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REOAKSIONEEL 

ZONDAGNACHT OM U U R : 

leggen we de laatste hand un de AFVAl. die 
nu voor jul He neus llgt.Ondanks het laU uur 
toch nog een tev1'1!den gevoel : wede,... hebben 
we ons tunnen ontreklten un Mt euvel waar zo· 
vele ~AJ.lEN aa11 geleden hebben, n.l . het te 
laat of zelfs zeer laat ult~-n.Slnds de laat
ste J •unden vlot het een stuk beter. 
Eon nog beter gevoel btkrulpt ons als we zien 
hoe driftig aktievoerend Nederland tn de weer ts. 
AtOOIIVrijstutjes bloeien, plaatselijke groepen 
tegen nieuwe kernc:entrales vliegen •1s paddt· 
stoelen uit de grond, de basisgroepen voeren ook 
weer aktie, en er ziJn ulfs ...,sen dte nog een 
ibOMIMflt op dl t b hd wlll en hebben. 
0 , Hoe sdloal l.acbt crw doeat "".,..., ~. 
iJ ~ tow~ar ieta 111)01~ op d'aard ? 
Zo dat was het dm weer wur het onze ze 1 fbevre
dlging ungut .Zeg nou zelf, elke her in die re· 
daktionelen dat gezeur over geld, ~~eclewerkernters 
etc. gaat toch ook eens vervelen? 
OEPS! daar zit weer een spatter .... (tlpel).Oe tl· 
paxklodders stun overal, dit OOidat het correctie
lint op Is en er geen winkels zondagnacht ~ 4 
uur open zljn.lle vildon nog dt woning van de be· 
ntdenbuunun Insluipen, OOidat daar zo •n lint ligt. 
Mur met al die burgerwachten enzo hobben we het 
roaar niet gedaan. Bovendien zijn we vergeten de 
1~-outspullen van AFVAl. 23 op te halen bij dt druk· 
ker. Oot betekend dus toch weer lay-outen op ONan· 
dag· in ieder gevol de voorkant.En daarbovenop 
gut zo direkt de houtkachel uit, OOidat het hout op 
is en we wel ~~et een clrhlzng willen gaan zagen, 
•ar ach ja die sociale controle is hlor zo benau· 
.,.nd M.811Jkbaar -un er nog ... r ~~ensen behal
vo ons de volgende ochtend op ~ weer te gun wer
~en. Ooartussen door snellen diverse reduitloden 
111tt kletsnatte foto's door het huls die zij op al
le stoelen,tafels en wat niet ....,r IlOgelijk Is 
schijnen to-ten leggen .Waarbij ik mij hel.,..al 
niet laat verleiden tot een verhandeling ovor wat 
dt katten doen.En als jo dacht dat we vel alle be
loofde kopy zouden hebbon cq de beloofde foto's 
don heb je het •ls . En list but not least houden 
boet redaktlo's er Met op.Maar voor dt rest goot 
alles goed. 
Ach ja, je voe 1 t het wo 1. We willen opnieuw vragen 
naar n1f'\llltt llltdtwerhrssters 11 .n. nur togtheten 
correspondenten (M/V) gestationeerd bij of rond de 
plutsen waar kerncentralts en/of kernwapens drei· 
gen te kOllen of er al staan.Aarzel niet, schrijf. 
Zoals je ziet kan je een onbegl'1!nsd vertrouwen heb• 
ben in de organisatlt van de Stichting AFVAL. 
Maar ook als jo iots gowoon leuks hebt zien wt je 

~!~~':::r:a!~~!i gebruikelijke verslag van 
dt stand van de penningen.Ookal groeit het abonnee· 
btstan~ gostadig .. ar zeker, ook de schulden vertonen 
dl••olfde neiging . Ra. ra. hoe ken dit? 
Welnu eigenlijk is de abonn .... ntsprljs van I 2D,- per 
10 n.-rs een foute boel voor ons.E lk ni- n.-r, 
betekend voor ons •instens I 300,• tekort .Oe enig• ... 
nier 011 dat weer goed te ,..ken is ~ 11ir>stens 100 
n~rs In de losse vertoop te draa1tn .Soas gut dat. 
s,.. ochter ook ntot.ln dit laatste gevalle<> •ltun 
.,. dus •t een kl tlnt strop, vandur dus.En dan hel> 
tk het nog niet eens over de vele 1'1!1skosten,foto
ontwlkke11n!jSkosten onzovoorts, die betalen we dus 
zelf.Nee er zit echt niets anders op ~ •et ingang 
van dit n.-r onzo aboMementsprijs te verhogen tot 
I 25,· per 10 n~~~~~~trs. 
Net ~~<>ge duidelijk zijn dat wij er in het geheel geen 
bezwur hebben tegen 110tr losse verkoop.Wil jij in 
jouw plaats dit probtren, bel ons dan op. dan sturen 
..e een aantal nu.ers . 
Oja op de voorpagiM v•n AFVAl. 23 stond een 1100le fo· 
to onderaan.Je vroeg je •isschltn af wot htt voorstel· 
de .Hitrbij de oplossing: Oe afvalbergen van veranad 
uronhn op het torrein van de UCN Al11tlo. . 
Een çeep ui~ de 11) t van mede~rs :Hsra ,~'red, Oue~. 
PiJn,Henk,NieiV ,'l'r\4' ,Stella ,Ri.jkert ,Ari.ame,Erica,Bert, 
em. &> onze grenz.el.ooe <1/lnk aan de druld«n' van de Elvat • 

wmt Je UlO on ll'4al' ah klallt ~ebben. 

l'l'8d 

TERUG IN DODEWAARD 

geslaagde aktie 
Voor het eerst sinds 21 jaar is er weer een aktie bij de 
kerncentrale te Oodewurd gehouden.Op vrijdag 9 novtllber 
blok~eerden een rut• 100 aktievoerderssurs van IS.JO tot 
16.30 de ingang van de kerncentrale. 
Hot ging hier on een geheiMe aktle . Ooa...,. werdtn er 
slechts een beperkt aantal groepen ingeli~ht en dit ook 
slechts S dagen voor de aktie, 
Juist dan Is het balen van de bovenste plank als Je hoort 
hoe de VPRO-radio 0111 I uur die vrijdag litt C>Oroepen dat 
zij •er om 3 uur in zouden komen mot een lif.,.verslag van 
een aktie in Dodewaard" !Zo'n st.,.iteit is onvergevelijk 
dit te...r daar de aanwezige VPRO-vershggtver ,naar ei· 
gen zeggen, toch ocht tegon Hllvorsuo had gezegd dat het 
ten geheiM aktie betrof.Htt is 10isschien uar goed dot tr 
zo weinig •nsen luistoren naar de VPRO-radio, lut staan 
dat er polltie luister LToch werd dit bericht opgevangen 
In Dodewaard door de politie (of te wenion getipt), waal"-

g:Î;k~~·b;t:ke~d;"d;~t;i!;h;:O:i:'i~1Je '7;~1r;:;~-· 
aut-tlsclle wegvers~rrlng omhoog was en dat er 3 bewa
kers noet evenzovele honden de Ingang versperden.Oe poli
tie telf zorgde voor een rondrijdend busje In de buurt 
van de verz..,.lplek (ten oosten van de kerncentrale) en 
""busje aan dt wesuljde ~dur het personetl dat wil · 
de gun wtr~en op te vangen,Julst het ontl>1'1!ken van H.E. 
en het •t 8001te kunnon opt.--len van polltie geeft 
aij de indruk dat onze aktio dus niet eerder is uit gelekt 
vanuit onze eigen kring.Htl-•1 sluiUnd is dit bewijs 
niet, 01aar het geeft de aksievoerder toch wel ..,.d. 
Oe blokkade zelf verliep ongevur als gepland; zonder 
tnige 010eite wisten do busjes en de twee grote bussen en 
een groep fletsers uit Wagenlngon vaNf de verzamelplek 
de cantrolt te btreiktn.Ook bleek dat de door ons ~~tegeno
lltn pers In redelijkt getale wn k-n opdagen, 
Uitstekend was de bus van de lladdenze...vereniging die In 
een stencil uitlegde clat tij voortaan ook IIH zullen doen 
aan •ntl-kernenorgie-akties.Zeker als In de Polders of in 
dt EenSIIOnd er .." nltuwt kerncentrale zou k-n. Die bus 
verzorgde ons llltt koffie en draaide plaatjes door hun 
1u1dsp1'1!kers,Na plus •inus een ~artier verscheen een 

tweetal bl i kken lift polltt-nsen, later kwa~~tn er nog 
twee blikken M.E. bij,Hoe het k011t weet ik niet,1111ar wel• 
licht Is In die 2! jaar het politiekorps dusdanig vernieuwd dat 
ze niet eens 100er veten hot ze een Mtnse11Jke blokkade 
800ten oprut•n.Eerst werd .. t pijn en -lte een deel 
van de blokkerderssters weggesleurd, uar u vergaten een 
kordon te ~~aken zodat ledereen weer terug k0<1 gun zitten. 
Foute boel dus.Nog verroakelljker werd het toen ze probeer· 
den de S rijen dikke blokkade vanaf de achterkant als een 
soort kleedje op te rollen,Veel geruk en getrot en .. ar 
proljeren die aktlevoerderssters over de daarvoor zittend• 
rij heen te gooien.Htl.,.aal foute boel dus.En dt tijd ver 
streek ~~aa r,Uiteindelljk werd aangekondigd dat ze nu toch 
tcht net de wapenstok zouden gaan slaan, dot wu het IIOI· 
Mtnt 0111 .. t z'n alltn op te staan en de aktie te bel!indi-
gen. 

doe t stellingen gehaald 
One Oo<Jewaar"d-aklle I~ n1et lOM.~r een akt1t. opr1s p1ng 
laat staan een 'laatste stui ptrek~tng• ven wat ooit een 
Dodewaard- gaat-Dicht beweging is geweest.ln tegendeel : 
ffn van de belangrijkste doelstellingen van de aktie was 
hot doorbreken ven de Jarenlange aktie-stilte In Dodewaard 
Get als bedoeling htt startschot te geven voor een serie 
oktles in Oodtwurd,Voor dit stol'tschot wilden we expres 
ttn niet te groot aantal •nsen .oblliseron ..:lat we ... r 
belang hKhtten ••n een snolle en nltt te ingewikkelde 
aktie, die bovendien gehei11 lilOOSt blijven.Met een beetje 
... tte had het aantal aktievoerderssters veel groter kun
nen zijn, ik heb al Hn groot· aantal •nson gehoord die 
de volgende keer wel Ingelicht willen worden. KortOIII een 
ektle·basls Is wel degelfjk aanwezig. 
Een andere doelstelling van de voorbereldingsgroep wu .. 
nu te kiezen voor een 'zachte blokkide' 011 zo de speel
rulate te kunnon krolren ~ weer terug te kunnen k-n en 
hngu .... ar zeker de clrvk opniew op te voeren.Net nu 
al laten zien tot hoever het achterste van onze tong zou 
goan had wellicht ervoor gezorgd dat wt M de aktie onze 
wonden konden gaan likken en het vervolg dus in een IIIJ)Is· 
se zou verkeren,Bovendien zochten we 11tt n- publiciteit. 
Ik denk dat we die hebben gellaa ld .Hopelljk worden hiervan 
de 'oude Oodewaard-gangers" weer wakker In het besef dat 
het weer tijd wordt dat zij zich weer laten hol'1!n.Niet al
leen llltt de strijd gevoerd worden tegen IlOgelijke nieu
we komcentrales .. ar ook aoet de • .. atschappelijke dis· 
kuss it• weer terug kc.rn waar we gebleven varer~: n. l. 
bij de vraag of de huidige kemantrole's dicht ... ten 
of niet. 
Tot slot hadden we do doelstelling dat de hemleuwde aan
dacht voor Dodewaard ook tot nieuw enthousiasllt zou leiden 
in de regio rond de kernoentrale.Yoor drie~art ~-n de 
aktievoerderssters uit de regio Gelderhnd,Ook ~onden we op 
hulp rekenen van aensen uit Dodewaard, 

hoe verder 
Ho de oktle zijn .,. ( tervg)gekeerd naar Arnhtll waar we, 
zo goed en zo kwaad ah het ging, dirokt al een overleg 
startt,.~ te kljken hoe we verder zouden kunnon gaan. 
Voorll wilden we zo oen nieuwe voorbereidlngsgroep opstar
ten vooral afkOOIStlg uit de regio Gelderland. 
Weliswaar is er een nieuwe voorbereidingsgroep, •aar het 
viel toch we l tegen 0111 buisgroepen uit dt regio nog -r 
dan bij de gevoerde aktie te bet1'1!kkM bij de voorbert1· 
ding van een nteuwo aktie, 
ldeel!n hoe het verder aoet ware<> er durentegen wel in over
vloed,lle k011tn in leder geval ttrug, uar dan lltt ... r en 
die aktie zal een stapje verder gaan.Ooarnaast voelden een 
aantal .. nsen ervoor 011 te worken aan een aktie waarbij op 
Hn dag (of 4 opHnvolgende dagen) aktits te vooren bij de 
bestaande kernenergle-objKten. 
Nu al gaan werken aan een nieuwe grote openbare aktie zo
als een 1-dngse blokkade, vonden de liftsten te snel.Voor· 
dat dat weer kan zullon we eerst nog een paar tussens tap
pen 1n de vor11 nn akties IlOeten organiseren. 
loch kan het geen kwaad ~ nu al te denkon ovtr het wan
neer en de V01'111 voor ten nt~ opf'fêla_,,. un te kondigen 
aktie In Dodewaard, 

Fred 
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toN op fIftg ta Itc.n. on,..,.... 20 -.nl.~
er bun hlfldeft un 'tOl. Ol vertDIICI VUl obl1gd1n ...
paspoorten. het b1JhoudIt\ v.... adres"" vaA de tloulMrs
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tli 6tc:entral1HreIl. Dit .-t be,..tkt wo..... door een
landelijk Mblert op te rldltell, lAarbt_ -..sen
in het hll. land ut1ef wordIIl voor A~Jstaat.
Er ..teil ..rodere .rt.oopplaatHft It_, ar _t
in dIft linde ..r gMuI'l wordIft aan publ1cU.1t. Ook
het ZIMIt" ftUr grond bift beter door ..sen ter plaatu
gadaarl worden. IfjvoorbMld doof' .nSlft dia in dl
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Atoom Vrijstaat-netwerk
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Cor1nne

Toen In Hervonad Nederland stond dat wij grllg appeltaart
lusten, konden wij ons het weekend durna ongans eten aan
yljf appeltaarten.
Buiten uarten, sjokoladeplSu. Franse kaas, huelnoot sjo
koladerepen en wUn, hltbben we eigenlijk nog IIl!Ir be
hoefte liln:
droog hout, grote stukken landbouwpllSt1k ,dekens,plraplu's
waterdfchte kisten, gereedschap, kaarsen, fakkels en geld
(ons gtronur-er 15: ~332968 tnv Nfek van Essen,Vredesakt1e
kllllP hoogertleide).
Daarbuiten is het Allerbelangrljkste:lllensen die 1angsk~n.
zou.r een uurtje of een paar dagen 011 lIIel! te helpen bouwen
en denken over het kllllp, akUes enzovoorts. Er is altljd
Yin .lles te doen. En post 15 ook .lt1jd leuk: adres 15 ge
woon ·Vredesakt1ekllllP Koogerbelde·.

Ook k.e het wel eens YOOr dit LB'ers inbun vrfje tijd btj
de bunker koffie koIIII'n drinken en er MTl redelfjk gHprek
valt te voeren,
Haar over 't all-en zljn we 'lOOI' hun 'kex-unhten, klnker
wijven en 1I0000f elen'.
Iedere week worden nu zowel het bos- als het bunker VAK
lIIinstens 1 keer ontruiM.Nleuw hierblj ls dat. politie
nu zelfs de brutaliteit heeft 011 de spullen die ze fn
beslag nellln lIlteen te vernletigen.Rede te ...r steun te
laten bltjken.Ond.nks illles bl1jven dl VAKken n.tuurlijk
onyerzettel1jk doorgaan.

Onze kontakten IIlIt de luchtlllchtbeWlk1ng ILB) verlopen
wfsselend.Heth.ngt een beetje af van de 1 chtfng wachtlo-

rn~~ week dat de VVDM fn de publ1cfte1t bracht dat de sol
daten die in Woensdrecht IIIOISten pchtlopen bedreigde:)
werden door vredesakthlsten, werden wij bedreigd door de
LB.In liet BosV'k waren LB'ers buiten öe blSfs gekOMn en
zfjn Ill!fIsen geslagen,
~fj de bunker zijn .ij twee weken 1.ng slnachts hstfg~
va llen door U'ers die vanaf de basfs steMn, vuurwerk en
eieren richting bunker goolden en 0tLS nachten lang wakker
hielden lilt dOll geschreew en gr.;ctleld.

:ti",

Eln ..nul weken geleden fs ooor Mrt en Joost de
zen_ast 36 uur bezet gehouden. ".dat ze uit zich
zelf naar beneden zijn gek..n, ..nlen ze door de
luchtaachtbewaklng opgepakt. Wat niet ln de kranten
heeft gestaan ls dat Joost en Bert in de IIIIresjosee
kueme 1I1shandeld zljn.
Stlflls vaker zfe je dat nensen n. Hn ahie, eel.aal
opgesloten. lIard aangepakt worden. (VVD-bezettlng,
"IBO-aks1e, totulwe1gerurs, Woensdrecht).
Bert .'11 deze terreur In het yervolgingsbeleid
dMY !lIz_nl1jke .hies (bv zwartboek) aanpakken.
lijn tel: 080-555770.
Dertig septl!lllber was de openbare verkoop Yan de
basts. [I' waren zo'n Ulchtfg kOOlJlustflen op deze
regenachtige dag. Op zlch wu het een euk fdee
OM de buis d.n.v. vlrkoop in Hn d'9 ti laten
v.,-dwijnen. lilt ontbrak ons dl1 dag Kht.,. I«l
bietje aan konkrltl plannen,OoIc de LuchtMdlt·
Beweging (LB) werkte niet Idlt llllk .... lo glUIIIf
." lrolpje de basis .opl1ep ~ rustlg uit te zoeken wat
ze • lden kopen, kwilll de LB liet knuppels en oollden en .r
restHrden hen.Toch ...ren er wel groepjes die een lIur
o~r de buts wandelden en zelfs bij de hoofdpoort aankwa
_n OM te vragen of ze er weer u1taochten.
Door cie steungroep uit Gronlngen was er op 21 lM:toilar
een .ks1e georganiseerd. De bedoeling was de ,..stantln Yin
de basis e- te toveren in een schitterend open lucht ....
Seufl (versieren, ve .....en).Wijs gworden door 30 sept_er
stierf het deze dl9 v.n de ••red\aUSSfle (btnnen en buiten
de buis), Luchtllechtllewaking, stfllen en:>polltil,EIn stll
le IlOIt ult gun zien nul' een andere bun, w.nt het groep
je wat hij MOISt gun volgen had dat in de gaten zoclat de
rollen OMgedru1d werd&n en h" gevolgd werd.
Er is wel lMt geschilderd en dergel1jke,'lur op dit _nt
ziet de buis er nog net zo troosteloos ult als .ltijd.
kwa beton & natodrud.
Ook gun er nog regelnaUg .nsen de buis op. Voor zonur
een or1l!nterend wandeHngetje, of OM wat ...ren of landing
banen te yersleren liet een yredes- of ander teken,
En elke eerste llllandag viln de ...nd, als 4e sirenes loei
en, va 11 en we dood voor het gtlMIentehu15.

Onze 1IIIl!sh tij~ gaat zitten ln het draalende houden
van het kaMp. lorgen dat er droog hout is 011 op
te koken, water halen, vuur aa-aken, zorgen dilt
je niet nat regent enzovoorts (toen .1k eén paar
dagen in een huts was voelde-ik lIe een soort tat
weule toen er Z<allilr WIl'" water uit de kraan.IcwaII).
Toch zljn er de hatste tljd nog wat aksies geweest,
ook 011 de"basis te laten voelen dat we er nog steeds
zljn,

aksies

V.n een afstlnd konden we toezien hoe veertig kerels
van de pol1tie, een betonbedrijf, de brandweer en
geMeentewerken bezig waren het gat 1n de bunker
vol te storten. Tot 9 uur'.s ilyonds WilS een deel
van de Koo)'ltlg il1-1een voor kbJ)bewonersters .fge·
sloten. Door een politieagent werd letterlijk ge
zegd dat 'alleen.lllnsen geOl"\llt -achten naken Yin
4e Koolweg. De toegang tot het k4lIp werd ons ont
zegd <*lat er ~_tsllan4e1fngenyerr1cht MOlSten
worden'.
's Avonds b1ee1i: wat dat betekende: het terreln
was Hn grote blubberzoof, de spullen Yin de huis
kalllr waren 1n.een hoek gesneten, veel van de keu
kenspullen lagen kapot rond de bunker verspreld
of waren begraven en kollekUeye e1ge~n waren
gebl"\l1kt IR de fuMiring voor het betonstorten
aan te leggen. De dag ema stond in alle kranten
dat "de aktievoerders IIIIt Yer~tjes hadden ge
goold". Een leugen, wel hadden we de benders _
verf 1ngesMird zodat de agenten 'niet zonder Yfeze
handen hlJll 'WIl"' konden doen: En dat er ilMlnd
door een 1I0nd gebeten was, kwUl volgens de kr.nten
'~ordat wij te dfcht bij die hond kw..n'. Of jl
zo n ...-.ster wft gaan nlen•••••
Het heeft er een tijd op geleken dat de politie
het Bosvak liet rust zou bun......r helu.s,lS.oItt.
zijn ook dur tien (heel goed verstopte) hutjes
afgebroken.

Afijn, we gaan gewoon door op te bouwen wat zij
kapot Mken. AI valt het af en toe. niet 1Il!I••••
De pol1tle is ook bang d.t we eens kM kwud wor
den, want de avond van de bunkerpntru1.fnl ~~
voor .lle rll'lln'Yln het polftfeburo rollu ken neer
gelaten.

Nad.at 1k even ~1t Woensdrecht was 1ft!lgewHst,
vroeg ik of er die dag nog ontMll111ngen geweest
waren. Na enig nadenktn kreeg ik .1s antwoord:
'Gisteren wel, lllaar v'lIdno;! niet geloof ik, of
ja, tod! wel, nraorgen zijn er nog drie benders
afgebroken' •
Verslag uit WOllnsdrecht, wu,. de politie bijn.
d'gelijks de onderkOllll!ns afbreekt, er sinds Llnse-

~~~s~:k~~~~S1~~:~1~~~tY~tBl~nZ~~~a~Y:
klllllp nlet toelaatbaar 15 en wur de !IIinter voor
de deur staat.

Nog steeds zijn el" twee kUIpen in Woensdrecht,
een in Korteven vlakbij de landingsbaan en een
bl~ de bunker aan de Kooyweg, GeIIIiddeld zijn er
zo n tien MllSe" 1n beide klllllpen. SCBS minder
(_111jk) en SOE zijn er van die pi.kellgen lilt
twintig IIeIlsen per k..p.
De pol1tie fn Woensdrecht lljkt niets anders te
doen te hebben dan met de kMIpen bezig te zijn.
Vooral aan het Bunke.....ak hebben ze een kl»Pletll
dagtaak. Slnds 1. oUober kOlllen ze daar vrijwel
dagelijks benders (llutjes Yin takten, dekens en
plastlk) afbreken. En 1 oittober zelf was hel_aal
een topdag.
(h lIa1f elf werden we gewekt door zo'n twintig
agenten lilt de .dedeling dat de bunker volgestort
zou worden en of we effe de spullen aan de kant
wilden zetten. Nou lIadden ze die bunker al eens
volgestort, Maar we hadden '. ongeveer twee .ter
Wier 1.11 tgegraven.
Onder .1e1dlng van SHslng (een soort YBn opperwacht
lIeeSter dle op pl"OlllOtle ult is) werden eerst de
tien hiltjes afgebroken. liet ging er bel.chel1jk
hard aan toe ~nsen werden weggesleept, geslagen
en er was zeifs een pol1tiehonil die er voor _st
zOr'9f'n dat onze hulzen ongestoord gesloopt konden'
worden.
Hadat een IIIJE-bus yol was geladen lilt dekens, plas
tik en takken werden we van het terrein afgesleelJt

'en veertig .ter verderop achter drar9lekken gedropt.
Een kallpbewoner die en~ele uren later terugwan
van' z'n werk en het kenp op wou lopen, werd tegen
de grond gewerkt, geslagen en getrapt.

bos/bunkervak
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Nog steeds ligt het tekort van de Enlneloord-manifestatie
(114.000,-) zwaar op de maag.Eén van de manieren waarop dit
tekort gedekt gaat worden is via het pas opgerichte Fonds
Milieuvriendelijk Energiebeleid.Dit fonds is in het leven
geroepen om zo de ook wat min~r radikale groepen finan
cieel te kunnen aanspreken op aktiviteiten die wij als
Platform en de aangesloten groepen or!a:~iseren.

Naast het we~er-ken van het Eme10ord-t~kort. hebben de
volgende aktlViteiten voorrang bij het Fonds:
- de uitgave van een huis-aan-huis-kr'1nt tegen kernenergie-
plannen. .
- aktiviteiten en manifestaties van lokale groepen, met
name die in de vestigingsplaatsgebieden.
- de sekretariaatskosten e.d. van het platform.
Op de afgelopen pl11tfonnvergadering is er danook een be
stuur gekozen voor dit Fonds.Voorwaarde daarbij is wel dat
het P1a~OMQ en de daarbij aangesloten groepen miniNal
2/3 van de bestuursleden leveren.
Een ander besluit betreft het uitbrengen van een nieuwe
huis-aan-buis..kr-ant en wel in de oplage van 100.000.Een
voorstel met een mogeHjkeinhoud is terugverwezen naar
een nieuwe werkgroep waarin: in ieder geval ~nsen van de
kWA-atoomstroomtlei~eraars.sekretariaat en publiciteits
groep zitten.Een meuw voorstel voor de inhoud zal niet
meer op een volgende platfornnijeenkomst worden voorgelegd
omdat de vergadering spoed achter de krant wil zetten.
Wel werden er een aantal voorwaarden gesteld "an het uit..
brengen van deze krant.Ten eerste diende de krant gekop
peld te worden aan oproepen tot aktie. (Atoomstroonreige
ring,een landelijke deno e.d. zoals oproep tot deelname
aan de AtoomVrijStaat)Ten tweede moest er een betere fi
nanciele waarborg komen.

En met dit z_ijn we bij een ander besluit·van het Plat
form aangeland.Tegelijk met het bekend worden van het-re
gerin~sstandpi.mten inzake uitbreiding van het aantál kern
energ1ecentrales., aal in de persverklaring worden opgeno..
men dat er wordt gewerkt aan een landelijke demonstratie~

Het zal wel duidelijk zijn dat zo'n besluit enige voeten
in de aarde had. Terdege wordt beseft dat een deel van de
antikerne~ergie-akt1v1sten niet nog eens gaan demonstre
ren en ook dat demonstraties tegemwoordtg de dag wat min..
der goed 10pen.rotaar ondanks deze goede redenen vonden de
meerderheid dat deze demonstratie één van de vele moge
lijkheden is om weer nieuwe mensen bij de anti-kernener
giestrijd te betrekken en daarom belangrijk is om direkt
bij het bekend worden van het regeringsstandpunt te kun..
nen aankondigen. In ieder geval komt deze demonstratie
op de volgende Platformverg~dering weer terug en zal van
uit Nijmegen eén voorstel van de2e deraonstratie worden
uitgew.erkt.
Direl<te deelname als Platfon1l aan de conferentie van Bur
gelijke OngehoorzaalThefd & Non-KclIperatie (BONK) zat er
niet in: dit is een individuele keuze.Wel zal. als dit
financieel mogelijk is. de·stukken voor deze conferentie
worden meegezonden met het gewone Platformnieuws.
Enkele opvallende zaken vanu1t de regio zijn:

-Ook Zeeland denkt aan een demonstratie, maar dan toch
eerder met een regionale Clpzet.

-Elke keer als de regering dreigt haar .besluit bekend
te maken blijken ze in de kerncentrale te Borselle met
het zweet in de handen en met :I: 50 M.E.-ers achter de
hand woedende akt1evoerders op te wachten.

-Op 21 novenDer is er een akt1evergadering mbt de moge
1ijke vestiging van een kerncentrale op de Moerdijk.

-Tijdens de Platformvergadering werd in lillburg een Lim-
burgs Milieuplatform opgericht.

-Ook in andere plaatsen zijn iniatieven voor het oprich
ten van regionale platformpjes. o.a. in Amsterdam.

-In Friesland wordt binnenkort een samenwerk.ingsverband
tussen vredesgroepen en anti-kernenergiegroepen opgericht

-Op 23 novenDer wordt er in Almelo een hoorzitting gehou.:.
den over (de gevaren aan} UF6.

Een oproep om deel te nemen aan het sekretariaat van het
Platform: m.n. mensen 'in de regio Amsterdam worden ge
vraagd hierop te reageren.Het kost je 1 dagdeel per week
pl us een vergadering 1 keer per 2 weleen en je hulp wordt
gevraagd als er weer eens een verzending voor de deur
staat. Je kan je opgeven bij het sekretariaat van het
Platform: 2e Neteringsplantsoen 9 te Amsterdam tel:
~21366(di-wo-do-middag .De volgende PlatfortllVergadering
18· zondag 13 december ll~OO uur Utreeht Strohalm op de
Oude Gracht.

BOUW AXIEPAND I

VRIJDAG 23 NOVEMBER BENEFIETFEEST IN
TETTERODE DA COSTAKADE 15'8 (of daar om
trent) tbv. de financiering van de basis
groepenruimte. Disco, teater.· bandjes 'en
tentDonstelling over de slachtoffers' van
politiegeweld. Tevens kunnen tegen kost
prijs stillen worden geregistreerd.

PLATFORM

'f
Eindelijk is het dan zover. als alles goed gaat kan er op
1 December met de bouw worden begonnen van het nieuwe axie"
pandje als het vervolg op de J.vd Heijdenstr.77.
De nieuwe ruimte is 1n h.et kraakpand Tetterode en bevindt
zich aan de achterk.ant (Da Costakadeu8 ). Samen met drie
andere bedrijven. (schoenmaker. meubelmaker en gereedschap
suitleen) word~op 1 December begonnen met het ruwe bouw

·valck.erswerk. De ruimtes moeten namelijk nog geheel worden
opgebouwd dus dat wordteerst muren metselen, deuren inzetten
en alle leidingen aanleggen.
Het Axiepandje zal een ruimte worden die gebruikt gaat wor
den door de basisgroepen, stichting Atoomvrijstaat en dit
blad. AVFAL d~s. De bedoeling is dat er vergaderingen.
wervings- en voorlichtingsavonden gehouden worden en boven
Men dat AFVAL er redactieruimte krijgt en Atoomvrijstaat
"administratieve" ruimte.
Voor de bouw is natuurlijk nog heel veel menskracht nodig
en we roepen daarom iedereen op om te komen helpen vanaf
1 December. Er zal elke dag worden gewerkt van 11 uur tot in
de avond. Als je wilt helpen kul'1 je het beste Lex opbellen
(020-944476), hij kan je precies vertellen tot hoever de
bouw gevóderd is en waarmee je eventueel kan helpen. Je kan
natuurlijk altijd langskanen.
Financieel is het project al bijna rond, naast 1350,- eigen
bijdrage per bedrijf is er een forse toelage gekomen van
Tetterode en hierdoor is het gat in de begrotingeen kleine
f1500.- geworden. Dit gat hopen we (gedeeltelijk) op te
vullen met de opbrengst van een 9root feest op vrijdag 23
November in Tetterode in de huiskamer aan de Da Costakade
word georganiseerd. Vanaf 4 uur s 'middags tot diep in de
nacht kan er gefeest en geswingd worden met bandjes, disco.
theater. video en een tentoonstel1i:ng over slachtoffers van
polttieoptreden. <

---........-

Isolement

zeer bewust de verbreding en publiciteit onbelang
rijke factoren. Dit gebeurt in de overtuiging dat
dat de enige aktievorm is waar het apparaat nog
geen antwoord op heeft. Demonstraties en manifestaties
worden begeleid door de politie als democratisch ver
worven recht. Verdergaande akties waar 2e echt last
van zouden kunnen hebben. worden door hun inl ieh
tingenapparaat onderkend ( Woensdrecht febr. '84,
UF 6 okt. '84 ). Of dit soort akties worden, wanneer
ie wel slagen, keihard bestreden. ( Volkel april '84.
VVD - kantoor juni '84. blol<kade gereChtsgebouw Dor
drecht okt. '84 ). Ook nog grotere groepen zal men
bij blokkades en bezettingen steeds beter weten te
hanteren. Konfrontaties met de politiemacht leveren
eerder frustraties op, dan gevoelens dat je er wer
kelijk iets mee bereikt.
Je kCllflt dichter bij de wortels van je idealen,
wanneer je het apparaat direkt in z'n functioneren
bestrijdt en zult deze idealen ook intensiever beleven
met name met de mensen met wie je dergelijke akties
uitvoert. Het zal je meer energie geven dan wanneer
je blijft wachten op de grote groepen mensen die maar

~~~ ~~;e~o~~:~ ie;elJH;tj30~~vi~~rl;nv~: :~:ie-
verbreding.
Binnen de open basisgroepenstruktuur is het niet

'verbazingwekkend dat geheim bedoelde akties bij de
overheid bekend worden. Al moet gezegd worden dat
een minder open organisatievorm. zoals die b.v.

e~~rO~~iu~ta~~~d~a:e::~l::rt'M~~~~t~:r)~tie is

Door deze ontwikkeling naar een kleinschaliger.
meer ondergrondse vorm van aktievoeren dreigt. in
elk geval in Amsterdam, de basisgroepenbeweging te
verzwakken. Ik pleit er voor dat niet te laten ge
beuren.

·Open) vantevoren in een grotere groep besproken.
meer op publiciteit gerichte aktievormen blijven
nodig. Juist i n dit opzicht heeft de basisgroepen
struktuur haar waarde bewezen a Ook wanneer je je
als individu, al dan niet binnen een groep, meer
gaat bewegen op het terrein van de ondergrondse
akties. blijf je het nodig hebben om mee te doen aan
overlegvormen en akties waarbij je je idealen met meer
mensen kunt delen. Wáarbij je bovendien niet het ge
voel hoeft te hebben dat je één of andere inlichtin
gendienst te slim af moet zijn. Een sociaal isole
ment lijkt mij slech~. zowel voor jezelf als naar de
rest van de beweging toe.

Toegankelijkheid

Naar de beweging speelt ook het aspekt van de toe
gankelijkheid. Wanneer je je eenmaal binnen een cir
cuit vanaktievoerende mensen beweegt, dan is het
niet moei lijk die kontakten aan te houden en zo nu
en dan met akties mee te doen. Zou de basisgroepen
struktuur, met haar alarmlijn en overleg, verciftij
nen. dan wordt het voor1nieuwkomers' niet gemakkelijk
OIR de eerste schreden binnen de aktiewereld te zetten.
Kontakten leggen binnen een alleen ondergronds ope
rerend circuit is veel moeilijker en berust dan alleen
op toeval of een toevallige kennis.
Het is duidelijk dat wanneer aktieve basisgroepers
zich meer net geheime akties bezighouden, dat het
er voor diegenen die alleen op de 'oude lijn' door

:~
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met het aantal menslln dat zich er echt voor in wil
zetten. VDor mij staat vast dat .door de onduidelijk..
heid van dit manent de situatie nog meer zal-verslech..
teren. Meer duidelijkheid. en dit is een poging daar
toe. over de lijnen die verschillende groepen binnen
de beweging volgen kan louterend werke n..
Begrfp voor elkaars aktievormert in plaats van het be
Idemtonen dat je de aktievorm van de ander niet ziet
zitten. Het ene is niet beter dan het ander.
Het herniewde enthousiasme wat uit dit wederzijdse
begrip voort kan vloeien en de wetenschap dat je
bepaalde aktie5 ook sanen kan voeren en bespreken)
lOOet er voor kunnen zorgen dat er een degelijke alarm
lijst blijft en een stedelijk overleg van groepen. of
ze zich nou basisgroepen noemen of nlet.

iemand van een Amsterdamse basisgroep

briefkaart

Het economische. op grootschalige leest geschoeide,
systeem waarin wij leven, herbergt een ctlemische
en nukleaire milieuvernietiging in zich. Bovendien
heeft dit systeem een militair apparaat nodig om
ztchzelf in stand te houden. Het veiligstellen van
grondstoffen en afzetgebieden, het verzekeren van
de zoger.aamde rechtsorde en het beklemtonen van een
fl'fl!rarchtsch machtsdenken naar klasse en geslacht.
up vele manieren komen vooral via de media. mis-
en wantoestanden op je ~f. Je wilt reageren. Bij
de veelheid van gegevens waarmee je wordt gecon
fronteerd, ben je soms verontwaardigd. ontmoedigd
en fanatiek en alles wat daar tussen in ligt. [n
je ideën en in je omgang met mensen in je angevtng
heb je een andere wereld voor ogen.
Op veel verschillende manieren werken mensen aan
I.hun' andere wereld.
Vergaren en publiceren van gegevens om Fleer lnenSêQ:
bewust te maken van het werkelijke functioneren
van de maatschappij en het aan de kaak stellen
van wantoestanden.
Het mobiliseren van grotel"e groepen door het orga
niseren van demonstraties en manifestaties.
Het uitvoeren van bezettingen en blokkades om ter
plaatse werkzaamheden dan wel transporten te verhin
deren, met het in de publiciteit brengen van het te
bestrijden objekt aJs belangrijk aktiedoel.
De verbreding en het stimuleren van plaatselijk ver
2et zijn met name bij het publiciteitswerk en de
organisaties van demonstraties, kenmerkend.
De basisgroepenakties begeven zich wat dat betreft
al op een grensgebied. Er zijn ook nogal wat verschil
lende soorten akties waar de basisgroepen zich de
afgelopen jaren mee bezig hebben gehouden.

Veranderingen

Door de ervaringen van het afgelopen jaar zijn er
binnen de basisgroepenbeweging meer mensen die op
een nog direlctere manier het miljtaire-. mens- en
milieuonvriendélijke apparaat willen bestrijden.
waarbij het verhinderen van aktiviteiten ( ook door
materiiile sabotage), en het aan het licht brengen
van geheime documenten voorop staat. Daarbij WOMeli

Terugblik.

Het is duidelijk dat het binnen de basisgroepen
beweging rOlllllelt.Het is zaak om de greep van dit
moment niet uit te laten breiden tot een dodelijke
ziekte. Dit is met name van toepassing op de Am-
sterdamse situatie van cUt mment.
Alannlijsten moeten OIQ de naverklap bijgewerkt wor
den. Enkele basisgroepen zijn geheel of gedeelte
lijk verdwenen. al zijn er in de maanden voor het
kruisrakettendebat ook. een paar nieuwe groepen
ontstaan. Op dit moment een slecht draaiend stede
lijk overleg door vooral te weinig mensen.
Het landel ijk overleg van basisgroepen maakte eind
1983. begin 1984 een stormachtige groei door. n.a.v.
de UF 6 - transportbloklc.ade. enkele anti - mili
taristische akties bij Woensdrecht en Volkel en
de driedaagse bij Woensdrecht. Na juni is de be
langstelling afgenomen. met een korte opleving in
oktober door een hernieuwde poging cm de Uf 6 
transporten nog eens aan de kaak te stellen.

De basisgroepen

~~t~:s~~~r~:~e~~~e~~~ä ~:ne:koe:~ ~:~~:2~1;en
mensen voorbereid worden, maar wordt in een VOOr
bereidingsvergadering met veel mensen doorgespro
ken en vervolgens binnen basisgroepen besproken.
Meestal. is het ook de bedoeling dat een grotere
groep mensen met een aktie meedoet, waarbij ieder
van de aletie en de gemaakte afspraken op de hoogte
is en waardoor je een gezamenlijke verantwoorde
lijlcheid draagt voor het verloop van de aktie. Een
belangrijk doel van de meeste in de afgelopen jaren
gevoerde akttes 1s altijd het verkrijgen van pu-
b11cttei t geweest.

Akttevoeren

BONK

Dit is een poging om de verwikkelingen rond de
basisgroepen van de laatste tijd op een rijtje
te zettenen een bijdrage te leveren tot de diskus~

sie over de vraag hoe verder te gaan.

VOORBEREIDINGSVERGllDERING KONFERENTIE BURGERLIJKE
ONGEHOORZ/WlHEID EN NON-KOOPERATIE.
Enkele aantekeningen over de vergadering op 17
november j.1.
In AFVAL 23 is al het êén en ander geschreven over
deze op handen zijnde konferentie.
Er zijn nu een aantal disku~siestllkken binnengekomen
die veel facetten van de vredesstrijd belichten.
Deze stukkken zijn in grote lijnen besproken tij
dens de vergadering: -Voorstel opzet konferentie

-BOtfK-samel1fferki ngsverband
-Teoreti ese bagage
-Evaluatie at(I(IJMapens+ vredes-

strtjd 1rJ de jaren 80
-Ak:tiekampagne ofwel fasenplan
-Bedrijvenboyeot
-Jongeren tegen kernwapens
-Notitie vredesbeweging Delft
..Relatie kernwapens/kernenergie

De datum van de konferentie werd vastgesteld op 19 janu
ari 1985 en waarschijnlijk in de sociale academie
"De Horst" te Ori ebergen.
De v~ende voorbereidingsvergadering is op 8 december
in Utrecht. Oe plaats nog nader te bepalen.
Het secretariaat is gevestigd op de leliegracht 54

met het telefoonnumner: 020-229716.
De diskussiestukken zullen in de volgende AFVAL worden
opgenomen als het samenwerkingsverband tussen AFVN..,
de Vredesaktiekrant en andere bladen tot stand komt.



ANTI MILITARISME & BASISGROEPEN 
Allerlet o.erltggen -r tn na de blotUdt tn lloens• 
drecllt k-rtWtl ztcll door het regelen van prakttese 
uken. Ot af\outghtld ven Mft fnhoudtltJk• dfskussft 
(over J• uttoanspunten en de betel<enfs van zo'n 
blokkodeaktfl) 1s door velen betreurd. , •ar helaas 
vaak v•-noèl •t kr1tfek op de Inbreng van hetvoorstel . 
In dft stuk wfl ft 11n aktieperspektief voorstellen on 
Hn tnhoudlltJke bt~drogo leveren. 
Eerit wfl ft echter MIJn oordeel over de •fl'tlopen 
ekttt goven. 

lle h4bbtn dl lktft fn llotnsdrecht 11n lntt .. tlfte· 
r1stfsche oeno-4. Al voordit zfJ gostert WIS, heddtn 
wltn het l'tVOil det dfe d011ste11 fng ve........, ,..,, 
Htt ltJkt • dtt de butsgroepen dot v- een groot 
deel un ztcllulf te wfJttn-llellben, Zonder Mn 111stussf• 
over dl pluts van dlu oktfe cndtr de velt &lldlre aktfes 

~:.:.mr ~J~~~ =-~~~=,dw: :::!~-
"...., _...,. dlll oktfe antf...tlttortstfsch WIS (nfet 
kon ziJn~). Aan de andere kont worden alle andere 
antf·ke,.,....penoktfes gereduceerd tot antt·krufs· 
raketWtlakttes, antt .. n. oktlts tot ontf·ktmwapon· 
1Htes. Zo weret het tn dl pors. 
Tocll fs dot ook niet heltMal waar.Ot bloktedis tn 
llolnsdrecht waren nfet overbodig. Voor tedereen was 
het dutdi11Jk dot het hier een verdergaand verztt 
betrof don ven het IKV te verwathttn valt. Htt was 
doa- goed dot we doar zaten op hot -nt van het 
rt"'rlngclbtsluit. Het IKV heeft zte/1 fn dl Telegruf 
duldtliJk -ten dfstanttoren van on.s en van dit 
•-t okt111, toen .. ontdekte dot er ontt .. nt. 
tertsWil 1chter liWII. lltJ 80gen ons kenneliJk ntet 
et klmwiJliftS -ten. Htt liJkt er du..- op 
dot dl lfbrokkelfng van hel eenhlfdsfront, dl lOOt 
goheWtl fs Ingezet. ltlsscllten kunnen de wet rodf
kllere ortJ&ntutfH tn het lOOt nu hun etgon gong 
flan. lilt dl bestsgroepen >elf betreft, butten 
Allasterdool scllfJnt dl versreklng ervan wel dtgoltJt 
golvkt te ziJn. Dot dot fn Alasterd• aar •tfg Is 
gelukt, -t ons tot nadenken s~n. T-er C*dat 
we nftt In staat •ren op de dagen van dl k .. r
debltWtl lktfH tn Msterdul te orgontseren.Dot 
we onzt efgon butsgroepen niet bijelklar konden 
brengen, ligt "lsschlen aan ~lcatfeprobl-o. 
Als we kljken 1\Ur wat er bv tn NtJ..egen Is gobeurd, 
zten we dot we nog -r niet kunnen: op 1 Juni vond· 
en dur 1ktf11 plaats tegen het l·Ju11 pokket en dl 
krufsraketWtl. Ah we Bluf ooogon goJoven schopten 
dlar zo'n 1000 •nsen de hele dag rotzooi. In Asd fs 
op I •t zotets geprobeerd •t hooguit lOO .onsen. Als 
we dft soort brede aktfiS willen voe""" •t endere r .. 
diktie tii'OIPI" · zullen we nog heel wat -ten doen. 

Hl clo blokkades In llolnsdreellt hebben de bufl· 
VI'OIPift 911ft lntt .. f lttorfstftst aktlll gevoerd 
(•t uitzondering van Arnhelo en Nfj•gen?}. 
Volgens •IJ gingen dl buisgroepen In het 11rste 
llolf iur van 1984 •t dl •- ven dl vrtdes-

~n'1t:1~,.!'1m: :: f!~ ~ ~:~thet 
kldlr ven trutsrlketWtl gnoerd weren. 
llu worden ar geen altties In relatle •t kern· 
"._ -• ve-rd: er wordt 1-.-s niet o.er 
gedtskusslllrd 111 door het falen van dl'vrtdes• 
.,_""!', Is er - aktie-perspoktlef -r. 
Ik heb het over •a,._.toue• "' 'IMouclllfJke dis

kussie' gelild. o.a.- bidoei Ik diskussie over: ".t 
Is (antl)elllt.art-. wat fs de relatle •t ke,.,....pens, 
wet Is het·wrbend tuuen komwipons en karMnergte? 
Antl•flfter1- bestut notuurlijk al heel lang. Er 
zijn htstor1aclle •rv1rfngon en trodttfes, Ik ge hier 
!I"" expose ltoudln. Antilil lltarls• Is altiJd ver· 
bonden l!l""lt •t de Idee v1n sociale revolutie, "" 
anarclltstlaclle beweging en dlenstwfgorfng. 0t striJd 
tet1tn hferorchtscbe onderdrukkende sys-, tet1tn 
-liJk• auperlor1t.attswolft (waar 1111fter1- "" 
gowlddldtge -.- van ts) v-renlgt ons vandug, hoop Ik. 
Ondtr pocffl- of zutvere gowldlooshefd verstelt •n 
-tel tets &lldlrs. 0t antl• llltor1stlsclle str1Sd ken 
niet -r ve-rd worden zoels voor dl twlde wreld
oorlog. Er Is stndsdllll nogal wat verlndlrd zoeb: 
• het Optreden van ..., nl- kipftellsttscbe groot • 
• cllt, de v.s. 
• clo fnkorporttlt ven wst-...ropa In 11ft llllltelr 
bondgonootsclllp 
• dl opt-t van 11ft groot..cht tagoftOVIr dl klplte· 
Hsttsche lenden, dl u.s.s.a. 
• _1..,.., en revolutiiS spelen zlcll bulten deze kern
gtblldlfl af, echter wl •t grote betrokkenheld van 

~c:. k~..!r~;.=~!~~s~ .:.:~!!k:m:~~:;· 
• dl bewapeningswedloop voltrekt zich tussan twee blok· 
t111 en wordt ook go-rd •t kernwapens 
Ot konnbltntiH voor Mn entllllltttrfstfachl strijd 
van den ontwikkelingen ziJn •fJns Inziens dl volgende: 
• 11 h wldeliJklr don ooft een strijd teten dl poll
tlet-tc-'sclle orde, • tegoliJkertfjd bliJft het "" 
ldlologtsclle s triJd, - revolutfa fn een l1nd fs geen 
ulbolg, ·11ft oo" alternatlef bulten 11ft bptt.alfst· 
fiche wereldlk-'• kan nlat beste..,, die,... zullen we 
hur VIn bf-lt -ten ondergre-. 
llat fa "" dl rol van dl antf-ta"""ponstr1Jd? IIW "... 

Wil dot het -lijk Is 011 In c1t MAJO te bliJ..,. en 

toch 9Hft temwapens te bultten (Ot,_rten). Ook 
voor tiederland zou dat kunnen g~lden als de politieke 
verlloudlngen iets veranderen, Zal dat tets un het ka· 
rokter van de HAVo-strategie verandaren? Tot voor kort 
speelden kernwapens daar Hn overheersende rol In; on• 
getwijfeld onder druk van de vredesbeweging Is ~~en die 
rol (althans In europa) ean het herzien. Het ts voor 
de liAVO en het Warse/laupact noogeltJk 011 at()()Oipaclfts• 

te Inkorporeren: door onderhandelingen kan Hn serfeuse 
lnd'ruk g-kt worden. Ook Is de kans op het fnHn zat
ken van dtt verzet groot (dat Is 11 -r gebeurd\ . 
Oe on~l-kernwa~gtng fs t-r:s geen vredesbeweging 
en nog llfnder een antl·•llfterhttsche beweging. Hur 
verzet richt zich •-liJk ntet tegen 11n •atse/lappe
ltjk-polltteke ordi.En we -ten er 1ltljd vonult 9WI 
dot een sysu. zlcll bendilooft door llfddll van lloar 11111-
utre •cllt; het kan Mlr tot op zakere hoogte zo ziJn 
dot het •11 ftafre opporut all11n hoor eigen voortbe
staan op het oog heeft .Oot wfl zeggen dat een verzet zo
als het IKV voert altijd tot aanpassing letdt.llur ook 
dot het verzet tegen ktr,....pens l egltt• antt .. nlterts
ttes verzet ts: de bevolking van elk bezittend land 
wordt er door fn gijzeling gehouden, dl stetus quo In 
het uatschappelfJk systetn door gehandhaofd. 
c.d&t de ke1'11Wopens zo beltngriJk ziJn In lilt hufdfge po
lftfeke systeeot ooor.n ze niet door antt·•tlftartsten ge· 
negeerd worden, Dit erretn van de aktie 1119 bovendfen 
nftt aan groepen als het IKV overgelaten worden. 
Willen w als anU·•flftar1stlese oroeoerlnaen enfoutn• 
serleus genoen worden, dan zullen w In onze syst~Mtle
se publiettelt de Matschappelfjke betekenis van kt"..... 
pens duldelfJk -ten •ken.lle zullen duldelfjk -ten 
.aken dat In de huldigt 1101tschapptJ de vernteUgtngs· 
kracht van de kemwtpons en die van het zielotbare leger 
twe •kanten van Hn edatlle zt j n: dl...,,. dfktetor1a· 
Ie echt die ziJ behelzen blfjft ntet ongebruikt. 
Ot tonfrontetfl tusson twee super.achttn verstevigd het 
t..,.rtalb• en uakt elke verindering In Polen of Enge· 
land of .... OMOgoi!Jk. 

aksiestrategie 
Als lange u .. tJn doelstelling zou jo kunnen 
stellen: .,.sen dte op nn ontl·kt"....pon· 
stondpunt steen nader t~t de antt .... nttarts• 
tlese ~lng brengen. Zo kunnen we dl speel· 
rulnte voor radtkale oktfes vergrotan of dte 
-r gowtcht goven. 
Op korte te .. ljn -ten ... denken ... het op
zetten van ten nl- antl-•11 ttarhtles overleg. 
In dft overleg zouden dl basisgroepen een be· 
•fddllende of struktuurgevende funktie kunnen 
hebben. Resultaat -t wel ziJn dat er 1ktfe· 
voorstellen vft voortk-n. 
In dl huldlgo situatle Is er veel •ts •t dl 
ontf·•flltartsttese beweging In lllderland. 
Er fs O'Htft ~~tntele koordtMtft. •tnt!) dhku:ufe. 
oktfes die gevoerd tljn of worden, zijn niet 
-r don speldeprikken of onthul11ngen, loven
dlift fs er llotst geen kontakt tunen aktievoer
ders 111 onderzoekers. korte:., er Is 911ft strate
gie. 
lilt -ten we doen? 
Oe 1ktles zoels die - bestsgroepen gevoerd 
zfjn, Ilodolen grofweg twee vor.- : gthel• tktles 
ven de eigen bewgtng (llolnsdrecht, Volkel), waar 
tocll •I redelijk VIII .ansen aan ~n • .at 
11n grote kaM op uitlekken; oplf\bare aktles •t 
zoveel ooogolfJk •nsen. Belde akttevOI'Wn -ten 
w kunnen bliJven hanteren. Ik heb dur twee 
.. ,..rklngen biJ. 0t aktt es dte we tot nog toe 
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" Het Is al zes jur bekend dat "" koeltoren 
een eplde•le van vtttrlfttnzltktl kan veroor• 
zaken. Net de 'stoo•' (otrosol) dfe er van bo· 
ven uttko.t ko•en dan •11Jorden legionella· 
bacterlen naar bulten. Een urosol utt niet 
utt •aar zweeft weg als root, en kan onge .. rkt 
worden lngud .. d. De eerste herkende epi dl· 
•teln weren fn 81oo•lnvton, lndlana, en In 
Ne•phls, Tennessee: •fnstlns viJf eptde•fe· 
en uit koeltorens ziJn sindsdien nog ontdekt ~ . 

Zo begint dr. J . Borst uit Bilthoven zijn tngetoncltn brief 
nn dl VolltskrJnt VIn 14/11/'&4. 
llat fs dl'veteranenzlekte'? Hot wetenschlppoliJke ver-
lila I begint tijdins dl 58 sta reUnft von de oud·l:oree· 
strijders. BI"""' 10 dogen tiJdens dl rtUnte werden 182 
oud-strl~ders zt.t •t hoge koorts, hoofdpiJn en '-sten 
en longontsteking Vlft den 182 zieken stlerwn en 2'9 bin
nen korte tiJd. Otze -~~ lloddln 1111 grote publiciteit 
tot govolg. Er wrd na v111 zOtkift een tot nu toe onbe
klftde bacterie go1soleerd. o.v dlerproewn tn klppelllli>ry· 
os. Hierin wrd opgtlloiSt s liJ• g>tlcwatt. Otze bakterie 
wordt: legionella ~1& genoe.d. Ot bact.arle blfjkt 
een O'flftf- dot -1 In dl grond zit aar van .". 
tot .". wordt het wearschtjnliJk niet overgedragen, 
uit onderzoek Is gebleken dat dl besloettlngsbron gelegen 
wes In de .lobby van het hotel wnr de legfCINI&Irs zich 
ophielden. Oe beeterft werd vla de llrcondftlonfngslnstel· 
lotie naar dl lobby vervoerd, Ot atrcondltlonlng wertte 
.op het lfkoelen vtn lucllt d ••• v. waterverstuiving door 
1111 soort koeltoren. Ot bacterie schiJntzich goed te 
hindilaven In dUMt ware waterflliiS dte ook tn koelto
rens van ktrnctntrales aa-ztg zfjn. O.V van z.g, 
aerosolen, dat zijn zeer fijne zwvende deeltjiS , 
versprefden dl beettrien zle/1 vla dl lucht In Mn 
gebouw of fn het ooogovende gobtod. 
Volgons dhr. Borst ken z-1 vla het lelding-
water als vla het regenwater de koeltoren besloet wor
den, wordoor de bl~terlt ztch In dl Ollgl'lfng wr· 
spreidt en doordoor het reve-ter en allerlet 
koellnstollttfiS besloetWtl. 
lilt betreft dl vetera,_ van; reunte In Pbllacltll)llle 

~ 
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gevoerd hebben leverden publlcfteft op en utWtl 
het •tllt.alre apparut voor gok. Ze"'"" direkt 
op het objekt gericht. Je zou ook een ander aktie
doel kunnen hebben: het krelh'lin van toYlil oooge· 
lfjk ooutschappelfjke chaos. Don bren§ je schade 
toe. AktiedOllen zijn don: het ont~lln van 

o:·~~~~!~~:o~ z~t:;l~i:~ ~~k~!~. 
bezettingen en sabotage. BIJ dit soort aktfes 
kan •• nfet direkt zien wu...,. het geot, het 
k- dus zHr op dl arg....,tetle aan. Natuur
liJk hebben we al aon wegblokkade$ gtdun, 
•ar syst-ttes Is dit aktiedoel nooit be
oefend . 
Over sabotage als oktlllllddll (tegon •11 tt.alre 
of ntet· llflftllre obJekWtl) Is fn de basis· 
groepen nooit gedtskvssfllrd. Ik Ylnd dot we 
het zouden -Wil kun,_, .. r zulk soort 
aktt11 zullen "" heftige, onderdrukkende reiktil 

=~~~~ -k~k ~; ~\lj:~\:~ ~~~'!~~!e a~~;. 
-ten dl •atschlppelljte ooogeliJkheden ziJn 
of ons er toe dwtngon. J« -t je steeds afvro· 
gen of dl beweging stert genoeg fs 011 dl klap
pen op te vangen en niet tot een •Int• groepje 
gortducHrd dreigt te wordln. 
lle kunnen de huidige beweging verstertlft door 
g>tkoordlnetrd regtonale oktles tegen biJv. karn• 
wapenopslagplaatslft (Yolkel, Havelte , 't Harde) 
te voeren. Otze -t•n tn tijd vlak bijelklar 
I tggen en kunnen de beweging _.. beetje -r 
perspoktlef 14'Ven. In tottal kunnen er don -r 
DenSin --· dan bfJ Mn grote gohet• aktlt, 
Een ander tdll ts het -ren van zulke oktles 
tegen w1ponproducenten In Nederland. 
llat de O'flftlutte betreft zouden we hetzelfde 
sys- kumen toepassen els bij dl Volkehktle. 
D.w.z. "" gollll• vooi'Wrel41ng en .." OH lis· 
slng tot _.,.., op de verz-lpluts. 

Dit Is een pletdool -r 1111 gez-11Jkl 1111· 
pak van groepen dit zlcll nu antt .. tllterlstles 
of antt·Htvo - (of tets breder nog). 
lle zijn "" druk •t tntl·ke,_rgte 1ktl11 be
zig, dot -t ft, Mar lut dot geen belttul 
tiJn 011 antl·llllfterlstfese ektles te --: 

'i"'KV":.t;"~;1:1:r porspektlef scheppen, het 

Dit Is 1111 verslig von een gesprek van drte 
leden VIn bestsgroep 'Slappe Hop', Wilronder 

Htnk • 

ken J• stellen dot het- "...., die In l~tftfjd 
v1rl11...., van 3-82 jur, '*" het Is niet lcllt een 
veteranenziekte • .....,teel Is dlu zt.tte -r fn dl 
belangstelll, In lltderltnd C*dat oudere _" .. die 
hun vakantie n Sptl\je doorbrengen s- zt.t In lie
dtriend terugk- en ernn o.erlljdtn ~s-~. 
Htt ts don ook veroortukt door de koel nsta latte van 
het hotel waarin zij verbleven, die de be-tttng 
wnrschfjnlfjk-r helft .. rtregeft van "" koooltoren 
van een lternetntrele. 

booo 



IN FULDA \Ó~?:/0 

~------------------------------------------------------------------~0-~-----------
9e internationale geweldloze 
Oe negende internationale geweldloze vredesmars is 'ti\a1:S 
~teer voorbij. Deze mars zal de deelnemers nog lang 
heugen als de natste mars die ooit gehouden is. 
Ook dit jaar was er niet echt sprake van een mars, 
maar van een kamp. Van daaruit werd aktie gevoerd 
tegen manoevre-oefeni ngen van de Bundeswehr, onder-
deel van NAVO-oefeningen in heel West-Duitsland. 
Het kamp was opgeslagen bij het dorp Grebenhain in 
Oost-Hessen, midden Duitsland. Dit gebied wordt door 
militairen het Fulda Gap genoemd. In deze streek, 
groter dan de prOvincie Gelderland, zijn enorm veel 
militaire bases. Ook daartegen voerden de deelnemers 
van het internationale vredeskamp akties. 
Het is ook dit gebied dat slachtoffer kan worden 
van de zogenaamde Air Land Battle-strategie van de 
Verenigde Staten. Met deze strategie wordt de moge
lijkheid open gehouden, een aanvalsoorlog te voeren 
vanuit het Fulda-gap. Waarom juist daar ? "Omdat 
het oostblok in dit grensgebied het verst naar het 

westen opdrilltgt", zo luidt de redenering van de mi
litairen. Hier zou louter verdedigen wel eens onvol
doende kunnen zijn, want het is juist hier, dat de 
BRD weinig 'achterland' heeft : West-Duitsland is 
hier op z'n smalst. Het gebied krijgt er elk jaar 
meer militaire bases bij en dus ook militairen. 

vijf kampen 
Het kamp werd gehouden van 16 tot 30 september. 

Er \'lerden heel veel akties gevoerd, de eerste week 
voora 1 tegen de oefeningen, de tweede week tegen 
militaire objekten. In die week waren er bovendien 
nog 4 andere (Duitse) kampen, \'laarmee soms werd sa
rrJengewerkt. 
Bij internationale vredesmarsen is het al een paar 
jaar gebruikelijk, dat er gewerkt wordt met basis
g~~epen, van tien .tot vijftien personen. Die groepen 
ZlJn autonoom, ZiJ nemen de beslissing wat ze gaan 
doen, zo veel mogelijk in overleg met anderen~ Deze 
struktuur moet er voor zorgen, dat iedereen aktief 
mee kan doen op haar of zijn manier. Er wordt naar 
gestreefd dat er geen onderdrukking kan ontstaan 
van minderheden door meerderheden of omgekeerd. 

aksies & reaksies 
Oe eerste week vonden vooral blokkade-akies plaats, 
zodat de manoevres niet meer volgens plan verliepen. 
De tanks werden versierd met bloemen, verf, gele en 
rode.woldraden. Er is in die week heel vaak gedis
kussleerd met soldaten. Van de dienstplichtige mili
tairen kwamen veel goeie reakties. Dit gold niet 
voor de militairen met een wat hogere rang. Zij rea
geerden nogal agressief, De laatste blokkades, donder
dags en vrijdags, werden niet meer door de politie 
ontruimd, maar door de militairen zelf, op brute 
wijze : schoppend en slaand, trekkend en sjorrend. 
De bevolking reageerde vooral positief op straat
theater en tijdens rustige gesprekken. De akties 
als blokkades, versieren en 'demonteren' van tanks 

leverden veel negatieve reakties op. Een sprekend 
voorbeeld daarvan \'las een akUe in Ulmbach, waar de 

~~r!~Vsi~h~!d~~~~~~s v!~j~~l ~~~n=~=~. oË~~~?;b~~~~~: 
weerlieden werden woedend, toen aktievoerders het 
terrein betraden. Oe politie probeerde de brandweer-
lieden tot kalmte te manen, Het hielp niet. Oe si
rene kwam in werking en de brandweer rukte uit. 

Kampbewoners kregen een flinke douche. Reaktie van 
een bewoner uit Ulmbach 11 Jull ie zijn nog lang niet 
nat genoeg geworden ! " 

politie in paniek 
Oe eerste week vonden meestal akties plaats met kleine 
groepjes. Oe politie kon daar nauwelijks vat op 
krijgen. Er werden dan ook nauwelijks mensen gearre
steerd. Oe tweede week werden de akties grootschali
ger. In gundhelm werden 12 mensen opgepakt op ver
denking van het vernielen van hekken bij een bouwput. 
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat hier een gifgas
depot wordt opgezet, Oe 12, onder wie g Nederlanders, 
zaten een nacht lang opgesloten. Oe volgende dag 
werden ze weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. 
Dinsdagmiddag 25 september raakte de politie in 
paniek bij een demonstratie in Hanau. Daar staat een 
plutoniumfabriek. Een politieagent verloor er een 
pistool. Toen later een andere agent door demonstrant
en werd omringd, verloor die zijn zelfbeheersingo 
Hij schoot een paar keer in het wilde weg, maar raakte 
gelukkig niemand. Hij leek bang te zijn dat een de
monstrant met het zoekgeraakte pistool zou gaan schieten. 
Nadat politieversterking was komen opdagen, werden 
van de ca. 60 demonstranten 22 opgepakt: alleen de 
mensen met leren jasjes ! Oe demonstranten kwamen 
niet van het internationale kamp, maar van een kamp 
bij Hanau (niet ver van Frankfurt), 'sAvonds werden 
de andere kampen opgebeld met de vraag of zoveel 
mogelijk kampbewoners mee wilden doen aan een demon
stratie in Hanau tegen het vasthouden van de 22 ge .. 
noemde leren jasjes dragers. Nog diezelfde avond 
werden na dit geslaagde proces alle arrestanten weer 
vrijgelaten ! 

gifgasdepot krijgt bezoek 
De grootste aktie van het internationale kamp vond 
de dag daarop plaats, woensda~ 26 september. Vlakbij 
het kamp en het dorp Grebenhe1n is een Navo-gifgas
depot. Althans, er zijn sterke aanwijzingen dat er 
gifgas opgeslagen ligt. Om aan deze onzekerheid een 
einde te maken, vroegen de kampbewoners een week 
van te voren een officH!le rondrit aan.· Er kwam een 
brief terug, waarin stond dat zoiets niet kan. In 
dat geval-zo hadden de organisatoren bekend gemaakt
zou het depot toch bezocht worden, zij het illegaal. 
De zeer goed voorbereide aktie werd een sukses. De 
bedoeling was dat minimaal 25 mensen het depot binnen 
moesten komen, als het kon zonder vernielingen aan 

te richten aan het hekwerk. Met steun van bijna alle 
kampbewoners kwamen er echter 38 mensen over het 
2 meter hoge hek ! Daarvan waren er s 1 echts 4 met een 
Duitse nationaliteit. Het viel de politie niet mee 
al die b~itenlanders, uit Spanje, Engeland, België: 
de Veren1gde Staten en Nederland, te verhoren en hun 
juiste namen en adressen te noteren. Om er maar zo 
snel mogelijk van af te zijn, werden de eersten al 
n~ een half uur weer vrijgelaten. Sommigen hoefden 
·met ~ens een proces-ver~aal te ondertekenen. Ook 
de Du1 tsers kwamen nog d1 eze 1 fde dag weer vrij. 
Dat kon "s avonds in het kamp uitbundig gevierd 
worden. 

vrouwen in aksie 
Diezelfde dag vond ook een niet van tevoren aange
kondigde aktie plaats, van 11 vrouwen. Zeven van hen 
drongen de NAVO-helikopter-basis Fulda-Sickels bin
nen. Dit gebeurde 's middags, tijdens de aktie bij 
en in het gifgasdepot. Oe startbaan werd beschilderd 
met leuzen en met straatspeeletjes : zo moest de 
basis weer leefbaar worden voor gewone mensen, in 
plaats van militairen. Rond de betonnen baan werden 
aardappelen geplant, bomen en bloemen. Al na een 
kwartier was de polttie ter plekke. Het beschilderen 
van de basis moest gestopt worden, maar het duurde 
wel een uur voor de vrouwen werden opgepakt. Zolang 
konden ze door gaan met mediteren, zingen en planten ! 
De militairen reageerden met sexistische opmerkingen, 
evenals later de politie. Oe politie maakte opmerk
ingen als : 11 Kom maar mee, lieveling", 11 Zeven mooie 
vrouwen bij elkaar, lang niet gehad'', en andere ver
nederende kreten. Oe vrouwen -uit 5 verschillende 
landen- werden nog dezelfde dag vrijgelaten. · 
Dit a 11 es was een voorproef voor de vo 1 geode dag : 
rustdag voor de mannen en aktiedag voor de vrouwen 
uit alle 5 de kampen in het Fulda Gap. Oe vrouwen 
demonstreerden in Fulda en bij de basis Fulda-Sickeld 
en de Amerikaanse Down-Barracks. Daar werden leuzen 
op de grond en op de muur-geschilderd en de hoofd
ingang werd afgesloten met woldraden. Toen enkele 
vrouwen met verfzakjes begonnen te gooien, kwam de 
politie snel naar buiten : gehelmd met stokken in de 
aanslag. Enkele vrouwen werden korte tijd aangehouden. 
Er vonden met enkele Amerikaanse militairen diskus
sies plaats, anderen reageerden nogal sexistisch. 
De bisschopskonferentie was het volgende doelwlt van 
de vrouwen. Dit naar aanleiding van een vage uit
spraak van de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders 
over het militarisme. Oe bischoppen spreken een 
"klares jein" (een duidelijk jeen) uit tegen bewa
pening, zo luidde een spandoek van de vrouwen. 
Op deze manier blijven de vrouwen geschikt voor het 
baren van toekomstige oorlogsslachtoffers, temeer 
omdat de bisschoppen zich tegen abortus uitspraken, 
Zelfbeschikking van de vrouw blijft in hun ogen een 
taboe. Tussen de 20 en de 30 vrouwen trachtten de 
de konferentie te bezoeken. Ze kwamen tot de binnen
plaats maar werden daar door de politie aangehouden. 
Nadat hun identiteit was vastgesteld, gingen de 
vrouwen de stad in en speelden sommigen van hen 
straattheater. 

wandeling op de schietbaan 
Vrijdags vond opnieuw een gezamenlijke aktie plaats 
van bewoners van alle vijf kampen. Van de in totaal 
ongeveer 1100 kampbewoners deden naar schatting 500 
mee ; geprobeerd werd, het oefenschietterrein Wild
flecken binnen te dringen en het schieten tegen te 
houden. Dit door in de schietbanen te lopen en door 
het bezetten van de schietplaatsen, Enkele schiet
plaatsen moesten inderdaad het schieten staken, maar 
de (Amerikaanse) militairen schoten door vanaf andere 
plaatsen. In dit gebied -70 vierkante km aroot-kon 
de politie weinig uitrichten. Het is erg bebost en 
dus onoverzichtelijk. Er staan geen hekken omheen. 
A 11 een bij de toegangswegen stonden mi 1 i ta i ren of 
politie. Oe 500 deelneme<S aan de aktie konden zo
doende bijna allemaal het terrein binnendringen. 
Ruim 170 mensen werden aangehouden, ruim 80 van hen 
moesten mee naar het politieburo in Fulda, Nog dezelfde 
dag kwamen ze weer vrij, op één na : de Fransman 
Dominique. Hij had a 1 eerder vastgezeten die week en 
moest nu een borgsom betalen van 200 mark, Oe volg
ende daq was dat geld bij elkaar en was hij weer op 
vrije voeten. 
De afsluiting van de 5 kampen en van de laatste 
aktieweek bestond uit een 'mensennet' en een demon
stratie op het Oomplein in Fulda, Oe menselijke keten 
met ongeveer 30.000 deelnemers en een lengte van 
zo'n 30 km. vonnde een grote web met Fulda in het 
midden. De organisatoren hadden een l jaar geleden 
gerekend op 130,000 deelnemers, maar spraken toch 
van een sukses ; uwe hebben de diskussie over het 
toenemende militarisme en over de Air-Land Battle 
strategie op gang gebracht en daar ging het om, 11 

aldus een woordvoerder, 

terugblik 
Tijdens de evaluatiediskussie van Nederlandse orga
nisatoren kwamen nogal wat kritiekpunten naar voren 
over de 2 weken. Zoals : veel kampbewoners hadden 
moeite om met de basisdemokratie om te gaan; de 
basisgroepen vielen soms snel uiteen ; de samenwerk
ing tussen de basisgroepen was niet al te best ; er 
heerste duidelijk vrouwenonderdrukking vanwege een 
typisch mannelijke machtsstruktuur. De {meest Duitse 
mannelijke) organisatoren hadden té vee1 van te voren 
gepland, zodat er sprake was van overorganisatie. 
Dat haalde de kreativiteit uit de akties, vooral de 
eerste week. 11We 1 iepen de manoevres achterna, maar 
maakten geen eigen progranvna. Zo werden we onderdeel 
van de manoevres. 11a 1 dus één van de Nederlandse orga
nisatoren. 
Toch was het kamp een sukses : er kwamen ruim 300 
mensen uit 21 landen. Oe Air Land Battle-strategie 
en de diskussie daarover werd bekend over de hele 
wereM, van Nieuw-Zeeland tot Finland en de VS. 
Alleen de opkomst was een tegenvaller. Dat wordt ge
wijd aan het weer; bijna 14 dagen lang regen, regen, 
regen. S)echts enkelen ta~ie reden eerder af. 

7 
~ 

EEN CDA BIJEENKOMST IN 
DE NOORD OOST POLDER 

tVan,.nonzervel'llauev~ra:• 5 november kwam Bertus de Vries 
~=,a~:eov;~~-:;:!!::: op uitnodigi~g van de plaatselij
ren op een door hondenten bf:.. r ke CDA-afdel~ng naar Emmeloord. 
aoehtespreekbeurtinhetPrin·' Wij, de AKB-NOP, hadden besloten 
MAMtinEmmtloordeenvull·ipubli it i · idavat aucéboden re~uqen. c a re munt uit het gebeu-

: Dat pbeunle dMr,als........, ren te halen, maar de bijeenkomst 
~~pe:!~~t!: zo min mogelijk te verstoren. 
tendeuDhupnvucleWerJ&. De plaatselijke CDA-raadsleden en 
poep Kemeneql~ Nèordoolt· bestuurders hebben de afgelopen poi.S.:..:.:,.kP Boeren te- periode n.l. enorme druk op hun 
f:'bet vuilnisVat waren symbo- partijgenoten uitgeoefend om de 
=~~~~t;::::~": bouw van kernenergiecentrale's, 
stopt.omd.átdienaarhetoor- waar dan ook in Nederland, tegen 
::~ v:r!~:a::=:~rs ~~:: te houden. 
neerd,nudeCDA·tractieenhet- De opstelling van de plaatselijke 
partijbestuur uitbreiding Y\n CDA-achterban is echter nogal 
=~"::e=:g:;es.:,: twijfelachtig. 
remaa~ondanks het feit da Van te voren is de voorzitter ver
S:ba~":etlJk!e~lse~:etoÏ:~ teld dat er wat ~ing gebeuren. 
~heelandereconcluslekwamen. Deze was daar biJ zonder enthou-

êwaarderlnltehtbbenultp. siast over.Op het moment dat we 
spro~.:_=~~,-;·de zaal binnenkwamen gaf de voor

A-leider, dat niet aneen de. zitter de aanwezigen dan ook op-
~~~~~~~~~~ dracht te applaudiseren. . 
de Algemene Enel'lrieraad. de Nu moet gezegd worden dat WiJ een 
Electrietteltsraad. de Gezond- ap~laus van een paar honderd vnl 
,::!~~~:~:ris~~DC:::ta::t 50 , CDA-ers niet zo vaak hebhen 

!CDA ultbreklln& van kemenel"' gehad. 
gtenietuttslult. Dat was dus wel leuk 
l;:e ..!:'t'!e':.,.Je~~~tt::.: Wat ~ebben we gedaan; 
J::!.~.!et"~;!ur.e':'::iM7t - 12 mensen verkleed als boer
·de moed hebben om het voor tJe (zie NOP-button) met een gro
eendeelopwekkenvansttoom te schuimrubberen zon over het 
h!~dk:en;::==--~=f:!~;hoofd en een vork in de hand, drae
zaak alleen bespreekbaar:lgen we een 14-meter lang spandoek 
:e-nt".i~rdjnweopdlt met "stop_kernenergie" de zaal in. 

IDeCDA-Ieklerbadbetook Aan De Vr~es is een vuilnisemmer 

.

!het doorbreiren van een tl~. aangeboden met daarin een spandoek
::e~~;:~:~,~~ je met opschrift :"uitSlag BMD". 
<ennlet~Dltkencwerltemener- We hebben zo'n 10 minuten zwij-
. . Inheteente~J:; gend op het podium met het gezicht 

diewelkemwa· naar de zaal, het gelul van de 
In bet pval ~Vries aangehoord en zijn toen met 
utt~:':e=de complimentjes voor de waardige 

debllknaarbln- en verzorgde vertoning en ander 

0~~~~massaal applaus weer vertrokken. 
we nu onderoen Overigens kreeg de Vries geen 

', J.enkel applaus voor zijn gladde 
hebbenvoorde.,::~rt!debabbel over ke"rnenerqie. 
NoordOOitJ)Oldet'enanderem~>Na afloop van de bijeenkomst heb
jC.'l-a~overC::!ae.ur~:,=ben we het nog even met de voorzit
vaneenkemcentrale,maudat ter gehad over de mogeli ik toekom
kan.zoverteldehU,nletwqne-Stige provincie Flevolana, waar 
~~~~~~n~urk en de NOP-polder toe gaan beho
'Hetstaatnoslancnletvastdatren,tot anti kernenergie uit -
~~~:fne:.~:er:;spraken te bewegen. 
mogeltjkbeden genoemd ·en Ik Kortom we hebben een leuke avond 
kan begrijpen dat alle pl .. taengehad, leuke foto's in de krant 
zich zoraen.=n..maardattlmaar die lui gaan door. ' 
nunletUII' orde! Wij dus ook. 

Bob erebas 

REACTIE 

Beste AFVAL, 
Oe werkgroep kernenergie NOP vraagt zich af wat Chiel 
c.q. "AFVAL" beoogt met het arrogante en cynische verslag 
van de manifestatie in de Noord-Oostpolder. Is dit de 
brede ondersteuning die we vanuit het Landelijk mogen 
verwachten? Of wil de redactie van AFVAL haar leze<S en 
lezeressen, in het verlengde van de Volkskrant, hapklare 
brokken voorschotelen? 
Hebben jullie even mazzel dat wij een boerenimago hebben! 
(.Nee, de NOP boeren hebben de manifestatie niet georga
mseerd, ze w~ren.er wel). Op zoek naar het ii'fëûwe gezicht 
van de AKB? D1e l1ep vast nog in de kalverstraat of pakte 
ergens een (s)links pilsje. 
Niet alleen wij.zijn al tien jaar bezig en gaan gewoon 
door met; voorl1chtingsavonden, manifestaties ludieke 
acties en overige activiteiten. ' 
Voor teoretiese, blaadjesvullers ·en vergaderfreaks 
interessant voer. 

Veel plezier, groeten; Bob. 



KERNENERGIE VERLICHTING OF CONFLICT 

KERHEHE.RGJE, VElU.lOtTlNC OF CONPUCT 
hc:rmM dom \'dl, uits- milioul-.atle p-en...... I m 

Op welke wezenlijke punten verschill~ de voor... en 

teg~tar~n van k~gi~ van elkaar ? Wet zijn 

de achtergronden van deu versd\Wen ? Dat zijn de 

centrale vrqen die Herman DamveJd z1dl stelt ln zijn 

nlalwste: boek, Kernenergie. VerJichtins of canflict. 

Beantwoording van deze vra&et'i zovden jarenlange studie 
vragen, en een uer uitg~reid versla.g- Gezien de a.ktuaH· 
teit . van de ker-nener&iediskussje bèsloot DamveJd om 
nu een boek uit te brengen over dlt onderwerp. Dat 
daarmee het terre1n van het onderzoek beperkt blijft. 
uJ duideliJk :tijn. ltl de eerste plaat• beperk1 de schrijver 
zJch vrljw~ geheeJ tot de Nederlandse. situatie, bovendien 
komen van de moseUjke veJ"$d\illen over kernenergie 
slechts twee meningsverschlUen aan de orde, nameJijk 
die over de kosten van kernenergie en over opslag van 
radioaktief afval In ~koepel$. 
Het boek b al$ vol~ opgebouwd: Hoofdstuk I gaal in 
op de maatschappeliJke ac:htergr~ van kernenergie, 
waarbij met name de rol van de overheid belicht wordt. 
De invloeden van maatschappij- en wetenschapsopvattingen 
op het kernanergid«>nlllk1 komen in het tweede hoofd
stuk naar voren. Voor een goed be3-rip van het konflikt 
Is het belangrijk om de ~ van het kontlikt 
te begrijpen. Na beha.ndeJJttg daarvan kom~n a.chtereenvol· 
gens aan bod: de l<osten van kernenergie, de elektriciteits
tarieven in binnen· en buitenland en de opJiag van atoom
afvaJ in zoutkoepe:J.s. 
Krijg ik, a.b ik dit boek Jees, nu meer lnzleht In het 
probleem, dat Herman Damveld aansnijdt, namelijk wat 
de achtergronden van het konflik1 zijn ? Krijg ik Hf! 

duidelijker beeld welke rol argumenten opelen ? Dat 
uker. De geschiedenis van het konflik1 lul een aaneen
schakelins zien van volksverlakkerij, bedro&, gehe.imhou· 
ding en manipulatie zlen. Wat voorbeelden ? Tegenstan
ders worden al• onwetenschappelijk afgesd\Uderd (bijv. 
p. 21 en 112), dllli<uuie< worden bewust beperk1 door 
het over deeUac:elten te hebben (p. ;16), "voorUc:htJn&" 
worch gegeven om potentieel verut tn te dammen (p. 
ljlf), op argumenten van tegenstanders wordt niet inse· 
gaan (bijv. p. n, 91, 10.) en pogingen worden gedaan 
besll.sWlsen er versneld door te clu'ftn (p. I 06~ 
Bijzonder duldeUjk is In dil verband de pogingen van 
voorstanders van kernenerele om tegenrtanders a& on~
tenschappei!Jk af te ..:hllderen. Z.O spreek1 1\ndriesse 
van dt Kema van ~etenschap, kwakza.Jverij .. , 
wanneer hij het heeft over argwnenten van tes,enstandets. 
Er Js geen sprake van een "open" debat tus.5etl voor· 
en le,tenSianders, de beide partijen blijken zjeh, en dat 
Is ook een konldU$le van de Stoorgroep Brede Maatschap
peUjke Diskussie, vooral in "elgen" llteratwr te verdie
pen. Toegang tot elkaan kongressen en tijdschriften 
is mot"Uljk. Hetman DamveJd verwijt dat de voorstandets 
(p. 23) maar henelfde verwijl geldt ook voor de tegen
standers. Tijdscl>rilten a.b EnersJe>peiciNn :wllen niet 
snel anikelen van tegenstanders opnemen, datzelfde 
geldt ook voor tijdschriften ab 1\toomalarm, Onderstroom 
of 1\lvat. Kongressen van het IAEA (lnlernational litomie 
Energy 1\gency, Wenen) mogM dan ultslultend voorstan
ders uitnodigen, biJ manlfeSiaties tegen kernenersJ{ 
bevinden ziCh ook geen voorstanden onder de S~>reker$. 

Tegenarg...,enten, of :telfs het bestaan van cliosiclente 
meninsen wor~ mur al te vaak Uever ontkend, weg-e
moffelct.. Oit geldt eveneens %0wel v<>« voor· als tecen
standers. Zo kostte het mij enkele jaren geleden toch 
de voot.ste moeite om medewerkers van WJ.SE te overtui
gen van het nut van opname van pro-Uterat\.11 cwer 
kernenergie t~ldden van het "a.ntloomateriaaJ• In een 
ove-rigel\$ nog te verschijnen bjbUosraJie. Liever zagen 
z..ij het bestaan van die Uteratuur ontkend. 
Ik denk niet dat hel bestaan van die gescheiden werelden, 
dat dat persé aan te vallen velt~ ik denk dat euentieler 
is, wat DamveJd ook noemt, het venehiJ in midde-len 
en mogelijkheden. De overheid en Industrie beschikken 
nu eenmaal over meer financiele mlddelen om hun ltand
Jl'"'l uit te dragen, dan de gemiddelde tegenS! anclef, 
die •s avonds ln z.ijn vrije tijd nog zijn stencils staat 
af Ie draaien. Tot :tOVer eigenUjk weinig nieuws onder 
de zon. In feite wordt aan de hand van prak1ijlcv-l
den aangetoond wal in wetenschap•fllo.oflese krJn&en 
al langer bekend was. 
Maar de V<UC die de:te konkluste bij mij ormlddellijk 
oproept, en d e hel..,. onbeantwoord blijft, is, dat 1111 
er dan door de voor$1anders nauwelijl<$ Ingegaan wordt 

trans~ kernenergie geen doden waard 

WISE 215 

De eerste twee transporten van nucleafr afval van een 
kamcentrale nabij Hallburg naar de 001stredeft tljdelij~e 
opshgruhou u Gorleben vonden plaats op 8 en 9 Oct. 
• Sonorgens 8 Oet, werden de ult.kijkposten van de actie
voerder's gean-esteerd zodat het eerste transport. van 
vier eonufoers onder zware polltl~aklng naar E\Orleb-· 
en kon vertrekken. 
Oe volgende dag slaagden bijna 2000 actievoerders erin 
het ~ trans~rt 3x u stoppen. Dit transport werd 
begeleid door zo n 50 grote polltlewagens, gepantserde 
bulldozers on waterkanonnen. Dt barricades wrden netjes 
opgeruimd llbv, wape<~stok, gas en honden. 
Er worden ! 300 van clezt transporten per jaar verwaCht, 

wanbeheer kerncentrales 

MUCGEBRUIK, SABOTAGE EH WNtBEHEER IN AMERIICMitSE 
ICERIICEHTAAI.ES 
Volgens re<ente gegevens verstrekt door de Huelear 
Reguiatory ec.lsslon zijn dl'llg<Jebrufk en sabotage 
een steeds groter ..or:dende bedreiging voor de vellig
held In de kerncentrales In de v.s. Do HRC, heeft een 
regel voorgesteld die van kerncentrales zou eisen 
we•k.-rs onder Invloed van alkohol of drugs de toegang 
tot beseherwfe gebleden te ontzeggen. In 1983 zijn 8 ge
vallen van sabotage door de NRC. gerapporteerd. Volgens 
de ec.1ss1e zijn u wursehljnlfjk alle 8 gepleegd door 
Insiders. I~ het zelfde jaar schreef de NRC. voor bijna 
$4 11lljoen aan boetes uit te~en eigenaars van kerncentra
les. Ket ging hier 011 grove fouten zoals: het verzul•n 
van specifieke velllgheldsproc:edures, 't vervalsen van 
doc-nten, geknoei •t onderzoeken en het In dienst 
hebbon van ongedfpl-..rd personeel. 

overwinning in Denemarken 

AX8 111 OOW4AAKEH HEEFT OE OV<RIIINNIHG IN ZICHT 

Ha 11 jaar te hebben getwljfelcl heeft de soc. delo. 
partij van Oe"...rken op een recent partijcongres nu 
eindelijk een beslult gen-n, ZU kwllOin unanf .. over
een dat • kerneoergle In zijn hllldlge vol'tl uit de ener
gieplanning -t verdltljnen. • In plaats daarvan ut de 
nadruk k-n te liggen op energiebesparing, duurz .. 
enrgle en olie en gas uit het Deense deel van de Noord
zee. Ket offlclele Deense energieplan van 1g91 spreekt· 
van 8 reactoren In het jaar 2000. 

Oe videO produktie "kernenergie geen doden waard" 
Is sinds 16 novtllber te huur bij ClnecltA> Vrljheld.s
f llliS. Deze video bestaat uit 3 delen en per deel Is 
de huurprijs f 150,-. Voor donateurs Is dat de helft, 
Een abOMellent op alle drie delen kost 1300,- , voor 
donat.ul'$ Is dat f 200,-
0e video gut over aktie> tegen kernenergie die fn de 
loop dor jaren hebben plaatsgevonden, Inlichtingen on 
boeklnge;, bij Cl nee hA> Vrljheldsfllm, Postbus 1626 A'd ... 
Telefóon 020 - 250045 

" Carry Greenham Home" 
FILMAVOND MET "CARRY GRIENHAM HOME" 

Op donderdagavond 13 deceèer "ordt In het van Oste<Mte
aur In Alosterdali de fi l• uit de nog steeds aa,..zlgt 
v......,.nvredesk._ In GreenhM C- bij Londen ver
toond. Oe avond wordt ook gehouden 011 lnfo,...tle u geven 
over de aktlelta.pen bij lloensdreeht èn Volkel . 
Aanvang 8.15 uur Van Ostadetheater, Van Ostaclestraat 233c 

proefkonijnen 
Wlse 

Naar IAI!n zegt gebl'lllkte de Britse regering Australische 
burgers en dlenstpllehtlglln en Britse soldat.n als proef 
konijn voor hot testen van de ultwerl<lng' van hoogradlo
al<tleve straling op .. nsen. Dit word verteld aan de 
RDyol C-inlon lnto Brltfsh Nuelear Testlng In Austra
lla, Ee~ top seeret doaant van ZO •I 1953, net na de 
.. rste atOOIIProeven, werd voor de ca.fssle geciteerd: 
• •• , Het leger 110et da gedetal leerde effecten ontdekken 
van verschillende soorten explosie op a~ratuur, geboutf
en en •nscha"f"n• 11et en zonder verschillende types van 
beschel'tlfng •• • 
Exdlenstplfelttfge Terry Toon herinnert zich een door
dringende gil tijdens. een proef, Het kwalt uit een bunker. 
• Eeholng rlght through the area • , Oe bunker "as er een 
die lets dichter bij het eetr\11 van de explosie stond, 
In voor .,., Tooner en zijn 111kkors verboden gebied. 
Er lfOrdt nu gezegd dat er geestlijk gestoorde ••sen In 
de bunkers worden geplaatst. 1-nd zei: • je kon ze niet 
zien •ar je kon ze horen, •• • na de 2e proef hoorde jt 
ze niet ...,. • 111'. G. RoberUon zol uit na• van de 
Britse AtOOIIProefveteranenverenlglng dat voorMllge 
RAF- officieren zouden verklaren dat hen lAS bevolen 
door radloaktlave wolken te vliegen, lllrlnepersoneel 
zou beschrijven hoe hun schepen werden gelnstruaerd 011 
de wolken na de llonte Bello test van nabij ta volgen, 

op de argumenten van de tegenpartij, 1111 :tiJ sleehu 
tegen beter weten lnvasthouden aan hu\ geloobovertul
cin&en. omdat deu celoofsovmui&~nsen meer bijdngen 
aan een rinkelend~! kassa dan andere, W&l'lneer "ware"' 
kenniJ alleen die kennis Is, die In ~ eigen straat~ van 
pas komt, W&1 beeft het dan nos VO« %În om een dlsku:s.sJe 
met de andefsdenl<enden aan te &aan ? Heeft het nu 
we<kelijk zin gehad om als Milieufederatie veel tljcl 
en ener&ïe te besteden aan c:lee.J.name aan de kontroverse·· 
:tluingen, om als "bel&ngrljk l'eSI!ltaat• te :tien dat kri
tiek van de Milieufederatie opgenomen u In het Eindrap
port van de Stuurgroep om dan vervolgens te zien gebeu
ren, dat de regering gewoon haar beleid vervolgt, als
of er In het gdleel geen Brede Maatsc'-üjke Diskus
sletss-· 
Tot slot had ik nog enkele kleine kritielcpunten, dle allen 
hoofdstuk 6 betreffen. Op pag 11 a komen twee verschillen
de standpunten naar voren omtrent de oudefdom van 
zoutkoepels. De menln& van de minister staat tegenover 
die van de Rijlesgeologische Dienst. Waarom krijst de:te 
laatste ttelljk en niet de minlater ? Niet cluideUjk wordt 
wat "de" krlt lek op het ICK rapport van 1979 Is (p. 
11111 onlogisch vind ik het verband tussen het gelijk 
van de Milieulederatle en ~ verut van de bevolking 
(p. 1:16), de opmerking "toestaan van proefborJn&en is 
toestaan van opslag van atoomafval" (p. J)l) b $ledlts 
gebosee<d op een - m.l. overigens 1..- -vennoeden 
hieromtrent, en het b jammer dat Hennan Damveld 
ntet In Is gegaan op kritiek op de konk1U$le dat vellige 
opslag In Nederilnd$e zoutkoepels niet mogelijk is. Deu 
konklusie stond -der te leun In "Atoomafval In t>ewe
&ing•. waar Danweid co......neur Vll'l was. kritidc: werd 
geleverd door WWem de Rulter In "Wetenschap en Samen
leving•, nr. • 1983, p 9 en 10. 

rijken 

~VU.I) - KEitNEHERCIE, YE.RLICHTW>IC 

Uit&· Milieufederatle, Groningen, 198.. U7 pq 1\ ' 
foto's- Te bestellen door I 13,2J over te moleen :.S, &)ro 
2999383 t.n.v. MiUeufecleratle GronJngen, Emrn&Sin&el 1,, Groningen. o.v.v. kernenef&leboek. 

Nawoord: een brief van Herman Damvdd iëëï'de mi) 
dat mijn laatste kritiek onterecht ....., Do.rnveld liad 
In nr 6 1983 van W en S op de kritiek van WiUem de 
Rulter aerettgeti'cl. Dat was miJ ontP,OO (r). 

+leen Bossche piek voor atoom 
e l ektriek 

6EEN BOSSCHE PIEK VOOR ATOOMElEKTRIEk 

Oe aktie "Bossche plek" h nl- 1....., Ingeblazen. De .. ,.. 
stt afsluiting van een a-troo-lgeraar In Oen BosCh 
heeft <M stilte rond de a-troCIIIktles veri>rote•. Do 
golf pubHeltolt die hierdOOr h ontataan en de reaktlos 
van lii!IISen In de straat laten zien dat de -rstand tegen 
kernenergie allel'tllnst gebrolten 1&, Over hat nl..., ontwa
ken van de AkB _ 

In opril '84 boden dlvel'$1 groeperingen de Bosselia ~ntt
rud een petitie un, "ur ln gevraagd woJ'd zlell tegen de 
klmcentrale von Dodewaard uit te s preken, Oen Sosen h"ft 
1-rs aan<Mlen In <M PIIOI, en hierdOOr oolc In de &1111. In 
aart 182 gaan drie MnSen/llulslloudens 11,- ~~elgem: uit 
protest tegen kernenergie, en o.lat er •ar ge.., uft-
sr·raak van <M g-nta k0111t. Dit aantal weigeraars zal op
lopen tot 45. Als eind '82 het GO ... c.tars wil lataft 
plaatsen• wordt dit bi j de national t Gesehlllen~ssle o
penbare Nutsbedr1jven aangekaart, Met 6llb beloofde zich aan 
de uitspraak te zullen binden, en tot die tfjd geen stappan 
UI ondtm-n. Oe uitspraak lut nogal op ziCh tflehten. Het 
GEB stapt echter naar de rechter, en <Mze veroordeeld In 
augusws '84 (er Is nog steeds ge.., ultspruk van de CC~>' 
•lss1e) een lillishouden tot betelen v66r lS septe~Mr. 
Op 2 olctober wordt dan .,.t .. rsta hulshouden afgeslotaft. 
Het 6E8 belde bij de buren aan, dat ze dringen l ets un de 
•terkast -taft doen. lAter die dag •rt ten Han en 
Harrtet dat ze geen sb'oCII-r hadden, 
Van het GO hebben zt offlelhl niet gohoord dat ze af
gesloU<I werden en oolc <M buN!ft wisten niet dat het 011 
een afsluiting gll)9 
Er kwlm voel publtdtaft rond het geval. 
Het sudhuls van Oen Boseli werd s)llbollseh 111 .-w.stra
tltf, afgesloten. Tijdens deze aktie ..... de ultalag van 
de geschlllencc.fssle t.a.v. de ~M~ni:Mten. Ket GEB -t 
I 3S, - aan Harriet betalen ••• Van dt 45 huishoudens -ten 
er 8 voor 15 septeobtr betelen. Allten Harriet heeft dit 
niet gedaan. Daarna kr89en nog tien ancleren beriCht 011 
voor 20 oktober te betel.,. Achl hiervan g1ngen op vri jdag 
19olltober d-tratlt hun scltuld Inlossen. Bfnnenlcort zijn 
er clus weer afsluiting-. en/of aktie te ventachtaft In Dtn Bosch. 
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