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Fred Gersteling

tot Europa beperken. Er kan ook met kernwapens, op een
russiese dreiging worden gereageerd volgens de "flexible
response': ook die staan in Europa. De zog. "Airland
battle" doktrine vereist de slagkracht om offensief
de 2e lijn en de reserves van het Warschaupakt aan te
vallen. Om de konventioneleoorlog in Europa lang te kun
nen voeren is het nodig reserve-VS troepen snel naar
Europa te kunnen brengen en gevechtsklaar te hebben:
hun materieel ligt al in de depots. De logistieke steun
en de beveiliging wordt door het ontvangende land zelf
verzorgd. in Nederland het Nationaal Terr'toriaal Com
mando. In die langdurige "konventionele" oorlog houdt
de VS de mogelijkheid om zog. taktiese kernwapens (bijv.
Lance-raketten en atoomgranaten met gering bereik en
tonnage) in te zetten. De russen hebben echter altijd
duidelijk gemaakt dat hun reaktie op hot gebruik van
kernwapens een onbeperkte kernwapeninzet is. ook op de
VS.

het beeld scheppen van een stelletje hopeloze gevallen.
zo'n manier van journal1stiek ben ik gewend van bladen
als Story.Privê. Dat je kritiek kan hebben op het BONK lijkt
meevident.Het best verwoord is dit in hei hoofdstukje waar
in Roger Vleugels ("De Amokmaker") zegt:" Je kunt net zo
goed roepen dat morgen alle stoplichten op rood moeten
staan. Dan draai, ik me liever nog een keer om in lIijn bed."
Maar voor de rest laat Roger zich niet verleiden tot uit
spraken die verder gaan dan wat er al eerder over AMOK be
kend was, en terecht l1jkt me.
Het hoofdstukje over hltt Platform van Radikale vredesgroe

pen is een beetje een allegaartje. Ook niets nieuws. of het
zou de uitspraak van Hans Wiébinga over Lubbers moeten zijn:
"En wat het proces tegen de staat betreft, dat winnen we.
als ze ons tenminste een redel1jke kans geven. Met staat
voor mij vast : Lubbers maakt zich schuldig aan een misdaad
tegen de vrede. 'Als er na de Derde Wereldoorlog nog een pro
ces van Neurenberg zou kunnen zijn. dan wordt Lubbers be
slist opgehangen". Ik weet het niet, maar heeft hier de pers
vrijheid opnieuw toegeslagen?

Op welke wankele basis dit boekje wel is geschreven blijkt
het best uit het deel over de "Ondergrondsen". Niet alleen
bleken de schr;jvers continue op zoek te zijn geweest naar
mensen die sabotage pleegden• geen enke11 ng trapte eri n.
Ook Onkruit weigerde. Wat nu? het meest smaakmakende deel
valt af. Geen nood. we doen alsof. We zoeken een stel ci
taten uit brochure's en blaadjes bij het beeld wat wij in
ons hoofd hebben. De inhoud is navenant onintressant.
Een echte konklusie heeft het boekje niet. Of het zou in
het begin moeten zijn waarin ze een 4-tal "friktte-punten"
in het funktioneren van de huidige radikale vredesbeweging
ontdekken:
- lIRadicale axies lijken een privilege voor vr;jgestelden",

"werklozen; uitkeringstrekkers". (on)Behoorlijk stigma
tiserend zou ik zo zeggen. Bovendien te zeer generalise
rend om waar te kunnen zijn.

- Er is "een gebrek aan theorie en strategie." Schrijvers
menen dat de strijd "van de traditionele radikalen was
verbonden met een uitgesproken socialistische maatschap
pij-visie." Dit lijkt mij op z'n Ininst gedeeltel1jk waar.
Er zijn er vanuit hun christelijke of ook burgelijk-ethi
sche alsook anarchistische beginselen geweest die dachten
de vredesstrijd dichter bij te brengen. Maar een autono
me beweging kan geen verlengstuk of mantelorganisatie
zijn van eèn ideologie. Bovendien zou ik op dit moment
echt niet weten wat de ideologie van de "brede vredes
beweging" dan wel is: christel1jk-soclaal-demokraten '66?

In wezen is het hier nooit goed. Als de radikalen zonder
omhalen zichzelf een anarchistlsch:revolutionair-socialis
tisch stempel hadden laten opdrukken dan heette het juist
dit dat tot een belemmering moet worden gerekend.
80vendien je kan geen platgetreden paden van de tactiek en
strategie bewandelen als je bezig bent nieuwe grenzen te
zoeken en die te overschrijden. je zoekt nieuwe wegen die
met de nodige fouten gepaard gaan.
- "Angst voor verdere radikalisering" .Maar verderop bl1jkt

dit meer te gaan over angst voor repressie. Iets wat me
alleen maar gezond lijkt.

- "Angst voor infiltratie en uitlekken". Dat is waar Wel
licht een van de weinige in dit boek.

In ieder geval geen must voor de boekenplank terwijl ook de
prijs f 19,5D geen lokkertje is.
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Wat wij Reforger noemen houdt in de jaarlijkse verplaat-
De redaktie van Afval heeft een nieuwe behuizing. We sing van soms een hele divisie Amerikaailse troepen via
zitten nu in Tetterode, Da Costakade 158. Het verbouwen Nederland of Belgie en Luxemburg naar Duitsland. Daar
van de ruimte heeft ons enige tijd gekost, vandaar dat vinden dan de eigenlijke troepenmanoevres plaats onder
het nieuwe nummer 32 in februari uitkomt. een of andere biezondere naam. Reforger staat voor RE-
Misschien ook daardoor heeft de regering nu kans gezien turn of FORces to GERmany. De verplaatsing is een test
haar finale beslissing te nemen omtrent de plaatsing van de transportkapaciteit van de NAVO-strijdkrachten
van 1,2,3 .... kerncentrales. Hoog op het lijstje staan en verzet tegen die oefening is er dus een wezenlijk
Borssele, de Maasvlakte en de Eemshaven, maar de Noord- onderdeel van. Dit alles is te lezen in het eerste
Dost Polder en Moerdijk zijn nog in studie. Lijkt het pamflet van PMlK-noord (Groningen, 050-120192). We zul-
er op dat er nu her en der kerncentrales zullen komen hieronder een samenvatting geven.
in de toekomst? Er zijn natuurlijk nog vele mogelijk- 8egin '85 ging REFORGER door Nederland. Het is de pro-
heden tot direkt verzet, maar het valt niet te ontken- cedure om dan zoveel mogelijk gebruik te maken van bur-
nen dat dit van kleine groepen komt. Daarbij nog steeds ger-voorzieningen, want dat moet in krislstijd ook. De
echter gesteund door ee meerderheid van de nederlandse militairen landden op Schiphol en Zestienhoven, militai-
bevolking, wat voor gechoochel men ook met statistiek ren verbleven in loodsen in de Coenhaven(Asd). Het mate-
uithaalt. De AKB is niet de enige beweging die zich rieel werd met 2 burger-vrachtschepen en 1 militairschip
gekonfronteerd ziet met de autoritaire en wraakzuchtige aangevoerd in Asd. Vandaaruit werd het met 23 treinen
macht van deze rechtse regering. Na de hoogtepunten van naar de Bondsrepubliek gereden. Na afloop in februari
het verzet in het begin van de jaren '80 moeten we weer werden de (nieuwe) depots in Coevorden, Vriezenveen en
zoeken naar nieuwe vormen. Dat kost helaas tijd. De basis, Ter Apel met gebruikt materieel gevuld. [n Ter Apel bijv.
groepen houden i n i eder geva1 1 of 2 maart weer een dis- 1400 voertui gen.
kussiedag. Voor meer informatie Fred: 085-514569 of Wil Dit jaar gaat men dus voornl. door Belgie en Luxemburg
08303-15073. en zijn de oefeningen in Duitsl. van 18-27 januari. Wel
De naaste medewerkersters waren deze keer frédérique, komen er 600 VS-militairen naar Ter Apel en Vriezenveen
hans, fred, nicky, peer bert en henk. om voertuigen voor de oefening op te halen. Na afloop ko

men er dan 1800 Amerikanen naar Nederland om de spullen
naar Ter Apel en Vriezenveen terug te brengen. In totaal
zo'n 650 voertuigen. Het materiaal komt per trein uit
Duits1. naar Coevorden .
In Nederland en Belgie ligt nu voor 2 divisies materieel
en munitie opgeslagen. Het telkens meenemen van spullen is
dan ook voornl. ter oefening.
De volgende Reforger (no. 19) vindt waarschijnlijk in de
herfst plaats en weer in Nederland. Dan zullen ook mis
schien manschappen en materieel in het noorden aankomen,
wat gebruik van de Eemshaven en het vliegveld Eelde in-'
houdt.
De dri e depots i n het oos ten behoren met de depots in
Eygelshoven en Brunssum tot de de materieel- en munitie
depots bestemd voor li VS-divisie. (1 divisie- 18.000 men
sen). Deze depots zijn in de jaren '80 ingericht op ver
zoek van de VS.
Coevorden bijv. is ideaal omdat er een direkte spoorver
binding is met Nordhorn, Duitsland. In de loodsen vinden

~:i i ~ö~te~~ ,z~~~~hi:~~~ns~ane~~ed:~~~e~s~~n~~w~~~~rs,
1/3 divisie. In bunkers kan 4500 ton munitie worden op
geslagen (kogels, granaten, raketten). Er is een afspraak
met de gemeenten dat er geen Atoom-, biologiese of che
miese wapens liggen. Maar die behoren wel tot de uitrus
ting van een VS-divisie. De bewaking van de depots is
in handen van burgerpersoneel van defensie.
De inrichti~g van deze depots maakt deel uit van de op
voering van de sterkte van de konventionele bewapening.
In de strategie van de 'flexible response' is het de
teorie eerst een konventioneel antwoord op de· russiese
dreiging' te hebben. En bovendie"2l de VS de oorlog

~È~'::':Q f~ WloIfNCOWf
~ ••,~._. ,..,.-"..",....1.~~

REDAKTI E: Hans 020-922653
Henk 020-768974

BARST Vf BOM??????
Onder deze titel hebben Flip ten Cate (ex-V.D. en Plat- ~~~~::it~~~i~~ ?~e:e~eO~:~k~1:~~~~reO:ieZ~~..r~~~nw::n
form v. RadikaIe Vredesg':'OOpen), Cor Groeneweg (journa- niet alleen gericht tegen het BONK maar evenzeer tegen de
list Volkskrant) en Jurjen Pen (advocaat voor o,a.radi- basisgroepers. Een dergelijke redenering zet hem neer als
kale axievoerderssters) een boekje uitgegeven over" het hoeder van zij~ schapen: de vredesbeweging. Buiten dat in
veranderde gezlcht van de radicale vredesbeweging". de start va.-fiet IKV het juist de Katholieke kerk was die
Naast een wel heel summiere inleiding over de vredesbe- van een eventuele inbraak beschuldigd kon worden. vindt
weging vanaf 1937 tot 1973 en een inleidend verhaal over ik een dergelijke redenering angstvallig dicht bij het
hoe de axies van Stop de N-Bom de stoot tot de oprich- "vrijhouden van vreemde smetten" komen. Juist datgene wat
ting van de brede vredesbeweging gaf, het juist het ont- schrijvers van het boekje Hans laten vertellen zou de
staan van Onkruit de aanleiding was voor een verstrenge- legitimatie van deze bevreemdende opmerking van Mient-Jan
ling van radl.kalere aktievoerderssters uit de hoek van kunnen zijn. Om maar eens en voor altijd van dat gerotzooi
Onkruit,AKB,vrouwen- en kraak-beweging "Een bont gezel- af te komen wat de plotselinge "verbreding" tot antl-mili-
schap ontevredenen." Bestaat het belangrijkste deel van tarisme betreft wil ik er op wijzen dat al van ver voor
hètboekje uit een' serie portretten van groepen en per- het bestaan van het IKV en het KKN het de AKB was die aan-
sonen die volgens de schrijvers deel zouden uitmaken dacht vroeg voor de tweeling-relatie tussen kernenergie
van, het veranderde gezicht. en kernwapens. Dat veel AKB-ers al lang betrokken ,waren bij

, anti-militaristische cq vredes-akties, alleen gebeurde dat
Een deel van die portretten kunnen we gevoegelijk over- niet onder de naam van de basisgroepen. Na het tumult van
,slaan: D.Prins van Zwaarden en Ploegscharen (Waarover
J.Peneens zei dat het eigenlijk een zielige man is). Dodewaard '81 is nog op een landelijk overleg gepraat over

welke onderwerpen op het overleg aan de orde konden komen.
~:ri;a~ljmo~~~i~~l~ju~~~n~~~~ ~~~~c~~e'f'~;k~o~~s~~- Hieruit bleek dat vrijwel iedereen naast anti-kernenergie-
boekjl' opgenomen omdat hij ooit eens van plan was om strijd ook anti-militarisme tot het basisgroepenterrein
een aJtie te beginnen:Hij wilde IIde mensen waarschuwen vond behoren. Dat daar niet veel uit voort kwam buiten wat
tegen de bom.Met: juljana. l' Maar dit werd dus afgeraden sporadische iniatieven als de munitietreinakties" heeft eer-
door pd. Verkuyl en M.J.Faber. Met respect voor Piet der iets te maken over de Babylonische verwarring over hoe
Nak maar waarom wordt hij in vredesnaam ten tonele ge- na '81 wel of niet verder te gaan. Blijkbaar bleek in '83
voerd en nog wel onder het kopje "De Volksmond" .Ook het het moment aangebroken te zijn om ook de anti-militaristie-
portret van de Franclscanen (De Maarbidders bij Woens- se strijd binnen basisgroepenverband op te nemen. Wie daar
drecht) kan ik met de beste wil van de wereld niet zien ~~te:~a~~i~~}~fnr~~ru~~m:~~ ~r.:~k~~t~~c~a~~ ~~i~~ V~~~i.
als het veranderde gezicht.Een portret van de "Weerbare
Geweldloze" Luuk Zonneveld is niets anders dan het por- In het hoofdstukje over de Slappe Hap mag Peer de Rijk aan
tret van de verandering van puur ethische pacifisten het woord komen. Hij vertelde me hoe de interviewers tegen
in meer praktische geweldloosheid, waarbij het radika- hem zeiden dat hij alles mocht zeggen, zelfs dingen waarvan
l1sme van Luuk niet veel verder gaat dan belastingwei- hij zou denken dat dat wellicht toch te radikaal zou zijn.
geren, andere axies hebben niet zoveel zin. Terwijl het Veel van wat hij verteld heeft kwam dan ook niet in het
stukje over de 50+ tegen kerngeweld ook niet direct kan boekje terecht. Wel natuurlijk een stukje over waar basis-
worden beschouwd als het 'verhaal van de op de barricade groep Slappe Hap hun geweldsgrens legt. Overigens zal je daar
staande voorhoede( of zoiets). geen uitspraken vinden waarvan je rooie koontjes tijdens het
Resteren een 6-tal andere hoofdstukjes die respectieve- lezen zal krijgen.
lijk gaan over "Oe basisgroeper","De Slappe Hapll,IIDe Zeer kwalijk acht de manier waarop de schrijvers Peter Cus-
Bonker" ,"De Amokmaker". "De vertegenwoordi gers" (Platform ters van het BONK persoonl i jk wi \ len (laten) treffen. Ze
van Radikale Vredesgroepen) en "De Ondergrondsen". doen dat via het stellen van vragen aan Mient-Jan wat hij
Als basisgroeper is geportretteert Hans de Jonge. Bui- van bepaalde personen vindt:

ten het deel wat over Afval gaat,en waarbij de oplage- "Custers van het BONK?"
cijfers toch wel wat lager zijn, is ronduit stuitend de "Ik (MJFaber) had hem nooit gezien, maar kreeg met hem te
volgende citaten van Hans: "In de zomer van 1983,... maken toen hij in de cel zat in 8angladesj. Ik zat in de
onstond een limineus idee. De Jonge wilde de activitei- x-v Beweging, die projecten financierde in de Derde Wereld
ten van de AKB uitbreiden tot het gebied van de vredes- en was als zodanig voorzitter van een werkgroep die zich
beweging: die stond immers in de volle aandacht. Dat zou met dat land bezig hield. Daarin zaten ook mensen van
vast het aantal actieven weer doen toenemen." En:"Hans Buitenlandse Zaken. Zo raakte ik betrokken bij de pogingen
de Jonge: Het was natuurlijk opportunistisch om ons met hem vrij te krijgen. Toen hij vrijgelaten was ontmoette Ik
anti-militarisme bezig te houden." hem in een Chinees restaurant in Utrecht. Ik verwachtte
En nog een stukje verder: "Dat Hans de Jonges idee aan- dat hij mij zou gaan vertellen hoe het hem rond zijn vrij-
sloeg bij de rest van de basisgroepen is wel zeker. Al lating vergaan was. Maar het ging over êên van zijn nieu-
spoedig noemde Afval zich het blad van de basisgroepen te- we akties. Ik weet niet meer wat, Ethiopië of zoiets. Dat
gen kerngeweld en militarisme, en de groepen begonnen sinds kon gewoon niet. Zo'n type mens".
januari 1984 steeds fanatieker acties tegen militaire ob- In het hoofdstukje over "De Bonker" wordt dat nog eens
jecten te organiseren; .. " Dit is 'Op z'n minst een grove smeuig overgedaa~: "Dan te bedenken dat ooit minis~er Van
verdraaiing van de geschiedenis, en Hans zelf zegt dat hij der Stoel van Bu'tenlandse Zaken zich persoonlijk ,ngezet
hier onjuist geciteerd,is. hee~t om Custers ui t d~ cel te halen.....etc,etc.. " .
Het is daar m zo kwalijk dat in het hoofdstuk waarin Mient- Zo,ets maakt een boekJe wel "vlotter" maar op deze maRler
Jan Faber zijngal mag spuwen· over de radicalen zegt: laat je je als schrijvers ook kennen. D.w.z. door groepen
"De radicalen proberen bij ons in te breken. Zij komen van gelijk te stellen aan een aantal personen, kan je altijd
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"Ik ul ollos In het werk stollen .. het jar .. looge 
bu1ten-91rl ... nb1r"t! vtntt 011 t.e rtlten tn Hft ~r1e
•nU.1,.. _.rderhefd. • 
Het ts Hn zin dit zo op ttn verk1ez1"?safftc:he van 
~·cht welke part iJ hn. o .. r '-rt Ie donk ik ook. 
O.n wht.en we de ttht nur wurdt U schatten. 
HIJ staat ochtor In Hn rondbrief van NllteyDefensle, 
u1~9un o•vur 2 ... n6tn geleden en verzonden u n 
100 plaatselijke en 30 landolijke o~tnhotlos. Het 
gut om "" verk1ez1ngshllptgne tfjdtns de 2e Ko•r
vorkluln91n In •I '86. De ekt Ie krijgt ... logo en 
een eigen briefhoofd: "STEM TEGf:N ~ERHENERGIE" .,.t een 
heus rood potlood erbiJ dot I.p.v. een blonko hokje 
Mn hokje "t een lachende zon wt l g11n fnkleut'en. 
TegelijkerliJd h do brltf eon oproep een ellen dlo 
aan deze kulpagne ... wt llen werken. 

Ven de strekk ing von dtzt brief geH ao'n rodl 
hle ttndtn5•verendt ring uit dat. 11t het bedrttgend 
vind. Bedreigend en nolef. 

NEK SL AG 

Bedreigend omelet, els do AK8 dtre k...,ogne oppokt, 
dit de definltlevt nekslag ven ton brodt, lendoHjko 
AK8 zol zijn, voorzover dit btwging nog stulptrekkend 
~staat. Ah een bwf91ng er-tM ovtr9ut 011 hur uies 
te konnnt,..rtn op 4- Jnrlljlcse 2e k.,..rverldezingen 
houdt hel beshansrecht ven dlo btwtglng op, 
Zt verdtent het. woord beweging niet want ie bewe~t 
niei Mttt. mur Uturt ••t c•lvfnist.tut hand ttn 
hokje in tn houdt daanntt op •t nadenken. Nu zet tlt 
zowtuo •1Jn vrugttktns btJ het gun nur etn st . ..
bus,..,,. als tlt dat uH ntllll van etn btW9ing zou 
doen. voel tk d1t a1s hutchel•rtj tn vtrr•ad wtn de 
bovenst. planlc. 
Maiof Is hot notuurliJk ook. Politiek Is een spel on 
de beslulho,..lng h niet ofhonkolljk van do eerlijk
held van dat spel. Hot Is toch 41 todwaas .. t• hoj>en 

~:!d::·~:n~=~j ~~:~.~ e!':•r.e!~.~ ::~~:! .. ~:;;sh:!s 
do kruhTtkotton t091nhoudon? l Mot ollt go0f90nho1d 
voor Joop don Uyl h hij wil d091ne die al un het 
e ind v•n de jaren '60 - 111t de ovtrhigingsltrlcht dte * etgtn ts - vurtg p1t1ttt voor _.,. ._er·M'riergte '" on• lon~. En don, ils hiJ k .. t. ".t do holt P•dA 
achter hM un. r•rend s ... n .,.t wte •. o •• wte. dal'l 

~:~~~~k~~~~~:1t:: ::\:: t:~:::;!~H:~ :'t!~n 
centrl1ts. En els de raltttten er dtn ntet lco-ef'l. 
kCifllen er <hts wel 2 lctrneent.rtlts Nl tnltlusttf ten 
50-Jur bestendigt vuflnlsbtk. 

Wtnl 1edtreen vtndt nov stet'ds rtkttttn en9er 
d-an kerncentrtles. Alsof dit ltruhrtket.t•n btj Droste 
wor"dtn geeukt.. En t l worden ze lO • van plut.oniu• 91-
NoU, n0g meer worden ze door politiek g-okt. 
Als Nederlood zo duideliJk to konn .. 900ft Mt U 
werken &af\ de e"port. ven verr1Jkl uron1um, dt tat.
st.andkom1ng van Kelhr, de levering (van 9r1tU1ttl 
GHrts.em6?} un dt Superphén1x. ga je den els beweging 
oan Den Hu9's voeten liggen bidden en SMken?? 
Of hot je 11 111vtr in hun ttgen vuil rondwtnlt1en 
en zoek jo daar •eer een Mweging tijn .oet. aan de 
wortels. oen de buis van hot kwaad! En dat heeft 

niets t. aaken -.et "leve de wiJk • ... r ik w11 ook op 
ilnër.lljk nivo". Het tegendool zelfs. Ik voel M eon 
stuk .. chtlger. zittend voor t...,. •olgelodon UF6-
vrachtwogeps. die door jouw Stlllptlt fys1tke llnwtZI9-
hefd niet verder kunnen rtjden. doft Ml •'n apandotkJt 
op het Si Menhof. Jk .oet. er niet un denke.n. Al1of 
het 81n.Aenhof "hndeltjker" h den un snelweg. 

Wier het op nHr ka-t h dat je zegt: "nou brave 
jongens tijn hoor, dan stea ik op jouw ptrHJ"'. 
Doodtonde van de energie. OCI •ar helefNal n1el t ·• 
s.prelten van het moe1zao• \t'trvurde geld dot nu ploUt· 
Hng zal verdwijnen in 4 ... kleurerl-91ana-pubHkAt.ie' o. 
eens wat te noetnen. En IlOgen wiJ strolts doodvrftztn 1" 
Moêrd1Jk of wie weet 8orsse1e .adat er geen geld h 
voor een goeie tênt of aggregaat? 

Maar wft is "w1j"? We wordc11 atngl'du td met "d•9-
dromers" en als Je de verwijten koab1 n~l!rt. il;rij~ ja 
"tnarginale dogdrCI'IIers ... Het Hrsto 1s een ltbu•tk 
geval von zoals de waard ts vertrouwt MJ zijn c;~aston. 
wont wat is er nou dr(I!Mdger don ten jftet tt gun 
zitte" wachten en dan in te vullert "oh je, det wou Ut 
ook nog e"e" zeggen: Uc ben tegen de nhw~ kert~can
t.rales". 

En •arg1naal1 Ac:h. dat ts 1o'n leuk lreoct- woord en j~ 
kunt het, nu het 'in' is, voor b1Jnt o1l les ~tbrutken. 
"01e b•sis9roepjtts hi. •eh ML ts Wf!:1 la.ult hoor, ~•r 
't. is zo .arg1neal h41?0 

Kirginale dagdr~n. dus. 8orsse1o, Oodo.oo1rd '80 '" 
'81, lfjpo, V elzen, ..."lt loblokkodes, Gll>o·~IJ••· 
Volkel, 1/oensdrecht, AlDOlo, Moe•dljk, d• prlkul ... 
de çeheilllt axtes.. dt vele 9«P1ancle t•l•5 •.. gh.ltren. 
vandaag • .org•n. t .p.v. in •t '86 ••• aargina le t119· 
4 .... riJ1 

Uof Hi....,jur, •chonk a l j diL Joar eow lg· 
durende .._rgi na1e tdetin opdat U: noott nur het 
SimM'nhof hoef uar altiJd n.or de.,,.~ 1M9 en 
's nachts een bu11do7er onUaar 1N9 .aken dt• htt 
pad voor een haer1tjke-·nteuw-wtreld-ce.ntra1e flOOt 
efftntn. Schftnk a iJ H~ver 9H" digÖn:JIIItn. -i11r ~b 
ik 9tt..n t1jd t~e.er voor. •ur 's. n•chts t1J" .r.o wOH;Qfl. 
hoe (lxi"'JerliJk?) onge'-ru100r hoe boter! 

I t word een boHtje cynies ••ar dot. llo.t omelet. H 
n1et weet hoe we deze b1nne"1endse sockeurtn9 moeten 
lij•en, en zelfs niet of we deer- nog ztn en t iJd ~t()('lr 

hebben. Nu het. er op aauko11t. ho H~n we ons. ze I f • h 
AKB erger u1t dan het ptrftkte lnflltr6tlt •yat•• 
ooit. zal kunnen en dat h toch wel heol erg t.rtut. 

Toch bon Ik ni et zo s0111bor ols heL lijkt. Ah 
een heleboel ntens•n. op een he1ebo•l e·tgt" •enteren. 
inventief hun e_xies voof"bereiden en !'1tt le hng uH.
stellen krijg je Hn soort •aulen-.ffekt. en toth 
bekend van mazel en: deer valt nteu legen te doonl 
2• geen PO.$ ·weg ah het vh·us btstl'"eden ''I 

TRANSPORT AX1fHANVBOfK 
IIISE hftld d1t jur von 15 t/n 11 Hov-r hoor lnter
netion•l• vergt.del"tnt tn het tuiden van L111burg. 
Als "" vtn de vttl'" onderwerpen ...... transport als 
behnc;arfJk oodtrwer~ nnr voreft. Hitronder een verslag 
vtn de werkgroep .. t dt ltoftkrtte voontelltn. 

Volgens het IAEA (lnttrnatlon .. l Ato.. Ene~it 
Agenhchop, llonon) vindon er por j .. r 9 e11joon nuklt
tirt t .ran.sporten over de .,.,..ld phats. Atngezftn 
velen dtlrvan tnternat.ionale transportAft zijn. is 
tnte:rnetton•l• aen,p.~k durven den ook wel op zijft 
pla1ts. 
In de .,..rk9roop wrd bos loton dat Un vu do voor
stellen, r~l. het. saeenste11tn ven een i nt' l tl'"ansport 
••h handboek. utt9fvotrd 911t worden. Mat.triaol o;oor 
d1 t "Hot Caf'90" htndbotk tal worden verz ... ld tn or-
redttttrd door Mf1es Goldsttck utt Vonc-ouver, C.antdt 
(wur heel e.rg vnl urtntua tnnsporte-n pl14tsvlnden). 
Hot boek eoet het volgende gun bevatten: 
• hoe '" •••r ltdjg Jt inforutte over tf"anspOrten 
• beschrijving van tl gtdeM exits tn l xia-netwerken 

• !,:~o::~d:~•;1ZO:.!o o~t :re• ~~~ :;.ï:n t:1j~!~n 
vervoer van ~.,..,....ttrtoal 

* infonMtfe over bedoeling vtn het transport, routes, 
ve111gheidsvoorschriften. etikettering, gevaren etc. 

• kaerttn .et belangrijke rout•s tn havens 
• zwart-wit foto's van tkties en t.ransportkolonn.es/ 

schepen 
• Kopttin van kontrlktt n, rqerfngsvergunningen, 

vrachtdok..-ntefl 
• kontaktadronon in elk land, die spoelflekt lnfor-

tnetit kunnen geven 
Ook voor Ntdorlond zou dit wursch1jnlljk oen utterst 
bru1kbaor gereedschap z1jn, eongelten trensport nog 
steeds de zwakste sc:halttl is binnen de lctrMnergte
cyclus en die cyclus or lt911fjkortfjd volledig op eon 
9f .. Un h. S.h.alvt van tn nur A1 .. 1o, vinden e,. nt
tuurlijk venuil el k kernenergl ... lnotltuut tttr rogol
Ntlg tro~>Sporten pl11ts . Eon hele bolengrijke 1s bijv. 
de traft1portketen tussen ontt onderzoehrtektortn 
(Delft on Wageningen) .. Potten aoot do Savennoh Rlver 

tlant 1n de VS, waar van onze btst.r .. ldt brandstof· 
stnon dlreH plutoni.., wordt g-okt. bestod voor 
de Alternaense- kernkoppen. 

W4t leuk en verbazend wu. was hoe •t naMt dt 
Australiërs ff\ Canadezen reagetrdtn oo het Uf6 blok· 
kade •erhaol biJ Apeldoorn en Al• lo. Olt vondtn zt 
prachtig en raatten er niet over u1tg•vreagd. Zt vt,._ 
baasde-n e r t1Ch voc,.,l over dat Mt reht1tf zo 
siapel 1n elkaar te zetten wts tn ook veel t•ndtc-ht. 

!~~~o~~~~,.~~ ~ =~~~~ ::kt:•~,.::~:rtte t t.. 
Alle •nstn t:n groe.l>tn worde-n •t kl• gevna9Cf 

al het aoge:lij1c:e inf~teriatl t-•·•· tnnsporten t n 
hun l•nd of r"ecj1o op t .t stur"t.n near htl vol9tndl 
odl'9• en durbij oltfjd 1 kopie zelf to houden OOIIdot 
tUles' post "f!98lMati9 geop41.nd en so.s 1n blsltg 91no· 
•n wordt .. 
(de 1nfon~At'fe .. 9 1n de telen Engels. Fnns. Outts on 
Spun• zijn: de Hederlandstolfge ln(o,...tlo kon
indien nodig - neer WISE (t.o.v. frld6rlque) wordon 
gestuurd voor verteHng) 

1111os Goldstiet 
Hot C"go Project 
Box 3183 

~=V~~~ M· 
Te 1: 604-936.3104 

lars Meigaard van de OOA-blblfothook in Kopenhagen 
{Qrgonlsatlonen t11 Qplysning ,atomlcraft • oplysning 
is 1nfo....,tlo) bood In deulfdt .. rkgroep eon ollo 
tnfonaat1e over het Mont louis ongeluk te doltu•nt•ren, 
vooral over de •nier woarop infonut ie (•n nitt .. fnfor
.. tlt) over hot ongeluk werd vrljg-von. Olt projekt 
kin wordon ondersteund door dt~elljk ,..torlool op te 
sturen near: Lars l1elga1rd, OOA-blblfothook. ~sgodt 
19, OIC-2200 Kopenhegtn-/1., Oono .. rktn. 

Tenslotte k•u von het veker ge:n_o..S. idee YOOr 
een 1nterntt1onaal t h,....systew nog n1•t zoveel 
terocht door de lnv-fkkoldheld durvon, wol n1ot weg-
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WACKfRSVORf BFZFT 
Oe voorgenomen bouw van een opwerkingsfabriek fn het 
~Ierse llaetendorf fs op sterke tegenstond gestuft. 
Ot bezetting von het ter,.,in onhngs is doal"ian het 
-st recente voorbeeld. 

De febrlek gaat een .,.gsel van plutonl...oxide en ure
niUlOOxide prodllcei"C>n; daaoi>lj wordt ook nog een brand· 
stofstovenfabriek gebOIMd . Oe opwerkingsfabriek gut 
gebruik ... ken van net PUR~X·procêdé . Oe hoofdkonstruk
tie ..,.t In 1987 beginnen rn In 1995 wl 1 lllt!n de hbrlek 
In bedrijf hebben. 
In ougustus was er el e<!n zcooerka"'') en een cle<lonstratle. 
Een betetting ven het terrein (een bosgebied) werd op 
gl!"elddadlg• wlju door de polltie ongedaan 9""'ukt. 
Op dit k .. p waren de verschillende groepen van de duit· 
•• antl·k•rnenerglebeweglng aa-zig: autonooen, Bürger
lnltl~tiY1!n Ilokale groepen o.a.), GrUnen en andere 
11illeu-aktiv sten/es. Oe be!ettingsaktle werd voorrw•· 
lijk door •net tuig en andere chaoten• ondem-n. 
VolgenS. de dultso AK8 Is de opwerkingsfabriek het .. est 

r.~·r~~ ~~k~.~~ !~· k~::e":'~i~~~deto!.~~e!O:~n-r:~r:;:!-
tleve strallns blootstellen: - de fabriek blijft oltlj4 
eon gevuriiJko st~llngsbron; - de -rklngsfabrltk 
lost 'het problee•' van ~et radio-oktlove afval niet op, 
u venwerdort de hoeveelheld afval juist. 
~et Y1!rzol is doorbij nfot gebleven. Afgezien van ,.__ 
sto·atlu In de relt van Duitsland was er op 12 oktober 
In I&Y:htn (de hoofdstad ven Beleren) een deolon.stratfe 
ven :iO.OOO etnstn, georganiseerd door een toall tie van 
antl-kem<'ne~legroe!M'ft, De deolo zelf wrd niet ver· 
stoord, .. ar de poll tie gebruikte later haar provobtlo• 
on lntleldotlt'-•rstnaal 011 ekstuses voor geweldsgebNi k 
to ~1\ben. 's Avonds werden ~ 200 I:I!Men gearresuerd. 

~~~::;~n
1
!a~~.~~~~: :"l:!~gt~I~~~~~~~Jente '""t 

Mken. Ooarttgen Is op Y1!rsch11lende Mnler aktie ge· 
voerd. ~n werden geblokkeerd 011 de werkll•f tegen te 
houden, In de .._., bouwde '""" button. Zaterdag 14 de
~r was er ten grote deB>nstTatle (40.000 100nsen) , 
gevolgd door een bezetting van ~t terrein door JOOO 
Mnstn . Eerst leek het alsof de polltie dit toltreerde, 
oo.ur toen .. andlgs vele 100J1$fft verdoenon waren. zette 
de polHit •er don 2000 -stll (van de grens-kl ng 
en de Sonderelnnutcw:nando's· soort IE) In 011 de res· 
torende 1000 bezetters te Y1!rvfjderen. Er werd daarbiJ 
gebruik geooiakt van knu!l!"!ls en cs-gas (chelrfcal •oe) 
tn onder liJfeliJk ~,d, '>*rgens werd het hutten· 
óo11> -1ngeld. SOO eon••n zijn toen gH,.,.,.teerd, h1.11 
vlngtrafdruktn, personalia en fotoos zijn van hn ge
•-•· Tegen de avond zouden de ~~testen weer vrijgelo
ten worden. 
Oue ve".ljderlng van het terrein Is geen eehte neder
lug, want vele nlt- eedestanders onder de plaatse
lijke bevolking ziJn geworven en de polltie en de bel
ers• reg.ring hebben zidl net ~t groffe geweld toch 
vergolot>peert. 

Vtl"iOlg nn dit artikel op pegina 4. 

nttllt. dat. ze~er landelijk, zo'n systeetl vdj tntHe
lIjk aelf door groepen en •nstn I engs oen route kon 
..,rden opguet. 

En ah er dan straks toch Qebouwd gut WOI"den, 
lijkt ook dat bouw-transport een dinkbare zwokko 
schakol In hun kem-dro .. pje. Oenk un die gl9ontloso 
hotveelheden bou..aterielen!, voor. een dHl van eigen 
bod ... voor 't andere •~ternachli9ft 1 de.l utt 'llhsch1IH'I 
Zwde,.l, OuHsletMJI, 1n ieder geval "er genoeg a. te 
kunnen k.ieun tussen heel wat kil011111terpa1ltjesl 

fridirlque/IU SE 



fNS BUNKfRBfZfTTING LOPIK

Nadat het werk op 21 december gestopt was begon er op
24 december een nieuwe terreinbezetting. Oe politie
liet merkwaardigerwijs toe dat mensen tientallen hut
ten bOIMden. Door s.....i gen wordt di t toegeschreven aan
de angst voor een herhaling van de felle reakties op
de ontruiming van 16 december. Niet alleen van de pers
maar ook van de lokale, katolieke bevolking. Op het
kamp werden zelfs religieuse diensten gehouden.
Oe meeste bezetters kwamen uit zuid-Duitsland, een aan
tal uit Oostenrijk en er waren een stel mensen uit
Nederland.Elke da2 waren er duizenden bezoekers •
Op 7 januari begon de ontruiming door 4000 politie
mensen. Er waren toen nog zo' n 2000 bezetters aanwezig.
Die zaten voor een deel in hutten en bomen. Weer was
er sprake van massa-arrestatie van 760 mensen.
Het verzet tegen de opwerkingsfabriek is zeer sterk
geworden en niet alleen afkomstig van de bekende groe
pen, maar ook van wat altijd als konservatieve groepen
wordt aangeduid•
(Bronnen van dit artikeltJe: WISE News cOllllluniques 238 '
239, 241-243 en Die Tageszeitung) .

N.N.

broek doen. Later kon dat wel, maar echt soepel ging
het nog steeds niet.
Eigenl ijk vond ik het wel goed om eindel ijk eens "'1g
te kunnen uit die luchtruimte. Het werd kouder en ,k
kreeg veel last van mijn rug. Steeds staan is ontzet
tend vervelend en vermoeiend.
Op transport met veredelde vuilniszaksluiters om mijn
polsen. Met veel plezier extra strak aangetrokken.
Striemen goed dik in mijn polsen•.Zij, twee agentjes,

~~~:n.:~ f~:~;~r~h~:.,~e~a~rzm:~ :~nd: b~~~~n
alleen maar los te knippen waren met hele stevige tan
gen die er niet goed bij konden omdat de boeien zo
strak zaten. Maar eindelijk weer bloed door mijn handen
stromend, een gevoel of je handen nu pas weer bij je li
chaam horen.
Behoorlijk moe gaan slapen om dan weer gewekt te worden.
Weer op transport. Gelukkig andere boeien, niet zo strak.
Met een duf, slaperig hoofd in Nieuwersluis. Uit het
busje langs opmerking makende uniform. Ik wist niet wat
er zou gebeuren en waarom ik daar nu weer heen moest.
Later bleek fat ze vanuit Ysselstein 11 vrouwen naar Nie
\A'lersluis hadden gebracht, dom van de uniformen: Het is
alleen voor mannen in Nieuwersluis.
Kom in een hpkje en daar moet je Je uitkleden onder de
botte opmerk~ngen en kreten. "0, hij heeft een touwtje
om zijn pOlsll en even later "o'ok nog om zijn enkel".
Spottend knippen ze het door, alsof je je eraan zult 0p
hangen. Geen enkel begrip voor het gevoel dat ik bij zo'n
bandje heb. Ik haatte ze nog meer, rondlopend in een stomme

~1öngiJer~;ge~~;~v~~~~~. t~:c~~~J;P~~i~~e~~ ~~~~s~an
Een ontzettend baal-gevoel dat overging toen ik de vol
gende dag mijn kleren weer kreeg. Eindelijk weer mens.
Iets van mijzelf. Het idee dat ik weer ik kon zijn, niet
meer een overall met een lichaam erin.
Oe eerste keer luchten. Met 7 mensen. Vertellen hoe het
met iedereen gegaan is. Te gek om je verhaal effe kwijt te
kunnen. Geen gesloten deur in een benauwd hokje. Buiten
lucht, en je ziet ook nog dingen om je heen. Het luchten
was voor de rest van de tijd heel belangerijk. Een soort
uitstapje waarin je weer mensen zag, kon praten. 'Een be
langerijk steunpunt. Net zoals het wassen met zijn drie
en, soms vieren tegelijk. Een afwisseling van het stomver
velend maar niets doen in je cel. Elke keer dat ik mijn
cel uit kon was te gek. Een grotere ruimte, misschien zag
je nog anderen die vast zaten. Overal neem je extra tijd
voor. Vijf mniuten tandenpoetsen. Mensen die ergens anders
alleen gezeten hebben of elkaar niet zagen/hoorden. Wat
dat betreft zaten wij nog luxe. Je kunt het daardoor beter
volhouden.
Het eerste verhoor op maandag. Via een slijmerige weg wil
len ze alles weten over de actie. Daar had i ... geen zin in,
dus maar vertellen over Oost-West verhoudingen, dat ze je
belazeren, dat ik geen naam wil geven omdat ik niet gere-,
gistreerd wil worden.
Bij het tweede verhoor een dag later zijn ze onvriendelijk
ze willen snel ter zake komen. Proberen je te intimideren,
dus heb ik niets te zeggen en mag ik gaan. Volgens mij
baalden ze, niemand gaf een naam of verklaring.
Na verloop van tijd ga je je echt vervelen. Niets anders
te doen dan spelen met lucifers '(die bij de shag zaten die
we kregen) en het bakje boter. Niets te lezen, alleen de
Telegrof (pfffff). Het gevoel dat je afstompt. En dan ook
nog dat verschrikkelijke eten. Luchtbrood, een meelbal als
.1e erop kauwt, met miniem goor beleg. Warm eten, alleen 0m
dat ik wat wou eten. Je moet van zulk eten wel ziek
worden. Oe eerste avond paniek omdat er zoveel vegeta
riers waren waarop ze niet gerekend hadden. Oe volgende
dag krijg je bij je brood een plak vlees .bovenop je wit
uitgeslagen kaas, zodat die naar vlees smaakt.
Maandagavond voor het eerst. Ineens een ontzettend ka-
baal buiten. Te gek, een lawaaiaktie. Mee slaan op alles
wat geluid maakt. Mee schreeuwen. Een schitterend gevoel
waardoor je er ook weer extra tegenaan kan. Heel veel
mensen buiten. Dinsdag en woensdag ook weer. Je krijgt
berichten door. Weet s 'woensdags dat je de volgende dag
vrij komt. Pakjes worden afgegeven, we krijgen ze woens
dagavond pas, eindelijk' iets te lezen, kaarten van men
sen. Waanzinnig goed al die lawaaiacties. Voor het eerst
vi nd i k vuurwerk 1euk om te horen.

Eindelijk vrij. Buiten, en ergens lIis ik de cel en het
leven daarbinnen. Maar meer blij. Geen etter bewakers
meer. Gewoon rondlopen en allemaal mensen die ons op
wachten. Stencils met alle persberichten van de afgelo
pen dagen. Ik ben uitgelaten, heb een hoop te vertellen,
kan weer gewoon rondlopen.

Vervelend dat van sOlll1lige mensen de naam bekend is, mede
door slechte afspraken rondom de advokaten. Het is gewoon
slecht dat ze adviseren om toch je naam te geven als we
zelf afgesproken hebben om dat niet te doen. Het kontakt
met de advokaten had vooraf misschien ook Wel beter moe
ten zijn.

veJtvotg Wac.keJt-6doJt6-

ERVARINGEN VAN EEN ARRESTANT

Publiciteit

Oe actie had niet alleen tot doel de bunker open(baar)
te maken. In de demonstratie werden de volgende eisen
meegedragen:Alle (geopenbaarde) staatsgeheimen terug
naar Amok, Roger vrij, en een onafhankelijk onderzoek
naar de dood van Hans Kok en anderen.
Van de pers is over het algemeen weinig te merken ge
weest; een berichtje hier, een stukje daar.
Oe "Groene Amsterdal1lnl!r'l besteedde een stukje van de
achterpagina aan oppakverhalen, maar liet het waarom
van de actie bijna geheel achterwege.
Veronica zag sensatie en besteedde een kwartiertje van
'Nieuwslijn l aan Ide spektakulaire inbraken van Onkruit '
Niet goed, maar ook 'niet echt slecht. En er zijn mensen
bereikt die anders nooit bereikt waren.

(gedeeltelijk overgenomen artikel van 'Oe Vlegel' uit
Ede, het lastige maandblad aldaar)

Hieronder nog het "ervaringsvernaal" van een van de
arrestanten, opgepakt bij de Lopik-actie.

•••••••• ••••••••

Raar om binnen in een bunker te staan. Een betonnen
massa met een hoop zand erover. Van die enge betonnen
gangen in onbestemde kleuren met veel deuren. Kleine
ruimtes met allerlei masjienes waarbij ik geen enkel
idee had wat het allemaal zou moeten zijn. Heel veel
ruimtes voor mijn gevoel. Overal mensen die dingen
aan het openbrekèn zijn, bekijken wat er allemaal ligt.
Op het moment dat ik binnenzit heb ik absoluut geen
tijdsbesef. AI bladerend door pakken papier. Heel veel
van die techniese papieren over allerlei masjienes.
Verder e1genl ijk geen interressante dingen tegengeko
men.
Slaapvertrekken waar slaapzakken klaar lagen op de
bedden. Uiteindel ijk in de kantine gekomen met bar,
gemakkelijke stoelen, ronde tafel, kasten en nog meer
papieren. Een inrichting van zo'n 25 jaar geleden. Ou
derwets, kil. Je gaat je afvragen hoe mensen daar nu
een paar weken in zouden moeten leven. Zoln verschrikke
lijke koele, kille, afstandelijke rotruimte. Het moeten
haast wel mensen zonder gevoelens zijn die daar "overle
ven". Een half uur was voor mij al genoeg: bl ij om
weer buiten te staan. BI ij om weer uit die rotbunker te
zijn. En bI ij dat we verder niks meer in die rotbunker
te zoeken hadden.
Oe spandoeken van het hek afgehaald en gaan lopen, als
demonstratie richting Ysselstein. Halverwege de Ileigen
weg" naar de bunker, staan twee agenten verbaasd te
kijken. Wij roepen "Roger vrij". Een onwezenl ijk ge
voel zo tussen de weilanden, net uit de bunker. Een
schijnheil ig gevoel, waarmee ik zeI f niet zo goed raad
weet. Oe politie aan het eind van de "eigen weg" keken
al net zo even verbaa sd als de vorige twee.
Richting Ysselstein gevolgd door een politiewagen. Van
hsel stein naar Nieuwegein en steeds meer pol itiewagen5
Het werden er heel veeI toen we bruggetje over wil den
gaan. Het bruggetje was afgesloten: "tijdel ijk" zoals
een agent ons zei. Achter ons politieauto's waar hon
den uitkwamen. Toen we aangehouden werden (waarom, kon
den ze niet vertellen) bleek er ook een hel icopter he
lemaal speciaal voor ons te zijn gekomen. Kortom, kos
ten noch moeite werd gespaard om ons aan te houden.
Ingeladen in overvolle busjes werden We met escorte op
gebracht naar het pol itieburo in Ysselstein. Een voor
'een uitgestapt, gefoejeerd, en op de luchtplaats van

I
het buro weer bij elkaar gestopt. Een ruimte van 3i
bij 4 meter waar we met meer dan 50 mensen inzaten.
Nou ja, echt zitten konden we niet, naar de w.c. gaan
kon in het begin ook niet, je

4
st het maar in je

(Bron: WISE NC 243, 244)
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Op 4 januari was er een ernstig ongeluk met UF6 in de
verhe:ringsfabriek van Sequoyah Fuels Corporation in
Gore, Oklahoma (de Verenigde Staten dus). Hierbij wer
I arbei der gedood en 32 mensen gewond.
Oe fabriek verwerkt yellow cake (U30S)" tot UF6 en is
eigendom van Kerr-McGee Corporation. OVer haar gewone
funktioneren valt al niet veel goeds te vertellen: ze
draait al 3 jaar zonder vergunning; de concentraties
uranium, thorium en radium in de omgeving zijn 21 tot
51x zo hoog als toegestaan; bovendien was men bezig met
een uitbreid1ng van de fabriek om haar geschikt te maken
voor het verwerken van "weapons graden urani urn.
Oe ontsnapping van UF6 gas uit een cylinder kwam als
volgt. Een cylinder of tank werd met teveel UF6 gevuld
(900 kilo), te wijten aan een inkorrekte weegprocedure
of weegschaal. Om het teveel aan OF6 te verwijderen,
verwarmden de arbeiders de cylinder waardoor het vloei
bare UF6 tot een gas overgaat: de drukverhoging die hier
het resultaat van was, zorgde voor een breuk in de sta
len wand van de cylinder, waaruit het UF6 ontsnapte.
UF6 in de openlucht ontleedt in uranyl fluoride (U02F2),
radiQaktief en waterstoffluoride (HF), een zeer giftig
zUUr. Het uranylfluoride sloeg in de omgeving neer en
wegen, grond en ook enige arbeiders (?) werden besmet.
Het zwaar gUtige HF (inhalering van 1,4 gram kan de
dood veroorzaken) leidde tot de dood van een arbeider.
Inhalatie van HF werkt zeer sterk op de slijmvliezen
en veroorzaakt longaandoeningen. 32 personen moesten
om die reden in het ziekenhuis worden opgenomen 'en 102
mensen ondergingen ook onderzoek daarvoor. Het HF gas
verspreidde zich over een oppervlak van 18 mijl.
Er bestonden geen evakuatieplannen, in de omgeving
werd niemand geevakueerd, de lokale autoriteiten werden
slecht op de hoogte gebracht van het ongeluk en de
bevolking wist pas iets over het gevaar van het ont
snapte gas na een uur.
Oe vraag is ook of de veiligheidsmaatregelen in de
fabriek zelf voldoende zijn: het vèntilatiesysteem
voorkwam niet dat arbeiders die niet bij het ongeluk
betrokken waren, het gas inhaleerden; volgens de regels
mag een cylinder met UF6 niet in de open lucht verhit
worden el' dit is waarschijnlijk wat er gebeurd is.
Volgens de ongeluksberekeningen was wat nu gebeurd is
heel onwaarschijnlijk: dat toont aan wat die dingen
waard zijn. Er zijn soortgelijke verhexingsfabrieken
in de rest van de wereld: Engeland, Frankrijk, Canada,
Zuid-Afrika, Brazilie en Japan. UF6 wordt over de hele
wereld in cylinders getransporteerd (zie over de gevaren
bijv. Afval 19) en overal kan een vuurzee voor dezelfde
ontploffingen of erger zorgen.

UF6 ONGfLUK
1N SfQUOYAH USA

--------1 Op I december hebben drie axiegroepen-onkruit, geen ge-
Woensdagavond 15 januari I om half zeven t verzamelden voos met Koos en geen gesmies met Mies- het bestaan ont...
zich zo'n 60 mensen in Emmelooord. Ter plekke we'd het huId van de geheime omroepbunker Lopik 111.
KEMA KEUR KORPS gevonnd, werd de voorliggende actie be Binnen is uitgebreid rondgekeken, er is gefotgrafeerd en
sproken, werden. ladders en andere materialen verdeeld er 1s materiaal meegenomen. Later zijn in Ysselstein 53
en ingeladen; even later vertrok een flinke stoet auto's mensen geaaresteerd die ervan verdacht werden ingebroken
over de binnenwegen naar Ens. Het 330/220 KV koppelsta- te hebben. Bij gebrek aan bewijs zijn ze vier dagen la-
tion van de IJsselcentrale was het doel. ter vrijgelaten.
Bij de bewaker waren de lichten aan maar meer ook niet. Lopik 111
Nadat iedereen over het hek was geklDlllll!n, werd ontdekt Bij het zenderpark Lopik horen behalve de twee openbare
dat een klein hekje gewoon open was. Even later werd de zenders ook een -tot nu toe-geheime. Als er volgens de
~~~~~~o~:~u~t~ng~~t~e~e~a~~~m:nkO~~e~~:~.'Ó~nj~n~~- scenario's oorlog dreigt, treedt deze in werking. Oe an-
tegen of voor kernenergie bent, gewoon een bI under van deren worden dan uitgeschakeld.
de ergste soort. De electriciteitsvoorziening van heel Hiervandaan wordt-flink gecensureerd- nieuws iutgezonden

en radio en teevee gemaakt.
Noord-Nederland kon lamgelegd worden. In juni 19B4 ont- Uitzendiogen met "bekende Nederlanders". Oit alles om
plofte in ditzelfde koppelstation een transformator. het gevoel vnmrust bij dé bevolking te vergroten, ofwel
Het noorden moest het toen enkele uren zonder stroom om de onrust de kop in te drukken.
stellen met onder andere het gevolg dat een aantal win- Het in werking stellen van de bunker is onderdeel van
ke1d ren ontijdig vanzelf .openden. . een heel systeem van censuur.

r~
" Een citaat: "Vertrouwelijk. Inwendige veiligheid. Te nemen

SABOTAGI!:~·, maatregèl:Censuur. Bij de opvoering van de paraatheid
IN JE VRIJE TIJD ~~" zullen aan de (hoofd)redakties van de dagbladen worden

toegezonden:"Oe richtlijnen voor de pers" ,va" de Neder
landse', Cehsuurdienst. Oeze richtlijnen hebben tot' doèl te

Om de politie te helpen werden alle hekken open gezet. voorkomen dat tegenstanders dbor openbaarinaking van som-
Het rocht niet baten: Oe politie kwam niet. Bellen naar mige ogenschijnlijk onschuldige berichten over gegevens
het politiebureau hielp ook niet. Althans, toen de poli· komen te beschikken welke vQor hen van belang kunnen zijn
tie kwam waren de mensen uit Emme1oord, Urk, lemmer, in verban d met tegen Nederland of tegen zijn bondgenoot
Oosterzee, Assen, lochem, Kampen etc. al weer weg. t 1 I1 (U i
En de politiemannen vonden het blijkbaar niet eens vreemd enemen maatrege en .. it bunker n, bunkerbuit)
dat alle hekken open stonden. Maatregelen

·Nadat de apparatuur van het koppelstation was "gekeurd" De-al eerder genoemde- opvoering van paraatheid is niet
en voorzien van stikkers "Niet voor atoomstroom" en er alleen het gevolq van het feit dat de Russen op de stoep
nog wat vuurwerk was afgestoken, werd het sein gegeven staan (of dat om een andere reden de derde wereldoorlog
voor vertrek. Oe bezetting had toen een goed uur geduurd. uitbreekt).
Nu nog ludiek en ontspannen. De afspraak was geweldloos Ook "grootscheepse" binnenlandse onrusten vormen een reden.
en zelfs geen beschadigingen van apparatuur per ongeluk. En hoe ruim de staat het daarmee neemt blijkt wel uit de
En in heel Nederland is de AKB in staat tot dit soort inval bij Amok.
acties. daar mag geen twijfel over bestaan. Als de "spanningen" oplopen zal de zogenaamde IIBizondere
Nog steeds hopen we dat acties die verder gaan niet no- Voorlichting KOlllllissie l1 in aktie komen. Die gaat alle pu-
dig zullen blijken, Maar als de mensen gezien hun bur- bliciteit stroomlijnen, om daard~or te zorgen dat alleen
gelijke verantwoordelijkheid voor een democraties Neder- berichtgeving die voor die voor de regering en voor de
land nog eens echt kwaad worden, ~·/at dan? militairen van belang is, doorgegeven Wordt.
Overgenomen uft de KWA nieuwsbrief uit Friesland '86, nr I Van de telefoonabonne's wordt 90% sowiso afgesloten. Oe

:~d~'1mi~% o~a~e~~~~~~~èb ~~v~~~~e~~ lang (on )belangerijkheid
Kranten krijgen een verschijningsverbod, de wereldom
roep gaat uit de lucht etc, etc.



NAM1B1FS URAN1UM URFNCO-PROCFS 

In de vo.-lge Afval vt-ldden we al dat de raad voor 
"•lbll een procn ttgtn u,..,nco wil gun aanspa".,..n. 
Oe Al~ne Vergodering vah de Verenigde ftatles heeft 
daar nu totft-lng voor gegeven (zie Oe Volkskr6nt 
14·12·1985). Dit proces zal voor· l!fll n<!derhndse 
re<htblnt dl ener!. Duro. dniUe<! tie nu een artikel &f 
"""r de jur ldlese aspakten van de .-lblése u"ni
IIII'OTt. Het Is van de hao>d von ponf. ••· J.P. Verheul 
en v~rscheen oorspl'Onl<elljk In het Nell•rllnds ' Juristen 
~hd· t981, •I, no. 18, p. 469-474. Ot schriJver heeft 
ooi< als getuige voor de UCH·bezettars In hun hoger 
beroep gefungeerd . 

In lloder lo...S word.n transactles afgesloten Inzake vra
nl .. , dat gedeelte! l j t on ... tig Is uit "-I bie. Daar
over wordt sed~ oktober 1971 een -lza~~~e ditloog ge· 

voerd tussen regering en tweede t-r (I) , waarin her
haaldelijk de woorden 'Mio>dcr gewenste herkontSt' zijn 
?!vallen. Daarbulten vallen ~rassere te.,...n, za..ls 

reof ' (2~ en 'heling' (3). Wat is er oen de hand. en 
wot ziJn de Jurldlese arg-nten die over en weer wor
den gebrvlkt? liet bliJkt dat belde partijen zich beroe · 
pen op onze lnternttlonale verplichtingen . 
O.ze brengen -· volgens de oppositie, dat ge
t ronuctles worden s~zet, en volgens de regering, 
dat wij ereee doorgun. ( 4) 
Een test-case voor het lnte...,.tiOIIUI recht. 

de. e.xptoLtatLe. e.n de. Jte.a.ktie. 
vart de. VN 

Tijdens 110.1 veroverde Zuld·Afrlh dt DuHse kolonie 
Zu16-Vest Afr1h, en kreeg vt'rvolgens von dt Volt~nboo•~ 
het .. ndaat over dh gebied, ... t de verplichting, bot 
lilterleef en .oreel welzijn e11 de sochle vooruitgang 
von de 1.-1ers tot bot uiterste te ~vorderon. (S) 
Van zo' h beleid kw.., welnin terecht, (6) en noo 11lo>d~r 
van de eisen van het volken~cht zoals zich dat na 110.11 
ontwikkelde: Het ulfbeschl kkingsrecht (Hao>dvest VN art . 
I lid 2j en de daaruit voortvloeiende verplichtingen 011 
de bevo klngen van trustgebleden ~ onafhint olijkheid 
voor te bereiden (Hio>dvest ort. 16) en de bod-ehotten 
slechts In het bel1ng, en In overetnst-lng •t de ~ 11 . 
v1n de be'fOltlno to txploltoren. (7) In de VN ""rd dln 
ooi< ol spoedig tegen l.·Afr1ta's NMfble·belold geageerd. 
en het Is al 30 jur geledon dat het 1nternttlonalo Hof 
van Justitie zijn Hrste advlsory ooln1on over deze twes· 
tlt giH' Z.-Atrlka Jltt zie~ da~ de t!ll~tlt ,..lnlg ge• 
11ft" liggen. en we'tgent. z••"'f's. '/an t1Jft fHnd••tft4'1è1d 
verentwllérdlng tf lt lo991n door l'egt lu\lge repporhge 
un de VN . In oktober 1960 spanden Ethlople en llberle 
t on proces• tegen 2.·Afrl ka un voor het lnternat101111l 
Hof 011 uit te loten .. ten o.a. d1t Z. ·Afrlh de bepal lngen 
v1n het •ndlat schond (dit proces olo>di!Jde In 1966 •t 
Hn nlot•ontvlnblljk .. rthrlng ""!Je"' het ontbrek~n van 
Hn procesbellog un de bnt van de eisers). 
Dit a liet <10o>d pluts v66rdot er spr1ke • I' v1n het win· 
nen van uranl ... Oe ••-•lgheld daarvan In de Narllblese 
bodem werd pu In de vijftiger jo ren ontdekt. en pas In 
ustlger jaren werd exploratie en exploitatl~ overwogen en 
voorbereid. Van goede trouw van de betrotken •ut~chapt)ljen 
kan bepaald niet gesproken worden. Ot Arltse Rio Tinto llnc 
Corporttl"" W!rwltrf ont9IMin9srecbten lo hetzelfde jur. 
wur ln de Al~ne Vergadering van de VN tens lotto 2.
Afrltt vtn ziJn •!>dut vervallen vertl tarde, wegens strlj 
dlgheld von het gevoerde bestuur •t dt bepalingen van 
het llao>daat 1 het Hao>dvost, en de Universele Vertlarlnq van 
vtn de rechten vah, de •n~. Dit gebeurde biJ Resolutie ZUS 
(XXI) van 27 oktober 1966. 
GtnOMidt ontglnnlngsrechten werdeq Ingebracht In Rösslng Uro· 
nl..,. ltd., opgericht In 1968 011 de Rösslng 01ljn in Na11ib1t 
te ontginnen. Oe groot ste .. ndeelhouder in Rösslng Ura-
ni..,. Ltd. • u de Rio linc Corporatlon voornoeood, niet 
rechtsstreeb, .... vlo hear z .• Afrlkunst dochteroloder· 
-lnq Rio Tinto South Afr1ca ltd .• en hlar Conadese 
dochteronde,.,_ln~ Rio Algroa. 
liet beleid In RIJsslng Urenhili Ltd. wordt ochter bepaald 
door de z.-Afrlkunse s taatsondern .. lng lndustrlal Dove
loo-nt Corporatlon, die weliswaar s lechts 13,2! van do 
aan~len In handen heeft , .. ar zich voorzien ~ft van 
een veto-recht In de directie. Dok allt overige aandelen 
ziJn In buitenlandse (oo.n. Z. ·Afrlkaanse. Franse en 
Duitse) handen . (8) 
In '"·kringen zat •n Intussen niet stil . Na de vervallen 
.. rtltrlng van het • nd.eat, waarbi j het gebled o...Ser de 
eli recto verantwoordtliJkheld van de VN "'rd gebracht. 
werd biJ AV·Resolutlt 22•8 (5-V) van Jq •I 1967 een VN 
raad voor lillilbie Ingesteld, die o.t. tot tuk kreeg: 

a. To alhlnister South Vest Afrlca untll In· 
dependence, wlth the tllllxi- posslble porti· 
clpatlon of ·the paoole of the Terrltory; 

thus under obllgatlon to accept a11d carry th.., out 
( ... )l~c Court Is of uplnlon( ... ) 
1. that, the contlnulng pres•nc~> of South Mrl ca 
belng lllegol, South Afrlct I s under obllgatlon to 
wlthdraw lts odotlnistrttlon for• Na•lbla l.,..dlately 
end tJ•us put an end to lts oCCUIIatlon of the Tervlt· 
O"l" 
2. that States -rs of the Uil an! vnder ~llgatlon 
to recognlze the 111egallcy of South Afrleo s presence 
In Na,.lbla and the invalldlty of lts acts on behllf 
of or concemlng Nanlbla, and to rffraln from 11\Y 
acts ond In particuier ony 6o•lh19S wlth the Govem· 
•nt of south Mrlca llll'lylng recognltlon of lhe leg· 
tll ly of. o,; '""ding support or asslstance to, suc~ 
pre,•ncc and aclaolnlsttltlon: 

R•snlutl• van<~<- VPIIIghe ldsra•d 301, v•n ZD-1~ 1971: 
( ... )~cognl>l ng that the UH hu direct "'spunslblllt• 
lor fta•lbh ( •. I ~nd that States shoootd tondll<t any 

rtlation't yit" or fnvn'"''"'g Na.11ibia In & lila""'' CO" 
s l<t•n1 wlth ohat rt•pons!M I it< ( • .. ) ~ . Oetlares 
t~al SOuth Afrlea·~ cnntlnued lllenal r..,.sto>C• In 
Nam1bia cou~tllt•tPS An inte•'t\flll0f'&11y wrongf••1 act 
( ... ) . 1. l'tclares ""'l •11 ""'"~• .rrertlnq th• 
, tght~ of the peupte o• tt~~•tbta Ar-e ot 1'WIW:'tJl&te con· 
"''' to otl •~rs ol tht '"' -'l1"1rt. as a resul'. the 
l•tter ~~111 take thls tnto acco•Jrl Iu thfotr ttea11ng<; 
•tth the Govef"f''lttnl ol SIMJth Af• Cca, tn r"'rtkullr f" 
11\Y deAIIngo; IMplylng "'rognltlnt• of' li1e legallcy of. 
or ltHdirtg S•l'pPOrt Of" BSSh:\~ltCP lO. SU( .. i lltgl\l
S)I'eSeftce art~ air-i••fst•·~tllons. 

Oflft.(l_chtmatl.g he.Ld vart 
de. exploitatie. 

b. To pi'Oilllolq•te soch la"s, decrees 4hd adlnl 
nlstratlve reguhtlons as are necessAry fnr 
the adlllnht•otiOfl of the Terrltory untll a Ie 

gislativo us..-.ly Is establishe~ followlng 
ele<;ttons t.oMuc.ted Ott tlllf" buis ot un•verS.\1 Wln~er ..,, d'!' explolletlf' van ul'tniW~, zoah die fe-i-
adult suffrage: tellj~ Iu 'la'libl~ rlaats vlo>dt , confronturt ~~~et de 

Oe ze raad voor llarolble heeft 00 21 septeorl>er 191• l~t vHspraten van d• AV, VR on llof, dan ktn ,... -11 IJk 
o.c1.".t llr 1 ult9ewaardl!ld (9) waaolri-kO>'t ge~egd· ,..,.~ twijfelen aan de ,.,r,..ht,..tlgl,...ld ~rva.n. In de zin van : 
verboden, natuurl~Jte ~rondslOffen uit de Na••blese b<l striJd met hel volt~n..,.cht. 
deJJ te winnen, te .vcrhandfltn of u1t tt voeren. zontiet Men ~tan erover t.whtf'l• or ft+> "\1 brvoegd was. hQt 111nda.at 
toestemlog von de Raad voor llamlble, en elk• l~st"""'l'"'· •enzljdlu tt b•elndlgen,..., nt de vn-resolutle 276 , die 
coocess1e of vtrgu.,nlng ven eni9e antif•re Mtuurhjkf' ot dt':• beefndlginq bev~st lgdc., hfnd<!nd wa~ voor de ltd-
rechts"parsoon (lncltHief enlq lichaaM h..,delend n• ... n• s taten( I?). 14a•r dil ' ' nakaart•n, liet lntvmotlonale 
z.-Afr1ea. het ·eestuur ••n Zuld·ll<!<t Afrika', of hun llof ~eelt ~u e~al ull.g ... >alt ol.lt Resolutie 276 wel 
voorgangers) nietig on van '""'aarde werd veotlurd. de!J"IIj~ hinden~ Is. •n dat ·•"~ 11~ ~t•••• van d1! YN 
0. Alqew~ Vergoderilijl werd gedokt door de Velllghei ds zie~ eraan hebben lt hooden. 
rltd , en deze-· door het lnternatlonul Hof. ~t Is wur <f(t dt ultspraok van het Hol ztlf Hn advi-
Ditr dit een ervetul pUnt I<. -f Ik· de jurldles -st sory optnlon was, _v.,. op verzoek vtn tc1 gericht tot, 

I k li jk taal dt V•llfgheldsraad. llen k1n zeggen dat dotzt uft•prut 
relevante tP·htfrtrenttfl n de oorspi'"On e e door 0111 nff!t binde-nd .. , (11). Meer dot be~•k•nt d• t de 
io~',!:g~f.' mi,; geou.-.1 vee~"M passagos ~""' fk •n par uitspraak geen gezag v1n gewiJsde (res Judlcata) hHft : 

er zljn geen formelo procesparti jen. liet betekent niet 
Resolutie van de Veiligheidsraad 216, van 30·1· 1970: ( •• ) dat de uitspraak ook IJ'.'e<l recht.vo.."de kracht 
Reafflnolng Genprol Ass..-.ly Resolutlon 2145 ~· uMch the (persuaslvc authbr lt.y) zou hebben. liet l"stltuut van de 
Uil declded that the 14andlte for South Wtst Mrlca wa< tdvlsory oplnlon Is Juist zeer geschikt 011 het recht 
te,.-.lneted and ass-d direct res(lOtlSiblllt" lor the l~r· vooruit te helpan, even1ls dat van de ctssatlt In het 
rlto.-, untll lts lndependenct. ~ belang der we\, on de diarop lljkeo>de lntt~tatle-
~t : 1".1ng Securlty Councll ""'olutiOfl 264 (196.) In ""1' 11 uitspraken van het hof .ter Eu._.• c;o.enschlppan ex 
the councll recognlzed the t~rmlnttlon of lhe Kandate nnd 1rt. • van het Protncol Inzat• de uitlegging ven het 
called upon the Govo..-nt of South Afrlca to wlth<lrw •-· EEG·oxecutleve•'<lng (12), wel te belde eve,.ln proces· 
cthtely lts adrtinlstratlon ,,.... the Terrl\ory ( .. . ) · sueh qevolgen hebben voor partijen. 
2. O.clares that the contlnued presonet of the South Afri<Onvle <lt! advlsor.y oplnlon van 1971 vil bekritiseren als 
authorltle< In Nat~lbla 1~ illegal and thnt con$equently all strijdig net het voorhten geldende volkenrecht op dH 
acts taken by the Gover,.,.nt of South Afrlc• on behalf of "''punt, zal tegelijk -ten orkennen dot don, juist door 
concernlng ftambla 1fter the ~rllllnatlon of tht flandate dit uitspraak ,

1 
de Inhoud v1n het vol kf<lrtCht op dit 

are IJlegal and lnvalld ( ••• ) punt Is qNijzlgd, en dat het nu anders luidt dan 

s. Calls upon all statts. partlcultrl y those whlch have ern 
nonlc end other Interests In Na•lbh. to refraln fron ••v 
deallngs wlth the Gove"...nt of South Afrlca whlch are 
Inconsistent wlth paragrljlh 2 of the present resolu· 
tlon. ( .... ) 

Resolutie van do Vtll ll)heldsraad 283, van 29-7·1910: 
4. Cal Is upon all statos to ensure that c~•nlts anrt 
other ca.tr<ltl ao>d lndustr1al enttrprlru, .,...,.d by , 
or under direct control of, the stote cease all dea· 
llngs wlth respect to c~r<hl or Industrie! tnter
prises or c.oncesslons In fta•lbla. s.. Calls upon til statos to wlthhold from thelr natlo· 
nals or c_.nles of thelr natlonallty not undtt' dl · 
reet governollontal control , · ovel"TIIII!nt I oen<. crcdH 
guarantees and other fo"'"' of financlal support that 
would be used to facllltate trade or comner(<> >~lth N~
"lbla; 

Advlsory oolnlon vtn het ln~rnatlon•'• llu ' .... 21• 
6-1g7J, !Cl Reports 1971 16: 
( ... ) the deelslOfis .. de. by the Securlty Countll in 
paragral>bs' 2 ao>d 5 of resolut\on 276(197D) ... were 
odopted tn eonro".lty wfth the purposes and prlnclples 
of the Charter and In aceordenee wlth I ts Artlcles 
24 ond 25 . The deelslons are consequently binding on 
all Statos llttlbers of the Unlted Notlons. whlch are 

toordl en (zoals ten OflZtnt na lindenbauo/Cohttl de 
Zutphi'IISt juffrouw niet -· OOl<llt welgertn de hoofd· 
kraan dicht ~ draalt~). 
liet geug. do 'persuastvenen' van 's llofs ultspruk 
wordt ~rstertt door drie OIIStandlqheden. Ten eerste, 
dat hiJ In overeenst-lng was onet het gevoelen van de 
Av e" de YR: de drie hongste organen vqn het YN trekken 
~n lijn Ten !.wede, dat de landen de selegenheld kre· 
1••. hun standpunt tevoren aan het I lof bo>ktnd te ... k.., 
donr 'wrltten ond orJI stat8lel>ts '. (13) 
Oe proct'dure had dus ltts contradictolrs. Ten derde. 
dat het...,. 'unlawfuland IMOral sltuatiOfl' (14) h 
"lrttgen de V"·orgonen te velde trekken . 'lltt er In H~

otlblo .... ~urt h lndordaad 'roof' In spraakgebrulkellj~e 
ztn . eh ~ juddft~t vtrtaltn~l dfe de VN-or9anen 
doltraan geven "''et strit•us genOW'n worden. 
De Nederlandse regering heeft a l deze Yll uitspraken er· 
tend en •anvaard. Inclusief de advlsory oplnlon van het 
llof , en ln<lu\ltf de Instelling van de llaad voor fta· 
•lblt en dien' bevoegdheid 011 regtilnoen uit te vaardl· 
')tft VI>Or lfó01lblo . (15) 
Oe ttlnl<ter van 87 hHft tr wl 09 gewelen, drl htt 'De
creet Nr I' nl~t In ~rlao>d geldend rocht lf. Dit Is 
In mijn betoog lrrelevont. Voor de vraag of de e>eploltatle 
n. en de uitvoer uit N~t~lbfe rech!Ntlg zljo, Is hoog· 
Hens van belang of dat Decreet In Nhllble geldend recht 
h, tn dot •rordt door de regering niet betwist. 

In dt nieuwsta "Suske en lllske" (die oot In een aantal strHkbladen verscht,fnt) wordt .een bijna OfiVIrhuld oleldool voor kernenergie gehouden, Antf·kernenergio &kt lvisten wor.lt het 
i.et ... dt verwijt v-ikt dl~ zij louter e.otlonele argu.nu n hebben ooaer csat dt bot! hfus wel vellig Is. 
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is het in zoverre onverbindend, krachtens de artt. 25
jo 103 van het Handvest van de VN.
Artikel 25 luidt als volgt:

The members of the United Nations agree to
accept and carry out the deci ci ons of the
Securi ty Counci 1 in accordance wi th the
present Charter'.

et Internationale Hof van Justitie heeft zijn advisory
opinion van 1971 uitdrukkelijk gebaseerd op de stelling
dat de VR-Resolutie 276 een beslissing in de zin van
van art. 25 was, zodat I it is for Members States to
comply with that decicion'. Voor andere VR-Resoluties
over he,tzelfde onderwerp geldt uiteraard hetzelfde, ten
zij uit hun bewoordingen blijkt dat zij slechts als
aanbeveling of uitnodiging bedoeld zijn (26)..
Beziet rilen dan verder art. 103 van de Handvest:

'In the event of a confli ct between the
obligations of the Members of the United
Nations under the present Charter and
their ob1igations under any other inter
national agreement, their obligations un
der the present Charter sha11 prevai 1' •

dan blijkt dat de rangorde in Nederland's internationa
le verplichtingen anders ligt dan de regering meent.
In de derde plaats is er het simpele feit dat Nederland
het Verdrag van Almelo kan opzeggen. De minister van EZ
heeft daarover gezegd: 'Dit verdrag zal na 1 mei 1981
stilzwijgend zijn verlengd tenzij een van de partners
van het verdrag per 1 januari 1981 zou opzeggen'.
De op dat punt niet voor tweeerlei opvatbare bepalingen
van het verdrag voorzien niet in heronderhandelingen.
(27) Wat die laatste zin betreft, gewezen moge worden
op art. XIII dat bepaalt dat iedeore partij te alle tijde
voorstellen kan doen tot wijziging. \o:at de opzegging be
treft, art. XV zegt letterlijk:

'Nadat deze Overeenkomst tien jaar van kracht
is geweest kan iedere Overeenkornstsluitende
Partij, met inachtneming van een opzeggings
termijn van een jaar, deze Overeenkomst schrif
telijk opzeggen'.

Daar het Verdrag op 19 juli 1971 in werking is getreden
(zie Tractatenb1ad 1971 nr. 132) zal het vanaf 19 juli
1981 permanent opzegbaar zijn, waarbij slechts een ter
mijn van een jaar in acht genomen moet worden.

c.ovr.6tikt vavr. de

.Lnte'tnatLovr.ate ve'tpUc.htLng en

ten zijn van Imisdrijf l in de zin van het lokale, dus
Namibische,strafrecht (22). Bij mijn weten heeft de
Raad voor Namibië nog geen nieuw strafwetbdek ingevoerd
waarin het delven van mineralen zonder toestenming van
de Raad strafbaar wordt gesteld. En in het volkenrecht
zijn de begrippen 'diefstal' en 'heling ' onbekend (in
tegenstelling tot onrechtmatigheid en schadeplicht).
Ook is een strafvervolging tegen de staat niet moge
lijk.
Het voorgaande dient dan ook uitsluitend ter adstructie
van de onrechtmatigheid. Een strafbaar fei~ is tevens
een onrechtmatige daad. Zelfs als een feit niet straf
baar is bij gebreke van opzet, zal het meestal wel een
onrechtmatige daad zijn (23). Dit moet a fortiori gel
den voor een feit, dat om juridisch-technische redenen
niet als een strafbaar feit kan worden behandeld, maar
er wel de materiele trekken van vertoont die het nu
juist strafwaardig (laakbaar) maken. En dat de Staat
niet strafrechtelijk vervolgbaar is, betekent geenzins
dat ook verbintenisrechtelijk Ivan staatswege mag wor
den gelast hetgeen aan enkelingen verboden is' (24).

· De regering wekt de indruk, met al het bovenstaande een
heel. eind mee te kunnen gaan, maar zegt zich gebonden te
voelen aan het Verdrag van Almelo. Dat prevaleert dan
blijkbaar boven internationale verplichtingen die uit
de Vn uitspraken voortvloeien.
Om verreikkingsopdrachten te kunnen wei.geren, zou eerst
het Verdrag- van Almelo gewijzigd moten Worden, en de
Regering heeft zich ervan overtuigd dat een dergelijke
verdragswijziging niet tot de mogelijkheden moet worden
geacht te behoren (25).
Tegen dit argument zijn drie bedenkingen aan te voeren.
In de eerste plaats staat er in het Verdrag niets over
Namibies uranium. Het bepaalt ook niet zonder meer dat
Urenco alle opdrachten moet uitvoeren. Er staat:

IDe gezamenlijke industiele ondernemingen
spannen zich in om te vo1<loen aan alle op
drachten voor de verreiking van uranium
die bij hen worden geplaatst door afnemers

~~u~~~n3;o~:~~}~do~:~a~~~ ~~eh:~n~~~~;n
aan deze opdrachten het ·creeren van nieuwe
capaciteit voor het verreiken van uranium
nodig zou maken. De gezamenlijke industie- Het is niet ondenkbaar dat een vordering tot schadever-
ele ondernemingen zijn verplicht aan deze goeding (of tot een verbod met dwangsom), ingesteld door
opdrachten te voldoen, indien de betrokken de Raad van Namibie voor de Nederlandse rechter tegen
Overeenkomstsluitende Partij of lichamen de Staat der Nederlanden, zou slagen.
op haar grondgebied ermede instemt, onder- Zelfs zou Nederland, als een van de deelnemers in het
scheidenlijk instemmen dat gedeelte van de uranilJ11project, aansprakelijk gesteld kunnen worden voor
benodigde extra financieen beschikbaar te de gehele schade verorzaakt door toedoen van het VK. de
stellen dat niet door de gezamenlijke indu- DBR en Nederland gezamenlijk (28).
stri~le ondernemingen en de andere Over- Er rijzen echter wel moeilijkheden. Naast kwesties van
eenkomstsluitende Partijen wordt verschaft. procesbevoegdheid en van becijfering van de schade is
(Art. III,I,b) het volgende bezwaar denkbaar.

Dit artikel behandelt de vraag, hoe te handelen in geval loten zou kunnen menendat de VR-Resoluties, de advisory
van ondercapaciteit. Het beoogt geen antwoord te geven opinion van het Hof, en het Handvest nietselfexecu-
op politieke vragen. Een redelijke interpretatie van het ting' zijn (29) of, in de termen van de artikelen 65 jo.
Verdrag kan niet tot de conclusie leiden dat het Neder- 67 van ohze Grondwet niet 'naar hun inhoud een ieder
land dwingt I besmet' uranium te accepteren in strijd kunnen verbinden'. Dit probleem speelt echter niet in
met internationale verplichtingen. een proces tussen twee volkenrechtssubjecten, waarin de
Mochten de andere Verdragsluitende Staten een andere in- vraag is of de gedaagde staat al of niet vo1kenrechter-
terpretatie voorstaan, dan moet dit interpretatie-ver- lijk onrechtmatig handelt.
s,chil worden verweze.n naar .de Gemengde COlI'DIIi.si'e (Art. Bovendien kunnen zelfnorrnen, die onvoldoende positief
VIII,!.). In die COIIIIlissie, die inmers met eenparigheid uitgewerkt zijn om een ieder te kunnen verbinden, d.w.z.
van sremmen beslist, kan de Nederlandse vertegenwoordi- beginselverklaringen, als zij fundamentele rechten en
ger het been stijf houden, mits daartoe door de Rege- vrijheden raken. door de Nederlandse rechter worden toe-
ring geinstrueerd. Het ~eschi1 moet dan worden voorge- gepast, en wel met behulp van de Nederlandse internatio-
1ega aan een Scheidsrec~terlijke Commissie (Art. VIII, na1e openbare orde.
3 e.v.). Maar er is nog een ander aspect te belichten.
In de tweede plaats, wanneer het Verdrag Nederland inder- Uoilederlandse rechter zou de schadeactie naar Neder-
daad zou verplichten Namibies uranium te accepteren, dan lands recht kunnen beoordelen, omdat de onrechtmatige

--_._---------------------'----------------~-

Rössing Uranium Ltd. verkoopt aanzienlijke hoeveelheden
uranium aan British Nuclear Fuels, en aan de Duitse
Urangese11 schaft. (16)
De beide laatste voorzien Engelse resp. Duitse energie
bedrijven, die op hun beurt het uranium (dat inmiddels
bewerkingen heeft ondergaan en de vorm van hexafluoride
heeft aangenomen) ter verreikin~ aanbieden aan Urenco
te Almelo. Urenco is een samenwerkingsverband tussen
British Nuclear Fuels. het Duitse bedrijf Uranit en Ul
tra Centrifuge Nederland (Waarin de staat der Nederlanden
een meerderheidsbelangneeft) •Deze samenwerking is vast
gelegd in het Verdrag vah Almelo van 4 maart 1970, een
verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk, de Duitse Bonds
republiek en de Staat der Nederlanden.
De realisering ervan staat onder toezicht van een Gemeng
de Commissie, waarin elk van deze Staten een vertegen
woordiger benoemt, en die met eenparigheid van stenmen
beslist (art. 11, 2).
Wanneer in het nu volgende sprake is van Nederland, dan
wordt bedoeld: De Staat der Nederlanden.
Weliswaar worden de transacties waar het om gaat gesloten
door Urenco, de Staat is echter daarbij zo nauw betrokken
door zijn meerderheidsaandelen in UCN, door het sluiten
van het Verdrag van Almelo, het benoemen en instrueren
van een Nederlandse vertegenwoordiger in de Gemengde Com
missie, en door het niet uitvaardigen van een invoerver
bod dat het plaatshebben van deze transacties ten volle
aan de Staat kan worden toe~erekend. Resolutie 283
spreekt met zoveel woorden van .compani es under di rect
control of the statel , hetgeen toepasselijk is op UCN.
Daar bovenop komt nog de rechtsstreekse staatsinmenging
door het Verdrag van Almelo. die tot gevolg heeft dat
'all three countries in the different levels have to
approve any çontract which we take' (aldus Urenco-manager
W.A. Rooke in Te1evizier Magazine van 31 maart 1980).
De door mij in par. 1 gecursiveerde passages uit de VR-re
soluties en de advisory opinion van het ~of zijn niet voor
Z.-Afrika bedoeld maar voor de overige Lid-Staten.
Hun wordt verboden, Z.-Africa's aanwezigheid in Namibie
impliciet als wettig te erkennen, of indirect te steunen,
door handelingen die betrekking hebben op commerciele en
industriele ondernemingen in Namibie, of die de handel
met Namibie bevorderen.
Transacties met uranium, dat in Namibie slechts dankzij
de bescherming van Z.-Afrika IS sterke arm kan worden ge
wonnen, worden door di t verbod getroffen.
Ook hier kan de 'bindendheid ' van de resoluties en van
de advisory opinion, in de zin zoals in de vorige par.
uiteengezet. moeilijk worden betwist.
En ook hier is er een ratio leg1s aan te wijzen. nl. de
gelijkenis met heling. Ik bedoel niet heling in de zin
van een bepaald nationaal rechtsstelsel. maar een rechts
vergelijkend begrip helin9t dat overigens vrij nauwkeurig
te omlijnen is.
Dit delict is terug te vinden in de voornaamste rechts·
stelsels. die. naast afwijkingen in de details. een opmer·
kelijke overeenstenming vertonen in hun afkeuring van .
het meeprofiteren van een misdrijf. of het begunstigen ervan
door het verschaffen van kanalen waarlangs de buit kan
worden verzilverd. (17)
Men kan zeggen dat de bovenbedoelde passages in de VN _
uitspraken steunen op een algemeen bekend beginsel, en
omgekeerd. di;\t dit beginsel door die uitspraken wordt
geposi tiveerd.
Het internationale project t waar Nederland in deelneemt,
steunt voor een belangrijk deel op leveranties uit
Namibie. En wat speciaal het Nederlandse aandeel betreft,
aan Urenco is een taak toebedeeltt die tegen betaling
verricht wordt, en waarvan de vervulling een onmisbare
schakel in de uitvoering van het project vormt en dit
helpt in .stand te houden (18).
Dat Nederland slechts een indirecte afnemer is, neemt
de gelijkenis met heling niet weg: ook wie van een he·
ler verkrijgtt maakt zich op zijn beurt aan heling
schuldig (19). Hetzelfde kan gezegd worden van twee
omstandigheden waarop de minister van buitenlandse
zaken zich beroept in zijn brief (zie noot 1). In de
eerste plaats de omstandigheid, dat het namibisch
uranium vennengd wordt met uranium van andere herkomst
voordat het in de vorm van hexafluoride in Nederland
binnenkomt. Dit doet denken aan geheelde fietsen, die
niet de oor.spronkelijke gestolen fietsen zijn, maar een
samenstelling van onderdelen van verschillende her.komst.
Het Nederlandse Openbaar ministerie pleegt zich door .die
omstandigheid niet van een strafvervolging te laten af
houden. In de engelse Theft Act 1968, s.24, staat met
zoveel woorden dat het gaat om 'the goods originally
stolen and parts of them (whether in their origina1
state or not)'. In de tweede plaats beklemtoont de mi
nister dat er door Nederland geen Namibisch uranium
wordt gekocht, doch slechts verrijkt en daarna terug
gegeven aan de opdrachtgevers CloonverrijkingI). Dat
neemt niet weg dat Urenco dit uranium enige tijd onder
zich heeft. Art. 416 Sr. stelt "iet alleen het kopen
strafbaar, maar ook allerlei andere handelingen, waar
onder I bewaren , . Dit betekent eenvoudig: onder zich ne
men, ongeacht de manier waarop en de reden waarom.(20)
Enig oogmerk om de zaak aan het oog der justitie te ont
trekken is niet vereist(21). Met het voorgaande wil niet
gezegd zijn dat er in Nederland een strafvervolging we
gens heling in zit. Daarvoor zou het goed afkomstig moe-
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Maar hoe geef je vorm aan radio-aktiviteit? Je ziet,hoort,ruikt i ....rs niets? Een mooie dame wellicht? En wat te doen? Alhoewel de meeste Suske en Wiske verhalen toch al niet

uitblonken is het verhaal van de "mooie millirem" toch wel een dieptepunt in het <l/vre te noemen. Een 'radio-aktiefje ontsnapt en gaat een generaal bestrijden die een leger van
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UITGAAN IN NEDERLAND
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Mochten jullie in de vakantie nu eens wat verantwoord
leuks willen doen.da,n zijn hier een paar suggesties.
Op zO,n en ZZ juni zijn er in Den Helder de Vloot
dagen. Alles wat kan zinken. is dan aanwezig.
Ook geopend voor publiek is de Generaal Spoor kazerne
op 15 juli te Ermelo.
En het beroemde vliegveld Welsehap nabij Eindhoven
houdt op ZO septemer een openlijke schouwdag.

(b) op fundamentele punten onjuiste informatie; en
(c) geeft een presentatie die niet strookt mèt crlte
ri a van wetenschappel i jke objecti vi tei t. 11

Klare taal, waarvan dr. Stuyt, voorzitter van de Ge·
zondheidsraad, zich distantieert. Klare taal, die een
paar maanden na het verschijnen van het minderheids
rapport tot het ontslag van Nooteboom leidt.
In Wetenschap en Samenleving legt drs. Nooteboom uit
waarom hij het advies van de Gezondheidsraad aanvecht.
Bovendien doet hij een boekje open over hoe een'dissi
dent' in kernenergieland wordt behandelt.

W& S is een uitgave van de Vereniging van Wetenschap
pelijke Werkers. Een los nummer is f 6,-te bestellen
in Utrecht Oude Gracht 80 3511 AT Utrecht tel: 030
3ZZlBO of bij de boekhandels.

De Nukleaire erfenis: natuurwetenschap, technologie
en kernbewapening in historisch perspectief / W. de
Ruiter en B. van der Sijde. Meppel: Bnom, 1985. 59Z p.
f 56.-

NIEUW NEDERLANnS BOEK OVER KE~NBFWAPINING

. In hun zeer persoonlijke voorwoord vertellen de'schrij
vers dat zij hun boek onder inspiratie van het .verzet
tegen de kernbewapening schreven. Ze ·werden zich daar
door bewust van de betekenis van de rol van wetenschap
pers (Beide auteurs zijn natuurkundigen). Ze stellen
zich op het standpunt dat wij nu de oorlog af moeten
schaffen of zij schaft ons af.
De bedoel i ng van het boek i s onder andere de wetenschap
pelijke en techniese aspekten van de kernbewapening naar
voren te ha1en.
Het boek behandelt de volgende onderwerpen:
-ontdekking en ontwikkeling van de atoombom (zeer gede-
tailleerd)

-het vervolg daarop: de kernwapenwedloop
-kernenergi e en kernwapens
-ruimte- en laserwapens
-de rol van natuurwetenschappers in enige politieke be...
s1i spunten rond de atoombewapen1ng.

Als we het boek vergelijken met het bestaande materiaal
i.n het nederlands I dan kunnen we zeggen dat dit een
uniek boek is: het is zeer gedetailleerd en infonnatief;
het is uitzonderlijk dat een boek dat primair de wapen
wedloop tot onderwerp heeft zo diep op kernenergie in
gaat. Er zijn natuurlijk wel historiese overzichten van
de kernbewapening 'in het nederlands, zoals: H. de lange,

10e bewapeningswedloop tussen de Verenigde Staten en de
Sovjetunie 1945-1980' ,maar die zijn meestal meer poli
tiek georienteerd.
De tijd is te kort Dm het boek al helemaal gelezen te
hpbben, dus misschien komen we er nog op terug.

best leuk kan zijn. is die avond gebleken.·
Onder het wakend DOg van de pers en de nodige stil
len hebben we het hek versierd en omdat één van de
gedaagden toevallig jarig was, werd het een leuk
feestje met gezang, dans, gebak en andere hartver
warmende dingen. Dat we niet onopgemerkt zijn bleek
de volgende dag bij de uitspraak toen onze advokaat
van de di rekteur van Urenco hoorde dat er twee ge
daagden gesignaleerd waren. Dat politieberichten niet
niet altijd helemaal kloppen bleek Dok nu weer. want
ze waren er alle vier.
Ondanks het knappe betoog van onle advokaten bleven
de rechters in Arnhem op de Almelose lijn zitten en
bleef de straf ongewijziqd. r"'aar de argumenten waren
zwaar onvoldopnde~ zDdat het verzoek om cassatie in
de lucht zit.
Somnige deelnemers van de lversieraktie ' vonden het
jammer dat deze in d!' pPrs was aangekondigd, waar
door de politie niet de kans kreeg om op 'tilt' te
slaan door het geklooi aan het hel<. Maar de politie
van Almelo zorgt voor alles. Onzê' afscheidsgrapjes
aan het hek 10als: "Morgen terug om te knippen" bleken
v~1doende om toch nog groots te effekten te bereiken.
Ult betrouwhare bron vernamen we dat op vrijdagavond
gr'oot ali'lrm werd gegeven. Oe direkteur van Urenco
w~s per~oonlijk op de fabriek ~anWe7.ig om het arresta·
tlebeleld te leiden en het veiJlgheidsapparaat draaide
op volle topren met ME in reserve.
Wie lei ook weer dat. ket'nenergie moet leiden tot een
pol i tiestaat?

Bram
(dit artikf"l is ovey'genOlllefl IJit Spl ijtstop l(lQR51. no.
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b~ochu~~ ~~~k-ó aktL~v~

gwe1.d R..oO-óhe.Ui
Op I januarie 19B6 begint de Stichting voorlichting
Aktieve geweldloosheid (SVAG) met een brochure -reeks
over Aktieve Geweldloosheid. Ieder kwartaal zal er een
boekje gaan verschijnen over een bepaald thema.

De onbekendheid met betrekking tot de achtergronden en
effektieve werking van de geweldloze benadering, zowel
in het dagelijkse leven als in de politiek, is nog
groot. Vandaar dat de SVAG met deze kwartaal-reeks
het gesprek over aktieve geweldloosheid wil stimule
ren.
In 19B6 verschijnen:
1. Geweldloosheid: een moreel principe of politieke

Ilechniek? Gene Sharp. (4B pag. )
2. Burgerlijke ongehoorzaamhpid in een demokratie.

Gene Sharp. (40 pag.)
3. De voorbereiding van geweldloze di rekte aktie.

(+ BO pag.)
4. Over Woede en 'Nieuwe mannen, nieuwe vrouwen; ge

dachten over geweldlposheid'. Barbara Oeming.
(+ 35 pag.)

In 1'9'87 verschijnen weer "4 brochures en om een ste·
vige start te maken met deze nieuwe serie zijn in
november 1985 al de eerste twee delen verschenen.
Bovendien kost een 'kenni'smakings-abonnement ' slechts
f 17,50. (Normaal f ZO.-) Na storting van f 17,50. op
giro ZZ38142 tnv. SVAG, Postbus 137, Zwolle (ovv. ken
nismakingsabo) worden u reeds de twee eerste bOf'kjes
toegestuurd.

Ongeveer zevent; 9 mensen van de bas i sgroepen tegen
kerngewe1d en mi 11 tari sme voerden op 2 maart j. 1. een
aktie tegen Uren.co in Almelo. Veel mensen kennen het
verhaal: de hekken werden doorgeknipt, er werd een
wandel!ng op het terrein gehouden en onze Ilboodschap"
werd u'tgedragen aan de pers. Na de aktie kreeg ieder
een toestenvning om het terrein te· verlaten, maar later
pakte .de politie bij een razzia op de openbare weg als
nog 24 mensen. Zeven van hen werden vier dagen vastge
houden. Na snelrecht veroordeelde de rechtbank in

Almelo hen tot negen dagen gevangenisstraf, waarvan
vijf voorwaardelijk.
Alle deelnemers vonden het een prima aktie met erg
veel publiciteit. De politie en rechterlijke macht
deden er alles aan om duidelijk te maken, hoe krankzin
nig het is om mensen betrekkelijk zwaar te straffen voor
een kleine overtreding, terwijl Urenco maar doorgaat
met het overtreden van internationale (onder andere
aangaande verwerking van uranium uit Namibi~n en het
non-proliferatieverdrag) en nationale (onder andere
de ·meldingsplicht van het vervoer van gevaarlijke
stoffen) wetten.
Op 11 oktober j.l. gingen vier van de zeven veroor
deelden in hoger beroep en ook daar hebben ze weer
geprobeerd om aandacht te krijgen voor r1e dingen
waar het werkelijk om gaat. ni'lmelijk de illegale han
delingen van UCN/Urenco en de nederlandse staat.

Op Z5 oktober was de uitspraak. Een oud plan Dm nog
eens terug te gaan naar het hek en inhoud te geven
aan het beroemde lied "we komen terug" werd van stal.
Z4 oktober wil den we het hek gaan vers i eren op de
plaats waar geknipt was, om aandacht te vragen voor
de uitspraak van het Arnhemse hof. Dat aktievoeren

Als je een atoomcentrale wilt bOU\1en moet deze ver..
zekerd worden bij verdrag van Parijs en Brussel en vol
gens de Wet Aansprakelijkheid nukI. kerninstallaties
en schepen en de verzekeri ngskamer. Het adres van de
verzekeringsmij. is: f'!ed. Pool Voor Verzekering Van
Atoomrisiko's, Prinses Beatrixlaan 15 te Den Haag.
Misschien een adres om met een bezoekje te vereren:
Ook de nukleai re transporten worden daar verzekerd.

Wat gebeurt er met een dissident in kérnenergieland ?
Deze vraag staat centraal in het decermer-nummer van
Wetenschap en Samenleving.
Drs. Govert Nooteboom is stral1ngsdeskundige en geen
principi@el tegenstander van kernenergie. Wegens deze
twee kwaliteiten werd hij in 197B opgenomen in de Be
raadsgroep Stralingshygiëne van de Gezondheidsraad 
een adviesorgaan van de regering. Deze beraadsgroep
kree,g a15 opdracht om advi es ui t te brengen over "de
stand van de wetenschap betreffende de nonnen van stra
lingsbescherming". Als op 17 juli 19B4 de Gezondheids
raad haar advies uitbrengt, heeft het kommissielid
Nooteboom er een minderheidsnota aan vastgeplakt.
In deze nota bekritiseert Nooteboom in niet mis te
verstane bewoordingen het werk van de Beraadsgroep
"Het Gezondheidsadvies verzwijgt (a) voor Ministers
en parlement belengrijke relevante informatie; geeft

GfSJOfMfL B1J VASTSTfLL1NG
STRAL1NGSNORMfN
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daad-voorzover Nederland betreft- in Nederland gepleegd
is (30). Naar Nederlands recht isonrechbnatig een daad
die niet strookt met de zorgvuldigheid die in het maat
schappelijk verkeer betaamt.
Dit is een 'Genera1k1ausel' die van geval tot geval moe-t
worden ingevuld aan de hand van -e heersende verkeersop
vattingen. Dat zijn-juist in een geval als dit- ook de
in het internationale verkeer heersende opvattingen.
Deze laatste kunnen weerspiegeld zijn in verdragen,
zelfs verdragen die nog niet in werling zijn of waarbij
Nederland geen parttj is (31) Die kunnen door hun indi
recte (ref1ex-) werking d3 invulling van 1401 BW jo.
Undenbaum/Cohen beinv1oeden.
Wat toegepast wordt blijft intussen zuiver Nederlands
recht.
Welnu. als zelfs verdragendie nog niet in werking zijn
of waarbij Nederland geen partij is. deze invloed op de
Nederlandse rechtsvinding kunnen hebben, hoeveel temeer
dan het Handvest. waarbij Nederland wel partij is. en
de VR-Reso1uties en de advisory opinion van het Hof, die
door Nederland uitdrukkelijk aanvaard zijn.
Of zij self-executing zijn doet ook in dit verband niet
ter zake.
Vanuit dit gezichtspunt wordt ook van belang het Decreet
Nr. 1 van- de Raad voor Namibie. Dit decreet kan vergele"
ken worden met een buitenlandse wetsbepaling, bijv. een
deviezenvoorschrift. Overtreding van een buitenlands de
viezenvoorschrift kan (naar Nederlands recht) in strijd
zijn met de goede zeden, en aldus een contract vitiëren
(3Z) of tot een onrechbnatige daad jegens een derde
maken. (vitiëren=ongeldig maken)
Ditzelfde is zeer wel te verdedigen met betrekking tot
transacties met Namibies uranium dat zonder toestemming
van de Raad voor Namibie is gewonnen en uitgevoerd (33)
Toch blijven de kansen van een proces onzeker, en het
is te be~rijpen dat de Raad voor Namibie zich er tot
dusver met aan gewaagd heeft. Dit uitblijven van een
proces heeft-al weer- uitsluitend rechtstechniese Oor
zaken (lacunes in de wereldrechtsorde) en zegt niets
over rechtsmatigheid of onrechbnatigheid van Nederland's
gedrag.
Over dat laatste moet en kan de regering zich nu een
zelfstandig oordeel vormen, in gedachten houdend dat
Nederland zicll uit traditie keert tegen-aantasting van
de internationale rechtsorde en positief bijdraagt aan
de ontwikkeling van het internationale recht'. (34)
De zaak rekken in afwachting van een beslissing van een
rechter terwijl de bodem van Namibie over enkele decen~
nia uitgeput kan zijn is niet aanvaardbaar.

Enkele Tweede-Kamer leden bepleiten dat er bij de in
voer van uranilB'Yl garanties worden geeist inzake de her
komst. Dat zou uiteraard een stap vooruit zijn. Echter.
moet Nederland. zoals gezegd, gezien worden als deelne
mer in het Urenco-consortium, een systematies en duur..
zaam samenwerkingsverband; het gaat niet om het inciden
teel verrichten van enk~le diensten. Nederland blijft
daarom mede verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk
gebruik van Namibies uranium in het kader van dat samen
werkingsverband, ook al zou men het zo arrangeren dat
Nederland uitsluitend ander uranium toegestuurd krijgt
i.v.m. de politieke gevoeligheid alhier (35).
Er zit dus niets anders op dan de samenwerking op te
schorten totdat het samenwerkingsverband. als geheel.
afziet van het profiteren van illegale exploitatie (36)

tinnen ·soldaatjes heeft. Als een kleine atoomom bestrijdt ze dit "conventionele leger", de moraal laat zich raden.
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WIJKPOLITlf? HOU'M MAAR!

Fred Gersteling

.1

1) KRI MeilJuni 1985
21 Trouw
3 idem

(4) Ine van 8renk is lid van de klankbordgroep
en nu beleidsmedewerkster bij van Thijn bij
Orde en Veiligheid~ Verder is zij als een
"Ik-Ali" met voetbalsupporters van de F-side
meegetrokken. Als lid van de klankbordgroep
was ze bij de ontruiming van Singel 114:
jullie hebben gelijk- maar we ontruimen
toch. Maar ipv. 7 blikken ME sturen we nu
maar 4, etc.

(5) Woongroep-paper, waarin ooR genoemd stuk van
van cOnlDisaris Visser "Uitgangspuntenll

(61 Woongroep-paper
(7 idem
(8) Uit brochure:"A1 sla je me dood", "Pijp

solidair met Staatsliedenbuurtil , een uit
gave van de kraakgroep de Pijp

Noten:

naren van het GE8 ("Amsterdams energiebedrijf) en het
optreden tegen- drank- en horecainrichtingen wordt over
legd met Algemene zaken"(stadhuis).
7- "•.• Genoemd worden vervolgens de richtlijnen waar
op 1 tlm 6 zijn gebaseerd.

Opmerkelijk is ook de inlichtingentaak van het distrikt
8: Deze wordt geleid door hoofdagent leyendekker. Hij
moet op de lijst van de CID gezet worden, wat dan de
"bevoegdheid inhoudt zelfstandig te kunnen natrekken bij
de PTT, Sociale Dienst en Bevolkingsregister. 1I In het
zelfde stuk waaruit dit blijkt wordt ook het voorstel
gelanceerd om spionerende agenten de ruimte en het nodi,
ge krediet te geven "om enige alcohol-houdende consump
ties te kunnen nuttigen en te kunnen weggeven. II (6)
Bovendien legt deze "sektie stiekum'l van distrikt 8 een
kaartsysteem aan met de volgende rubrieken (7):

-adressen- en waarschuwingssystemen voor winkels en
bedrijven

-vergunningen horecabedrijven
-namensysteem van horecabedrijven
-standplaats- en ventvergunningen
-precari overgunni ngen
-prostituees en sexhuizen
-Surinamers, Marokkanen en Turken die krimineel zijn
-namen en adressysteem criminelen in al!,emene zin,
maar wi j kgebonden

-een systeem om gegeven waé\rschuwingen vast te leggen
op grond waarvan later opgetreden kan worden

-kraakpanden
-krakers

'~oc..Lal~'ma~k~~ valth~t

stanties zijn."( ••• )"Maar hoe elk van de districten
voor zich invulling geven aan die hulpverleningstaak
is in de eerste instantie een taak van de districts
chefs zelf".
Dat van die voorlichting moet in de Pijp geloof ik
nog gebeuren, maar ach ja een kniesoor die daarover
valt. Ook het tijdschrift KR1, altijd zeer kritisch
waar het justitie en politie betreft, gee.ft aandacht
aan de instelling van wijkteams. In het Mei/Juni
nummer van t985 schrijft P. van Asseldonk (in een
overigens voor de rest krities verhaal):
"Uiteindelijk heeft de politie juist op het gebied

van de buurtgerichte hulpverlening een onmiskenba
re achterstand. Die is men enige jaren geleden gaan
inlopen door op bescheide schaal wijkagenten te
gaan aanstellen. Oe wijkteampolitie die er nu hier
en daar aan~omt, kan op dit punt ook beslist een
stap vooruit genoemd worden. Maar of het echt werkt,
moet nog in de praktijk van alledag bewezen worden. I'

de wLjkag~nt gaat a6
Een van de direkte gevolgen van het afbouwen van speci.
alismen is het verdwijnen van de wijkagent. Il1I1Iers, dat
kan de wijkteampol itie weer doen. In diverse plaatsen
hebben de wijkagenten dan ook de a1annk10k geluid. In
Almere, Amsterdam, Haarlemmermeer, Oen Haag, Enschede
etc. Herman van der Steeg in En~chede zegt namens de
landelijke Werkgroep Wijkagenten, dat voor de wijkagen
ten de strijd vprloren is als met de komst van de wijk-
teampolitie in de hoofdstad de wijkagenten daar als a- Maar wie denkt dat de Staatsliedenbuurt een uitzondering
part specialisme het loodje leggen. (1) Op 24 oktober is in Amsterdam en dus de politie van distrikt 8 wel uit-
1984 werd er in Rotterdam een kongres gehouden met als zonderlijke maatregelen moet treffen, komt bedrogen uit.
motto: "Politiewerk. Actuele knelpunten in de verhou- Elk politieteam bezit een lid wat direkt of indirekt
ding met het gezag." De landelijke werkgroep rayon-/ verbonden is met de CID (Contra-inlichtingen dienst),

wijkagenten organiseérden dit kongres i.s.m. de vak- terwijl ook de hoeveelheid krakers in de Staats dan wel
groep strafrecht van de Erasmus Universiteit. Oe groot is, maar het aandeel van krakers in de rest v~n
kritiek was ook daar niet van de lucht: de 1ge eeuwse gordel en de binnenstad is evenzeer groot.
"Stijn Hogenhuis (wetenschappelijk medewerker) Deze specifieke gerichtheid zal ook in wijkteams optre-
vindt het een misverstand dat wijkteams de den die nog in andere buurten moeten worden ingesteld.
funktie van de wijkagent kunnen overnemen. Zo- Zoln buurt is bijv. de Pijp. Per 1 april krijgt de Pijp
dra je het wijkagentennet gaat uitbreiden, 1ig- twee wijkteams, in totaal 126 politieagenten (pakweg 2
gen bureaucratisering en verstarring op de per blok). In de Pijp draait nu een voorlopig wijkteam.
loer. "(2) Hun aktiviteiten zijn tot nu toe weinig be_digend. Niet

Ook kwam er kritiek van de Haagse rayonagent Jos Niet alleen werden Surinamers lastig gevallen en moes-
linssen : ten mensen met een donkere huidskleur op de Albert
I1 Als mensen die aan de basis werken, hebben wij de op- Cuypmarkt de inhoud van hun tassen laten zien, de te

dracht de politie te vennaatschappelijken. Om dat verwachten "sociale hul pil is wel het sterkst te zien
te kunnen, moet je een vertrouwensrelatie met de in de grote hoeveelheid invallen in koffieshops(8):
buurtbewoners aangaan, en moet je geloofwaardig zijn. "8ijna anderhalf jaar lang (begin '84 tot half '85)
Dat wordt ons steeds moeilijker en eigenlijk onmoge- werden veel Marokkaanse bedrijven rond het Gerard
lijk gemaakt, doordat wij van het gezag geen krediet l' • de d . d
krijgen."( •• ) "8ij de bepaling van het beleid wordt ~~~~l:i~rj:S~~e~e~~~~r~~n~o~~e~t~:t m~ ~:~"'~~n_e
niet naar ons geluisterd." ( •• ) IIGebrek aan erkenning trole op horecavergun,ningen ll werden huiszoekingen
is ook te bespeuren in de neiging bij een toenemend gedaan, 8 à 9 agenten plus honden, en alle aanwezi-
aantal politiekorpsen om de wijk- of rayonagent van gen om hun papieren gevraagd. De vergunningen bleken
de straat te halen. In steeds meer gemeenten worden steeds in orde, drugs of gestolen goederen zijn nooit
po1itiele wijkteams gevonnd,waarbij ervan wordt uit- gevonden, wel illegale Marokkanen die op bezoek waren.1!
gegaan dat elk lid van zoln team als een wijkagent Wat was nou precies de reden, voor deze invallen? Het
zou kunn~n optreden. 1I

( •• ) IIWijkteams zijn een mode- buurtblad voor de Gerard Doubuurt publiceerde dit 00
v~t:'Schijnse1.'1 ( •. ) Wijkag~nten .kunnen de subcul~uur der de titel: "Broekies van de opleidingen gebru1kten
b'J de politie doorbre~~n. • de koffiehuizen als proeftuin. De agenten van de van

~e~ .gebrek a~n :espekt b1~Jkt ook uit de a~~duiding. leyenberglaan, het officie1e districtsburo voor Zuid,
W'Jkzusters d,e ko1~ega s geven aan de w'Jk~genten (3) waren daar meestal niet van de op de hoogte. Kontro1es
Eenzelfde samenzang lS. ook ~~ vinden in een lnterview de opleidingsschool en van "echte'l politie liepen

met Ine van 8renk (4) ,n Vr'J Ilederland van 3-11-'84: van k"
"Van Brenk moet toegeven dat de politie niet altijd daardoor door el aar.
staat te popelen om verontruste buurtbewoners behu1p- wi1'kte.a.m~? hou z~ maalt
zaam te zijn. IIDe politie legt inderdaad niet de
hoogste prioriteit bij de.dingen die je dagelijks in Het ziet er naar uit dat de wijkteams de wijk gaan ver-
je buurt meemaakt ..Bovendien· krijgt de man of vrouw overen. De wijkagent moet wijken en de zich vervelende
die in unifonn op straat loopt ook weinig erkenning wijkteamsagenten kunnen volop hun hart ophalen met het
binnen het politieapparaat." ( •• ) IIBij de recherche lastig vallen van migranten, punks, criminelen die zon-
bijvoorbeeld heb je veel meer status. Terreurbestrij- der achterlicht op de fiets rijden en andere gevaarlij-
ding,daar kan je de gekst~.dingen voor a~~schaffen! le sujetten die in cafe's komen. Hoofdc01llllissaris Valken
dat 's ec~t heel gemakk~l)Jk. Maar ~en w'Jkagent d'e hoeft niet ongerust te zijn: de politie verwordt niet
f 2~,50 w,l hebben ... d,a ~ te.ontw'kke1~n die hij tot een sociale hulpdienst.
nodlg heeft ~oor een v~~rllchtlngsavond ln een buurt- _ De grootscheepse operatie in Amsterdam (die zeker
huis:. weet nlet waar hlJ dat bedrag vandaan moet tove navolging zal kri-jgen in andere gemeentelijke korp-
ren. sen) betekend ni.et wat de naam suggereerd. Aan de

ene kant zullen vele specialismen toch voortbestaan
en verder uitbreiden, aan de andere kant is de voor-

. I' naamste verandering het de straat op sturen van gro-
De Staatsl,edenbuurt hee~t ~- zou Je ~unnen zeggen. Het te hoeveelheden van de politie. De law & Order-aan
optrede~ van de politie ,n d,strict 8 ,n A,!,sterdam ken- hangers kunnen tevreden zijn:de buurten worden beter
merkt zlch door een zeer grote belangstell1ng voor de beheersbaar nog meer "verdachtenl' komen terecht in
krakers (i.c. de "Woongroep"). Niet direkt HET probleem de kaartenb~kken en de CRI kan haar tentakels verder
in de buurt. Wel dief~tal1en, dealers, spe~ulatie, ver- uitslaan. Hoe sociaal de benaming "wijkteams ll in {ie
~~~~o~:~~~~~s~:~~u~i~~g~, C~~t~~V: ~~~~a~r d~a~i~UW- oren kan klinken de naam dekt de lading niet.
politie gaf over de kriminaliteit in de Staatslieden
buurt een aantal van BOD meldingen op. Hiervan betrof
fen er 16 kraakzaken, oftewel 2%. (5) Interessant is in
dit geval ook een stuk van coonnissaris Visser getiteld:
"Uitgangspunten'l en wat een instruktie moet zijn voor
het hogere kader (5):
"1- In gevolge de filosofie achter het wijkgerichte
werken ( •• ) zal het optreden van het personeel fat
soenlijk, c1ientgericht en deskundig dienen te zijn.
( •• ) opdat de goedwi 11ende meerderheid het belang van
een goed funktionerend wijkteam gaat inzien. en het
team over publieke goedkeuring (goodwill) gaat be
schi kken.
2- Prioriteiten zijn het bestrijden van de drugshandel
en de bijkomende criminaliteit. het tegengaan van
overlast veroorzaakt door druggebruikers, het regi
streren en saneren van de drank- en horecawetinrich
tingen en koffiehuizen (incl. Rioolrat)- de rioolrat
is een kraakkafé, F.G.
3- De politie zal zich laten leiden door het beginsel
van de rechtsgelijkheid.
4- Verwacht moet worden dat een minderheid (harde kern
Woongroep) zich zal verzetten tegen het aantasten van
de positie die zij vanaf 1981 heeft verworven. Voorko
men dient te worden dat de politie hierbij de boeman
wordt in haar optreden tegen deze harde kern.
5- Wanneer de politie bij haar optreden stuit op het
Voorziene of onvoorziende verzet van de harde kern
zal als uitgangspunt gelden dat de situatie dient te
worden doorbroken dat het nonnale funktioneren van het
overheidsapparaat door middel van intimidaties, bedrei
gingen en geweld van groepen aktievoerders onmogelijk
wordt gemaakt. In uiterste instantie zou dit kunnen
betekenen dat een verstoring van de openbare orde
wordt geaccepteerd bij de handhaving van relatief
lichte feiten.
6- Bij ontruimingen, agtentieverlening aan ambte-

De Volkskrant van 4-1-84 meldt ons:
"HoofdcoDlDissaris J.Valken sprak in zijn nieuwjaarsre
de uit dat het accent op de sterke centrale positie
van het korps wordt verlegd naar de wijken. Oe lei
ding in de districten krijgen meer verantwoordelijk
~eid voor de invulling van de politietaak, waardoor
het contact met het publ iek verbeterd kan worden. lI

De Volkskrant van 22-2-1984 komt er nog eens op terug:
1l0e Am.sterdamse. pol itie moet een .wezenl ijke reorgani
satie ondergaan. Het vormen van 'wijkt~ams die directer
en sneller contact leggen met burgers is het uitgangs
punt. lI ( •••.• )11 Special ismen moeten worden teruggedrongen
Een wijkagent krijgt meer verantwoorde1 ijkheid. l'

Oe opstellers van het rapport :"Contourennota" van de
Projectgroep Organisatie Amsterdam, laten in diezelfde
Volkskrant het volk weten dat het nieuwe systeem "voor
delen alsook "nadelen" heeft:
"0nder de voordelen vallen:· een grotere afwissel ing, gro
tere betrokkenheid, invloed op het teamwerk en meer con
tacten met de burgerij., Oe nadelen zijn: brigadiers mo
gen minder achter hun bureaus zitten en special isten
zoal s rechercheurs zullen aan status inboeten. 11

Iets verderop in het artikel worden de redenen gegeven:
"De nota rekent af met het gevleugelde woord uit de ja
ren zestig: centralisatie. Het korps kampt al jaren met
problemen. De werkdruk neemt steeds toe door zowel de
omvang als de moeilijkheidsgraad van het werk. De cen
tral isatie van het apparaat, menen de samenstellers,
heeft de afstand tussen de politie en de Amsterdamse
bevolking vergroot. II

( •••• )
lI Agenten mogen werkzaamheden

gaan verrichten die nu voorbestemd waren voor recher
cheurs en hoofdagenten. Oe rechercheurs en de briga
diers moeten meer algemeen werk in het team gaan doen.
Prioriteit .krijgt het meer surveilleren en het aanpak
ken van problemen in de wijken." •••

Het Amsterdamse Pariool kon natuurlijk niet achterblijven,
zo verscheen op 19-6-1985 een interview met hoofdcommis
saris Valken:
(Pariool) :"Wat gaat het pub1 iek eigenl ijk van de groot
scheepse operatie merken?"

(Valken) :IIAlles, naar ik hoop. We gaan na de zomer in
alle districten voorlichting geven voor het publiek.
Dan gaan we haarfijn uit de doeken doen hoe het alle
maal wordt. Ja en of de politie zich straks veel meer
met hulpverlening gaat bezighouden dan voorheen •• .,
laat ik dit zeggen ik denk van wel, maar de pol itie
moet ook weer niet te sociaal bezig zijn. Het zich te
veel inlaten met individuele hulpverlening- reken ik
niet tot taak van de po1itieant>tenaar. De politie zal
van zaken meoten afb1 ijven waarvoor hulpver1eningsin-

Een wi l1ekeur.ige greep ui t de
problemen: C.P.-ers en aanhangers
van nos t van Tmm; ogen treden,
al dan niet openlijk, op' in de po
1i tie. "Norm-Afwijkend Gedrag" {nag
gen \. '<lat een eufemi sme i s voor het
é)annemen van steekpenningen, ver
kt achten van tippelaarsters, jatten,
en nog vee 1 meer wat God en de Wet
verboden heeft. Een politiek die nog
bezig was met een diskussie van tien
jaar geleden en nu eindelijk. heeft afge
zien van de opheffing van gemeentelijke
k.orpsen om deze onder te brengen in pro
vincia'le ,korpsen. Diezelfde politiek waar
als oplossing voor alle kwalen steeds weer
gej€>nge1d wordt om meer politie. terwijl
telkentDt1le blijkt dat dit niets oplost: van
ai le aanmenldingen slagen er weinigen, en
daarvan vertrekken er weer velen omdat ze het
na een tijdje wel gezien hebben. Er trad een
steeds verdere specialisatie op in de
terreur- en relbestrijding terwijl dit
ten koste ging van het Ugewonere" po
litiewerk. -Oe vraag rees wie nou mis w

dadi ger was: ni et voor ni ets sneerde
hoofdconmissaris Valken bij het af
scheid van de meerdere malen be
rispte hoofdconmissaris Toorenaar,
dat bij diens afscheid de halve Am-
sterdamse penose aanwezi g was.
En alsof dit niet genoeg was,
kreeg de politi eongevraagde
concurrentie van zgn. burger":
wachten. Kortom meni geen
werd weer eens bevestigd in
het ve~den dat het bij de
politie een zooitje is en de
waardering voor de politie
zakte steeds verder.
Niets voor niets brak medio

1983 een periode van herbezin
ning aan bij de politie. Rap
port na rapport volgde de an
der op, en lekte uit voordat
ze definitief waren. In diezelf
de periode was er ook een her
waarderi ng voor het gewonere po
litiewerk wat zich O.a. uitte in
de aanstelling van meer wijkagenten.
Toch bleef het bij l~pwerk : het ene
na het andere specialisme diende zich
na het andere doende zich aan en de wijkagent was ook
zoln specialist, van een coherente organisatie kon niet
worden gesproken. Naar ik vermoed, heeft het ontstaan
van de "burgerwachten" de diskussie een besl issende ricl
ting laten inslaan.
De nieuwe slogan van de pol itie is nu de "wijkteams".
Met name het optreden van het wijkteam van di stricht 8
(de Amsterdamse Staatsl iedenbuurt) en de dood van Hans
Kok als sinister resultaat van hun optreden bij de ont
ruiming van de Scaepmanstraat is de aanleiding om deze
wijkteams eens tegen het 1icht te houden.

enthou~La~te k~LtL~k~n

Heel wat mensen hebben het _ilijk
met de politie: axievoerend Neder
land, mensen die ter goeder trouw
hopen op resultaat van hun aangif-
tea etc. Maar de afgelopen tijd

fee l. ook dp. politie het moei
I,i'. met zichzelf tP. hebben.
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