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Voorwoord
Hier is veer een Nieuvabriet, een dikke deze keer, aet de
Kraapkrant uit Borsaele er in het geheel in, een duits stuk over
Gronau, knipsela over Boraaele, knipsela over de taptoe in Maas•
tricht, een peraverklarinc van het koaitee gesondheidasor1 ::len Haa1
over een ayapoaiua, een stuk van AMOK over Retorcer en de notulen
van het laat1te lande~1Jke overlee van de baaiacroepen, vel wat
verouderd, aaar toch noc vel intereeaant.
Als je aeer kranteknipaela over Boraaele vilt hebben kan Je die
( tecen kopier-en ver•endkoaten) kriJsenbiJ het Kernenerfiearchiet
in Ede, elke donderdas van 13 tot 21 uur te bereiken te .083S0·21414.
En ve vachten noc steeds or stukken over de te voleen strategie
voor de baaiscroepen •••• Het ijkt ons toch vel handle als die et'
zijn tijdens het baaiacroepenweekend.

Agenda
13

mei

1.4
15

_.9
17
30/31
juni

1

recio· Oost 19.)0 uur in het Katshuis, Sweerts de Landa~s~aet 73, Arnh~•
taakcroepenevaluatie Borsaele, 20 uur in het Katahuis.
sekretariaatsvergaderinc! 14 11ur in het Katabuis.
.Retorgeroverlec. 11.00 A.KU, \fOI::«S r«AAT ":fl Utrecht.
evaluatie Borsaele, 12 uur in het Katshuie.
basiagroepenveekend, plaats entijd Yolcen nog(uitnodicing}
aaandelijkae blokkade bij Woenedrecht.

NOTuLEN LANDELIJK OVERLEG BASISORDEPEN 5 april 1987
Aanwezig : 9 (!) mensen
Besproten werd :
1. Borssele :
- op 3 april is er een gesprek geweest met de burgemeester, gemeenteraad en de commandant van de rijkspolitie. Uit dit gesprekbleek
dat bet kamp en de blokkades gedoogd worden. Ze passen de plattepetten taktiek toe. De paarden hebben een surveillerende taak.
De politie treed alleen op bij "onregelmatigheden". Daarna willen
ze de situatie zo snel mogelijk weer naar "normaal" nivo brengen.
(Begroting politie : t 1.000.000,-)
- op 3 april is er een perskonferentie gegeven in Amsterdam. Er is
weinig in de pers gekomen. Voor de aktie komt nog een perskonfernetie •
.:. boze boeren hebben een brief' gescbreven aan de gemeenteraad van
Arnhem~ Zij dreigenom bet terrein waar het kamp komt een paar
dagen voor de aktie te bemsten, zodat we er geenkamp kunnen opbouwen.
- op vrijdag en zondag zal er een pendeldienst komen van statio~
Goes naar het kamp.
2. Retorger :
Er is al een voorvergadering geweest. Op deze vergadering waren 15
mensen (waaronder ook iemand uit Belgie en iemand uit Duitsland).
Momenteel worden er verschillende dingen uitgezocht.
Begin juni komt er een brochure uit. Tijdens de oefening (sept.)
komt er een aktiekAmp in Sebinveld.
Op ll juni moeten 20 mensen voorkomen die opgepakt zijn bij een
bezettingsaktie in Amsterdam ivm Wintex-Cimex. Zij zullen dan gezamelijk verklaren dat zij tijdens de Retorger-oefening zoveel mogelijk zullen doen om de oefening te frustreren.
Volgende Retorger-vergadering : 16 mei, 11.30 AMOK, Utrecht.
3. Philips :
Op 8 april is er een aandeelhoudersvergadering. Een aantal mensen
hebben eenaandeel gekocht en vragen tijdens deze vergadering
"spreekrecht". Het wordt een symboliese blokkade van i 50 mensen.
4. UCN :
De vergunning v-oor de uitbreiding is afgegeven. Het Landelijk Platform tegen Kerneargie wil iets gaan doen met de UCN, wij wachten
hun initiatief ar.
5. Transport UF6 :
Zij rijdenweer, het wordt in de gaten gehouden.
6. Wat na Borssele :
- in september organiseert bet LPTK een weekendkongres hoe het verder moet. Zij vragen mensen van de ba.Si~tgroepen om met ideeen te
komen.
- het is belangrijk dat er voor de basisgroepen een evaluatieweekend komt na Borssele. Dat is 30 en 31 •ei.

De poes van Dirk krijgt binnenkort
klein
jong~ poesjes, wie wil ;o"n
beèstje een tehuis geven?
tel 08380-21414.

.Aibeeldlng· ven -

normale_~ _··
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BORSSELE DICHT

POORTEN. HBRMltfiSCB GESLOTElf

GEDRAAI TAH GEKEEH'.B D

10.30 u. Alle poorten zijn vand
10 uur seblokkeerd~ Veel belangstelling ie er b13 de Au tanDmen
poort, waar de ttB wat senuwachtig reageerd. Bi~ poort 5
deed zich nog een klein incident
voor, waar men probeerde een
gat onder bet hek te grave~.
Er zijn naar schatting momenteel
ca 730 mensen bij de Blokkade.
Om 12 uur was de toestand geheel
ontspannen.
OPROEP: Wil men er s.v.p. rekening
mee houden dat er ook vannacht
geblokkeerd moet wordent

In stri3d met hetgeen ee~er door
politie en semeente was meegedeeld./ werd vrijdag een brie!
naar .net kamp gestuurd, waarin
ta3. van beperk1ngen, zoal.a geen
tonnen en hout in een ruime
straal rond de centrale, werden
bekend gemaakt. Ook het eerder
•heilig" verklaarde hek werd
uitgebreid met prikkeldraad.
Zoals ook eerder bleek was men'het kennelijk oudering weer oneens. Na een persbericht onzarzijds werd de maatregel zaterdagmorgen weer ingetrokken.

AGE!TDA

ARRESTANTEH
Nog voor éte blokltade waren al

z1e schema's
-zat 20. 00 u. LA11DELIJK OVERLEG
-18.00 u. warme maaltijd.
voor de mensën die dan blokkeren
is dit om 22.00 u.

~blbkkatle:

POLitiE

NIEO'WS
In de loop van de middag zal dan
eindel~jk de WC-wagen inseweid
wordenr

vier meneen gearresteerd. Een
aktievoerderwerd met grof geweld
uit· het NATQ-draad gehaald bij de
~entrale, waar hij een ludieke
aktie deed. Het prikkeldraad behoorde ploteseling bij het heilige
hek. Verder zi~n er door een naar
verluid "geretormee~e• conducteur
3 ~ensen in Bergen op Zoom uit de
trein gehaald wegene •dronkensehap•
Zi.;t worden momenteel opgehaald,
terwijl de eérste reeds vrijdag
avond weer in ons midden was,

XNFO Iln'O INPO IlD'O INPO
X Een drinkwaterkraan is er

}l)G STEEDS TE KOOP!
- aktiehandboek ! 3,-

L.AA~S TE

vanaf het kamp aan de overkant

van de weg bi~ Heerema.
~-De zaterdagkranten van de PZ~
en de Telegraaf zijn te kodp.
duidelijk ~ebrek aan beter.
K' EHBA:
-streekziekenhuis:
de Beverlande-Noord in Goes
-Ziekenhuis Middelburg
Algem-een alarmnummer- SOS
01184-14444 of OliOo-1444~
~ ADVOKA-TEN hoeven niet op hun
prive nummer gebeld te worden.
(liever niet zelfs!) In gevel
van arrestatie meldt de piket
dit bij de betréffende aavokaten
en bij het ~p, waarna door
hen-- aktie ondernomen wordt.

... brosjure "Geen levaar voor de
volksgezondheid ; een serie
achtergrondartikelen over
kernenergie f 5,- De Nucleäire gids. over bedrijven
en instellingen, betrokken bij
kernenergie in Hederland. ! 4,- 1977-1986!~ tien jaar akties tegen
kernenerg e ! 4,50
- Vliegers met haspel ! 12~
- Ealonnen f 1,--·~------------~~----·-----.Ir
worden nog vrijwilligers

voor de arrestantengroep
(nie:t te ventarren met het

~zocht

ar~statie-team)

·---~----------~------~~---

'VERSLAG VAN VIUJDAG

een bekende onbekende Vanmiddag, toen we aankwame~ op het
aktiekamp was het al duidelijk!
Borseele 1 8~ dreigt een gesubsidi
eerde opstand te worde~. Het aktie~
terrein is sorgvulgig- door ons
omgeploegd. Door de gemeente
Borasele, de Zeeuwae busmaatschappij
verleende =edewe~king inclusief
het ingestudeerde coumtente.a:c van
de chauthure; "aan U11f 11nkerhand
~ie~ u de kerncentrale•, Het blijft
een toeristisch ui tstft~e, Allee
is al in kannen en kruiken en de
organisatie van de blokkade en de
demonstratie lijkt ~o onde1'hand
eerder bij de burgermeester van
Borssele, dan bi~ ons te liggen:
l} De Provinciale Zeeuwse Courant
vermeldde dat de burgemeester de
route van de demonstratie op het
laatste mement eigenhandig heeft ,
veranderd. Het organiserend comite
vinat dit "niet netjes"• maar lijkt
~ich voorals.nog bij de beslissing
van 11 on.ze burgervadert neer te
leggen.
2) Op de persconferentie die de
politie en de gemeente Borsseie
gisteren hebben gegeven is informeel meegedeeld dat er ~ater
dagochtend om 6 uur voor het
begin van de blokkade ongeveer 60
personeelsleden de centrale zullen
worden binnengebracht. Dit aantal
~, ploegen) is genoeg om de centrale
tot zaterdag 14.00 u, ( het einde
van de blokkade) te laten draaien.
De blokkadé wordt hierdoor wel heel
erg symbolisch. Het personeel
krijgt ona niet eens te zien!
Van enige effektiviteit is geen
sprake; we zitten niemand in de weg!
y~ moeten er voor zorgen dat we op
een of andere manier het initiatief
terug pakken! We moeten het schema
doorbreken en niet aan het handje
v~ de autoriteiten blijven lopen!
Dat zijn imm6rs dezelfden dié het
moorddadige kernenergiebeleid blijven
voo~staan en propageren!
Als het aan hen ligt kan er zo
weer een ~sjernobyl komen.
-

door

LAHllELIJX OVERLEG (Tri~dag)
Ih een grootschalige diSkussie
(ca 600 mensen) werd het voorstel
behandeld om direkt na de vergader~ng met de blokkade te beginnen.
Zowel voor- ale tegenatanders
hiervan hadden goede argumenten
die de meningen een aantel. malen
deed veranderen. Uiteindelijk
bleken er onvoldoende mensen te
zijn die direkt wilden beginnen.
(het aantal was wel groot, maar
men Wilde het Plan al.leen uitvoeren ale de overgrote meerderheia meedeed)
Inmiddels blijkt dat er inderdaad
een paar bussen met werknemers
stochtens vroeg naar binnen zijn
gere~en onder forse bescherming
van de poli tie. De paar mensen
die ondanks het overleg toch
warèn gaan blokkeren waren hiervoor geen partij.
OPROEP
van de'.aktiegroep !rsjernobyl is
overal,
Doe ne·t zoals de aktiegroep
~sjernobyl is overal in dec. j.l.
deed en schilder ook zo'n electriciteitshuisje rozè en protesteer
hiermee tegen de aanwezigheid van
alle kerncentrales,
non+t forget Tsjernobyi
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Blokkadeverslag van Theo.
Vanmorgen om half tien zijn we van het kamp naar de centrale
gegaan. Eerst werd poort voor poort, met een ketting, de weg
ätgesloten.Bij elke poort wer4 de groep iets kleiner, langzaam,
maar zeker, werd zo de blokkade een feit.
Er heer~ een goede sfeer en het weer werkte ook flink mee.
Bet duurde nogal even voor er eten en drinken op de blokkades
kwam. Ha verloop van tijd werd dit prima geregeld.
Er waren weinig incidenten rondom de blokkade van de centrale.
Bij een kleine zijpoort" werd een gat gemaakt en dit werd door
de politie dichtgegooid. ntt was een prachtig gezicht.
Ua de middag vond de eerste wisseling plaats.
Gelukkig dat enkele volhouders op hun post bleven, want het
duurde lang voor de opvolging overal arriveerde.
Met name bij de kleinere poorten zat soms maar een handjevol
mensen.Bij poo~t 12 en 13 is pas om 18.00 uur atgelost.
Op de zonnige dijk was het reuze gezellig toen de verschillende bandjes begonnen te spelen.
In de loop van de middag vond de politie het nodig de wegen
af te zetten. "~egen dreigend geweld van de bewoners tegen de
actievoerders" werd beweerd.
Als gevolg hiervan kon Rampenplan niet meer met eten en drinken langs. Zo eijn we de eerste dag blokkado goed doorgekomen.
Alleen bij de aluminiumfabriek liep het even fiiDk uit de hand.
We gaan nu de nacht in, dat zal niet makkelijk worden.
Toch moet het samen lukken!
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~ + + + ' + + + ~ + + + +

M A T P A R T IJ
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P E C B I ll E Y.

7anm1.ddag is de toegangspoort van het aluminiumbedrijf Pechiney ongeveer twee uur geblokkeerd, zo werd de ploegwisseling
die om i 4 had moeten plaatsvinden ruim een half uur vertraagd
Voor alle duidelijkheid; De smelterij werd nauw samen met de
kerncentrale en neemt ca. 2/3 van de atoomstroom af.
Pas om half drie, toen er zo'n 30 mensen al een halt uur saten,
ging de poli tie eens een kijk~e nemen. Inmiddels had radio
Fusie al me1ding gemaakt •an bet feest en zo ginsen er m\ler
mensen been.De politie kon daardoor niet veel uitrichten.
Ondertussen kwamen er werknemers van Pechiney die daar hun
collega's wilden atlosaen.Sommigen prot~steerden h\lftig, aDderen genoten van het zonnetje en wachten gelaten at.
Er waren ook werknemers die het met ons eens waren.
De bedrijfsleiding verbood het personeel met 6DS te prateJl.
Uite~ndeli3k besloot de smeris dan toch maar op te treden.

tiet duwen en trekken, waarbij er soms flink werd gestampt en
aan d-e haren getrokken, probeerden ze ons te verwijderen.
Dit lukte echter niet.Luid se~bel van ons overstemde het gewauwel. uit een politiemegatoon.
Logisch dat ze het hierbij niet zouden laten zitten. Terwijl
elr steeds meer mensen de blokkade versterkten, klQmmen de r-:.E,
-ers in hun busjes. Om ongeveer 16.00 uur prik~e en sloeg de
J~.E. met de (nieuwe) wap61ttstok de blokkade weg.
Bijna gelijkertijd ontstond er een vechtpartij tussen petten
en vers aangekomen demonstranten. Die demonstranten waren
belaas net te laat om zich bij de blokkade aan te slu:tten,
Do R.r.-boys begonnen van zich af te meppen en, ••• kregen
met gelijke munt hun portie terug.
Het resultaat: 8 gewonden aan onze kant, waaronder iemand met
een hersenschudding, jammer natuurlijk maar, er is niemand
ge-arresteerd. Te gek dus!
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
WAA.ROI~ OOK PECHINEY GEBLOKKEERD ?
de te grote dosis luch~verontreiniging mag in 1969
de tak van de franse multinational Pechiney niet welkom in
Rijnmond.Daarorn werd besloten viezeras als Hoechst en Billiton in het schone Zeeuwse te situeren.
Ook de smelter11 vnn Pechiney moet naar het Sloegebied.
Omdat het bedrijf alleen rendabel kan draaien met zeer goedkopen elektriciteit, in zeer grote hoeveelheden, wordt er
een elektriciteitscentrale naast gebouwd.
Natuurlijk een kerncentrale - dat is !meers modern en heel
goedkoo~? ~ovendien heeft Pechiney als grootste klant van die
een stevige Vinger in de pap bij de centralekeuze;Pechiney
heeft belangen bij de uraniumdelving, uraniumtransport,
maar ook nog eens bij de splijtstoffabricage (Comu:f) en zelf'e
bij de opwerking van bestraalde splijtstofelementen.
liet is dus niet verwonderlijlt dat Borssele een opwerkings-.
tract heeft met het franse bedrijf Cogema (Pechiney!) en
de GKN te Dodewaard in Sellafield, het vroegere Windscale.
Zo zit er hier,de aluminiumfabriek van Pechiney, die stroom
krijgt voor 3 a 4 cent per XWh,(bijna de hel1l)van de kostprijs die de overheid hanteert. veel te 1 aag •.•
De tekorten die zo ontstaan worden afgewenteld op de Zeeuwse bevolking, die 20 cent per KWh moet betalen.
Uaa.st de vestigingasubsidie die Pechiney in.l969 ontving,
ter grootte van meer dan 50 niljoe~, krijgt'ze dus gesubsidieerde atoomstroom over onze ruggen heen, jaarlijks
zo•n 60 miljoen gulden.
Daarom was een blokkade van het stinkende energieverslindende bedrijf zeker gerechtvaardigd.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Vanwe~e

E N

D 0 D E W A A h D ??

Nu zes jaar na de laatste grote acties in Dodewaard, lijkt
het ot we alsnog gelijk krijgen.Blijkbaar waren de argumenten zo gek nog niet, want de directie van de GKN doet bet
in de broek voor de keuring vnn de OSAR!. Die OSAR! konstateexde legio gebreken in Borssele, maar in de sterk verouderde centrale in Dodewaard zal de kritiek pas echt losb3rSten.
Fijn gevoel hè, gelijk te krijgen.Zie je wel,~ •••••

I:AXPXlUH-UR '

zondag 26 apriL.l.~
365 daaen na de ramp
in !l'jernobyl

DEMOUS!l'RA!IB -

BORSSELE DICHT

I~ANIPES!A!IE

~-~--~----------~~~------

Op de landelijke bijeenkomst van
vanmorgen zijn de volgende afspraken
gel\taakt.
- De demonstratie (aanvang 12.00 u.)
zal vreedzaaJ!I verlopen. Ook de
vertegen\<'oordigers van de JlU tomen
gaven te kennen dat dit ook hun
bedoeling is.
- De demonstratie zal tegen 14.00 u.
de blokkades langs gaan, waar op
dat moment de blokkades beeindigd
· zullen worden .
- Om 1~.00 u. zal de manifestatie
op het kamp in de grote tent
plaatsv.i-nden.
tfaar aanldeing van de gebeurtenis._
sen van vannacht vertelde een vertegen,.,oordiger van de autonomen dat
zij tegen de ais~raken in zich van
geweld 11adden bediend en dat dit
provocererd gewerkt heeft.
Zondago~htend werden verte~n
woordigers van het kamp w.o.
radio fusie geweigerd bij de
persconf•t•rrii• van de gemeente.
lfa enig hen~elwerk bleek. dat de
heren de k(Jtische klanken die
radio fusie van de vorige conferentie had laten horen in het verkeerde lteelgat waren geschoten.
Ook jn llederland blijkt vrije
·nieuwsgarin~ relatief te zijn.

-------··
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NIEUWS VAN DE VROUWENPOORT
(moment van passeren van 12?

I·~

wagens vannacht}
Wij blokkeerden de weg voor de
vrouwenpoort. Er werd 1 keer door
de ME gezegd dat de weg moest
worden vrijgemaakt. Zij moesten·
er zogenaamd door voor het o~halen
van gewonden. l!a deze soort van
sommatie (1 x dus maar) rwam de
IG. ons wegslaan. \'Ie konden nog net
op tijd wegrennen. Aan het eind
van de colonne kwam een ambulance.
Een stillen-bus reed langs met
daarin Uls provocateurs verklede
figuren.
Tussen twee tegenoverelkaar staande
blokken vechtklare vechtersbazen
versehenen 12 amazones met fakkels.
Zij moesten snel wegwe~en voor de
stenenregen toch begon.
Een antikernenergiezon is op een
huisje op het kerncentraleterrein
geschilderd. Ook de tekst "stop
die kank:ercentrale"
STATISTIEK.VAN D:D EUBA ~LC1:G
Tot vanmiddag zijn zo'n 80 mensen
door de mmA ploeg behandeld.
Zo'n }0 varwondingen waren het
gevolg van politie-geweld. Behalve een hersenschudding waren
er geen ernstige verwondignen
sleehtskneuzingen en striemingen.
Als hoordoorzaak van de meeste
•tongeluléjes" werd vermoeidheid
genoemd.

alles tegen

•

kern~nergie
~l;lfo-atand •
Aktie~l:...ncr:.ook f 3,-

.

·o.;.J Je

..
- Bros ju:.:·e ·' fteen &evaar voor de
volksge~ondbeid"; een serie
achtergrcndar·r.l.kelen over
• kenenergie :r ;' , -·
·
- De Nuclen~re G!ds. over bedrijven
· en inz. ceJ :1 ln&en, betrokken bij·
.. kernenergie in !Tederland. f 4,... 1977•·1J3G . tien jaar aktios tegen
- :tsrJJenerg;:.e r 4' 50
._ Vl~e(..te,-:-" :;et h'!.Spol f 12,50
... Ba•.,nnen .l. 1, ..
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HOOIT ~~ER !SJERHOBYL. •••••• BORSSELE DICHT!!!!
een J!.orte samenvatting van de aktie. tot· zon~agmidda«.
.
Vnjdagmiddag om 1 uur verzamelden zo'n 300 mensen zich op station
GOes, om onder een. stralende zon richtins kerncentrale te vertrekken.
Aldaar bleek een ambtenaar van het havenschap besloten te hebben dat
hot eerder, door de burgemeester aangewezen'·lcampterrein, 1iiet geschikt
was en werd verwezen naar een ander terrein. Dit bleek dichte~'b1j de
centrale te liggen en had een vuil-b~in water spuitende kraan. Later
bleek dat de gemeente en de poli tie van de Be w1 ,- ziging, evenals ovee.
rigens _vele andere zaken, niet op de hooste was.
Op het kamp was het aantal mensen inmiddels gegroeid tot tia. 600, die
de kale zandwoestein in een fle~g aktiekamp veranderden. De eerste
arrestant was inmiddels genoteerd. De politie reageerde nogal nerveus
op een demonstrant die zich tussen het prikkeldraad had ge~rkt en
haalde hem er vanuit de binnenkant uit op hardhandige wijze. Hij werd
nog die~elfde avond weer vrijgelaten.
Op het landelijke overleg bleek een groot aantal mensen onvrede te
hebben met de strakke planning, clie het de heren en dames kernstroommakers en hun beschermers wel erg gemakkelijk maakte. Er bleek geen
overgrote meerderheid te vindon om ~irekt met de blokkade te beginnen,
~aardoor de volgende ochtend vro~g een bus met werknemers door sleehts
10 mensen tegemoet werd getreden. In Bergën op Zoom werden nog drie
mensen gearresteerd wegens "dronkenschap". Gemeente en politie wisten
van de zenuwen inmiddels niet meer hoe gek ze wel· niet zouden doen .
en verordeneerden dat bin.nen oen ruim gebied rond de kerncentrale het
verboden was vanalles en nogwat bij zich te heb~en. lla de persverklaring
van de kamp-persgroep werd dit weer ingetrokken.·
. ·.
Zaterdag nestelden zich dan eindeli~k een menigte mensen. voor d.e
poorten. Dit aantal groeide snel on de sfeer was· prima! 'Als verassingselement wei-d nog enigc_tijd_de poort van Pechiney, Borsseles
groo·tste stroomafnemer, geblokkeerd, die echter door de I.ffi ontruimd
werd. s't..vonds bl&ken de meeste mensen hun slaapzak voor de poort
uitgerold "te hebben, WI;UU'door. er bij el}[e poor't sfeervolle aktiekampjes
ontstonden, opgeluisterd door een mobiele muziekband die bij elke
poort een aantal nummers te'n gehore bracht voor een enthousiast publiek.
Tegen twee uur s'nachts begon het bij poort ll onrustig te worden.
De blokkeerders ald~ hadden de rollen omgedraaid en joegen alles
wat ook maar iets naar uniform rook na drie waarschuwingen weg.
Lange tijd ging dit prima to er plotseling een bo1,1wkeetje in de brand
stond, hetgeen voor de i.!E het startsein was om hun macht te tonen.
Dit resulteerde in een "heeri en weer spelletje" waarin de. tiE oo~ met
stenen begon t.e gooien en in het begin weinig in te brengen. had.
Tegen het licht-worden was poo:rt ll ontruimd en had men zi·ch vrijwillig teruggetrokken. Ondertussen was de sfeer bij de overige poorten
nog p~ima en kon de rest van de blokkade. geweldloos worden voort·
gezet.
Zondagmorgen werden er verdere afspraken voor de zondag gemaakt,
waarbij bleek dat men de verdere ~~tie geweldloos wilde laten verlopen. Om twaalf uur liepen twaalf tot vijftienhonderd mensen mee
in de demonstratiit om de tweeduizen aanwezige blokkeerders op te
halen
Gelukkig s dus toch een flink aantal van de zeg maar
zeven·miljoen mensen diè die kernkrengen dicht willen hebben gekomen
ondanks de laatste poging van het Ll~ om tien uur, toen zij een uit
de lucht gegrepen bericht de lucht in slingerde waarin werd gezegd
dat het voortduren van de blokkade ter diskussie stond.
Stichting Hooit meer !sjernobyl
.
bereikbaar: elkè dinsaag en vrijd~van 14.00 tot 17.00 u.
Swoerd de Laridasstr. 73, /~em tel. 085-514957
(hier zijn ook. de op de voorkant vermelde brosjuree te bestell~n)
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brochure ~'1977-1986,
tien jaar verzet tegen kergenergie"

De brochure "1977-1986, tien jaar verzet tegen kernenergie" is
uit en te bestellen door f 6,60 (f 2,10 porto) op giro 4609119
tnv D. Bannink Ede over te maken ovv Brochure "1977-1986".
Echt een aanwinst, hoor!
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Pas verschenen: een overzicht van 179 bedrijven en
!ganisaties
die betrokken zijn biJ kernener-gie in Neder-land.
Los van alle pr-inc:ipiele diskussie& over de toepassing van ker-nener-gie
in Neder-land spelen er- gr-ote belangen van bedr-iJven en or-ganisaties, die
slechts in het belang van winst of wer-kgelegenhftid, elk een klein of
or-oot stukJe bi.Jclragen aan de afbr-aak van ons ailieu en een dir-ekte
bedr-eiging VOI'"A\en voor- al het leven. Str-uctur-ele lo:ti"'9&n va.n · r-adioaktieve stoffen, ongelukken en r.adioaktief afval br-engen r-adioaktieve
stoffen in onz• kr-ingloop, waar- ziJ, zonder- het dir-ekt te mer-ken, een
ver-woestende wer-king kunnen hebben op het 1even. Met twee nieuwe ker-ncentr-ales in het vooruitzicht is het niet . . .,. dan een noodzaak om te
weten wie in dit lugubere spel welke r-ol speelt.
Behalve een over-zicht van de bedr-ijven en or-ganisaties, gegr-oepeerd naar
over-heid, bedr-iJfsleven, wetenschap en nutsbedr-ijven is van elke bedr-ijf
of or-ganisatie aangegeven wat ziJ met ker-nener-gie te maken hebben en hoe
hun r-elaties ziJn met andere bedr-ijven of or-ganisaties. De lezer- zal tot
de ontdekking komen dat de belangen van het bedr-ijfsleven en de cvêrheid
nauw 11et elkaar- zijn vêrstr-engeld.
Het boekwer-kJe C:50 pag.) is uitgegeven door de speur-gr-oep Becquer-el en
is verkrijgbaar door- overmaking van f 6,:50 Cinc:l porto> bij het
landeliJke secretariaat van de Basisgroepen, Sweerts de Landastr. 73,
Arnhem. <elke dinsdag en vriJdag 14.00-17.00 u. tel 085-:514957) gironr:4089012 of in de betere boekhandel (f 4,->.
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AMOK
Anti-Militaristies Onderzoeks Kollektief
dokumentatiecentrum en spreekuur
anti.mmtarldes tijdschrift
Utr~cht,

8 april 1987

Binn~nkort,

dit najaar al!, sraat de HAVO-oefenins "REFORCER" we•r op de
dus ook op de anti-militaristen-kalender.
Een groep mensen, her "R.-forger-overleg". is al •en tijdje bezie inforaat ie
over deze oefening, die dit jaar groter wordt dan ooit tevoren, te verzamelen.
We willen graag een groot aantal groepen en individuen mobilis.-ren, her en der
in 't land, zodat op allerlei mogelijke man·iet'en en op alle mogelijke plekken
duidelijk gemaakt kan worden wat voor spel de NAVO èn Nederland met hun oefeningen spelen.
Vandaar dat we een grote landelijke vergadering willen organiseren.
militair~,

Deze zal zijn op 9 wei
in AKU

Voorst raar 71
Utrecht

Agenda: 1. info over voorgaande Retorgers
mog~lijke akrieperspekti~ven;

Besin: 11.00

•n over Reforger

'!.~

'87, aangeven van

2. op sang brengen van d~ informatiestroom; AMOK-Utrecht fungeert als
c~ntraal adres voor het doorgev~n van info over Reforg~r zelf;
3. opstellen van een lijst van kontaktp~rson~n (regio/plaats);
4. internationale, landelijke, en/of regionale akties?
wat zijn de standpunten en mogelijkheden?
S. hoe wordt de pers tijdens (maar ook vóór ~n na) Reforger benaderd?
landelijk? iedere groep voor zich?
6. financiën
7. datUlll volgende vergadering
8. rondvraag
Deze uitnodiging wordt voorlopig naar -~~n b~perkt aantal mensen en groepen
g~stuurd. Het is de bedoeling dat de ontvanger/sters van d~z• brief op hun
beurt. in •i sen regio, kring of org!ni_!!at ie groter• bekendheid geven aan de
vergad~ring van 9 mei.
Als je ni~t op de v•rgo kunt komen, laat 't dan van tevoren weten door te
bellen naar ond~rstaand nummer of een briefje te scbrijvt'n. Je wordt dan
verder op de hoogt• gehouden.
Groeten van bet Reforger-overleg,
K•es (AMOK-Utrecht)
Ton (Oorlog op 't IJ)

IS

Wir rufen alle Menschen auf, an der Demonstratien
gegen die Urananreich ungsanlage (UAA) in Gronau
am Sametag nach Pfings~en (1}.6.) teilzunehmen.
Nach der Urangewinnung (Abbau und Aufbereitung)
steht die UAA in der Bundesrepublik am Anfang
des sogenannten Brennstoff'kreislaufe. In dieeer
Anlage wird Jlatururan, aber auch Uran aus 'tiederaufarbeitunssanlagen, in Form von Uranhexafluorid tur den späteren EinRatz in Atomkraftwerken
angereichert, und somit tur die Atomindustrie
nutzbar gemacht. Ohne angereichertes Uran, aus
dea z.B. in Hanau Brennelemente getertigt werden, wären tast alle Atomkraf'twerkstypen funktionsunfähig. Somit hat die UAA Gronau, die einzige
kommerzielle Anlage dieeer Art in der Bundesrepublik, einen hohen Stellenwert für die Atominduetrie. Uer Stellenwart wird auch dadurch deutlich,
daB in der Anlage nach Umbauarbeiten Uran für Atomwaffen (Uranbomben)
angereichert werden könnte. Prof. Dr. E. Huster (ehemaliger Direktor des
Instituts fUr Kernphysik, Universität Münster) schrieb zu diesem Thema:
"Jeder, dem man eine UAA verkautt, hat damit den leg !rei zu A- und ~ Bomben."
Ein beachtlicher Teil des Urans, daB in der UAA angereichert wird,
stammt vermutlich aus der }.Welt. Daran wird eben:talls deutlich, daS
die Nutzung der Atomindustrie in der Bundesrepublik zur Ausbeutung
der }.Welt beiträgt.
Die UAA, die seit dem August 1985 in Betrieb iet, soll noch in diesem
Jahr massiv ausgebaut werden. Die SPD - Landesregierung in HRW prüft
z.Zt. (Aptft 1987) einen entaprschenden Ausbauantrag der Betreiberfirma
Uranit. Wir gehen davon aua, daB die SPD dem UAA Auabau bedenkenlos
die Genehmigung erteilén.wird. Immerhin bat auch HRW'e Yirtschaftsminister Jochimsen (SPD) 1986, wenige Wochen nach 'l'schernobyl, gemetnaam mit Bundeeforschungsminister Riesenhuber die UAA feierlich eingeweiht. Obwohl die UAA problemlos stillgelegt werden kann (es gibt
übrigens sogar ein weltweitee Uberangebot an angereichertem Uran),
denkt die SPD nicht an eine Stillegung.
Nicht nur die bereits genannten politischen GrUnde sprechen gegen die
UAA:
- Das Uranhexafluorid, das in der UAA verarbeitet wird, iet radioaktiv und chemisch sehr giftig. Beim Transport und bei der Verarbeitung können Unfälle nicht ausgeschlossen werden. Gerät Uranhexafluorid mit Wasser zusammen, die Luttfeuchtigkeit genügt, entsteht u.a.
die aggressive, ätzende FluBsäure.
- Be~eits im sogenannten Normalbetrieb der UAA wird Radioaktivität
freigesetzt. Es gibt keine Radioaktivitätsdosen, die unschädlich
oind.
- Ohne Schutz legert abgereichertes Uranhexafluorid in Fäasern unter
freiem Himmel aut dem UAA Gelände. Das ganze Gebiet liegt in einer
Tiefflugzone.
- Die Arbeitsplatzsituation hat eich nach der Uranit Ansiedlung in
Gronau überhaupt nicht gebessert. Daran würde aich nach dem geplanten
Ausbau auch nichts ändern. Dagegen hat die Stadt Gronau weit über
10 Millianen DM fUr die Uranit Ansiedlung ausgegeben. Selbstverständlich soll die Demonstratien nicht gegen die UAA Arbeiter gerichtst sein. Gemsinaam mit ihnen und den Gewarkschatten würden wir
uns für sicbere Arbeitsplätze in anderen Bereichen eineetzen. sobald
sie Gesprächsbereitschaft signaliaieren würden.
Alle Risiken und Nachteile der. UAA an dieeer Stelle aufz~hren würde
zu weit führen. Deahalb sei abschlieSend darauf hingewieeen, daS durcb
die UAA Gronau das Atomzentrum- "Euregio"· (deutsch --_- nie.derländisdlles

Gr~n~~eoiet}

weiter vervollständi;t wurde. In der Eurecto gtbt ••
jetat aoait einen taet volletändigen aogenannten ato~aren Brennatorfkreielauts Urananre1cnerungaanlagen in ~ronau und Almelo/NL, eine
Brenneleaente!abrix in Lin,en, e1ne AXY Ruin~ und e1n !aet !ert1ggeatelltea AIW in Lingen und ein Brenneleaa. ~"zwtachen"lager in
Ahaue, daa z.Zt. jedocb juriatiacn geatoppt lat.

ë!~!~!l~~!!!!_~~-2ti~!!!~2t!!2b!.6!!!!!!!!

------------------------------------------·Der voratehenoe Aufrut 1at inhaltlioh fertig, und w1rd nicht aehr geFür jie noch zu erstellenden Plugblätter wird er jedoch noch
grafi•cr. beoeer &eetaltet. Alle ~ruppen und ~inzelpereonen, die den
Au!rut unterstützen, aollten èiae !~il!Sb!~-~l~-~!!-~t~!!~!!!!!!
~!!~!!.2t2~!~.!!l!!!!!~! Beia AIU ~ronau g1bt ea auch weltere lntos
zur UAA, Termine ven Vorbereitungatre!!en, Autklober, Sticker etc.
Xcntaktadreaaen:
Werner Neumann
Udo Buchholz
Siealerweg 7
V1ktor1aetr. 4
44:52 :ironau
44:52 Gronau

ä~dert.

Die Atomenlagen in der Euregio (und anderawo) eind tur une eine Bedrobung und Meraua!orderung. Die Atoainduatrie bat una ait dea Bau dieaar
Anlagen und durch zahlreiche andere l&chenechatten den Kaapt angeeagt.
Wir laaaen una jedoch nicht einachUchtern und bandeln jeuerzeit an
den Stellen und in der Pora die wir tur anceaeaaen halten. ~onkret
tur den 1,.Juni helSt daa, daS wir ait einer Deaonatration, bei der
wirTon una aua keine lontrontation alt der Poliset wollen, in Gronau
den tolgenden Porderungen durch unaere Anweaenheit und durch lundgebungen Hachdruck verleihen wollens
--le1n weiterer Auebau der UAA Gronaul Sofortige Stillegung der Anlagel
• Weg ait den Atoaprograaaen in der Euregio und anderawo - aotort!
Ba gibt keine t.rennung zwtechen der ailitlriachen und der eogenannten
a1v1len Rutaung der Atoaenergiel
lein we1terer Uranabbaul
Verbot aller Atoatranaportel
Ieine Spalsunga- und IriatnaliaierungaTerauche dureh den Atoaataat
und ltine aue!UÀrenden Organel
Preaae- und Vereaaalungetreiheit tur die Anti AtoaT, lriedena- und
,.Welt !ewegun&l

Per ~oretehende Autrut wird bieher (Standr 12.4.87) berette Ton tolsenden 0r&anieat1onen und Einzelperaonen untera~t%ts
!~!.!~2P!!!2~!t.~!!!!
deutec~ - Diederlind1eche ·~onterena gegen Atoaanlagen 1n der Euregio
und ia Nll.naterland"J Intere11engeaetnachat1; Pro .Priclctal, 1r1elc (Schwehh

!~ .. ~!r.~:!~!!t!E~l?!!!_!Qra~!!!~!5!~!~l!

Anti Atoa Jlliro, Jlortaunill A:rbeUekreia Uawelt Gronau; autonoaer "A.Ictionakreia XUnig Droaeelbart", Gronau; Bieletelder Init1at1ve gegen Atomanlagen: BUlerbecker .BUrger1n1t1at1Ye (BI) gegen Atosenergienuuung; Bt
Atomkratt lee, Rheine; BI Berkener gegen Atomanlagen: BI gegen AKW Lingen
II: BI gegen Uranabbau iJl SU.dachwarzwald, Herrhchried; BI "Iein Ato-Ull
in Ahauu•; BI lettingen gegen Atoaenerg1er AI'a EDeland gegen Atomanlagen (B!«A): BundeskongreS entwicklunrepol1t1eober A.lctionegruppen (!UXO)r
Bund tur u..elt und laturacbuta (BUJD), Landea~erband ... , »euteche
.Priedenageaellacha!t • tereinigte Ir1eged1enetgegner (Dl"G/VI:), Ortnerba.nd AhaWI; D!l', Ortnarband Gronau; Grl.ln Al ternat1Te Liete JIUneterJ Die
Grl.lnent lreinerband JIUnater; L&ndeeTOretand J!W: tandtagetraktion Heaeenr
Ortnerband Ahaua: OrteTerband Gronau: Okobauten Dortmund; Okotop Ledbergen; OanabrUoker gegen Ato••:!:fenJ Bobin Wood, Regionelgruppe Dara•
atadt; Volkeentee beid lfegen Ato
&gen; ~, .... "_ ;.,, 1.. .. ~: •< t:. 0 . - _

i!~!~~!!!:!!!Ç~!tl!~!!.!!f-~!t-~~!!!:!~~~!~1
Undine Yon Blottnitl, Grabow, litglieá dea !Uropa Parlanente: Udo Buchbolz, Granau; Kalf Czogalla, ~itglied der Gewerkeehart Ottentliche Dienete
Traneport und Verkehr und der BI gegen AKW Ltnsen liJ Gerda Degen, Moera,
Studten Direktcrin ia Ruheetand, lltglied der BI Stpp Kalkar und dee
LandeeTorstandea der Grünen RRV; larl Heinz Hoftaann - Haneen, Gronau;
Ernet - Luáwig Iakeniua, OenabrUck, Arzt; Werner Heuaann, Gronau; Uwe
Schröder, Gronau, Student der Landeaptlege; Rorbert Yagner, Cronaur
Chriatiane resker, Cronau: Gertrud leeker, Cronau:

-

"'i-'

Die Deaonetration beglnnt vorrauaaichtlioh ua 11 Uhr au! dea Gronauer
Bei den rundgebungen werden wttglieder von ~!!_!!2~!!!
tn!l!!l!!~~z aow1e Yertreter der f!~ und der ~~!9!!!!2n!!!!l~!
l!!!~~n!:-~~-~!g~!r~!!!!P2~!!!~z aow1e ein Kitglied der gty aprechen.
7eiterh1n wird ein Xulturpr~graaa geplànt.
Mar~tplatz.

tt
'

Wichtig !Ur den UAA Wideratand eind Sgendsa;
Poetgiroaat Dortmund, G. Weeker, Soagerkonto Arbeitakreia, BLZ:
440 100 46; Iontot '1712 • 469
Volkebank Cronau, e/o w. Leudere, AlU, BLZt 401 640 24, lto: 11C 551 700.
Let%ter Hinweis: An Jedem 1~_§5!~!!S.i!.f2~l tinden an der UAA ab 14
Uhr ~2~E!!!!P!~!!ra~~! statt (,.5.; 7.6.,5.7·1•••>·

------------Ich I W1r unterstützen den Torstehenden UAA- Demo-Autrut zua 1}.6.;
=tr / Una 1at bekannt, daB aein / uneer lame (ohne Anachrift) Teröt!entlicht wird (zwecka Demo2obilieierung).

~aae

/ Organiaat1on
(bei E1nzelpereonen ggt. ait
Berute-/Punlct1onaanlabe)

I,'

!

...

A.nechritt

Unterechrit·

P R E S S E B E R I C H T
U A A - Konaress des Arbeitskreises-Umwelt {AKU' Gronau
Am 28.03.87 fand der erste Kongress zur Urananreicherungsanlage
in Gronau statt, die seit August 1985 in Betrieb ist und eine
Eapazitlt von 400 Tonnen UTA pro Jahr hat. Zur Zeit ist sie
jedoch noch nicht voll ausqelastet.

(UAAJ

Anla8 dieses vom Arbeitskreis Umwelt durchgefQhrten Kongressas
ist die geplante Kapazitltserweiterung auf 1.000 Tonnen UTA pro Jahr.
Voraussichtlich wird diese Erweiterunq Ende Juni von der
SPD-Landesreqierunq qenehmiqt, obwohl sie immer saqt, da8 sie
aus der Atomenerqie aussteiqen will.
Die ca. 100 Giste u. a. auch Uranit-Mitarbeiter hörten den
7 Referent/innen/en, die zu 8 Themen berichteten, gespannt zu.
Der Konqress beqann mit einem Beitraq von Martin Siepelmeyer
(Arbeitskreis ·Afrika MOnster} Ober den illeqal betriebenen
uranabbau in Namibia, sowie Ober die Ausbeutung des Landes und
der Arbeiter. Die Onternehmen möchten schnellstens bevor Namibia
unabhlnqiq wird, alle Uranvorkommen abbauen.
Die zweite Referentin (Mitqlied des AKU's) las ein~Bericht der
BI qeqen Uranabbau im SQdschwarzwald vor, wobei Dias den Bericht
veranschaulichten. Dieser Bericht handelte Ober den Uranabau in
Menzenschwand [SQdschwarzwald). Dort stellte man fest, daB die
Blche in der Geqend verstrahlt sindJ ebenso wurden Uransteine
auf den Wegen qefunden.
Nach einer Mittagspause beschrieb der Bremer Kernphysiker
Dr. Gerald Kirchner die Technik der UAA und berichtete Qber
denkbare Unfllle in und um die UAA.
Mit Hilfe von Zentrifuqen
(in Gronau hergestellt) wird das Natururan von 0,7 \ auf bis
zu 5,0 \ angereichert, damit es weiter zu Brennstlben verarbeitet
werden kann. Als Ausqangssubstanz wird das qasfOrmige Uranhexafluorid (UF6), eine Verbindunq zwischen Uran und Fluor, benöt~gt.
Dieses ist bei normalen Temperaturen jodoch festfOrmig. Es wird
in Autoklaven gasförmig und l!uft dann Ober ein Rohrleitunqssystem zu den Zentrifuqen. Dieser Weg ist u. a. eine qro6e
Risikostelle, da die Rohre unter starkem Druck stehen. Hinzu kommt
noch, daB das abqereicherte UF6 in einem Freilager auf dem
Uranit-Gellnde (•Betreibergesellschaftl gelagert wird, obwohl
da8 GelAnde in einem Tieffluqqebiet liegt. Zu beachten ist auch,
daS die Anlage nicht qegen ein4Flugzeuqabsturz gesichert ist.
Die 8ioloqin Ulrike Fink (Gruppe Okologie Hannover) ist auf die
chemische und radiologische Giftigkelt von UF6 eingeganqen. Wenn
UF6 mit Wasser (es reiebt die normale Luftfeuchtigkeit) in
Verbindung kommt entsteht Flu8slure und Uranylfluorid. Die
farblose Flu!slure verltzt die Augen, die Schleimhlute und die
Atmungsorqane. uranylfluorid iat noch giftiger als FluSslure.
Es sinkt jedoch in ruhiger Luft schneller nach unten, verseucht
jedoch den Boden in der Umqebunq.
Joop Boer (Vertreter der niederllndischen Anti-Atom-Bewequnql
referierte Ober den Urenco-Konzern (wozu auch die uranit qehörtl
und Ober die wirtschaftlichen Aapekte der Urananreicherung. Es
kann nicht ausqeschlossen werden, daS die UAA militlrisch zum
Bau von Atomwaffen qenutzt werden kann (Technisch ist dieses
mit gerinqen Umbauarbeiten mOglich). Weiterhin teilteer mit ,
da8 es weltweit bereits jetzt Oberkapazitlten in Urananreicherungsanlaqen qibt.
Helmut Burdorf (Diplom-Chemiker und ehemaliqer Mitarbeiter der
Gruppe Okoloqie Hannover) beschrieb, in veleher Form ur~~ransport~
l.tl ... Je "'v "'• lf(

unf!lle erfolgen können. Eine gro8e Gefahr besteht, wenn bei
den Transportunf!llen ein Brandt entsteht, der nicht schnellstens
qelöseht ~t'~}len kann, da sonst das UF& gasförmig wird und si eh
ausdehnt
die Behllter platzen.
Bei dem Konqress ~eiqte es sich wieder einmal, daB der geplante
Widerstand (als letztes vom Mitqlied des AKu·s vorqetraqen) nicht
nur ein Thema der ANTI-AKW-Bewegung sondern auch der Friedens- und
Dritte-Welt-Bewegung sein aollte.
Es findat re;elml8iq jeden 1. Sonntag im Monat um 14.00 Uhr ein
Sonnta;saparzier;an; um die UAA statt, weiterhin finden Aktionen
z. B. Mahnwache, Stlnde, Beitrlge und Filmabend zum "TschernobylJahresta;" statt. Die nlchste Landeskonferenz der Anti-AKW-Bewegunq
findet am 03.Mai 1987 in Gronau statt (Ort: Buchhandlung Hofmann-R~nsen, Bahnhofstr; Zeit: 11.00 Uhr ): anschlie6end um 14.00 Uhr
Sonnta;ssparzierqanq.
Jeder sollte sich unbedinqt den 13. Juni 1987 vormerken; da findet
eine Riesen-Demo in Gron-au statt. Ausgangspunkt ist der Marktplatz
um 11.00 Uhr.
Eine andere sehr wichtige Unterstatzunq ist fGr uns die finanzielle.
FGr jede Spende sind wir sehr dankbar. Kto. 110 551 700 bei der
Volksbank Gronau (BLZ 401 640 24) AKU, c/o Wolfqano Leuders.
oder Kto. 31712-469 beim Po~tgiroamt Dortmuno (BLZ 440 100 46)
AKU, c/o. Gertrud wesker.
Leider konnten wir in diesem Artikel nicht ausfGhrlich Gber die
einzelnen Berichte schreiben~ das warden zie Seiten erqeben.
eine ausführliché Dokumentation Gber die UAA mi.t Informationen.
die auf dem Konoress qesammelt wurden. ist in der Mache. Ober
Vcrbestelluna (Verkaufspreis ist noch nicht bekannt) warden wir
uns sehr freuen. damit wir in etwa die Auflaqe planen können.
Bestellunqen von Dokumentationen, Plakaten Stickern und Fluqis für
die Riesen-Demo sowie fQr s~nstiqe Fraqen stehen qerne folqende
Personen bereit:
Wolfaana Leuders
Feldkamo 3
4432 Gronau
Tel. 025651570'1

IJdo

~ue""hol:r.

Siedlerwea 7
4432 Gronau
Te 1. 02 562/2781

Anmerk. zum Konqress: Wie wir nach dem Konqress erfahren haben.
interessierte sich auch die Polizei fQr den
Konqress: sie notierte die KFZ-Kennzeichen
der anwesenden ZuhOrer.

Anmerkuno fQr die Pressestelle:
FGr einen Bericht in Eurer.Zeitunq bzw. Zeitschrift bedanken wir
uns im voraus.
Mit

J.

atomfeindlichen~Gr08en

~~

Arbeitskreis umwelt
i.V. Wolfaanq Leuders

:De Lfhlowger 16{3/J98t

Ook PSP en CPN protesteren

Vredeswinkel
tegen taptoe
in Maastricht
(Vcrn onze W77~)

MAASTlUCHT- De tapjoe die uierdar zs melm
Maastricht wordt rebouden, la aleebt cevallea biJ
de Mautrlchtee Vredeswinkel en de politieke pR•
tijen PSP en CPN. Ze hebben u.nretoodi«d "Dilet
alle morelljke middelen' de taptoe ie 'ftr'bJndereD.
..Met behulp van de tapa

wordt le?lobeezd ~pe
thle te wekken '11001' het mi·
lltartsme, k11k eena hoe leulc
deze Joneens mu:lek maken.
Op deze manier hopen ze dat
de beYOlldnc wrpet wat de
werkelijke bedoellnlil van
twt mJI!tarilme. vreeeer
spraken we van een woU in

echaapskleren," aldua Bert
Dieriek van de Vredeswin-

kel in Mautrtch\.
Vrijdag kondiJde de .Uchti.nc Taptoe Maastricht de

eerste 1n een - hoopt de
stichUnc - tanse riJ Mautriehtse taptoei aan. Aan het
militaire muziekfestijn In
mei doen het korps van de
Frante marine en de luc:htmachtbenda ult Belcit en
West-Duitsland mee. Verder
komen de fanfarekorpsen
van de Nederlancbe ,enle en
artillerie en werken ook vijf
burger-m\Wekkorpeen uit
Maastricht mee.
Dat laatste doet de atlchtlng,
meent de Vredeswinkel, om
moeiliJkheden te voorko-

men. Dlerick: ,.Maar door
enkele buraerkorpeen ~ laten meedoen, wordt het militaire karakter van de tAptoe heus niet weaepoetst. •
HIJ vraagt zich overipnl af
wat de stichting bezielt om
een laptoe te houden.

..............
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Gouverneur J.Kremers, Hoge Weerd 10 Maastricht
Burgemeester F.Houben, Poetbus 1985 6201 BZ Maastriebt
Bisschop J,.Gijsen, Parl'l.di:o~strnat 10 Hoermond
Bol i tie-co-iJSsari .s Ij. lir'Ut."flU:UI llube rtus!n;.tn !10 Maau• t riet• t
Wij boorden van uw (voornemen tot een) lidmaatschap van bet ere-com~~é
•Taptoe Maastricht". Wij verwachten niet van U dat U in de proVi.ncie
vereenzelvigd vilt worden met de (kleine) groep van aktieve MILITAIRE
PROPAGANDISTEN.

u weet oqetwijf'eld dat er in Maastricht en geheel Limburg een sterke

vredesbeweging bestaat. O.m. tekenden J)OOO (~) mensen in Maastrich~
bet destijde gehouden Volkspetitionnement tegen de plaatsing van de
48 kruiaraketten in Voensdrecht. Deze vredesbeweging wijst de voorgenomen taptoe in Maastricht ar. Evenals trouwens de meerderheid van de
Gemeenteraad van J.l&aatricht. De burgers hebben geen behoef'te aan groot
MILITAIR VERTOON. De P.v.d.A. in Maastricht vindt het onverstandig als
de burgeweeater als ere-gast deelneemt.
WIJ VERZOEKEN U DRINGEND VAN UV VOORNE~lEN/LIDHAATSCHAP AF TE ZIEN. En
wij ondersteunen van harte de - vredelievender - ant1-taptoe-krach~en
in Maastricht.

................... .

...... ........... ....
...................•
.

...........
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Maastricht Airport, Vliegveldweg 14 te Beek (L)
Rabo-bank, van Basse1tkade 20 te Maastricht
Xon. Sphinx.N.V., Bosstraat 24 te Maastricht
Enci N.v., Lage Kanaaldijk 115 te Maastricht
Brouwerij De Ridder B.V., Oeverwal 4 te Maastricht (Heineken)
Geachte Direktie,
Wij hoorden van uw (voornemen tot) sponsering van de taptoe in Maastricht.
Ve1e burgera in Maastricht en Limburg wijzen dit MILITAIRE VERTOON a!.
De (zakelijke) gevolgen van uw (voorgenomen) sponeering zijn o.i. iets
anders dan tot op heden door u ingeschat. Het n•catieve p.r.ef'!ekt van
dit militari•me wensen wij niet voor Limburg, niet voor Maastricht en
o•k niet voor uw bedrijf'.
YIJ VERZOEKEN U DRINGENU DEZE KLEINE GROEP VAN AKTIEVE MILITAIRE PROPAGANDISTEN NIET TE ONDERSTEUNEN. En wij ondersteunen van harte de antitaptoe-krachten in Ma~stricht die een meer vredelievend bee1d van ~aas
tricht uitdragen.

...................... .
................ ......
• • • • • • • • e • • • • "• • • • • • • •

I{OJIITim Cii!ZONIUII~I nszcnu;
'fi!C;I!N IU!IlNIJI~l\~I·I~NINC;
IU!N ll1\tUI
POSTBUS lOSOO
2S01 HH

DEN HAAG

PtesyteKtee 1tiG
Het komttee Gezondheidszorg tegen Kernbewapening ergsniseert op
11 mei a.s. in de Kloosterkerk te Oen Haag vanaf 19.30 uur een
symposium onder- de titel: KERNENENRGIE: CON>BEHEERSBAAR ?
Het thema van dit symposium is de beheersbaarheid van ker-nenergie in menseliJk, technologisch en organisatorisch opzicht
met het oog op de besluitvorming rond de bouw van nieuwe
kerncentrales in 1988, êên Jaar na TsJerncbyl.
Sprekers zijn Oavid Mol (Journalist biJ de IKON), Prof. J.Blok
(hoogleraar Bicfysica UU Amsterdam) en Pref. F.Barnabu (ouddirekteur 5IPRI Stockhelm Zweden>.
De entrê bedraagt Fl. 2,50. Nadere informatie is verkriJgbaar
biJ het Kcmitee Gezondheidszorg tegen Karnbewapening Postbus
10500, 2501 HM Dan Haag talafccnnr. 010-~.26.38.37
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Demonstranten dringen
door op basis Darp ~~"-'~
en hijsen vredesvlag
DINSDAG,28 APR!L

XANTON3ERECHT.MEPfit
CATHARINASTRAA T
En dur was het allemaal om beflonn.en.

De komende week gut de Tweede
Kamer debatteren over bet vtrdrag,
dat de regering met de VS bftft lftloten over de pfutlinJ van 48 -krilllln·
ketten. Met dat nrdral drei(t de re~ri"' een IWkje natloftale .ouverel·
niteit un de Anwrllumen over te dra·
~n. omdat Nederland de VS de ruimte ll!l!ft om in bepuJde oorlopom_.
standigheden IOnder Nederlandle
medezeggenectu.p te besluiten tot inRt van kruisraketten van Nederlanda
erondpbied.

Zo werd het Idee ~boren, om de Amerl·
kurwe vlag te vervangen door de vlac
van het KKN. De bedoeling was, tege!ij~rtljd de Nederlan~ vha te laten
Mnaeri- Maar de vlaggenmMten op de
bMlll IUWI ac:hter een boft omhet·
ninL omkraNt met priltltelGraad. Die
binè!emla moest dlll eent worden ,....
nomen. Dat llnr .cht.et- vlot met een
üdder, waarvan bit eia'en bandwerk
nog afstraal~. namen drie van de vijf
de ~re. Dit wU ~ wll:lommen 09 de I lidder naar bo\ren ftl Ueten
dch Yer'VQ!gena over bet_prikkeldraad
In de SMtUW Yallen. De~ van buiten zichtbant ICbll~t fNI"rde
- t ~ ,.HeJ; thll il c:ruy,
man.
H<!t drietal streek toen de Amerlkaan.e
vlag, op zkh al ll!<!n karwei voor pad·
filten, dle dat ha.nd.,erk=ker niet In
mUtta!n: dienat pleetd hebben. Maar
ze ~n tw!t voonikaar en al~n
er ook ,oog In de JtKN-v\;ë te hl )MD.
Ze wilden de Anl.erlkaàrlM vlq meenemen, mur • ..:hJldlfeeht waa In·
n-t1 ge~l'd. en p&ltte d4! vlag wru(. Hij opende nrvolsens de toe~r in de ombe.lnint. mur bet
pvólg waa alleen, dat de~ ove:rbleYtnii!Ddstandera m.1 oolt nur binnen ~- .M-.ar d4 .~.me~iku:.e
Va( mf'D ze l).let meer toe pakken,
n tor:Q gJ.NJ~Q ze mur Weer' àoor .b4!t
bek naar !;lUl ten.
UmUdde1s ""lil! het gebeuren ook èoorge·
dl'OI!Ren tot de wperleuren van de
11Chllowacht. Er veno::heen iemand
met een ~weer, nog wel met de loop
omh~. Althans, dat dachten de meneen butten het hek. Bij nader inzien
bleek het een btl1!'rtk~ te zijn. De paclfir..Pn. die <l<' b•ljt~rtkeu niet h3dden
opgemerkt.lx.,.loten dat hun aktie ge-

alaacd

w-.

en bàloten weer op de
fiets terug te gun naar Steen wijlt. De
ladder werd weer opci!laden, en dur
venrok men.
Ori~ stappend kwam vervolll!flS de
genoemde kapitein naar-bui~
niet zwaaiend met een keu, mur !net
een notitieblok. Bijeestaan door lijn
zeer forae onderaeschlltte becon lilj
gebust a.an het oeeehriJven van dé
kenteleens van de v~er op de t.oealliPweg Jeparkeel'de auto's, in de wun
nrllerind, daarmee weer een a.an\&1
tegenstandera van de Amerikaame
raketten te hebben aetrac:eerd. Het
waren echter allemial auto'• van
penmen1e11, die hier ooit alleen maar
waren om b"" werk te doen. De vijf
demonstranten waren toen op de BeU
al - r een heel ~nd wet:.

m••• v. waarschijnlijk } ~etui~en-deskundigen.
over:-burgerli1ke ongeboorzaambeid;soms zijn
illegale acties gerechtvaardi~d.
over:•internationaal recht;de plaatstD& van

kruisralcetten is illegaal.
over:-de ~pteroatlopals wapepwe4loo»;~e aanschat
Yan meer kernwapens beett niets te maken met
wapenbeheers111! 1 maar maakt de mo&e1ijldleden YOOI!"
ontwapelliDS eu.Tre4e slechts klei.ner

