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1 etn vtr"le"9(1t kentvak«.nt1e ef00el1Jk """ een 
MVA/.. bij jt in de bus of bij de boekhondel. 

KERNCENTRALES 
De kogel Is d.an nu eindoliJk door de urt : "111nstens 
twe 1000 111 temcentrole's zullen ert>lj -ten k_". 
Boze réakties olca : dl! ..-lue's In dl! vestigings
plaatsen groeien, •llleu-klvps, politieke portijen en 
het fliV keren zich ~n het besluit. Het GD In llloster
da• (undeelhoudl!r In de SfP) Jut bij mndl! van >oet· 
houcb!r Jonker ... un dit Alasterdln oven I .".... op ui 
zeggen. En wat doet het LPTK (Linde lijk Platfo"" Tegen 
Kemenergie)? Welnu eerst werd er gebokkeleld over do 
vrug of er wel een krant .,.st k-n. die er dan nu 

r 

Er 1tOMn dus twH eentrales er bij. onc r"êgertnkjt 
•e.ekt er weer een puinzooi van. Meer dan 100 afbtst ... 
1lingon van half afgebouwde en ;eplande at.,....pl1jttrs 
1n dt Verenigde Staten. Ah het en raketten 90et ~ 
ten ze dt Y.S. sl oof$ volgen naar 111t kerncentrales 
110eten ze weer zo nodig eigem•1JS z1jn. Tekenend voor 
de ma1a1st 1n dt nukleaire industrie 1s wel do verkoop 
van alle aandolen van Brokdorf .,.t 70 a11joen 0-lolark 
verl i os door de geww:ente H.anburg. Door dè censuur tn dt 
V6derlandst Mdt• hebben w d•t vu de du1tse tv liGt
ten vtrniMn . Voor d6t verHes .oet de staal da11 veer 
opdroai tn. Oe schandalen over kernafvalopslag r-ijzen 

Is, en daama alh>rlel tegenstellingen over wel of geen 
deioonstrotie. Het uiteindelijk resultaat Is dat het bij 
do vestigingsplaatsen goed tot niet-afWijzende reaktles ....... .-
leidde, 118ar hot Juist de politieke partijen en de lan
delijke nrlljeu· klups waren d1e dachten zelf u wln\g 
enthouslas• te kunMn opbrengen. Kor- dl! di!IIOnstta
tle werd wer afgevoerd. Wat nu? Hou dln gun we toch 
een diskusslowekend organiseren ?Misschien kent het 
LPTX ar dan wel ult. De plannen voor d1t weekend zijn 
er don .: .. t Pinksteren ten tentekup nabij dl! Moer
dijk. Our zullen dln 110t •- 4 lt- un de orde 
-ten t-.. : de Planologische Kombeslissingen • de 
Insprut op het kablnetsvoo,."... on de keuze van dl! 
uiteindelijke vestlglngspluts). ~ oktles tegon dl! op
slagplutsen van radio-actlef afval. Alhoewel dit nu 

de pan uil, on onze ouwe erfvijand GeertseM& spe.-.lt 
weer """ tin dubieuze l"'l. 
Op do •rvN.. ,...jaktie oet """' niets als _,_, '"" twl, 
do "hoofd"rtdocteur verdwijnt do dag voor de doadlint. 
pi• .. n allton pout halon. rijkert eist t'n veld op 
(t.orocht). Nlcky on frod zHun gesa .. al kankorend 
boven Oe r.-lendt IBM te stressen, tot overuit belt 
Henk nog even 01t z'n 11 uitget)1i.te stvk ft09 wet t. .od
fftceren. Oe katten wo-rden s-teeds lasttger-, de kachel 
nukk1ger en de kolen Is bijna op. 
Jltiat- weer ttns. een hulpkrnt de rui•t.e 1n sturet~ oa •1 
d1e ectho'l te bereiken die eigenlijk wel wilt~ hel
pen met het .alten ven AfVAL. er t1jn dus nog steeds 
•nstn nodtg die s tukktn villen schrijven. typen, lay
outen, drukken en verzenden kort0t1 bel op of k0111 etns 
lonvs. In i tdtr gevol. deze we.k waren httl H1 ck.y, Fred 
Henk(!10t name). Bort, Pi• (voor de Patat}, Chlel, do 
tnyster-1tutt Jongen u1t Buss\n dit zo eal"dtg was hat een 
en ander- te l•y-out.en. Arhnne en Hens d1e zo gek waren 
hun ener-gie h1er1 n te steken. 

ro1p. Hans a Chlel 

al in gang gezet -t worden anders hoeft het niet IIHr. 
llelgerakttes (hoe die .. sual te Nken?) en de vertle-

~J~r~a~:·P~J !~a~~~-s~!: ~:-;;:ta:~~~e~~~it 
lieten zij weten dit volgens hen van de vertiezingen In 
1986 een roferornluol over kernontrgle 110;8t worden ge
makt. Bulten dat er dan al een soort referendlll over 
de kruisraketten plutsvlndt, Is dat heet logisch van de 
PvdA en 0'6S : er is een hele hoop kitters biJ hot CDA 
en zelfs de VVO hierop te winnan. Aan do andere kant 
doet het toch wel vretmd aan als belde partijen geen 
jota binnen het Platfo,.. doen en zich oo~ tegen ten de-
1110<\stratle keren , 100ar aan htt eind van de r1t tuch 
hun hand wi lten ophouden. Of en zoja, hoe zo'n rtfen
dlil gest1DJ1eerd zou neeten worden gaat het vierde punt. 

r~~----~--:::-"~~--~-:----~~-:"::'::~~-:-~- Aithans dit alles geldt alleen als het LPTK er op 2 
VOOR AllE A!OtOIEtS, DIE VNIN 1 JNI. 1985 EEN ACCfPTGIROKMitT 11111rt 11H akkoord gaat, unonl• zal wel veer niets zijn 
HEBBEN OPGESTWIUl: •ar wellicht Is hltr toch een ... rderheid voor (alleen 

punt 4 ul enig getouottrek opleveren). 
OOur dl! autaatlserlng biJ do giro Is van dl! ... su acctpt~lro· Aan do andere kant vrug 1t •IJ wel if wat nog dl! fUII
kurten niet het !)OW!jzlgde abon .... ntsgeld binnen gek-n(IZS.- ktie van het LPTl Is. Tot nu toe kan er illeen gesteld 
111ar htt oudt bedrag (f20.-). worden dit er nu twee antl·ktrnonerglekranten zijn ult
~at ledereen unschrljven veer veel portokosten betekent vra· gebracht. Voor de rost gut ket • taken die al gebeuren 
tn~we hlert>lj illt abonnees die na I jan. '85 hun ibon._nts- of door vooral llllleudoftnsle zelf geregeld wordt. Als 
geld betaald hebben op dl! afsd.ri jvlngen te willen kontroleren ook het diskussieweekend niet doorgaat keeft het Plat-
of er 120 ,- of /25.- van hun rokenlog Is afgeschreven. fo,.. liJ. I. zelf opgekeven. 
Wi llen jullie, ah er 20 gulden is afgeschreven svp dt re•~ren- En dat terwijl de dreiging voor het bouwen van nieuwe 
de 5 plek giroblauw ovenoaken op n1/11111tr 4298242 tnv AFVAL A d1111? kerncentrales steeds groter wordt. Het een groter gellik 

8) een lnsprutrondo, georganiseerd door dt RARO- zie 
hltronder. 

C) eon odVIes op grond van do onc~trdtltn A en B door 
dl RARO (Raad van Advles van dl! lbll.telljke Orde
ning). 

0) het definitieve beslult va.n dl! regering (deel D). 
Vervol91ns gaat dit ..eer naar het parl-nt en haar 
wijze beslult 100rdt dan veer gepubliceer:t In een deel 
E. 
'Oe RARO hooft een eigen o[Oplraot en eigen detkllndl91n 
Alle sub·k ... luslas eegerekond gaat het • ca. ISO 
vertegtnlfoordlgers van organisaties zoals HS,wertge
vers, rekreatie , van •onafhankelijke' deskundigen , en 
van provinciale en g-entelljke beHuurders. 
De RARO ui ook deze keer weer verdee ld adviseren, 
daar zal de voorzltt" (Wiegel ) wel voor zorgen. Kort
.., de regering kan uit hun rapport dus zelf halen wat 
ze ulf graag w1 r zien. Ook jurldles gezltn levert 
tó'n PKB weinig op. ln .de PKB- oudl! stijl bet.akendl! 
het dit de regerl ng/parl-nt beslist over dl! advlezen 
en ze dus naast zich neer kon leggen. Oat houdt in dit 
Je dan eon MOB-procedure kan aanspannen .• wat dl! zaak 
vrij "long kan ophouden. Wordt do procedure PICB-nlewo 
stijl gekozen dan Is het regerlngs/kablneUbeslult go
lijk aan "'" wt. In hoeverre die MOB-procedure dan 
nog zin heeft Is dl! vrug. 

lltt sneltrein vurt steldl! dl! regering alvnt een apar
te kOIIIIssle In dit er voor -t zorgen dat dt kern
centraltS zo snel 111091l1Jk gebouwd worden.Oe cCIOIIIs-

Voor 4111 abonnees die een rode stip op het adresbandje hebben : 

Wilion Julliet lpv de gebruikelijke acceptolrokurt ten 
eigen giro- of bankoverschrijving Invullen tn du,.,.o 125.
•torten op glron..-r 4298242 tnv AFVAL A'dam. 

dan was gedacht Is nu ook do SEP akkoord. Oilt betekend 
dat nog alleen de Inspraak en met niM het wel of niet 
bereid zijn van g-nten en provlneles In roet In hat 
eten kan gooien.(ln dl! nota •vestl;lngsplaatsen voor 
kerncentrales• Is het woord g01100nten echter al Cl!t 
zwarte viltstift doorgestreept. Oat betekent dus dit je 
je In die Planologische Kern Beslissing -t ""rpen. 

slo •"'"rspult.ln die co.lssle zitten lan!JIIIn ABH, 
Ketting voom hoofd GD·IInlsterdallo,drs 11 Bogers von dt 
OSIC, 111ar voel opvallender is dl! deelnallt van de dirok
teuren von de Zeeuwse en Brabantse energl ... atschapplj
en. Oilt geeft eigenliJk al de uitslag aan : 1 In Bor
sele erbij en I In de Hoerdijk erbij . Of anders 2 In 
dl! Hoerdijk ert>lj. Voor de Moerdijk gelden de •es te 
pro' s . Behaivo dan dat op grond van de vestigingspl aats
triltria de HoerdiJk ar zou aoeten vallen pleit voor 
dt Koerdijk eon zeer gewH lig Brabants bestuur en kan 

OOE HET ALSJEBLIEFT ICETUJI, WIJ l«lETtN IIE ORIJI(KU OOit ~·:a~!..~.:~~~~z!:.1i~l~!.~~~ ~~~~ca 
..,_MET_E•E•N~IET-AI.VI~-· -EII-.II•l•LUI!--GRAAG""!"-E•EH-:iBMANI;;•;;rt;;DII=l.A0=-8-L_IJ•vt-N .• ' ---•bpe~loon ~~"....·.!!-.· nhai;l b .. t. .. t een ro uH 4 argo-

Voor abonne•ent.en: .. . n~.t.e Ull:rw: SY• 

Hans A) ~1 ~ngsvod...-n, 1o dt vonr van ""' rapport 
. ----.-- .. -- ... -........ -...... -.. --- ... ... --- ... -- ... -- ............ --- ... --........... 

je er zelfs !We nust alkaar neer zetten, wat bijvoor
beeld In Borselle nie~ kan. Borselte heoft het pro
bl- dtt een behngMJk deel van ket g-ent.- en pro 
Yinclul bestuur nee zegt tn dit ,_ toendertijd al be
wust Cn ~~ besw..frttsp1en geen pl•ot:s vvor- "n t• 
kemaentrele b opengehouden. In dl! Moerdijk kan dtar
entegtn illes.Een ancltr -rkelljk folt Is dl! recen-
te benoalng van een nie- bu~ter. Deze Is ...,. 
ox1llltalr ""t ervirlng In relbestrljding. Blijkiloir 
lopen er nog ... r GoldbergJes rond. En last but not 
lust weten we ook dit het verzet In de Hoerdijk vrij 
zwakjes Is. lK WIL EEN A80NNEHEHT OP AFVAL 

( I 25, • PER 10 HUMMERS) 

NAAM : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
STRAAT : •. . •••••••••••••••••••••••• , •• , •••••••• 

Frtd 020-622932 
Artann e 020·B47024 

De k010endo tijd zullen we veel undacht aon de Moerdl Jk 
-ten gaan geven. Oe tijd van openbare blokkadl!s tn 
tarrolnbezettlngen etc lijkt -r te zijn ungebrokon. 

POSTCODE : •••..• PLAATS : 

opsturen naar pos tJ>us 1053 AMSTERDAM 

Leden van do Lao La lloohe Indi.aneo vuwû&1n& in 
Sukaw-n bebbm - driJl&ellde opooop voor hlllp 
veroprel.d t..pn cJ. opening van oen uraniu. 111Jn 1n bun 
pblod. ZiJ vracer> ce cndoratwaingslrlovtlll oo poUt.J
COlMOnt.n, die siJ be~ bestuur van S&alr&t.c:lwwoll ..." 
!mmm> bl.e4on. 

llollaaton Lal<e 1.8 oen e-nacl.p va.n fiOO ....,... 
in bet noordo<>Oat.on va.n S&alr&tclmoan. Oo.ar er biJna 
pon bet.u.:lcJ. banen zijn voor do outocl>tono bevolJdni 
en bet J.aven er ere duur u, J.o de bovolld.n,g voor bont 
en voedsel en otooldlout vol.J<oloen &ibankellJk van bel 
boe 1n do oqevina. 

Jla41oaktiot 6t'val vOJI cJ. Rabbl.t Lal<é lll.Jn wordt 
al ain(la 1975 In het Vollaston Lake &odu.pt. Door on
<ler""'"- te bovendien de b6le ""'PvinJ al beo•l 
geroaltt. 1111 willtn Eldorado Rae<J~~rSea (docht.or van 
!lldonodo Huol..,.) onder het .. ter van Volluton IAloo 
een ureniu. ldjn opotart.en. Mot """ dijk .." otalon 
p1Jpm vUlton so bet ww ecbeiden van <Ie ldjn. 
Radicüt.io! -~ .. ter van <Ie ldjn wordt dan via 
pluUo pijpon Jla&l"" _, 110len ~ ~ bobandel4 to 
worden. Hot tlval van douo ni"""" Aijn t.al -... 1n 
Rabbit Lakt ~ vorQen. 

Ooar <Ie operaUoo van Eldorado in <Ie hAlrt. ".., 
Rabblt IAloo djn in do perl<lde 1953 - 198) al drlt -
... ~.Rot del!en 1n Volluoo Laka -~ 1n1985 
bepnnen. 

!)- it htv1c loloul var .. t. tegen deze nie.,... lliJn, 
.....,. naar do autochtone bevolld.n,g wordt niet plu1o
terd. 

Hlouwe uitgave Var<tnl,gl.ng Hil1oudefeoaie: 

•PlmlG-rmVlJM.Om: Ili'1"El!VIEWS HEr PWTSELIJttE 
DIEïïO • 

S1ndt de l.aaut.o Dod-....d-blold<ade ...., 1981 1t bet ra
dicale dool van do ant.l-kerneoergiebowgi.ng 1n een 11~ 
leMnt -~ seJ<-n. ToplijkerUjd 1a er opn.ke van 
..., opblotleado bovegl.ng ven plaataeUjke pooepea dio 
de nodnlk locsen op bet u1twricen ven alternaUoven. 
Z1J doen <let vanuit bet groeiende insie.bt. dat cle etrijd 

Flnancién: 

Boekhandels: 

Chlet ?20-651110 

",. 020-65111~ 

~ kernenerpe llittl.el>tlooa h, &la niet teVII!Ill ...,. 
vorm wrdt ppven .." ec1 altezon&Uot eoergiebeleid. 
De . elf _,-g1-. die 1n •Enercie in overvloed• .." 

" 

het woord k011tn bebl>en all..al bun wortele 1n de anU
' lcameDerc1.eatrlJd ..., do alplopen jare1. Velen verbi.D

d.,. hun aktirlteiten •t do atrijd t.e&u cle 1'1-
.-oor cle bouv van ni......, komo.ntral•. 

\ 

Door het benadruldcAn van do ~ .., t1Donc1ële 
baalbaarbeid van alterno.UOV611 .. btepui.npn tcoan 9-
9 plaataelljke ....,.gieçoepon .." cJ.t omcc>tralea 
onnodJ.s, <lD\IellJielljk ea overbod.J.c sijn. 
Dit dit boek blijkt dit do onU~kemonorgieboweging 11>
lll:ddela !.a u1teegroeid tot .., •••rcieboveging die -t 
....... dj vó6J: io. 
De 1nterrlewa tontri .." <let .do lokàl.e energiegroepen 1n 
de loop <Ier Jaren cJ. nodige dealtundJ.8heid en bekendbeid 

In de volgende Afval zal nog uitgebrolder op de PKB 
hot ktblnotsbeslult en 111ft n- dl! opslagplannen van 
radio-oktlef afvil worden Ingegaan. tred 

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

----
~ -. . 
1 .. -

~ 

1--; 

I 
I 
I 

: 
hebben vervcrion op bot pbied van altomaUevo ener
gieopweldcing en belpl1"1n&en. Z. beatoden vooral aan
dacht aan omerverpon ale •ellbouv, 110111niieolaUe, &
oergiezuinig ·bouwn, decentrale vonoon van ololctrici
telt.ao!""'!ddng en oatwrlljlt voorllcht.l.nc over al deze ........ 
'!hergio 1n overvloed• ltoat I 9,90 (90 poe. A5) "" ia 
te beste.llu door onzwal<l.ne van 1 12,15 {1.ncl. porto
lcoaten) op giro 1.9')S.200 t.n.v. Oltgevori.J HI.Ueud&
tenaie 1n.Aut.rdu, o.v.v. do t.lt.ol. 

----.................. . l 
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-------------
akties r ondom militar1ser1n2 
Van L 1• mb U r g fillt' IS do bedoeling dat lOvMI -lijk Mnstn hitrun 

... lu11en doen, het lcup 91at van star-t op 30 Nlrt . 
Veertfg j aar na de bevr-1jdtng w111tn vre<fesgroepe_n u1t Tijdens het leelip zullen v1a actfes en 1nfo,...tta tO>Ittl 
de r0910 rondo. zuld-llllbu"l nogoaeall do oendacht •es- -lijk Mnltn worden betrokkon bij hot wtl on voorol 
tf9tn op de enonne hoevHlht1d wapentuig en voor-zten- het vet van el dit Hevo-fnstalht.fe' in dal gebild, 
in;en die sedertdien door ons NAVO-pact tn die rovto eon gebitd dat jo op do hart eigenlijk wet donkt'"llrotn 
..arden aangelegd. ""9 inkleuren zoveel in•tellatl .. als er dur wet nltl 
Hiertoe zijn r.ads enkele vtMl•dtrlniJlln ;ehouden Mt liggen. 
mensen uit de drto Jandon Btlvio. Duitsland on Hoder- llocht J• .. er info.,..tio we~sen of ulh ol un de 
hnd en wel"den plannen 9011t1kt voor .. n vredeskMP tn voorbereiding Me wtllen ver-ken. bel den Peul Tt-.,.._ 
de wHk voor Pasen van dit jur. to houdon op do v- .. ns 045-255464. 
Hntecallfi!Ping van 8r-unst~M. Yoo,. dt Mnsen d1t .. 1 eens willen weten wat dur- nu 
Ook zullen vanutt vtnch111todt p160tsen op de laatste e11 ... a1 ••n insullatits li9t, hebben ttn e entel 
c:~•9 aarstft worden gehouden naar een çentraol punt Mnnn Hn prt111 cat.tlogus s~steld dte jt voor 10 
1n de regto waar 1prektrs tn andt-rt MRifestatit$ de phlc (tnc:1us1ef verzendkosten) ku-nt bestAllen b1J dt 
bijna total• •1Ht•rist'i"9 von dit gtbltd aan dt kaak Vrtdtswlnktl Maastr icht , Postbus 2109 
zullen stelten. 6201 CA Matstricht 
Oaze slot..nH .. totto ul wordon 91houdtn op 6 Apr11. Of telefonisch: 043-11919 
Het k.ulp word venor9d door •nsen van R..,.npltn en woensd191 en vrijdt.gs von 14.00 tot 17.00 uv,.. 

2 O&IIOUTUTU U IILCliZ TZCI8 Dl UUlSILUUTU 
ll fLOiliUIS. 17 ~T 2.00 ~ur IOCUIPLIU 
IIU$SIL. 



v .. eea~~~~ ~------------~--~;---~~~------------------------------------::~----~::------~ DODE1V AARD, vrijdag 

T=r~~:Ovu::. 
..- tijdens ec".tl t-lor

.W.. ..., de krruceab'ale la 
Dodewaud compled \'Ur'Ut 
oloor htot p lutscling opduik .. n 
,.., een ~oa lllobide Een
held, dnt volkomen bleek 
viMWbeTeld op de •·errasslng&
actle. 

Onder deze 'dreigende' kop begfnt het verslag van de Telegrof/N1euws van de !Ug over de uitgelekte terrefnbozet· 
t1ngsakt1e op 25 januarf,Uiteraal'd etteren ziJ ook burgooitester Goldborg:'Het succes van het polltieoptreden was 
volledig gelegen In het verassfngseffect. Oe flele afgelopen nacht zat de HE geconsigneerd In busjes op 20 kol af· 
stand van de centralt.Met zo'n tien man extra personeel van de RIJkspolitie is afgelopen nocht rond de centrale 
gesurvo1111eerd,Ook bevond zich 11111n Rljkspo11tte op het terrein van de centrale zelf.Toen de eerste actfovoe,. 
dors In het sch.,.rdufster verschenen hoefde de polltie volk-n paraat nog sl .. oHts uft de startblokken te k-If 
Verderop vervolgt Goldberg 1n:de Telegrof :'Toen Ik dezer dagen een anonfe~~ telefoontJe kreeg of er tets In Oode
,. .. rd stond te gebeuren hebben we noeteen Matregtion •t betrekking tot de komcentrale gono<~~n'. 
Etn ander krantenbericht ("aarsch1jnlf jk het Al~n o.gbhd ..eet te .elden:'Oe 44 po11t1-nsen dfe fn Oode· 
" aard waren Ingezet " oren al a. twee uur In de ofgolopen necllt gell0bfl1soerd. Oe polltie was ruf11 -raf op de 
hoogte van de op handen zijnde bozett1ngspog1ng van de kematntraio In Oodowurd, Voorlfcht.er ".ltHIWip van de 
Rijkspolitie: •we .. tsten dat er tets broeide. En ah er In ons gebled fets aan de hand fs, dan ~ken". direct 
un de aontrale'.Met MRC v~t aan deze zelf verge~dhefd van de polftfe nog toe: 'Jullfe zijn keurig op tfjd, 
zot een van de HE-ers. Oe aktie ..as uitgelekt', 

Dat er ,..t •Is .... . "fsten we elgenlfjk al Mn 12 uur 
van te voren, d.w.z. we hedden zelf ook een ' anonl111 
telefoontje• golted dat ohs wfst te .. lden dat grens· 
bowaklng,rljkspo11t1e etc, wrd sanengotrokken en 
-sttn veruiltien op het torrein van de KE11A te 
Arnhell. Do beslissing nellen of de aktie nog ".1 of 
niet 110est doorgun werd daai'OII zeer 1110oflfjk: hot 
was ... 1 duldtlijk dat de polltie van het een of an· 
dor op de hoogte "as , maar nfet duldelfjk "" dat zij 
whto• dat het 0111 Dodowaard gln9. We hoopten dat zij 
de verkeerde Instantie (de KOlA) op het oog hadden, 
Bovendfen lieten "IJ hot wel of niet laton doorgun 
ook afh0"1jtn van onze posters bfj de ~ntrale en -
gevf"1j dft dalr al voor het vallen van de avond van 
donderdag waren opgesteld. Juht a.dat zfj het bericht 
doorgaven dat de kU1t ve111g was , ketste l'ltt voo,.stel 
.. uor een ander aktieobjekt te - af. Achtaraf 
gezien hadden dcz:e •n,sen gelijk. 

Aan de andere klllt kan deze uitgelekte aktie niets 
anders betekonen dan dit hierbiJ een einde Is gek-n 
nn oen tijdport .. urfn we geile!• aktfos op redtlijk 
grote schaa I binnon onze kringen on verw111te groepen 
openlijk vorteldtn. Met 1s niet •t zekerheld te stol· 
len of het uitlokken van deze aktfo beteken~ dat er 
ten fnffltnnt(e) nn het wrk Is geweest, of dat het 
door pure loslippigheld ko.t. Dat loslfppfgho1d een 
faktor Is , Is wel zeker. Er zijn teveel bar en boze 
verhelen over hoe .. nsen en groepen voor deze Dode· 
waard·aktfe hebben geworven. Het zou al leen al stom· 
toeval zijn ols er niets was uitgelekt. Hoe vaak er 
al nfot g-zen fs op geheimhouding , het blfjkt toch 
niet te "erken. Het ui zeker gMn kwaadw1 ll endhefd 
zijn , maar toch blijkt wel dat het te vaak te veel op 
het puntje ven de tong van te veel aktievoerders/sters 
te lfggen. En als je don u1toindelijk oen dikke 200 

"'"'"" laat .eedoen aan J• aktM dan betekent dft ook 
dat atnstens zo'n SOO a 600 •nsen de aktie van haver 
tot gort weten. Eigenlijk "!sten we het el : ook de bo
sfsgroepen zijn groepen die na""!'ozet In de gaten 
worden gehouden door diverse fnlfchtfngondfensten.lk 
hoor nog het verslag van de groep .. aaraan John Gordi
ner zijn dubbellevth opbiechtte, in woaraan ht3 tol: 
'Er zijn er ~~~eer', Of er wol of geen ver doorgedrongen 
fnffltrant aanwezig Is, dufdelfjk Is, zeker nadat wij 
ons .,..r noet ant1-•111tarh,. ziJn gaan bezig houden , 
dat een dergel fjke openlfjke •ob11 hatfe niet IDetr 
kan. Resteren er dus Me keuzen: of je voert alleen 
nog .. ar openbare oktfes en aktfes die je .. t je ef • 
gen groep doet en de rest ven de aktfe.oge11jkhtden 

ECONOMISCHE ZAKEN ~ ENERGIECENTRUM 
NEVERLANV BEZET 

Op dinsdag 22. j anuari w11den een 5!>-tal oktltvotrde 
sters van lllosterdaiiSe ." Moord-Hollandse basisgroepen 
de kemenerg1e·afdelt"1l van het Hfnlsterlo van Ekono· 
•fsche Z.kon bezetten.Oe uniefding ,. .. het kab1ntts
besluft oon '•fnstens boet kerncentrales' erbij te bou· 
wen. Oe 22e hadden we ook ""'een andere reden gekozen: 
het was dan n.1. exact I jaar geleden dat een onge luk 
bfj Borselle plutsvond dat net op tiJd verholpon kon 
"orden, went anders was hetzelfde gebeurt als In Har· 
rlsburg (T.l.H.·kerncentrale). 
Oe kemenergfeafde11ng bevind zich op do dorde etage, 
(op de tweede zit de afdeling •111te1ro ukon) en,.. 
hadden hot !llbouw al -rdere .. len VIII binnen verkond. 
tueruft bleek dat olgenlfjk alloen de hoofdingang zon· 
der broekvork open was. We wisten ook dat de grootste 
hobbel hot ,_., ven de drufdeur .. as , .. ar ,.. dichten 
In onze nafvftelt dat het ge~ zou zijn • de weg v111 
de portfors te vtrsporron.Echt.tr hierbij hldden ,.. bul· 
un do portlor 91roktnd: op het -t dat do eerste 
euto leegsprfnte, reageerde de portter supersnel door 
naer de drnldeur te rennen en daar oen pfn over te ha· 
ltn wurdoor de d•aafdeur geblokkeerd werd.Duma pro
beerden,.. oet alle vrouw on .. cht de deuren te force
ren, wat bfjne gelukte.llaar Gildot dit teveel tijd ging 
kosten konden de portiers van de andere afdelfogen ge
uoenlfjk de deuren blokkeren met o.a. st~len,prullebak· 
ken etc.J-r, dan ,..ar de hal bezet houden. 
Na pakweg Hn halfuur waren er genoeg Haagse platte pot· 
ten verz-ld .. ons uit de hal weg te sleuren, .. aama 
we vertrokken naar ons verz-ladres.ln Oen Haag. 
Dur heddtn,.. toch ,..1 oen klote gevoel, vooral !)afat 
juist deze tktfe de rij .,.st openen van Mn serie 
akt1os van basisgroepen togen het kabinetsbesluit. 
Na even de frustratfes venoerkt te hebben besloten,.. 

ter plaatse Mn alternatleve ektfo op te zetten: 
In Oen Haag staat ook het hoofdkantoor van hel E.C.N. 
Bulten det we sowieso al het Mn en ander tegen het 
E.C.N. hebben was de behngrtjkste aanlefding toch de 
cent rale rol die het E.C.N. vervult In de COVRA (de 
verantwoordelijke Instantie dfo over de opslag van 
het kemafval gaat) .Nu het kabinet besloten heeft dat 
er nfouwe kornoent•ales bij koooen, betekent dat ook 
een vergroottfng van hot komafvai.Eon andere ooeer 
praktische reden voor het' kleun van het E.C, N,-gebouv 
wes dat dit gebouw al eerder, voor een andere aktie , 
vorkend was. Ter plekke werden er eon aantal werkgroep· 
J es Ingesteld dfe een persvtrkhrlng schreven , nog 
eens de oogevfng verkonden on clfe een plan .. akten 
hoe dalr binnen te k-.,, 
No een paar uur roden ,.. Mt de 4G-porsoonsbus en nog 
een aantal kleinere euto's op weg naor het E.C.N.· 

~~~O::r.;=r ~~~r.~c~e~rs~ :: ::;.~o: :! ~...,:· 
langu .. loog on we sloten profesories de Ingangen af. 
Tussen de bodriJven door werden de unweztge papleren 
-.egeno.n en I n ve11fghefd 91bra~ht. 

&on aantal van ons gfng nog praten lltt de dieroetour 
on wisten zodoende nfet dat de polf tie vla eon raa• 
naar binnen was gekl-.Ook daar werden,.. ontruflld 
en vertrokken weer naar huls . 
Do lrwatddels bekeken stukken van het E.C.N. leverden 
helaas niets wereldschOkkends oo. 
Bulten onze eigen verwachting was er nog""' een rede
lijke aandacht van de pers(Volkskrant ,VriJe Volk,Typlloon 
Al-en Dagblad,Haagse Courant,Efndhovons Dagblad), 
Echt gedes11lusfoneerd waren,.. niet echt, de spirit 
Is er nog steeds on het gebouw ven het Hfn1ster1e van 
Ekonoorfsche Zaken stelt er ook nog steeds. 

.. 
" 

vallen af, 6f je zorgt dat do IIIO!Je lfjkhofd dat tr te 
veel fnfo"..t1e te vroeg bekend wordt vrijwol wordt 
uf tges loten door groepen pas laat op de hoogte te 
brengen. Over dft Item wordt druk gepraat In dt regto's 
van de basisgroepen. Hieruit blijkt dat er In principe 
vHI overeenkcnst Is in de wijze van aanpak voor toe· 
kOIIS\tge aktfes, ookol zitten er overal nuanc ... vor
schllltn. Hoe en "at precies lijkt llfj onverstandig 
a. uitgebreid te vertellen, Aan de andere kant bl1jft 
natuur11jk het (nog) niet te bewfjzti> vemoeden v4n 
fnffltrat1e. tut de kans groot Is, Is gezien eerdere 
erveringen nfet ondenkbaar, fn als dfe tr nog nfet 1s 
kan deze er nog wl t-. KDrta. het Is bost de .oei· 
te wurd a. er In j e eigen groep over na te denken 
on ook voor Jezelf bfj te Ilouden wie woarvan fnge11cht 
fs. Het 1s nutti g ..., In je qroop no te ga•n of ledereen 
tedereen voldoende vertrouwt 011 te kunnan stel fen det 
fn leder gevel jow groep •schoon' Is. Denk, zonder pa· 
ranofde te "orden, wat Je eigenlijk zou moeten doen 
wanneer je soriouze venuoodons hebt, hoe denk jIj eon 
goed bovijs te verkrijgen. In el k geval zullen "Ij als 
Afval·redaktfe ons ook 11etr bezighouden ""'t deze ..,.r 
dufst ere kant van de overheld door vla Afval zoveel 110· 
gelijk fnfon111tf e te geven over hoe derge11jke diensten 
workon en door te proberen 11jnen te trokken uft eerde
re fnflltrat1e·gevallen. Bovendfen fs hot ""'esturen van 
de C.l.D.·pep1tron Rit deze Afval ook een nfet onur· 
dlg begin, 

Tja, wat -t tr tlgen11jk nog " orden toogovot<Jd un 
dt aktie bij Oodewurd zelf, ik denk det het -stt 
.-1 '" ~ lcrant,.n ~ft gestaAn. Mh:uht ~ft dat ah J• 
alles nog Hns rustig op Hn rijtje zet dat dan toCh 
,.., blijkt dat er ook technlese fouten In de orgenha· 
tie zijn geillikt die er niet a. logen : rollen prik· 
drud dft er nfet oeer zouden liggen lagen er wl, 
liet tweede hek zou even hoog ziJn als het eerste (n.l. 
ongovttr twee o>eter), blfjkt dat tweede hok dus 5 •· 
tor hoo<,J etc. Zonder oe zo 1f te vergeten denk f k dat 
er (nog) teveel nafvltelt In do beweging zit, waar we 
toch beter 11et ... -ten leren gaan. 
Oe pers heeft het toch wol In grote getale opgepikt, 
vooral veel voorpagina's vol waarbiJ de Tol ogrof de 
lelding heeft genoo.,n . Dat dft soort aktfes, als ze 

~a~~~.:~:~ar:\~r.i;t ~~~~:~r::p~~ n~~~~:~~~.a~". 
Fred. 

WISE·-------

ARBt:ID[R OVERLIJDT NA OHGELUK IN ZWAAR WATER REACTOR 

Een lek 1n de INdun 1:weer woter relelor ~n kot. 
httfl geleid tot. de dood van ién retctor-fn91n1eur en 
de ernstige bes11ett1n9 van drie andere arbeiders. 
NUl" unlt1d1ng van het l e lt 1s volgent. onoff1c1tlt 
bronnen de cent,.ale stilgezet. Na een ongelu~ 1n 1984 
"••kton dt offtclah bokend dat do centrele o1 nd '84 
wetr op vol vermogen zou gun draaien. 
D1t blijkt du• niet helemul te lukken.,.,. .. ,,.,., 

VAI<IIONDSACTIES V00tt STRENGERE REGELS IN VERIIAHD MET 
ZEETRANSPORT VAN RADIOACTIEVE STOffEN 

WISE 
Vatbondon 1n FrankriJk, Er111olond on llodorlond zijn druk 
bu t g 1trengtrt tnternationol e ~els af te dwtngtn 
voor t r•nspor'ttn van radioact ievt stoffen. OH vooral 
naar un lttd1r.g van Mt z i nken van de Kont. L~h Mt 
un boord 30 vaten Urenft.lllhexafluor1dt. 
In FrontriJk vortrugden reelloden dr1e dagen lo119 hot 
'ltrt.rtk ..,," dt 8orodtne. het zusterschip vtn dt Mont 
lou1s. 01t 011 oevertngeld •f te dwi ngen voor dt tte11e
dtn. Oe Fran5t vetebond heeft geeist dat de tnternat.fo
n«lt regels tnuh: dete transporten hertten worden. 
~ nodruk lag hierbiJ voorol op opleiding tn tnfo".atfo 
voor dt tttl ftdtn. 
Oa Nodtrlondu vakbond w11 verdergunde regels over 
wel kt schepen er wel en niet geschikt zijn voor htt 
vervoer va" dnt stoffen. 
In Engtlond heeft do NU!>-vokbond verdere nuclta1rt 
tnnsporttn •t vHrbottn verhinderd. Orft ... tsch•
ppfjon (Sullnk, Tlloresen en North Su Forrlu) var
voerdon UF6, hotgeen nu hOpelijk allun nog ...... t 
vrachtsetiepen gebeurd. 
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AKTIEVOEREN = STUDEREN + ORGANISEREN 
Meer en -r ooensen besluiten naast de openbare aktiu 

:tkr:r:... "':~~~~o:.!c~k~~.~1~!~~ir~~r.~e~r~tr~::!~:k:~ 
wordt hierdoor de kans op uitlekken kleiner; en het 
"eigen idee" blijft zonder te veel koncessies behouden, 
Een ander groot voordeel van een kleine vertrouwde groep 
Is dat het een grotere betrokkenheid van de groepsleden 
bij het groepsgebeuren en bij de te voeren aktles kan 
garanderen . Het vertrouwen in elkaar en het idee op el
kaar te kunnen rekenen stijgt. Toch Is deze vo111 vaak 
heel oooeilijk vol te houden. De geheionhouding is vaak 
s lopend voor je zelf, want je wil de dingen waar je"'"" 
bezig bent en voor wan~~ loopt toch ook wel kwijt un de 
ooensen die je vertro""d zijn maar niet in dat groepje 
zitten: je huisgenoten, je vriend(inn)en. Door anderen 
wordt de geslotenheid van zo'n "groepje• naar buiten toe 
ook niet altijd gewaardeerd.Ze voelen zich buitengeslo
ten van dingen die eigenlijk heel -nschappelijk 
zouden OIOeten zijn. En terecht. SoiiS is absolute gehei•
houding echter een noodzakelijke voorwaarde ooa akties 
te laten slagen en jezelf te bescherooen. De infiltratie 
pogingen zijn niet van de lucht. Toch werkt deze gehei..
houdtng als een enon~ nadeel, zowel van binnen uit als 
van Duiten ar. Moe111Jkheden genoeg voor b1Jvoo~ld 
de .. nsen die zich eigenl ijk ook I>P een dergelijke m
nier willen organiseren of mee willen doen. Voor hen 
blijft de deur vaak gesloten. Het wordt al moe111jk deze 
zelfs .uar te vinden. 

~t.:'~!Mj:~:~t ~~~~~e:~ ~~;i~ H:~ ~~:~~~~ 
van inforaatfe, kennis en en ervaring is essentieel en 
llliar tl te vaak wordt het befaanode "wiel" vele ""!en 
uitgevonden. Op zich niet altijd een problee<11, de kans 
is alleen erg groot dat je elktar op den duur tegen 
gut werken. Zeker in een tijd wurin 'regionale of ste
delijke overleggen nauwelijks of heleliaal niet lopen. 
De geslotenheid werkt opnieuw als een beperkende ftktor 
en juist in het nadeel van van andere ..ensen , op "dezelf
de lijn". 
Een 1110nler waarop het misschien (op kleine schaal) -.ge
lijk is info1111tie door te geven, is het fretwenter ~ 
bruiken van de eigen •dia voor ons doel. Ntar nnjn me· 
ning wordt deze IlOgelijkheid te weinig benut. I k wil 
in ieder geval hierbij een poging wagen ooa wat algeMne, 
voor een aantal .. nsen misschien al bekende , infonoatle 
op papier te zetten. Mi sschien heb je er wat aari. 
O• anthailltaristiese akties voor te bereiden en ook nog 
eens te laten slagen, is vnk heel veel infonlltie nodig, 
die je niet zo ~n. twee, drie uit je neus peutert. 
De struktuur van het leger zel f is op het eerste gezicht 
eigenlijk ongeloonijk ingewikkeld en ze doen zelf abso
luut geen enkele onoeite 0<1 het voor jou doorzichtiger 
te •aken, J• .. rkt dlt je som:s wel aan I nfomatte kan 
komen, 11nr die dan weer niet kan thuisbrengen: olldat je 
er geen snars van begrijpt , Wat betekenen alleen al die 
afkortingen als cphn , 101 gnggp, tbn st7 
Het is niet gOed op dezelfde unier naar het leger te 
kijken als z13 dat gewend zijn te doen en h•t leger al
leen te zien tls"de vijand" of "de tegenstander", denk i k. 
Toch is het wel goed je te verdiepen in datgene wnrvan 
je denkt dtt het "slecht" is, te onderzoeken en op je 
eigen kritiese IlOnier proberen te begrljpen. De boekjes die 
door mensen uit het leger over het leger zijn geschreven, 
zijn echter zo lfgrijselijk saai, dat het je echt bijzon
der veel inspanning kost datr doorheen te kOIII!n. SolliS 
loont het toch de -!te. 
Je hoeft natuur11jk niet direkt in te breken 0111 het een 
of ander t• weten te ko~~en, veel ligt gewoon voor handen. 
De openbare biblioteek is op die 11anier een handige in
forutiebron: syste....tlese en alfabetiese katalogi, bio
grafle3n en "..stal een aantal 11ilitaire en antimilitaris
tjese tijdschriften. Vaak staat in een ui gebreide encyclo
pedie ... r dan je denkt. Er zijn kluten van objekten te 
vinden (~~eestal tileen de 0111geving er van) In /let kadas
ter van de betreffende ge~~eente of gewoon te bestellen 
bij de Topografische Dienst in Delft, Let ook op beste.
lllngsphnnen van de o.geving. legio tnOgelijkheden. 
Verder zijn er natuurlijk allerl ei antl-milttaristiese 
boekjes waar je veel uit kunt halen. De "Wilde Wegwijzer• 
is wel h&t bekendst en bevat een uitgebrelde (Nar ver
ouderde) lijst van adressen en objekten. 
Voor specifieke inforutte kan je terecht biJ OOK (Anti· 
•llitaMsties Onderzo•ks Kollektief). ledere dinsdag spreek· 
uur van 13.00-17 .OOuur (030-442122). 
Een aantal IIUSe& en Instellingen beschikken over betrouw
bare lnforutie. Vuk zijn ze openbur, .,.. ook niet , •aar 
worden ze toeginkelijk door je uit te geven als onderzoek
(st)er, of ieaand die een skriptie schrijft. 

Hier volgt een greep uit de mogelijkheden : 
I. KoninklUke Biblioteek, Den Haag 
2. Bibloteek Hogere Vorming, Den Haag 
3. Bibloteek Koninklijke lliliUire Aka....,ie, Brede. 
4. Bib!. Landlllacht, Den Hug 
5. Bib!. Opleidi nqscent....., Didactiek en llllltair Leider· 

schap. Grave 
6. Bib!. lucht .. chtstafschool, Rijswijk 
7, Bib!. Ministerie van ·Defensie, Den Haag 
8. Bib!. Opleidingscentru. Technische Dienst, Utrecht 
9. Bib!. Sectie llilitaire geschiedenis van de landlilacht-

staf, Den Haag 
10. Bib!. Staf Ie Legerkorps, Apeldoorn 
11. Centrale Bibl. Koni nklijke Lucht.ltacht, Den Haag 
12. Geniebibl. Vught 
13. Mtrinebiblioteek, Den Haag 
14 . WetenschappeliJk en Technisch Ooc1110ntatie en lnfor

info.,..tiecentru• voor de Krijgs111cht, Den Haag 
{ook Centrtle llilitaire Catalogus) 

15. Bib!. T.H. Delft (veel techniese boogstandjes) 
16. Legennuselll, Delft (wegens verbouwing alleen op af

spruk toegankeliJk; hoeft sinds kort ook de kollek
tie van het Legti'IIIUSeu., Leiden) 

17. MtrinetiiUselll , Den Wel der 

Meer wetenschappelijke info.,..tle vfnd je bij de polOftiO
Iogiese Instituten van de universiteiten, zoals in Hij· 
m&gen en Groningen. 
De tdressen van alle bibHoteken in Nederhnd kun je vin
den in de "Bt>lloteekglds" 1g84/85, te raadpleg;!n in de 
openbare biblioteek. 

Naast deze lijst van instellingen, kan je je kennis over 
mllftaire onderwerpen vanuit anti-mllitaristlese doelstel
ling verder verrijken door middel van de door het leger 
zelf uitgegeven tijdschriften. 
De •este bladen (ge•rkt met •> zijn te vinden en in te 
zien In het Depot voor Nederlandse Publikati es, gevestigd 
in de Koninklijke Biblioteek In Den Haag. 

Achterl!an(ier)• Voor Ned. MlliUiren in libanon (14 dgs) 
Aksent" Kath. en Prot. ~stl. verzorging 
ArtieAktua Nieuwsbulletin van sectie voorlich

ting llKA 
ArtieVariJ legerkorpsartillerie jmd) 
Btndelier Vereniging Onderoffic eren te<:hniese 

dienst 
Connector Ver. van Onderofficieren en Oud-Onder

officieren 
Defeniiekrant• Ministerie van Defensie (wkls) 
GeDenGI•roene Baret• Ver. van officieren der Genie 

C,_ndostichtlng 
~Ceep t.he• Rolling over oud legeruter leel 
Knipselniewi Knipsel,krant ltfnlsterie van Defensie 
Lege'}oerier Ko'l.inklijke lando4cht jmnd) 
logos Teélliiche Oienst Offic eren (2 .. d) 
llaatschapptJ. en KrijgS111cht Stichting H. en K. 
Marinenieuws Koninklijke Mtrine 
Hars in C.~drt1 Vereniging Krijg~wetenschap 
Mededelingen Ver. Officieren Ctvalerie 
Mededelingen van de VOOC Ver, Onderofficieren CavehMe 
Meer Contact Corps Mobiele Colonnes 

:~~~:: ~~~~·tor ~~~n~~k~~~n~~~,l~:~. 
Nota• . Burgerpersoneel van Defensie 
De Ondero{ficier• C.O.K.l. 
Ons leger Ver. Ons Leger 
Ons Wapen• Konlnkl. Harechaussee 
Oud Wapenbroeders• Bond voor Oudstrijders 
Qua Pat;-ta et Drbis Officieren der IIlriniers 
Stavast 

0 
O.S.l. 

Sinte Bar>•r• Ver. Officieren Artillerie 
De Trans Ned. Bol>d van Oudstrijders en dra· 

De Vliegende Hollander0~~.~~~ ~~~h=~~sa tiekruis 

Tot slot nog wat al-ne literatuur die te vinden is in de 
leeszaal van de Koninklijke Biblioteek in Den Haag. 
A niS Contro 1 
Athntisch Perspeetlef (HAVO) 
Joumal of Strategi c Studies 
Survival 
Transaktie 

4 
sukses, 

Ad. 

ALMELO 22 JANUARI 
Bezetting gerechtsgebouw Al110lo 22 Januari 
hakte, hakte, hakke. hakte, hlkke 

Waarooo een bezetting? 
Vorige week werd een Nn tot 8 jaar gevangenisstraf ver
oordoe 1 d, wegens het doodsteken van z • n ex·vrow in het 
bijzijn van hun kinderen. Vrouwen van Blijf, VTV en VTSG 
waren bij de ultspraak, waarbij en-passent ook nog wat 
verkrachting· en incestzaken behandeld lfl!rden ên "per toe
val" wtren zij getuige van wêtr een IIOOrdZaak: een 11an 
die z'n vriendin gewurgd heeft. De dokter kon alleen 
niet ui totaken of dat de doodsoorzaak wts, of het alcohol
pi'OIIillge van 3,5, wat SOIIS wel eens dodelijk kan zijn 
(somi ge ~~annen rijden nog met 4 PI'OIIIille). 
Na de zitting was er een ~nstratie door de stad. Ma 
afloop van de dellonstratie was de kwaadheld niet verM
nen. 2 vro!Mtft ven100rd, Hn topje van de ijsberg, en is 
dit nu alles wat we kunnen doen7 
~ besloten de rechtbank een week later te bezetten, dan 
zou ook de ultspruk zijn van de boeede ar:10rdennr. 
Het ging ons niet 0<1 de hoogte van de straf•ut of di e 
v•n de speciale rechtbank. 
Dat was all een de aanleiding. Het is een aanklacht tegen 
seksueel geweld .. t s- de dood als gevolg, dus ook een 
aankl&cht tegen het onrecht wat vaak in rechtbanken 
plaatsvindt: vrljspruk, lage straf•ut, niet serieus 
ne""n van bedreigingen, beledigingen voor vro .... n ZOlls 
het in twiJfel trekken of incest schadelijke gevolgen 
heeft voor .. tsjes, vrouwen zouden niet verkrtcht zijn 
Olldat ze niet gelijk aangifte doen, etc., etc. 
0. 9.15 uur ztten we ..,t 20 vrouwen op de publieke tri
bune. 0. ll uur zouden we de deuren openhouden voor de 
andere vro .... n. "De zaak Ptls• waar het 011 ging duurde 
welgeteld 2 nnnuten. De uak werd aangehouden 011dat nog 

eerst ~~et dhr. Zeldenrust (pat11oloog-anat0001) gesproken 
1110est worden . De doodsoorzuk was nog niet bekend. Daar
na kw011 een incest-zaak die ad>ter gesloten deuren be
handeld 100est worden. 
0111 ll uur was het zover, de andere 30 vro .... n twa ... n ge
U kketijk binnen. De rechters en officieren van justitie 
werden gevraagd een petitie tnet een untal eisen in ont
vangst te ne<~~en. In afwachting hiervan gingen we zitten 
en zingen. Toen 2 vrouwen een spandoek probeerden op te 
hangen , liep het tdrenaltne-gehalte bij een bode te hoog 
op , en met een 'deze .. uur is van nnj• gaf hij het teken 
voor het zoveelste geweld tegen vrouwen. De hel brak los. 
Zonder sonooatle of wtarschuwing werden vrouwen door par· 
ketwachters lOet 0111ged~aaide ar-.n, aan haren onderstebo· 
ven, klet1 tussen de deuren, tr&ppend en trekkend de hal 
door en het gereclitsgebouw uitgesodemieterd, Plukken 
haar, dassen en gescheurde kleding bleven achter. 
Witheet van woede en met trillende benen stonden we bui
ten bij te koooen . 2 rui ten sneuvelden daarbij , wurbi j 
weer een ware vechtpartij losbrak en politie-agenten, in· 
•lddels gearriveerd en dtpper ~~eedoend, wi llekeurig 5 
vrouwen oppalten richting polltieburo reden. 
De verdere dag is besteed aan het wachten en roepen voor 
het polltieburo, wurbij nog een vrouw opgepakt werd en 
un tktl•voeren in de stad , waarbij nog 4 vrouwen opge
pakt werden, 
lnlriddels waren g van de 10 vrouwen na 6 uur vrijgelaten. 

~~~,!~\:~fs":: =~~ ~~ ~~~~&~~·~~1~!\,=.f:; 
een 1140 achter die ruit stond. Vol gens getutges is dit 
echter zeker niU wur. Ze oooest vrijdlg de 2Se voorkomon. 

Het is tronies ooa te zien hoe 110kkelijk en snel vrouwen 
<li e vro...,.IUiishandeling en -1100rd aankitgen In de bak ko
men, hoe meteen een heel polltie&pptrut (inkl. stillen) 
uit kan rukken en elk groepje vrouwen een hele dag kan 
schaduwen en volgen. En hoe je als het wtre gedwongen wordt 
veel tijd en energie in dat starre en logge politie-/jus
titieapparaat te steken en dOs altijd het onderspit delft. 
Wi e verzint er eens een aktie zonder telkens ~~et hGn fn 
aanraking te ko .. n?! 

Saskia. 

rechtszaak 
Vrijdag 25 januari was In Al..,lo de rechtszaak tegen dt 
vrow die na de bezetting van het gerechtsgebo"" in Al
.. lo op 22 januari was opgeptkt. De vrouw die was opge
pakt had in hur woede over het gewe 1 d waa""'e wij uit 
de rechtbank verwijderd waren een steen door de ruit van 
de rechtbank gegooid. 
Bij de redltszaak bleek dlt wij zeer gevaarlijke vrouwen 
zijn : hot plein van het gerechtsgebouw en het gebow zelf 
waren voor een groot deel ontruimd. Wij lilOchten pas een 
kwtrtier voor de zitting nur binnen en waren bulten ver
gezeld van politie en stillen. Er werden steeds tloo!e vrou
wen tegelijk naar binnen gelaten, lie waren met 25 vrouwen . 
Binnen werden we zorgvuldig gefouilleerd door twee agentes 
Buttons, sleutels, alle 'gevaarlijke" spullen ~~~oesten we 
tfgeven. De bewaking In het gebow was zeer uitgebreid. 
De rechtnuk was een aanfluiting. Er werd veel gepraat 
over de steen: of het vemieling was of poging tot zware 
•ishandeling, Er had nl. een bode in de kamer gestaan 
waar die steen terecht kw•. Voor ons was hij onzicht
baar geweest . De officier van Justitie besloot zijn rede 
{waarin. woorden als 'geladen groep', eettoneel ~eflxeerd! 
niet-solidaire ~rouwen ') ~~et voor he~~ 'oneindige goed-

held'. Hij klaagde alleen tan wegens vemieling. Door 
geen van de partijen werd iets gezegd over het feit dat 
de bezetting gericht was tegen het ge;oeld dat vrouwen on
dervinden. Ook niets over het geweld dat ons tijdens de 
ontru1•1ng wu ungedlan. De politiereeliter achtte poging 
tot zware •tshandeltng wel bewezen. Hij veroordeelde hur 
dtarJ>p tot een week gevangenisstraf. Die 1110est te meteen 
uitzitten, voor haar was er wêl veel rui11te beschikbaar. 
Op dinsdagochtend 29 januari werd de vrouw vrijgelaten 
in Alnoelo , terwijl ze in Enschede gevangen zet en offi
cieel 's •iddags daar vrijgelaten zou worden. Wat een 
tijd en energie steekt po11t1• en justitie in het pakken 
van vrouwen. En wat een s-.-rking. 
IIMJI BliJFT HUN AKTIEVE BELEID EH SAMENIIERKIHG 014 HEH 
TE PAXXEN OH IIIE HET WERKELIJK GAAT. OE IIAHHEH DIE 
VROUWEN AANRANDEN, VERI<AACHTEN, VERNEDEREN EH VERMOORDEN. 

Karin. 



BU SREI S DO OR ENGELAND 

Van vrijdag 21-12-'84 tot vrijdag 4-1- '85 heeft een 
groep van 40 actievoerders/sters uH heel Nederland 
een busrondreis door Engeland gel!l!akt. 
Het doel van de reis was het kontakten leggen lll!t de 
Engelse axîebeweging m.n. de vredes- en anti-kernen
ergiebeweging en toet name de Britse mijnstalers. 
Voor dat laatste doel waren ondemeer geld, kleding 
speelgoed en voedsel ingeza~~eld. 

Oe eerste dagen In Londen bleken al veel Improvisatie 
te eisen, Voor de overnachting hadden we ee11 adres fn 
Londen opgekregen, 11aar toen we goed en wel voor een 
rijtjuhuts s~opten bleek de aanwezige fa11ilie tot 
wat witjes weg te trekken . Ze dachten dat het ""'maar 
een paar Nederlanders zou gaan, die veertig mensen 
konden ze nooit he~rgen. Na even nagedacht te heb
ben fn een Engelse pub (bijna de enige die we op tijd 
konden binnnentreden) besloten we 11aar naar de diehts
bijzijnde groene vlek op de kaart te rijden en daar 
de grote tent op te zetten. Al gauw bleek dat In de 
straten daa-roenheen veel panden leegstonden en deze 
werden danook snel gekraakt.Een ander deel sliep in 
de bus en nog anderen in hun tentjes. Later bleek ons 
dat in de gehele wijk zeer veel leegstand was, zoals 
dat fn geheel Londen te vinden is. 
Oe eerste dagen in Londen zijn we in kleine groepjes 
de stad gaan verkennen, een aantal van ons gingen 
naar de wijk Brixton (waar een tijd geleden veel ras
senrelten war-en). naar hO«<o·beweging, anarch1stische 
beweging , linkse boekhandels, en anti-kernenergiebe
weging. Dit ging mt een nogal whselend suçc.es; htt 
wes st0111 van ons om zo weinig van te voren vanuit 
Nederlend te hebebn geregeld want erg weinig groepen 
waren berei~baar in de feestdagen. 
Oe daaropvolgende nacht blee~ onze aanwezigheid op 
het park niet onopgenerkt te zijn geble.ven, Een wet
houder van de deelraad had ~~~et ons kontakt gezocht en 
zorgde voor een beter onderkOIIen. We werden onderge
bracht in een nursery (een joleuterpchoo 1). Oe avond 
daarop hadden we gelijk al de polltie achter ons aan 

Cllldat vlakbiJ ~e : pub alwaar we ons hafden op lf!llland 
werd geschoten. Nadat de pub ontruimd was bleef de po
tie belangstelling voor ons houden, blijkbaar een 
kwestie van uiterlijk. 
Diezelfde dag vertrokken negen vrouwen naar Greenham 
COllllOn: 

vier dagen Greeoham 
t;ommon 

Op een landelijke vergaderf ng van bas 1 sgroepen tegen 
kernenergie en m11itaris~~~e werd verteld dat er rond 
kersttijd een bus ~~et actievoerders/sters door Enge
land zou toeren.Ket leggen van konta~ten met aktie
groepen In Engeland zag Ik wel zitten. Een week voor 
ons vertrek was er een kenn1sukingsdag waar o .. a. het 
plan werd geopperd om Oll!t een aanta 1 vrouwen naar Grren
ham te gaan. We spraken af plastic voor benders en aan
maakblo~jes voor vuur 010e te ne..en, zodat we bij aan· 
koiiSt snel een eigen behagelijke slaapplaats konden 
~~~aken. 

ZondagUdece,.,er was het dan zover: we l ieten zo'n 
30 andere bus-relzers achter en reden we naar Green
ham. Ik vond het en] spannend. er was geen enkele 
vrouw biJ die ik goed kende. Snel raakte ik in gesprek 
met Judith, die al eens eerder In Greenhllll was geweest. 
Omdat zij een aantal vrouwen kende bij Green Gate be-
s loten wij met haar negenen nur die poort te gaan. 

Greengate 1s een van de 1110oist gelegen kampen, Zij 
ligt aan de basis in het bos. Oe andere k._n , alle-

Na) genGelid naar de kleuren van de regenboog (yellow, 
orange, bl eu, es~~erald, fdigo en turquoise), liggen 
meestal langs de kant van de weg, Oe kampen zijn heel 
primitief: er is biJvoorbeeld geen waterkraan. 
Op Green Gate waren met de kerst zo'n 35 vrouwen. Oe 
bendors lagen verspreid door het bos en er was een 
vuurtJe waar 's avonds in vele tale verzetsltederen 
gezongen werden.Dat Is een hele rare sfeer, want de 
bewaking schijnt 's avonds met felle lichten in onze 
gezichten en worden er C00111ando's gegeven door luid· 
sprekers. 's Avonds bij het eten vertelt een Engelse 
granie-for-peace ons over micro•wave. Het gut hier 
om experimenten die de bewakers uitvoeren op de vrou
wen, d.m. v. constante hoge-frequentie trillingen geri cht 
op de ka"""n.Van bepaalde trillingen blijken vrouwen 
ziek te worden (dannklachten, verbrandingen in het ge
zicht etc.) 
Oe volgende dagen bezoeken we alle kampen, overal zie je 
de hekken doorgeknipt, of versierd en op de wegen zijn 
vele leuzen gekalkt. Allereerst gaan we nur Yellow Gate 
dit kamp is niet met auto's te bereiken. Oat is lastig 
t.v.m, vervoer van water en voedsel . De vrouwen onder· 
steunen elkaar ooderllng: als er iets gebracht wordt op 
het ene kamp don wordt dat verdee 1 d over de andere k
pen. Oe vrouwen van Green Gate vertellen dat ze voorlo
pig geen ontruimingen vorwachten 1. v.11. de kersttijd. 
Gewoon liJk worden de kampen zo'n 5 tot 6 keer per week 
ontruilld, S(IIIS wel twee keer rer dag. Oe polltie heeft 
het geiiUnt op de spullen van de vrouwen. Gelukkig kun
nen de vrouwen met tn~cs hun spullen In veiligheid 
brengen. Zo heeft Green Gate de beschikking over een 
prlve- hndje, waar de polltie geen toegang heeft, Blue
Gate heeft een wagen op wieltjes waar Fast Food op 
staat(zfe foto).Oe vrouwenkampen waarschuwen elkaar bij 
naderend onheil. Overal Wl!rden we 11et open anoen ont
vangen. Het viel 110 ook op dat er vrij veel Nederland
se vrouwen bij de Gate's waren, 
Bij Orange Gate ontmoetten we een ex- mijnwerker, h f J 
had kaarten mee gen-n en vroeg ons deze te verspreiden 
als ondersteuning. 
In Greenham c- botsen twee werelden: aan de ene 
kant de militairen opgesloten achter nato-draad druk 
hun plicht doend In een super-geo"!)aniseerde wereld. 
Daartegenover de primitle .. wereld van de vrouwenkllll
pen, die volharden In hun strijd en steeds weer terug
k..,.n, fn~streren, de confrontatie aangaan.De ene lllar>
nenwere I d tegen de andere vrouwen-we re 1 d. 
Op kerstavond kaonen enkel e vrouwen op Green Gate ver-
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tellen dat ze met een auto de basis zijn opgereden. Bij 
het verlaten van de basis kC>II!n ziJ langs bewakers die 
hun Herry Cristmas wensen. Ze roepen andere vrouwen op 
hetzelfde te doen. 
Enkele vrouwen op Green Gate vertelden dat er enige we
ken een axie heeft plaatsgevonden In Springffelds. Het 
was een infon~~etfe-axie waar vrouwen uit het gehele 
land heenkwAIII!n, Enkele vrouwen waren in de kantine van 
de fabriek binnengedrongen met als dOel een diskussie 
met de a~iders/sters over de gevaren komenergie en 
de belangrijke rol die Springfields vervult in de pro· 
duktle van de Trident- raketten 
Het is mij gebleken hoe nauw krulsraketten,kernenergfe
aktles en de nr1jnstakingen bijeenkomen. In een land 
waar de pers ontstellend rechts Is vervullen de vredes
kAlilpen een belangrijke rol In de komunikatie.lkzelf 
heb er een goede ervaring aan over gehouden en zou 
willen dat de in Nederhnd bestaande vredeskaliPen 
ook met dezelfde •spirit• zoveel vrouwen bij de 
striJd konden betrekken. 

Hick,y 

Molesworth 
Terwijl de negen vrouwen fn Greenham zaten, vertrok de 
rest e-en paar da9en later naar een andere basis waar 
krui sraketten worden gestationeerd : Molesworth. Het 
gaat hier 0111 een oude R. A.F.-basfs waar ln11fddels met 
ingang v~n februari, een start 1s gemaakt met werkzuam
neden voor de stationering van kruisraketten. Toen wiJ 

er waren bestonden er twee vredeskampen: êên bij de 
poort en Ralnbow Village op de basis. In Rainbow Vil
lage zijn we evene<ons vier dagen gebleven, Op dat ter-

~~~u~~:'"~p~=t~~~~ 8;;"!:1!~9~:~e~~s :~k~ ~d!Y:er op 
het kamp een nogal taooe indruk: vee 1 stuff roken rond 
tie open heard. Aan de Jndere kant kan je de afgesloten
heid van de mees te kampbewoners hen niet kwall jk nemen: 
zij zitten er al twee jaar en dan komen er een stelle
t.je Hollanders hun bestoken met allerlei vragen, 
Bovendien, in hoeverre konden zij ons dusdanig ver
trouwen dat Zij ons hun plannen biJ ontruimingen en 
het in kaart brengen van de basis openlijk konden ver
tellen. Het CNO (Ca~~paign tor Nucleair Dlsa.-nt) 
voert de campagne 011 ~~ensen zich te 11Yerplic:hten" om 
een aantal dagen naar de kampen op Molesworth te gaan 
(Pledge-movement), In de tijd dat wij er waren konden 
•e dur maar weinig van 110rken, waarschijnlijk speelt 
hier hetzelfde probleem als bij het kOllp in Woensdrecht: 
veel begrip en zelfs bewondering voor wat anderen "kun
nen" doen maar wat ze zelf niet zouden kunnen. Vlak 
nadat wij vertrokken Is er nog een aktie geweest bij 
een zeer nabiJ gelegen 11ilitaire basis. 



Vrijdag 28 decelli>er zijn we, nadat de IDeeste vrowen 
weer uit Greenh"" waren opgehaald, naar Askern gereden. 
Dit Is een dorp ,..t 6.000 Inwoners ln Zufd-Yorkshire. 
In Askem wonen 1.200 111ijnwerkers die op dat 1110111ent al 
11 lliUnden staken. Van die mijnwerkers zijn er slechts 
4 scabs (onderkruipers) die wel in de nrijn werken. 
Onze aankomst in Askern was ietwat kort van te voren 
doorgegeven. Snel organiseerden de burgemeester (zelf 
een ex-11ljnwerker) en de Women Support Group een ont
vangst. 11<! kregen onderdak in het geoneentehuls van As
kern en een maaltijd aangeboden (wie ondersteunde wie 
ook al weer7). De lngeza,..lde gelden en spullen over
handigden wij aan die llon>en Support Group. Deze groep 
bestaat uit 17 vrouwen die op alle mogeliJke ooanleren 
de stakers steunen. 
Gezinnen met vier kinderen kri jgen 1 80,- per week en 
alleenstaanden krijgen niets . De W.S.G. zorgt o.a. voor 
de gaarkeukens. waar ze zo'n 300 ~~ensen voeden. 
Oe staking heeft een grote invloed op veel vrouwen door
dat ze van het huishouden af, zich met ineens filet al
lerlei, al dan niet politieke, activiteiten buitens
huis bezig gingen houden , Ze vertelden ons dat ze In 
de toekomst niet meer tevreden zouden zijn 1110t hun een
zijdige huishoudelijke taken. 
Oe staking zelf Is begonnen als een protest tegen de 
dictatoriale houding van de NC8 (Hational Coal Board 
• de wer kgevers). Voorheen werd in overleg met de HUM 
INational Unlon of Minors) overlegd over sluitingen en 
stroomlijning• , nu was het alleen slikken of stikken. 

Al snel groeide de staking uit tot een politieke sta-
k ing gericht tegen de regering van Tatcher.Het op straat 
zetten van zo'n 40.000 lllfjnwerkers en daarbij ook nog 
35.000 andere werkers In van de ftlljnen afhankelijke 
bedrijven heeft niets te ~~~aken met "het oprui"'"' van 
verliesgevende nrijnen".Het dictaat van de HCS kon al
leen 111aar komen omdat Tatcher al langer op haar wens
lijstje had staan 011 de macht van de NUH te breken. 
In het begin van haar regeringsperiode brak ze de staa l 
Industrie en vlak daarna wi lde ze ook de nrijners aanpak
ken.Advfseurs maakte haar dufdelijk dat ze beter Un 
gevecht tegelijk kon voeren, dus wachtte ze geduldig op 
een geschikt moment. februari 1984 was geschikt omdat 
die nsaand vlok na de winter valt en de grootste behoef
te aan kolen dan over is. Haar er spelen natuurlijk ook 
andere redenen ee~ rol. De Tatcher-economics houdt I n: 
a) privatisering van de mijnen, b) uitbreiding van het 
lt.ernenerg1e·progracma (dus a:fnate van het aandeel van 
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tlng : heel vaak gebruikt de HCB hot argun>ent dat op 
de open 111arkt kolen goedkoper zouden zijn dan die uit 
Engeland. Dat gaat hoogstens voor 7S van de lntema
tionale handel op en dan nog gaat het ""'dUIIIp-prijzen, 
oftew.!l als het om grotere aant~llen gaat stijgt de 
prijs vanzelf. ~eel Interessant is ook dat, nu er ~er 
werel<t.<ijd in econ011lsehe groef wordt geloofd, de ener
giegiganten (111.n, de 7 olieconcerns) grootse Investe
ringen doen i n kolen . Voor hen rooet de markt open, dat 
alles ten koste van de zelf-voorziening op energiegebled 
dat Engeland vooral aan haar kolen heeft to danken. 
Dat hierdoor vele jaren noeer geld un uitkeringen aan 
mijnwerkers betaalt JDOet gaan worden, hoger dan de 
kosten ooit zou kunnen zijn 0111 ze In de 111ijn te laten 
werken , Is niet Interessant :de overheid betaalt 1-rs. 
Ook kandruk vanuit de E.E.G. niet worden uitgesloten. 
Wel Is dufdelijk dat deze staking ver over de Engelse 
grenzen reikt: het is een voorbode van wat werkers in 
andere West-Europese landen oog te wachten s taat. 
Dufdelijk is ook dat dit gevecht een moefz.",. strijd 
Is voor zo'n "kleine bond" .oe pers (grotendeels al 
overgeschakeld op het Story-concept) is genAdeloos. 
De rep re ss ie is tergend : zo wordt de burgomees ter van 
Askern al afgeluisterd, is overal de plaatselijke po
litie naar elders overgeb.recht en bestaat er alleen 

nog de Natlonal Riot force (para-militaire eenheden). 
In Askern worden zo'n 200 tot 400 van die NRf-ers In
gezet 0111 4 werkwilligen te beschenoen. Overal kontro
leerd de NRf de wegen en pakken zonder enig bewijs 
mensen u1t hun auto's en stoppen ze in de cel, bena~,.~rr~d 

als ze zijn dat de plcket-lfnes versterkt gaan worden. 
Vele stakers zien nu pas het ware gezicht van Tatcher 
en de Engelse stut, ook nu pas lachen ze niet .,..r 
over die vrouwen bij Greenhaaa. ze weten nu beter. 
ln de vele gesprekken die we met de mensen In Askern 
gevoerd hebben is bij ons ook de overtufging ontstaan 
dat we met alle mlddelen moeten proberen de ove•·wln
ning voo,. de miners te ondersteunen . Wt kunnen dat naast 
het geven van giften ook doen door zoveel mogelijk be
kendheid aan hun strijd tt geven en voo1·al door de 
verhoogde kolenimport (ook uit Hede•·land cq via Amster
dam en Rotterd~m) te blokkeren. 

Vanuit de bus-groep is een gironunmer tbv steun aan 
de miners van Askern opgezet: 

STlUHGRilEP MIJHWERXERS ASI([RN 
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reet kontakt met de CND uit Preston was ook niet moge
lijk omdat ze eigenlijk liever niet met ons radlkalen 
wilden praten.Pas bi j terugkeer in Londen konden we 
weer nuttige kontakten leggen,Voor al de CAHUC (Campa1gn 
Aigalnst Hamibian Uranium Contracts) is erg actief. Zo 
waren zij de anlmnors van een de100nstratie bij een S
tal objecten waarbij die van Springffelds het belang
rijkste was.Ook werd ons duidelijk dat de kontakten 
tussen de onderlinge regio ' s In Engeland vaak moefzaBJII 
Is. Zeer inspirerend was het verhaal dat sinds kort er 
in Engeland "wateh-groups• ontstaan.Groepen mensen die 
aaan posten bij nucleaire instellingen, vooral biJ 
Greenham en aldus alle transporten, bedrijven etc 
i n kaart brengen, Heel nuttig voor groepen die later 
aktfes willen voeren. Zoiets kennen wij nog niet echt 
in Nederland : pas ah we een aktie wf llen dan gaan 
wo posten, met alle problemen van dien. Het zou erg 
zinvol :l jn 011 ook hier derge11jke "Watch-groups• op
te zetten. Wie melden zich aan ? 
Over wat de rol van Sprlngffelds Is in de Engelse 
nucleaire cyclus gaat het volgende verhaal : 

Enge l s e kern" cycl us 11 

De engelse"kerncyklus"ls een duideliJk voorbeeld van de 
verwevenheid van de produktie van kernenergie en de pro
du~tie <Jan kernwapans. Zowel haar ontstaan, de huidige 
struktuur als de toekomstige plannen laten dat zien. 
De eerste uronlumreaktoren draa lden 1n 1950-51 in Wind
scale en dienden uitsluitend 001 Pu-239 voor kemwapens 
te producer'en, tn 1957 moesten deze twee reaktoren ech· 
ter na een ongeluk gesloten worden. 
Dit bracht het zogenaamde 'c1v1ele• nukleaire program
""' in gevaar . De geplande reaktaren in Calder Hall (2) 
en Chapelcross (4), de 14agnoxreaktoren (naar hun uranium
staaf In magnesiumlegerlng), 1110esten nu ook plutonium 
voor de britse kernwapens gaan leveren. In de propaganda 
van de regering werd en wordt a.lleen naar voren gebracht 
dat deze reaktor-en elektriciteit leveren. 
De In de j aren zestig geplan~ 'advanced gas cooled reac
tors •, de 'echte' civiele poot, zijn een grote misluk
king: allen hadden te kartpen ~net grote techniese ltonstruk
tfepro,bl-n. 
Voor de Hagnoxreaktoren kan natuut"11jlr: ul"an1..- gebru1kl 
worden, dwz. voornl. U-238. Andere reaktortn, :oah de 
eerste Windscale-reaktoren en de meeste latere typen , 
hebben verrijkt uraniiJII nodig, met een hoger gehalte aan 
isotoop U-Z35 . Het is nu juist dit laatste uraniu11 (90$ 
of n>eer zuiver) of Pu-239 dat n>en in ~ernwapens als ex
plosief gebruikt. Het natuurlijk uranfu11 bevat heel wei
nig U-235. ()n U-235 van U-2313 te schelden is eerst de 
verbinding van uraniUIII met fluor nodig tot UF6 . De fa
briek in Springffelds maakt dit UF~. Vandaar wordt het 
getransporteerd naar de verr1jkfngshbrlek in 
Capenhurst, waar het UF6 In gasvo,...fge toestand gebracht, 
in de twee isotopen gescheiden hl'! worden. Voor een nor .. 
male reaktor is een gehalte van 2-4S aan U-235 genoeg. 
Uranium voor kernwapens moet echter een gehalte aan U-235 
bevatten van ,..er dan 90S. Hier ligt al weer een dooreen
lopen van uraniumproduktie voor civiele en militaire doel
einden. 
In Sprlngflelds worden ook de uraniumbrandstofstaven voor 
de setti-militaire reaktaren in Calder Hall en Chapelcross 
gensaakt. In de buurt, op het vliegveld lnskip, is een opslag· 
plaats voor het afval van die reaktoren. 
In Capenhurst werd van 1957 tot 196Z in de gasdiffusiefa
briek uraniUII tot ""er dan 90S verrijkt voor de r eaktaren 
van de brits~ onderzeeërs en de diverse kernwapens. De.ze 
tabdek moest echter vanwege techniese problemen gesloten 
worden. Sindsdi en bevredigde engelend haar behoefte aan . 
verrijkt urani~ voor kernwapens door haar overproduktie 
aan plutoniuil met de Verenigde Staten te rullen voor dat 

~·r-----,uranfum. De VS gebruikte op haar beurt het Pu voor kern
- l ••••• , ... l:_.,,wapens. Sinds 1976 is in Capenhurst een ultra-centrifuge-f . .. ....,._.fabriek voor de verrijking van UF,;, dezelfde soort als 

c-~ 

in Almelo staat. Of dur uranium voor kernwapens getnaakt 
wordt Is onduidelijk. ln 1985 1110et echter een nieuwe ver• 

.,p•k rijkingsfabriek In bedrijf k...,n die Uf6 speciaal voor 
~,I' militaire doeleinden gaat produceren. dwz. speciaal voor 

; -J .-- I de nieuwe Trldent-atOOU>Onderzeel!r en haar raketten. 

1
-"" ~~ ... • ... lwe 111lssen nu nog een essentieel onderdeel van de kern

.••••••l...::"'-_js:• .. ~~cyklus: de opwerkingsfabriek (reprocessing plant) in 
L..----'-~ ~ Windscale(herdoopt wegens ongunstige bekendheid In 

- ... Sellafield). "et zog. afVal van de kemreaktoren wordt 
IME IIUCLINI FVn AHO WI»>NJ CYCli .. INUT.,. 
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hier gescheiden In bruikbare produkten: ~et U-235, U-Z38 
en vooral het Pu-239 1110eten herwonnen worden. Voor dat 
laatste zijn dan diverse beste1111lngen: als onderd..,l van 
de atocnkoppen van tternwapens of als brandstof voor de 
snelle kweekreaktor In Do~.r~reay, die zelf weer plutoniuil 
voor komwapens produceert. Ook de brandstofstaven (plu
toniUIIIO~ide) voor Dounreay kOG!en uit Wlndscale. De ge
bruikte staven ven JtOOIIOnder"ze~rs worde.o ook opgesl a
gen in Windsca1e. 
De konklusie is duidelijk: kernenergie voor vreedzame 
doeleinden bestaat in Engeland niet. En gezien de vele 
internat lona Ie kontakten (met URENCO, de VS) gaat dat 
ook voor de rest van de wereld op. Het engelse voor• 
be-eld toont aan dat kernenergie niet vanuit de behoef
te aan zo'n soort er'tergtelever1ng is ontstaan. Rar dat 
het veel 111eer 01n een bijprodukt van mi lftaire ontwikke
lingen gaal. 

Engeland importeerde haar uraniUIII altijd uit vele landen. 
De VS, Canada, Australi! en Hamfbf~ . Uit de eerste drie 
landen kan Engel•nd haar uranium nu niet meer betrekken 
(hoewel de Reagan-regering clement is), omdat zij niet 
wil garanderen dat het U niet militair gdlruikt zal worden. 
Namibië h een soort wingewest van Zuid .. Afrika en wes
terse multinationals. De engelse vredesbeweging Is anders 
dan het IKV een antf-nuklea lre beweging 
dus ook gericht tegen kernenergie. ln die traditi e ageert 
de CAHUt (tampalgn agafnst llamfb. lan Uranlu• Contracts) 
nu tegen de Import van uranium uit Hamibi~ en het ge
bruik ervan, speciaal voor militaire doeleinden. Daarbij 
konsentreert ""'" zich op de uraniumbehoefte van de Trident
onderzeel!rs. Het Trident-programa gaat zo'n UO biljoen 
kosten en enen hoopt dus op brede steun. 
Oe levering van het uranium uit Ha11ibl~ geschiedt door de 
multinationale mijnbouwonderneming Rio Tinto Zinc c0111pany 
(voor 1979 was Lord Carrlngton, de huidige HAVO sekreta
ris•generaal, er direkteur van). Oe zwarte arbeiders moe
ten onder slechte omstandigheden leven en staan bloot aan 
de vrijkomende straling. Kontrak~n In 1968 leidden I n 
1977 tot import (in totaal gaat het 0111 7.500 ton U). De 
VH heeft in de periode 1971-74 de exploitatie van na•i
biese delfstoffen en het gebruik ervan illegaal verklaard . 
Onder druk is het kontrakt voor 'civiel' gebruik per d~ 
eetliber 1984 opgezegd, 11aar waar moet het urani Ulll voor de 
Trldent anders dan uit HamlbiU vandaan komen? Er Is nog 
êen voorraad van 12.000 ton In Engeland, dat is wel ge
noeg voor een tijdje, maar de helft daarvan kO<nt a l uit 
N..,lbii!. Allo andere ingredienten voor de Trfdent komen 
uit de britse kerncyklus: de atooml<op heeft natuurlijk 
U nodig; Pu-239 (g4J verrijkt); U-23S(meer dan 90S ver
rijkt); tritium (wordt 1n Chapelcross ge.,ukt) . Voor 
de reaktor van de Trident die de energie ter voortstwlng 
levert, is U-23S(g9S verrijkt) nodig, Die verrijking ge
beurt In Wlndscale en Capenhurst. 

De hoeveelheid uraniunoxfde (de lmportvono: U308) dfe 
Engeland nodig hoeft ·voor het Trldent-progranna hangt 
af van het aantal etooml<oppen en de snelheid van de 
kweekcyklus. 
180 kg U308 is nodig voor produktie van I kg verrijkt U-235 
400-700 kg U308 is • • • • I kg Pu-239 (94S). 
Rekenen ~~et 4 onderzeeërs die elk 16 raketten bevatten, 
dan hangt de behoefte af van het aanta 1 atooml<oppen dat 
zij dragen. Gaan we uit van 3134 atoo.koppen, elk bevat
tend 2 kg verrijkt U en Pu, da'n Is er 445 ton nodig. 
Voor de realetoren in de onderzeel!rs Is nog een 155 ton 
nodig: totaal 600 ton, Een aantal van 896 at00011ioppen 
is echter ook mogelijk en dan 1s er een behoefte van 
1700 ton uranfLeOxlde. 

De CAHUC heeft op ~ navenober 1984 aktfes gevoerd tegen 
een aantal onderdelen van de kerncyklus, samen llll!t CHD' 
ers, antf-apartheldsaktivlsten etc. 
Bij de kerncentrales In Chapeleross was een d-nstra.tie; 
in Capenhurst duurde een blokkade van 200 cnensen zo'n 
11 uur. Drie vro,_n werden gearresteerd , maar drie an
dere vrouwen drongen op het terrein door en hingen in 
een elektriciteitsmast een spandoek. In Rfsley, het ad
•lnlstratieve hoofdkwartier van de 8HFl (Sritlsh Huclear 
Fuels li•ited), waren enige honderden de1110nstranten en 
SWAPO en CHD sprekers. Slj Springfields was een aktie 
van 300 VrotJWen die de fabriek deed sluiten die dag; door 
een gat in het hek kw ... n vro,_n het terrein op en ·deel
den In de kantoren en kantines pamfletten ult. 

Vanzelfsprekend tiebben wfj, 010nsen uit basisgroepen ak
ti ef tegen Uf6 transporten, konta.kten gelegd met de 
CAHUC en daaruit zullen wel wat aktles en ~~eer informatie 
volgen, hopen we .• 
Dit stuk Is gebaseerd op vele palffletten, brochures. 
Speelaal venoe 1 d ik het tijdschrift 
-Sanfty ( 1g84) november, p. 28·31 en 
-s. Durfe and R. Edwards. Fuellfng the nuclear anns race: 
the links between nuclear power and nuclear weapons. 
Pluto Press, 1982. 
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IN NIJMEGEN 10 t/m 14 APRIL 
ALGEMENE INLEIDING 

Nederland heeft een rijke pacifistiese en antimilitaris
tiese traditie. Veel groepen partijen en personen reke" 
non zich tot de bewegingen die zich bezig houden met 
oorlog, vrede en militarisme. Oe verscheidenheid in 
achtergrond, doelstellingen en aktiviteiten is groot. 
Vaak zo groot dat er sprake is van verbrokkeling en 
van onbekendheid met de verschillende vormen van de 
antimilitaristiese en pacifistiese strijd. 
Tegen deze achtergrond is het initiatief óntstaan om een -::::.;:-~.,fJr.JW""....l.-rJ.....-,-L-,;;M..;!I"~iiiLï-'111!1 meerdaags gebeuren te organiseren, dat de gehele beweging 
zal aanspreken. Het aksent ligt daarbij op een inhoude
lijke benadering van het militarisme en antimilitarisme. 
Centraal staat het luisteren naar en praten met mensen 
die op M11 of andere wijze betrokken zijn bij aktivi
teiten van de pacifistiese en antimilitaristiese bewe
ging.Niet in de laatste plaats, omdat de druk en de span-
ningen van juist die aktiviteiten de inhoudelijke be- -,-"-r.J..C!Iii~~--T-~1"1..-J.--,,-..L....,._L..,....J. __ _J 
naderiing dikwijls nadelig beïnvloeden. Oiskussi@ren en 
na~nken over militarisme en verzet daartegen kan ertoe 
lelden, dat ook in dit opzicht belangrijke stappen 
vooruit gezet worden. 

Doelstellingen 

Aan het initiatief om zo'n meerdaags gebeuren te orga
niseren liggen drie doelstellingen ten grondslag. 
a) Informatie 
Het 1 nformeren van mensen over de verschillende vormen 
en invalshoeken van de antimilitaristiese strijd en de 
mogelijkheden c.q. moeilijkheden die daarbij optreden. 
Een belangrijk onderdeel hierbij is het zgn. bui
tengebeuren: tentoonstellingen, films informatie
markt, theaterproduktles, etc. 
b) Konfrontatie 
Het konfronteren van de verschillende vormen van 
verzet tegen het militarisme. Praten over de voor
waarden, die de verschillende benaderingen nodig 
hebben, en waar ze met elkaar in strijd zijn. Te
vens het zoeken naar mogelijkheden hoe we elkaar 
kunnen ondersteunen in de diverse facetten van de 
strijd. 
c) Initi!!rend 
Streven naar blijvende initiatieven of samenwer"
kingsverbanden als resultaat van datgene~ wat tij
dens de diskussies naar voren is gekomen. Er wordt 
niet bij voorbaat vaauit gegaan, dat een dergelijk 
resultaat moet komen 

niet bij voorbaat vanuit gegaan, dat er een der
gelijk resultaat moet komen. Wel wordt er in het 
programma ruimte geboden voor het uitdenken en op
zetten van nieuwe initiatieven. 

~ 
Oe doelgroep van dit initiatief heeft op zich geen 
duidelijke afbakening. In principe wordt gericht 
op iedereen die zich antimllita~ist.voelti dan wel 
symPathie en interesse heeft voor doelsta Jingen 
en aktiviteiten van de vredes- en antimilitaris .. 
tiese beweging. Het programma zoa.Js dat uiteinde
lijk er uit komt te zien, zal ui.tmaken welke men
sen zich aangesproken voelen. 
Vanzelfsprekend dient er wel een ondèrscheid te 
worden g-akt tussen de eigenlijke diskussies en 
wat we het buitengebeuren genoemd hebben. Hoewe 1 
ook veel diskussies een informerend karakter heb
ben, zullen vooral aktievemensen daaraan deelne
men. Het buitengebeuren is daarentegen voor een 
vee 1 bredere groep bedoe 1 d. 

ORGANISATIE 
Het hele gebeuren zal plaatsvinden van 10 t/m 14 
april in Nijmegen (zie ook voorbereiding). Oe eer
ste dag, 10 april dus, wordt een algemene inven
tarisatie van antimflitaristiese en pacifistiese 
groepen, aktiviteiten en idee@n. Antimfltarisme 
vatten we in de brede zin van het woord op (zie 
doelgroep). 
Oe vo 1 gende dagen zu 11 en worden besteed aan de 
vijf thema's, die verderop uitgewerkt worden. Het 
is onvermijdelijk dat niet alle mogelijke onder-· 
werpen aan bod komen. Belangrijkste overweging 
bij de keuze van de onderwerpen is geweest; het be· 
lang en de aktualiteit ervan voor de antimilitaris
tiese beweging van dit moment. 
Oe thema's lopen gelijktijdig op. Oe opzet is dat 
mensen Mn thema kiezen, al blijft het mogelijk 
dat mensen tijdens de dagen veranderen van thema. 
Een preciese dagindeling is nog niet g-akt. Oe 
verschillende hoofdth-'s zijn min of meer af
gebakend. 

VOORBEREIDING 
Doordat het initiatief genomen is door mensen uit 
Nijmegen, is op praktiese gronden Nijmegen als lo
katie genomen. Desondanks is het de bedoeling dat 
het een landelijk gebeuren wordt. Bij voldoende 
belangstelling zal een landelijke vergadering bij
een geroepen worden waar bekeken kan worden hoe en 
op wat voor wijze me.nsen en groepen uit de rest 
van het land kunnen meewerken. Gezien de reisduur 
en -kosten 1 ijkt het logies dat hierbij het aksent 
op inhoudelijke zaken zal komen te liggen. Oe 
praktiese voorbereiding zal waarschijnlijk in 
Nijmegen blijven, alhoewel mensen, die tijd en 
geld voldoende hebben om de reis vaak te maken, na
tuurlijk bij de voorbereidingsgroep welkom zijn. 

~ 
Oe afbakening ••n de vijf hoofdthema's door de 
voorbereidingsgroep is niet willekeurig gebeurd. 
Als selektiekriteria zijn gehanteerd: 
- de behoefte aan en het belang van de diskussie 

voor de antimilitaristiese beweging op dit mo
ment. Is het bediskussH!ren van het th- leer
zaam en zinvol voor de antimilitaristiese bewe• 
ging. 

- is het thema nieuw; wordt dezelfde diskussie in 
andere groepen al niet op een soortgelijke wijze 
gevoerd? 

- de th-'s moeten te bespreken zijn zonder spe-

' , A . 

groepen al aktÎef op dit gebied? Kan er 
over de praktijk en niet alleen·over de 
gesproken worden. 

Oe voorgestelde hoofdthema's en de invulling hier
van staat nog niet voor honderd procent vast. On
derbouwde kritiek is we 1 kom en kan in het voors te 1 
opgenomen worden_. 

I motivaties 
Onder deze noemer willen we de verschillende ach
tergronden, of met een mooi woord ideologiei!n, 
binnen de antimilitaristiese beweging naar voren 
halen. Het th- valt in twee onderdelen uiteen. 
Het eerste deel heeft een inleidend karakter en is 

~~~1~~~ ~=~eo:~i J~lg!~~Yd v!~o~·!.,~"!:J:beu-
groep, die zich gaat bezighouden met wat de "ide
ologie van de tegenbeweging• genoemd wordt. 

~~t 
1

~!;!UnBnderdeel van het thema motivatie is te• 
gelijk de opening van het geheel. In een algemene 
bijeenkomst willen we de diversiteit in opvatting 
binnen de antimilitaristiese beweging naar voren 
laten komen. Oe verscheidenheid is groot, kennis
making en konfrontatie met andere meningen kan lei-

nJk t~~l ~~t b~r v~~~~J~.:~d i~!i:~: j~ ~·~i~!jn-
militaristiese beweging kunnen we de volgende re
levante stromingen terug vinden: anarchisme, 
christelijk pacifisme, feminisme, marxisme, hu
manisties pacifisme en de tegenbeweging. 
Via inleidingen op het nivo van kennismaking en 
informatie willen we deze motivaties laten belich
ten. Zo'n inleiding zou moeten gaan over de 'in
spiratiebron'; over het waarom van de antimilita• 
ristiese strijd, over de kritiek op deze maat
schappij en op het militarisme, over het perspek· 
tief van de strijd, over de 'zin' ervan. Oe pre
sentatie kan op verschillende manieren plaatsvin
den: stands, films, korte lezingen, tentoonstel
lingen, etc. 
Oe verschillende stromingen worden ingevuld aan 
de hand van verschillende .konkrete groepen en ak
tiviteiten. Op die manier kan er èn een aardig 
overzicht gegeven worden van de diversiteit aan 
klubs en organisaties An kunnen de inspiratiebron
nen geplaatst worden, gekoppeld aan konkrete akti
viteitim. 
Na het inleidende en informatieve gedeelte is het 
de bedoeling te komen tot een 'gesprek' tussen de 
verschillende stromingen. Een konforntatie tussen 
groepen, dte in de praktijk vaak geisoloord van 
elkaar optreden. Breekpunt in de samenwerking zijn 
vaak de praktiese keuzes, die mensen maken, de 
achterliggende ideologie komt meestal niet op 
tafel. 
Aan de hand van een konkreet thema willen we kijken 
tot wat voor keuzes en politieke stellingnames de 
verschillende inspiratiebronnen in de praktijk 
kunnen leiden. Oe kruisraketten lijken hiervoor 
het meest voor de handliggend. 
b) Oe ideologie en de tegenbeweging 
Na de inleiding willen we er een onderdeel uit 
lichten: de tegenbeweging. Tegenbeweging is hier 
ruim gedefinieerd. Het heeft betrekking op alle 
mensen en groepen die op het standpunt staan van 
een radikale kritiek op het bestaande systeem. Ie
dereen, die op basis van 'totoaleisen' zich wil 
verzetten. Een verzet dat als uitgangspunt het 
eigen leven heeft en zich organiseert vanuit de 
basis. Mensen die daarbij geinspireerd worden 
door anarchisme, marxisme. etc. staan hier niet 
per definitie buiten. 
Vanuit de ervaringen van de afgelopen jaren en ge
zien de maatschappelijke situatie en de kracht van 
radikaal links lijken de oude antwoorden op vra
gen naar de zin van het verzet niet meer voldoen• 
de. Het is belangrijk om de vragen naar de zin en 
het perspektief opnieuw te stellen èn om de dis
kussie hierover tastbaar en bespreekbaar te ma
ken èn om nieuwe antwoorden te ontdekken. 
Om bij de 'tegenbeweging' te spreken van een êi!n· 
duidige ideologie is moeilijk, onmogelijk mis
schien. Èr zijn anarchistiese, marxistiese, fe
ministiese elementen in terug te vinden, maar de 
tegenbeweging is niet onder een van deze noemers 

~ g!::;~:~·ljj~n'!~n .:~d~=~:~\~· i~~~~i~~~a~ 
invulling van het leven en het belang van verzet. 
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Naar die tdee@n willen we op zoeK. 
We willen het langs een drietal stappen opzetten. 
Eerst is het de bedoeling om de ideologie van de 
tegenbeweging verder in te vullen en uit te wer
ken. vanuit het beeld dat de praktijk heeft opge
leverd. Een leven op eigen voorwaarden als inzet 
van politieke strijd wordt centraal gesteld. Ei
gen vormen van leven. wonen en werken worden daar
bij buiten het systeem om ontwikkeld. Onlosmake
lijk verbonden daarmee is een verzet hier en nu, 

;:~ ~~~j~n t~e~a~:fïj~~~~a~t~~i~a~f ~.~"!a!~-
het kwetsbaar is. Deze manier van leven en verzet 
brengt een voortdurende konfrontatie met zich mee, 
niet alleen met de gevestigde machten maar ook 
met de meer g-tigde oppositiebewegingen. 
Vervolgens willen wij deze i-dee@n konfronteren met 
andere inspiratiebronnen, om de vragen erbij aan 
te scherpen en de diskussie te verdiepen. Om uit
eindelijk de vraag te stellen wat de tegenbeweging 
te bieden heeft; wat voor perspektief en wat voor 
zingeving er verschijnt vanuit deze ideologie; 
wat de effekten zijn in het eigen leven, het ver
zet, in de samenwerking met andere verzetsgroepe
ringen; hoe door te gaan? 

II militarisme en ideologie 
Het is belangrijk om de antimilitaristiese strijd 
niet alleen te richten op het militarisme als in
stituut (het leger als militair apparaat) en op 
haar ekonomiese en strukturel>e aspekten (wapenhan
del en industrie). Er zal ook aandacht moeten zijn 
voor de militaristiese idelogie, voor het geheel 
van normen en waarden, waarop het militarisme be
rust, dat het vorm geeft en legitimeert. 
Het doorprikken van deze normen en waarden moet 
een onderdeel van de antimilitaristiese strijd 
zijn. Bestudering van aard en funktie van deze i
deologie' is daarom noodzakelijk. 

a) fnleiding 
In een inleiding zal de feitelijke informatie over 
de idèologie van het militarisme naar voren wor
den gebracht. Belangrijke aandachtspunten daarbij 
kunnen zijn: 
- Wat zijn de specifieke kenmerken van de ideolo

gi e van het militarisme, en hoe komen deze tot 
uiting in de praktijk? 

- Hoe wordt deze ideologie verkocht en gereprodu
ceerd? (socialistaie, onderwijs, propaganda van 
het leger). 

- Hoe flexibel is het leger en de militaristiese 
ideologie? (bijvoorbeeld: hoe ver kan een solda
tenvakbond gaan met haar eisen? Vrouwen in het 
leger, tast dat werkelijk het soksisties bol
werk aan?). 

- Welke wisselwerking bestaat er tussen militair 
apparaat en maatschappij, bijvoorbeeld met betrek
ldng tot machtsverhoudingen, rolpatronen, normen 
en wa~rden? 

b) Deelth-'s 
Na de inleiding willen we het onderwerp verder uit
spitten in een drietal deelthema's. Hierbij zal 
zowel de theoretiese kant als het aktieperspektief 
aan de orde komen. 
1. Militarisme en sexisme 
Sexisme is een van de fundamenten waarop het mil i
tarisme berust en 'dankzij' welke het funktioneert. 
Op heel verschillende wijzen probeert men verande
ring aan te brengen in het seksities karakter van 
het leger, vari@rend van pogingen vrouwen ~et leger 
in te krijgen (emancipatievoortsel van Defensie) 
tot de strijd vrouwen en mannen erDit te houden 
(antimilitaristiese vrouwengroepen, totaalweige
raars, potten- en flikkergroep,n). Bij dit th
komt aan de orde: vrouwen en militarisme, manne
lijkheid en militarisme, homo- en heteronormen in 
het leger. 

2. Militarisme en fas.isme 
Veel van de ideologiese kenmerken van het milita
risme zijn ook wezenlijk voor het fescisme. Oe 
vraag is we 1 bverband er i deo 1 ogi es gezien tussen. 
militarisme en fascisme bestaat. Kan men stellen, 
dat het militair apparaat de ver5terking/ bestendi
ging van fascistoide tendense in de samenleving 
dient (para-militaire groeperingen b.v.). 
Omgekeerd, versterkt de opkomst van (neo- )fascis· 
tiese tendensen de postie van het leger/ militaris· 
tiese ideologie in de maatschappij? 

3. Vijandsbeeld 
Fundamenteel voor de miltaristiese ideologie is 
het idee dat er sprake is van een binnen- of bui
tanlandse 'vijand'. Het rechtvaardigt het bestaan 
van een militair apparaat en bondgenootschappen 
met 'vrienden'. Het Nederlandse defensiebeleid, 
NATO-strategiel!n, het koude-oorlogsdenken illus
teren dit. In hoeverre zijn nationalistiese gevoe
lens de motor achter dit vijandsden~en? Bij zit 
dee 1 thema wordt geprobeerd dit vi j andsdenken he 1-
der te krijgen. Daarnaast wordt ingegaan op de 
vraag op wat door de pacifistiese en antimilita
ristiese beweging gedaan kan worden om dit vijands
denken aan te tasten. 

ll!. ANT!MfLTARISI!É 'EN REPRESSIE 
Oe antimilitaristiese beweging wordt direkt gekon
fronteerd met repressieve (overheids-)maatregelen 
zoals de binnenlandse inzet van het leger en infil
tratie in de antimilitaristHohe beweging. Het is 
duidelijk dat dit een terrein is waar de antimili· 
taristiese beweging zich bezig mee moet houden. 
Een .aantal vormen van repressie ligt niet direkt 
op het tèrrein van het miltarisme. Denk hierbij aan: 
de invoering van ·persoonsnummers en persoonsbewij
zen! de koppeling van komPutei'bestanden, videobe
wak•ng, oprichting van burgerwachten e.d. 
0~ het eerste gezicht hebben deze vormen van repres
Sle niets te maken met het militarisme. Deze maatre
gel~n maken het wel mogelijk dat onze sociale en po
litleke aktiviteiten in 'kaart gebarcht kunnen wor-



dtn. Ten tljdt VJn pol!tle~e SJWinlng (1110blllsatle, 
binnenlands verzet e.d.) kunnen politiek gevnrl1j· 
ke personen geiUkkelijk worden gelokaliseerd en uit· 
geschakeld. 
We zouden dit thenlt als volgt willen Invullen: 

a) Een Inleiding waarin lnfoMIIltle wordt verstrekt 
over de sa~~enhang tunen lrilltar1S<Oe en repress ie. 
Mogelijke bronnen van lnfomatie zijn: dt biJ de 
bunkeraktie door Onkrult lllosterda• be!Uchtlgde 
PHC-papers; het recent verschenen boek 'Geheime 
oorlog In Europa' van Roger Fallgot, dt Bunker
bult en de recent 'gedeilokratlseerde' 9egevens 
over dt lllllltalre contra-lnllchtlngend>enst. 

ty Diskussie over de vraag: 100et de antl•llltaris
tlese beweging zich ook bezig houdon met repres
sieve !llatre91!len die niet direkt op het terrein 
van het •111tariSIIO liggen? En zo ja, op welke 
111nler? Waar ligt voor dt ant1•111tarlstlen be· 
weging de grens; 1110et de beweging zich bijvoor
beeld bezig houdon ... t een onderwerp als per
soonsregistratie t.b.v. dt sociale dienst? Of IEt 
Invoering van part;lkullere bewakingsdiensten, ge
bruik van vldeobewaklll!l e.d. 
Als je dit als antl•11 ltaristlese beweging gaat 
doen, loop je dan niet het rlslko je doel, be
strijding van het llrill tarisnoe, voorbiJ te schle· 
ten? 

b) Hoe kan je als anti11IHtar!stlese beweging vono 
geven aan je verzet te91!n repressieve (overholds· 
1110atregelen): 
• Verzet tegen repressieve funkties v.n het le· 
ger; de aloude diskussie: probeer je llet leger, .,. 
van binnen uit, uit te hollen, of richt jeje op 
akties v.an bulten af? 

-Verzet tegen repressieve Natregelen die •lnder dl· 
rekt •t llet 11!11tarts~~e te maken hebb011.Bijvool't>Hld 
verzet tegen persoonsregrlstratle: llet volgen van 
en oppositie voeren tegen ontwikkelingen op dat ge· 
bied; niet -rken nn vormen van regristratte door 
geen of verkeerde Infomat Ie te verstrekken; dl rekte 
aktles (sabotage e.d.). 
kortom beperk je je tot defensieve, reagerende aktles, 
Qf ga je offensief te werk? 

IV antimilitarisme . 
en economl.e 

~~~:r-:n ":t::!{k!a~e~ g:e!~r~n e~a~p:l!~~~!::.::. 
paraat daarbij.Oaamaast de vraag hoe de antl-lolli· 
tar1st1sche beweging ziçh daartegen opstelt. 
De antl·•llltar1stlese beweging blijft te vaa~ ste~en 
In het unklagen van de wap011produtt!e en ·handel, 
~~et als si•pele konsekwentie :•Geen wapenproduktie 
en •handel in Nederland". Het lijkt zinnig dit onder
werp verder uit te diepen'; waarbij de volgen.dt vragen 
van belang ku~nen zijn: 
Is het oooge11jk om t.a.v. do wapenhandel werkelijke 
resultaten te behalen? 
Ho. liggen dt verlloudlngen in de politie~. vakbewe
ging en vredesbeweging? 
Hoe behngrljk Is dit onderwerp voor dt antl·•lllta· 
risthso beweging? 

!Llru!W~!I.. 

De inleiding Is bedoeld ""' het onederwerp af te bake· 
nen en a. dt diskussie un te zwengelen. Vragen hier
voor. kumen zijn: 
- Is wapenprodukti e en -handel ten alle tljdt af te 

keuren? Kunnen wapens ook voor positieve doelein
den gebrui kt worden? 

• Welke gevolgen heeft een verbod op wapenproduktie 
voor het Nederlandse defensie-beleid en voor dt af
hankelljklleld van de bultenland.se wapenhandel? 

~L!:l!!!~!~~ 

Het thema kan t ·oegespitst wordon op de volgende on· 
de....erpen: 

1. Het nederlandse exportbeleid 

Jurltjks worden door Nederlands• wapenproducenten 
enorme hoeveelheden wapens en •111talre apparatuur 
geexporteerd, zowel legaal al s lllegaal.De overileld 
is hierbij het kontrole orgaan, dat ook dt nor.en 
voor het verkrijgen van een wapenvergunning opstelt. 
ln de diskussits zou vooral deze tol van dt overheld 

Vol kel 
Vrouwen van vrouwen venetskemp Volket willen een 
bus aanschaffen ""' door het gehele land te rijden en 
door 11lddel van lezingen, toneel , diaserie en akties 
grotere bekendheld te geven aan het bestaansrecht van 
een k..., In Yolkel , 
We hebben een grote kans om -r een verzetskaliP te 
starten naast de o,lltjjbasls Volkel. We hebben echter 
een grotere weerklank nodig van dt •1 •llfO<tn• vrou
wen die er toch In Nederland wonen. We hebben Inge
zien dat we een grotere achterban -ten opbouwen 011 
niet als "kwajongens• W8g91!Stuurd te worden door burge
... ster en politie. Vro-n verzetsk~ Volkol kan he· 
staan als ook jij wilt dat het bestaat. 
~·Wie heeft er nog een bus te geef, te huur, te koop? 
••• Wie heeft er geld over voor ons plan? 
... Wie heeft goede ldeel!n? 
~· Wie wil er meerelzen of meedoen? 
I«»>TAkTA!ltlES: vrouwen verzetskaliP VolkeI 

Hartenstraat 11 1016 BZ Msterda• 
3716167 t.n.v. Ver. Vrouwen 

p/a Setpenhoek 125 J!l!!!!. 

besproken 1110eten worden, door vrag011 els: 
- Is dt overheld altijd ee<> varlengstuk van dt wa

penhandel of kan zij juht een funktie hebben bij 
de Inperking (afschaffing) van dt wapenhandel? 

• Welke gevolgen heeft een totaal verbod op wapenhan· 
del voor het nederlandse defensie-beleid? 

2. 0. werkgelegenheid 

Een veel gebruikt arguiN!nt In de huidige diskussie 
over wapenprodukt ie en ·handel Is dt werkgelegenheld 
0. vraag is of de anti-llllltarlstlese bewegln9 ooo 
dit argument heen kan. Sonnige groepen ontwikkelen 
plannen voor konverste (het OIIISChakelen van 111lltal· 
re naar ceviele produktie) 010 het werkgelegenheids· 
argument te ontkrachten.Kan conversie echter een 
zinvol alternatlef zijn? 
3. Aktieperspektief 

Welke aktieperspektleven heeft de anti·mllltarlstle· 
se beweging ten aanzien van wapenproduktie en -handel? 
0. diverse aktles in dt afgelopen jaren zijn voor de 
wapenhandt 1 niet 1100r geweest dan plaagstootjes. Yan 
duruit k0111t dt vraag of een andere aanpak van dt ak· 
ties tegen wapenindustrie 011 ·handel nodig Is. Te den· 
ken valt aan nauwere •-•werking .. t vakbonden en 

politieke partijen; aan akties die 1DMr 110b111serend 
werken op de publieke opinie; en ten slotte aan oooge
lljke di rekte aktles die de wapenproduktie en -han· 
del effektlef bestrijden. 

V verzet in binnen 
-----------en buitenland 
Uitgangspunt biJ dit th ... : antl-mll1tarlsa Is een 
politieke strijd, waarbij llet doel Is de maatschap
pij of enkele upecten ervan te her- of OIIVonoen 
volgens dt eigen I<IMI!n. Binnen dit tlleolla willen we 
nadenken over de ooethoden die bij deze strijd gehan
teerd wo~. Nadenk011 over strategie alswel dt ak· 
tl-thoclen. 
Het th ... ' Verzet• bestaat uit twee deelt~-·s. 
Oeelth ... B. 'Anti·11!Htarlsties verzet binnenland" 
koncentreerd zich op de aktlevorwn die gehanteerd 

!lMSTREDE2I LEVElUIIC VAM 'NBB BELGIESE RBAC'I'OflS .uil 
LIBIE 

WIS 
Ubie heett bol.tlllptel.llng get.oom a. iD llelg;lë 

t""" rea.ctors te kopen. Ulloe..el. IJ.b1e wl partner J.a 
iD bet ~JM-proliferatie verdrag, beert dit oogoJ. wat 
boroel'ing gewekt binnon de iDtamatiOilele ll'"""w":hap 
(vooral iD Amerika). Nu iD llelg;lë wl bereid 001 el te 
zien ·van de levering oear ..U dan ""l de varzekering 
van andere landen dat ook zij geen r<!aCtora zullen 
leveren aan Ub1a. · 

WI S 

Een lconl.nlt.UJke co.l.o1e cn\~oekt de Bti tae 
nucleaire toeten, die in de ~r en 60er jaren iD Aw.
tralle b4bbon plaatagevoadan. 

De ......., die da grootste rial.eo' a liepen bij db
.., teotan (leger en aboripnala) woroen ond~. 
Een van deze """""" 1o de piloot van _, vllegt\dg dat 
door de po&leetoelwolk been -.ot vliegen. Man vilde 
wten wt er .. t bet vliegtuig en dl ~ ~u po 
beuren. 

Vaa de Aboripnala 1o oen onder anders te 118ten 
gek"""" dat ze in bomlcraU.ra geal&pen on geleefd heb
ben. 
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worden en specifiek op dlrekte aktles. 
Qeelth .. A. •verzet In het buitenland" koncantreerd 
zich op de geweldsdlskussle en op solldar1teitsbewe· 
gingen. Belde daelthe .. 's .,.d011 uit In ten derde 
deeltheila "Sociale verdediging•. Dit laatste niet als 
een abstrakt .adel , 111ar als orllntat1êpunt dat 
richting zou kunnen geV011 bij het donken over nieu-
we aktiestrategleln. O.eltht~~~ 0. 'Binnenlands verzet• 
heeft dt IlOgelijkheden 010 er een alge-.ne afsluiting 
van te lllken.O. vraag hoe dt anti-llllitarlstlese be· 
weging tot een betere s..,I'Oierklng met andere verzets· 
bewegingen kan komen , sluit aan op alle tot nu tel<! 
genoeade the.a 's. 

!Um~!.i~.!.>!U!!i~~!~~ 

Hlstortese Inleiding over dt Spaanse Burgeroorlog 
en solidariteit in llederh nd.Toegespltst op dt diskus· 
sie die toendertijd speelde rond: wel of niet 100e 
gaan vechten, wel of niet leve•anties steunen e.d. 
Op dit ogenblik spelen clen diskussles In feite weer. 
Bijvoorbeeld kan je als antl-11! lltarlst wel of niet 
1100vechten in Nlcarag•.-7 Hebben Intome ontwikke
llng011 (Invoeren geregeld leger 011 dienstplicht) In· 
vloed op je steun aan en solidariteit •t dat hlld? 
In llet vorlengdt daarvan ligg011 vragen naar dt raak· 
punten tussen solldariteltsbewegingen en antl-•111· 
taristiese bewegingen. l.n hoeverre ko-.n doelè1Adtn 
overHn? Moet dt solidariteit in Nederland zich 
richten op stellil aan het gewapend verzet, of ztch 
richten op okti-thoden els produktenboykot, aktie< 
tegen bedrijven etc. 

~L~!!:!i!!!!r!H!!!.m!~U!~!!!~~~ 

Inleiding over dlskussles die nu en In het verleden 
gev0<1rd zijn met betrekking tot aktlevol"'l8n en ge
weld/geweldloosheid. Doel van dit the111 Is: 
- ontdekken waar dt grenzen van de verschillende ak· 

ttevo ... n liggen, waardoor ze bepaald worden en wat 
•t ledere specifieke aktievo"" bereikt kan worden. 

- een antl-llllltarlstiese beweging -t eigen beweeg· 
redenen llebben terug kunnen vJ nden In de gehanteer
d!! aktle-ttlddtlen (doel..,.lddtl diskussie). 

• ontdekken hoe andere aktievo-n ondersteunend of 
ondt.-!jnend kunnen werken.Ha deze alge-.ne diskus
sie willen we de volgende aandachtspunten naar vo
ren brengen: 
de voor en nadelen van direkte aktie, 
de ~lljklleden en ornogelljkhedtn van verandtrln· 
gen vla het parl-nt, 
het ontwikkelen van nieuwe aktlevor.en. 

~U~ç!!l!.Y!r~~!9!~9 

In llet verleden zijn al vele dlskussles over .ogellj
ke von~~n van geweldloos verzet tegen fasc1Slle en 
eV011tuele buitenlandse agressie, gevoerd. O.ze diskus
sits llebben In dt jaren dortig hun weerslag gevonden 
In het "Plan de Ligt• en dt brochure •Paclfistlest 
Volksverdtdlgtng• van dt Jongeren Vrtdts Aktle.ln een 
Inleiding zou op deze plannen en ldeefn Ingegaan kun
nen worden als zijnde de eerste aanzetten tot het 
Idee sociale verdediging. Sociale verdediging In dt 
zin van volksverut tegen elke -.or. van onderdruk· 
k1ng. dus ook tegen bfnnenlandse.Otarnaut •&n ve,.... 
haal over het IlOgelijke belang van dergelijke Idee-
"" voo• cle huidige .._lngon. 
0. à1uuss1e toupitsen op do vraag wat je ervan 
kunt leren, wat wel of niet op dit ..-nt toepubaar 
is . En vervolgens dt vraag of het niet nuttig 1s un 
110dtl van sociale venlediging te ontwikkelen, dat 
op dit ,_nt toepasbaar Is door dt huidige bewe
gingen. 

~L!!~~!!!l!~~~.!!r!!! 

Een Sllll!nvattlng van dt voorafgaande diskunles aan 
dt hand van een aantal punten, die bij dt vorige bij· 
ee<>k-ten naar voren zijn gekOIIen.lnventarlsatle 
en ventuele diskussie over ooogelljkhedtn voor de 
antl·m11tar1stl.se b-glng/tegenbeweglng 011 een 
vom van sociale verdediging kon~reet toe te pusen . 
Dus sociale verdediging op dit IIOOIIOnt,Nagaan welke 
voorwurdtn daarvoor noodzakelijk zljn.Kijken Of, 
en zo ja hoe , er ~~eer s-nwerklng 110et koaen tussen 
de antl-•llltaristlese beweging en andere verzetsbe
wegingen. 

0. antl•illt. dagen vinden dus plaats in 
Klj.egen van 10 t!• 14 apri 1. 
lij worden gehouden In verschillende ge
bo.-n : 0 42 ; van Broekhuhenstraat, 
Hao<>lluls; Unltas; Wljkcent""" Daalse Hof 
en de Pontanus. lnfotel: 080-231708+2.29838 
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• een vooroaa oabetaalbare dirjgalt(c) 
• mobiele mudcl 
• memeo die Md .",. willen zingen 
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=~~::Cu~ 
- Wü -opdondadap....S. 
v.,...~, 

w....s. 020·16~08 • Genk 020·9+8966 


	1 copy
	2
	3
	4
	7 copy
	7
	8
	9
	10



