
meestal niet duidelijk is hoeveel 
stilzwijgende goedkeuring er is voor 
een aktie. Hoeveel mensen lachten 
niet stiekem in huns vuistje bij veel 
van dergelijke akties. 

Het zal onderhand misschien duidelijk 
zijn dat we op zich een aktie als bij 
het bouwbedrijf de Schelde in Bergen 
op Zoom in juli dit jaar niet zonder 
meer afkeuren. Ons bezwaar tegen deze 
aktie is wel dat hij door niemand is 
opgee~st voor zover we weten. Dat 
vinden we ronduit slecht. Als een 
groep een dergelijke aktie doet heeft 
ze ook de verantwoordelijkheid om 
duidelijk te maken waarom ze het 
doet. Dat kan bovendien een bewustma
kend effekt hebben. 
Aan dat laatste hechten we veel be
lang. Dearmee willen we overigens 
niet zeggen dat we akties die niet 
gericht zijn op bewustmaking per de
finitie niet zien zitten. Veel akties 
hebben trouwens een bewustmakend ef
fekt zonder dat dat het belangrijkste 
doel van de aktie was. 

Goed voorbeeld daarvan is nog altijd 
de MIBO-akties van een paar jaar ge
leden waarbij medicijnen en mediese 
apparatuur uit opslagplaatsen werd 
gejat en naar bewegingen in de derde 
wereld gestuurd. Juist omdat derge
lijke akties een duidelijk positief 
effekt hebben wordt er ook een menta
liteit van 'Je doet er toch niks aan' 
mee doorbroken. Tegelijkertijd zijn 
dat soort akties alleen niet voldoen
de omdat ze aan veel mensen niet de 

WIJ BIEDEN AAN 
We vinden het leuk om meer het land 
in te trekken en direkt kontakt met 
groepen te hebben. Een van de dingen 
die we te bieden hebben aan groepen 
is de inhoudelijke verzorging van bv. 
een informatie- of thema-avond. We 
denken daarbij aan het houden van een 
inleiding, het vertonen van een video 
bv. over de Woensdrecht blokkade op 
19 sept., dit alles met diskussie na. 
Alle suggesties/wensen zijn welkom. 
Zie je zoiets zitten, neem dan kon
takt met ons op. 
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mogelijkheid geven om ergens in te 
stappen. 
Voor mensen die een eerste stap naar 
aktie voeren willen doen is dat al 
een hele overwinning die vaak gepaard 
gaat met heel wat zenuwen. (Alle vol
gende stappen trouwens ook.) Om Über
haupt ergens in te kunnen stappen is 
zijn een open organisatie en openlük, 
vooraf aangekondigde akties, zoals 
blokkades en demonstraties, nodig. 
Het vaak taaie organisatie- en bewust 
wordingswerk is hiervoor van groot 
belang. 
Gegeven is dat veel mensen pas in ak
tie komen als hun eigen belangen ge
schaad worden. Op zich is dat natuur
lijk heel begrijpelijk. Wel is het 
jammer als akties daarin blijven ste
ken. Om dat te ondervangen is het 
noodzakelijk dat er een zekere vorm 
van organisatie is waarin nadruk 
wordt gelegd op gevoelens van onder
linge solidariteit en waarin ver
schillende groepen elkaar in hun ak
ties ondersteunen en aanvullen. De 
organisatie van de 'Oorlog op 't IJ' 
akties was daar een goed voorbeeld 
van (zie pag.ll). Daar is bv. meteen 
aan het begin afgesproken dat geen 
van de meewerkende groepen zich zou 
distantieren van akties die buiten 
de organisatie om gevoerd zouden wor
den. We pleiten voor meer van dit 
soort organisatievormen. 

de redaktie .... -------
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INTERNATIONALE 
VREDESAKTIES 

De verschillende vredeskampen en hui
zen in Europa zijn gaan samenwerken. 
Elke maand wordt er een aktiedag ge
houden (dwz. in elk land op dezelfde 
dag). Of er wordt één land bezocht 
door vredesaktivisten uit heel Europa 
Op 11 november was de eerste interna
tionale aktiedag. Vanaf 5 december 
wordt gedurende een week Engeland be
zocht. Voor verdere informatie bel: 
het Atoomvrijstaat-huis in Woens
drecht 01646-5183. 

SMEERLAPPERIJ 
REAKTIE 

In het sept/ okt nummer van de onaf
hankelijke vredeskrant voor Nederland 
"In Vredesnaam" staat onder de titel 
"LIEVE SASKIA" een artikel waarin 
o.a. wordt gereageerd op het stuk 
"HIT EN RUN" dat verscheen in de vre
desaktiekrant van juli/aug. nr 21. 
Het stuk in "In Vredesnaam" is zo 
walgelijk dat wij het niet nog eens 
afdrukken. Toch willen wij er wel op 
rel!!geren. 

In het artikel ondertekend door 
"steekproef" wordt de Saskia, die op 
het moment van de schietpartij in het 
huis van Atoomvrijstaat aanwezig was, 
geidentificeerd met de schrijfster 
van "Hit en Run" in de Vredesaktie
krant. Er wordt gesuggereerd dat het 
dezelfde persoon zou betreffen. Enig 
bewijs hiervoor wordt echter niet 
aangevoerd. De naam Saskis komt in 
Nederland echter wel vaker voor. Maar 
het allerergste is de manier waarop 
"Steekproef" schrijft-, die ons doet 
denken aan pornoblaadjes en dus niet 
thuishoort in een Vredeskrant. Hier
mee wordt de vrede echt niet gediend. 

STILLE(N) NACHT ONTHULT • 

Het pasverschenen boek "SPEUREN BIJ 
DE BESPIEDERS" (zie art. hiernaast) 
geeft een uitgebreid inzicht in de 
observatie praktijken van de politie. 
Goed is dat daarnaast ook achtergrond 
en inzicht in de betekenis van die 
observatie-praktijken wordt gegeven. 
Originele dokurnenten worden afgewis
seld met eigen teksten. Het ge
heel is rijk geillustreerd wat het 
voor de lezerster extra aantrekkelijk 
maakt. Een van de dingen die uit dit 
boek ook weer duidelijk naar voren 
komen is hoe belangrijk komputers 
zijn voor hun praktijken. Zoveel moge 
lijk gegevens van zo veel mogelijk 
mensen worden in komputers opgeslagen 
en aan elkaar gekoppeld. Het maakt 
niet uit of je ooit iets tegen de wet 
hebt gedaan. Zij maken uit of je een 
(potentiële) verdachte bent of niet 
en besluiten op grond daarvan je te 
observeren en te registreren. De re
gering wil persoonsbewijzen en legi
timatieplicht invoeren en dat past 
ook helemaal in deze heèl ver door
gevoerde kontrole op de bevolking. 

Over de inhoud van het boek schrijven 
ze zelf in de inleiding: 
Om het observatieteam in te leiden 
wijden we eerst een hoofdstuk aan de 
historiese ontwikkeling van de poli
tie als politiek repressie-apparaat 
Hierna komt het observatieteam zelf 
aan de orde. Samenstelling,ontstaan, 
het ronselen van nieuwe mensen,de op
leiding,de geheimhouderij,en vooral 
hun methoden van werken krijgen daar
in uitgebreid aandacht. 

Het observatieteam valt onder de Jus
titiële Dienst~een politieonderdéei 
wat veel geheime politieaktiviteiten 
coÖrdineert. Een hoofdstuk over deze 
dienst,en haar nieuwe taak: infiltra
tie,leek ons van belang. Na dit uit
stapje komen we terug op het observa
tieteam. In twee hoofdstukken komen 
de internationale samenwerking en het 
techniese materieel aan de orde. Hier 
na volgt een door ons zorgvuldig nage 
bouwde 'nep'-zaak, waarin precies dui 
delijk wordt hoe zaken worden gedaan 
Het geeft een beeld van een zaak zo
als die binnenkomt bij het observatie 
team,en hoe die vervolgens door hen 
'verwerkt' wordt. Kompleet met info
formulieren en observatieverslagen. 
Wat kan je tegen een observatie(team) 
doen,vroegen wij ons af. Aan de hand 
van een stuk over de afschudmethoden 
van RAF-leden in West-Duitsland wil
len wij een aantal tips geven,maar 
~eer 'Nederland'-gericht. Na deze 

Diegene die onder de schuilnaam 
"Steekproef" schrijft moet wel be
hoorlijk gefrustreerd zijn om op deze 
wijze te kunnen en willen schrijven 
over iemand, ,die hij zelfs nog nooit 
ontmoet heeft. 
Zo probeert hij vrouwen te vernederen 
Dit is echt walgelijk! Het getuigt 
van een wel zeer misvormde persoon
lijkheid. Wij zijn hier niet van ge
diend! 

Een krant die zulke ~rtikelen opneemt 
kan nooit een positieve bijdrage le
veren aan de strijd voor de vrede. 
Bij het lezen van deze zgn. Vredes
krant wordt je misselijk van de sim
pele manier waarop geschreven wordt 
"lekker makkelijk". De mensen. moeten 
vooral niet murw gemaakt worden door 
ze te vermoeien met veel informatie 
waar ze dan ook nog over moeten na
denken. En als die krant schrijft, 
dat de mensen aangezet moeten worden 
tot daden door het leaen van "In Vre
desnaam", vragen wij ons af wat voor 
daden dat dan zullen worden. 
In Vredesnaam: Leesmoeheid zonder in
formatie! 

De redaktie. 
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In de nacht van 15 op 16 december vo
rig jaar brak de aktiegroep Stille(n) 
Nacht Heilige Vracht in bij een kan
toor van de rijkspolitie in Amster~ 
Dit kantoor lag op een terrein van 
Defensie waar ook een depot was van 
de regionale intendance-compagnie. 
Dergelijke depots liggen volgepropt 
met allerlei militaire spullen. be
doeld voor als de Russen nog eens ko
men. Zo worden miljarden verspild en 
het bedrijfsleve~ oespekt . 

DE AKTIE EN DAARNA 

Oorspronkelijk was de aktiegroep erop 
uit om het intendance magazijn leeg 
te halen en de buitgemaakte spullen 
naar bevrijd~ngsbewegingen ~ de der
de wereld te sturen. Haar tijdens de 
voorbereidingen van de aktie bleek 
op betzelfde terrein een villa van 
een (geheime) observatiegroep van de 
rijkspolitie te staan. Daa.rom werd 
uiteindelijk een gekombineerde aktie 
uitgevoerd. Bij het depot werden o.a. 
900 slaapzakken en veel bescherminga
uitrusting tegen chemiese oorlogsvoe
ring weggehald. Uit de villa werden 
alle dokumenten die er te vinden wa
ren. meegenomen. 

Inmiddels zijn de slaapzakken en het 
besch~gsmateriaal tegen chemiese 
wapens bij verschillende bevrijdings
bewegingen in de derde wereld aange
komen . Natuurlijk 1188r een schijntje 
van vat ze daar nodig hebben in hun 
strijd tegen diktsturen die door wes
terse mogendheden worden uitgerust 
met veelal verouderde wapens of met 
modern wapentuig dat daar uitgepro
beerd wordt. Haar in iede.r geval is 
het iets. 

Nadat een klein deel van de gejatte 
dokumenten van bet observatie-team 
direkt na de aktie openbaar gemaakt 
zijn (o . a. de hengelaars in de brie
venbus van Radio Stad) hebben de do
kumenten nu vorm gekregen in een boek 
van dik 250 pagina's . De volgende 
tekst is een verkorte weergave van 
een verklaring van Stille(n) Nacht 
aan aktie-weekblad Bluf! bij het ver
schijnen van het boek. 

vervolg van pag.2 

tips een soort 1 extra 1 
: het dossier 

Heineken. We vonden tussen de stukken 
zeer uitgebreide informatie over deze 
zaak.en we vonden dat zo interessant 
dat we dat niemand willen onthouden. 
De enorme inzet van geld.mensen en 
energie.de grove taktiek die gevolgd 
is.maken het tot een verbazend ver
haal,wat toch wel iets anders in el
kaar zat dan de politie ons wilde 
doe.n ·geloven. Tot slot een politiek 
nawoord om duidelijk te JDSken waarom 
je dingen moet blijven ondernemen, 
omdat er anders nooit wat verandert. 

BESTELLEN 

"SPEUREN BIJ DB BESPIEDERS" kost fiS
en is verkrijgbaar bij de linkse boek 
handel. Ook verkrijgbaar via Bluf! 
door f16 ,- te storten op giro 5245710 
tnv. Bluf! te Amsterdam ovv . "speuren 
bij de bespieders". 

Verder heeft de aktiegroep net ook 
een gezellig spel gemaakt op grond 
van de verkregen gegevens . Het spel 
is opgenomen in Bluf I 244, dus voor 
een gezellig avondje in woongroep of 
f~e vlug een Bluf I halen of be
stellen. 

s 

HET DOEL VAN HET BOEI 

OPREKKING EN 
BEVOEGDHEDEN 

UITBREIDING VAN 

De smeris neemt het niet zo nauw met 
de wet als het dè politie zelf be
treft . Niet alleen gaan ze zich te 
buiten aan het op grote schaal onge
oorloofd aftappen van telefoons, 
schenden van briefgeheim en fotogra
feren ·van honderden mensen ·(zoals bij 
het onderzoek naar de MAKRO-brand); 
ook hebben we steeds vaker gezien en 
meegemaakt dat mensen afgerost .neer
geknald en/ of opgesloten worden naar 
eigen goeddunken . 

Lukt het niet om geobserveerde mensen 
voor iets te pakken, dan proberen ze 
hun informatie aan andere instanties 
te slijten. In de Heinekenzaak werden 
'betrokkenen' door de Sociale Dienst 
op steunfraude 'gepakt ' . 

NEDERLAND TUINSTAD 

De Nederlandse smeris heeft een appa
raat opgebouwd dat steeds meer op ei
gen kracht aan politiek doet en de 
wet stelt. Niet gehinderd door enige 
parlementaire kontrole stelt zij haar 
eigen rechtse prioriteiten. Fouten 
en overtredingen van de smeris worden 
door de politiek verantwoordelijke 
met de mantel der liefde bedekt. Hun 
gezamelijke doel is ilmners : Neder
land schoon.alles onder kontrole.~~n 
grote aangeharkte tuinstad. Politici 
werken er aan mee door de slechte pri 
vacy-wetgeving (geen kontrole op sme
ris en BVD I) ,de legitimatieplicht .de 
pasjeswet voor buitenlanders. 

I 48 
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Pas toen we die legpuzzel in elkaar ., ~..,.bh ltlJ "•~' 
kregen, ontstond er een totaalbeeld 
van. de werking van een deel van het 
repressieapparaat. De sluipende ver
groting van de politiemacht in Neder
l~d werd duidelijk. 

Ben ander doel van het boek is om 
mensen kennis te laten maken met de 
taktiek. werkwijze en middelen van 
de (observatie-)smeris. Een stapel 
praktiese informatie om als naslag
werk te dienen voor mensen die bij 
het aktievoeren rs~g hebben te 
houden met observatiesmerissen im 
voor diegenen die aktie tegen de sme
ris willen voeren. Aktie tegen de sme
ris zal immers nodig zijn om tegen
gas te geven tegen gevaarlijke ont
wikkelingen binn.en het apparaat. 
Zo is de politie (naast en in samen
werking met de BVD) de instantie bij 
uitstek die zich richt op informatie 
wervi.ng. Ookontroleerbaar als zij is 
(en ook na de privacywetgeving zal 
blijven) gr~t zij uit tot informa
tiemoloch. die steeds vaker eigen 
rechtertje wil spelen. Daarbovenop 
ontwikkelde de politie de afgelopen 
ja.ren een uiterst effectief public
relations bele~d. Daarmee tracht zij 
deze ontwi.kke~gen te verdoezelen, 
oa recht te liegen vat krom is, OI:! 

strukturele fouten af te doen als be
grijpelijke incidenten. Zo proberen 
ze het beeld boog te houde.n van de 
diender die waakt over onze veilig
heid, misdaad bestrijdt en voor wie 
iedereen gelijk is.Haar onder die 
zachte wollen deken van politievoor
lichter Klaas Wilting borrelt een 
stinkende beerput. 

-Deze arrogantie kan de smeris zich 
permiteren omdat ze nauwelijks gekon
troleerd wordt en • indien nodig • van 
hogerhand gedekt. Ook i .s de politie ~ 
er een ster in 0111 een bepaald poli
tiek klimaat ten eigen voordeel te 
benutten . Zo is het kleine-kriminali
teitssyndroom (junkie-jacht,cellen~ 
tekort etc.) van bepaalde politici 
handig bespeeld door de politie om 
uiterst disleutabele (alleen al wette
lijk gezien) opsporingsdiensten op 
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te richten . zoals pseudo-koop en infiJ.. 
tratieteams. Pseudo-koop betekent net 
doen of je iets wilt kopen om de ver
~oper te pakken . Dit wordt het meest 
bij drugshandel toegepast. 
Deze teams zijn stilzwijgend goedge
keurd door de ministers. Er is geen 
politieke diskussie over gewee~t. Zo 
verkregen bevoegdheden worden natuur
lijk al snel ook voor andere doelein
den dan d.rugsbestrijding misbruikt. 
Dat ze in de vredesbeweging al eerder 
infiltreerden wisten we al sinds de 
ontmaskering van Jobn Gardiner in 
april 1984. 
De politie zou het liefst zelf rech
ter spelen, en doen ze ook bleek uit 
de papieren. Door wekenlang observe
ren weet de politie h~el veel van ie
mand en over de plannen van een ver
dachte. Ze wachten dan met aanhouden 
to~ de potentiele straf zo hoog moge
lijk is. Twee inbrekers uit Amstel
veen werden op hun vluchtweg pas aan
gehouden. De politie schoot 6én van 
ben dood • •• 

Korthals Altea spant de kroon met 
zijn leugens en doofpotten.Zo ver
klaarde hij in de 2e kamer op vragen 
van Andree v. Es van de PSP n.a.v. 
het onderzoek naar de MAKRObrand dat 
er geen telefoons waren afgeluisterd. 
Uit de documenten blijkt dat dat wei 
degelijk gebeurd is. Bovendien heeft 
hij het aantal informatie- en regi
stratiediensten van de smeris dras
t ies uitgebreid. "Informatie is macht 
en "iedereen is verdacht" zijn de 
credo's van die diensten. 
Alle gegevens die de observatie-teams 
verzamelen gaan direkt naar de BVD, 
CID en CRI. Als je eenmaal in hun kom 
puter zit kom je er nooit meer uitl 
In de documenten hebben we voorbeel
den gevonden van foto's en personalia 
waar mee gewerkt werd, hoewel die ge
gevens op last van de officier van 
Justitie allang vernietigd hadden 
moeten zijn. Eens geregistreerd. al
tijd geregistreerd. Observatie is een 
belangrijk onderdeel geworden van"big 
brother". . 

Door het anonieme geheime 
karakter van de observatie-teams kun
nen ze ongekontroleerd hun gang gaan • . 
Het parlement beeft sowieso niks in 
te brengen ,maar ook met de rechter 
wordt een loopje genomen. In proces
sen worden getuigenverklaringen ver
valst door ze aan surveillanceagenten 
toe te schrijven. De 'onafhankelijke 
rechter' wordt vooraf door de officier 
van Justitie "bewerkt" om bepaalde 
vragen niet te stellen, waardoor ob
servatie in het geding zou kunnen 
komen. Ook zitten observanten als ze 
getuigen geschminkt of at'.derszins 
vermomd op de zitting. 
We hopen met dit boek de smeris terug 
te pakken en hun werk gedeeltelijk 
onmogelijk te maken. We hopen ook dat 
mensen nu bij aktie& beter rekening 
kunnen houden met observatie-teams 
of dat mensen worden aangezet tot ver 
volgakti.es. 
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Enige tijd geleden hebben Emmie en 
ik de heimachine die de palen voor 
de kruisraket-bunkers de aarde inramt 
geblokkeerd door er, voor het licht 
werd, in te klimmen. We hadden een 
spandoek met "HOU DE AARDE HEEL" en 
Emmie had soldaten-vakhonds-blaadjes 
die we met onze verklaring naar bene
den lieten dwarrelen. Op de verkla
ring stond: "Enige tijd terug stond 
er in de krant dat er een betontekort 
was bij het isoleren van de geëxplo
deerde kernreaktor bij Tsjernobyl 
terwijl hier massa's beton worden 
misbruikt om duizenden Tsjernobyls 
voor te bereiden. Omdat we het daar 
niet mee eens zijn blokkeren we met 
ons lichaam de machine. Vrede en alle 
goeds, Emmie en Frits." 
Om een uur of twee werden we door vier 
getrainde types in bergbeklimmers 
uitrusting gesommeerd naar beneden 
te komen. Emmie had een telefoonhoorn 
bij zich en zei: "Even vragefl.. Hallo, 
met God?" Omdat God zei dat we prima 
zaten daar kwamen ze ons toen halen. 
We waren heel smerig van de machine. 
Daarom werden we niet in een cel, 
maar op de luchtplaats gestopt. In 
ieder geval een stuk warmer dan daar 
boven in de heimachine. Na fouille
ring met plastic handschoenen en. het 
opmaken van een proces verbaal werden 
we weer losgelaten en ondanks ons 
olie-achtige uiterlijk versierde 
Emmie een lift terug, richting warme 
douche. 
Het uitzicht daarboven wa~ heel mooi 
met de opkomende zon boven een zee 
van groen met hier en daar een kerk
torentje, maar ook heel naar met in 
de verte de Antwerpse industrie en 
de koeltorens van de kerncentrales 
bij Doel en onder ons de plek waar 
duizenden bomen gekapt worden zodat 
de massa-vernietiging "veilig" kan 
worden binnengevlogen als de bunkers 
klaar zijn. 
Omdat het daar zo mooi was en omdat 
levende bomen veel fijner zijn dan 
zure-regen-vliegtuigen, ben ik op een 
mooie avond met een scherpe bijl de 
basis op gegaan en heb de bomen-ver
nietigingsmachienes kapot gehakt. Om
dat ik voel dat wat ik doe goed is 
doe ik het openlijk en heb ik een 
briefje onder de ruitenwissers achter 
gelaten. "Als jullie met het demokra
tiese recht in handen de bomen ver
moorden en de Aarde vernietigen, voel 
ik me geroepen door het universele 
rechtsgevoel dat in m'n hart opbor
relt bij het zien van zoveel geweld, 
om dat allemaal niet passief te laten 
gebeuren. 
Ook blijkt uit de Reijkjavik ontmoe
ting dat het Westen i.p.v. vrede, 
weer als eerste de volgende stap in 
de wapenwedloop wil zetten, nl. de 
militarisering van de ruimte met Star 
Wars. Wij hadden als eerste de A-H.
N-bom, de vaste raket-brandstof, de 
meervoudige kernkoppen, etc. Mede om
dat ik vind dat we nu ook als eerste 
moeten beginnen met ONTwapenen, stel 
ik deze daad." 

De marechaussee vond dat ik een ver
nieler was en hoopte dat de machine
eigenaar me mores zou leren. Ik ont
kende niet voor bijna 20.000 piek aan 
dood rubber lek te hebben gehakt, 
maar zei te hopen dat als men mij 
daarvoor wil straffen, de moordenaars 
van ONbetaalbare bomen dan ook een 
terechtwijzing zullen krijgen. Toen 
zei hij dat ik God niet was en be
landden we in een theologiese diskus
sie. Zijn God is de mijne niet, zo 
bleek. 
Toen ik weer bij de marechaussee in 
Putte was na met V.o te zijn opgepakt 
wegens het poten van Russiese knof
look en Hollandse bloembollen voor 
onze nieuwe VS buren, vond hij het 
jammer dat de eigenaar me heel had 
gelaten en bij de blokkade maakte hij 
een 'grapje' met een hamer naar m1Jn 
hoofd. Best moeilijk om zo 1 n mens 
lief te hebben, maar als het niet 
lukt word ik zelf ook keihard van 
binnen. 
Verder gaat het goed met de schillen
wijk en gaan we binnenkort beginnen 
met het inzamelen van batterijen zo
dat het nikkel, kwik of cadmium her
gebruikt kan worden en niet direkt 
in het milieu komt. Wegens van alles 
heeft het inzamelen van gereedschap 
de laatste maanden op een laag pitje 
gestaan maar daar gaan we binnenkort 
ook weer mee verder want er zijn nog 
een boel huizen waar we niet geweest 
zijn. Nog veel dank voor de spullen, 
dekens en poen waar we veel mee heb
ben kunnen doen. 
Vrede en alle Goeds, 

Frits 

Het vele blokkeren van de hoofdpoort 
tussen de maandelijkse blokkades door 
wordt -moeilijker en daarvoor is meer 
steun van buite'naf nodig. Dat zou 
kunnen door middel van estafette
groepen, die afwisselend mensen naar 
Woensdrecht afvaardigen ter verster
king. Informatie hierover Dorpsstraat 
11, Woensdrecht, tel.01646- 5183. 

Op 19 september kwamen 1200 aktie
voerders naar Woensdrecht. Een repor
tage hiervan vindt u op onze foto
pagina. Later bleek dat een groot aan 
tal werknemers uit voorzorg maar was 
thuisgebleven. Ook op eerste maan
dagen van de maand verloopt het werk 
anders dan normaal. 
Bij de blokkade van 3 november werden 
25 mensen opgepakt, waarvan de mees
ten, toen zij hun naam gezegd hadden 
na enkele uren weer vrijgelaten zijn 
Twee recidivisten-blokkeerders werden 
voorgeleid voor de rechter-commissa
ris in Breda op grond van artikel 540 
Wetboek van Strafrecht. Ook zij wer
den in vrijheid gesteld; de verwachte 
5 dagen hechtenis gingen niet door 
De beschuldiging werd ongegrond ver~ 
klaard omdat niet alle poorten ge
blokkeerd waren en er sprake is van 
een vooraf aangekondigde regelmatig 
plaats vindende blokkade. 

Fantasties nieuws van de week uit 
Engeland! Een konvooi van kruisraket
ten dat van een oefening terugkwam 
naar Greenham is tot stilstand ge
bracht door ruim 100 mensen. Het kon
vooi is opgeschilderd en remleidingen 
zijn doorgesneden. 

In Duitsland lijkt de beweging nog 
steeds in een stroomversnelling te 
zitten. Er zijn regelmatig onverwacht 
grote demonstraties en blokkades. In 
Hasselbach·demonstreerden 150 tot 200 
duizend mensen in plaats van de ver
wachte 50 duizend. In Hasselbach moe
ten volgens het plaatsingaschema van 
de NAVO in 1987 kruisraketten ge
plaatst worden. 
In Kiel demonstreerden op 18 oktober 
tegen de verwachting in 10 á 15.000 
mensen tegen Brokdorf. 
In Mutlangen werd massaal geblokkeerd 
waarbij 800 á 1000 mensen zijn gear
resteerd. 

Op 1 november vorig jaar protesteerde 
Arnaud Kiers uit Blijham (Groningen) 
tegen de beslissing van het Neder
landse parlement om 48 kruisraketten 
te plaatsen. Hij deed dat door aan 
de noodrem te trekken in de trein 
tussen Groningen en Winschoten. Een 
uitgebreider verslag van het proces 
voor de kantonrechter en veel daar 
omheen is te vinden in de door hem 
hierover uitgegeven brosjure. Deze 
is te bestellén door f6,- (inkl. por
to) over te maken op giro 239 82 69 
t.n.v. A.H.Kiers te Blijham o.v.v. 
"Noodrem Aktie". Er komt zeker nog 
een vervolg op, want hij heeft tegen 
het vonnis - flSS,- boete of 3 dagen 
hechtenis - beroep aangetekend en zal 
daarmee doorgaan totdat vrijspraak 
volgt. 

Er zullen voor Woensdrecht Air Base 
1300 tot 1500 Amerikaanse militairen 
(met gezinnen mee totaal 4100 perso
nen) naar Woensdrecht, Roosendaal en 
Bergen op Zoom komen voor werk en 
huisvesting. De Amerikanen nemen de 
bouw van 300 woningen zelf ter hand. 
Waarom? Verder beleeft de makelaardij 
drukke (en ook gouden?) tijden. 
De gemeenten Roosendaal en Bergen op 
Zoom hebben grond gereserveerd voor 
Amerikaanse huisvesting. Wat was toch 
het standpunt van de P.v.d.A. wet
houders over kruisraketten? 

Nieuws van Woensdrecht Air Base. 

Het bestaande hekwerk is al bijna 
overal 10 à 15 meter naar achteren 
verplaatst. Op de daardoor vrijgeko
men plaats is een nieuw hek gezet. 
Dit is 2! à 3 meter hoog, van fijn
mazig gaas met daarin om de 15 cm dik 
ke, strak gespannen staalkabels ge
weven. Aan het hek hangen om de 25m 
t.v. camera's. In de sluis, de gang 
tussen de beide hekken in, patrouille 
ren nu alleen militairen. In de toe
komst zullen die vervangen worden 
door ruim 70 speciaal getrainde hon
den met begeleiders. Een honderdtal 
soldaten kan dan naar andere bases 
vertrekken. 
De hoofdpoort van het Amerikaanse 
deel, die halverwege de Kooiweg komt, 
is vrijwel gereed. De wachttoren is 
klaar, de weg ge-asfalteerd en de 
beide helften van het toegangshek 
hangen in de scharnieren. 

Over de bedrijven die op Woensdrecht 
Air Base bouwen komt een nieuwe lijst 
met informatie uit. Die is te bestel
len maandags van 12 -16 uur, tel.070-
457133. Nog steeds komen geheel wit 
geverfde vrachtauto's de basis op. 

Door de haastklus van allerlei veran
deringen aan de infrastruktuur op het 
Nederlandse deel van de basis, is men 
vergeten voldoende leidingen onder 
het wegdek aan te brengen. Nu moet 
een deel van het wegdek weer open
gebroken worden, 

Voor de organisatie van de l2e inter
nationale geweldloze mars voor demi
litarisering. Deze mars die intussen 
een kamp geworden is, is ont-staan 
vanuit de bhoefte om samen te werken 
aan een andere manier van leven met 
elkaar en verantwoord om te gaan met 
natuur en milieu. Er worden direkte 
akties bedacht en uitgevoerd. Van 
straattheater tot het binnendringen 
in een militaire basis. De kampen zijn 
tot nu toe gehouden in Nederland, 
Spanje, Belgie, Duitsland, Denemarken 
en Schotland. Wie helpt? Jettie, tel 
08370-22723 vertelt er graag meer 
ovex:. 
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Het zweefvliegveld zoals het er een 
tijdje geleden uitzag. Inmiddels is 
de vernietiging ervan nog groter. 

' 

blokkade van de basis in Woensdrecht 
op 19 september, georganiseerd door 
BIVAK - Breed Initiatief voor Verder
gaande Akties tegen de Kruisraketten . 

WE LATEN ONS NIET AFSCHRIKKEN! 

ze maken haast met de bouw foto ' s Piet den Bl~nken 
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KALKAR : Kweekreaktor of museum? 

Tussen Emmerich en Rees, aan de over
zijde van de Rijn, die hier nog Rhein 
heet, staat tussen de akkers en de 
weilanden een schuur. In het verleden 
wilden een aantal mensen van deze 
schuur een informatie-centrum maken. 
Uiteraard kreeg men hiervoor geen toe 
stemming; zoiets paste immers niet 
in het bestemmingsplan, dat het ge
bied als landbouwgebied omschreef. 

Zo'n 500 meter verderop staat een 
enorme betonnen kolos. Hierover, of 
beter gezegd hiertegen wilde men in 
het schuurtje informatie geven. Maar 
ook hier bleek Goliath dus bang voor 
David. En niet geheel onterecht; im
mers niet alles verloopt naar wens 
bij de. bouw van de SNR 300 (Snelle 
Natriumgekoelde Reaktor, 300 mega
watt), de kweekreaktor die wordt ge
tussen Nederland, de BRD en België 
op slechts 15 km van de Duits-Neder
landse grens. 

ve vergunningen. 

De Duitse overheid heeft bepaald dat 
het projekt geen totale vergunning 
ineens zou krijgen, maar dat voor 
ieder nieuw gedeelte van de bouw een 
nieuwe deelvergunning aangevraagd 
moest worden. 
Dit maakte het mogelijk tegeu iedere 
deelvergunning beroep aan te tekenen 
en zo een min of meer permanente pro
cedure tegen de bouw van de kweek
reaktor in gang te houden. Dit zoge
naamde Kalkar-proces werd aanvanke
lijk vele jaren gevoerd door JOSEF 
MAAS, ook bekend als boer Maas. Ver
leden jaar werd hij het procederen 
echter moe en stopte ermee. Zijn 
plaats werd overgenomen door Willi
bald Kunisch. 
Hoewel men nooit heeft kunnen berei
ken dat de rechter een afgegeven ver
gunning vernietigdè, werd langs deze 
weg toch veel bereikt. Bij herhaling 
werden de bouwers gedwongen extra 
veiligheidsvoorzieningen aan te bren
gen. Omdat de bouw bovendien door in
terne oorzaken problemen ondervond 
trad er een enorme vertraging op. 
Volgens de oorspronkelijke plannen 
zou de in 1972 begonnen bouw in 1979 
gereed hebben moeten komen. Anno 1986 
wacht men nog altijd op de laatste 
deelvergunningen en is het al niet 
meer zeker dat deze er ooit zullen 
komen. 

De vergunningen moeten worden ver
leend door de deelstaat Nord-Rhein 
Westfalen (NRW). In deze deelstaat 
heeft de SPD de absolute meerderheid 
en vormt er dus de regering. Hier 
werden de de laatste jaren steeds 

OF MUSEUM? 
meer kritiese geluiden t.a.v. Kalkar 
geuit. Kalkar was ooit begonnen als 
experiment en de konklusie dat dit 
experiment mislukt was, leek gerecht
vaardigd. 

Kritiek. 

De kritiek op het Kalkar-projekt kan 
worden toegespitst op 3 punten: 

a. Van de wereldvoorraad uranium is 
slechts een klein gedeelte bruikbaar 
als splijtstof. In de kweekreaktor 
zou men het onbruikbare uranium om
zetten in het wel bruikbare pluto 
nium. Om dit proces op te starten is 
echter ook plutonium nodig. Welnu, 
de reaktor levert uiteindelijk minder 
plutonium af, dan je erin moet stop
pen en je kan dus niet zeggen dat hij·· 
daadwerkelijk kweekt. Nu was het ar
gument om Kalkar te bouwen juist het 
feit dat het hier ging om een kweek
reaktor, zodat één van de belangrijk
ste redenen voor de bouw is weggeval
len. 

b. De veiligheidsrisiko' s. Bij het 
proefdraaien van de reaktor zijn een 
aantal ernstige gebreken aan het 
licht gekomen. Dit ondanks herhaalde 
verzekeringen van de bouwers dat er 
niets mis kon gaan. De koeling zou 
bijvoorbeeld nooit uit kunnen vallen. 
Binnen twee jaar vielen er echter 
twee koel-aggregaten uit. Er zou geen 
olie kunen doordringen in het hoog
radioaktieve primaire systeem van de 
reaktor. Dit is inmiddels ook wel ge
beurd. Het natrium, dat om verschil
lende redenen voor de koeling wordt 
gebruikt, zou ni~t in aanraking kun
nen komen met water of lucht. Als dat 
wel gebeurd ontstaan er hevige reak
tfes en branden. Toch zijn er in Kal
kar al meerdere keren natriumbranden 
voorgekomen. 

Grote vraagtekens werden er ook gezet 
bij een onderzoek door de "Gesell
schaft fÜr Reaktor Sicherheit" (GRS) 
uit KÖln. In het kort kwam dit onder
zoek erop neer dat aan een groot aan
tal deskundigen werd gevraagd, hoe 
groot zij de kans op een groot onge
val achtten. Toen de meeste deskundi
gen tot de konklusie kwamen dat deze 
kans te verwaarlozen was, werd het 
sein bij het GRS op groen gezet. De 
SPD-NRW was echter duidelijk wat be
treft haar konklusie over dit onder
zoek: een soort sociologies onderzoek 
dat volstrekt niet voldoet aan natuur 
wetenschappelijke kriteria. (overi
gens kan ook iedere socioloog de zwak 
ke punten van deze methode aangeven). 
Kritiek op dit onderzoek kwam er ook 
uit onverdachte hoek. 
Rainer Szepan werkte voor het GRS, 
maar brak met dit instituut omdat hij 

zich niet kon verenigen met de werk
wijze ervan. Hoewel hij zeker geen 
principiële tegenstander van kerne
nergie is, is hij van mening dat Kal
kar vanaf de eerste steen opnieuw 
moet worden opgebouwd. Hij wees op 
een aantal grove fouten in de kon
struktie. Deze behoort op gevaarlijke 
punten meervoudig beveiligd te zijn, 
maar dit is lang niet altijd het ge
val. Voor één belangrijke kontrole
ruimte bestaan bijvoorbeeld 3 netjes 
gescheiden luchtaanvoersystemen. Al 
deze drie systemen halen hun lucht 
echter uit het zelfde toevoerkanaal. 
Ook alle pompen die de verschillende 
koelings-en noodkoelingssystemen aan
drijven hangen bij elkaar en wel op 
een plaats waar water en natrium bij 
elkaar kunnen komen. Dit leidt tot 
de eerder genoemde reakties en kan 
dus alle pompen in één keer uitscha
kelen, met alle gevolgen vandien. 
Zo heeft Szepan meerdere 'scenario's 
opgesteld die kunnen leiden tot zware 
ongelukken. Het zwaarste is een zoge
naamd 'Bethe-Taith-ongeval, waarbij 
er meerdere kernexplosies na elkaar 
plaatsvinden. De GRS gaat er vanuit 
dat daarbij niet meer dan 100 mega
joule vrijkomt. De reaktorwand kan 
370 megajoule hebben, dus er lijkt 
geen vuiltje aan de lucht. Wetenschap 
pelijke berekeningen kwamen in 1978 
echter al uit op 220.000 megajoule. 
Dit is uiteraard niet te beveiligen. 
Mocht het daadwerkelijk tot een der
gelijk ongeluk komen, dan verandert 
Kalkar in een enorme atoombom, die 
in staat is half Nederland en Duits
land van de kaart t.e vegen. 
Ook interessant is dat een gedeelte 
van de materialen waarop kritiek is 
uitgeoefend afkomstig is uit Neder
land (b.v. Stork-Hengelo). 

c. Tenslotte kan hier het kosten
aspekt worden genoemd. Bij de eerste 
ramingen in de jaren 60 ging men uit 
van DM 300 miljoen. Bij het begin van 
de bouw in 1973 was dat opgelopen tot 
DM 1,7 miljard en nu al tot boven de 
DM 7 miljard. Het einde van deze 
kostensteiging lijkt nog altijd niet 
in zicht. 

Bondsdag-verkiezingen. 
Eind januari zijn er in Duitsland 
verkiezingen. De SPD heeft voor deze 
verkiezingen Johannes Rau ( de huidi
ge minister-president van Nord Rhein
land/Westfalen (NRW) als lijsttrekker 
naar voren geschoven. Met de ramp in 
Tsjernobyl net achter oe rug, kreeg 
Rau op het SPD/kongres een kans voor 
open doel. tien sprak zich uit vo~r 
de "Einstieg in de Ausstieg", of
tewel de afbouw van alle kernenergie
projekten in de BRD in de komende de
cennia. De SPD stelt daar overigens 
wel enkele voorwaarden aan. Bovendien 
wil de SPD het kernenergieprogramma 

in 10 á 20 jaar afbouwen. De vraag 
is of de SPD ook zo lang aan de macht 
zal zijn om dit door te kunnen voeren 
Met deze kongresui tapraak in de rug 
ligt het voor de hand dat de SPD-NRW 
de laatste deelvergunningen zal wei
geren. De afgifte van deze vergun
ningen is, waarschijnlijk veiligheide 
halve, over de komende verkiezingen 
heengetild. De huidige bondsregering, 
een (CDU/CSU-FDP koalitie is nl. vast 
van plan Kalkar in bedrijf te stellen 
Dat wil zeggen dat zo gauw de SPD-NRW 
met een weigering komt, de regering 
overgaat tot een "Anweisung" ,d.w.z. 
NRW wordt opgelegd de vergunning toch 
af te geven. Het liefst zou de rege
ring deze vergunningen nu al afgeven, 
maar zij moet dus wachten op de deel
staatregering van NRW. 

Dat die Anweisung er komt staat vast. 
Zowel minister Riesenhuber (weten
schap en onderzoek) als minister Wall 
mann (milieu en reaktorveiligheid, 
aangesteld kort na Tsjernobyl) hebben 
zich al in deze richting uitgelaten, 
terwijl minister Bangemann {ekonomie
se zaken) er in zijn energie-nota ook 
vanuit gaat dat Kalkar gaat draaien. 
Slechts als de SPD na de komende ver
kiezingen in de regering komt is het 
gevaar van een AnweisUng verdwenen. 
Als we uitgaan van de situatie dat 
na de verkeizingen de huidige koali
tie aan de macht blijft, ( en daar 
ziet het wel naar uit, de SPD leed 
onlangs in Beieren één van de zwaar
ste nederlagen uit haar geschiedenis) 
is er nog één mogelijkheid die Kalkar 
kan stoppen. De SPD-NRW kan namelijk 
tegen de Anweisung in beroep gaan. 
Dat zou leiden tot een jarenlange ge
rechtelijke procedure. Alleen dit 
jarenlange oponthoud al, betekent het 
einde van Kalkar. De kosten zullen 
erdoor te hoog oplopen. Het is ech
ter maar zeer de vraag of de SPD-NRW 
in beroep zal gaan. Zeker als men 
kort daarvoor een verkiezingsneder
laag geleden heeft. En trouwens, één 
van de hierboven genoemde voorwaarden 
bij de SPD kongresbesluit was dat er 
voldoende ondersteuning voor dit be
sluit moet zijn, ook in de "Bundes
tag". Dit is dus niet waarschijnlijk 
als de huidige regering aan de macht 
blijft. Samenvattend kunnen we stel
len dat het nog lan~ niet zeker is 
dat de SPD Kalkar wel zal sluiten. 

Nederlandse betrokkenheid. 
Hoewel de sleutel tot de al dan niet 
in gebruikname van Kalkar dus waar
schijnlijk in Bondsrepubliek ligt/. 
is de rol van Nederland en Belgie 
zeker niet te onderschatten. De drie 
landen hebben immers met de bouw van 
het projekt een volkenrechtelijke ver 
plichting aangegaan, maar er zijn al 
stemmen opgegaan van verschillende 
zijden dat uittreden wel degelijk mo
gelijk is. 
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Waargaan 
we nou 'nS 
nietnaar 
toe? 

Deze kaart is gemaakt door "Allicht" 
uit Tilburg. Volgend jaar komt 'ie 
in herdruk. 

Ook voor de verschillende partijen 
in Duitsland is het van belang dat 
Nederland duidelijk maakt dat ook wij 
niet meer zijn geïnteresseerd in het 
projekt en dat Duitsland vanuit ons 
land dus geen vervelende konsakwen
ties hoeft te verwachten. Bij stop
zetting van Kalkar zullen de verschil 
lende deelnemende ondernemingen een 
schadeloosstelling eisen. Daaraan zal 
ook Nederland moeten meebetalen. Maar 
ook als Kalkar wel gaat draaien, zal 
dit Nederland nog meer geld kosten 
omdat de centrale nooit rendabel zal 
gaan draaien. 
Geld bijdragen aan schadeloosstel
lingen is in ieder geval beter dan 
aan de aftrendabele exploitatie van 
Kalkar waar zich mogelijk ooit een 
"Tsjernobyl ongeluk" zal voordoen. 

Via Kalkar is Nederland ook betrokken 
bij het Franse Super-Phoenix projekt, 
dat trouwens technologies gezien ver 
voor ligt op Kalkar. Dit betekend dat 
Nederland ook verplicht is plutonium 
aan dit projekt te leveren. Over de 
Super-Phoenix, diens rol in de kern
wapen-produktie en de Nederlandse be
trokkenheid daarbij hebben we in de 
vorige Vredesaktiekrant al geschreven 
Een ander aspekt betreft de betrok
kenheid van de lagere overheid in met 
name oost-Naderland bij de veilig
heidsproblemen van Kalkar. Gebeurt 
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-1. Doel (4) 
2. Mol (2 reactoren, op

werkingsfabriek, opslag 
radioactief afval) 

3. 'l'ihange (3) 
4. Chooz (1, 2 in aanbouw) 

IIIJLOAIWE 

1. Kosloduj (4) 

DDR 
1. Greifswald (4) 
2. Magdeburg/Stendhal (4) 
3. Dresden/Rossendorf (2) 
4. Bartanaleben (plan voor 

zoutkoepelopslag) 
5. Zwickau (uraniummijn) 

FIILAND 

1. Olkilnoto (2) 
2. Loviisa (2) 

FRANKRIJK 

1. Marcoule (3, opwerkings· 
fabriek, kweekreactor) 

2. Caderache (kweekreactor 
Rhapsodie, stilgelegd) 

3. La Hague (opwerking) 
4. Chinon (4) 
5. St. Laurent des Eaux (4) 
6. Monts d'Arrêes (l) 
7. Gravelinea (6) 
8. Cattenom (2) 
9. St. Alban/St. Maurice(2; 
10. Cruas (4) 
11. Pierrelatte (Eurodif-

uraniumverrijking) 
12. Bellevilla sur Loire(2) 
13. Nogent sur Seine (2) 
14. Golfech (2) 
15. Penly (2 gepland) 
16. Flamanville (2) 
17. Paluel (4) 
18. Creys Malvilla (Super-

Phênix kweekreactor) 
19. Bugey (5) 
20. Fessenheim (2) 
21. Dampierre (4) 
22. Tricastin (3) 
23. Blayais (4) 
24. Vendêe (uraniummijn) 
25. Limousin (uraniummijn) 
26. Forez (uraniummijn) 
27. Blanzy (uraniummijn) 
28. Hêrault (uraniummijn) 

GAOOTIIIITT-

1. Windscale/Sellafield 
(opwerkingsfabriek) 

2. Calder Hall (4) 
3. Chapel Cross (4) 
4. Dounreay (1) 
5. Berkeley (2) 
6. Oldbury (2) 
7. Hinkley Point (4) 
8. Bradwell (2) 
9 • Dungene ss ( 4) 

10. Sizewell (2) 
11. Winfrith (1) 
12. Huntersten (4) 
13. Trawnsfynydd (2) 
14. Heysham (4) 
15. 'l'orness Point (2) 
16. Hartlepcol (2) 
17. Wylfa (2) 

HONGARIJE 

1. Paks (4) 
2. Pêcs (uraniummijn) 

ITALIE 

1. Ispra (onderzoeksinsti-
tuut) 

2. Trino Vercellese (1) 
3. Mezzanone di Caorso (1) 
4. Latina (2) 
5. Garigliano (l) 
Plannen voor kerncentrales 
in provincies Puglia, Pie
monte en Lombardije. 

JOEGOILAYE 

1. Krsko ( 1) --1. Borssele (1) 

Zwentendorf. Deze kerncen
trale wordt binnenkort ont
manteld, zonder ooit in be
drijf te zijn geweest. 

POLEN 

1. Zarnowitz (l) -1. Cernavoda (1) met plan 
voor tiental nieuwe kern
centrales 

2. Olt (1) _ ... 
l. Pavilosta (4) 
2. Leningrad (4) 
3. Kola (4) 
4. Rowno (3) 
5. Chernobyl (2) 
6. Kmelnitsky (1) 
De overige tientallen rus
sischa kerncentrales staan 
niet op de kaart. 

IIWIJE 

1. Asco (2) en 
Vandellos (2) 

2. st. Maria de Garona (1) 
3. Valdecaballeros (2) 
4. Almarez (2) 
5. 'l'rillo (2) 
6. Cofrentes (1) 
7. Lemoniz (2) 

----1. Levieee (2) 
2. Dukovany (2) 
3. Jas1ovskê Bohunice (3) 
4. J&chymov (uraniummijn) 

WEST llUIT8LAND 

1. Kalkar (kweekreactor) 
2. Jü1ich (onderzoek) 
3. Lingen (2) 
4. Grundremmingen (2) 
5. Niederaichbach (1) 
6. Grossweizheim (1) 
7. Kahl (1) 
8. Obrigheim (1) 
9. Karlsruhe (onderzoek) 

10. Hamm/Uentrop (1) 
11. Biblis (2) 
12. Mülheim/Kärlich (1) 
13. Gronau (uraniumverrij

king) 
14. Ahaus (opslag radio

actief afval) 
15. Gorleben (definitieve 

opslag in zoutkoepel) 
16. Grohnde (1) 
17. Salzgitter (zoutmijn 

vóor opslag afval) 
18. Brokderf (1) 
19. Landshut/Uhu {2) 
20. Schwandorf· (opwerkings

fabriek gepland) 
21. Meuzenschwand (uranium-

mijn) 
22. Philippeburg (2) 
23. Neekar Westheim (2) 
24. Grafenrheinfeld {1) 
25. Krümmel (1) 
26. Brunsbüttel (1) 
27. Hanau (splijtstof-

stavenfabriek) 
28. Stade (1) 
29. Würgassen (1). 
30. Esensham (1) 

-1. Ringhals ( 4) 
2. Bärseback (2) 
3. Oskarshamm (3) en tij

delijke opslag radio
actiéf afval. 

4. Forsmark (3) en plan 
voor opslag afval in 
graniet --e = kerncentrale (s), uraniumfabriek, enz. A uraniummijn 

~ = opwerkingsfabriek 

2. Dodewaard (1) 
3. Petten (1) 
4. Almelo (uraniumverrij

king) 

1. Kaiseraugust (1) 
2. Leibstadt (1) 
3. Beznau (2) 
4. Gösgen (1) 

er daar namelijk een groot ongeluk, 
dan worden deze lagere overheden ge
acht een werkend rampenplan ter be
scherming van de bevolking te hebben. 
Zo'n rampenplan bestaat nog nergens 
en is in feite een onmogelijkheid. 
Vandaar dat naar aanleiding van het 
kongres "hopen op westenwind" (6 juni 
in Arnhem) een voorbeeldmotie naar 
een groot aantal oost Nederlandse ge
meenten is gestuurd, waarin stelling 
wordt genomen tegen de in gebruikname 
van de kweekreaktor. Het ziet er naar 
uit dat ongeveer de helft van de ge
meenten, wellicht iets meer, positief 
zal reageren. Opmerkelijk is dat daar 
bij een aantal "CDA-gemeenten" uit 
oost-Galderland zitten. (Meer infor
matie: Energie Winkel Nijmegen 080-
237544). 

Waarom doorgaan met Kalkar? 
Na dit betoog rijst de vraag, wie er 
dan nog geÏnteresseerd is in het door 
zetten van het projekt en waarom dan 
wel. 
In de eerste plaats kan hier de mee
bouwende industrie worden genoemd. 
Met het oog op de toekomstige konkur
rentiepositie wil men kunnen wijzen 
op een draaiende centrale en niet op 

5. Arnhem (1) 
6. Delft (1) 

een museum. Trouwens, ook een in
dustrie-natie als Duitsland is niet 
gediend met een mislukt projekt bin
nen haar grenzen. 
Hoewel dus de stroomprijs met ca. 38 
cent drie tot vier maal zo hoog is 
dan de gemiddelde prijs volgens (Kees 
Zijlstra, energiespecialist van de 
Pv.d.A op "hopen OP. Westenwind"), is 
de Rheinisch Westfalische Energiege
sellschaft (RWE), als afnemer van 
Kalkarstroom wel degelijk gebaat bij 
in gebruikname. Ze heeft namelijk 
in het verleden bedongen dat ze de 
stroom tegen een prijs, vergelijkbaar 
met die van andere kerncentrales, in 
mag kopen. 

Len ander belang ligt in de mogelijk
heid om met een kweekreaktor geschikt 
plutonium voor atoomwapens te ver
krijgen. Nu ligt deze kwestie zowel 
in als buiten Duitsland erg gevoelig, 
maar de regering van de Bondsrepu
bliek doet er alles aan om van Duits
land een volwaardig NAVO-lid te maken 
Alleen als volwaardig en loyaal NAVO
lid heeft de BRD de mogelijkheid haar 
militaire status aan haar ekonomiese 
status aan te passen. Wat de ekonomie 
betreft behoort men tot de wereldtop. 
Militair is men sinds de 2e wereld
oorlog geheel afhankelijk van andere 
landen. 

5. Mühleberg ( 1) 
6. Lucens (1, stilgelegd) 

Met de kweekreaktor bij Kalkar heeft 
men een belangrijke schakel in het 
proces van kernwapenproduktie binnen 
de grenzen. (Officieel is de kweek
reaktor er uiteraard alleen voor de 
energie-voorziening). 
Met Kalkar en de opwerkingsfabriek, 
die in Wackersdorf wordt gebouwd, is 
de BRD in staat om kernwapens te ver
vaardigen. Daarmee is nog niet gezegd 
dat dit ook meteen zal gaan gebeuren. 
Duidelijk is wel dat iedereen hiermee 
rekening dient te houden, of men dit 
nu leuk vindt of niet. 

Samenvattend kunnen we stellen dat 
er alle reden is van Kalkar een mu
seum te maken, opdat ons nageslacht 
kan zien hoe het niet moet. Niet al• 
leen is het projekt een gevaar voor 
z'n wijde omgeving een gevaar dat 
niet opweegt tegen de voordelen, voor 
zover die er Überhaubt zijn, maar ook 
is het een onderdeel in de steeds 
verder oplopende bewapeningsspiraal, 

--
Ronald 
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Hoeveel verdraag 
de afdeling 

voor Vrede naar 
de leden van de vaste commissie voor 
Milieubeheer en de fractievoorzitters 
van de partijen in het parlement 
gezonden. Wij vonden hem zo duidelijk 
ter zake kundig en instructief, dat 
wij hem hier graag afdrukken. 

Datum: 24 oktober 1986. 

Geachte Dames/Heren, 

Binnenkort zult U met de regering van 
gedachten wisselen ovèr het Besluit 
Stralenbescherming Kernenergiewet. 
Wij verzoeken U met klem het besluit 
af te wijzen. Waarom het besluit on
aanvaardbaar is, zetten wij hieronder 
uiteen. 

Het besluit is onleesbaar. Evenals 
de Raad van Kerken (zie Hervormd 
Nederland van 18 oktober j.l.)dringen 
wij er op aan dat het Besluit Stralen 
bescherming in begrijpelijk Neder
lands door onafhankelijke deskundigen 
wordt vertaald. 
Bent U ook niet van mening, dat de 
zaak met opzet ingewikkelder is ge
maakt ter misleiding van U en ons? 

Het I.C.R.P.is niet onafhankelijk. 
De verouderde normen van het I.C.R.P. 
(International Commision on Radiolo
gical Protection) zijn als uitgangs
punt genomen voor de normen in het 
besluit. Deze kommissie is, gezien 
haar belangen bij kernenergie, niet 
geloofwaardig. 
Rosalie Bertell, international be
kend stralingsdeskundige , ook bekend 
om haar boek 'No Immediate Danger: 
Prognosis for a Radioactive Earth', 
zou het liefst de internationale 
volksgezondheid helemaal niet toever
trouwd zien aan wetenschappers van 
het I.C.R.P.: " Een organisatie waar
van alle leden hun geld verdienen met 
radioaktivite'it kim natuurlijk nooit 
het belang van de bevolking vertegen
woordigen". 

'Veiligheidsnormen' zijn een illusie, 
In de Kernenergiewet en in het Be
sluit wordt de illusie gewekt dat er 
veiligheidsnormen bepaald kunnen wor
den. Men suggereert dat,zolang wij 
onder de 'veiligheidsnormen' blijven, 
er geen gevaar is. Wij hebben echter 
te maken met stoffen waarvan de radio 
aktiviteit een halfwaardetijd hebben 
die variëert van acht dagen (Jodium 
131) tot 24.000 jaar (Plutonium 239). 
Kunt U ons een antwoord geven op de 
vraag wat U onder veilige norm ver
staat? En bent U niet met ons eens, 
dat er in principe geen veilige norm 
is als het om radioaktiviteit gaat? 

'Veiligheidsnormen' gelden alleen 
voor 'beheersbare' straling. 
In het Besluit wordt onder 'beheers
bare' straling verstaan: radioaktieve 
lozing uit kerncentrales of radioak
tiviteit in voedsel en in bouwmate
rialen voor huizen. De normen gelden 
dus niet voor rampsituaties en voor 
achtergrondstraling. Betekent dit 
niet, dat bedrijven gemakkelijk een 
te hoge dosis radioaktiviteit op re
kening schrijven van de achtergrond
straling? Deze neemt sowieso voort
durend toe, Kunnen wij nog wel spre
ken van 'beheersbaarheid? En wie be
heerst .!@h 
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De 'veiligheidsnorm' van 0,5 rem is 
een misleiding. 
In de regeling die nu in werking 
dreigt te treden, zijri de normen voor 
straling op het gehele lichaàm het
zelfde gebleven •• wij zijn van mening 
dat het een gevaarlijke misleiding 
is om een 1 veiligheidsnorm' te stel
len voor het gehele lichaam. Tenslot
te komt de straling immers op een be
paalde plek (orgaan c.q. lichaams
deel). En, wat blijkt nu, dat de maxi 
male toegestane doses voor afzonder
lijke organen/lichaamsdelen verhoogd 
z1Jn. Voorbeelden: Tritium koncen
treert zich in de testikels en kan 
het nageslacht misvormen (halfwaarde
tijdtijd 12,3 jaar); de toegestane 
dosis wordt vier maal hoger. Stron
tium 90 tast het beenmerg aan (half
waardetijd 28 jaar); de dosis wordt 
acht maal hoger.** 
Het lijkt ons dat de maximaal 'toege
stane' dosis straling in één orgaan
lichaamsdeel is uitgesmeerd over het 
hele lichaam om tot de 'veiligheids
norm' van 0,5 rem te komen. Op deze 
manier wordt er gesuggereerd, dat de 
1 toegestane 1 dosis hetzelfde blijft 
(0,5 rem), maar in werkelijkheid 
wordt deze verhoogd! 
Kunt U ons een verklaring geven waar
om de lijst met maximaal 'toegestane' 
doses voor de meest gevoelige organen 
~ ontbreekt? Wij noemen het mislei
ding. 

••• JIJ nog " • 

De 'veiligheidsnorm' is bedoeld voor 
twee jaar. 
In de toelichting bij de wetstekst 
wordt erKend dat het I.C.R.P. (1981) 
eigenlijk een tiende rem het maximum 
voor de bevolking vindt, Ook in het 
persbericht lezen wij, dat het beleid 
erop gericht zal blijven de limiet 
van 5 mSv voor burgers slechts toe 
te staan gedurende enkele jaren. 
Gemiddeld over het hele leven mag een 
persoon niet meer dan 1 mSv per jaar 
ontvangen. (1 mSv = 0, 1 rem). Wij 
konkluderen hieruit dat de 1 deskun
digen' het erover eens zijn, dat 0,5 
rem te hoog is. Daarom staat er in 
het Besluit dat de 'veiligheidsnorm' 
voor twee jaar geldt. Maar ... U ge
looft toch zeker niet dat wij denken 
dat U gelooft dat dit Besluit na twee 
jaar teruggedraaid wordt? 

MELK DEWITTEM•-tT·tR. 
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Bij de 'veiligheidsnorm' van 0,5 rem 
is uitgegaan van een gezonde andro
gyne persoon van 40 jaar. 
Bent U zich ervan bewust, dat dit 
Besluit uitgaat van een onveilige 
benadering? Waarom worden kinderen 
en ongeborenen niet als uitgangspunt 
genomen? 
In dit verband wijzen wij U erop, dat. 
Dr. Alice Stewart, een internationaal 
erkend gezondheidsdeskundige, aange
toond heeft dat 0,5 rem waaraan 
zwangere vrouwen blootgesteld worden, 
leukemie en kinderkanker doet verdub
belen.*** Dankzij haar onderzoek wor~ 
den er op zwangere vrouwen geen rÖnt
genfoto's meer gemaakt! 
Hoe durft U,. met het eventueel aanne
men van dit Besluit, de toekomst van 
kinderen te vernietigen, In dit ver
band dringen wij erop aan, en in de 
toekomst zullen wij dit vaker doen, 
een onderzoek in te stellen in de om
geving van Borssele en Doodewaard, 

Het ALàRA-principe als uitgangspunt 
genomen. 
In het persbericht staat:" ••• Om de 
stralingsbelasting van de bevolking 
te beperken, hanteert de overheid na
melijk het zogenoemde ALARA-principe. 
Dat wil zeggen dat zij streeft naar 
een stralingsdosis die, rekening hou
dende met economische en sociale fac
to~en, zo laag is als redelijkerwijs 
mogelijk (!_s 1_ow !_s !easonably !_chie
vable)." Het is ons duid-elijk, dat 
puur ekonomische belangen een over
heersende rol spelen. In werkelijk
heid komt het erop neer, dat de stra
lingsbelasting van de bevolking .!.!ll:.
hoogd wordt, zodat er minder kosten 
gemaakt behoeven te worden voor het 
opruimen van radioaktieve vervuiling, 
Vindt U dit geen volksverlakkerij? 

De dosislimieten gelden vo.or indivi
duele leden van de bevolking. 
Zowel in het Besluit als in het pers
bericht wordt er gesproken over indi
viduele dosislimieten, Het komt ons 
voor ,dat het hier eigenlijk gaat om 
het aantal 'toegestane' kankerdoden. 
Dr.Lucas Reijnders zegt hierover het 
volgende: "De norm die de overheid 
stelt is een politieke beslissing. 
De overheid zou moeten zeggen: als 
één op de miljoen mensen dood gaat 
vind ik dat akkoord of één op de hon
derdduizend of wat dan ook." (De 
Kleine Aarde nr.58-1986). 
Is het niet hypocriet om te sprekeiJ, 
van individuele dosislimieten? 
Bovendien is staling niet alleen do
delijk, maar brengt van allerlei 
teweeg:vermiriderd-e weerstand, vroeg
tijdige veroudering, aangeboren af
wijkingen, doodgeboorten, hartafwij
kingen, mongolisme. (Rosalv Bertell 
in 'No Immediate Danger'). 

Het Besluit en de samenleving. 
Een kleine groep 1deskundigen' baga
telliseert in dit Besluit de stra
lingsgevaren om ekonomische belangen 
veilig te stellen. 
In een inerview van Els de Groen met 
Dr.L.Ginjaar, oud-minister van volks
gezondheid en milieuhygiëne en nu 
voorzitter van de Gezondheidsraad, 
zegt de heer Ginjaar: 
"De Gezondheidsraad heeft advies ge
geven, maar het is niet aan ons maat
schappelijke afwegingen te maken, Dat 
moet de samenleving doen". (Hervormd 
Nederland van 18oktober j.l.). 
Laat U zich alleen door het advies 
van de Gezondheidsraad leiden? Zo ja, 
zullen we het woord demokratie dan 
maar schrappen uit het woordenboek? 
Wij wijzen U nog ten overvloede op 
het minderheiderapport van Drs.G.Noo
teboom, ex-lid van de Gezondheidsraad 
Wij, Vrouwen voor Vrede, hebben, na 
bestudering van velerlei informatie, 
onze konklusie getrokken: kernenergie 
moet gestopt worden! En, stralings
doses waaraan de bevolking onvermij
delijk blootstaat als gevolg van eer
dere kernproeven, lozingen, ongeluk
ken in kerncentrales, kernwapens, ra
dioaktief afval enz. moeten zo laag 
mogelijk gemaaKt worden koste wat het 
kost, De meerderheid van de bevolking 
denkt er net zo over, gezien de uit
komsten van de Brede Maatschappelijke 
Diskussie. 
Wij verzoeken U nogmaals dringed het 
Besluit Stralenbescherming Kernener
giewet af te wijzen. 

* R0salie Bertell: No Immediate 
Danger: Prognosis for a Radio
active Earth, Women's Press, 1985 
Londen, 

** Radioactive Discharges in.Britain 
Friends of the Earth-Trust, 1986, 
Londen. 

*** Wise News Communiqe, 13 juni '86. 
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IN VREDESAKTIEKRANT NR.20 (MEI/JUNI 
186) SCHREVEN WE VOOR HET EERST OVER 
ELEKTRO-MAGNETIESE GOLVEN WAARMEE 
VROUWEN IN GREENHAM VANUIT DE MILI
TAIRE BASIS BESTRAALD WORDEN EN DE 
LICHAMELIJKE EN PSYCHIESE EFFEK'rEN DIE 
DAT OP DE VROUWEN HEEF!'. DEZE BESTRA
LING WORDT DOO.R DE GREENHAM VROUWEN 
'ZAPPING' GENOEMD. 
IN DATZELFDE ARTIKEL WERD GESCHREVEN 
DAT DE VS EEN GROOT PROGRAMMA HEBBEN 
VOOR HET ONTWIKKELEN VAN ELEKTRO-MAG
NETIESE WAPENS EN DAT HET AMERIKAANSE 
LEGER VOORSPELT DAT ZE TEGEN HET JAAR 
2000 'LOW-LEVEL MIKROGOLVEN STRALING' 
KUNNEN GEBRUIKEN ALS WAPEN OM TROEPEN 
VAN DE VIJAND TE DESGRIENTEREN EN TE 
DEMORALISEREN. . (DAARMEE ZAL ZEKER OOK 
DE 'BINNENLANDSE VIJAND' BEDOELD WOR
DEN. 
INTUSSEN HEBBEN WE UIT ENGELAND WEER 
NIEUWE INFORMATIE GEHAD, VOORAL OVER 
EEN AANTAL BESTAANDE WAPENS, MAAR OOK 
OVER WAARGENOMEN VERSCHIJNSELEN. DEZE 
NIEUWE INFORMATIE WILLEN WE ONZE LE
ZERESSSEN EN LEZERS NIET ONTHOUDEN. 
DE MEESTE INFORMATIE KOMT VAN DR. RO
SALIE BERTELL, STRALINGSOESKUNDIGE 
EN LID VAN DE INTERNATIONALE KOMMIS
SIE VAN GEZONDHEIDSWERKERSTERS VOOR 
GEZONDHEID EN MENSENRECHTEN. 

Er zijn inmiddels heel wat berichten 
over hoofdpijn, oorpijn, menstruatie
stoornissen e.d. Allemaal van vrouwen 
die normaal nooit dit soort klachten 
hebben. Deze berichten komen niet al~ 
len uit Greenham, maar ook uit andere 
delen van Engeland zoals Molesworth 
en de Salisbury Plains. 
Een zwangere . vrouw was 11 weken te 
vroeg bevallen en har kind is ernstig 
ziek. Het lijdt aan haaruitval, heeft 
problemen met de longen en het hoofd
je is te groot. Twee andere vrouwen 
kregen na 5 maanden zwangerschap een 
miskraam. 
Een vrouw had haar fototoestel met 
filmpje een nacht in een tent laten 
liggen. Het fi~pje bleek daarna be
schadigd te zijn· -en wordt .momenteel 
onderzocht op een universiteit. 
Water dat in plastic vaten wordt be
waard wordt warmer dan de temperatuur 
van de omringende omgeving. (Mikro
golven worden ook gebruikt in de zgn. 
magnetron-oven. Dit soort ovens zie 
je tegenwoordig nogal eens in afhaal
restaurants en worden gebruikt om 
snel iets op te warmen.) 
Door metalen platen schijnt de stra
ling trouwens tegen gehouden te wor
den. De Greenham vrouwen beschermen 
hun kampjes dan ook zo veel mogelijk 
hiermee. 

rf/''''··· 
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NIEUWE FEITEN 

In het artikel in nr. 20 werd nog in 
het midden gelaten of de straling be
wust op de vrouwen werd gericht of 
dat het een gevolg was van werkzaam
heden of proefnemingen op de basis. 
Langzamerhand wordt het steeds zeker
der dat er wel degelijk sprake is van 
een bewust gebruik van deze straling 
tegen de Greenham vrouwen. Hiervoor 
zijn verschillende aanwijzingen: 
Tijdens de eerste jaren dat het vrou
wenkamp in Greenham bestond werd er 
door een steeds groter aantal solda
ten en politie wacht gelopen. Iedere 
50 meter stond een soldaat op wacht 
en vrouwen die langs het hek van de 
basis liepen werden steevast door een 
soldaat aan de andere kant van het 
hek begeleid. Vrij plotseling, rond 
eind 1984 , verdwenen deze soldaten, 
terwijl de kruisraketten nog steeds 
op de basis aanwezig waren. Reden 
hiervoor is mogely~ dat begonnen werd 
met de bestraling van de kampvrouwen. 

Uiteraard was het niet de bedoeling 
dat de soldaten daar zelf ook 
blootgesteld zouden worden, dus moes
ten die teruggetrokken worden. 
Langzamerhand is het Greenham vrouwen 
ook gaan opvallen dat op momenten 
waarop vermoed wordt dat er met stra
ling op ze gericht wordt (sommige 
vrouwen kunnen langzamerhand voelen 
wanneer dat gebeurd) soldaten in hun 
wachthuisjes blijven en dat kort er
voor veel politie en militair perso
neel wordt teruggetrokken. 
Een keer gebeurde het zelfs dat een 
vrouw bij een van de poorten een hart 
aanval kreeg. Toen een soldaat te 
hulp wilde komen schreeuwde een ander 
hem toe: "Idioot. Hij staat aan." 

Ook van de kant van de Amerikaanse 
regering en het leger zijn er aanwij
zingen dat er veranderingen zijn aan
gebracht in het beveiligingssysteem 
van de militaire basis. Een lid van 
het Amerikaanse Congress James M.Jef
fords reageert in een brief van 12 
mei 1986 aan Mel Goertz, een vrouw 
die haar bezorgdheid over de situatie 
in Greenham geuit had, op het feit 
dat onbevoegde burgers (lees: Green
ham vrouwen) de basis opgaan en aktie 
voeren. Vervolgens schrijft hij: "Te
gen het eind van 1985 werden deze il
legale betredingen onder kontrole ge
bracht door verbeterde veiligheids
en versterkingamaatregelen van de Ro
yal Air Force en de lokale politie." 
Deze verbeterde veiligheidsmaatrege
len waren echter gepaard gegaan met 
een vermindering van het bewakings
personeel rond het. hek van de basis. 
De Manchester "Guardian van 10 maart 
1986 geeft hier enige opheldering: 
" ••• de VS gebruikt een systeem om 
binnendringers op te sporen, genaamd 
BISS (Base. Instellation Security Sys
tem oftewel Basis installatie veilig
heidssysteem)." . Dit systeem werkt 
" ••• op een voldoende lage frekwentie 

.om radargolven terug te laten kaatsen 
van een lichaam dat zich in de buurt 
van de. omheining voortbeweegt." 
En de landelijke Guardian schrijft 
diezelfde dag: "Een Engelse versie 
van BISS is een tijd geleden ontwik
keld en in april 1984 door het minis
terie van defensie aangeschaft." De 
lichamelijke klachten van de Greenham 
vrouwen zouden dus wel eens door dit 
systeem veroorzaakt kunnen worden. 

Zoals in het vorige artikel al stond 
aangegeven zijn radar-golven schade
lijk voor de gezondheid. 
In hoorzittingen van het Amerikaanse 
huis van Afgevaardigden over aange
vraagde gelden stelde ene generaal 
Schneidel mbt. de veiligheid op de 
militaire basis in Greenham Common: 
" ... waar het (veiligheids)systeem 
niet volledig voorzien is van de ver
eiste sensoren, hekken en lichten, 
worden mensen toegewezen om deze te
kortkomingen in de uitrusting te kom
penseren." 
Het is aan ons· om te gissen over wat 
voor soort sensoren en licht hij het 
heeft. 
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"'"" "'"" E.M. WAPENS BESTAAN 

Het bestaan van elektro-magnetiese 
wapens en het feit dat ze zelfs ge
propageerd worden door politieorganen 
in Engeland, wordt bevestigd in een 
aantal publikaties. 
In een blád 'Leas lethal weapons" 
(minder dodelijke wapens) van een po
litie-eenheid van de Engelse gemeente 
Manchester wordt het volgende wapen 
aan de man gebracht voor zowel het 
beheersen van menigtes mensen alsook 
het opheffen van een bezetting: 

"De Pbotic Driver - een soort flikker 
licht dat signalen uitzendt in de 
kritieke. reikwijdte van 10-30 Herz. 
Dit kan 1 flikker· ~ tuipen' geven bij 
een deel van de bevolking. Het alge~ 
mene effekt van dit wapen is o.a. 
duizeligheid, benauwdheid en flauw
vallen. De 'photic driver' werd ont
wikkeld door Charles Bovill van de 
nu niet meer bestaande Britse firma 
Allen International •••• Een 'photic 
driver' gebaseerd op infrarood isal
leen s 'nachts bruikbaar. Het vernie
tigt nachtzicht terwijl het prakties 
niet is op te sporen." 

Deze advertentie bevestigt de mede
plichtigheid van de Britse politie 
bij de verkoop en het gebruik van de
ze radio-frekwentie wapens. 
Met een ander wapen - het 'Valkyrie 
frekwentie wapen' -werd geadverteerd 
i.n de Britse Defensie Uitrusting Ca
talogus tot 1983. Daarna werd het er
uit verwijderd op verzoek van de 
Britse minister van defensie. 
In 'Less lethal weapons' wordt ver
meld dat bovengenoemde wapens "ge
.schikt zijn als statiese samenscho
lingen s 'nachts moeten worden opge
broken," Zeer goed toepasbaar op de 
vrouwenkampen rond de basis in Green
ham dus. 
Tenslotte, in 11Less lethal weapons" 
wordt nog een ander wapen beschreven: 
de "Squawk Box" (knars doos) of 
"sound Curdler" (geluid stremsel), 
die door de VS werd ontwikeld voor 
gebruik in de Vietnam oorlog. Dit wa
pen staat nu ter beschikking van de 
poli tie als 'mensen ver jager' • Het 

wapen bestaat uit een versterker, een 
anti-feedback mikrofoon, 2 luidspre
kers met een kapasiteit van ongeveer 
350 Watt en een transistor eenheid 
die twee vlak bij elkaar gelegen fre
kwentles uitzendt. Deze kombinatie 
veroorzaakt een wetenschappelijk ont
wikkeld schel gierend geluid dat 
prakties in het ul trasoniese bereik 
ligt. Die uitvinding is ontworpen om 
duizeligheid en benauwdheid te ver
oorzaken bij iedereen die in de buurt 
van de zenders is. Ten tweede is het 
bedoeld om een massa mensen psycholo
gies van de kaart te brengen als ze 
de mensen in hun midden zien die als 
door een geest géslagen zijn." 

1t Is maar dat we gewaarschuwd zijn. 
In ieder geval wordt in Nederland ook 
met elektromagnetiese apparatuur ge
werkt. Dat blijkt op zich al gevaar
lijk genoeg. 

In de Volkskrant van 5 november jl, 
stond ook een artikel over mikrogol
ven in Greenham. Het artikel wekt de 
schijn dat de zaak objektief belicht 
wordt, maar er wordt uitgegaan van 
feitelijke onjuistheden. 
In het laatste deel van het artikel 
wordt met name. aandacht besteed aan 
het feit dat water door mikrogolven 
aan de kook zou zijn geraakt, Aan 
verschillende deskundigen wordt hier 
kommentaar op gevraagd. Het wordt zo 
gepresenteerd dat het uiteindelijk 
de indruk kan wekken dat wat de vrou
wen uit Greenham beweren allemaal on
zin is. Een beleidsmedewerker-stra
lingsdeskundige van de krijgsmacht 
zegt regelrecht: ''Dat lijkt grote on
zin" (dat water aan de kook is ge
raakt.) "Als die vermogens op de de
monstranten worden losgelaten bete
kent dat een regelrechte aanslag. Dat 
is onvoorstelbaar." (Ons voorstelinga 
vermogen gaat trouwens wel verder dan 
dat.) 
Nog afgezien van het feit dat de door 
de Volkskrant geraadpleegde deskundi
gen allemaal iets met het leger of 
wapenproduktie/onderzoek te maken 
hebben en dus vanuit die belangen 
praten, geeft de ·Volkskrant een ver
keerde voorstelling van zaken. Uit 
de informatie die wij zelf uit Green
ham hebben gekregen is nergens sprake 
van water dat aan de kook raakt. Wel 
wordt melding gemaakt van het feit 
dat er water warmer is geworden dan 
de temperatuur van de omringende om
geving, zoals ook in het stuk hierbo
ven vermeld staat. Dat is wel even 
heel wat anders dan koken dus. Het 
is niet de eerste keer dat de Volks
krant feiten verdraaid weergeeft 
waardoor een verkeerde indruk wordt 
gewekt die ln de meeste gevallen 
(toevallig?) niet bepaald gunstig 
uitpakt voor diegene die zich verzet-
ten tegen deze maatschappij. · 
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Wat is er gebeurd in Reykjavik? Als 
we de media mogen geloven, was er 
sprake van een nobele poging tot we
derzijdse ontwapening, die ons in 
West-Europa misschien verlost had van 
de kruisraketten. Zo een visie op de 
gebeurtenissen heeft veel onduide
lijke kanten, juist voor vredesakti
visten. "We" waren er bijna van af. 
Reden misschien om de Reagen - Gor
batsjov ontmoeting in een bredere 
politieke kontext te plaatsen. Super
machten onderhandelen immers niet om 
"de vrede": er is altijd sprake van 
meerdere belangen die een rol spelen 
in dergelijke onderhandelingen. Vrede 
kan soms goed uitkomen voor een su
permacht, een (kleine) oorlog ook. 
Vrede geeft de mogelijkheid om inter
ne problemen aan te pakken, of lasti
ge zaken die elders in de wereld 
plaatsvinden. 
Een drietal jaren geleden zag het er 
niet naar uit dat de VS en de USSR 
tot onderhandelingen bereid waren. 
Een poging tot onderhandeJ,.ingen over 
de SS-20, Pershing II en kruisraket
ten in Geneva was misgelopen. Het 
neerschieten van een Zuid-Koreaans 
passagiersvliegtuig door de Russiese 
luchtmacht was de aanleiding tot een 
ernstige verkoeling in de relaties 
tussen de twee landen. En in novem
ber 1983 begon de NAVO met de plaat
sing van de kruisraketten en de Per
shing II in West-Europa. 

SABOTAGE POGINGEN 

Toch is er ergens in de afgelopen 
drie jaar sprake geweest van een om
mekeer, -een verandering in de 'poli
tieke kontext.' van de wapenwedloop. 
In november 1985 was deze ontdooiing 
zo ver gevorderd dat er een eerste 
top-ontmoeting tussen de supermachten 
plaatsvond, waar ook de afspraak werd 
gemaakt voor een tweede top, later 
dit jaar. In de zomer raakten de on
derhandelingen in een stroomversnel
ling: de VS bereikten in hun bewape
ningsprogramma de grens die in de ze
ventiger jaren in de zogeaamde SALT 
II onderhandelingen is gesteld aan 
het aantal lanceermiddelen voor kern
wapens die beide supermachten mogen 
plaatsen. 
Het SALT II verdrag is nooit gerati
ficeerd (bevestigd) door de VS, dus 
haû men gewoon door de grens heen 
kunnen gaan. Maar in de loop van dit 
jaar komen er steeds meer opmerke
lijke berichten naar buiten: eerst 
wordt en oude onderzeeboot uit .de 
vaart genomen, als kompensatie voor 
de lancering van een nieuwe.- Dan ont
staan er 'techniese' problemen bij 
het in gebruik nemen van de zoveelste 
B-52 bommenwerper omgebouwd om kruis
raketten te lanceren. (waarmee dus 
ook de SALT II grens gepasseerd werd) 
Het zou, aldus de Amerikaanse auto
riteiten, tot december 1986 of zelfs 
begin '87 kunnen duren voOrdat dit 
'techniese' probleem kon worden opge
lost. Kortom; er is sprake van een 
politiek signaal van de Amerikanen 
aan de Russen, om te onderhandelen. 
Tegelijkertijd komt er schot in de 
onderhandelingen in Stockholm, over 
de kontrole op elkaars troepenbewe
gingen. Eind augustus zien we echter 
een draai in de Amerikaanse houding: 
Een onbelangrijke Russiese spion, de 
heer Zakharov, wordt in New York ge
arresteerd. De Russiese reaktie 
blijft niet uit: Prompt wordt een 
Amerikaanse journalist (naar later 
blijkt, een onbelangrijke Amerikaanse 
spion) in Moskou opgepakt. De poppen 
zijn behoorlijk aan het dansen. 
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Westerse kranten schrijven pagina's 
vol over de noodzaak_om Daniloff vrij 
te krijgen. De haviken in de VS gaan 
zo ver dat ze de ontwapeningaonder
handelingen daarvan afhankelijk stel
len. Een verzoenend artikel in de New 
York Times van 1 september, waarin 
de konsessie-bereidheid van de Ameri
kaanse kant aangaande de strategiese 
kernwapens breed wordt uitgemeten, 
raakt verloren in de opgeklopte storm 
ove1: Daniloff. Gezien de teneur van 
de verhalen in de Amerikaanse pers, 
mag het een wonder heten dat de Rus
siese en Amerikaanse ministers van 
buitenlandse zaken, Sjevardnadze en 
Shultz, toch nog tot overeenstemming 
weten te komen. Half september wordt 
de deal gemaakt. Daniloff en Zakharof 
worden vrijgelaten. 

POLITIEK STEEKSPEL 

Volgt een tweede aanval op de onder
handelaars. De Stockholmse gesprekken 
worden ernstig vertraagd omdat de 
Amerikaanse positie voortijdig uit
lekt,via de New York Times. Toch komt 
het op 21 september tot een akkoord. 
Tegelijkertijd beginnen er berichten 
te verschijnen over sukses in de Ge
neefse onderhandelingen aangaande 
middellange afstandsraketten. Er zou 
overeenstemming zijn over en akkoord, 
volgens welk er 100 SS-20 en 100 Per
shing II en Kruisraketten in West
Europa worden opgesteld. Later wordt 
bekend dat op 19 september Gorbatsjov 
de IJslandse ontmoeting voorstelde 
via een brief aan Reagen, die prompt 
instemt. 
Tussen september en het beruchte IJs
landse weekend verschijnen er veel
vuldige berichten in de pers over 
mogeijke konsessies van beide kanten 
op verschillende gebieden. Voor de 
USSR hoeven Britse en Franse kernwa
pens niet meer mee te tellen; de 
st!ategiese kernwapens zouden gelei- · 
delijk· beperkt kunnen worden; er zat 
schot in de onderhandelingen-over het 
verlengen van het anti-ballistiese 
raket verdrag, West Duiteland's Mini
ster van buitenlandse zaken Genschar 
meldt zelfs dat de VS en de USSR nog 
nooit zo dicht bij een overeenkomst 
voor de middellange afstands raketten 
zijn geweest. 

Op 30 september wordt de IJslandse 
top bekend gemaakt en prompt slaan 
de haviken weer toe. Op 6 of 7 ok
tober verschijnt in de New York Times 
een bericht dat de VS overweegt het 
SALT II verdrag toch maar te doorbre
ken (dmv die ene bommenwerper, die 
nu plotsklaps wel in dienst kan). En 
op de valreep van de ontmoeting van 
de twee regeringsleiders laat het 
Amerikaanse Kongres nog even een 
boodschap de deur uitgaan, De voor
waarden die verbonden waren aan de 
besteding van het Amerikaanse defen
siebudget (waaronder de bevestiging 
van het SALT II verdrag) laat men 
vallen. 

VERDEELDE ELITES 

De top mislukt, "hardliners" aan bei
de kanten krijgen hun zin. Maar hoe 
kon dit gebeuren? Het lijkt me on
waarschijnlijk dat er sprake was van 
een misverstand. De verwoede sabotage 
pogingen aan Amerikaanse en Russiese 
kant (de spionnenjacht en de bericht
geving in de pers) wijzen op grote 
onenigheid binnen de regerende eli
tes. Des te opmerkelijker is het, dat 
er toch nog werd doorgezet door beide 
kanten. 
Voor de USSR was er een groot binnen
lands-politiek belang in het spel: 
De hervorming van de ekonomie, zodat 
het gemiddelde levenspeil van de Rus
siese burger verhoogd kan worden. Dat 
betekent dat er minder bewapend moet 
worden, dus een overeenkomst over 
wapenbeheersing is noodzakelijk. De 
Russiese ekonomie is immers niet in 
staat om een grote nieuwe wapenwed
loop én een verhoging van de welvaart 
aan te kunnen. Aan de andere kant is 
er de druk vanuit de militaire sektor 
die traditioneel elke nieuwe stap in 
de wapenwedloop aan de Amerikaanse 
kant beantwoord wi1 zien door tegen
stappen. 

De leiding van de VS is ook in twee 
kampen gesplitst: Ten eerste diegenen 
die vinden dat er wel genoeg bewapend 
is de afgelopen jaren en dat er maar 
eens wat aan het gigantiese begro
tingstekort van de VS moet worden ge
daan, Ten tweede de harde lijn, die 
in de eerste jaren van Reagan's pre
sidentschap zo een opgang kreeg. Deze 
wil een situatie van overweldigende 
superioriteit over de Sovjet - Unie 
op elk wapengebied, om daarmee kon
sessies op andere· gebieden af te 
dwingen,(Afghanistan, dissidenten, 
uitbreiding van de Amerikaanse in
vloedssfeer). 

Vertegenwoordiger van het eerste kamp 
was Paul Nitze, adviseur van Reagan, 
die in Reykjavik de kans kreeg een 
belangrijke rol te spelen. 
De tweede, veel hardere lijn wordt 
gevolgd door Richard Perle - bijge
naamd "the Prince of Darkness" - en 
onderminister van Defensie. 
Een gedeelte van deze fraktie wil 
blijkbaar ook een 'eerste-klap' ver
mogen voor de Amerikaanse strijd
krachten: De mogelijkheid om alle 
Russiese nukleaire strijdkrachten in 
één klap weg te vagen, zodat ze niets 
meer terug kunnen doen. De enkele o
vergebleven nukleaire wapensystemen 

·' van de Russen zouden dan door het 
1 schild in de ruimte 1 oftewel het 
1 Star Wars 1 plan, moeten worden op
gevangen. 
Aan Amerikaanse en Russiese kant 
geldt nog een overweging, waarschijn
lijk van belang voor de 'vredes' 
frakties van de elite. Een beperking 
van de kernwapenwedloop maakt het mo
gelijk om meer middelen (ekonomies, 
militair) aan te wenden in de in
vloedssferen in de derde wereld. Bij 
de VS valt te denken aan Nicaragua, 
voor de USSR, Afghanistan. Kortom, 
geslaagde vredesonderhandelingen tus~ 
sen de USSR en de USA betekenen oor
log of een voortzetting daarvan voor 
andere landen. 

HAVIKKEN WONNEN VOORLOPIG 

Het lijkt erop alsof de 'haviken' aan 
beide kanten het pleidooi voorlopig 
gewonnen hebben. Daarbij zijn ze ge
holpen door nog een belangrijke gege
ven.'Star Wars' is niet'alleen mili
tair van belang: Het onderzoeks-en 
bewapeningsprogramma wordt gezien als 
een belangrijke stimulans voor het 
Amerikaanse kapitaal. Dit heeft mis
schien de doorslag gegeven in IJs
land, waar immers de Amerikanen koste 
wat kost vasthielden aan Star Wars! 
terwijl de Russen het helemaal weg 
wilde hebben (althans, binnen de la
boratoria). Of de mislukking een rede 
is voor vreugde of verdriet in de 
vredesbeweging is de vraag. Een ver
wijdering van de kruisraketten en 
Pershing II's via een grootmachten 
akkoord zou nauwelijks een militaire 
verandering betekenen in Europa: De 
enkele honderden kruisraketten zijn 
slechts een marginaal gedeelte van 
de totale nukleaire strijdkrachten 
beschikbaar voor de NAVO en Warschau 
Pakt. Voor Nederland heeft de reS~e
ring al beloofd dat ze in zo'n geval 
alsnog de atoomtaak van de F-16 vlieg 
tuigen wil behouden. 
Van essentieel belang is dat de Ame
rikanen, en zij alleen, beslissen in 
hoeverre een nukleaire oorlog in Eu
ropa wordt uitgevochten. NAVO poli
tici hebben steeds beklemtoond dat 
de kruisraketten een Amerikaanse ga
rantie voor West-Europa en voor de 
vrede betekenen. Waarmee ze stelsel
matig vergeten te vermelden dat de 
Amerikanen wel eens heel andere be-
langen zouden kunnen hebben dan de 
Europeanen. Bijvoorbeeld als ze in 
een konflikt elders in de wereld ge
wikkeld zijn en er ter ondersteuning 
een in Europa willen beginnen, of er 
mee dreigen. 

BONDGENOTEN BUITEN SPEL 

In IJsland is weer eens duidelijk ge
worden dat de onderhandelingsvoor
waarden vastgesteld worden door de 
supermachten en niet hun bondgenoten. 
En zeker niet door de bevolkingen van 
de betrokken landen. 
Misschien kwam die machteloosheid van 
de West-europese elities wel terug 
via het konflikt dat zich binnen het 
AFCENT (NAVO) hoofdkwartier te Bruns
sum afspeelde, na de top in IJsland. 
Generaal Berkhof, de vredesbeweging 
wel bekend, werd naar huis gestuurd 
door zijn Westduitse baas, Generaal 

· Chalupa. Het Algemeen Dagblad, ge
volgd -door Vrij Nederland, zocht de 
oorzaak in de ijver die de Nederland
se generaal ten toon spreidde in de 
jacht op Oostduitse spionnen in het 
hoofdkwartier. Zou het niet mogelijk 
zijn dat de 'bondgenoten' de pro
Amerikaanse Star Wars verhalen van 
de generaal na het IJsland debakel 
spuugzat waren? 



HET IJ 

BET VERLOOP VAN DB AKTIEWEEK 

Over oefening "Northern Wed
ding" en het (toen) op komst zijnde 
vlootbezoekaan Amsterdam stond al een 
artikel in de vorige Vredesaktiekrant 
Hie.r willen . we een terugblik geven 
op de aktieweek, de organi sati e, de 
politiek, het effekt van de akties 
en wat er ver der nog staat te gebeu
ren . 

za. 20 sept. de vloot vaart bi nnen. Ruim 200 mensen demonstreren bij de slui-
zen van IJmuiden . 

zo . 21 sept. Grot e demonstratie in. Amsterdam met meer dan 6000 mensen waaron
der veel ouderen . Tegelijkertijd vaart de Botervloot uit met ruim 
50 schepen die. allerlei leuzen tegen de miljoene.n-verslindende 
NAVO meevoeren. 
Aan het eind van de middag wordt het Vredesaktiekamp opgezet en 
s' avonds is daar een toneel en dia voorstelling . De deelname aan 
het tentenkamp valt de hele week tegen . 

1114.22 sept . s'ochtends een inval door de politie in een gekraakt hav~gebouw 
Een Russiese vlag en een spandoek met 'Pearl Harbour now' wordt 
in beslag genome.n. Hierna zijn snel nieuwe vlaggen van CUba, Rus
land en andere "vijanden" gemaakt en opgehangen. ni een demon
stratie z~jn de spullen met sukses terug geeist. s ' avonds de eer
ste druk bezochte diskussie-avond over militarisme en sexisme. 

aff 11 
he<td .... 

di . 23 sept. Verfbommen voor. de CAnadese oorlogeboot "Hurort". Vanaf 1 uur is 
het oorlog in het Scheepvaa.rtmuseum. de marine-top komt lunchen 

en di.neren. Het diner wordt uit protest begeleid d.oor een hels 
kabaal buiten van 2 à 300 aktievoerdersters. 
s'avonds weer een suksesvolle diskussie. Thema: rol van de NAVO. 

wo . 24 sept. bl okkade van de marine-basis, van de kant van de aktievoerder
sters geweldloos. Zonde.r enige aanleiding vall en stillen- knok
ploegen en ME aan. De blokkade-groep hergroepeert en besluiten 
de blokkade verder om te zetten in een lawaai konsert om verdere 
eskalatie in het geweld van de politie te voorkomen. Daarna blok
keert een. piratenvloot de marine basis aan de de andere kant. 
s'avonds de laatste diskussieavon.d. Thema: hoe verder met. de vre
desbeweging? 

DE ORGANISATI E 

Het is, zek.er ook voor de toekomst, 
belangrijk om te kijken naar de orga
nisatievorm die voor "IS BET OOBLOG 
OP BET IJ" gebruikt is. Het was een 
tamelijk uniek gebeuren dat een zo 
grote verscheidenheid aan groepen met 
elkaar heeft kunnen samenwe.rken. Dat 
dit gelukt is, is vooral te danken 
geweest aan de keuze om zeer prákties 
te werk te gaan. Geen ideologiese 
diskussies, maar nadruk op het maken 
van plannen die in verschillende 
groepjes werden uitgewerkt. Verder 
was het belangrijk dat het kommite~ 
al in een vroeg stadium had afgespro
ken om zich van geen enkele aktie, 
buiten het kommi tee o.m gevoerd, te 
zullen distantieren. Dit heeft de wat 
meer radi.kale groepen de mogelijkheid 
gegeven om te kiezen voor meedoen in 
de organisatie van een aantal openba
re en massale akties. van alle akties 
was de inzet de massaliteit en het 

· duidelijk maken van de tegenstand te
gen dergelijke militaire propaganc!a. 

DE ROL VAN DE POLITIEK 

ZOdra het vlootbezoek bekend werd is 
de gemeente benaderd o.m aan de bewo
nerstars van het gebied duidelijkheid 
te verschaffen o ver zaken rond het 
vlootbezoek. Tijdens een gesprek met 
de gemeente- en ma.rine voorlichting 
i s er een a antal dingen toegezegd . 
- er zou een kontaktpersoon van de 

gemeente zijn voor informatie . 
- er zou ge.en helikopter vliegen . 
- er zou ee.n vrije doorvaart i.n de 

haven blijven. 
- de bewonerstars zouden i n principe 

geen hinder ondervinden . 
*iet één van deze toezeggingen is na
gekomen. Er is geen kontakt persoon 
geweest. Oe hele week was er een he
likopter hinderlijk aanwezig. Dag· en 
nacht werd de vloot omgeven door een 
overmacht aan politie, stillen, BVD, 
etc. Het anders zo rustige havenge
bied werd ieder ogenblik bezocht door 
bespieders in auto's, met of zonder 
zwaailicht. Iedere bewonerster of be
zoeke.rster was in principe een ver
dacht persoon en werd gevolgd, gefo
tografeerd en soms provocerend bena
derd. Er is z~lfs . op mensen ingereden 
Op de uitnodiging aan politiek ver
antwoordelijke.n om zelf t e komen kij
ken hoe absurd de ko1ltrole was, hoe 
bewonerstere werden geint.i.mideer d en 
geprovoceerd, is niemand gekomen, 
In opdracht van B&W zijn alle persoon
lijke gegevens van de medewerkereters 
van het Scheepvaartmuseum aan de po
litie doorgespeeld. Dit alles vanwege 
het diner van de marine-top dat daar 
plaats zou vinden. 
Door deze handels wij ze hebben B&W van 
Amsterdam laten blijken dat ze het 
raadsbesluit inzake "Amsterdam kern
wapenvrije gemeente" weigeren uit te 
voeren . PvdA wethouder Walter Etty 
praateerde het zelfs om te zeggen 1 
"Als we niet onderzoeken of er 'kern
wapens aan boord zijn dán weten we 
niet of ze aan boord zijn en dan hoe
ven we ook niets te doen." 

Het is duidelijk geworden dat burge
meester van Thi jn c.s . belang hadden 
bij een vlootbezoek z onde.r akties . 
De militaire show viel samen met. de 
opening van de Stopera (veel i nterna
tionale pers) en het besluit over het 
kand~daatschap voor de Olympiese Spe
len 1992 stond voor de deur . En dan 
zijn demonstraties en andere akties 
nou eenmaa.l een slechte reklame . 
Natuurlijk speelden er nog wel grote-

ook al moeten hie.rvoor beluiten die 
door een mee.rderheid in de gemeente
raad genomen zijn, worden genegeerd, 
is er geen sprake van openbaarheid 
en moet de vrijheid van bewonerstars 
worden beperkt. Oe "bestuurders" van 
Amsterdam zaten niet tegen hun wil 
met het vlootbezoek in hun maag. In 
tegendeeL Ze hebben op a llerlei ma
nieren hun best gedaan om alles vlek
keloos te laten verlopen. 

POSITIEF EFFEKT VAN DE AKTIES 

Wat voor effekt hebben de verschil
lende akties gehad? 
De demonstraties zijn zonder meer 
suksesvol geweest. Oe vloot i s niet 
gezonken, maar bet is aan de militai
ren duidelijk gemaakt dat ze niet 
welkom waren. Het is de marine niet 
gelukt om er een grote reklameshow 
van. oorlogsvoorbereidingen van te ma
ken . Er zijn in de pers veel positie
ve verbalen verschenen over de akties 
en het is niet gelukt aktievoerders 
te provoceren en van de doorsnee Ne
derlander te vervreemden . Integendeel 
Juist de politie verloor haar gezicht 
door voor het oog van de pers meedo
genloos ha.rd tegen geweldloze demon
stranten op t e treden. Een jongen 
werd bij de b~okkade zelfs een dubbe
le beenbreuk geschopt door een stille 
Juist door het militaire vertoon z i jn 
veel mensen aangezet om over het mi
litarisme na te denken en te praten. 
De afgelopen weken zijn er verschil
lende publikatie& verschenen over de 
NAVO, .militarisme en al.l es wat daar
mee te maken heeft. De d.iskussieavon
den in de aktieweek werden ook druk 
bezocht. 
:In ieder geval gaat een aantal mensen 
van verschiilende groepen verder met 
het uitzoeken van gegevens over Am
sterdam als belangrijke plek in de 
NAVO struktuux:, verdere oefeningen, 
verdere militari se.ring e .d. 
Tot· nu toe wordt gedacht aan het uit
brengen van een brosjure. 

NOG MEER NAVO GEWELD 

In de tweede helft van augustus en 
in september 1987 wordt een herfst 
REFORGER oefe.ning ( REturn of FORces 
to GERmany ) gehouden met Nederland 
als doorvoerhaven en oefenterrei n . 
De Reforger oefening zal deze keer 
veel groter z ijn van opzet dan de 
voorgaande jaren. Doorgaans zijn er • 
10 . 000 vs militairen bij betrokken . oo 
I .n 1987 zullen dit er 30.000 zijn. ~ 
Van deze horde worden 15. 000 militai- ! 
ren rechtstreeks naar West Duitsland 8 
gevlogen . De andere 15.000 zulle.n op I< 

Schiphol landen en 5. 000 daarvan wor- .~ 
den daarna doorgevloge.n. In Rotterdam g 
komt tegelijkertijd een groot deel >( 

van het oorlogstuig voor Reforger per ~ 
schip binnen. Dit wordt door 5. 000 ;:: 
Schiphol.-gange.rs opgehaald. Vervol
gens zullen deze troepen onder bege
leiding van het Nationaal Territori-
aal Kommando door zuid Nederland naar 
West Duitsland te trekken. Oe overige 
5.000 militairen zuLlen de depots in 
Coevorden, Vriezenveen, Brunssum, Ter ~ 
Apel en Eygelshoven leeghalen. Ond.er '11 

Brits kommando zal vervolgens in bet ,... 
Northag gebied in West Duitsland een ~ 
gezamenlijke oefening worden gehouden .., 
door Amerikaanse, Belgiese, Duitse, ~-< 

Engelse en Nederlandse militai.ren. J 
Ter afsluiting van Reforger wordt ~ 
daarna de terugtocht aangevangen .c 
richting depots, Rotterdam en Schip- .:l 
hol. Na de oorlog op het IJ lijkt het ~ 
niet waarschijnlijk dat dat ongemerkt ·1'4 

zal verlopen en dat Reforqer als pro
paganda voor de NAVO gebruikt kan 
worden . 

. 
~ 

re belangen ook . Nederland moet im- 1---------------------· 
mers bewijzen een trouw bondgenoot 
van de NAVO te zijn, dus dan moet de 
oorlogsvloot welkom zijn . Dit po.li
tiek-militaire belang gaat vó6r alles 

Met dank aan d.e buurtkra.nt van de 
Ç>ostelijke eilanden waar het meeste 
van deze tekst uit is gehaald . 

11 
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l!l november Brede vrouwenkonferentie met als thema "Ve1.1.igheid .... w1.e be
taald de rekening? (zie verder aankondiging hiernaast.) 

L6 november Volle-maansfeest in woensdrecht. 
Je komt toch ook? Voor vele verrassingen ~taat de omgevir.g bor.9. 

1 december Weer de eerste maandag van de maand en dat betekent dus blokkades 
en demonstraties . Om 12 uur als de BB sirenes gekoncroleerd moe
ten worden staan er weer heel wat mensen in Woensdrecht bij de 
hoofdpoort en nu ook bij de basis in Ha velterberg. Daar liggen 
al kernwapens opgeslagen . Wie meer over de blokkade bij Havelter
berg willen weten kunnen terecht bij Han Horstink, Kampstraat 57, 
Steenwijk . Verzamelen is vóór t waalven bij de afslag Havelterberg 
van rijksweg 32 Leeuwarden-Meppel. 
In Amsterdam wordt nog steeds de maandelijkse sirene-aktie gehou
den op de Dam . Er is dan veel kontakt met omstanders , ook buiten
landers . Inlichtingen bij Vrouwen voor Vrede, Tel : 1..120-8457~1 . 

Overigens, die sirenes loeien niet vanzelf. Het apparaat erachter is ook eni
ge aandacht waard. Zie bv. het verhaal in Bluf! 243 van 7 nov. jl. over de 
inbraak in de BB kommando-bunker in de Memlingstraat in Amsterdam. En natuur
lijk kan iedere groep he,el officieel aan B&W van haar/zijn gemeente vragen 
de schui lkelders te mogen bezichtigen . Dat leverde een tijd geleden in Am
sterdam leuke verrassingen op. 

10 december aktie voor verbod op kernproeven op de dag van de reeheen van de 
mens. Verzamelen op het Malieveld in den Haag, 11 uur. Oe ambas
sades van de vi jf kernmogendheden - de VS, Engeland, Frankrijk , 
de Soviet Unie en China - worden bezocht en er worden protes t 
brieven afgegeven. Aan de frakties van de Tweede Kamer en de Mi
nister van buitenlandse zaken zal gevraagd word~n zich 1.n te zet
ten voor een algeheel verbod op kernproeven . 
Organisatie: Internationaal Vrouwenverbond voor Vrede en Vrijheid 
Kometenlaan Jl , Bilthoven, tel. 030-761545 . 

26 december organiseert het komitee WAAKS (Werkgroep Anti Atoombom en Kern
centrales) weer een manifestatie in sporthal de Meenthe in Steen
wijk, van 12 . 30 - 13.30u. Daarna in optocht naa.r de Havelterberg 
om even bij de kernkoppen op de VS-basis stil te staan . OOk zijn 
daarvoor pendelbussen ingezet . De Meenthe ligt vlak tegenover het 
station Steenwijk en is zodanig gebouwd dat ook rolstoelers geen 
moeilijkheden ondervinden. Voor meer informatie : Geertje Kingma , 
tel. 05210-89435. 

I 
' n 

D1t 1.s oe tl. t el van een pas uitgeko
men klachtenboek over het strafrechL 
en het bajessysteem , uitgebracht door 
Antinor, de vereniging van ouders van 
totaalweigeraars en is geschreven 
door ouders en (ex) totaalweigeraars . 
Het beeld dat de buitenwereld van ba
jessen heeft ( en niet al te streng , 
rechtvaardig en redelijk humanitair 
systeem) blijkt, op het moment dat 
je er echt me te maken krijgt , van 
geen kanten te kloppen . Deze konfron
tatie met de werkelijkheid van het 
bajessysteem bracht bij de meeste 
ouders een schok teweeg . Vanuit die 
ervaring ontstonds dan ook het idee 
om eens wat meer naar buiten te bren
gen over wat er zich binnen de bajes
muren afspeelt, aangezien dat voor 
veel mensen onbekend is en ook vaak 
onbekend blijft . Het klachtenboek 
gaat niet over totaalweigeren , maar 
over wat er gebeurt met mensen die 
te maken krijgen met justitie en e
ventueel in een bajes ~orden opgeslo
ten. 
Het klachtenboek bestaat uit t~ee be
langrijke delen . Allereerst zijn wij 
gaan schrijven vanuit de praktiese 
gang van zaken binnen de bajessen, 
maar we kwamen er al snel op uit dat 

deze praktijk niet los gezien kan 
worden van de rol die het bajes-en
strafrecht-systeem in deze maatschap
pij speelt . Daaruit kwam de vraag. 
naar voren waarom er eigenlijk straf
recht en bajessen bestaan . Allereerst 
zijn er natuurlijk de officiële doel
stellingen zoals die door justitie 
en regeringspartijen als het CDA en 
de VVD worden gepropageerd . Volgens 
deze doelstellingen zou de kriminali
teit bestreden moeten worden door de 
misdadigers af te schrikken ( iets 
dat men generale preventie noemt ) 
en "wanneer dit niet werkt" door mis
dadigers te straffen en vervolgens 
te resocialiseren . Dit resocialiseren 
houdt in dat iemand zich weer zodanig 
aan de normen van deze maatschappij 
aan moet passen dat hij/zij geen kri
mineel gedrag meer zal vertonen. Snel 
en effectief straffen van de misdadi
gers en het uitbouwen van de daarvoor 
bestemde instanties, zoals de politie 
het justitie-apparaat en hetgevange
niswezen, zou misdadigers afschrikken 
en de kriminaliteit terugdringen. 

IJ i t I 7 
net is ~chter al jaren d~idelijk d~t 
de officiele doelstellingen op ge
spannen voet staan met de werkelijk
heid. De werkelijkheid is dat het af
schrikkingseffekt van bajessen nauwe
lijks blijkt te werken , de kr~minali
teit blijkt volgens de officiele ver
halen nog steeds te stijgen. De ver
beterende funktie van de bajessen 
blijkt al helemaal een sprookje te 
zijn; Maar liefst 78 ,3 % van de men
sen die in l984 tot onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf werden veroordeeld 
waren als eens eerder veroordeeld . 

Dit is ook niet zo vreemd als je be
kijkt hoe het er in bajessen werke
lijk aan toe gaat en als je bekijkt 
hoe het voor mensen is om na een tijd 
in de gevangenis· weer vrij te komen . 
Men sluit mensen op in een cel en 
verwacht dat zij leren om op een be
tere manier met andere mensen om te 
gaan. 
Men laat mensen zinloze arbeid ver
richten tegen een hongerloontje en 
verwacht ·sat ze een goeie arbeidsmo
raal krijgen en er wat aan hebben als 
ze vrij komen . Hen neemt binnen de 
bajes mensen de verantwoordelijkheid 
over hun eigen leven af en verwacht 
dat zij zo burgers vol verantwoorde
lijkheidsgevoel worden. Men plaatst 

Op 15 november wordL van 10.00-16 .00u 
in Utrecht een brede vrouwenkonferen
tie gehouden. s ' Ochtends worden er 
een aan~al inleidingen gehouden : 
l .Betty Geugjes: de relatie tussen 

militaire veiligheid en voed 
$elveili.gheid; 

2.Maartje v . PuLten: betaalt zij de 
rekening? De sociale en eko
nomiese posiLie van vrouwen 
wereldwijd . 

3.Jaos Schaap: Vrouw en ~lacht; hoe 
kunnen vrouwen een andere 
ekonomiese en vredespolitiek 
beinvloeden? 

s 'middags zijn er kreatieve werkgroe
pen en ~iskussiewerkg1·oepen in aan
sluiLing op de 3e j nleiding s' och
Leads . Verdere informaLie over de dag 
bj j ~el Baart 030-762031 

Tneke van Z~>•eden 020 . 420379 
plaats : H. v .d . VlisL Scholengemeen-

schap , Amerikalaan 109, Utrecht . 
Te bereiken vanaf Centraal Station 
Utrecht met bus 7, uitstappen bij 
halte 'Churchillaan'. 
Kinderopvang is aanwezig . 

• •• 

Een nieuwe aktuele brosjure waarin 
alles staat over het militarisme in 
de provincie Utrecht. Oe brosjure be
staat uit twee delen . Het eerste deel 
bevat stukken over o.a . oefenterrei
nen , civiele verdediging , ASCON 
straalverbindingsnet, Soesterberg en 
voor de provincie specifieke legeron
derdelen zoals de mariniers en de BSB 

mensen in eer. sit~atic ~aürin ze dcor 
lopend met machtsmisbruik van bajes
personeel te maken hebben en tegen 
een ondoordringbare hiërarchie aan
lopen en verwacht dat men die mensen 
zo rechtvaardigheidsgevoel bij brengt. 
Door allerlei maatregelen (b.v. visi
tatie) worden mensen binnen de bajes 
vernederd en toch verwacht men een 
groot gevoe van eigenwaarde als ze 
weer vrij komen. Men konfronteert 
mensen met een doorlopend gebrek aan 
privacy en totale kontrole en ver
wacht dat ze buiten de bajes de pri
vacy van anderen zullen respecteren . 

In dit klachtenboek gaan we verder 
in op die praktiese gang van zaken 
binnen de bajessen . De voorbeelden 
en beschri jvingen maken duidelijk 
welke misstanden er binnen de bajes
sen heersen en wat deze misstanden 
betekenen voor de mensen die vast 
zitten . 
Hierbij gaan we in op zaken als : 
machtsmisbruik van personeel , de hiër 
archie en willekeur die binnen een 
bajes heerst, disciplinaire straffen 
en maatregelen , het beklagrecht, het 
gebrek aan privacy , de arbeid, de 
kontakten met buiten , de (on)-gezond
heidszorg en hygiëne, de voeding , de 

Dit is het doel van de gelijknamige 
aktiegroep, die op 24 t/m 26 april 
1987 een tentenkamp organiseert bij 
de kerncentrale in Borssele. Medewer
king wordt o.a . verleend door het 
Landelijk Platform tegen kernenergie, 
iandelijk overleg van basisgroepen, 
BONK , Zeeuws Vredesplatform, e .d . 
Deze data zijn gekozen om de ramp in 
Tsjernobyl te herdenken en er de aan
dacht op te vestigen dat Borssele -
met 450 MW - de grootste kerncentra

le in Nederland is . Oe splijtstaven 
uit Borssele worden gebruikt in de 
Franse atoombewapening en het is de 
aangewezen plek voor de ' tijdelijke' 
opslag van radioaktief afval. 
Tijdens het tentenkamp zal worden ge
zorgd voor grote tenten waar o.a. ook 
vergaderingen kunnen plaats vinden. 
Het hele kompleks van de kerncentrale 
zal - in ploegendienst - gedurende 
28 uur door de deelnemers aan het 
kamp geblokkeerd worden. Er staat een 
uitgebreid kultureel programma op 
stapel en sprekers uit vele landen 
worden uitgenodigd . Wie er meer over 
wil weten Sweers de Landastr . 73 
Arnhem, tel. 085- 514957, dinsdags en 
vrijdags van 14.00-17.00u. 

Het tweede gedeelte bevat een uitge
breide liJst van alle militaire en 
civiele verdediging-lokaties in de 
stad en prov1.ncie Utrecht. Ook bevat 
het een lijst met bedrijven die wa
pens produceren of aan defensie leve
ren . 
Te bestellen door f7 ,50 (inkl. porto) 
over te maken op giro 355 28 23 t.n .v 
WAM te Utrecht. 

fouill~:ring , het vis i teren; de raz
zia's, geld en kantinezaken , de post
regeling, de gedetineerdencommissies, 
het kontakt met advokaten, enz. 

De verhalen en beschrijvingen hiero
ver zijn deels gestoeld op onze eigen 
ervaringen en deels op die van andere 
mensen die vast hebben gezeten (of 
zitten) , of op een andere manier met 
het bajessysteem te maken hebben ge
had . Wanneer je deze ervaringen met 
het gevangeniswezen en de recidive
cijfers ( mensen die herhaaldelijk 
veroordeeld zijn ) en kriminaliteits
cijfers bekijkt, dan blijkt dat geen 
van alle officiële doelstellingen 
ooit bereikt zijn, noch ooit zullen 
worden. Overigens is dit niets nieuws 
al twee eeuwen geleden was er heftige 
kritiek op het opzetten van het straf 
rechtsysteem en gevangeniswezen en 
in feite is deze kritiek i n de loop 
van de tijd alleen maar terechter ge
worden. Naast de kritiek op de prak
tiese gang van zaken binnen bajessen. 
gaan we in deze brochure daarom ook 
dieper in op het ontstaan van het 
strafrecht en gevangeniswezen. We 
gaan op zoek naar het werkelijke nut 
van dit aan alle kanten falende sy
steem. \~ant dat het ergens een nut 
moet hebben voor deze maatschappij 
zal duidelijk zijn. Wat is anders de 
reden om iemand in een gevangenis op 
te sluiten terwijl dat deze maat
schappij zo 'n 4 á 5 honderd gulen 
per dag kost? 

Het klachtenboek is te bestellen door 
overmaking van f 9 , 50 ( f5 + f4 , 50 
portokosten) op giro 3441231 t .n.v. 
P.C.Poort, Rosmalen , o . v.v . 
" Klachtenboek ". Het klachtenboek 
is ook verkrijgbaar bij de betere 
boekhandels. 

.-.-.-. 
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