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Hallo, 

dit is alweer de twaalfde bieuwsbrief en dat in dik 
een jaar tijd. logies dat we hard aan vakantie toe zijn. 
De hele maand juli is het sekretariaat dan ook dicht. 
Jammer voor al die mensen die ons regelmatig bellen om 
allerlei nieuwtjes door te geven enzo. Maar ja, alles op 
z'n tijd. 
We hadden verwacht in deze nieuwsbrief ook de notulen 
van het landelijke weekend tn Amsterdam te kunnen plaat
sen. Echter, met notulen gaat het vaak net als met het 
weer: de realiteit stelt teleur. Maar niet getreurd, on
danks dat is het weer gelukt 24 kantjes vol te krijgen 
met de volgende zeer gevarieerde INHOUD: 

1. • . . . . . • . • • • • • Voorkant 
2. • • • • • • • • . • • • • Dat is de ze b 1 z. 
3/4 •........... Is het hier oorlog? 
s .............. Basisdemokratie 
6 •............. Regio-dag Oost 
7/9 •••••••••••• Esten en lsjernobyl 
10/14 •••••••••• Florennade 
15/16 •••••.•••• Ondeugend mannenkamp 
17/21 .••••••••• Notulen evaluatie Borssele 
22 ••••••••••••• Borssele, Woensdrecht 
23/24 •••••••••• Conferentie in Japan 

Agenda: 

- Pi chn i ck aan de se i ne ••••••..•••••.•••••••••. ~ • • 5 jul i 
- Regiovergadering Oost ••••..••.•...•• · • • • • . • • • . • • 8 ju 1 i 
- Vakantie sekretariaat •••••••••.•••••••••••••. 1/31 jul i 

.. - Volgend Jandel ijk overleg •••.•••••••• · •••••••.••• 11??1 
Op het weekend in Amsterdam is geen nieuwe datum afge
sproken. Het was ook niet zo'n geslaagd weekend. leder
een moe en aan vakantie toe? 
Als er toch mensen/basisgroepen zijn die behoefte hebben 
aan een Jandel ijk overleg en ideeën voor de invulling 
ervan, laten ze dan een overleg organiseren! 
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DEEl.NAf-1E AAN DE VIERDAAGSE 

Wellicht loopt er dit jaar een 
groep Is Het Hler Oorlog? wan
delaarste~s mee ln de Vierdaag
se van Nijmegen zelf !~Wil je 
met die groep meelopen dan moet 
je de bon zo sne.l mogelijk te
rugsturen. Ook weten we nog 
niet zeker. hoeveel deelname 
aan de Vierdaagse zelf zou gaan 
kosten. 

0 

H 
~ 

~ 
H 
!:'"' 
., •.. 
tot 
tot 
:t1 

H 
2: 
'IJ 
0 

~ 
)• 
ti 
H 
tot 

~ 
tot 

" H 
en 
:L: 
l'S 
H 

~ ·~ H 
tot 

" g 
:>1 
t• 
0 
'~ . .." 

0 0 

H H 
~ ~ 

~ t., 
H 0 
!:'"' tot 

~~ 
trl 
trl 

~ 
1?.1 

5: 
2: 

~ 
<: 
H 
l'S 

" ~ 'l (ll 
l'S 

<: 
~ .. z 
2: 
H 
4 

~ ') 
~ 

·~ ., 
tot 
tot 

~ 
~ 
~ 

~ 
0 
1"1 
!:'"' 
(5 
(l 
l1: 
1-J 

~ 
::r: 
§; 
Cl 

' 2: 
H 
c.., 
~ 
tTJ 
0 
tot 
2: 

t'D 
0 
2: 

ANTIMILITARlSTIESE WANDElkLUP 

Is Het Hier Oorlog? is een wan
delklup die protesteert tegen de 
mllitalre· propaganda in de Nij
meegse Vierdaag~e en tegen het 
mllitarlme in het algemeen. 

NlJf~F.GEN, •• 
Van 1919 tot 1984 liepen we, in 
T-shtr·tjes met de naam van de 
klup erop en gewapend met vlaggen, 
mee met de Vierdaagse. Onbegrip en 
agressie was ons deel. tn 19.84 
werden we van verdere deelname 
uitgesloten, omdat we aan 'poli
tieke' propagan~a doen. Alsof al 
die duizenden met wapens bewapen
de militairen met hun vlaggen en 
vaandels geen politieke propagan
da 7.i.jn: Het leger petst haar ima
go van dood en ver-derf, homo- en 
vrouwenhaat, vernietiging en on
derdrukking wat op door te doen 
alsof militairen alleen wandelen ••• 
.•. lS OVERAL 
Vanaf 1984 organiseert Is Het Hier 
Oorlog? ook een alternatii:.we wan
de 1 tocht • lil ermee protesteren we 
tegen het. in Nederland overal aatt
wezige militarisme. We liepen in 
1984 van Woensdrecht naar Nijmegen 
langs onder andere·de kernwapens 
van Volkel. ln 1985 ging de tocht 
van Nijmegen naar Havelte, over de 
met militarisme volgepakte Veluwe 
en VOT.'ig jaar gtngen we deels per 
bus v.ia het NAVO-zenuwcentrum in 
en om Zuid-I.lmburq naar Sl.tt:ard. 
1 qs·1 
Dit. jaar lopen we van Den Haag naar 
Nijmegen, van het. centrum van het 
l-Jederlandse· mUitarisme naar de 
Vierdaagse. 

21 . 24 juli 1987 

oen Haag 

Nijmegen 
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' I:C/ Ull·l ffi\1\Ci. ,.,"MUifN 

van 21 tot l-1 jul l «loorsnl.j
den we NetierJnnd met lln:t.e 
anti-mi litarlstlese wandel
tocht. 
Op t·11\I\UDI\<.; 20 jul t ver zan~e 1.en 
we in nen llaa•J, om met elkaar 
kennis te maken en cJe hele 
tocht door te spreken. Voor· 
een warme maaltijd wordt ge
zorgd. 

Dlll~;DM; n .)u11 vertrekken 
we ricl1ting c;oUtla, vla l>el!t. 

\"#On·~~DT·n 1?. i •tl i. loopt 1le 
etappe van no~~tla r1aar. Utrecht. 

DO!.JDJ·:HDI\C: 2~~ jul i heginnen tt1e 

vla!-: l111iten Utrecht en lopen 
naar Nagent.ngen en 
'JIU.IDJ\C> l4 jul t Jopen we via 
Doodewaard lH jmegen binnen. 
\ie beslui ten de tocht daar mel 
een daverend feest. 

,Je kunt' kiezen tuRsen het: Jopen 
van 25 of 4<' k.llomeler per dag. 
De rout.es worden speelaal uit
gestippeld op hun wandelvrien
deli jkheid, met veel natuur
schoon, goede wandelpaden en 
zo af en toe een stukje mili
tarisme. 
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19fl7 WANDELEN f 

Ja liet U iet· Oor lo~J? is een 
wandelklup, dle aktie voert 
teqen het militarisme. Dit 
jaar ligt de nadruk, m6~r dan 
in de twee vortye tochten, op 
het wandelen. 

DeelnemersterR ~unnen kiezen 
tussen het lopen van 25 of 40 
kilometer per dag, terwlil er 
per daq ê~n i\ twee goed voor
bereide akties rond een be
paald thema worden gevoerd • 

Van de deelnemerster& wordt 
ver.·wacht dat ze goed voor be
reJd aan de l:ochl begf.nnen. 
Zeker als je 40 km. per daq 
wi 1 t.. gaan lopen r•1oet Je van 
te voren fl.ink qeoefend hebben. 

VEH7.0HGING 

TJjdens de tocht zorgt de rij
dende keuken van I<ollek ti ef 
Rampenplan voor eten en drln
ken, van ontbijt; tot avondeten. 
Alles is vegetaries en met spe
clale dieetwensen kan rekening 
gehouden worden. 

Ook lopen er ervaren EHBO-er
eters mee, gespecialiseerd in 
blaren en ander wandelletsel. 

I<OS'fEN 

Deelname kost f85,-, ge~n geld 
want hierbij lnbc9repen is vrij
w~l alles: overnacl1tingen, ak
tiekosten, en verzorqing, dus 
ook het eten. 
Je kan je op9even door het i.n
sluren van de hon hiernaast of 
door het overmaken van 185,- op 

'J i,.,, J 6414l8 I c•n Uëlllt«.• v.u1: 
.IB Jll't. lllnr Onrlrxj?, nr·nuiWJI'II, 
J~•·n pAar wc~ kon Vo()r hE~ t twgl" 
van de tocht krijg je dan o~n 
uitgabreid lnformat\opakkct 
toe9estuurd. 
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BASISDEMOCRATIE, HOEZO? 

We kennen ze allemaal wel. 
De mensen, die er op elk overleg 
zijn, die altijd stukjes schrijven, 
die altijd taken. op zich nemen, die 
het meeste weten, die het daardoor 
het meest voor het zeggen hebben, 
die zo langzamerhand de baas wel 
lijken te worden. 

Hoe komt het, dat er overal van dat 
soort mensen te vinden zijn? 
Nou heel eenvoudig; er zijn van die 
mensen, die nou eenmaal graag 
belangrijk zijn, maar dat kunnen ze 
ook alleen maar, als er andere mensen 
zijn, die geen verantwoordelijk-
heid op zich nemen, die anderen laten 
denken, die gemakzuchtig zijn, die 
niet voor hun mening uitkomen. die 
het laten afweten op het overleg. 

Binnen de basisgroepen hebben we dat 
altijd anders gewild. 
Basisdemocratie wil namelijk zeggen, 
dat besluiten aan de basis genomen 
worden en niet door iemand aan de top. 
Dit houdt dus in, dat kennis, verant
woordelijkheid, werk, enz verdeeld 
moet worden. 
Een jaar of vijf terug hebben de 
geweldloze groepen daar veel aan 
gewerkt, misschien iets te veel, 
waardoor er min of meer een 
praatcultuurtje ontstond, maar nu 
wordt er bijna niet aan gewerkt. 
Dat zal toch moeten, want, als wij 
strijden tegen de diverse vormen van 
onderdrukking, dan zullen we dat toch 
binnen onze eigen kringen eerst aan 
moeten pakken. Een hele klus. 

Daarbij moeten we ons het volgende 
afvragen: 
Zijn er onder aktievoerders nog wel 
zo veel mensen, die in een basisgroep 
zitten? 
Willen we nog met basisdemocratie 
werken? 
Zo ja, hoe pakken we dat dan aan? 

Jos van basisgroep Kaktus 
uit Apeldoorn. 
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Arnhem, 24 juni 1987 

Beste men5cn. 

Vfj, basisgroep KEHO uit Arnhem, hebben het idee opgepakt om In oktober een 
themadag te organiseren met als motto: ''Vtj zijn een basisgroep en wel hier 
om ••••• ". Ons Idee ontstond uh ontevredenheld met het feit dat op landelijke 
overlegdagen dft onderwerp (basisgroepen -betekenis en •struktuur) niet vol
doende aan bod kwam. Tevens kwamen we tot de konklusie, dat het ons beter 
leek om deze diskussie te bespreken op regionaal nivo. 

Wfj wll1en de diskussie voeren om te weten te komen waarom mensen In een 
basisgroep zitten. WIJ denken dat daar heel wat verschillende redenen voor 
zijn en dat mensen ook op heel verschillende manleren In een basisgroep bezig 
willen ziJn. Wij vinden het belangrijk om dit te weten, vóórdat je überhaupt 
(sorry ••• ) kunt praten over strategIe. · 
Wij hebben ervoor gekozen om dit In de regio tè doen, omdat wiJ binnen de 
regio meer met elkaar doen dan op Jandelijk nivo. Ook Qmdàt wiJ ve~achten 
dat je binnen de regio persoonlljke.r, diepgaander en overzichtel ijker over 
dit onderwerp kunt praten. 

Ons idee ziet er als volgt ult. 
WIJ willen een regtonale nieuwsbrief uitbrengen, waarin· elke basisgroep wat 
over haarzelf verteld. Het doet hiervan Js om te weten te komen wat basis
groepen In de regio Inhouden. 
Dus over: - uit wat voor mensen bestaat ju111e basisgroep. 

- wat doe je als basisgroep. 
- waarom kies je voor die/een basisgroep. 

De vonn waarin je dit doet staat open. ~Ij w111en Ju111e wel vragen om met 
de vormgeving rekening te nouden met het formaat van de huidige nieuwsbrief. 
Jullie kreatleve, serieuze, grappige, lteve en andere bijdragen (goed .••• de 
vervelende zullen wij ook afdrukken) dienen binnen te zijn vó6r 15 AUGUSTUS; 
Ben je te laat, blijf je onbekend. En onbekend maakt •••• 
Tegelijk moeten jullie even opgeven hoeveel exemplaren (tegen onkostenvergoe
ding) jullie willen ontvangen. Deze nieuwsbrief komt dan rond 1 september ult. 
In deze nieuwsbrief ltomt dan ook de datum/plaats en progranwna van de dag In 
Ç>ktober. 

Wij stel l len ons bij deze dag geen saaie, lange, afmattende diskussiedag voor 
en proberen een vonm te zoeken waarin we dat kunnen voorkomen. Om te beginnen 
11jkt het ons l~uk dat elke groep een korte presentatle maakt aan de hand van 
stelJingen die wij halen uit de ingezonden kopy (uit de extra nieuwsbrief). 
In de extra nieuwsbrief zullen we hier dan ook verder op terugkomen. Sugges
ties hiervoor zijn natuurlijk welkom! 

PS: Deze brief is 6ók voor alle ~~nsen in de regio oost dfe ztch/haar sterk 
betrokken voe1en bij de basisgroepen, maar die om de fén of andere reden 
niet in een basisgroep zitten. Jullie kunnen dan ook kopy tnsturen voor 
de extra nleuwsbrref. 

Groetjes, basisgroep KEMO 

KOPY STUREN NAAR: SWEERTS DE tANDASSTRAAT 73 A"NHEH, VOOR IS AUGUSTUS 
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ESTEN GEDWONGEN lm. 
OPRUIMWERIZAAMHEDEN 11! '1'SJERNOBYL. 

In de zomer en herfst van 1986 
kwamen bij de Estische gevange
nenorgaaisatie 'Re lief Centre for 
Estnian Prisoner of Conscience in 
the USSR' talrijke brieven binnen 
uit verzetkringen, familieleden 
uit het vesten en niet in laatste 
instantie ook van toeristen die in 
de maanden na het reaktorongeluk 
Estland bezochten. Aan de hand van 
deze informatiebronnen werd een 
memorandum samengesteld en voor
gelegd aan de KSZE-konferentie in 
Wenen in sept. 86. 
Het Baltikum (Estland, Letland en 
Litauen) werd vanaf de 13e eeuw 
door de Duitse ridderordens en de 
Bansen gekolonialiseerd en geker
stend en in loop van de eeuwen ook 
door Denen. Zweden, Polen en Rus
sen bewoond. Na de ondergang vaa 
het Tsarenrijk ontstonden er drie 
zelfstandige Baltische staten. 
Deze werden in 1940 op basis van 
een kompromis tussen de diktators 
Hitler en Stalin aan de Sovietunie 
toegekend. De ca. 1 miljoen Esten 
behoren tot de Fins-Urgische taal
familie en verzetten zich heftig 
tegen de etnische en kulturele 
russificeringspolitiek van Moskou. 
Op 26 april 1986 vond het tot 
dusver ernstigste ongeluk in de 
geschiedenis van het 'vreedzame 
gebruik' van de kernenergie plaats 
in de kerncentrale van Tsjernobyl, 
nabij Kiev, in de Russische Oek
raine. Zo'n 3000 mensen uit de 
Oekraine en nog eens een. paar 
duizend kinderen uit de Oekraine 
en Witrusland werden naar Estland 
geevakueerd. In Estland zelf bij 
Reval, (Tallinn) lag de onoffi
cieel gemeten radioaktiviteita
waarde 150 keer hoger dan gewoon
lijk. 
!n de nacht van 7 mei '86 begon op 
grote schaal een mobilisatie van 
Esten, die voor ontsmettings- en 

opruimwerkzaamheden in Tsjernobyl 
zouden worden ingezet.. De mo.bili
satie bad een militair karakter. 
Uit alle delen van Estland werden 
aannen opgeroepen; 900 alleen al 
in de stad Parnu. In september 186 
lag het aantal naar Tsjernobyl 
overgebrachten Esten omstreeks 
4000. De rekruteering kw8DI onver
wachts. . Officieel wordt .ze met 
'reservistenoefening' aangeduidt. 
Opgeroepen werden vooral artsen, 
traktor- en vrachtwagenchaffeurs, 
lassers en andere vakarbeiders. 
Traktorbestuurders moesten de gif
tige bodem afgraven en wegbrengen 
en door verse aarde vervangen. 
Velen worden gedwongen, alleen met 
een schep te verken of met water
slangen gebouwen en bomen te rei
nigen. Behalve gasmaskers wordt 
geen kleding ter bescherming be
schikbaar gesteld. De mannen ver
blijven in tenten. De arbeidsdag 
begint om 6.00 uur 's ochtends en 
eindigd om 20.00 uur 's avonds. 
Per aaand zijn twee vrije dagen 
toegestaan. De maaltijden zijn 
niet om over naar huis te schrij
ven. 
Deze dwangsarbeid in Tsjernobyl is 
voor de gezondheid van allen 
hoogst gevaarlijk. Ue mannen moe
ten rekening houden met impoten
tie en de kans op kanker neemt 
toe; dood is voor velen het ge
volg We veten b.v. van twee offi~ 
eieren uit Johvi die naar Tsjerno
byl waren overgeplaatst na hun 
terugkeer aan de gevolgen van de 
straling zijn overleden. Een ar
beider uit [1Viol1 overleed even
eens na zijn terugkeer aan radio
aktive verwondingen. In ziekenhui
zen. vooral in Tartu, vachten 
velen alleen nog maar op de dood~ 
Degenen die al tijdens de 'schoon
maak' ziek werden mogen niet eens 
naar huis omdat men een paniek
reaktie van de bevolking vreest. 
Een jonge man schrijft vanuit 
Tsjernobyl aan zijn familie, dat 



hij en enkele van zijn kollega's 
misbruikt werden als proefkonij
nen. Gekleed in veiligheidepakken 
werden zij in een ruimte opgeslo
ten waar radioaktieve vloeistof op 
de grond was verspreidt. Daar 
moesten ze een tijd blijven. De 
verantwoordelijken verklaarden, 
dat op deze manier hun weerstands
vermogen tegen de radioaktiviteit 
verhoogd zou.worden. De schrijver 
verklaarde, dat iedereen zich na 
dié experiment miserabel voelde. 
Toen de na Tsjernobyl overge
brachte Esten eind juni '86 werd 
medegedeeld, dat de reserveoefe
ning van twee maanden tot vier 
maanden werd verlengt, besloten 
velen van hen het werk neer te 
leggen. Een groep van 300 mannen 
verzocht de autotiteiten om een 
verbelderend gesprek. In plaats 
daarvan kwam het tot een handge
meen en mishandeling van de aan
vragers. Vervolgens stuurden de 
Esten een unanieme protestbrief 
naar Moskou en bleven tot de e.er
stè julidagen staken. Eind juli 
bezocht de militaire kommissaris 
van de Socialistische Republiek 
Estland Tsjernobyl om het werk van 
zijn landgenoten te inspekteren. 
Hij bracht de populaire groep 
'Vitaminn' mee, zij het zonder 
ster Peeter Vahl, die had gewei
gert mee te gaan. 
Niet alle Esten waren zover te 
krijgen het levensgevaarlijke werk 
weer op te nemen. 12 mannen lui
sterten niet naar de dreigementen. 
Om de mannen te disciplineren en 
verder verzet de kop in te drukken 
werden deze 12 mannen door een 
kommando geéxekuteerd. Ook dit 
smerig werkje moest opgeknapt wor
den door een Est. Diplomaat en 
11eutnant Gunnar Hagelberg kreeg 
in Juli '86 het bevel na Tsjerno
byl te gaan. Daar aangekomen wer
den hem 10 soldaten toegewezen. 
Een officiér gaf hem de order, de 
stakende arbeiders en iedere sol-

8 

daat die het schietbevel niet on
middelijk na zou komen te laten 
exekuteren. Uagelperg die als ge
volg van de straling zware verwon
dingen opliep werd in augustus na 
huis gestuurd. Weinige weken later 
overleed hij. 
De jeugdtijdschrift 'Norte Haai' 
publiceerde in augustus '86 in 
Tallin~ artikelen over de staking, 
nadat het censuurorgaan 43 ingre
pen in d~ tekst had aangebracht. 
De journalist, Tonis Avikson aoest 
voor het centale kommitee van de 
KPdSU verschijnen. Hem verd duide
lijk gemaakt dat hij,voor het 
geval hij de censuur niet zwijgend 
aksepteerde eveneens voor de oe
fening in het be.smette gebied zou 
worden opgeroepen. De IGB dwong 
hem ertoe zijn exkuus aan te bie
den in een brief waarin hij zijn 
'fouten' betreurde. 
In meerdere steden in Estland kwam 
het naar aanleiding van de aobili
satie tot demonstraties. B~jzon
derheden over het aantal van de 
deelnemers zijn ons niet bekend. 
I'n Tallinn zagen Finse toeristen 
een jongeman die met een spandoek 
ertegen demonstr~rde als dwangs
arbeider naar Tsjernobyl te worden 
gestuurd. "Ik vil geen proefkonijn 
zijn - Richard Hinkanen". Voor de 
ogen van de toeschouwers verbrande 
hij zijn Sovjet paspoort. Wat 
daarna met hem gebeurde. is niet 
bekend. 
De aanvoer van vlees- en melkpro
dukten werd sinds einde juli '86 
alsmaar moeilijker. Officieel heet 
het, dat het melk- en vleesplan in 
de Estische Socialistische repu
bliek niet werd gehaald •. Daarente
gen is de produktie van de~e pro
d~ten in Estland verhoogd vanweae 
de nodige leve~ingen naar de Oe
kraine. De vleesvoorraad voor res
taurants en gaarkeUkens is met 50 
% verminder:d. 
In ruil daarvoor worden radioak
tief besmette levensmiddelen uit 



Oekraïne onder het mom van broe
derlijke hulp naar Estland ge
transporteerd. In augustus werd 
het vlees- en Xonservenkombinaat 
in Tallinn gedwongen 30 ton vlees, 
gedeeltelijk hoogwaardig besmet, 
uit de Oekraïne aan te nemen. Dit 
vlees moet bij de verva.ard.iging 
van worst met 10 % ander vlees 
worden vermengd. In ?ol- a is 
hoogradioaktieve margarine op de 
urkt gebracht, geproduceerd in 
het Witrussische Gotnel. 
Bovendien moet Estland vlees- en 
melkprodukten afstaan aan Moskou9 
waar de levensmiddelen uit de 

Oekraïne niet worden geaksepteerd. 
Woedend is men ook over de door de 
staat ingevoerde verhoging van 
prijzen voor vlees. De Estische 
konsument · moet 7 rubèl betalen 
voor een kilo ham of rookworst -
voor zover deze goederen uberhaupt 
te krijgen zijn - terwijl Estische 
ham in Moskou maar 3 rubel kost. 
De Russische bezetting van Est
land, de russificeringspolitiek. 
d.e . dwangsarbeid in Tsjernobyl -
daarbij komt, dat vele Esten in-

. middels de nukleaire installaties 
in en om .Estland als bijzondere 
bedreiging ervaren. 
Bron: Pogrom 129 

-.~~u 9dr8 MET KERNENERGIE 
~~.WERK in EIGEN STREEK 
. - ="'" :. 



e ThaiJand's English-language newspaper 

BANGKOK, MONDAY MORNING, APRIL 27, 1987 

Aan het Landelijk 
Secretariaat 

In the Netherlands, about 200 
demonstrators with clubs tried to 
blockade the entrance to the 
Pechiney aluminum finn near the 
southem town of Borssele. Pollee 
mounted a baton charge, and at 
least one police officer and one 
demonstrator were wounded. No 
arreets were reported. 

Police said the protesters came 
from a rally at a nuclear plant in 
Borssele, and apparently targeted 
the aluminum firm because of its 
heayy use of electricity produced by 
nuclear power. 

Nooit Meer Tsjernobyl 

Dag, 

Rosée, 15 mei 1987 
Florennade 
20, Route Hiroshima 
13-5526 Florennes 

Ik neetil aan dat nog iemand daar de post opendoet, alhoewel Borssele "voorbij" is, 
Bijgevoegd wat informatie over ons en over een aktieweekend dat we organiseren in 
augustus en dat de band wil leggen tussen kernenergie en kernwapens. Zoals Borssele 
niet ver van Woensdrecht ligt en Woensdrecht niet ver van Doel, scheiden Florennes 
en Chooz slechts 25 km. Grensoverschrijdend dus. Er zal bij jullie wel iemand Frans 
lezen zeKer. 
We hebben een aantal vragen voor jullie; 
1- is op hetzelfde weekend in augustus geen parallel initiatief mogelijk Woendrecht 
-Doel? Naar wie richten we ons daarvoor best? Jullie? In Antwerpen is niet veel meer 
aan de hand op 't moment. 
2- Zo zo'n parallel initiatief niet mogelijk is, zouden jullie en/of andere groepen 
ons aktieweekend dan kunnen onderschrijven/steunen? 

Hopenlijk komt er een leuke samenwerking van. 

Kris Vanhoek 

Deze brief kwam binnen op het secretariaat. 
Hierna nog meer informatie en als er iemand bezig wil om iets in dit kader in Neder
land te organiseren, dan graag. 

lO 



MA~K 

FLORENNES 
KERNL1?1PENVRIJ ?I 

met z'n allen gaat dat wel I 

1987, bet jaar van de plaatsing van 
laatste Cruise Missiles Raketten 
Florennes. Maar ook het jaar van 
samenwerking van de vredesbeweging onze 
krachten zijn gebun<1eld in de kampanje 87 

willen : 

streven naar samenwerking, mEikaar 
versterken ipv bekonkurreren. 

een konfrontatie met de rakettenplanters 
en ons zodanig. geweldloos verzetten <1at 
de overheid moet reageren. En dat, als ze 
er negatief op reageert, ze dat niet kan 
zonder het vaandel van de demokratie te 
laten zakken en baar ware gelaat te 
tonen. 

met velen aktie voeren OIDCla.t het 
belangrijk is dat brede groepen aansen 
hun verzet tonen, of aktie& meedragen op 
een of andere manier. 

In deze folder v1n<1 je uitleg over de 
Florenna<1ebijdrage. neem dus nu al je agen<1a 
bij de hanc1. 

'' 



en 
We ~ieden de intrastruktuur van het aktiehuis aan om «e~e optt.&al 
te qe~ruiken. Plan dus je eigen aktie en kc. af I ~e beat we~kam 
!!! 

aktievandelingen en aktiekampjes ••••. 
Al sinds de plaatsing van de eerste 16 krUisraketten op 15 maart 
as gaat er elke laatste 4ondag van de maand een aktievandeling 
door. Op het repressief en illegaal antwoord van de overheid 
lsamenscholinqsverb041 werd telkens op een kreatieve manier 
gereageerd. In 1987 krijgen de wandelingen, m&ar ook 4e kampjes 

KAN\PAGNE '8 
n04J 111eer vorm ea .~~:leu:. Ploll:'eanade wil 1\iermee stappen naar •armen 
•aa volksverzet :etten. ziel\ niet meer goedschiks neerleggen bij 
de steeds kleiner vor4ende ruimte voor vrije aeningsuiting. we 
kiesen voor gewe141oze. dirakte akties mat 'iastapmogelijkheden• 
voor iedereen de ruimte tussen radikale akties 111et juridische 
gevolgen en een.aliq ver~al protest in een massabetoq1ng. Het 
hangt echter v~ j~ deelname af !!! Enkel als soveel mogelij~ 
merssen deelneme:~> &&:~. akttes op de symbolische pl•ats P'lorersnes, 
kamen we tot een krachtig, kreatief 'KEEN aan de politiestaat en 
de lato011lloorl04J en een 'J'A au wauaclu:.iqe deliiOkratie en vrede' 

en KAMPEN· Elke laatste zondaq van de maand. ;e ~t 
steeds vanaf zaterdaq welke.. De 
voorbereidinte.ll met de qroep beqinnen &on4aq 
rond tOu en tegen 14u stappen we er vanonder, 
ten&ij .aders.vermeld. 

INFORMt•JIE 

26/4 • 

Ze zijn so geplAnd dat se 
verlofperiodes vallen. Verqeet je 
en een verw1~~iging op voorhand 
voor praktische regelingen. 

steeds in 
tentje nieto 
is harsdig 

de afbetaling van 
kan self kamen 
wandelaa:'ster!s 

spoesoren. Er &ijn toeneen van s. 10 
of 15 km. Kinderwag-ens welkom 1 Start. 
vanaf 10tl. 

Demokratie en Atoomwapens gaan niet 
samen, dat is in Plorennes maar al te 
duidelijk. Dat de repressie er is, zal 
niemand betwijfelen. Maar er wordt ook al 
eens overdreven. Wie per drie wandelt, ook 
met kinderen erbij, verstoot niet tegen het 
samenscholingsverbod en zal enkel een 
paskontrole ondergaan. Slechts een 
volg-ehouden aanwesigheid, ook van families 
met kinderen, kan helpen dese vrijheid te 
verkrijgen. Het is ook dat volgehouden verset 
dae ertoe geleld heeft dat rechters nu 
weigeren het samenseholinqsverbod van de 
burgemeester toe te passen. Verzat loont!! 
Kom je met de auto, dan doe je er goed aan 
hem vooraf op alle details te kontroleren. 

27-31/5 : I Hemelvaarto I 'HEMEL ZONDER WAPENS' • 
Vanaf woensdagavond met een 
permanente wake aan de poorten. 
zijn observaties van de basis en 
ludieke akties mogelijk. 

18-21/7 laationale feestdag! 
ANTIMILITARISTISCHE P~E. 
Een vierdaaqse vanaf zaterdagm1ddag 
waarop we onze aktiepraktijk eens 
aan de theorie toetsen om van daar 
uit op 21/7 een alternatief te 
stellen voor het militair gedoe. 

6 9/8 : 42st.e HIROSHIM1'.-N~I HERDENKING. 

:26-30/8 

23-27/9 

Een gebedswake op 6/8, verdergaande 
wakes, poertakties en op zaterdag 
een lEUZE blokkade. 
MARSCRIECAAGSE CHOOZ - FLORENNES. 
Vrijdagavond een infoprogramma, 
zaterdag en zondag marsen ism 
fransta~1ge groepen. 
HEaFSTKJ!.MP. 
Net voor het sçnoolbegin. Deel
nemerstars bepalen ~elf wat er te 
gebeuren staat op de wip tussen 
zomer en herfst. 

31/5 ZONt)ER W.I.PEN • 
In aansluiting op de kampje 'een hemel 
zonder wapens • nouden we :ondag een 
zoektocht rond de basis. Wie zoekt, 
die vindt ! 

28/6 1 EEN OElmEWERELO 1\K'l'I AG. 
Overbewapen~ng en onderontwikkeling, 
twee handen op een vette westerse buik 

26/7 ELING. 
We bekijken de draad eens van d1chtb1 

30/B ~~ CH Z - F ENNE . 
Tegen alle kernmisbruik. In 
samenwerking met Franstaligen stappen 
we van kerncentrale naar kernwapen
~asis. Fietserstars welkom. Bel ons 
voor deeails ! 

27/9 : JEUGD IN BEWE ! 
Aktiewandelint georganiseerd door en 
voor jeugdgroepe• 

25/10: MASSAB IN-
29/11: '.~PaAK~~E~~~~~~~----------------------1 

slingers. waslijnen, 
draken, enz... packkan we de basis 
gewoon in. Weg met dat onding ! Vooral 
hiervoor zoeken we regionale 
mobilisatiegroepjes 

Wie verdergaande altties wil voeree en er 
elementen van burgerlijke ongenoor%eambe1d in 
wil betrekken Cbv. blokka4as, •.. l moet goed 
weten dat dit haar/zijn keuze is •. Veelal moet 
men dan op een maksimum van 24-urenopsl~iting 
rekenen. Er kan• ook een ·juridische nasleep 
k0111en, waar men op. voorbereid moet zijn. 
Bespreek alle aspekten van je aktie qoed. 
maar laat je niet afsenrikken. 

Verdere juridische informatie k•n .je 
krijgen bi3 de Florennade. 

FLOREI'JNADE \JZ!I'/ ROUTE CHARLEMAGNE 20 1 5526ROSEE TEL:082/68 88 62 



Permanen~ies. verbouwingen. sekretariaat, 
coordinatie •.. 
Wat een massa werk voor een handvol mensen en 
dan nog de aktiekalender en 
voorbereidingen •.. ! Zonder JOUW steun kan het 
niet. Daarom rekenen we echt op jouw 
medewerking. 

ik wil meer info over .•• 

ik wil in mijn streek/Stad aktiemateriaal 
voor één of meerdere akties verspre~den 
altties op datum aantal folders/affiches 

ik kan een bus inleggen naar Rosée JA I NEEN 

omdat de 'Pai< :!e basis in'- alttie wat 
organisatie vraagt wil/len ik/wij bier 
een extra steentje toe bijdragen en 
zorg/en voor heuse regionale mobilisatie 

aktie 600 x 100 : ik wordt één van de 600 
en stort dus maandelijks het luttele 
bedrag van 100 fr. op rekening 
001-1357929-0S. Ik krijg zo het 
informatiecladje 'B-zeqqen' gratis toe. 

ik wil in kontakt komen met mensen uit 
eigen streek om ... 

ik wil .•. 

naam : 
adres : 
telefoon 

terugsturen naar Florennade 

Route Charlemagne 20 
5526 Florennes (Rosée) 
082/68 88 62 
001-1357929-05 
bereikbaar 24 uur op 24 

.... 
• 11' 
111 

< 
0 
0 
'1 .. ... 

EH TENSLOTTE, HOE JE'R MOET GERAKEN : 

auto/fieta : ofwel Bruaael -Charleroi 
- Philippeville ofwel Namur - St. I 
Gérard - Fl&YioR. Het huis llgt l&Aqa 
de grote ba&A Dinant- Philippevillel 
lH 971. 

I 
opeab&&r vervoer : trein tot Din&nt enJ 
4an ~ tot Rosée, Opqelet, er zijn 1 
slechta aRkal• bUaseR per 4&9 (week : I 
la&tate om llu4S, &&ter4ag om 17~2S, 
zondag slechts één bus om 11u211 Bel 
ona voor nauwkeur:iqe infor~~~&t.ie. Je i 
kan ook per trein naar Pllilippeville I 
~-~~-~0 km liften I lopen. I 



(9 - lo AUGUSTUS 'b7) 

Een handvol mannen hebben in het vredeshuis nabij de rakettenbasis 
te Florennes (Belgii) de koppen bijeengestoken. Na heel wat heen 
en weer gepraat vonden die~elfde mannen het een best idee oa een 
internationaal kamp •voor ondeugende kerels" te organiseren. 
Hieronder vind je een beknopte weergave van het op~et en de moge
lijkheden. 

Dat we in een patriarchale en seksiestiese maatschappij leven - en 
dat zal nog wel even zo blijven - is heus geen nieuwigheid om te 
le~en. Dit heeft echter wel voor gevolg dat vrouwen ener~ijds én 
mannen ander~ijds binnen ~o•n samenleving herkenbare rollen toebe
deeld krijgen - rollen en patronen waarover je, éénmaal ze ontdaan 
~ijn van hun vanzelfsprekendheid, niet zomaar van de ene dag op de 
andere heenstapt. 
Welnu, het ontdekken en de herkenning van dergelijke patronen ver
loopt vlotter binnen aparte groepen. Het inzicht en de ondersteu
ninq is groter. Vandaar onze keuze om een mannenkamp te organise
ren. 

Dat de mannenweek plaats ~al vinden in en rond het vredesaktiehuis 
"de florrenade" te Florennes, is dan ook geen toeval. Florennes, 
een landelijk dorpje alwaar sedert maart ·~s kruisraketten opge
steld staan. Kernwapens, militarisme, stoerdoenerij ; dit is een 
mannenzaak. van jongens wordt verwacht dat ze hier aan meedoen. 
Word je in het leger trouwens geen echte man ? wij vinden dat de 
wereld er slecht af it11 met dat type mannen. 

we willen onze kritieken op mannelijkheideidealen niet sparen. In
tegendeel. En dit geldt evenzo voor hetgeen zich wel eens afspeelt 
binnen anti•militariestiese groepen. Dat bepaalde mannen zich als 
zogenaamde helden gedragen als ze aan een gedurfde aktie deelgeno
men hebben, vinden we echt niet netjes. In de brede vredesbeWeging 
is het er zeker niet beter aan toe ; hoeveel mannen in die bewe
ging hebben niet de neiging om de lakens naar zich toe te trekken? 

Maar op het uiten van kritieken willen wij ons geenszins vastpin
nen. Wij willen tevens diep graven in onze1f en een poging doen om 
te ontdekken inhoeverre wij ancierhevig zijn aan die tiepies lftiiMe-



lijke treKken waarmee we geen vrede kunnen nemen. Wij willen op 
zoek gaan naar nieuwe vegen. Ook willen wij nagaan op welke manie
ren we bepaalde inzienten kunnen overdragen naar de dagdagelijkse 
situatie waarin we ons bevinden. 

Een voornàme reden voor het opzetten van een mannenkamp in de on
middelijJCe nabijheid van massavernietigingswapens. is naar ons aan
voelen een leemte binnen de mannenbeweging. om kort te zijn, vinden 
wij dat de band tussen het persoonlijke en het kollektieve te weinig 
aan bod komt. 
Daarmee villen wij in geen geval de kracht, welke er uitgaat van 
praat- en terapiegroepen onderschatten, dat zeker niet. Wel zijn 
we van mening dat de lijn tussen het persoonlijke en het kOllektie
va meer en verder doorgetrokken ~ag worden. 

~2!-~!~-~!~2-!!~~-!!!~ ? 

In kleine groepen villen we naar eigen keuze bepaalde tema's uitdie
pen. Tema•s zoals a band tussen persoonlijke en palitieke; mannelijk· 
heid en militarisme; seksueel geweldJ pOrnografie en erotiek: vriend· 
schap en liefde onder mannen; hOmobeweging in verzet; mannen en kin
deren~ kreativiteit en dies meer. 

Hiermee is de kous verre van af, want naast het praten en het denken 
zal er ruim voldoende tijd en plaats gemaakt worden voor ontspanning, 
voor akties, voor geKheden en VUl zelf maar in ••• 

Het aantal deelnemers aan hét-ondeugend-k&mp-voor-mannen wordt voor
zien op een maksimum van ~o. ~org dat je er op tijd bij bent ! 

voor meer inlichtingen kan je schrijven naar het volgend adres : 

HEERSHAGSSTRAAT 2~ te 9COO G~T (aelgiä) 

ofWel kan je telefoneren naar de florennade a 082/ód.bb.o2. 

rie verwachten je ! 



NOTULEN LANDELIJKE EVALUATIE BLOKKADE BORSSELE , 
17 MEI 1987 TE ARNHEM , 12.30 - 17.30 UUR. 
Voorzitters : Ronald en Wim • Notulisten : Jozef en Henny. 
Aanwezig: ca. 70 mensen uit o.m. Amsterdam,Arnhem,Bergen op Zoari,Beverwijk, 
Doetichem,Ede,Eindhoven,Groningen,Haarlem,Joure,Liempde,Lochem,Middelburg,Nijmegen, 
Renkum,Rheden,Tiel,Utrecht,Velzen-Noord,Vorden,Wageningen,Zaltbommel,Zeist en 
Zelhem. Onder hen vertegenwoordigers van basisgroepen,Stop Borssele, Vrouwen 
voor Vrede ,Bivak en de Autonomen. 
Afgezegd: SAP (ziekte). 

~da! 

1. doelstellirgen/voorbereiding aetie. 
2. medewerking ondersteunende organisaties. 
3. clelllonstratielmanifestatie. 
Ja. blokkade (omgangsvormen ,organisatie, overleg overheid, geweld, onderlinge 
afspraken). 
5. organisatie (persgroep,Peehiné-actie,radio,taakgroepen,landelijk overleg). 
6. resultaten evaluatie. 
7. rondvraag. 

1. Doelstellingenivoorbereiding actie • 
Gememoreerd wordt dat voor Borssele als speerpunt is gekozen bij de eenjarige 
herdenking van Tsjernobyl omdat voor deze plaats plannen voor opslag en uitbreiding 
bestaan. 
BeslGten js tot een laagdremp<!lige actie met een massaal karakter.waar een ge
matigde actie (demonstratie) begeleid wordt door een verdergaande actie (blok
kade van 28 uur). 
Tijdens de voorbereiding zijn verschillende activiteiten ondernomen.Er is een 
ultimatum gesteld aan de regering.Dit heeft vrijwel geen aandacht gekregen.Ver
der trok de Tsjernomobiel (actie-bus) door het land orn te mobiliseren ,wat re
delijk succesvol verliep.Bij de centrale vonden enkele prikacties plaats. 
De publiciteit voorafgaande aan de blokkade actie was goed ,mede omdat er inge
speeld is op andere gebeurteniseen zoals het rapport over Borssele van het 
intern9tionale atoombureau en de problemen bij de centrale in Doel. 

2. Medewerking ondersteunende organisaties. 
De voorbereidingsgroep heeft veel moeite gedaan allerlei groepen bij de actie 
te betrekken,met name politieke partijen en milieugroepen.Dit proces verliep 
niet zonder moeite.Veel organisaties vreesden voor ge~~lddadigheden.Uiteindelijk 
wilden 12 organisaties meedoen,w.o. S"P,PSP,PPR,CPN,MilieudE:fensie ,Stop Bors
sele,B~NK,Atoomvrijsta~Vrouwen voor Vrede ~Tsterdam,Tegengas.Grote afWezige 
was de provinciale zeeuwse organisatie ,die na WP.erstand uit de regionale 
kernen afhaakte.Oit deed veel andere organisaties ook twijfelen. 
De organisaties die uiteindelijk meededen ondersteunden deels met geld,deels 



met menskracht.De indruk is desalniettemin dat de inspanningen van de 12 

organisaties-gemiddeld minimaal waren en dat de discussies met hen frustreer
den.Over dit punt ontspint zich een discussie,waarin de meningen verdeeld 
blijven. 
Voor het erbij betrekken van 'grote' organisaties pleit dat ze (kunnen) 
fungeren als: 
- financier 
- intermediair met de plaatselijke bevolking 
- intermediair met de media 
- bron van mensen en publiciteit 
- versterk!~ van de organisatie 
Er tegen pleit dat frustrerende discussies onvermijdelijk zijn en dat de 
eigen actiedoelen aangepast moeten worden,terwijl we zelf ook 2000 pers.kunnen werven 
Bij een eventuele volgende actie zal een beter onderscheid gemaakt moeten 
worden tussen organisaties die nodig zijn ivm versterking van de kracht van 
de actie en de organisatie en organisaties die alleen hun naam (en geld) 
leveren. Afhankelijk van breedte en doel van de actie zal besloten moeten 
worden of er en welke organisaties uitgenodigd worden mee ted6en. 

3.Demonstratie/manifestatie • 

De route is na overleg met de overheid en klachten van ker~~s verlegd 
zodanig dat de tocht niet door Borsele zou voeren.Ook is beloofd dat de 
demonstratie rustig ~ou verlopen. 
De organisatie was formeel in handen van Milieudefensie en de Hervormde Jeugdraad. 
In de praktijk tekenden enkele Nijmeegse basisgroepen ervoor. 
De opkomst yiel tegen : ca. 2500 mensen.De tocht van de Tsjernomobiel leek 
meér te beloven.Ondanks dat velen de demonstratie als inspirerend ervoeren 
blijft dus de vraag : waar waren onze medestanders ? Hierover leven 
verschillende ideeën: 
-de combinatie met een blokkade schrikte mensen af. 
- mensen hebben zich laten afschrikken door de nachtelijke geweldsexplosie 
voorafgaande aan de demonstratie.Sommige media meldden zelfs dat de demon
stratie niet door zou gaan, al zullen gezien het tijdstip van uitzenden 
(zondagochtend) niet veel mensen dit bericht gehoord hebben. 
- de afstand tot de Noordelijke en Oostelijke gewesten maakt het vrijwel 
~elijk oo zondagochtend om 12.00 uur in Borssele te zijn.Extra handicap 
was de onzekerheid over vervoer Goes - Borssele. 
-de infrastructuur van de AKB is zeer gebrekki2 op dit.moment.Van de zo 
belangrijke mond op mond reclame is niet zo veel terecht gekomen. 

19 



Plaatselijke AKB groepen ,voor zover ze no~ bestaan ,waren niet in staat bussen 
te organiseren en te peilen hoeveel mensen daar belangstelli~ voor hadden. 
De manifestatie viel in het water.De ~kozen plek ,ver van het kamp was on
geluldcig.Beter zou bij de hoofdpoort van de kerncentrale ge-weest zijn.De poli

tie was hier mordicus op tegen en gezien de kostbare apparatuur was het risi-
co te groot dit verbOd te negeren. 
De afsluiting van de actie was rommelig.Volgens de autonomen was afgesproken 
dat de actie om 17.00 uur gezamenlijk beëindigd zou worden.Nu dit ongecoör
dineerd verliep ,was de kans op arresaties groter. 
De organisatie geeft te kennen niets van zo'n afspraak te weten. 

Anderen melden niet zo veel trek te hebben gehad de autonomen te dekken, 
gezien hun weinig beminnelijke houding. 

11. Blokkade. 
Er is zeer veel onvrede over de ~ngsvormen tijdens de blokkade.Afgaande 
op bv. artikelen in Bluf en de uitgedeelde evaluatie van Nijmegen hebben 
velen zo'n kater dat ze niet meer aan een volgende blokkade ~.willen doen. 
Sommigen leveren er kritiek op dat een deel van de actievoerders zich aan 
de actiekaders onttrokken heeft en zich weinig open opstelde voor discussie. 
Met name een groep die al den niet terecht met de autonomen geassocieerd 
wordt ,stelde zich zeer asociaal op.Zij waren agressief en namen_een min
achtende houding aan.Er schijnt gespu~d te zijn en zelfs zijn er stenen 
gegooid naar mede actievoerders.Op landelijke overleggen en daarbuiten is 
er eindeloos geprovoceerd.Tenslotte zijn er tot vervelens toe beschuldigingen 
geuit als zouden mede actievoerders stillen zijn.Ook de blokvorming (eigen 
tent,oils ,eten) van de autonomen krijgt kritiek. 
Oe autonomen zijn geschrokken van wat er gebeurd is en hebben op hun evaluatie 
zelrÁritiek geuit.Onderkend is dat er te weinig pogingen zijn gedaan om met 
andere actievoerders contact te leggen. Te weinig is er gepraat over het doel 
van de actie en de verantwoordelijkheden jegens andere actievoerders.Ook is 
alcohol als probleem onderschat.De autonomen erkennen dat ze te weinig voor
bereidingstijd hebben genomen. ~aast de zelfkritiek hebber. de autonomen ook 
verweer.Voor hen was de deelname aan de actie op deze manier een experiment. 
Wat betreft de provocaties ,zouden ook anderen dit op hun geweten hebben. 
Kritiek is er op de actiekaders die volgens de autonomen veel te strak waren. 
Tenslotte zijn de autonomen gest~tiseerd met mythevoMrJng als resultaat. 
Cver de omgangsvormer. is lang en heftig gedebatteerd zonder tot overeenstem
ming te bereiken. 
In dit kader vonden sommigen dat het goed was dat de autonomen een eigen 
poort hadden ,terwijl anderen meenden dat dit de vrijblijva~dheid versterkte. 
Naast ·de autonomenpoort leverde ook de vrouwenpoort onfrisse taferelen op. 
De vrouwen daar werden door nogal wat passerende mannen vervelend behandeld 
en hadden het gevoel op twee fronten tegelijk strijd te voeren. 



Over het geweld en de schuldvraag zijn de meningen verdeeld. 
Enerzijds is de politie hard opgetreden bij Pechiné .bij_de beëindiging van het 
kamp en na afloop van de actie in de EHBA bus en was de aanwezig- . 
heid van stillen zeer irritant.Anderzijds waren er speciaal ME commandanten uit
gezocht die liever deëscaleren dan meppen. 
De kiem van de geweldspiraal lag bij de Pechiné-actie.Jedereen vinclde blokkade 
geslaagd maar over het vervolg daarvan verschillen de meningen.Sommigen mene~ 
dat d~ overheid bij die actie getoond heeft hoe ze eigenlijk had willen optreden 
bij de blokkade.Anderen vinden dat de dreigende houding van een aantal actie
voerders niets aan de actie heeft toegevoegd. 
Deze opmerkingen leiden tot een discussie .waarin zaken als de organisatie, 
de relatie met de overheid , de actiekaders _en onderlir,ge afspraken door elkaar 
lcpen. 
De vraag wordt opgeworpen of de 28 uurs blokkade als een verworvenheid of als 
een vorm van repressieve tolerantie te beschouwen is.De meningen lopen-hierover 
uiteen. Sommigen vinden dat een blokkade· te passief is ,te terughoudend en te 
weinig effectief.Anderen ·zijn het· hier niet mee eer~ De blokkade is tegen de 
zir. van de· overheid afgedwongen.Dit laatste is overigens te weinig door de 
organisatie duidelijk·gemaakt. Weer andèren stellen dat zelfs intensieve vecht
partij~n tussen a~tievoerders en politie een vorm van inpakken kan zijn.Het is 
vrijwel on~ogelijk het geweldsmonopolie van de staat aan te tasten.Hooguit kun 
je zoals in Ba·skenland is gebeurd bij een kerncentral-e via aanslagen ,moord en 
chantage lokale successen boeken.Deze laatste optie spreekt niemand aan. 
Onvoldoende is nagedacht over opstelling en tijdsbesteding gedur~nde de blokkade. 
Je kunt heel creatief zijn (ook geweldlocs kan zee~ strijdbaar zijn) of heel 
provocatief (en hoe ver ga je dan ?).Iedereen was met eigen ideeën daarover· naar 
de blokkade gekomen en er is nauwelijks over gepraat.De actiekaders waren dus 
onvoldóende duidelijk.Dit werd vervelender doordat ook de organisatie slecht 
was.Er· waren geen bas"isgroepen,geen hek-overleggen,geen regio-overleggen.Min 
of meer teevallig ~~ren op een enkel moment na de poorten vrij goed bezet. 
Door tie onduidelijke actiekaders en het gebrek aan organisatie kwamen op de 
landelijke overleggen alle kwesties die in de voorber-eiding al uitvoerig besproken 
waren ,weer in volle hevigheid aan de· orde.De organisatie heeft de noodzaak 
van een goede organisatie onderschat èn overschatte de rnogelijv~eid om snel 
daartoe te komen. 
Hieruit volgen twee belangrijke vragen: 
- is het gezien àe organisatiegraad vàn de AKB nog wel mogelijk een blokkade te 
organiseren ? 

- hoe strak moeten de actiekaders zijn bij een blokkade ? 

Over de laatste vraag leven verschillende meningen.Sommigen vinden dat de kaders 
zeer ruim moeten zijn,zodat allerlei initiatieven kunnen opbloeien.Anderen willen 
dat bepaalde z&ken var: te voren uitgesloten worden ,zoals tegengeweld.i1ovendien 

·zijn flexibele kaders alleen m~lijk bij een goede organisatie. 
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Hoe dan ook lijkt het geen goed idee vlak voorafgaande aan de blokkade een 
landelijk overleg te organiseren ,waar de fUndamenten van de actie staan te 
trillen. 

5. Organisatie. 
Tijdens de blokkade ontwikkelde de persgroep zich tot actieleiding omdat het 
taakgroepen overleg totaal niet functioneerde.De taakgroepenwaren ook onder
bezet. 
Veel kritiek krijgt de perssryep vanwege haar voorstel de bloki<ades tijdens de 
stoeipa:-tijen bij poort 11 allemaal op te heffen.Een oproe;:- voor een overleg 
zou beter op zijn plaats zijn geweest.Sor.lmi~n vragen zich af of zo'n voorstel 
niet veel eerder in de nacht geàaan had moeten worden. 
Oo~ klactten waren er over de radiogroep,die niet zoals de na&~ vermoedt als een 

Radio Fusie functioneerde.Er was ook nauwelijk vooraf gepraat tussen de ver
schillende. onderdelen (Rataplan,Vrije Keyzer ,Staatsradic,Honderd,Vrije Den 

Bosch) over de functie van de radio : relradio,passieve actieradic,deëscalerende 
radio of muziekradio. 
Op cruciale momenten (zaterdagnacht) weigerde de ene radio de ander de lucht in 
te laten saan,zodat er nauwelijks berichten warer. over de poort 11 -perikelen. 
Daar kwä~ bij dat portofoonberichten vaak niet bij de radio terecht kwamen en de 
scanners niet waren te verifiëren. 
raet duidelijk is geworden of de afspraken slecht waren gemaakt of slecht wer
den nageleefd.Op een landelijk overleg van radiozenders wordt hier ve!"<ier 
over gepraat. 
r~og meer klachten : de kinderor.wanll functioneerde alleen overdag. 
Lof was er voor Ra:r.penplan en de ~.Deze laatste behandelde 100 mensen,meestal 
voor hoofdpijn.Er ~~ren 11 'echte• gewonden.De adviezen over mee te nemen verband 
en medicijnen waren door de meeste actievoerders overigens slecht opgevolgd. 
6. Res~ltaten evaluatie • 
t~ basisgroepen hebben ?01!1 mei een strategie~~ekend in k~~terja$. 
~ilie~~efensie organiseert e--n ~Kr strategiecor~s op 26 se~t~~ber. 
7. Rondvraag. 
-Er zijr. banàcpna~n van de sto~i~artij bij poort 11 à f 5.--.~asebroekstr.~3bis, 
!..!t!''ec!". t. 

- Video opna~n zijn er ook : :el Cë:-92265~. 
- ·r~ het hier oorlog' (ar.ti-mi!itaristische w~ndel~lub bij ~i:~egse vierdaa~e) 
zoe;ct rnensen.Ze wandelen éi-~.:J ~..:li .o.a. langs t«Jewaarc:.;;cstb·.;s 16€7 ;jron!ngen. 
- Ar.tikerr.wapendag op 27 j:J::i. 

- Regio ~ost tdl iets met de V?.']·: !"older over kerner.ergieè·:>en.:v. ir.legvel. 
- Er ~rdt een aanklacht gernaskt van alle politie optredens bi: Sorssele via 
.i:.:sti tieel' klachtenbureau êN:-d~ !m·~t t-innen drie rr.a~r.:ien). i.'ia se:.v85-:- -;;..q57. 
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Stukje over Borssele. 

Er is en zal wel veel over de aktienacht (25/26 april) in Borssele gezegd worden. 
Ondanks dat er eindeloos over gepraat zal worden kan ik het niet nalaten ook een 
bijdrage te leveren. 

Zo ongeveer vanaf 5.00 uur in de ochtend van zaterdag op zondag heb ik meegemaakt 
wat er gebeurde en aan één aspekt in het bijzonder heb ik een klotegevoel over
gehouden. 
Dat ene aspekt is dat heel veel aktievoerders juichten toèn de M.E. op een gegeven 
ogenblik het bevel tot chargeerden negeerden. Deze groep leek er trots op te zijn 
dat er een overwinning behaald was op de M.E. 
Het gaat me niet zo zeer om het feit dat er met stenen gegooid is, als wel dat men 
er achteraf nog trots op was ook. 

Deze trots zou terecht zijn geweest als de M.E.-ers het bevel tot charge genegeerd 
hadden omdat ze tot het inzicht zijn gekomen dat ze verkeerd bezig zijn met hun 
schilden en hun wapenstokken. Maar zo was het helaas niet. De M.E.-ers waren bang. 
doodgewoon bang. 

Ook al heb je voor je eigen gevoel 100 en 1 reden om met stenen te gooien, ik kan 
en wil het ook niet begrijpen dat je er trots op bent dat je iemand anders bang 
hebt weten te maken. Voor mij is zoiets pure machtswellust 

Gonnus. 

Elke zondag vóór de máandelijkse blokkade bij woensdrecht is er een wandeltocht 
rond de basis. De bedoeling van de wandeltocht is de veranderingen op de basis 
in de gaten te houden en de maandelijkse blokkade te versterken. 
Dit door dat men kan overnachten. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om akties te houden maar dit zullen de deelnemen
de mensen zelf moeten organiseren. 
Verder zal het gewoon een gezellige (overlevings) tocht zijn. 

Deze tocht is gestart op tnitiatief van mensen van het vredesburo Bergen op Zoom 
en bewoners van woensdrecht. 
Zoals gezegd is er de mogelijkheid om te overnachten in Woe~sdrecht en ~ok is hêt 
mogelijk om na de. wandeltocht te eten in het bosvak, maar dit (het eten) moeten we 
dan wel van te voren weten. 

De tocht begint iedere keer om ·12 ·uur bij de poort bij het Vrouwenvak. 

Zoals velen van jullie weten is er bij de blokkade op 4 mei ook de Amerikaanse 
hoofdpoort geblokkeerd. De blokkade toens was zelfs een klein succesje doordat 
de in het begin 2 aanwezige smerissen, de ± 20 mensen niet voor de poort konden 
wegtrekken. 
Bij veel mensen leeft de gedachte·dat we ook bij de Amerikaanse poort moeten 
blokkeren, het zou mooi zijn als we voortaan beide poorten zouden .kunnen ~lokke
ren. Wel is het even opletten dat er bij beide poorten genoeg mensen zijn, maar 
gezien de grote opkomst bij de laatste blokkades moet dit geen ·probleem zijn. 
Voor de eventuele noodzakelijke kontakten tussen de twee blokkades zal men_gebruik 
moeten maken van de fiets of auto. 
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WJRLD OO'ftRENCE RJR Tl-IE 42No A~NIVE.~Y OF M AID1IC BCM3INGS 
CONFERENCE FOR A NUCLEAR-FREE WORLD 
HIROSHIMA & NAGAsAKI AUGUST 2 - 9 

Dear friends. 

We should like to express our sineere gratituàe for your continuing corrmitment 
to a nuclear-free world. We extend to you our deepest solidarity. 

Despite our tireless efforts, tne world seems to be heading in the wrong 
direction. The continuing accumulation of nuclear weapons, far from making us 
secure. actually exploits our weaknesses, inauces more and more hatrea aná violence 
in our lives, and contributes directly to the increase in poverty and hunger among 
the minorities and indigenous peoples of the world. The nuclear fuel cycle is still 
expanding and, with it, the number of radiation victims grows by the day. Besides 
those of Hiroshima and Nagasaki, there are thousands upon thousands more tragic 
cases. After Three Mile Island, who could foresee Chernobyl? After Chernobyl, 
what next? 

No longer just the threat, but the actual possibility, of a nuclear holocaust 
is now etched firmly in our minds. All over the world, people have come to expect 
that there just might be a nuclear holocaust. What is more, ongoing wars throughout 
the world have become a permanent experience for all of us. In such an atmosphere, 
nations today seem to be readying themselves for the worst. In Japan, for instance, 
the government led by Prime Minister Nakasone is pushing its military build-up beyond 
limits in collaboration with the United States and its nuclear strategy. This mili
tary build-up heightens the fear of invusion and, in more subtle terms. 1eads to the 
economie demination over other Asian and Pacific countries. 

There are, however, forces trying to change the direction of the world. The 
people of Belau (Palau), a small ~acific island with a population of 15,000, have 
established a nuclear-free constitution and are today upholding it. The people of 
Aotearoa (New Zealand) as welt are keeping their country nuc1ear-free. Voices 
demanding the abolishment of nuclear ~ower and weapons and calling for peace and 
justice in the world are growing stronger and stronger everywhere. Together we 
can act upon this grov1ing chorus of energy to create sane and safe alternatives 
to our nuclearized world. 

Wc regard the nuclearization of the world, our nuclear predicament--although 
it itself is enormous and terribly complicated to deal with··to be but one syr.ptom 
of the insanity of our modern age. The problems of nuctear "development" are all 
interconnected. And, following them through to the end, we find them to be based 
on the vialation of fundamental human rights and self·determination and on discri· 
mi nation against other 1 ife forms--the "silent" fauna and flora of the earth. It 
is of the utrnost necessity for us who bear a responsibility for all future gnera
tions to re-examine the systems and reality of the nuclearization of the international 
and n&tional decision-making process, the world economie order. and our respecti~e 
cultures. 
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The Coordination Corrmittee for the World Conferenee is pleased to 
invite you to three conferences scheduled to be held in Hiroshima and Nagasaki. 
ïhere we expect to hold fruitful discussions on how to ahieve the terminatien of 
the nuclear age and the creation of a nuclear·free society and cultures. 

Agendas include: Total Nuclear Oisarmament; Comprehensive Nuclear Test Ban; 
Star Wars; Radiation Effects; Nuclear Weapons/Fuel Cycle and its Related Tech
nologies; Huclear Free Zones; Beyood Slocks; Nuclear Free Autonomy; the Effects 
of Muclearization on Polities. Economics. Society and Culture. Details of the 
conferences are now being worked out ~Y the Coordination Cornmittee. 

The tentative schedule is as foilcws: 

August 2 - 6 The Wor1d Conference. Hiroshima 

August 7 - 8 Asia Pacific Huc1ear ~ictims' Conference, Nagasaki 

August 9 The World Conference. Nagasaki 

We look forward to having you participate in these events. We are obliged 
to ask you to attend at your own expense. Hotels will cost approximately US $45.00 
per night. inc1uding breakfast. Transportation by super-express train--Tokyo
Nagasaki·Tokyo--w.ill cost about US S340.00. The COillllittee and its staff will provide 
you with as much assistance as possible during your stay. Simultaneous interpretation 
will also be provided. We are lookinq forward to seeing you in Japan this surnmer. 

In Deace, 

Jc/~'U Jr~;;&~ilf-~ 
lchiro Moritaki, 
Representative of CCWC 
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