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Nee, van Thfjn is nog nfet vergeten, de man 
van hH CS-gas In Dodewaard, van de liJfstraf· 
fen tegen de•onstranten voor een wereld zonder 
kerngeweld. Een IDOOrdvent net zijn Moord Eskader 
>iaart door Ansterda" en binnenkort of nu allang 
door heel Nederland. Amsterdam heeft het, Neder· 
1 and heeft het. waar en wanneer hoorden we : 
Duitsland heeft het . Oe rul 11 tewokkel bevestigt 
mijn bange ver11oedens: het sentimentele natio· 
nalis11e krijgt stee ds 11eer 11ensen In de greep . 
Nederland noet weer meetellen 11et kruisraketten. 
atoomcentrales en een Moo rd Eskader . 
SGhaamteloos wordt ges~eeld 11et levens door 
onze n.ationale rambo's die te laf lijn 010 voor 
hun daden uit te tomen. De ra11bo's die In de 
vooronders tell l~g leven dat zij door het oprui-
11en van de kraakbeweging Amsterdam rijp kunnen 
•aken voor de Olylllpische Spelen. Via vHtrouwe· 
lijkestukken die gatalen >io rden en uitlekken 

~~~ 1 !~.~~h!~r $ ms~~s ~~~:·~ê~oe ~~e ~a~~ge rl ng. 
SHER16E DOORTRAPTE GANGSTERS. ean Thijn met 
z'n draaierijen over de doodsoorzaak van Hans. 
kabinetsgesprekken over het profij tbeg i nsel vla 
de Wraak, het pa rleeent dat een ongrondwette· 
lijk verdrag met de Amer ikanen 9aat goedkeuren. 
Ondanks openbaor.,aklng van misdadige feite n en 
plannen blijft onze overheld in het zadel. 
Onbe>iust is dit een uiting van volstrekte 11in· 
acht 1 ng voor de toekomst, hetgeen duidt ·~ een 
psychische ziekte. Een ziekte die zich uit In 
het vernletlqen van init1atieven die deze 11in· 
achting willen bestrijden . 
Ondanks alles >iat or gebeurt zullen we steeds 
duidolijk 11oeten 11a ke n waarv66r geknokt wordt 
dat het niet alleen maar gaat om het krake n, 
tegen atoomgeweld. maar voor een andere manier 
van leven waa r ziJ, de necrofielen, nooit vat 
op zullen krijgen. Omdat zij er nooit vat oo 
zullen krijgen laten ze mensen doodpaan In de 
cel.passen ze lijfstraffen toe, verhoqen ze 
de gasprijzen en verlagen ze de uitkeringen . 
Gelukkig kunnen we er wat te9enover stellen: 
kantelen van de gas• eter eh het vormen van 
basisgroepen die verzet plegen . tt ..... 

je zult maar vrouw zijn 
Bij un van de vele NDODREHACTIES di e op 1 nov. plaats· 
vonden. z:fjn o.a . twee vrouwen opgepakt. De vrouwen werden 
ged>iongen zich uit te kleden, waarno ze een overall van de 
polltie kregen. Hun eigen kleren kregen ze In eerste 
Instantie niet terug. Daarna zijn ze ~lnstens vier uur 
In een cel gestopt, alvorens Oberhaupt gehoord te ..arden. 
Dit alles heeft plutsgevonden omdat do vrouwen een kleine 
overtreding hebben begaan, die in ge<ln verhouding staat 
tot de (sexuelellntlmldatle van de zijde • • n de petten. 
Als vrij onschu digo acties op deze wi jze van polltiezijde 
W!lrden aangepakt, >iOrden actiovoerders naar orljn •i
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bijna uitgenodigd 0111 hun actles anoni...,r en DOEL 
te laten plaatsvinden. 

UIT EIGEN ERVARING 

Toen ons groepje opgepakt Wfrd biJ een van de no<>dr...,•cti 
zijn er ook van ons door de polltie op een 
lOlnier foto·s gtiNakt. Deze kunnen tegen 
worden, vandaar dat dit bericht >iegens 

OE mOERDIJK 
Een verslagje schrijven over de Hoerdijk actle(sl heeft 
iets 1100ilijks. Het Is meilijk 011 niet te vervallen 
In alleen maar enthiouslaste gelui den. Verder is het 
de vraag of er IIHr te schrijven is clan Hn verslag van 
wat er nou allemaal precies gebeurd is en of dat nou 
zo vreselijk introssant is •.•• ? 

Het is aan de ene kant ook ,..1 j11111110r dat er zo'n enor· 
110 plaats Is lngerui111d in Af~•l· voor de actie bij Woens 
drecht (Nar 10lsschien Is dat ook gedeeltelijk de kif) 
afgezien van het feit dat het un hul leuk stuk is, 
(rare basisgroep die Slappe Hap zo te lezen) toch ja11· 
roer, want Ik vond de lloerdiJk·acties gewoon een stuk 
beter. 

eigenlijk zijn de t...e actle--keinden ook nauwe· 
te vergelijken, alleen al 011 de verschillende 

onclen<e~pen OOidat het een georganiseerd was en het 

Ik rlenk dat het lloor de anJ·kernenergle strijd In het 
algemen een goed -kend Is geWE!<lst. Na de successen 
van de (verstoring van de) PK8-avondenwas dit eigenlijk 
voor het eerst sinds lange tijd dat veel mensen bijeen 
waren OID actie te voe~n tegen kernenergie, althans 
voor Hn actie die grotendeels openbaar aangekondigd en 
voorberei d is. 

Na de jubeltonen over de opkomsten en de diversiteit 
van de aa ... ezlgen bij de PKB-avonden, toonde dit week· 
end ook weer aan dat ook veel oude (basi sgroep) men-
sen bereid zijn • assaal iets te doen . Dit eigenlijk 
ondanks de grote nadelen, die wel onderl<end waren, dat 
er geen he<ll duidelijke actie-objectenln de 011geving 
waren die direct met kernenergie- productie te ... ken 
hebben. Gelukkig werd door veel noensen de gedachte on· 
dersteund dat het goed is >~at eerder te zijn ""'t je 
verzet. n1et pas als er gebouwd wordt of als de kerncen
trale al In bedrijf is ge gun. 

Dit duidelijk noaken (signaleren) gecOOiblneerd 1110t een 
aantal goeie, leuke. ludieke en felle acties ên het 
mooie weer. de gezelligheid zorgden voor een grote op· 
kOlliSt en een prl111 wukend. 

En eindelijk ging het er In de pers weer es over waarom 
we daar >iaren, en niet over het g.,..ld (al was het n~aar 
0111 het duidelijk ontbreken van g.,..ldsescahtles, ja""'"r 
voor de heren journalisten die daarvoor gekomen waren) 
Afgezien van een aantal "'sfeerraportages"' en een aantal 
notoire leugenkranten waren de kranteberichton be~oor-

~j~P~:.Sî":~· Cl! belangsl.ell1ng van de pers was ook over
weldigend. Dit terwijl het in de voorgaande persconferen
ties niet echt stom liep. (al was hot natuurlijk leuk om 
ook In Zuid-Oost Tlllboeklstan gehoord te worden • .•. de 
we re ld-011roep was or ook) 

AJ<Tif GELUKT 

LAKSHEID 
En natuurlijk Is de pers niet heilig en Is het belange
rijker dat de mensen dfe er waren het Hn goed/ krachtig 
-kend vinden, ~ar voor wat Ik gehoord heb 1s dat ook 
zeker het geval, en dan Is het natuurli j k leuk als de 
pers ook eens wat beter overje schrijft. 
(Kan, tussen haakjes, de Volkskrant ni et eens opgeblazen 
worden, lij hebben het gepresteerd een nag slechter stuk 
te schrijven als de Telegrof) 

Nou genoeg gejuicht, Even wat krltleken.Het was janoer 
dat er bij de mensen som toch een iets te 011tte afwach
tende houding was, er werden te weinig in I thtieven ge
nomen voor (prlk)acties In de omgeving. 
NatuurUJk speelde het weer en het kulturele progaoma 
daarin ook mee, 1111ar ook de houding van mensen 'dat er 
wel iets georganiseerd zou zijn', dat de voorbereldlngs
groep wel voor de spullen gezorgd zou hebben etc. 
Kaar nee, zo uerkt dat niet. de voorbereid1ngsgroep was 

· al te klei n, heeft zich voor, tijdehs en na de actie 
kapot IlOeten werken en heoft dat ook gewoon goed gedaan. 

Ook was dit allos al een beetje tijdens de voorbereidin· 
geb te merken . Van veel mensen hoorde je kritiek op de 
actio, vrnl. 'omdat er geen (goeie) acti.-objecten zou
den zijn'. Hieruit blijkt wel een beetje de s1001l1heid 
en , .. kkelijkheld van aoensen. want die objeden waren (en 
ziJn ) er wel, je met er allen,.., een beetje ~~oeite 
voor doen o~ het uit te zoeken on 011 het duidelijk te 
"..ken. Haar goed, ondanks de vrees voor de gevalgeit 
van de laksheid van mensen werd er veel gedaan. 

Er is nog geen duidelijke evaluatie gewust liet de plaat
selijke railleu- en AK.B groepen maar wel werd op een LPTK 

(Landelijk Platfom Tegen Kernenergie) vergadering dui· 
delijk dat er ovor het algemeen heel positief over de 
atie(s) gedacht wordt . 

EINDELOOS ... . 
Bij de ei gen evaluatie, dus met mensen van Basisgroepen 
en van de voorbereidingsgroep is natuurlijk ook gepraat 
over hoe weverderkunnen (met bv . de lloerdijk). 
Verder >ias een De langrijk onderwerp het doorbreken van 
het feit dat de laatste jaren de ... ste acties steeds 
door bijna dezelfde mensen worden voorbereid. 
Gepraat werd onder !BU'r over het orga.ntseren van een d1u 
kuzzie·dag. noaar het is heel 110ellljk een lilinter te vfn· 
den 0 11 mensen te intruseren voor een dizzkuus •. 
We zijn er duc. ~k t~bsoluut n09 "iet uit. het was ook wee 
weer een heel klein groepJe dat hierover praatte 
Het zou leuk zijn als mensen hierover eens hun godachton 
lieten gaan en er tets over schrijven (bv. aan Afval). 

niet ondertekend wordt. --------1~-------.... --------------. 
Strafzaak tegen een foto 

Voorlopig hebben we er voor gekozen om door te gaan met 
het voorbereiden en uitvoeren van act16. het actief 
zoeken en vragen van mensen die mee wlllen ttelpen, zelf 
dingen bedenken en daarmee voor de draad k0111en . 

en tegen vingerafdrukken 
Wie betrapt ..ardt op een strafbaar feit en daaraan geen 

strafblad >ril overhouden, kan de politie Wfigeren zijn 
of hur nalll te geven . Dat is niet verboden. Justitie 
heeft nog geen mogelijkheden 011 van zoge!IQellde •onbekenden" 
Justlele docllllentatie samen te stellen, 

In Utrecht 100et een 11an voor de polltie rechter verschijnen 
die in de weer is g.,..est roet verfb...,.tjes en rotjes. 
Oe politie kreeg die naar het hoofd gegooid . Dat gebeurde 
op 11 Juli dit jaar toen er aan de utrechtse renobrandts· 
kade een paar slooppanden ontruilld dreigden te worden. 

Ve<!l gooiers weigerden na afloop hun naa11 te noet~en. Een 
van de verdachten volharde daarin. Mur aan de hand van 
Hn FOTO en zijn VINGERAFDRUKKEN he<!ft de Utrechtse offl· 
cler van justitie, 11r H. Bergkatte toch un dagvaardiglog 
tegen heot uitgebracht. 

Dat men niet WE!<lt waar de INn >iOOnt, is daarbij geen pro
bleem Een afschtrlft van de dagvaardtging aan de griffier 
van d~ rechtbank Is voldoende. De officier schat de kans 
niet groot dat de verdachte naor de zitting k0111t. HIJ 
verwacht wel dat de man veroorde<lld >iOrdt. 

Daarna volgt het volgende probleem: hoe krijgt justitie 
de 111n zover dat hiJ de IlOgelijke boete betaalt of de 
eventuele gevangenisstraf uitzit ? 

Ook daarin ziet de officier van justitie geen knelpunten 
oe veroordeelde k011t bij de polltie •gesignaleerd" te 
staa~. Als identificatie ..arden opni..,., de foto en 
vingerafdrukken gebruikt. 

Oe schoen begint te knellen bij het opstellen van het 
strafregister. Bij •nomale" verdochten worden alle veroor· 
delingen bijgehouden. Tot op heden is er voor zo ver 
de utechtse officier We<lt geen instantie, Instelling 
of afdeling die de veroordeHngen v~n de na..,loze bijhoudt. 
• Ik zeg het in alle openheid, noaar ik hoop niet dat dit 
punt ol te vul aandacht krijgt In de krant• aldus 
..,. Bergkotte. (voor zover de Volkskt.ant van dinsdag 5 nov.) 

Van horen zeggen •••• • • •••••• 

Een meisje die betrokken was biJ de rellen In de staats
liedenbuurt Is In de tra11 aangohouden op grond van deze 
zogenuilde signalering. Olt gebeurde op grond van een 
foto die In het bezit van de pollti e was. Het roeisJe >ierd 
door de agenten uit de tra11 gesleurd waarbij ze Nt haar 
~oofd verscheiden• .. Ion ep hardhandige wiJze noet de tra11 
en Interieur in aanraking k>iu. Daarna volgde arrestatie 
verhoor enz. enz •. ..... 

noodrem aktie 
Een groep van zeven mensen hebben op 1 novertber aon de 
noodreil ge trokken en stencils uitgedeeld . Een van de vele 
groepen. Op de stencils le-gden we uit waor0111 ve tot de ak
tie deden: op deze dag werd het plaa.ts1ngsbi!sluit genoMen. 
we besloten de trein st11 te zetten. daarbij beseffend dat 
er zowel voor·- ah te9enstanders van kruhraketten tn de 
tr·&in zaten. Wtj vonden llet ongfl!lak van eeo oponth~d voor 
de passagiers zeet kletn vergeleken .aet dè onafwendbare 
gevolgen van plaatsing. naMlijk een nucleaire ~rl~. Nu 
was de trein later. 1n geve 1 van oorlog komt ti J r~ocnt aeer 
aan. Hier geldt het .. tto: beter la•t dan nooit . 

~~z:1~::al over enkele passagiers en het N .. S. personeel. 
Eni ge negatieve reakties. van treinpassagiers Ujdf!ns het 
uitdelen: schelden (slet, klerewijf). een aktievoerde~ 
werd hardhandig beetgepakt en dreigde dOOf" een passagter 
de trein uitgezet te worden (de trein stond stil en de 
deur wclS open). een man werd agressief omdat hij niet op 
tijd op zijn wer' 1:ou kOfflen. Natuurlijk _wa ren er ook po
sitieve reaktie-s: ieraend bood een drankJe aan. t~tnsen 
zeiden dat zij het. een te gekke okt ie vonden. 
Oe reaktie van het sp.oorwtgpersoneel : een kondukteur zet
te de aktte stop door p611fletten in beshg te qe~~~en; op 
slinkse w1jZé ward een abonnementskaart van een puflet
uitdeler 1n beslag genomen . Het. spoor"ttegper'soneel Nakte 
z,ch •lleen druk over het ntet op tijd ri j den van de 
trein. Het per-soneel denkt ze H het alleenrecht te hebben 
een de treinen te ver'tragtn als het om hun eigen centen 
gaat. Oe pos1t.1eve u;tspraak van de vl'!rvoo~sbond FNV over' 
deze noodreaakt i es hteft. aan hun houd 1ng n1ets veranderd. 

Daar deze vredelie.vtnd~ akt1es totul genege~r-d -worden 
door lubbers en kornut ten. •oet lftên niet verbaast opkiJ
tten a 1s er irtderdaad bOI'!netl komen. niet van de Russen. 
111aar zoals in Ouits1and. Frankrij k en 8el?'e ontploffen 
{uHsproak Stoker). 

Aktiegroep Adrg,a, 

BBN VOLK DAT VOOR 'TIRANNEN ZWICHT V&RL18ST MEER 

OAN t.IJP EN COEO~ DAN DOOFT BET LICHT. 
von Randwllk 
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Xortom, dit kHr >iaren we nog aardig daar op de lloerdijk 
maar volgende ke<lr wordt dat wel anders . 
Als v. Agt en consorten niet aan kanker sterven zullen 
wij het lllsschien ..,.ten opknappen .•.•• 
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PKB
Nog voor enkele maanden terug werd er publiekelijk ge
jallll1erd dat de anti-kernenergie beweging van weleer zo
dood is als een pier. De in september gehouden voorli
chtingsavonden in het kader van de Planologische Kern
beslissing (PKB)-vestigingsplaatsen voor nieuwe kern
centrales, lieten een heel ander beeld zien. In Hein
kenszand, Zevenbergen, ERllleloord, Den Briel en Uithui
zen klonk een week lang avond na avond een massaal,
emotioneel, doordacht, kreatief en overduidelijk prot
est tegen de jongste kerncentrale-plannen van de rege
ring.
De anti-kernenergiebeweging in de vorm van basisgroe
pen is sinds de hoogtijdagen van Dodewaard '80 en 181
schrikbarend geslonken. Maar de AKB lijkt nu een stevi
ge wortel te schieten in allerlei plaatselijke en regi
ona1e comi té' s en groeperi ngen van Zwa1uwen tegen kern
energie tot het regionaal platform Eemsmond. Zou dit
mischien een mogelijkheid zijn om eens wat meer te ho
ren over wat "Jan met de Pet" en IITante Truus" er nu
allemaal van vinden?
Op de voorlichtingsavond in Zevenbergen, op een kilom
eter of vijf van het industrieterrein Moerdijk, waren
ze in elk geval van de partij.

Al ruim voor aanvangstijd staat het zwart van de mensen
voor de ingang van de Zevenbergse sporthal. Ik zie span
doeken, handtekeninglijsten,een megafoon. Een jongen
loopt rond met een triplex bord op een steel waar hij
het woord "GELUL" uit heeft gezaagd. Ik verwonder me
erover, want het lijkt me niet erg funktioneel; je
kijkt er dwars doorheen.
Zodra de deuren opengaan stromen er zo'n dikke duizend
mensen naar binnen. Ik zie dat de meesten gewapend zijn
met een rode uitnodigingskaart, en dat betekent dat ze
afkomstig zijn uit de dorpen rondom het industrie;ter
rein: Moerdijk, Hoge en Lage Zwaluwe, Zevenbergen en
Klundert. In de tot het wandrek toe gevulde sportzaal
is het opvallend rustig als voorzitter en presentator
Hans Sleeuwenhoek (ó6k NCRV) de heren van het panel
voorstelt. Een paar ambtenaren van Economische zaken,
de Rijks-Planologische dienst en de Kernfysische dienst
en twee deskundigen op het gebied van straling om het
volk ervan te overtuigen dat kernenergie helemaal. niet
eng is.
Als het licht uitgaat, en de voorlichtingsfilm start,
breekt er meteen een donderend lawaai los. Aan één
stuk door wordt er gefloten, geklapt en gescandeerd:
11 gelul, gelul, allemaal gelu1 11

• Van de film is niets
te verstaan. Ik zie ook de jongen met z'n uitgezaagde
triplex terug. Hij houdt zijn bord voor de lichtbundel
van de projektor, zodat op het fi lmdoek. het woord "ge
lul" danst. Af en toe zie je er vaagjes de contouren
van de voorlichtingsbeelden doorheen. Wanneer het
hoofd van van Aardenne tussen de uitgezaagde letters
verschijnt, wordt de tent bijna afgebroken. .
In het begin ben ik wat beduusd van deze plotsellnge en
felle volksopstand, maar al snel roep ik wat er in ~ij

opkomt, en klap ik mee tot m~n handen e~ rood ~an Zlen.
De twintig minuten durende fllm gaat tWlntig mlnuten
lang ~e mist in.
Als het licht weer aangaat vraagt de voorzitter of er
nog mensen zijn die wél voorgelicht willen worden. Er
gaan enigzins aarzelend een twintigtal vingers de lucht
in. Meteen staan er lange rijen achter de in de zaal
opgestelde microfoons. De ene spreker/ster n~ d: and:~e
reduceert de inspraakprocedure tot wat het ultelndellJk
is: een rondreizende poppenkast die overal moet laten
zien hoe demokraties de overheid is bij beslissingen

als deze. Je mag vragen stellen. twijfels en zelfs kri
tiek uiten, als je je maar houdt aan de door hen opge
stelde regels. En uiteindelijk is het iedereen, zelfs
de heren achter de tafel, duidelijk dat met de inspraak
door de regering helemaal niets gedaan zal worden.
Dus klinkt er door de microfoons vrijwel niets anders
dan protest tegen kernenergie, tegen denieuwe kerncen
trales en tegen de manier waarop de regering met de re
sultaten van haar vorige poppenkadt, de BMO, is omge
gaan.
Door de heren achter de tafel worden verwoede pogingen
gedaan om aan de hand van opmerkingen uit de zaal hun
eigen stokpaardjes te berijden. Van Bekkum van het ra
diobiologisch instituut TNO probeert breedsprakig uit
te leggen dat kernenergie veel veiliger 1"5 dan andere
vormen van energieopwekking. Hij baseert zich daarbij
hardnekkig op een nogal achterhaald rapport. Midden in
zijn betoog wordt hij onderbroken door een oorverdovend
en treiterend handgeklap, waar zo goed als de hele zaal
aan mee doet. Hij hapert en kijkt hulpzoekend naar de
voorzitter. Dan praat hij nog enkele minuten onverstaan
baar door en probeert zo onaangedaan mogelijk te kijken.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij gewend
is dat er ademloos naar hem geluisterd wordt als hij
in het dagelijks leven e8:n verhandeling houdt.
Een hoempapa-orkestje wandelt al spelend de zaal binnen
en doet de voorzitter, die duidelijke zweetdruppels op
zijn voorhoofd heeft staan, besluiten dat het maar pau
ze moet worden.
Na deze onderbreking bezetten we lIlet z'n tienen het po
dium, waarop de heren forumleden hebben plaatsgenomen,
en wordt de microfoon van Sleeuwenhoek overgenomen. Een
oproer volgt om a1leen nog maar te praten over hoe we
de kerncentrales moeten tegenhouden. In het chaotische
gedrom voor het pod!um speelt het orkest nog een moppie.
Er wordt gediskussieerd over wat er nu verder gebeuren
moet, want aan de zojuist gedane oproep wordt nauwe
lijks gehoor gegeven. Zijn we toch iets te voortvarend
geweest met het 'overnemen' van de bijeenkomst?
Uiteindelijk besluit meer dan de helft van de aanwezi
gen de zaal te verlaten uit protest tegen deze schijn
vertoning. Iemand grist de opgeluchte voorzitter nog
één keer de microfoon uit zijn handen. kondigt aan dat
de fietsers richting Breda bij de hoofduitgang vertrek
ken en iS dan weer weg.
In de kantine wordt verhit gedebatteerd. Een wat oudere
man vertrouwt me van achter een pi 1sje toe dat het toch
allemaal al in kannen en kruiken i~ • Hij woont zelf al
54 jaar in Zevenbergen en heeft er een aannemensbedrijf
je. "Eerst proberen ze me nog wijs te maken dat het
goed zou zijn voor onze werkgelegenheid. Nu blijkt dat
we kunnen kiezen tussen een kerncentrale en een behs
tingverhoging. Het is allemaal allang in kannen en krui
ken. Zo'n avond als deze organiseren ze alleen maar om
later te kunnen zeggen dat zij zich aan alle regels heb
ben gehouden". Een geboren en getogen Brabander, niet
aktief in wat voor een protestbeweging dan ook. en hij
vertelde mij precies hoe de vork in de steel zit. En
dan wil Afval in haar Moerdijk-bijlage mij doen geloven
dat zulke mensen dom zijn!

Op maandagavond in Zeeland, op dinsdagavond in Brabant,
op woensdagavond in de Noordoostpolder, op donderdag in
het Westland, en op vrijdag in Groningen, overal mis
lukte de opzet van de PKB-voorlichtingsronde. Want de
mensen kwamen er nlet voor voorlichting, maar voor pro-

~ist;ng van te voren was er door verschillende landelij
ke milieuclubs, en comite's uit de vestigingsplaatsen
nagedacht over de manier waarop je het beste met de
PKB om kunt gaan.
Zoals bekend draait deze PKB alleen om de vraag wiár
de nieuwe kerncentrales gevestigd dienen te worden. De

DE 8EUK ERIN

Onder dit motto organiseert de Vereniging Dienstweige
raars op zaterdag 16 november 1985 een landelijke ma
nifestatie over dienstweigeren. De manifestatie vindt
plaats in het RASA. Pauwstraat 13 te Utrecht.
De dag i s bedoe1dal s kracht ig protest tegen de slechte
positie van dienstweigeraars. Het is de bedoeling om
nieuwe axies voor te bereiden en als voorproefje vindt
tijdens de manifestatie. de axie ''Massaal Dienstweigeren"
plaats.

PROGRAMItA
09.30 - 10.00 uur - Aankomst en koffie.
10.00 - 10.30 uur - Inleiding en huish. mededelingen.
10.30 - 11.00 uur - Aktie "Kruisraketten erin-wij eruit"
11.00 - 12.45 uur - Diskussies in 5 werkgroepen

Wergroepeni 1 Procedure als protest
2 Vredeswerk
3 Onrecht als plicht
4 Na de krui sraket
5 Belastingweigeren

2.45 - 13.45 uur - Pauze; koffie en brood.
13.45 - 14.15 uur - Afsluiting van diskussie in werk

groepen.
14.15 - 15.00 uur - VD-presentatie (er is infonnatie

in te winnen en je kunt' je opgeven
als aktief lid)

15.00 - 15.30 uur - Pauze; koffie, bier etc.
15.30 - 17.00 uur - Forumdiskussie.

Forum bestaat uit; kamerleden van
CDA, PvdA en de PSP, vertegenwoordi
ger van VD en FNV.

Informatie is te verkrijgen biji Vereniging Dienstweige
raars, Postbus 4802. 1009 AV Amsterdam, tel; 020-680999/
)20-652422.
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vraag of er nieuwe kerncentrales moeten komen probeert
de regering zorgvuldig buiten beschouwing te laten.

Als je je alleen richt op de vraagstelling van de
PKB, leg je je in feite neer bij het feit dat er
nieuwe kerncentrales gaan komen, en ga je debatteren
over de nadelen die elke vestigingsplaats zou hebben.
Daarbij loop je het gevaar dat Je de kerncentrale(s)
met succes uit de ene plaats weet weg te halen, ter
wijl de volgende plaats er mee opgescheept komt te
zitten. Bovendien 'help' je de regering met het legi
timeren van haar uiteindelijke besluit, je hebt er
inmers zelf aan meegedacht. Ten vierde bestaat het
gevaar dat je je in een diskussierende en argumente
rende rol laat dwingen door de overheid, en andere
aktievormen gemakkelijk in diskrediet gebracht kunnen
worden.
Er iS dus gekozen om als energiegroepen zelf een eigen
lijn te blijven trekken en ieder een aktievorm te kie
zen. die je het beste bij jezelf vind passen. Binnen de
vraagstelli ng van de PKB wordt geopereerd met argumen
ten die iedere vestigingsplaats naar hun eigen normen
ongeschikt "maakt. Vooral op de voorlichtingsavonden
kwam een ander spoor aan bod: het bekritiseren van de
PKB en het besluit van de regering, weer terug dus naar
de vraag of er wel nieuwe kerncentrales moeten komen en
of kernenergie überhaupt aanvaardbaar is. Geheel buiten
de PKB om worden gelukkig ook akties georganiseerd, zo
als de bezetting van het industrieterrein Moerdij~.

De PKB is nog niet afgelopen. We zitten nog steeds in
de i nspraakfase, en staan aan de vooravond van een
reeks hoorzittingen die op verschillende plaatsen in
het land gehouden zullen wor:den. Deze zijn bedoeld om
kennis te nemen van inhoudelijke bezwaren die er leven
tegen de verschillende vestigingsplaatsen als lokatie
voor nieuwe kerncentrales. Ook is het nog steeds moge
lijk bezwaarschriften op te sturen naar de RARD
(raad van advies voor de ruimtelijke ordening).
Deze RARO telt zo'n honderdenvijftig leden uit heel
uiteenlopende maatschappelijke organisaties (HS, werk
nemers. werkgevers, milieugroeperingen), en is belast
met het inspraakgedeelte van de PKB. Zij zal de resul
taten van de inspraak bundelen, samenvatten, en betrek
ken bij haar eigen advies aan de regering. Gezien de
samenstelling van de raad ligt het voor de hand dat
haar advies hopeloos verdeeld zal zijn.
Niet dat dat veel uitmaakt overigens. De regering nee
mt formeel gesproken een definitief besluit over de
nieuwe kerncentrales aan de hand van de inspraakresul
taten, het advies van de RARO, en van overleg dat het
rijk voert met betrokken provinciale en gemeentelijke
bestuurders. En vooral aan de hand van wat zij zelf wil
natuurlijk. De buit van "de WRAAK VAN JONCKHEER DE
BRAAUW" heeft daarover genoeg aan het licht gebracht.
Na de definitieve beslissing is het woord aan de tweede
Kamer. waar zoals iedereen weet, de CDA en VVD frakties
al klaar zitten om ja en amen te knikken tegen dit bes
luit, of in het gunstigste geval wat symbo·1ies tegen
te sputteren. En 20 kan van Aardenne nog voor de ver
kiezingen van mei86 aan de SEP de opdracht geven het
besluit in werkelijkheid om te zetten.
Er wordt dus nu met grote haast gewerkt om de toch a1
sterk verkorte PKB-procedu.re begin 186 af te ronden,
zodat het debat in de tweede kamer nog op tijd zal zijn.
Want net als met de kruisraketten zijn Lubbers en zijn
kornuiten er als de dood voor dat een nieuw kabinet
met de PvdA roet in het eten zal gooien.

JON

ONGEHOORDE STAPPEN

Ongehoorde stappen beschrijft een wandelroute rondom de
vliegbasis Woensdrecht, de toekomstige thuisbasis van
de 48 voor Nederland bestemde kruisraketten.
Aan de hand van de dingen die op deze wandeltocht te
zien zijn geeft het boekje heldere en voor een leek
begrijpbare achtergrondinformatie over een ska1a van
onderwerpen. Zo wordt bijvoorbeeld bij het passeren van
de op de vliegbasis gelegen vestiging van het bedrijf
Fokker, ingegaan op de verstrengeling van militaire en
economische belangen en op de interesse die Fokker
heeft in het Star-Wars projekt.
Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn: de ge
schiedenis en achtergronden van het NAVo-dubbe1besluit
en het l-juni besluit van het kabinet Lubbers; de mo
gelijkheid dat de vliegbases Vo1ke1 en de Peel als al
ternatief voor Woensdrecht achter de hand gehouden wor
deni de relatie tussen kernbewapening en kernenergie;
de infiltratie affaire John-paul Gardiner en de inter
esse van de Luchtmacht Inlichtingen D.ienst voor de
Vredesbeweging.
Maar ook besteedt het boekje ruime aandacht aan de
"tegenbeweging ll

• In verschillende intervieuws komen
een aantal mensen aan bod die zich ter plekke verzetten
of verzet hebben tegen de komst van de krui sraketten.
Ieder met hun eigen achtergronden en opvattingen pro
beren ze door hun manier van leven iets tegenover het
militarisme te zetten. Aan de orde hierbij komen onder
andere de relatie tussen aktievoerders/sters en dorps
bewoners/sters; de perikelen van het leven in de Vrede
saksiekampen; de vraag of geweld een aanvaardbaar mid
del is in de strijd tegen het militarisme. Aan de hand
van een gedetailleerde aksiekalender wordt een over
zicht gegeven van twee jaar aksievoeren in Woensdrcecht.
Behalve een leesboekje is Ongehoorde Stappen ook een
wandel boekje. Met de bijgesloten wandelkaart in de hand
lopende langs het hek van de vliegbasis, is iedere keer
weer het kontrast te merken tussen de prachtige natuur,
een van oorsprong rustig Brabants dorpje, het leven in
de Vredesaksiekampen, en de vliegbasis met haar ronduit
agressieve uitstraling. Geen kalm zondagmiddag wande
lingetje. maar een 20 kilometer lange overlevingstocht
die de moeite van het lopen zeker waard is.

Titel: Ongehoorde Stappen, eenoverlevingstocht langs de
vliegbasis woensdrecht.
Auteurs: Annette Mosk en Jon Marree
Uitgever: Stichting Atoomvrijstaat
104 paginais, gebonden, 20 zwart-wit foto's
Extra: wandelkaart op A2 formaat
in de boekhandel te koop voor 12,50 gulden of
te bestellen door ovennaking van 14,25 gulden (inclus
ief portokosten) op gironr. 2238597
t.n.v•. Stichting Atoomvrijstaat, Amsterdam, o.v.v.
ONGEHOORDE STAPPEN



OY ERDENKING EN ROUW 
DODE B!::i 0 nTRUlm Ins 

Kans, een kraker uit de AnosterdaiiiSe Staatslledenbuurt, 
Is het eerste slachtoffer van het polltiebeleid nie...,. 
stijl In deze buurt . Kans werd op 25 oktober, 0<11 13.30 
uur, dood aangetroffen i n een cel op het hoofdburo . 
Zo luidt althans de offltlele verklaring van de politie. 
In fei te konstateerden de bewakers en de watht~ndant 
al • lnstens een uur eerder, dat Kans op sterven lag. 
Zij verzulmen 0111 gepaste ID&a tregelen te treffen. 

Hans )'aS een van de 33 krakers, die op 24 oktober werden 
gearresteerd na een hevl~e strijd 011 een ontruloode woning . 
Deze woning , een huls(l!llS) van een woningbouwvereniging 
was bewoond door een vrouw • et een dochter van anderhalf 
jaar. Zij hadden de woning gekraakt . Haatschappelijk werk 
en de Mbtelljke projektgroep hadden geadviseerd haar te 
legaliseren. Op naa10 van een vorl ge bewoner werd een 
ontru1Mingsvonnls geveld, dat zonder de vrouw tevoren 
te waarsthuwen op 24 oktober werd uitgevoerd. 
~ rol ddags heeft een grote groep krakers "..t andere buurt
bewoners de ontruimt woning herkraakt. Er werd 250 r~an 
polltie en H.E. Ingezet tegen deze herkraak. Het polltie 
optreden zette ~~en In Mt een schietpartij op de .,.nlgte, 
waarbij een kraker door een polltiekogel werd verwond. 
De 33 arrestanten zijn stuk voor stuk mishande ld . Eerst 
In het kraakpand bij de arrestatie. Buiten werden de arre
stanten gedWongen langs de polltiehonden te lopen, waarbi j 

HANSKOKI 

t 

str11ctureel 

Uit het jaarvaNlag 1984 van het Klachtenburo polltie
optreden ~tard111 blijkt dat g<!welddodig optreden von 
do politie niet lncident..,l Is. 
Het optreden ven de zog. aanhoud1ngseenhe4en 1s dur 
een dufiloli jk voorbeeld van. Eigenlijk 110tten deze 
r.st.fllen" zovHl MOgelijk arr-estaties varrtchten. n~ur 
tn feite fung-eren ze als knokploegen. 
Dit zijn enige richtHjnen voor de •anhoudfngseenheden: 
7: een eanhoudingseenheid treedt alleen op te9@'" straf
bare feiten die voldoende zwaar zijn. 
12: Hn unhoud1nguenhe1d IJltakt gHn gebruik van een 
v-uurwapen, anders den ter noodz:ake11jke verdediging •.. 
13: e.n unhoudfngnenhe1d die .en arr"ftstant in zfjtl 
•acht heeft, behandelt deze korrekt. 
21: indien er sprake 1s van een rustige situatie~ die11t 
een aonhoudin.gseenheid n1et a:onwezfg te zijl'!. 
In de praktij k. komt hun optreden neer op intimidatie 
tijdens demonstraties (doot richtbaar oanwezig te zijn 
bij de dot10n$trat1e• na de dood von Hons kok, d .. rbij 
al verkleed zijnde als dHIOnstranten in busjes zittend), 
wi llekeurige aanhoud i ng en _,;lwillig gebruik van geweld 
ta~n arrestanten of voorbijgangers. 
Anderz ijds h na de dood van Hans Kok ook t~~Hr tandacht 
voor geweld tijden• het verblijf op het buro. Het wei
ger-en van l'lediesa hu l p bi jv. (u1t het genoemde jaarver
slag p. 12): •een vrouw die dr1em.aanden zwanger is wordt 
opgepakt en .c>et vter dagen in een cel op het hoofdburo 
doorbrengen. Oe rechercheurs die hnr hoddên ungehouden 
waren op de hoogte van haar zwangerschap. dit hadden te 
gekonstateerd b1J haar aanhouding en bovendien waren er 
grappen ge101akt over de aanwezigheid van een babyuitzet. 

zij werden gebeten. De 11ishandellngen gingen door In de 
arrestantenwagens en op het polltieburo. Oe advokaten 
werden In hun werk bel-rd en pas tot hun ellenten 
toegelaten, nadat de deken er aan te pas was gekomen. 

OUEfl DE DODO UAn HAns KOK 

Het is afschuwelijk dat een 23 jarige jongen .-gekomen 
Is na de ontrul11ing van een gekraakt huls. Een jongen van 
die leeftiJd gaat niet zomaar dood in eeo politiecel. 
Ook al is hij methadongebruiker . Mede naar aanleiding 
van de nooit opgehelderde dood van een 28- jarige 
Karrokaan 1 n een te 1 van het Alls terdanose hoofdburo van 
polltie vorig jaar kan zeer sterk getwijfeld worden 
aan het ooafhankeliJke onderzoek van de rl jksrecherche 
en de daa",.,e verbonden artsen. 

Hu al proberen de stadsbestuurders en de polltie op alle 
lOGgelijke manleren hln verantwoordelijkheden te ontlopen 
door: 
1- onduldlljk te zijn over het tijdstip van overlijden 
2- het voor leugenaar(ster) uitschelden van Hans buur 
celgenote plus haar advokaat mr. Kersten . 
3- vooral t e benadrukken welke grote junk Hans was. 
4- de afronding van het settieonderzoek uit te stellen . 
Het zoaenaamde toxicologisc~ onderzoek kan wanneer het 
110et In enkele uren afgerond worden. 

AlLES IS GEDAAN 
NIETS HELPT 
OOE NIETS 

OVERAL KOIIT IIARIGHEIO VA!i 
NERGENS IS VREDE, 
WEES NERGENS 

IEDEREEN HEEFT HAAST 
IEDEREEN IS OHTEVREOEN 
NIEIWiO HEEFT TIJD 
HIEMAKO IS GELUKKIG 

WEES H IEltA!iO 

F reek de Jonge 

geweld 

De vrouw heeft gedurendi! haar v•rb11 j f op het bu,.o IIHr
dere aa len 0111 een arts ver"zoc;ht, aan dit verzoek werd 
nfet voldaan .. Zelfs ttiet toen zij U~etkte a. een arts 118 
~t argument dot zfj een lliskraem zou krijgen, werd er 
g&en arts gestuurd. Zij hMft de nacht en de daarop ~ol 
gende ochtend urtnh,ng op het toilet doorgebracht en was 
genoodzaakt haar papieren loken 1n stukken te scheuren 
011 zo het bloeden op te vanoen toen z ij indetdaad een 
•hkraam had gekregen. '' 
In 1984 kreeg het klachtenburo in A.n$terdam 188 klochten 
waarvan er 58 op lithomel1Jk geweld betrekking haddon M 
en 56 op de behandeling tijdens het verblijf op het buro, 
Haar aanleiding van het recente pOlitie-opt,.eden 1n Altt
ste rda.t hebben 8 edvohten de klachten gebuodeld en nur 
van Thijn gestuurd .. Ook nu wrden arrestanten op W89 naar 
het politi eburo nog eens llishande-ld, 'tfaarvan een untal 
ernst 1g gewond weren. De advoleaten konk lude,.en ook dat 
.,. sprake 1s ~an struktureel 9thftld: arrest.anten en 
ook enderen wordeneerst in een weer loze positie 9ebracht 
en vervolgens afgetuigd. 
Nu maar ofwachtln hoe van Th1jn dtze klachten gaat ver'• 
900lijken. 
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Hans Is zo snel .ogelljk begraven 001 verder onderzoek 
011110gtl1jk te .. ken. De bestuurders • n polltie en artsen 
hebben geprobeerd 001 een zo geloof'waardlg -.gelijke doods
oorzaak te verzinnen. Wat betreft de verschillende getuigen
verklaringen van onensen die bij de raula rondool de 
Scha-nstraat SI' aanwezig waren, werd zowat ledereen 
met bloedende hoofdWonden afgevoerd en In de polltie-
wagens verder 11ishandeld. Hans Kok 60k : Of zou hij toe
vallig niet op zijn hoofd geslagen zijn? Volgens de 
buuroelgenote van Hans was te voren te horen dat Kans aan 
het braken was, wat duidt op een hersenschudding of nog 
erger; s....,ndrukklngsverschljnselen van zijn hersenen 
door een bloeding tussen de schedel en de ~ersenen. 
Het verdere verloop van blauw worden en adetnhlings 
stilstand past geheel in dit beeld. 
Oe konklu•le van Han!Good Is naar alle waarsthljnlljkheid: 
Ooor klappen op het hoofd een gestha..rd bloedvat rond 
de hersenen. Ooor de daar op volgende bloeding een grote 
drukverhoging In de hersenen waardoor: braken, .ad-til
stand en de dood. 

STOP Of ZUIO AfRIKAANSE TOESTANDEN IN AMSTEROAH 
EIS DAT ZE ot IIAARHEIO VERTELLEN EH PROllEER ER 
ZELF ACHTER TE KOlEN. 

•dlsch student. 

TER OVEROEHKIHG 

Na de dood van Hans Kok ontstond bij 11ij de behoefte 
011 hie rop te reageren. 
Ten eerste Mdat het vreselijk Is dat een jongen van 
23 jaar sterft In een politiecel, onder OIIShndlg
heden di e op zijn zachts uitgedrukt, verdacht zijn. 
Ten tweede Mdat Ik Met weet hoe we als actie
voerders (sters) nu verder -ten. 

Voor de dood van Hans kok was het al verve lend 0111 
opgepakt te worden, aangezien een behoorlijke dosis 
geweld van de zijde van de polltie te verwachten 
was. Hu echter Is het letterliJk levensgevaarlijk 
geworden. Oe dood van Hans heeft {buiten de reacties 
van de krakers 011) hier en daar wat lauwe reacties 
opgeroepan In de pars . (en 1 ge goede uitzenderingen 
daar gelaten). oaamee lijkt de taak afgehandeld. 
Haar 11ijn Idee Is dit slethts een begi n. Het zit erin 
dat de dood van Hans grensverleggend heeft gewerkt. 
Als er op de dood van ten ~raker zo wordt gereagftrd, 
hoef je niet al te fantasierijk te zijn 011 te verond
stellen, dat er van nu af aan helemaal niet gerageerd 
ul worden op geweld van de z1jde van de poltt1e. En 
dot de petten hier ook •kkelljker toe zullen overgaan. 
Oe d~l 0111 geweld te gebrulken nl voor de polltie 
ontzettend laag zijn geworden . Oit verschijnsel 
heeft zich al eerder voorgedaan. Na de gebeurtenissen 
bij de Prins Henderlkkade lijn ontrolalngen geweld
dadiger verlopen als ooit te voren. Oe ontrul•ing 
van de Prins Henderlkkadt was dufdelijk een stap 
opwaarts In de geweldsplraal . 

Ik vrees dat de dood van Haos kot op dezelfde wijze 
zal gaan werken. Nu we dit wetan blijft de vraag 
liggen hoe we verder -ten; Een logische reactie 
hierop zou geweld zijn. Toth heb Ik hlet. 11ijn vragen 
bij, ntet OOidat 1t lllj wil distantieren van de .. nier 
waarop de krakers van de staatsliedenbuurt gerageerd 
hebben , 1111r OOidat Ik denk dat ' we' het afleggen 
tegen de polttle. Met geweldspotentltfl van de 
polltie Is veel groter dan die van de actievoerders 
(sters), Oe tnlge weg d1e waarschi4nlljk openblijft 
1s die yan anon1- act1es waarbi j we gebruik .. ken 
van onzelhtelllgentle., 
Want een ding Is ze~er: Het l ntelllc!entlepotentlei!l 
van actievoerders (sters) Is oneindig veel groter 
dan het potentlel!T van de politie. 

Erica. 

J 
Hadat als laatste eerbetoon 
aan Hans bloeooen en een krans 
zijn gelegd bij het hoofcl
bureau vertrapt een pollti e
agent 20 111 nu ten later de 
bloeMn . 



GEWELD, ik kots van jullie ... <'
GEWELD, voor jullie is het allang geen keuze meer~

·GEWELD, ik haat jullie~~
-\., ~

oe IIfaa
VENDETTA \ 1~ ~
Winkelende mensen oplzaterdagmidda
het ergste soort wat er bestaat
onechtheid volgens de laatste mode
anonimiteit in uniform
Schuifelen in eindeloze rijen
naar de gaskamers van de V en
Bewaakt door neonreklame
Ontsnappen kan niet meer ~

,Ik roep, I
schreeuw
vlieg iemand aan
ruk em zijn masker af
Word wakker

~egrijp je niet wat er gebeurt

Verdomme
, het zijn geen mensen

maar een linie M.E. 'ers
Robots,
bestuurd
Ze komen dreigend op me af
sluiten me langzaam in
De knuppels hoog opgeheven
~en grijnslach Op het gezicht
Ze willen me vermoorden
Langzaam, langzaam
Ze willen dat ik net zo oud word als ZlJ
REFREÏN; VENDETTA, mij krijgen jullie niet

VENDETTA, mijn woede groeit, mijn
voed
VENDETTA, zal ik steen voor steen
fundamenten slopen
VENDETTA, als ik sterf, sterven jullie alle-

.j..\J~iII1I!..m...aa1 ~
Mijn zachtheid vertrapt onder spijkerlaarzen
Mijn warmte vermoord door onverschilligheid
Mijn vriendschap verbroken door gummiknuppels
Mijn liefde verdronken in haat

. Mijn lach verdwenen in wolken traangas
lJn woorden gesmoord in jullie zwijgen

Mi'jn dromen-ges loöp-c door mokerhäïners
Mijn leven verminkt door jullie geweld
~

GEWELD, ik haat jullie
GEWELD, dat alles wat ik lief heb, langzaam vermoorQ......, ""--
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KWEEKREAKTOREN

In de Sowjet-unie is men nog steeds optimisties over de
mogel ijkheden van de kweekreactor. Kweekreactoren zijn
(waren?) de hoop van de atoomindustrie. Naast het leve
ren van electriciteit zouden ze hun eigen brandstof
'kweken'. Volgens de president van de Akademie voor We
tenschappen i n de USSR, Ana toli Al exandraw, i s het door
het gebruik van snelle kweekreactoren mogelijk om aan de
·vraag voor energie voor onbegrensde tijd te voldoen. In
1969 werd de eerste kweekreactor in gebruik genomen, die
echter alleen als onderzoeksreactor dienst doet: De BOR-6D
bij Dimitrowgrad van 12HW. De tweede is al een stuk gro
ter. Het is de BN-350 bij Shevchenko van 150HW en is ge
deeltelijk,in gebruik sinds 1973. Deze wordt ook geb:.uikt
voor het ontzilten van het zoute water van de Kaspiese
Zee: 120.000 m3 water per dag.
In 1977 werd al aangekondigd dat de Sowjet-unie in de
jaren'90 op grote schaal snelle kweekreactoren in gebruik
zou gaan nemen. De tot nu toe grootste werd in 1980 in
gebruik genomen: De 8N-600 bij Beloyarsk in de Centrale
Deral van.600Hl:'. Volgens de staatssecretaris van Energie
en Electrlciteltsvoorziening, Gennadi Schascharin, is in
1984 nog begonnen met de bouw van 2 snelle kweekreacto
ren van respectievelijk 800 en 1600HW (12).

In het westen is het geloof in de snelle kweektechnologie
de laatste jaren danig afgenomen, onder andere omdat de
bestaande proefreactoren niet of nauwelijks gekweekt heb
ben. Een ander probleem is het terugwinnen van plutonium
u!t de in de kweek!""actor gebruikte brandstof.
D~t moet gebeuren 1n opwerkingsfabrieken, maar de opwer
klng van brandstofstaven uit 'gewone' kerncentrales le
vert. al een reek~ schier onoplosbare problemen op: Groot
verl,es. v~n uranlum en plutonium in restafval, gebrekkig
ge scheldlngs-methoden, (onjveiligheid, straling etc
Het is onduidelijk waarom de USSR nog steeds haa; ho~p
op kweekreactoren gevestigd heeft, terwijl alle in het
westen gebouwde kweekreactoren een sof bleken te zijn
denk maar. aan Kalkar, Phenix en de opvolger daarvan, de
Superphemx.
Het is zeer onwaarschijnlijk dat ze over betere technie-

ken be~~hikken en dan zou er nog maar ilén mogelijke reden
overbl 'Jven om. ~p grote sch~al op kweekreactoren over te
::~::~n:~:~~~~.de modermsering en uitbreiding van hun

Net zoals Frankrijk ha~r snelle kweekreactoren (waar Nld.
aan mee betaalt) gebrUl kt voor plutoniumproductie voor
~:~~ e'gen atoommacht {13}, is dat in de USSR ook het ge-

Inmiddels staan er 46 in werking zijnde kerncentrales in
de Sowjet-unie (8), die met elkaar 9% van de electriciteits
produktie voor hun rekening nemen {9}. Verder zijn er nog 14
grote kerncentrales in aanbouw (10). Volgens de planning zou
kernenergie in het jaar 1990 12% en in het jaar 2000 25-50%
van de electriciteits-produktie voor hun rekening moeten
nemen (U). De 14 nog te bouwen kerncentrales zijn allen
gepland tot 1987. Hoeveel kerncentrales er.na '87 gepland
zijn, hoe grcot die zijn en waar die komen, is nog niet
bekend {in het westen althans}. Bij de nu bekende geplande
reactoren zijn ook twee 1500HW centrales, en wel de
Ignalio-2 die eind '85 opgestart moet worden, en de Kos.
troma-l die in december '86 gereed moet zijn.
Dat kernenergie een steeds belangrijker plaats ~al innemen
in de elctriciteits-produktie in de Sowjet-unie, blijkt be
halve uit de hierboven al aangehaalde cijfers (25-50% in
2000), ook uit de officiè1e politieke statements. Dp het
xxv-partijcongres van de Kommunistiese Partij in februari
en maart '76, werd al gezegd dat men voorrang geeft aan de
electriciteits-opwekking door middel van kernenergie,
waterkracht en grootschalige kolencentrales. J. Andropov
preciceerde dat in juni '83 nog een beetje en zei dat de
toekomst van de energie-wetenschap vooral het gebruik van
de allermodernste kernreactoren en het gebruik van kern
fusie betreft. Ook de Sowjet-unie is dus, net als de Wes
terse wereld, bezig met de ontwikkeling van kernfusie.

800

situering
Zoals duidelijk wordt op de bijgaande kaart staan (bijna)
alle kerncentrales westelijk van de Oeral; in het Euro
pese deel dus. Waarom is dit zo?
Op het grondgebied van de hele Sowjet-unie bevinden zich
36% van de geschatte were\d -vporraden gas, 12% van de oHe
voorraad en 15% van de kolen-voorraad. 90% Van deze gigan
tiese voorraden ligt oostelijk van de Oeral; daar staat
echter tegenover dat meer .dan 80% van de energieproductie
verbruikt wordt ten westen van de Oeral, waar 75% van de be
volking woont en BO% van de industrie gevestigd is. De
enorme energie-voorraden zijn dus niet aanwezig op de plaat
sen waar ze het meest nodig is. Dit brengt met zich mee
d~~ de exploitatie-ko~ten en de transportkosten erg hoog
ZlJn. De bekende uramumvoorraden in de USSR zijn echter
gelijkmatig verdeeld over het hele land. Dit betekend dat d
transportkosten van het urani urn-erts minder zullen zijn
dan die van bijvoorbeeld steenkolenerts.
Ook moet de Sowjet-unie voorzien in de energietekorten van
de overige Oostblok-landen (met uitzondering van Roemenie),
die in 1975 30% van hun energiebehoeften importeerden uit
de USSR. Volgens ramingen kan dit in 1990 zijn opgelopen
tot 50%. Een reden te meer om de nieuwe kerncentrales ten
westen van de Deral te bouwen.
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Haar gezien de uitbouw van de hoeveelheid Russiese
atomaire wapens, moeten ze toen al over flinke hoeveel
heden plutonium hebben beschikt. Dit plutonium werd
waarschijnlijk gevormd in militaire centrales en onder
zoeks reactoren, die geen electriciteit leverden en
daarom niet als kerncentrales werden en worden beschouwd
In Nederland zijn ook dergelijke reactoren, met dit •
onder~cheid da! ze niet militair zijn, .maar het hoog
verrelkte uramum en plutonium wordt wel in (Amerikaanse)
atoombommen gebruikt: Petten, Delft en het !TAL in Wa
geingen. {6}

Alh",!"e~ de Sowjet-unie het eerste land was met een elec
tric,te,t leverende kerncentrale, ging men relatief laat
van sta~~ met het invoeren van kernenergie op grote en
commerclele schaal. Tot 1974 werden er slehts 13 kleine
{tot 440 HW} kerncentrales gebouwd en in gebruik genomen.

In juli '71, bij het vaststellen van het samenwerkingspro
gamma van de Oostbloklanden voor de jaren 1970-1990, werd
ook de atoom-energie politiek voor die jaren vastgesteld:
Een intensieve ontwikkeling op basis van een groeiende pro
dUktie-:v:an onderdelen voor kerncentrales. Maar er stond
ook bij dat er geen haast bij was, alhoewel in '69-'70
de prijs van kolen en aardgas steeg. De energie-crisis in
'73, die zich ook in de USSR deed gelden, versnelde de uit
breiding van het kernenergie-progamma. Vanaf die tijd ging
men ook over op het bouwen van grote kerncentrales (lOOOHW)
van 2 types: De water gekoelde graphite reactor (LGR) en
de drukwater reactor {PWR}.

In 1982 werd bekend dat drie grote kerncentrales niet op
tijd in gebruik konden worden genomen. Volgens een arti
kel in de Prawda was dat te wij ten aan slechte leiding
van het Ministerie van Energie en Electriciteitsvoorzienig,
slechte ontwerpen, ondennaats vakmensschap en onvoldoende
wetenschappelijke begeleiding (7).
In tegenstelling tot in Westerse landen worden kerncen
trales in de USSR ook wel voor andere specifieke doelen
gebruikt dan de opwekking van electriciteit, zoals stads
verwarming {bijv. in Bjelojarsk, Tschernobyl en Novaworo
nesh} en voor het ontzilten van het zoute water aan de
Kaspiese Zee ( Shevchenko). Daarnaast bestaat er in de
Sow~et-unie geen onderscheid tussen militair en civiel ge
brulk van kernenergie: Alle. of in ieder geval bijna alle.
kerncentrales worden ook gebruikt voor de aamnaak van hoog
verreikt uranium en plutonium voor de keflnwapenproduktie.

stalins bom

{De berekeningen zijn van H. Klochko}. Of om een hoogge
plaatste kernfysicus aan te halen: IIJe kunt je niet voor
stellen hoeveel wetenschappelijke en technologiese mede
werkers hier gestorven zijn. Elke keer dat ik naar een
atoomfabriek in de Zuidelijke Deral ga, blijkt de omvang
van het kerkhof bij die fabriek verdubbeld te zijn". (c)
Klochko neemt aan dat er ongeveer 1.000.000. mensen deel
namen aan de totstandkoming van de bom (4); vanaf de
uraniu,,",innin9 tot de proefexplosies. Als we daar 5 ä 10%
van nemen komen we op 50.000 tot 100.000 mensen die stier
ven aan de gevolgen van de ontwikkeling van de bom, het
geen ongeveer overeenkomt met het aantal slachtoffers in
en rond Nagasaki • Aangenomen mag worden dat er onder de
burger-bevolking ook duizenden slachtoffers zijn gevallen
van de fall-out bij de test-explosies.
Om even terug te komen op dat getal van 1 miljoen mede
werkers: Dat lijkt veel, maar gezien de lage techniese
ontwikke"ling van de Sowjet-unie toen, gecombineerd met
een overvloed aan goedkope arbeidskrachten (voornamelijk
dwangarbeiders uit de concentratiekampen) is het aanne
melijk dat de uraniunmijnbouw zeer arbeidsintensief en
met zo weinig mogelijk kosten, dus onveilig, bedreven
werd. Verder wilde Stalin tot elke prijs zo snel moge
lijk eeh A-bom: Kosten noch moeite (noch mensenlevens,
maar dat zal hij er niet bijgezegd hebben) moesten ge
spaard worden. En dat bleek te helpen, in augustus 1949,
precies 4 jaar na Hiroshima en Nagasaki ,werd de eer.ste
RU$sische atoombom tot ontploffing gebracht. .

In augustus 1949 berichtte de Russiese atOOMgeleerde
J.W. Kurtschatow Stalin persoonlijk over de eerste
atoomexplosie in de Sowjet-unie. Tegelijkertijd vertelde
hij Stalin dat atoomenergie een belangrijke rol in de
electriciteitsvoorziening zou kunnen spelen. Dit ve"
telde Kurtschataw in de hoop dat er gelijktijdig geld
voor de ontwikkeling van onderzoeks-reactoren verkregen
kon worden. Stalin beloofde toen te overleggen met
zijn minister van Financiën en drie maanden later kon
Kurtschatow met zijn arbeid beginnen. Vijf jaar later,
in juni '54, werd in Obinsk, 108 kilometer ten zuid
westen van Moskou, de eerste kerncentrale van de USSR.
(en van de wereld) in gebruik genomen. Deze had een ver
mogen van 5 HW {5}.

Om een artikel te schrijven over kernenergie in de USSR,
zal men terug moeten naar de tijd rond de Tweede Wereld
oorlog.
In de jaren '30 was de houding van Stalin ten opzichte
van natuurkundigen dl<! zich met het 'atoom' bezig hiel
den nogal negatief. De dictator zag er het prakties nut
niet van in. Dat veranderde in augustus 1945 toen de
Amerikanen Hiroshima en Nagasaki plat gooiden met atoom
bommen. Vanaf die tijd begon het atoomonderzoek ook in
de USSR op vo11e toeren te draaien.
Honderden onderzoeks-instituten, universiteiten. hogere
techniese scholen en industriei!le bedrijven werden daar
bij betrokken, terwijl de overheid in snel tempo onder
zoeks-laboratoria en grote fabrieken bouwde. Een zicht
baar teken van de herw~arderi ngvan dat onderzoek deed
zich voor in april '46. De salarissen van de proffessoren
en hoofden van onderzoeks-l aboratori a sprongen opeens
van 2000 naar 6000 {oude} roebels. Om de reden hiervoor
enigzins te camoufleren gebeurde dat niet alleen bij die
genen die bij het onderzoek naar de bom betrokken waren,
maar zij waren wel de enigen die bovenop hun salaris nog
bonussen ontvingen in de vonn van aoto's en dachas (land
huizen). Dit gebeurde in het geheim.
Een vooraanstaand fysicus in die tijd, ~~. Klochko{I}, be
schreef eens de werkomstandigheden(2). Door .het enorme
aantal onderzoekers die aan het karwei werden gezet
waren de instituten overbevolkt. Vloeibare radio-actieve
afvalstoffen werden gewoon in de riolering gedumpt.
Rioleringen die vaak overstroomden, waardoor iedereen
blootgesteld werd aan radio-actieve straling.
Er zijn tientallen namen bekend van onderzoekers of
mede\'Ierkers van dergelijke onderzoeks-laboratoria die
overleden zijn aan stralingsziektes. Maar niet alleen on
voorzichtigheid (en onwetendheid ?) zorgde voor proble
men, ook de bureaucratie droeg haar steentje bij aan
het aantal slachtoffers. Toen er brand uitbrak in een
instituut voor kernonderzoek in Moskou, mochten de brand
weerlieden en doktoren niet naar binnen: Ze bezaten niet
het jui$te pasje ....

omdat er geen offi ciële cijfers worden vrijgegeven in
de Sowjet-unie {en overigens in het westen ook slechts
zeer sporadies en onbetrouwbaar} over de sterfte in vet
band met nucleair onderzoek en atoombom test-proeven,
is men genoodzaakt wat algemene cijfers te hanteren.
In 1950 waren er in de Sowjet-unie 162.500 wtenschappers.
~aarvan ongeveer 97.000 gespechialÎseerd waren in fysies,
themies en technologies onderzoek. Aangenomen kan worden
dat ongeveer 48.000 van hen aan radio-actieve straling
werden blootgesteld. Op het IONKH-onderzoeksinstituut
in Moskou stierven van de 80 med~erkers er 5 aan de
gevolgen van straling. Van de tect."ologiese medewerkers
stierven er 2 van de 20. Procentuee1 ligt het sterfte
cijfer dus tussen de 10 en 5. Als we het gemiddelde
cijfer van het IONKH-instituut {7,5%} toepassen op de
gehele onderzoekswereld van de USSR, er zijn imners
geen redenen om aan te nemen dat het op andere i nsti
tuten veiliger toeging, komen we op 3600 mensen die
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dar er is meer: Midden jaren 70 dachten Russiese geologen
en nieuw en rijk uraniumveld gevonden te hebben. Men be
on te delven, maar wat men ook vond, geen uranium. Toch
leven de geigertellers uitslaan. Ten slotte bleek dat er
o kilometer verderop een geheim depot was met nuc1eairaf
al. Dit afval was gaan lekken en bleek dus al 40 -km. af

hebben gelegd (35).
In 1979 liep ilèn van de kerncentrales in Novo-Woronesh ern
tige schade op door een aardbeving (36).

In de in 1'913 opgestarte snelle kweekreactor in Shevchenko
gebeurde een jaar later een ernstig ongeluk. Een van de
lussen van het koelbuizensysteem sprong met als gevolg dat
ongeveer 600 liter water in contact kwam met i!i!n ton vloei
baar natrium. Dit had een zware explosie en ontbrandend wa
terstofgas tot gevolg. De kweekreactor heeft hierdoor jaren
lang op slechts 65% van de geinstaleerde capaciteit ge
werkt (37).
Het ongeluk in mei '83 in Atommash is al behandeld.
Verder is begin dit jaar ('85) bekend geworden dat er sinds
'65 zes ernstige ongelukken met op kernenrgie aangedreven
onderzeeërs zijn gebeurd. Uit door de CBS bekend gemaakte
geheime stukken van de CIA. bleek dat alle bemanningsleden
van een onderzeeër door acute stralingsziekten zouden zijn
gestorven. Op de ijsbreker Lenin zouden ruim 30 mensen door
straling om het leven zijn gekomen. toen de reactor begon te
sme1 ten (38).
Hoewel deze lijstmet ongelukken slechts het topje van de ijs
berg zal zijn houden we het verder voor gezien. De boodschap
is duidelijk: KernenerVie is levensgevaarlijk en ongelukken
zijn niet te voorkomen.
Veel meer hebben we er overigens ook niet kunnen vinden.

kreeg in Engeland. schreef in '76 een kort artikel over
deze ramp (32). Dit artik.1 lokte hevige ontkennehde reac
ties uit bij westerse atoomgeleerden. Medvedev was ver
baasd dat 'niemand' van het ongeluk scheen te weten,
schreef een wetenschappelijke studie erover (33) en toonde
tegelijkertijd aan dat in elk geval de CIA er wel van wist.
Het ongeluk vond plaats tussen de steden Swerdlovsk en
Tsje1jabisnk in de zuidelijke Deral. Een ondergrondse op
slagplaats voor hoog-radio-actief afval ontplofte. De ge
volgen waren desastreus: Een gebied zo groot als de pro
vincie Utrecht werd zwaar radio-actief besmet en is sinds
d!en onbewoonbaar en nog steeds levensgevaarlijk. Het pre
Clese aantal slachtoffers is niet bekend (gemaakt). maar
volgens ooggetuigen stroomden tot in de verre OIIItrek de
ziekenhuizen vol. Een inmiddels gei!migreerde Russiese Jo
din zei:" De artsen vertelde me dat de slachtoffers aan
radio-actieve besmetting leden. Het was een geweldig aan
tal mensen. Ik geloof wel duizenden. Ik hoorde dat de mees-
ten stierven" (34). Het gaat hier om een van de tien-
tallen ziekenhuizen in de omgeving vlak na de ralllP.
Aangezien het een dichtbevolkt gebied was en slechts een
klein deel van de besmettings-geval1en zich acuut manifes
teren. is het aan te nemen dat het totaal aantal slacht
offers in de duizenden loopt en dat er nog steeds mensen
aan de gevolgen (zullen) sterven. Zwangere vrouwen in dat
gebied werd aangeraden zich te laten aborteren.

ONGELUKKEN

IMPORT

Mensen in Odessa. de Krim en Minsk zijn verontrust over de
kwaliteit van hun drinkwater als de grote kerncentrales die
daar gepland zijn in gebruik worden genomen (24).
Ook was (en is1) er in de Ba1tiese Sowjet-republiek een
groep verontruste burgers die zi ch verzetten tegen de gefor
ceerde bouw van nieuwe kerncentrales daar (25).
De staatssecretaris van Energie en E1ectriciteitsvoorzie
ning. de al eerder genoemde G. Schascharin. weigerde in 198
te zeggen dat kerncentrales absoluut veilig zijn voor het
milieu. maar volgens hem is het enige mogelijke gevaar een
lek in het koelsysteem. waardoor radio-activiteit in het
milieu kan komen (26).
Protest tegn kernenergie in de Sowjet-unie levert meestal
alleen wat op door een lobby onder parijleden. Kritiek
wordt dan gebracht in de vorm van konstruktieve. positieve
opmerkingen. Van sommige lobby's zijn de resultaten bekend.
Zo is in Letland daarmee de bouw van een kerncentrale voor
komen (27).
Maar over het algemeen proberen de autoriteiten de bevol
king rustig te houden met zeer positieve. uitgebreide en
techniese verhalen over kernenergie in de pers.

Evenals westerse (kern) energie grootmachten. draagt ook
de USSR haar steentje bij tot de verspreiding van kennis,
technologie en spl1jtst0'ffen. Verreweg ~et ~rootste afzet
gebied zijn de andere 00~tblok-1anden. nlaar daarnaast
roepen ook niet-c....,..nistiese landen de hulp in van de
Sowjet-unie bij de ontwikkel ing van hun kernenergie
progamma. En net als het westen levert de Sowjet-unie ook
aan landen die het Non-Proliferatie Verdrag niet onder
tekend hebben. Er is geen wezenlijk verschil tussen de ex
port van de westerse landen en die van de Sowjet-unie.
Bij allen gaat het on het geld dat er met de leveranties
te verdienen valt.
De Sowjet-unie exporteert kern-technologie. of gaat dit in
de nabije toekomst doen. aan onder andere:Landen in het
Oostblok: Oost-Duitsland. Polen. Tsjecho-Slowakije. Roe
menië, Hongarije, Bulgarije en Yoegoslavië.
Verder naar: Cuba. Finland. Ubi@. Syrii!, Egypte. Irak.
China. India en Pakistan.

EXPORT

In de Sowjet-unie is het n6g moeilijker dan in het Westen
om ongelukken met kernenergi e na te trekken en te achter
halen. ZelfS gewone ongelukken (trein. mijn-en vliegtuig
ongelukken) worden verzwegen of komen slechts zeer spo
radi es i n de pers
Hetgeen we in het westen wel te weten komen over nucle
aire ongelukken weten we van gevluchte dissidenten. fysi
ci en wetenschappers in het algemeen. uitgelekte rapporte
van westerse inlichtingendiensten en het officieuze ge
ruchtencircuit.
Toch heeft in de Sowjet-unie in de jaren '57-'58 zich de
grootste bekend geworden kernramp tot nu toe voorgedaan.
Zeer lang was dit in het westen slechts bij de inlichten
diensten bekend. Hèt werd door hun geheim gehouden om de
westerse- publieke opinie niet negatief te beinv10eden. In
die tijd begon het Atoms for Peace proganma en was de
commercië 1e ontwikkeling van kernenergie in volle gang.
En een discussie over de (on)vei1igheid van kernenergie
was wel het laatste waar men op zal: te wachten. Zhores
Medvedev. die na een aantal jaren gedwongen in een psychi
atriese inrichting te hebben gezetenin 1973 politiek '.asie

Veel is er niet boven water te krijgen over de import van
de Sowjet-unie op nucleair gebied. Wel werd in augustus'B4,
door het ongeluk met de Mont Louis. duidelijk dat er in
Riga al vanaf '73 uranium wordt verrijkt voor Frankrijk.
Dit kontrakt loopt tot in de volgende eeuw (28).
Verder verreikt de USSR uranium uit Austra1ie voor Eur
atom (29). Ook wordt er gebruikt uranium uit de Oostblok
landen in de USSR opgewerkt (JO).
Dok canada laat uranium verreiken in de Sowjet-unie. Dit
kwam aan het licht toen de Russiese 'Mekanik Tarasov' in
februari '82 zonk in een zware storm. Maar omdat dat schip
op de heenreis vertraging had opgelopen. had een ander
schip uit canada de lading al meegenomen. En de lading be
stond uit uranium! Dit nieuws leidde in het Canadese par
lement tot heftige emoties (31).

ATOMMASH

AtOll1llilsh (Atomnaya Mashina) is een giganties complex in
Wol godonsk aan de oever van de Don op het punt waar di e in
de Wo1ga stroomt. Het fabrieksterrein is 640 hectare.
waar zich een productielijn van 9ki1ometer (!) door heen
slingert. Op het terrein staan montagehallen van 40 meter
hoog. bijna een km. lang en een halve kilometer breed.
De bedoeling van deze fabriek is om 8 a 10 kerncentrales
per jaar aan de lopende band te produceren. Deze fabriek
is de belangrijkste faktor in het ambiteuze kernenergie
proganma. Alhoewel de fabriek al jaren produceert,
(vanaf '77). is het niet duidelijk of ze al volledig af
gebouwd is. Sommi ge bronnen zeggen van wel (14). anderen
(15) spreken dat tegen. Duidelijk is wel dat men met ern
stige problemen te kampen heeft. niet alleen technies ge
zien, maar ook kwa management en efficiency.
De berichten over ondeugdelijk materiaal en te late of
verkeerde leveranties stapelen zich op.
In mei '83 deed zich een ernstig ongeluk voor in de fa
briek. Wat er precies gebeurd is. werd. zoals gebruike-
1ijk. naai t bekend gemaakt. maar we1 wordt algemeen aan
genomen dat hét een niet nucleair ongeluk betrof. omdat
Atommash niet over testreactoren of ander kernmateriaal
zou beschikken. Maar aan de berichtgeving in de pers kan
men aflezen dat het een zeer ernstig ongeluk was. waarbij
een groot aantal mensen omgekomen zouden zijn.
Verder trad er een ernstige vertraging in de productie,
wat zelfs zou kunnen leiden tot een tekort aan electrici
teit eind jaren '80 (16).
In de top van de leidinggevenden van de fabriek vielen
tientallen ontslagen. Ignati Nowikow. sinds 20 jaar minis
ter van Constructie werd ontslagen en de vice-minister
van Constructie. Aleksander Borowoi kon ook vertrekken.
(17). Naar aanleiding var> het ongeluk en de slechte be
drijfsvoering en productie sprak het kandidaatlid voor
het Politbureau. W1adimir Do1goeich. in Wo1godonsk over
"ernstige schendingen van de staatsdicipline" (18). Dat
is een van de ernstigste beschuldigingen in de Sowjet.
Hetgeen al aantoont hoe hoog de hele affaire opgenomen
Wordt. Dit wordt nag eens te meer duidelijk als op 19
juli '83 een speciale staatskommissie in het leven wordt
geroepen "ter bewaking van veilige arbei somstandigheden
in de atoomindustrie" : Gosatomenergonadzor (19).
Maar niet alleen de producten die Atommash levert zijn
slecht. de hele fabriek schijnt zelfs slecht gebouwd te
zijn. Onvoldoende diep aangelegde kabelgoten zijn kapot
gevroren. een deel van de fundering begaf het helemaal
en het volledige pijpleidingensysteem verzakte (20).

In het westen houden zich een groot aantal mensen bezig
met de strijd tegen kernenergie. In de Sowjet-unie wordt
vrij vaak geschreven over bijvoorbeeld de grote vredesde
monstraties in het westen. maar zelden of nooit over grote
anti-kernenergie-demonstraties. Als er al over geschreven
wordt dan worden westerse anti-kernenergie aktivisten in
de Sowjet pers betiteld als "marionetten van de grote
olieconcerns" wiens belangen niet gediend zouden zijn bij
kernenergie.
Toch is er in de Sowjet-unie wel wat tegenstand tegen het
ambitieuze kernenergie-progamma. De vormen van verzet zijn
echter heel anders dan hier in het westen. omdat van enig
georganiseerd verzet geen sprake kan zijn in verband met
de sterke staatsrepressie. Het verzet blijft beperkt tot
enige kritiese kanttekeningen van individuele wetenschap
pers en heel af en toe een krities geluid vanuit de bevol
king. Een aantal voorbeelden:
De vader van de Russiese kernfysica. Pjotr Kapitsa. zei
in een rede ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van
de Akademie van Weterischappen (8 okt. 1975). dat kerncen
trales zo ver mogelijk van de bewoonde gebieden gebouwd
moeten worden. Verder vergeleek hij de vernietiginskracht
van een 100011/ kerncentrale in geval van een ongeluk of
sabotage met de Hiroshima-bom.
Ook verklaarde. Kapitsa dat de problemen van het radio
actieve afval en hét OIII98an met de groeiende hoeveelheden
plutonium uit snelle kweekreactoren. mogelijk ingredil!nt
voor atoomwapens. nog niet waren opgelost (21). Overigens
werd zijn feestrede niet gepubliceerd. hetgeen zeer onge
bruikelijk is.
Anato1i A1exandrow. president van diezelfde Akademie. gaf
eind '79 voor het eerst in het openbaar toe dat er in de
Sowjet-unie mensen waren die zich bezor9d maakten over de
effecten van kernenergie. Hij voegde er echter wel meteen
aan toe dat die vrees totaal ongegrond is (22).
De wetenschappers Niko1ai Do11ezha1 en Vuri Koryakin zei
den 1n 179 dat, zoals de zaken er toen voor stonden. de
westelijke gedeeltes van de Sowjet-unie (waar meer dan 75%
van de bevolking woont. verreweg het merendeel van de in
dustrie zich bevindt en waar-bijna- alle kerncentrales zijn
gelokaliseerd) snel de grenzen van de " eco10giese kapaci
teit" voor nieuwe kernreactoren bereikt hebben.
Ook verwachtten ze problemen met opslag. transport en op
werking van nucleaire brandstof (23).
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vervolg Rusland 

REAKTOR VEILIGHEID 
Toen de door de Sowjet-unie gebouwde kerncentrale lp Finland 
af was, werd die •tteen vertouwden aangepast. Vat 1s er 
IIIMHjk aan de hand •t de Russlese ~ntrales? 
Het eerste wat je opvalt als je fotós ziet vankerncen
trales In de USSR, h dat ze geen koepel (Contatment 
shell) hebben. Dit h overal elders In de ooereld wel het 
gev.l. Alleen de vijfde centrale op het kernenergiec
plex bij Novo-Voronesh h ~~et koepel gebouwd, ooaar dat 1s 
de uitzondering die de regel bevestigd. Hoe ko.t dat? 
Oe benadering van het ve111gheldsprobl ea Is In de Sowjet
unie fundaMnteel verschil I end •t die In hot westen . Hier 
gaat ...,. er van uit dat een gelijktijdige breuk aan belde 
einden van het prlulre koelsyst- tot de 1110ge1ijkhedon 
behoort (hoe orwaarschljnllj k dat In hun berekeningen ook 
1s) en hebben deai'OIII daarvoor vell l gheldslll&atregelen in de 
constructie Ingebouwd. Zou •-lijk de koeling uitvallen 
den kan de oververhl tte brandstof door de reactorbodeoo 
heenSMlten (de zogeheten ' •lt·down') Nt alle gevolgen 
van dien. De ooesterse reactoren zijn deal'<lll uitgerust met 
een ko.pleet onafhankelijk noodkoelsysteelll en de reactor 
Is geheel o.huld door de ' second contalment shell'.,. 
strallngsgevolgen af te sche-n. 
Oe Russen gaan ervan uit dat oen dergelijke gelijktijdige 
breuk absoluut ...a<Jelljk h . Zij vinden het belangrijker 
dat de bereikbaarheld van de aan- en afvoerleldingen plus 
noodkoeling goed Is, waardoor In geval nn storingen uk
kelljker Ingegrepen kan worden, en zoeken het daardoor meer 
In een rul•re opzet . 
Ook ooegen de kosten, volgens de USSR, niet op tegen het a l · 
nla geachte risico van het -lten van de reactorkern. 
En toen kwaa Harrisburg. Het ongeluk aldaar gebeurde door 
een defect aan de prlulre koel1119 . Een raap die vel e lillen 
groter was g-st als er geen 'second contalnaent shell' 
en de reactor had gezeten. In de Russlese pers ooerd veel 
aandacht aan het ongeluk geschonken. Haar wel zonder ve-l· 
ding van aln of ... r techniese verhalen en •t voel verwlj· 
ten aan het kapltall-. wat tot uitdrukking zou k0118n In 
hot opdrijven van de winst ten koste van de voilighe1ds
lllatregelen. 
Ovtr een aantal jaren zal pas blijken of de kerncentrales In 
de USSR zijn aangepast nur aanlelding van het ongeluk tn 
Harrlsburg. 

1 
0 

tot slat 
Veel artikelen over (onbrtkkeltngen tn) de Sowjet-unie zijn 
onvolledig door gebrek aan controleerbere 1nforaat1e. Olt 
gaat zeker ook op voor I nforaat1e over de kernenergte-ont
wikkelingen tn de USSR. Over taklil als uran1.,..1Ming, ver-
1"@1t1ng @n opwerking h@bben • niet al te YMl kunnen vin .. 
den. Ook over ongelukken In a~abrleken-en reactoren ko
•• slechts zelden berichten door. 
Duidelijk Is ooel dat de Sowjet-unie bezig Is 100t een zeer 
aablt1eus kernenergle-proga•a. h1erb1j niet gehinderd door 
al t e kr1tlese geluiden . 
Enkele westerse at.oc.lobbytsten hebben den ook al eens ja
loers gereageerd op de •rust en orde" die de Sowjet-unie 
rond haar kernenerglt-pf'01.- handhaaft. 
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Ook in Rusland vechten 
vrouwen tegen kernwapens 

vrouwen 
Steeds -r vrouwtn ziJn actlef betrokken bij de 
strijd tegen de (kern)waperwedloop. Ot wijze waarop 
on de reden waar<~~ vrouwon zich Me"... beoooien is 
echter verschillend, afhankel1jk van hun positie In 
de saaenlevtng en het systee~~ waarin zij leven. 
Gelukkig blijken er ook tal van overeenkensten te 
zijn waardoor een gez-nlijke strijd niet alleen 
nationaal, 1111ar ook op Internationaal niveau 
aogelljk wordt. 

Vredesstrijd wordt -r en ooeer gezien als oen strijd 
tussen of tegen twee grootlllchten: de verenigde 
Staten en de Sovjet Unie, de voornaamste deelne110rs 
en veroorzakers van de waperwedloop. In beide staten 
zien ooe echter ook oen vrouwenvredeabeweg1ng tleh 
actlef b.,_ien ~t het veiligheidsbeleid. De 
aotiverlng van deze vrouwen lijkt SOOIS bijna haaks 
op elkaar te staan. Zo staat bezorgdheld over de 
toekOitSt van de kinderen centraal bij de Russische 
vrouwen, terwijl de Alllertkaanse vrouwenvredesbewening 
sterk f ... lnistlsch geor1,ntoord is . Verschillen 
die begrijpelijk worden aan de hand van de geschiede
nis van deze vrouwen . 

De ervaringen van de Tweede wereldoorlog zijn in de 
Sovjet Unie nog steeds niet vergeten. Het land 
heeft dan ook veel geleden . De schade door verwoesting 
van steden, dorpen.gebouwen, fabrieken en scholen 
wordt geschat op circa 650 • tljard dollar. Moor den 
20 miljoen mensen zijn Olll<Jek-n, wat meer ts dan 
de helft van het totale aantal slachtoffers utt deze 
oorlog. (dit wordt bijna oltijd genegeerd door mensen 
dte de Allerikanon zten als de grote bevrijders, noot 
van ondergetekende) De deaograflsche opbouw Is dan 
ook sterk ontregeld: er is oen groot •overschot' 
aan vrouwen. Voel vrouwon zijn weduwe en hebben 
alleen de zorg en de verantwoording voor hun 
kinderen, soms ook nog voor die van nichtjes en neefjes. 
Haast deze "prlvê verantwoordelijkheid, 110etem zij 
ook zorgen voor de wederopbouw van het land . 
Oe positie van de Aller1kaanse vrouwen 1s na de 
Tweede llereldoorlog geheel anders. Hte r ook vrouwen 
dte persoonlijke verli ezen hebben geleden, 1111ar hun 
aantal staat In geen verhouding tot dat van de vrouwen 
In rushnd. Ook in econ0101sch opzicht zijn er ver
schillen. Zoals gebruikelijk zijn tijdens de oorlog 
de vrouwen in de V. S. op grote schaal gebruikt 
als arbetdsreserveleger. Een uitgebrelde propaganda 
~gne zorgde ervoor dat vrouwen ook Inderdaad 
deelnaMn aan de oorlogsindustrie en 100enden dat 
deer hun vaderlandse taak en p11cht l ag. Hetzelfde 
propagand(l:-app:~r.ut wordt M 1945 1ngc~chakeld 
oa vrouwen terug naar huis te sturen . In het begin 
Is hier weinig verzet tegen, al gauw volgt beztnntnq 
en kritiek op de eigen salltlllevtng, waarin racts100 
en seks1sooe toeslaan. De fet~lnhtische Jllaatschap~ij 
trltiek b119lnt vo""'n aan te neMn.Oe S"!"""l evln~ 
wordt ganalyseerd als fundamenteel patriaehaal 
100t een strikte schelding tussen de openbare 
en privésfeer. Strijd tegen de oorlog en de wapen· 
wedloop is voor voel Allerikaanse vrouwen strijd 
tegen het patriaehal t systeEm. 

•wtj zi jn geko""'" oa te rouwen tegen het 
Pentagon en te tieren en het aan t" klagen omdat 
het de werkplaats 1s van de grootmacht, die ons 
allen bedreigt' en 'wi j ondersteunen volledig 
het vredesprogrill aangen..en door het 24e parti j 
eongres In 1971 en verder uitgewerkt door het 
25e en 26e congres'. Het eerste 1s een citaat 
uit de verklaring van de Pentagonvrouwen bij hun 
actie In 1980, het tweede lezen we in een brochure 
van het sovjetvrouwenkooottee dte in de Sovjet 
Unte de vrouwenvredesactiviteiten coGrdlneert . 
In Allerika keren vrouwen zich tegen het beleid van 
hun tegertng en vraagt zich af welke woede deze 
mannelijke Mthtshebbers drijft, ' welke kille 
aà>itie hun dagen vult', terwijl aan de andere 
kant de vrouwen het regeringdbeleld juist onder-
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steunen. Regeringsvoorstellen zoals bevriezing 
van de kemupenproduktle, eenverklaring 001 niet 
als eerste kenlWpens te gebruiken, een voorstel 
o• millitartserlng van de ruinte te verbieden e.d. 
worden door hun ondersteund. Het Sovjet Vrouwen 
K011ttee ztet als een van haar voornaaMSte taken , 
aan deze voorstellen grote bekendheld te geven. 
Nationaal organiseren zij daartoe lllSUle dellon· 
statles tegen nieuwe kernwapens 111 t1Jropa (NATI)
WAPENS). tegen STAR WARS en voor vrede. Internatio
naal worden de vooratallen op tal van conferentles 
symposia enz naar voren gebracht. 
Ook de Ar.lerikaanse vro!Min houdea zich 100t dit 
aspect bezig en ondersteunen de voorstell11n. Zo 
Is het Freeze-eoncept door Randall Forsberg(een 
vrouw ) ontwikkeld en zijn veel Allerlkaanse vrowen 
actlef betrokken bij het V. NII. vredeswerk. Haar 
de bew1!9lng als geheel doet -t en gaat verder. 
Werken voor vrede is werken aan een totaal andere 
... atschapplj geworden. In oen en dezel fde actie 
worden allo problemen naar voren geschoven: 
de wapenwe-dloop, rac1s•, seks1s~ne, economische 
achteruitgang, abortus, 11ilieu e.d. De pentagon 
actie Is daarvan oen voorbeeld. Het allesoavattende 
karakter betekent geen verzwakking en nergens 
krijg je de Indruk dat door de b-n het bos niet 
1100r wordt gezien. Opvallend hierbij Is de Invloed 
van zwarte vrouwen, de traditie van geweldloos
heid en spiritualiteit. 

verschillen ove~o 

Als Nederlandse herken je zowel iets in de Men kaanse 
en als In de Russische vro....,nbeweglng. Je ziet 
ook overoonkOIISten en IlOgelijkheden voor verder<! 
s~~~enwerklng . TegelijkertiJd ben je j e bewust van 
van de vele -llljkheden. die eerst overwonrHWl 

"""ten worden voordat er een echte dialoog gevoerd 
kan worden( het wantrouwen t119en alles wat russisch 
ts b.v. noot ondergetekende) . Over en weer kunnen 
we elkaar veel verwijten, zeker wanner we btwl!91ntn 
Identificeren 110t regeringen. (waarcn zou je dit 
doen?) Ook zijn er nog tel van geschillen verbonden 

110t ons 'vrouw zijn' . Vanuit het vesten kunen 
we de russische vrouwen verwijten : Julli e doen 
ollei op .en Mnncn fiiOnior, 1• ten Jo geb,.",ike n 
en gaan voorbij aan de ootest fun-ntele 

zaken. Vrouwen uit de Sovjet Unte kunnen het balletje 
terugkaatsen •t o'"""rk1ngenals: jullie kunnen 
alleen ~~&ar luxe theoretiseren en weten niet wat 
het is om econoalsclle en politieke verantwoordelijk
held te dragen . lle kunnen echter ook naar overoen
kOOISten zoeken en een c"""'lnatie probe,...n te vinden 
van de verschillende Invalshoeken. Juist vla het 
fenlnlsllle 1110et dat tnOgelijk zijn. (noot anders 
zijn we bezig 011 op een 'manne,..nler alleen 
te kijken naar de verschillen en zo zijn er al 
t eveel oorl ogen ontstaan) Patr iaehalo waarden en 
nonnen zijn 1-rs niet alleen ~westers ver
schijnsel, taaar konoen In alle systemen voor. En 
In alle syst-n ziJn vro-n de dupe van oorlogen 
dte ze ntet gewild hebben on di e ze ook niet 
gtstart zijn . Voor de nederlandse vrouwen 
vredesbeweging geldt ook hier sterk dat we ons 
niet 1110eten laten dwingen te kiezen tussen de 
Mt!rikaanse vrouwenvredes beweging en de Russische. 
Want dit zou ntet all oen de vrouwenvredesbeweging 
als ook het fentinist:IO schaden. 

Erica 
(gedeeltelijk overgenenen en 
gedeeltelijk zelf geTnte."reteerd 
Ult:opzlj nr 9 ) 



ONTDEK JE 
Ondekje hekje begint voor mij eigenlijk pas/al 
in Dordrecht waar ik Chiel tegenkom die net 
van de pi ck-ni k bij van Aardenne terug komt 
lopen. Hij vraagt mij of ik volgende week ook 
naar Woensdrecht ga. S' avonds verga4<!rt de 
Slappe Hap rond een kampvuurtje op het ten
tenkamp van de Moerdijk. 
Een paar Slappe Happers komen met het voorstel 
om volgende week. tijdens de aktie te gaan ko
ken voor zo'n 250 mensen. We praten uitgebreid 
over dit voorstel: 
Zal dit tot gevolg hebben dat de Slappe Hap 

~~a~e v~~:S..!n v~nzm!~g~~efn i~.~~~~~~f 
zoveel mensen komen dat er, ondanks de inspan
ningen van Rampenplan en Aktiekook, ook aan 
de Slappe Hap maaltijden behoefte zal zijn ? 
Ikzelf voel er veel voor. Het lijkt me leuk 
om ook eens op een andere manier bezig te zijn 
met aktievoeren. Bovendien vind ik het verzor
gen van redelijk gezond en betaalbaar voedsel 
ook een belangrijke ondersteuning bij akties. 
We nemen ons voor om het eten centraa 1 op een 
vaste plek te koken, waarna we het rond zullen 
brengen aan de door de bossen ronddolende ak
tiegroepjes. Aktievoerderssters hoeven dan 

~~~~~"~n e~y~t ei:ns~~l~~~k:~~l~=t~~~n~f- te 
zuchtige diefstal van de staat. 

SOEP 
Die week werkt de Slappe Hap hard om alles 
op tijd voor elkaar te krijgen. Oe dozen 
vol preien, uien, tomaten, bruine bonen, 
wortelen, paprika 1 s, chilipoeder en tomaten 
in blik stapelen zich op. Oe branders en 
grote pannen worden ghuurd, de jerrycans en 
andere vaten aangesleept, lampen worden ge
repareerd of gekocht, schragen moeten worden 
gezaagd en in elkaar geschroeft, gasflessen 
gevuld, emmers gekocht dan wel uit de kast 
gerukt, ga zo maar door. 
Daarnaast wordt driftig aan de pi ek-up bus 
van Hans gelast, geschuur4 en geverft om 
ook die voor het vervoer klaar te krijgen. 
Vrijdagochtend worden de groenten voor de 
soep massaal gewassen en gesneden. Rond 
1 uur is de soep klaar en kan een groot 
deel ingeladen worden. We rijden naar het 
pandje waar we tot vier uur bezig zijn om 
de rest van de spullen op de pic~•up bus te 
stapelen. 
Eindelijk vertrekt het eerste groepje rich
ting Woensdrecht. Oe bus rijdt door het ge
wicht niet harder dan tachtig. Om files te 
omzeilen rijden we door het centr11n van 
Rotterdam. (Wat is de maastunnel kort ??? 
is dat stoplicht voor ons bedoeld ?) 

In het nachtelijk duister bereiken we Huibergen. 
Oe 1 ichtbundel van de koplampen verdwijnt over het 
bospad, tussen de bomen door in het niets. Hier 
linksaf, nog een paar kronkels en we staan op een 
zandplek, cmzoand door bos en beschenen door de 
sterren. Voorzichtig stappen we uit en lopen over 
de plek. Gelukkig is er zo te zien niemand buiten 
ons. Oe wirwar van bandensporen in het zand (grof 
profiel) verraadt echter wel dat hier heel wat M. E. 
blikken o.i.d. hebben rondgespookt. We laden alles 
uit en êên voor êên floepen de petroleumlampen aan. 
In een donker bos krijg je vaak een onbestemd 
schrikachtig gevoel, versterkt door de flakkerende 
lichtjes van de autoweg en de huizen in de verte 
tussen de bomen door en het idee dat we maar met 
z'n drietjes zijn met zoveel waardevolle spullen. 
We zijn al flink moe waardoor de spullen die we 
naar de open plek dragen extra zwaar zijn. Maar 
we doen het rustig aan. We wamen de onverdunde 
soep vast op en eten er wat van. Ineens komt er 
een auto aan, stopt, keert en rijdt weer weg. 
Wat is dat nou weer ? 
Een tijdje later komt er weer een auto. We lopen 
er nieuwsgierig maar met kleine stapjes op af. 
Gelukkig stappen er Slappe Happers uit. Meteen 
hangt er een gezellig bedrijvig sfeertje. Lang
zaam verandert het grote groene doek in een enorme 
tent. Oe haringen verdwijnen onder de klappen van 
de voorhamer een halve meter de grond in. Door de 
eenheid in verscheidenheid waar ook de Slappe Hap 
aan lijdt komen de haringen afWisselend met het 
profiel naar de scheerlijn toe of er van af in de 
grond terecht. 
Ineens komen er twee handhavers van de openbare 
orde op zenuwachtig klinkende terreinmotoren door 
de bomen krassen. Op onze vraag of er iets aan de 
hand is bevestigen deze twee stoere nachtbrakers 
het tegendeel. Gerustgesteld kunnen we weer ver
der met de soep en de tent. 
Als we alle spullen netjes langs het tentdoek heb
ben opgestapeld en er nog wat soep is verkocht 
rond de basis poetsen we de tanden. Moe maar te
vreden en vol goeie verwachtingen val ik in slaap. 
Oe overheid is ondertussen zeer krachtdadig in een 
helikopter de openbare orde aan het verstoren. 
Het geronk is echter ver weg en ik laat mij er niet 
door afleiden. 

DROOM 
Net a 1 s mijn derde droom toch nog goed dreigt af te 
lopen door een gelukkige wending, is de overheid 
brutaal boven m'n hoofd komen rondvliegen. Waarom 
kunnen ze je nou zelfs in je slaap niet met rust 
laten ? Gelukkig bemerk ik dat er iemand buiten de 
tent bezig is om doormiddel van lichtsignalen aan de 
overheid duidelijk te maken dat ze maar ergens anders 
moeten gaan rondvliegen. Om er zeker van te zijn dat 
ik me weer vredig in mijn wame slaapzak om kan 
draaien sper ik mijn vermoeide slaapogen ter kontrole 
nog even wat verder,1open. En ja hoor, een aantal engel
tjes, ditmaal in het blauw gekleed, komen aan mijn 
voeteneind staan om mij persoonlijk te beschermen 
voor rampen en gevaren. Ik wi 1 mijn ogen net weer 
dicht doen als een ruwe stem mij vertelt dat ik 2; mi
nuut heb om mijn persoonlijke bezittingen te verzame
len. Verschrikt ga ik rechtop in mijn bed zitten en 
zie dat ook de Slappe Happers aan hun voeteneind een 
flink aantal blauwe engeltjes verschenen zijn, gewa
pend met zaklamp en dienstrevolver (:!). 
Geschokt sputteren we tegen dat wij zeer legaal op 
ei gen terrein met beperkte kampeervergunning de nacht 
doorbrengen. Maar 2; minuut blijft kort en de blauwe 
engelen zijn zeer gehaast, zodat zij geen tijd voor 
een plenaire diskussie hebben. Als ik de gezonde bos
lucht wil instappen bemerk ik dat het ook buiten de 
tent wemelt van de gezanten van god. Ik wist niet 
dat god tegenwoordig ook al honden naar aarde stuurde. 
Maar gelukkig krijgen wij de gelegenheid om ons achter 
de honde te groeperen. (0, ja, een slaaozak wordt in 
deze tijd niet meer als persoonlijke bezitting om
schreven, ik moet mij toch meer bezighouden met het 
lezen van de laatste uitgave van het wetboek) 

Net als wij denken dat dit leger zo wel zal ontdekken 
dat wij niets dan goeds in de zin hebben verschijnt 
er een vrachtwagen. Al onze bezittingen worden zeer 
zorgvuldig, zoals dat van een overheid verwacht mag 
worden, op deze vrachtwagen geladen. Oe grijpmachine 
die op de vrachtwagen gemonteerd is, schijnt bij de
ze gelegenheid niet gebruikt te worden. (Dit in te
genstelling tot ander krachtdadig overheidsoptreden 
waarvan wiJ vernomen hebben dat de grijpmachine met 
ferme hand bedient wordt, ook als het om waardevol 
materiaal zoals slaapzakken gaat.) 
Door de aanwezigheid van hogere overheidsambtenaren 
hebben dé lagere dienaren niet de kans kunnen waar
nemen om ruw om te springen met onze spullen. Alles 
verliep dus zeer gekontroleerd. Het enige waar Ik 
echter op aan zou willen dringen is dat de overheld 
ook gelden vrijmaakt voor een kursus legertenten op
vouwen. Want dat ging nog niet zo best, ondanks het 
h!Urarchies optreden. We konden alles goed gadeslaan, 
bijgestaan door een krachtige lichtstraal uit de 
hemel, veroorzaakt door de ietwat nerveus rondvlie
gende bedienden in helikopter. Ik zou echter wel 
willen klagen over het tê luide geronk van dit vlie
gende overheidsmaterieel. Mede daarom werden de 
vragen die wij stelden niet gehoord, we kregen in 
ieder geval geen antwoord. 

Zeer negatief wordt gereageerd op onze eis om een 
bewijs van inbeslagname te ontvangen. Gelukkig ko
men er op de valreep zeer hoge bedienden (die i.t.t. 
snorren met baarden rondlopen) die zich zeer be
grijpend toneni er 111ag iemand met hen mee naar de 
kazerne in Ossendrecht waar een bewijs van inbeslag
name verstrekt zal worden. 

Op onze aandrang gaan er na supersne 1 overleg van 
ons (want de overheid is nog steeds gehaast) twee 
i.p.v. êi!n van ons mee. Na•enkele minuten is de 
gehele meute met de ochtendmist als dieven in de 
nacht over de bospaden weer verdwenen. 
Daar staan wij dan, berooid en dakloos, op een 
weer verlaten plek in het bos. 

STARSIC'V ..... 
We hebben gelukkig nog twee auto's over, die niet 
<f1> de vrachtwagen mee konden. 
Nog enigzins slaperig, maar toch geschokt, rijden 
we maar naar het huis van atoomvrijstaat. Onder
weg worden we gevolgd door een soort pantserwagen 
waarin een paar snorren zitten. Het lijkt wel 
Starsky en Hutch: als wij stoppen, rijden ze erg 
slim en moedig een stukje verder om niet op te 
vallen. En dat allemaal voor ons ? Spannend hoor ! 
Resoluut en behendig kunnen we ze afschudden en 
bereiken even later, op een asociale tijd het huis. 
Niek is al op. Als de koffie goed ingewerkt is 
dringt het tot ons door wat een ontzettend be
lachelijke situatie dit eigenlijk was. 
We horen dat de overheid die nacht ook al op ande
re plekken rond de basis te keer is gegaan: er 
zijn nog twee kampen ontruimd, waaronder het bun
kervak. 
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HEKJE 
Het is nog steeds vroeg maar bellen toch naar 
Amsterdam om te proberen de aardappelen en de 
andijvie die nog gebracht zouden worden voor het 
eten van zondag af te bestellen. 
Tegen kantoortijd proberen we via de telefoon 
het advokatenkollektief in Breda te bereiken, 
echter tevergeefs. We rijden een rondje om de 
basis. Het kamp van noord nederland is deze 
nacht met rust gelaten. Er staan een paar ten
ten waarin nog mensen liggen te slapen. Iets 
verderop staat de bus uit Groningen en links 
van de weg brandt een kampvuur. 
Voorzover we kunnen zien staat bij elke poort 
M. E. Loop je langs het hek, dan lopen ook zij 
met je mee, van poort tot poort. 
Rond het middaguur zijn er veel persmensen in 
het huis van atoomvrijstaat. We horen dat er 
ook een poging is gedaan om het vrouwenkamp te 
ontruimen. Er stonden echter geen tenten, boven
dien is dit ook terrein van Atoomvrijstaat. Oe 
botte ontruimingswoede van de M. E. kon niet 
doorgaan, ze dropen af nadat ze gezegd was dat 
ze zich op privê terrein bevonden en dat er ver
der geen enkele reden tot ontruiming was. 

en HUTCH 
We gaan met iemand van Atoomvrijstaat naar het 
politieburo in Hoogerheide. Oe dienstdoende 
wachtkommandant is bereidt om met ons te praten. 
Hans heeft een casetterecorder bij zich. maar 
mag het gesprek niet opnemen. Er wordt in dit 
gesprek gevraagd naar de reden van de ontruiming 
v~n de kookgroep dl!ze nacht. Uiteindelijk komt 
z1 jn antwoord er op neer dat gewonen mensen 
zoals ~advinders en verenigingen wel in het'bos 
mogen amperen. Hij geeft ronduit toe dat hij 
mensen die tegen kernwapens zijn niet in het bos 
toestaat. Oe A.P. V. van Huibergen (nog niet zo 
lang geleden ingesteld) wordt dus selektief ge
ha~tee~d. Als padvindersgroep hoef je eigen-
liJk met van te voren een vergunning aan te vra
gen bij B & W , ondanks de APV. Ben je echter te
gen ~ernwapens, dan wordt ineens met de APV ge
zwaald. Maar ~oed, het is natuurlijk wel duidelijk 
dat de overheld van alles uitvogelt om het verzet 
van de bevolking te kunnen breken. 

Langzaam komen er steeds meer mensen bij de basis 
aan. Rond 2 uur is de Slappe Hap ook kompleet ze 
brengen 100 blikken bruine bonen mee. We besl~iten 
om toch nog voor veel mensen te gaan koken. 
Een paar Slappe ·Happers rijden naar Bergen op· zoom 
om met ons laatste geld groenten e.d. te kopen. 
We kunnen een paar pannen en branders van Groningen 
lenen. Op h~t terrein van de jeugdherberg is Rampen
plan al ~ez1g met koken. Wij gaan hier ook aan de 
slag. Sn1jen, wassen, blikken opendraaien koken 
proeven, meer zout erin .... . en tegen 7 u~r hebb~n 
we 4 grote pannen chili (zonder vlees). 
We. e~n eerst zelf wat en rijden dan met de pannen 
ch11l langs de basis. Het wordt donker en koud 
Veel mensen hebben flinke honger, een enkeling· eet 
twee porsies. Als het op is rijden we naar het bun
kervak. Daar branden twee vuren waar we ons lekker 
kunn~~ o~armen. Achter het hek staan wat L.B. 'ers. 
Ze Zl~~ d~enstplichtig en geven ons er de schuld van 
dat ZlJ d1t ~eekend niet thuis kunnen zijn. Zielig, 
maar al ~e slmpel beredeneerd. Als het gesprek (?) 
te moeil1jk en te serieus wordt en zich met hun 
houding geen raad meer weten komen er a 1 sne 1 oudere 
L.~. 'ers bij staan (van het agressievere soort). Oe 
lu1ers moeten natuurlijk op tijd verschoond worden. 

Rond tien uur gaan we bij regio Noord/Zuid Holland 
ki~~en. Ik ga even de tandartsenbus binnen. Het 
bllJkt dat ik ter plaatse behandeld kan worden 
Dat ko~~ echter niet zo goed uit op dat moment: Na 
het bklJken van de stoel, het spuugbakje en de boor
machi~e ga ik weer snel naar buiten. We lopen 
rlcht1ng hek en in het bos is het pikkedonker. 
Volgens een paar Slappe Happers moet je geen zak 
lantaarn aandoen omdat dan je ogen aan het donker 
kunnen wennen. Nadat ik 2 keer tegen een boom ben 
o~gelopen 1 ijkt het me beter om toch maar met ver
llchting verder te lopen. 
Bij het hek is het druk. Tegen het hek aan staan 2 
drumstelle~ , erachter een elektriese gitaarspeler. 
Oe muziek 1s erg_onhellspellend, maar toepasselijk. 
Een deel van Art1s schijnt ook naar woensdrecht ver
huist te zijn. Achter de omheining staan blauwe en 
groene (of grijze ?) apen. Ondanks het bordje 
11

verb~den de dieren te voederen" vliegt er vanachter 
~~!r uh!t h~!k d~~~~~ bos toch nog het een en ander 

Een van de chimpansjees is bereidt om met ons van ge
d~chte te wisselen over kernwapens e.d. Na een paar 
m1nuten wordt hij echter op z'n schouder getikt en 
tot de orde geroepen. Hij moet meekomen en ze ver
dwijnen bejde achter een blauw busje, uit ons aezichts
veld Wa~ Zlch daarachter afspeelt laat zich raden. 
Nu kun Je als bewoner van een dierentuin na-
tuurlijk niet zomaar je persoonlijke mening 
ventileren. Als dat wordt toegestaan wordt het 
~:a~e:~"w:Ï~rchistiese beestenboel, dat begrijp 

Ondanks de overmacht aan bewaking, zowel binnen 
als buiten het hek, is er hier en daar toch nog 
~at hek geknipt. De financil!le schade hiervan 
wordt door de bevolking opgehoest in de vorm van 
belasting, of misschien is er wel een of andere 
verzekering die dat dekt. 
!.,.ar dit bedrag staat echter in geen enkele ver
houding tot de kosten van de produktie, de orga
nisatie rondom en de bewaking van (kem-)wapens. 
Het hek zelf en dit afgelopen weekend zijn hier 
voorbellden van. 



vervolg entdekjehekje 
Daarbij koort : Als er Mruaaal wapens ""!"den ge
bruikt zijn de gevolgen hiervan (alleen al finan
cillel gezien) werkelijk giganti es, zij het dan 
dat deze gevolgen In eerste Instantie in een bui 
tenlandse stad of regio 110rkbaar zullen zijn. 
Ilorelt er ook nog wat teruggedaan (stel er koert 
een temraket terug) ••.• voor Nederland een 
ekononlese rarop. 
Het Is natuurlijk een beetje grof 011 je alleen 
near druk te maken 001 f1nanc1~1e of ekon0111ese 
schade als het gaat over de gruweldaden van 
bepaalde 110nsen. Maar tegenstanderssters van akt1es 
beperken zich helaas 111ar alte vaak tot het argu
ll!nt van geld en schade. 
Ga je ook nog kljken naar de walgelijke gevolgen 
die atoomproeven en het gebruik van (kern)wapens 
hebben op het leven, dan h het knippen van hek
ken werkelijk iets zeer ontchuldlgs. 9ovendlen 
hMft zo'n aktie vaak ook nog een s)"llboliese waarcle. 

lle lopen door het bos terug. Links achter de bOliOn 
zien we karopvuren branden. Rallpenplan Is nog bezig 
""'t het verstrekken van ~~aal tijden, er zijn nog 
steeds DOnsen die honger hebben. 
Nadat w nog een tijdje hebben staan kletsen aet 
bekenden rijden we naar de plaatseliJke dorpskroeg 
In Hoogerhei de. Het worclt even stil als we blnnen
konoen, 111ar al s~~el gaat het kroegleven weer volop 
vercler. Ik krijg de Indruk dat dit gezellige avond
Je door alle gebeurtenissen rondool de basis niet 
verstoor<! kan ""rden, en waaront ook wel. 
Na dat we wat gedronken hebben koert de ~~oeh~1d bij 
•IJ pas goed opzetten . We rijden naar het huls van 
AtOO!IVriJstaat en horen daar dat de advokaat van de 
hoofdofficier In Breda te horen heeft gekre9en dat 
al onze spullen teruggeven ""relen. 

He horen s '110rgens dat er bij regio noord zo'n 30 
slaapzakken door de me In het vuur gegooid zijn . 

Een aantal slappe happers gaan in het bos bij een 
kaJlilvuur slapen . Oe rest, waorondare ik, blijven In 
het huis slapen . Ik slaap diep zonder te weten dat 
er die nacht op verschillende plekken rond de basis 
weer ontruhringen zijn . 

Het is lillOl weer als we wakker worclen. Het 1s lekker 
druk rond en in het huls. Ook de zender i s weer In 
de lucht. We eten wat en drinken koffie. Net als 
ik aan de afi<as sta kOllen er vijf blikken aanrijden. 
B1n ... de kortste tijd ....,.lt het van do blauwe 
pakkies (weder011) in en rond het huls. 
Enigzins nerveus, .. ar verder zonder pardon, worclen 
de zendar, 3 casettedecks, een aengpaneel , llikro
foons en 40 cuettas (waaronder hlstorlest opnaae's) 
In beslag gen-nstolen. Zelfs de zendolast wordt 
onder halsbrekende toeren van de gevel geschroeft. 
Het gaat bijna fout, want ineens kOIIt er een stalen 
zendmastbuis naar beneden zetten. Er staat gelukkig 
ni-.nd onder. Op zolder zakt nog een blauw pak ooet 
een been door de vloer. Oe buurt~ners stroooen uit 
hun huizen en k<nen kijken wat er loos is. 
Oat de zender nu pas, en niet un hot begin van de 
aktie in bes1agg811011en wordt bewiJst dat het er voor
al 0111 te doen Is .. nu, op de valreep, toch nog even 
een daad te stellen, pure ~~achtswellust dus. 

Rond het middaguur Is er een landelijk overl09 op 
het parkeerplaats Je voor het voetbalveld (biJ het 
huis). Er zijn IHnsen die er veel voor voelen o• 
alsnog t e gaan knippen en de basis op te gun. 
Andere 110nsen zien dit niet zitten voor hen zelf, 
..aar vinden dat de .. nsen die dit wel willen hier
""00: ook de ~~ogelljkheid -ten krijgen. 
Er zl jn ook p Jannen voor een d8010 van het bunkervak 
naar de hoofdpoort ""'t daar aangek0110n een soepuit· 
deling. Uiteindelijk worclt bedacht <lat zowel een 
00.0 .. t soep als knippen belde OWJeten kun~~en. 

On 2 uur worclt er bij het bunkervak verzuoeld. Er 
heerst np de kooiweg een flinke drukte. Acllter 
htt hek staat op flinke afstand een videoe-ra 
opgesteld. Ik denk eerst dat het de TROS .,et zijn, 
~~aar krijg te horen dat het netzogoed de BVD kan 
zijn. 
Wij rijden nog naar de kazerne in Ossendrecht liet 
de bedoeling 011 onze spullen te gaan ophalen. 
Zoals verwcht weet daar natuurlijk ni ... nd van iets. 
Onverrichte zaken willen"" net weer weggaan, als er 
ineens twee pantserwagens en een oud rood renault.je 
( •• ·BR-•• ) uit de kazerne ko..n rijden, vol met 
sssstillen. Als ze ons zien trekken ze snel hun 
theedoeken en palestinasjaaltjes ovO" hun hoofd. 

We hebben nog wat chili overentnaken er snel soep 
van. Ondertussen is een deel van de deao langs het 
politieburo getrokken om de arrestanten te bevrijden, 
s~Hes dan. We rijden ""'t de wa""' pan soep naor de 

hoofdpoort . Behalve aktiegroepen, polltie 
en pers zijn er enonn veel dagjes..,.sen die 
in hun (..,.stal iets duurclere en ..olere) 
auto hun ogen uit zitten te kijken. 'Kijk 's 
Papa, een echte punk ! • , laat het nou net 
een stille zijn. 
Oe hoofdpoort is niet ..,.r. Althans voor 
een deel Is hot hek weggeknipt. Maar daar
achter Is gelukkig n6g oen hek, zwaar be· 
waakt door leger on politie. S01111ige ~~tnsen 
wagen zich erg ver op dit stukje ni ... nds· 
land tussen het overleden en nog bestaande 
hek, en rennen weer snel terug of delen 
bloetoetjes uit aan de tegenpartij. 
Na de soep en nog een beetje rondhangen valt 
er nittt veel 110er te doen en eindigt de aktie. 
Oe ..,.,te ~~tnsen vertrekken richting huls . 

Op het rad•onleuws ""rdt alleen gezegd dat er 
verkeersborclen en andere rotzooi over het ver
nielde hek gegooid zijn. Het NOS journaal is 
iets minder negatief. l«sschlen dat de kranten 
~~aandag wat dieper ingaan op de aktie en het 
doel (IM de •1 ddelen) daarvan. 

We hebben alle spullen dinsdag weer terugge
haald uit Ossendrecht. Een groot deel van het 
eten was echter niet Meer konsuooeerbaar. Dit 
ook als gevolg van onoordeelkundige opslag bij 
25 graden celclus. We laten het hier niet .bij 
zitten maar gaan nu .,.t de hulp van de advokaat 
de aktie een vervolg gevea. 

Harry . 

VN RAAD VERSUS URENCO 
~ERRI~KIHG 

N-raa voor Nlllibi~ versus Urenco. 
SindS 1980 verrijkt Orenco urani011 uit llamlbH! In 
Al .. lo, ondanks het f eit dat dit verboden is door de 
Verenigde Naties sinds 1g74. N111ibil! is onrechtl!lltig 
bezet door Zuid-Afrika sinds 1966. Oe VN richtte in 
1967 de Raad voor Ha11ibil! op, o. als tijdelijke re· 
gering voor Na11ibil te dienen. In 1974 vaardigde de 
Raad haar eerste dekreet uit, dat zonder toestemlog 
van de Raad, de i111port en bewerking van grondstoffen 
uit Na~~lbil verbiedt. Urenco i s Un van de bedrij
ven die dit dekreet negeert, ondanks het feit dat 
de VH Urenco diverse .. len heeft gevraagd zich aan 
het dekreet te onderwerpen. 
Urenco is een verrljkin~sondllrnenolng, waarvan Neder· 
land, Groot Brittannil en de Bondsrepubliek Duits
land geZU!enlijk eigenaar zijn. Urenco heeft ver
rijkingsinstallaties In Almelo (Nl), capenhurst 
(Ga), en Gronau (BRD) . Alledrie de landen wigorden 
de Alaelo·overeenkOIISt van 1g70 te veranderen (liet 
deze overeenkoest wercl Urenco opgericht), o. de 
verrijking van Na•lbisch uranlu" te verbieden. 
In 1101 1985 besloot de Raad voor Ha11ibil! Urenco ge
rechterlijk te gaan vervolgen . Voorbereidingen 
hiervoor zijn al verscheidene jaren aan de gang. 
Het gerechterlijk onderzoek zal deze herfst begin
nen, nadat de Alge110ne Vergadering van de VN de 
vervolging heeft goedgekeurcl. Oe Raod zal dan het 
Nederlandse Hof vragen Urenco te verbieden urani.., 
uit Halllibii! te i""orteren . Oe vervolging vindt 
in Nederland plaats OOidat de kans op succes daar 
het grootsta is, niet onodat GB en de BRD .. tnder 
schuldig zijn. Nederland Is de enige Urenco-partner 
die het dekreet van de Raad van N .. ibil! onderte
kend heeft . Net heeft geen zin o. Zuid-Afrika te 
vervolgen, Olll<lat dat land alleen reageert op 11111-
tai re of ekona~lsche druk. 

Urenco : 'Wij weten van niets. • 

Oe Urenco-direkteur In Alll!lo, Tiel..,.n, reageercle 
als volgt op de aankondiging van de Raad in 1101 : 
'Wij weten niet waorvandaan het urani u11 komt, dat 
In A.l110lo wordt verri jkt. llij zijn slechts een 
klein radertje in het geheel. • 
Echter, het is erg onwaarschijnlijk <lat Urenco 
van niets weet. Oe bewijzen hiervoor zijn : 
Oe Rossing uran1"...w1jn in Namlbil! is In handen 
van : 
1.Rio-T1nt1 Zlnc (RTZ), een Brits-Canadese intema
tlonale llijnbouwonderne~~~lng. (56.5S) 
2.Zuid-Afrlka (15%) 
3.Urangesellschaft, een West Duitse llijnbouwonder
n..,ing (5-10S) 
4.Hinau.e (Frankrijk) (lOl) 
S.Een Japanse ondernening IJOS) 

RTZ is zelf een aandeelhouder in Urenco, via haar 
deolillilt In Nukl!lll, dat !Cl van Uranlt in handen 
heeft, de W•st Duitse Urenco-partner. Uranit bezit 
de helft van de Urenca-verrijkingsfabriek in Almolo. 
Dit ruakt de cirkel rond : RTZ delft uranl"" In 
Hallibi~ . verkoopt het aan Duitse fabrieken en is 
deelnOllOr in de I llegale verrijking ervan als aan· 
deelhouder in Urenco. En Urenco zegt van niets te 
weten ??? 
Bovendien, Urenco is lid van het uraniunt-lnstituut 
fn Londen. Oe leden van dit Instituut vergaderen 
2 Nal per jaar. Andere leden zijn : llössing Ura
nh .. Ltd., Rio Tinto Zlnc, NukM, Urangesellschaft , 
The At011ic Energy Corporat1on of South Afr1ca en 
Britlsh Nuclear Fuels (de Britse Urenoo-partner). 
Oe konklusie is dat Ure~ direkteur Ti el..." ofte
wel liegt of een blackout had. Als hij liegt h het 
111lssch1en op aanwijzing van de Duitse n Britse 
Urencopartners, die beiden grote belangen hebben In 
Zuid Afrika en NaJOibi f. Door uranlu. uit Mlllibi' 
te verrijken, steunt Urencoaktief het apartheids
bewind in Zuid Afrika. 

Een pOlitieke samenzwrin!l ? 

llle koopt het Zuid Afrikaans en Nuribisch urànl,.? 
Ironisch genoeg zijn het vooral de 5 landen die de 
'Westerse Kontaktgroep voor Namibi~ ' vo,.,..n, die 
h opgezet 011 Namiblf te helpOll onafhankelijk te 
worclen. Oe leden van deze groep zijn : de VS, G8, 
de BRD, Frankrijk en canada . Na"lbisch uranl011 
wordt ook gekocht door Talwan en Japan. Oe 5 kon
takt landen zijn erin geslaagd de onderhandelingen 
liet Zuid Afrika zo te vertragen, dat onafhankelijk· 
held voor Na11ibl~ nog lang niet In zicht is. 
Oe 5 kontaktlanden hebben allen coonerciële belang· 
en In het uranh• van Na•ibil : 
1. JSS van de uranhD i roport van de VS komt uit 
Zuid Afrika (Nu1bil en Zuid Afrika) 
2.G8 slo•t in 1977 een kontrakt voor de levering 
van 7500 ton uranl,. uit H .. ibif. 9ovendi en wordt 
"'" groot deel van het Nano1bisch uranl011 011gezet 
in UF6 en dan ge~xporteerd. 
3 . Ten• inste tot het Jaar 1990, zal de BRD 40S van 
het benodigde uran1us l.porteren ui t Ma11ibH! en 
Zuid Afrika. Urenco hMft kontrakten ""t de 11!6te 
West Duitse kemcentrales. 
4.Frankrijk , lltt lOS aandel•n In de RlSsslngorljn, 
koopt elk jaar lOS van de uranh .. produktie In 
Hallribil. Een deel van het Ma•ibhch uranl1011 worclt 
OOigeZet in UF6. Frankrijk levert ook verrijkt 
uranium aan Zuid Afrikaanse komcentra les. 
S. Cana<la heeft belangen In Na11ibll, Olll<lat RTZ (de 
grootste aandeelhouder in de RlSssing-•IJn) gedeel
telijk In Canadese handen is. 
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Konsekwentles voor Zuid-Afrika. 

Het zou aarcllg ·•Zijn als de Raad ~oor Namibil de 
rechtszaak tegen Urtnco zou winnen. Oe ual zal waar
schijnlijk fen of liltrelere jaren duren. Succes is 
niet voor lOOS verzekerd. Publiciteit zal een be· 
l angrijke rol spelen. Het Is in het belang van de 
anti·kemenerg1e beweging, derde wereld groepen 
en de antl-apartheldsbeweging, 001 s...,. te werken 
011 aan de zaak bekendheid te geven . Belangrijk 
h!,erbij Is .,. de steun van de westerse landen aan 
Zuid-Afrika, ook op nuklealr gebied, aan te tonen. 
MHr en ... r westerse landen worden van binnen uit 
onder druk gezet 011 ekon011ische stappen tegen 
Zuid-Afri ka te onde...-.n, vooral vanwege de apart· 
hei d, ,...r ook vanwege de illegale bezetting van 
Nuiblf. Op het ..... nt is er een goede kans dat de 
iroport uit Zuid-Afrika zal worden beperkt of gestopt. 
Een voorbee ld is de KrUgerrand. Een andere aogelijk· 
held zou een boykot van uraniUII uit Zuid-Afrika of 
Na•ibl! zijn. Nalliblf produceert ongeveer 4000 ton 
uraniUJO per jaar en Zuid-Afrika 6000 ton. s-n dus 
10.000 ton per jaar, goed voor 12 biljoen of ~ 
Miljoen. Zo'n boykot heeft nu een goede kans van : 
slagen Olldat er een groot surplus van urani,. op 
<je wereld·~~&rkt is. landen die nu afhankeliJk zijn 
van Na~~1b1! voor uranh" zullen het -kke11Jk 
elders kunnen kopen. Zuid-Afrika zou een boykot 
heel vervelend vinden. Het r.ou ook Indirekt do 
goudprijs befnvloeden. Al het Zuid-Afrikaanse 
uraniull worclt gewonnen als bijprodukt biJ goud . 
Zonder uranh• zullen de gouGIIIjnen •inder winst
gevend zi jn. 

Oe ilnk 110t •-apens. 

Zuid-Afrika hMft het non-proliferatieverdrag ni~t 
ondertekend. Daaroa hoeven landen die urani1011 kopen 
van Zuid-Afrika niet te beloven dat zij het niet 
zuUen gebruiken voor atoo.apens . Andere belang
riJke uranh .. xporteurcl -canada , de YS en Australil!· 
eisen wel zo'n belofte. Dus een succesvolle boykot 
van het Zuici·Afrikaanse uran1,. zou ook een beetje 
de kans ve~kl&inen dat urani,. voor 1111\taire doel 
einde gebruikt ""relt. Eind aei werd door dok..,.nten 
uit de VS bevestigd, da t lsrael on Zuid-Afrika 
s..,.n een otooq>roef hebben gedaan In sopteliber '79 
(NRt-Handelsblad 21 .. 1 '85). Eon uranhmoboykot 
zou een kleine bijdrage kunnen leveren aan het be
eindigen van het aparU..idsbewlnd van Zuid-Afrika, en 
e lk beetje helpt. Ook voor Na!!libif. 

reaktles : Joop Boer 
K•rnt.xatrut 31 
9726 C8 Groningen 
tel. 050-126174 

(overgen<>•n uit Wise no. 231) 
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BOEKBESPREKING I n nEDEftLftnD

De wapens neder: de ontwikkeling in het denken over soch
Ie aktie, geweldloze strijd en antimilitarisme in Neder
land I red. H. Kenkhuis •• et al. - Nijmegen : De Haktol,
1985. - 2dl. (383.p. ; 94 p.)

Dit boek geeft een geschiedenis van antimilitaristiese
idee!!n vanaf eind vorige eeuw tot aan de 2e wereldoorlog.
Het is een bewerking van een duits proefschrift van
Gemot Jocheim. Ik zal de twee versies niet vergelijken,
maar het nederlandse boek als een zelfstandig werk be
schouwen. De verantwoording geeft aan dat veel verwijzing
en naar de internationale kontekst weggelaten zijn, met
als motivering dat deze het boek ingewikkelder hadden ge
maakt. Dat zie ik niet in: het tegendeel lijkt me het
geval.

dLverse stromingen

Het boek biedt vooral een kritiese, chronologiese 'bespre
king van de ontwikkeling van de antimilitaristiese idee
en binnen de kringen van anarchisten, marxisten en radi
kale pacifisten. De eerste twee groepen komen in Neder
land uit de Sociaal Democratische 80nd (S08, 1881) voort.
Dit is een van de eerste. landelijke socialistiese orga
nisaties van arbeiders en ambachtslieden. In hun akties
worden deze socialisten regelmatig gekonfronteerd met
onderdrukking en geweld van politie en leger. De duits
franse oorlog (1871) ligt nog vers in het geheugen en
de bewapeningswedloop die tot de Ie wereldoorlog leidt,
maakt het probleem van de oorlog tussen de staten het
grote probleem van de arbeidersbeweging. Voor socialis
ten is het leger de belangrijkste steunpilaar van de
kapitalistiese staat en is oorlog alleen maar broeder
moord der arbeidersklasse in het belang van het imperi
alisme.
In beginsel staan de meeste socialisten op het stand
punt dat het gebruik van geweld tegen onderdrukking
en in de revolutie gerechtvaardigd is.
Als de socialisten uiteenvallen in een parlementair
deel (verenigd in de SDAP) en een antiparlementair
deel (anarchisten, syndikalisten) heeft dat ook beteke
nis voor de houding tov. het staatsgeweld en de voor
koming van oorlog. De anarchisten kiezen voor direkte
konfrontatie met de staat; tegen oorlog willen zij dan
ook massastaking, kollektieve dienstweigering en deser
tie hanteren. Hun belangrijkste propaganda"organisatie
is de Internationale Antimilitairistische Vereniging
(IAMV, 1904 opgeri cht) .
De sociaal-demokraten (SDAP) kiezen in 1914 uiteindelijk
voor de nationale verdediging en daarmee voor het be
staande leger. Na de Ie wereldoorlog pleiten zij wel
weer voor eenzijdige ontwapening.

OorLDg en revoLut ie
De Ie wereldoorlog en de russiese revolutie (1917) hebben
grote invloed op het denken over het gebruik van geweld
in revolutie en tegen oorlog. Het boek beschrijft dan
vooral de diskussies bij de anarchisten binnen het IAMV
(speciaal de ideeën van Bart de Ligt krijgen de aandacht)
en de ontwikkeling van de marxiste H. Roland Holst. Hun
beider ideeën staan voor een ontwikkeling in de rich
ting van vormen van geweldloze aktie ipv. gewelddadige
revolutie.

De Ie wereldoorlog toont aan dat de arbeidersbewegingen
in de diverse landen nationalisties zijn. Een beroep op
klassensolidariteit is niet toereikend om oorlog te
voorkomen. Kennelijk is er meer rodig om internationale
revolutie te bewerkstelligen. Vreemd genoeg is dit niet
zozeer het Qnderwerp van diskussie van de behandelde
auteurs. De anarchisten weten kennelijk ook niet hoe
dit probleem op te lossen.
De geweldloze anti-militaristen binnen het IAMV verwer
pen de methodes van de russiese revo1utionai'ren; volgens
C. Wichmann leidt het gebruik van geweld tot teloorgang
van de idealen; ze zien in een revolutie'niet alleen
een politiek omwentelIngsproces, maar ook het ontplooi
en van de krachten van de massa's. Geweld leidt ertoe
dat alleen het eerste doel bereikt wordt, terwijl de
tweede stroming zelf onderdrukt wordt. C. Wichmann
vindt dat geweld veel te vlug aanvaard en gepropageerd
wordt door revolutionairen. Ook Bart de Ligt meent dat
er meer nodig is dan maatschappelijke revolutie; de
innerlijke wil om tegen te streven moet gevormd worden
en dat gebeurt niet met geweld. Voedingsbodem voor
deze reakties is natuurlijk de institutionalisering van
het rode leger in Rusland en de meedogenloze oorlog die
zij niet alleen tegen reaktionairen voert.

De geweldloze anti-militaristen zien hier het gebruik
van geweld wellicht te eenzijdig als oorzaak van de
verloedering van de russiese revolutie (H).
De ontwikkelingen in de Sovjet~Unie noodzaken tot een
herziening van het militarisme begrip bij de anarchisten.
Militarisme blijkt niet alleen een gewelddadig systeem
van de kapitalistische staat te zijn, maar ook van de

·sosialistiese·staat of welke staat dan ook. Voor de
anarchisten is militarisme niet alleen een ekonomies
verschijnsel, maar ook een overtuiging; die het gebruik
van geweld in maatschappelij ke konfli kten tot gevo1g
heeft. De afWijzing van geweld berust op een princi-
piële stellingname; ons doel, stellen de anti-militaris
tiese anarchisten, is van een hogere orde dan het stelsel
dat de tegenstanders verdedi gen. Doot met dezelfde wapens
als zij te strijden, hanteren we middelen, die ons niet
meer van de tegenstanders doen onderscheiden. Van meer
praktiese aard is de konstatering dat de moderne oorlogs
techniek geen zinvolle verdediging meer mogelijk maakt;
bommen, chemiese en bakteriologiese oorlogsvoering tref
fen iedereeen. Dit argument is van twijfelachtige waarde
aangezien elke oorlog altijd en overal smerig en geweldda
dig was. (H)
Voor de voorstanders van geweldloze aktie geldt veel meer
dat de middelen die revolutionairen kunnen toepassen
effektief en in overeenstemming met het doel moeten zijn.
De spontane militaire guerilla voldoet voor iemand als
B. de Ligt niet aan die eisen. Zo zij de tegenstander
zou kunnen overwinnen dan heeft een militaristiese orga
sitatie en - geest haar funeste werking.

honderd procent vvlnst

NOlil .... b ••tle vOlhoud.........11....O".l'wl"..I..." I ",

(M.. ",.". G"" d.n L.. ,,"'Il'I .. H""'.nl.. )

geweld loze aktieteorie

De nederlandse anti-militaristen probeerden in de jaren 20
en 30 tot een konkrete invulling van het begrip "geweld
loze aktie" te komen. Zij putten daarbij hun inspiratie
uit verzet in het buitenland.
Bestudering van de moderne oorlogsvoering leidt tot in
zicht dat de zwakke schakels in de oorlogsmachine in de
verbindingslijnen liggen tussen de industri!!le centra
en het front. Belemmering van sabotage van de industri!!le
produktie en van het verkeer en vervoer en de kommuni ka
tiemidde1en worden dan ook als belangrijk aktiemidde1
gezien. Maar ook de boycot van produkten, het verantwoord
produceren (niet in de wapenindustrie dus) het belasting
weigeren, de (massa) staking en in het algemeen zich
non Kooperatief opstellen, behoren tot de middelen van
de geweldloze aktie tegen de oorlogsvoorbereiding.
Al deze Meeën ,"onden uit in ,het plan van Bart de Ligt:
Mobilisatie tegen de oorlog(1934)
Een andere stroming die soortgelijke ideeen ontwikkelt
is de Jongeren Vredes Aktie (JVA). Zij steunt veel
veelmeer op de studenten en de i nte1ectue1en en heeft
weinig banden met de arbeidersklasse, zoals de IAMV anar
chisten. De JVA z,iet in dat weigerakties een weinig
positieve invulling van het begrip direkte geweldloze
aktie zijn. Afzien van een leger brengt bij de be
volking een gevoel van onveiligheid teweeg. Daar pro
beert de JVA op in te spelen met haar plan voor
"Pacifistische Volksverdediging": aktief verzet tegen
een aanvaller is mogelijk.
Al deze ideeen zijn zeer aktueel door de opkomst van het
fascisme in Duitsland en Oostenrijk (1933) en het ver
loop van de Spaanse burgeroorlog (1936-39). De laatste
was in feite de enige west-europese arbeiders-revolutie.
Als de spaanse anarchisten op de aanvallen van het
franco-leger met de vorming van milities reageren,
die later in een gewoon leger opgaan, wijzen vele neder-
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landse anti-militaristen dit af. Albert de Jong, een
toenmalig anti-militarist, verwijt de nederlandse anti
militaristen op zoek te zijn naar een zuiver, maar 0 zo
teoreties standpunt, met als gevolg dat zij in de praktijk

de revo1uti e ni et meer steunen.
In de 2e WO worden Nederlandse ideeen pas echt aan de
praktijk getoetst.
Dan blijkt de bevolking niet voorbereid op geweldloos verzet.
Desondanks zijn er vele indrukwekkende voorbeelden te
vinden: de februari-staking (1941), de (spoorweg)stakingen.
(1943)
Het boek besteedt weinig aandacht aan het verzet in de
2e WO.
Een van de vragen, die bij mij opkomt is: de ideeen van
geweldloze aktie hebben in de 2e WO erg weinig praktiese
invloed gehad (natuurlijk hebben heel veel mensen zonder
zulk een bagage verzet kunnen plegen), vermindert dat de
,,,arde van die ideeen? Of, algemener gesteld, is ge
weldloze aktie en haar diverse aktiemiddelen een goede
vorm van sosiale verdediging (tegen een binnenlandse of
buitenlandse vijand) of zelfs maatschappelijke verandering.
Dit is de vraag waarvoor aktivistenles ook nu staan.
In het algemeen vind ik dat de ontwikkelaars van de
ideeen van geweldloze akties te veel keken naar welke aktie
middelen ~ij konden gebruiken en te weinig naar de omstan
digheden waaronder die middelen gebruikt zouden moeten
worden. Opbouw van een zelfstandige verzetsbeweging moet
uiteindelijk tot gevolg hebben dat het politieke sys-
teem in samenhang met ekonom1ese krisis doldraait.
Konkreter gezegd betekent het dat er breuken bi nnen de
heersende klassen moeten ontstaan, die mede het gevolg van
verzet zijn. Onder die voorwaarden is maatschappij
verandering of zelfs revolutie m.1. mogelijk.
Anderzijds valt het principe van geweldloosheid in elke
aktie te bekritiseren. Dat het gebruik van geweld de
belangrijkste oorzaak zou zijn voor de teloorgang van ide-.
alen, wil er bij mij niet in. Er zijn meestal ook andere
oorzaken waarom revoluties "verworden'l. Het lijkt mij
ook onjuist te stellen dat er geen weg terug meer zal zijn.
Het geweldloos aktie-voeren berustte bij anti-militaristen
ook op het idee dat dit iets van een hogere morele orde
zou zijn: de beheersing van de driften zou in de geschie
denis steeds groter worden en geweldloze aktie zou daar
bij passen. Dit is natuurlijk een vorm van evolutionair
determinisme, die wat al te hoopvol is. In een samenle
ving waarin zoveel vernietigingskracht ligt opgeslagen,
is zoiets nog al wrang. Het is duidelijk wiens driften
de machthebbers gaarne zouden wil 1en beheersen en wat
een explosie van hun driftleven teweeg zou brengen.
Als we naar het verzet in de praktijk kijken, Zuid Afrika
bijv., dan zien we een gebruik van alle geweldloze aktie
mi ddelen (stakingen I boycots, demonstrati es, non-koope
ratie) tesamen met gewelddadige middelen, vaak door de
zelfde mensen.
De r:l!aktie van het staatsapparaat op geweldloos verzet
is ook van belang. Als er door de politie met geweld
gereageerd wordt op demonstraties, blokkades en non
kooperatief gedrag, dan kun je je afvragen wat de zin
is van protesteren op die manier. Dat hoeft niet in te
houden dat je maar op'gewe1d over stapt. De mogelijkhe
den van geweldloos verzet zijn immers groot: zeker als
je daartoe ook vernieling, sabotage en verhindering re
kent.
De vraag of verzet gebruik moet maken van geweld hangt
steeds af van de omstandigheden en van het eigen gewe
ten. Een zuiver (teoreties) standpunt is hierover niet
in te nemen, lijkt me.
Tot slot nog enige ppmerking.n over het boek. Dit werk
is alleen een geschiedenis van idee!!n: de grote afwezi
ge in zo'n boek is altijd het militarisme zelf(het ge
weldsapparaat en de militaristiese ideologie). Een
geschiedenis die dat erbij betrekt laat pas het belang
van de antimilitaristiese ideel!n zien.
De ideeën die ik in het boek aantrof vond ik inspire
rend. Ik kende er al een aantal, maar merkte ook dat
bepaalde begrippen als "direkte aktie" veel ouder dan
de jaren zestig zijn. Het is goed te weten dat we in
een lange traditie staan. De meeste aktievoerderssters
zullen het er wel over eens zijn dat wij onze akties
niet altijd goed teoreties onderbouwen. Vaak willen
we dat ook niet. Daar ligt het grote verschil: de anti
militaristen van voor de 2e wereldoorlog bouwden aan
mooie plannen, maar brachten vele van hun ideel!n niet
in praktijk. Het zou niet gek zijn als wij, nu, die
breuk een beetje proberen te lijmen: dit boek is een
aardig begin. Het boek is ook veel rijker in ideel!n
dan deze recensie kan doen vennoeden; het tweede deel
bevat bovendien een integrale heruitgave van de twee
geweldloze aktieplannen die boven genoemd zijn.

Menk
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Het zijn onvoorstelbare gekke woonplekken een inspiratie
bron en een ontmoetingsplek voor veel vrouwen met daarnaasr
het verzet tegen de waanzinnige (atoom) bewapening.

Natuurlijk; door verzet vanuit de bevolking kunnen
30% van alle amerikaanse legeroefeningen niet doorgaan
of mislukken daardoor. Haar wat voor üreenham ook
belangrijk is , dat duizenden vrouwen geinspireerd
worden door de onverzettelijkheid en de levens manier
van de Greenhamvrouwen • Daarom is het zinvol om
hier aanwezig te blijven ondanks barre weersom
standigheden (t maand kontinu regen) de minimale
woonsituatie, het neerkijken van dE:
plaatselijke bevolking op je en de bijna dagelijkse
ontruimingen. Tijdens de feestweken met veel midd1e class
women waren er geen ontruimingen, maar nu alleen
de dirty Greentlam women er zijn komen' ze
er weer aan: de vuilniswagen en het politie
busje.
De potige werklustige vui lnismannen rennen haastig
eerst naar de vuilniszakken daarna naar de slaapruimte
opzoek naar spullen om te vernietigen. De politie
kijkt beleefd toe, terwijl de vrouwen geroutineerd
de allernoodzakelijkste woonspullen. zitblokken waterketels
kistjes met etenswaren branhout e.d. nar· het kampbusje
brengen en inladen. Kinderwagens zijn heel praktisch om
spullen in en onder te zetten en snel bij een ontruiming
op te laden om dan weg te rijden naar de openbare
weg, waar het niet verboden is om te staan. (de openbare
Kooiweg is alleen·voor vredeskampbewoonsters verscheidene
malen verbOden gebied geweest) Dan zie ik de vuilnis
mannen met een zwart plastik pak van de overkant komen
Hé denk ik lijkt wel Woensdrecht platik,maar dan realiseer
ik me "at .het mijn eigen spullen zijn. (had ik na
opstaan in het busje moeten leggen) Ik ren erheen en
probeer het pak af te pakken, maar de vuilnisman
verheugd dat hij wat gevonden heeft en kan opruimen
en vernietigen wil het in de bak gooien waar de grijpers

knarsend doorheen draaien. Ik klem stevig het
pak vast en roep dat dit mijn spullen. slaapzak en kleren
zi jn! Jane Lorna en El i sabeth protesteren fel, dat
het verboden is persoonlijke spullen te vernietigen.
Ik probeer stevig het pak vasthouden de vui lnisman probeert
het los te rukken en in der bak te duwen.
DAn komt de politie erbij en moet de vuilnisman in
opdracht van de politie het pak in de wagen leggen, er
is beslag opgelegd. De volgende dag kan ik mijn spullen op het I

gemeente huis terugkrijgen. Waardevolle en persoonlijke spullen
kunnen twee keer per week terugeeist worden. Respekt en het
recht op eigen bezittingen wordt daar eerl ijker mee
omgegaan dan in Woensdrecht, waar we nog steeds niets
terug hebben van alle ontruimingsspullen van het
afgelopen jaar. Zeer waarschijnlijk zijn alle spullen al
lang vernietigd, waaronder dkens"honderden meters plasti'v
een twintigtal fietsen,twee autobusjes, post,kleren,schoenen
enz, enz,enz. Als het busje ingeladen is moet het van de
oprit afgereden worden en vertr.ekken vui lniswagen en
politiebusje naar ORANGE CAMP. ~..et,busje rijdt terug
op de vaste plek het vuur wordt opgepord een ketel water
wordt opgezet en even later is er koffie en thee.
napraten, uitrusten, lachen en het kampleven gaat gewoon
verder, bezoeksters ontvangen hout sprokkelen boodschappen
doen eten koken drinken schrijven lezen bandjes vlechten
bellen wassen douchen muziek maken lachen verliefd worden
kontakten leggen praten en een plotselinge inval voor
een aktie binnen de basis.

Nog twee uurtjes en ik krijg een lift terug naar Holland
Wil proberen wat indrukken weer te geven. Zit nu bij het vuu
op een klein stuk schuinoplopend wegberm met achter
me het hek van de basis en voor me een vrij drukke straat.
Opzij van me de oprit van de gesloten basisingang, waar
het kampeerbusje staat met daarnaas t de keukenspullen,
jerrycans, etenswaren in kistjes.Achter het hek dag en
nacht soldaten op wacht. Aan de overkant van de straat
steilsteil omhoog een stukje bebost openbaar groen
waar de vrouwen 'snachts ook slapen.
De shitpitt een gleuf in de grond is er ook. Daarachter
een luxueus patriculier golfterrein waar deftige
mensen hun ontspanning vinden. Dit is VIOLET GATE,
------ VIOLET CAMP--- een van de acht GREENHAM
kampen.
Waarom zijn er nog altijd vrouwen rondom de milli
taire basis Greenham Common? Twee weken geleden is
er een feest gevierd om het vier jarig bestaan. Maar
is deze vorm van verzet tegen onderdrukking door
machtsmisbruik (de alles vernietigende atoombewapening
is wel het voorbeeld) wel de moeite waard om feest
te vieren?

Greenham vrouwenvredeskamp

India en Pakistan zijn bezig aan een gevaarlijke ato
maire wedloop. Zoals bekend liet India in 1974 een
kernbom exploderen IIvoor geheel vreedzame doe1einden ll

India heeft nu 5 research 'reaktoren, die plutonium
voor kernwapens kunnen produceren; heeft vele kern
centrales en kan ze zelf bouwen en heeft een repro
cessing plant die plutonium uit het afval van kern
reaktoren kan schei den.
In reaktie op de indiase ontwikkeling van kernwapens
heeft Pakistan ook nucleair programma ter hand geno
men. Er wordt verondersteld door inlichtingendienst
en dat ze daar nu heel ver mee is. In Kahuta staat
een verrijkingsfabriek voor uranium; ook heeft Paki
stan een research reaktor en een reprocessing plant.
Allerlei andere materialen die nodig zijn voor een
kernbom die met uranium als explosief werkt. zijn
in de loop der jaren gepoogd in het westen te kopen
of worden nu zelfstandig vervaardigd. Zelfs halfhar
tige amerikaanse druk heeft Pakistan niet doen stop
pen met de verrijking van uranium boven de 5%.
India en Pakistan zeggen alleen vreedzame intenties
te hebben. maar houden beiden elke militaire optie
open.

Een merkwaardige brief van A.Q. Khan (Scîence 10
october I985) , leider van de uraniumverrijkingsfa1-------------------------1 briek in Kahuta, Pakistan, toont dit ook aan. Khan
is overigens dezelfde die bilj UCN in Almelo werkte
en er met zijn kennis naar Pakistan vandoor ging.
Khan reageert op een arti ke1 van het hoofd van de
IAEA die elk verband tussen een civiele en militaire
toepassing van kernenergie ontkent:
"zijn bewering dat er sinds 1964 geen nieuwe kern
wapenstaat is bijgekomen. ondanks dat nucleaire
technologie toegankelijk werd of verkregen door zo'n
3 dozijn staten~ staat gelijk aan het geven van een
schone lei en een komp1ete goedkèur;ng~an Indiaas'
kernexplosie van 1974. Blix (hoofd IAEA) bedriegt
zichzelf en negeert de harde feiten.
Van de nucleaire experts tot de middelbare scholier
weet iedereen dat er geen technles verschil is tus
sen een zogenaamd vreedzaam nucleair mechanisme en
dat afschuwelijke wapen van vernietiging. de atoom
bom.
Zou Rajiv Ghandi anders in het openbaar hebben ge
pocht in juni 19B5 dat India in enkele weken kern
wapens kan produceren?
Een nog luidere ophef over eigen kunnen werd gemaakt
door de indiase minister van buitenlandse zaken,
Khurshid Alam, die zei dat dat de mensen zeer bevreesd
zouden zijn als India mogelijkheden zou laten zien
zoals in 1974.
Je kunt kernwapens niet in enkele weken produceren
als je er niet al jaren aan werkt en de onderdelen
klaar hebt. Ooor dit feit moedwillig te negeren en
India ntet als deel van kernwapenstaten te zien. doet
B1ix geen recht aan het verdrag van de IAEA.
Waarom is hij bang het beestje bij de naam te noemen?
Blix is ook niet eerlijk geweest door niet duidelijk te
maken dat Israel een kernwapenstaat is. Hetzelfde geldt
voor Zui d-Afri ka.
Pakistan wordt door de kwaadaardige Indiase pers en de
bevooroordeelde westerse pers uitgekozen als degene die
ten koste van alles bezig is kernwapens te produceren.
Ons program is bescheiden en alleen voor vreedzame
doeleinden. Dat blijkt ook uit de herhaalde en oprecht
pogingen en voorstellen die door onze regering aan India
zijn gedaan. Zij houden in:
- Zuid Azie tot kernwapenvrije zone verklaren
- gezamenlijk het Non-proliferatieverdrag tekenen
- een bilateraal non-proliferatieverdrag tekenen
- overeenkomen dat een internationaal inspektie team

elke nucleaire faciliteit bezoekt in de twee landen
- afzien van het gebruik van kernwapens
De reaktie van India is negatief. omdat India niet al';'
leen droomt van konkurreren met China op kernwapenge
bied. maar ook Pakistan aan nucleaire chantage wil on
derwerpen.
Een land dat 11 jaar geleden een kernbom liet ontplof
fen. dat enorme voorraden van plutonium opslaat en
bezig is de hele wereld te bedriegen onder het mom van
geweldloosheid, fakir-achtig 'Ghandisme, had de moed om
met modder te gooien naar Pakistans' vreedzame nucleair
program. Wat wil de wereld nog meer van ons. Dat wij
onz.e eigen goedkeuring aan onze doodsverklaring geven?1I

ENGELAND

Een aantal mensen van basisgroepen uit o.a. Arnhem, Ede.
Amsterdam zijn bezig met het maken van een boek over de
basisgroepen II na de naamsveranderingIl dus vanaf november
183. Naast tekst zullen er ook veel fotols inkomen.
Er is met de basisoroepen heel veel gebeurd sinds Dode
waard en die veranderingen hebben in een stroomversnel
ling gezèten de laatste jaren.
Mede daarom denken we dat er toch veel te vertellen valt
wat het boek intressant kan maken.
In het boek wi 11 en we een aantal aspecten sterker bena-
drukken: (in willekeurige volgorde) .
Waarom kiezen mensen voor het model baslsgroepen?
Waarom hebben een aantal mensen ervoor gekozen om juist
te stoppen? op een andere manier te gaan werken?
Een stuk over vrouwenbas i sgroepen.
Een stuk over IIbonzen ll in de basisgroepen,
Stukken over dê 1angzamerhand bere; kte II proffessi ona1 i
teit voor wat betreft pers(benadering) en juridiese af
wikkeling van een actie. . . 11 .. 11

Stukken van basisgroepen die ",et zo ,n het 1andellJke
bezig zijn. maar wel veel ·p1aatse1ijk doen,
Een actie beschrijven, van voorbereiding. uitvoering t.m.
de nabereiding. (ja we kijken uit met wa~ we vertellen),
Dizzkuzzie-stukken over de naamsveranderlng,
Overzicht van axies (landelijk en plaatselijk) g~v?erd
onder de naam Basisgroepen Tegen Kerngeweld en Ml11tarisme

Eh... de rest ben ik even vergeten .•

We hopen dat veel basisgroepen stukken. verhalen. foto's
kritieken en steunbetuigingen op zullen sturen. Vooral ver
halen van activiteiten, dizzkuzzies etc. zijn welkom.

Verder is het altijd leuk als roeer mens~n zin hebben om
mee te helpen het boek te maken (het is nu nog zo'n mannen/
bonzen kl upje .... )

Even wat IItechniese gegevel'ls: We streven naar 100 pagina's,
A4 formaat, oplage van plusminus 1000, en we hopen nog
voor het ei nde va.n het ja~~Jt te komen.
Stuur je reacties op naar:-Huigenbos 440. 1102 KA Aldam. of
naar AKB Ede, postbus 8094, 6710 AB in Ede.

Axies in Engeland

Er vinden regelmatig acties plaats bij Britse Militaire
en nucleaire bases. Bij Greenham, Molesworth,{de kruis
raketten-basi s) Al conbury (USAF-Ameri kaanse 1uchtmacht
basis) Faslane, (onderzeebootbasis, waar onderzeeboten
liggen uitgerust met Polaris en Trident raketten).
Maar ook zijn er konstant acties bij Springfields (UF6
fabriek) en Capenhurst (Verreikingsfabriek a la UCN)
Vaak zijn er permanente vredeskampen of worden er tijde
ljike kampen opgezet. De acties bestaan uit blokkades, be
zettingen, vernielingen aan het hek. Het lijkt me dat de
hoeveelheid mensen die de acties dragen veel groter, maar
ook breder van samenstelling is dan hier in Nederland.
Een paar voorbeelden:
Het vredeskamp bij Mo1sworth werd in februari dit jaar
ontruimd. De bewonerssters van Rainbow Village, zoals het
kamp wordt genoemd, zetten hun kamp weer regelmatig op in
de omgeving en worden herhaaldelijk en met veel gewe,d ver
wijderd en gearresteerd. ''In mei echter maakte een positieve
rechterlijke beslissing het kamp weer mogelijk. Er lopen
eChter ook nog steeds j uri di ese procedures omtrent ontrui
ming. Molesworth was een slapende ba~ist er stonden alleen
wat gebouwtjes en rotzooi. Nu is het omheind, maar de kruis
raketten zijn nog niet;. ingevlogen, omdat daarvoor nog het
een en ander aan loodsen gebouwd zal moeten wordel'\.
Voor 6 februari 1'86 is er een grote blokkade van de 4 poor
ten van Mo1esworth gepland. met steun van de CND. Dit zie !
ik in Nederland niet gebeuren. althans niet gesteund door
het IKV of KKN.

Vlak bij Mo1esworth ligt de allesbehalve slapende Ameri
kaanse basis A1conbury. Op 23 september zijn er mensen
in geslaagd om op het zwaarbewaakte gedeelte dOQr te drin
gen.

Rond Greenham zijn er diverse groepen. (van de vrouwenkam
pen. maar ook gemengde groepen) "Cruise Watchers". die de
in-en uitgaande bewegingenvan de kruisraketten volgen.
(Soms verlaten ze de basis voor oefeningen) Volgens de
Amerikanen zijn de protesten en blokkades wel degelijk effec
tief en beperken zij de bewegingsvrijheid van de Cruise-kon
vooien. Afhankelijk van de te verwachten tegenstand bepaalt
de politie of een transport kan gaan rijden.

(införmatie gehaald uit diverse IIPeace News)
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