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Datum bericht 

Bron 

: 13 november 1985 

: Personeel KMAR 

Samengewerkt met 

[ Aa) 851126 120 

:talent 2 1 t401111985 

2btograferen van het Amerikaanse objékt 

in %Volte door 2onbekende personen 

CO 
b. F 

Op 12 november 1985 omstreeks 14.40 Uur werd deur pordOfteel 

van het Amerikaanse objeht op de armeltorborgoon de brigade KMar 

&volte, een melding doorgegeven, inhoudende, dat er twee onbelomata 

pereonen "iets" aan het hek von het objekt vastmaakten* Tevens wad 

gezien, dat betrokkenen foto'a van het geheel maakten* 

Iaor personeel der Mar Havelte, die terstond terplaetse 

weren, word vastgesteld, dat zich twee onbekende person:" met pro* 

fesatonele foto-apprdetuuroabij de site bevonden. 

Aan het hekwerk waren bloemen bevestigd *  waarvan, 2~19 Via 

een getuige werd vernomen, foto's, waren, gemaakt. 

730iden deeldalaan personeel der KMar mede, dat van de ratels 

ansicbtkaarten vervaardigd zouden »orden, welke door hun toedoen in 

bet gehele land zouden worden verkocht. De opbrengst zou ten goede 

komen, of aan de groep 'MAKS (bekend) of aan ben zelf. 

a- 



ra.*: ,:.: ~dek• deme ffiet~eM Varde-ROUVO 

gehOlidek totti&v evertredIng,  ven nrtikel 430 ván het wet - 

átrnfreekt. De lilt:Mig« leireeentlia- ven betrokkenen lni~t 

Bij onderzoek ia pébiákán, dat boidertop-tatwetabor ,  -oe 
1# de gotemite ~ra pá«létton Ylebben ~prei& DWketteVkét  

keeinttvedleetkebinet ott-tet-~5.30,v4at itt~tohtwatorits ovét, 

te geen* om 'tm ektle kroel* htl-te entten, had4en-lek4optl$54 

~tien NS in ~n.;  ~le toren 	ntse~goldnAg~ 

116k is 	 oken, figt benden Aktief 9atett: 

doelt beiden zijt Uit deze greep tlitreelen en -Operé)ten, -tili-ondei 

~teer $40.5g KnT<M0 $,C~V 
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uw kenmerk 	 uw brief van 

onderwerp 

Blokkade VS-basis Havelterberg. 

ons kenmerk 	 datum 

ID/FB. dd:11 nvember 1986. 

Naar aanleiding van de demonstratie op de Havelterberg op 

maandag 3 november 1986 doe ik u hierbij enige informatie toekomen naar 
de inhoud waarvan ik u moge verwijzen. 

Op het pamflet"Een nieuw initiatief voor ontwapeáing komen de 

volgende telefoon nummers voor: 

05216-1462 

038-217529 

05208-66356 

De adjudant ván 

Bijlagen: 

F ACD 861113 053  

datum 1 3 NOV.1536 

CO 

F b. 	d. 
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HAVELTE r.De blokkade' van 
de Amerikaanse legerbasis Ha-
velterberg bij Darp die glateren • 
door zo'n zestig. vredesattivis- • 
tea werd gevormd is rus« ver-
lopen. 

0 
1 ! 1.1 • •;• 1:•1 

• I 

• 

. 	• 
De poUt4e liet oogluilcend toe 
hoe op twee plaatsen vuurtjes 	• 
werden gestookt, maar neep in 
toen actievoerders bordela .van 
de toegangshekken probeerden 
te verwijderen. 
Actieleider Han 'Hor:tank zag 
die vernielingen met lede ogen 
aan. 'Dit gaat me te vei, we heb-
ben opgeroepen tot een- vol-
strekt geweldloze actie zo was 
gin reactie. . • 
Zie verder pag. 5. 	•• 



tra mankracht was echter over-
bodig. ; 
Twee agenten van de Rijkspoli-
tie Havelte konden door een ge-
zamenlijke inspanning voorko: 
men dat er grote vernielingen 
aan het hekwerk werden aange-
richt. Verder dan het vervilide- 

• Verder den het verwijderen 
van enkele wearschuwingsboi- 

ren van enkele waarschuwings-
borden 'kwamen de actievoer-
ders niet. Daarbij werden ze bo-
vendien geholpen door één van 

den kwamen de actievoerders 
niet. 

de agenten die voor alle zeker-
heid het gedeeltelijk losge-
maakte bord zelf verwijderde en 
opborg. - • 

• 

••••■■■■•■■. 

vernielingen pan wit ver '...!;* 

boekdelen. Verder was er een 
HAVELTERBERG • De blokka- bordje te zien met de leuze 
de van de Amerikaanse basis Atoomkoppen uit Havelte. Op de vraag of de actie veel effect 
Havelterberg, in de buurt van zal sorteren moest Horstink het 
Steenwijk, is gistermiddag antwoord schuldig blijven. Feit 

•zonder incidenten verlopen.. was dat tijdens de ruim twee uur 
Een kleine groep van de 50 á 64 
demonstranten, die de hoofdin-
gang van de basis blokkeerden, 
probeerden waarschuwings-
borden van de omheining te 
slopen en' stookten vuurtjes. 
Ondanks herhaalde waarschu-
wingen van de aanwezige poli-
tie ('Krijgen jullie het soms 
koud..') deze activiteiten te sta-
ken ging men door, zonder dat 
er overigens tegen werd opge-
treden. 	• 
Han Horstin.k, één van de initia-
tiefnemers voor een maande-
lijkse blokkade •van de Ameri-
kaanse basis, zag de vernielin-
gen met lede ogen aan. 'Dat er 
vernielingen worden gepleegd 
gaat mij al te ver. We hebben op-. verwacht-% • 
geroepen tot een volstrekt ge- 
weldloze actie', zei Horstink. Hij 
was overigens blij met de op- 
komst 'Het iedere eerste maan- 	 Overbodig . 

' dag van de maand naar Woens. _Daar Was.  ook de politie op'be; 
drecht (waar steeds een lande* ,rekend. HoeWel zich bij de toe-
ke blokkade wordt belegd, red•) gangspoort slechts enkele 
gaan is voor vredesactivitisten agenten ophielden en zich in de 
uit Noord-Nederland vaak niet omgeving voortdurend een sur-
mogelijk door de lange reis en veillancewagen ophield, wen-
de hoge kosten. Daarom hou- . den de nodige tientallen alten-
den we bij deze basis een paral• ten en militairen achter de 
iel lopende blokkade', vertelde hand gehouden voor eventuele 
Horstink tegen de massaal op- ongeregeldheden. Ze waren 
gekomen journalisten. • verzameld in een stenen ge. 
Een door de actievoerders opge- bouwtje, slechts enkele tiental• 
hangen spandoek met de tekst len meters verwijderd van de 
'Woensdrecht is overal' sprak ingang. Het inzetten van de ex- 

asfis.,avellerher 	 rus i. .• 
• tai∎a w 4:41 41~11.1.4 v71- 

(Door Cor van Dalen) 

durende blokkade van de hoofd-
ingang geen enkel militair voer-
tuig aankwam. Het enige voer-
tuig met de basis als bestem-
ming was de vuilnisauto van de 
gemeentelijke reinigingsdienst 
Al snel zag de chauffeur het heil-
loze van zijn missie in en ver-
trok. 

'Een groepje bewoners van hui-
zen in de omgeving stond de 
blokkade enigzins meewarig 
aan te kijken. 'Dit stelt toch he-
lemaal niets voor. Met de Vre-
desmars kun je pas spreken van 
een redelijk aantal demonstran-
ten', aldus een vrouw. Haar 
buurman knikt veelbegrijpend 
en zegt 'Ik had wat meer actie 
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EEN BEROEP OP GEZOND VERSTAND 
VAN DE MENSHEID 

Sowjet- 
voorstellen 

tot de volledige 
afschaffing 

von de 
atoomwapens nog 

in deze eeuw 

• 3-fosenplan voor de stapsgewijze 
reducering van alle kernwapens onder 
voorwaarde von het volledig afzien 
von rufmteoonvalswapeste (SOL). 

toe fase: Onmiddellijk beginnende 

reducering van de nucleaire bewape-
ningen von de USSR en von de VS 

2e fase: Het betrekken bij het ont-
wapeningsproces von de andere kern-
mogendheden vanaf 1990 

3e free: V66r het jour 2000 de volle-
dige bevrijding von de wereld von alle 
atoomwapens. 

• Voorzetting von het eenzijdige 
Sowjet-moratorium voor alle nucleaire 
explosies t/m 6 augustus, verbonden 
met de dringende oproep aan de VS 
om zich bij dit moratorium aan te slui-
ten om het permanent te laten worden. 

• Intensivering van de ontwapenings-
onderhandelingen op alle niveaus met 
als doel oen maximale effectivitelts-
graad van het ontwapeningsmecha-
nisme te waarborgen en een militorise-
ring van de ruimte uit te sluiten. 
• Zo spoedig mogelijke en volledige 
afschaffing von de chemische wapens 
en hun industriële basis onder strenge 
controle Inclusief een internationaal 
toezicht ter plekke. 
• Samen met de verwijdering van 
massavernietigingsmiddelen ook redu-
certng van de strijdkrachten en conven-
tionele wapens. Daartoe speciaal op 
Europa betrokken het voorstel om van 

de Atlantische Oceaan tot aan de 
Oerol een aanzienlijke vermindering 
van alle componenten von de land-
strijdkrachten en von de tactische 
luchtstrijdkrachten von de Europese 
stoten alsook von de In Europa gele-
gerde krachten von de VS en Canada 
overeen te komijn. 
• Instemming von de Sowjet-Unie 
met de constructieve vredes- en ont-
sponningsinitiatieven von de socialis-
tisch. landen von Azil olsook von 
India en von andere staten von de 
beweging von niet-gebonden landen. 
• Het ter beschikking stellen van de 
middelen die door de maatregelen tot 
bewopeningsbeperking en -reducering 
vrijkomen voor de verbetering von de 
levensomstandigheden von de mensen. 
Het principe 'Verdere bewapening In 
plaats van ontwikkeling' moet worden 
vervangen door het principe 'Ontwa-
pening ten behoeve von ontwikkeling'. 

• 
VREDESVOORSTELLEN S.U. SERIEU 

Het 3-etappen-program 
van de USSR tot 
volledige afschaffing 
van atoomwapens 

Hoe stelt de Sowjet•Unie zich hel volledig 
verwijderen von de kernwapens von onze 
planeet voort In het door de algemeen 
secretaris van de CPSU Mkholl Gorbolijow 
op IS januari voorgestelde veelomvattende 
ontwopenIngsinItlatiel stoof het plan daar-
voor centraal: dit voorziel In de volgende 
stappen: 

le etappe (19114-1990, uiterlijk •4993) 

• Het zowel door de USSR als de VS 
alzien von hel ontwikkelen, testen en sto-
doneren von ruimteoonvolswopens als fun. 
&monade voorwoord. 
• Beide staten reduceren d. kernwapens 
&e het territorium von de onder kunnen 

bereiken mat de helft, tot elk 6000 kern-
koppen 

• Volledige verwijdering van de middel. 
lange-ofstondsroketten von beide zijden in 
Europa 

Geen levering von strategische en mid-
delionge.oistondsraketten von de VS oon 
andere landen 

Geen verdere vergroting von de kern-
wapenarsenalen von Frankrijk en Groot-
Brltonnii 

• Beilndiging von de kernwapenproeven 
von de USSR en de VS 

2e etappe (1990-1995. uiterlijk —1997) 

• USSR en VS sluiten de reduceringen 
von de eerste etappe of 
• De onder* nucleaire mogendheden be-
eindigen hun kernwopentest eveneens, slui-
ten zich oon bil het ontwapeningsproces en 
bij de overeenkomst over het verbod van 

rulmteoonvolinvapens 
• Alle nudeálre mogendheden goon over 
tot de volledige afschaffing von de toc. 
tache kernwapens (reikwijdte tot 1000  kilo-
meter) 

• Multflaterohr overeenkomst over het ver-
bod op het ontwikkelen van nieuw/moedige. 
op andere natuurkundige principes stoe-
lende inassavernietigingswapens 

3e etappe (uitedijk 111116-19911) 

• De afschaffing van alle overige kon. 
wapens wordt afgesloten 

• Er wordt een Internationale conventie 
uitgewerkt ter voorkomini von hel weet 
ontstaan von kernwapens 
• Controle op olie fasen met nationale 
technische middelen alsook door inspecties 
ter plaatse, willekeurig andere extra con. 
trolemootreeelen kunnen worden overeen 
gekomen 

Atootawapenvrij 
naar het jaar 20001 
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EEN NIEUW ONTWAPENINGS-INITIATIEF 

Het belangrijkste vraagstuk voor de komende maanden is : Hoe 
kunnen wij een sterk geargumenteerd vredesbewustzijn aan het Neder-
landse volk overdragen ? De vele opiniepeilingen hebben aangetoond 
dat de meerderheid in ons volk vierkant tegen kernwapens is gericht, 
in het bijzonder het plaatsen van deze wapens voor massavernietiging 
van mensen op dne grondgebied. En het onverdragelijke is, dat de 
Verenigde Staten zullen beslissen of en wanneer de bom, en de hel, 
zullen losbarsten. Door de liberaal-christelijke regering zijn wij 
letterlijk aan de oorlogshaaien overgeleverd. Deze regering stoort 
zich aan geen verdrag ter bescherming van ons en andere volken. Zij 
doet letterlijk niets om de opgehoopte spanningen te verminderen, 
integendeel 

"Laat Lubbers het karwei afmaken" komt er achteraf en in de 
praktijk op neer dat ons mooie land in een totaal-kruitvat wordt 
omgewoeld en de daartoe doorgevoerde sociale afbraken loodzwaar en 
dagelijks meer op onze bevolking gaan drukken. 

Vanaf 1946 zijn 'dot uitsluitend de Verenigde Staten geweest die 
de wapenwedloop hebben opgevoerd. (zie o.a."De Neutronenbom" ,uit- 
gave Partij van de Arbeid 1978 blz.9 en " "Vredesbeweging in de D.D.R." 
uitg.1986 blz. 30.). 

Vanaf april 1985 heeft de Sovjet-Unie EENZYDIG  afgezien van 
ondergrondse kernproeven. Toen zij enige maanden geaffen aan de Ver. 
Staten vroeg hiermee ook op te houden luidde het antwoord s " Wij 
nodigen U uit om vlgende week onze nieuwste ondergrondse kernproeven 
bij te wonen " 	 ( Sindsdien hun twintigste kernproef ). 

Teneinde de hel van een kernoorlog en een ndg smeriger o , .•log 
in de ruimte te vermijden blijft de Sovjet-Unie haar vredeshand naar de 
Ver.Staten uitsteken : nog op 7 april 1985 verklaarde Michael 
Gorbatsjov: " Wij doen de Ver.Staten het voorstel om zd te werk te gaar 
dat al onze volkeren en de andere landen duidelijk wordt dat de poli-
tieke richtsnoeren van de U.S.S.R. en de Ver,Staten niet op vijandig-
heid en konfrontatie, maar op het zoeken naar wederzijds begrip 
en op een vreedzame ontwikkeling zijn gericht ".(uit: "Militarisering 
van de ruimte verhinderen" blz.54). Ook een volgende uitspraak van 
Gorbatsjov laat geen enkele twijfel over de absolute vredeswil van de 
Sovjet-Unie bestaan : " EEN VAN DE PRINCIPIEELE BEGINSELEN VAN EEN 
ALGRimEN SYSTEEM VAN INTERNATIONALE VEILIGHEID IS DE VOLLEDIGE EN 
NIET TERUG TE DRAAIEN ONTMANTELING VAN ALLE KERNWAPENS ". 

Door een waar trommelvuur van vredes - en ontwapeningsvoor-
stellen te lanceren heeft de Sovjet-Unie ons de argumenten verstrekt 
om met hernieuwd dlan de publieke opinie te informeren. Laten wij deze 
kansen gezamenlijk benutten 11 Tó dikwijls werden in het verleden alle 
vredesvoorstellen vanuit dit land verzwegen, verdraaid,.of als 
propaganda afgedaan, waardoor onze Nederlandse vredesbeweging in een 
gesloten circuit bleef ronddraaien. 

Bel of schrijf voor uitgebreider informatie naar 
" HET ''VREDESAPPEL " 

telefoon : 05216-1462 / 038-217529 / 05208-66356 . 

mit 

en worden! 
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er erg 
Sinds 1 november van het vorig jaar wordt 
iedere Ie maandag van de maand de lucht-
machtbasis bij Woensdrecht geblokkeerd 
uit protest tegen de dreigende plaatsing 
van 48 kruisvluchtwapens in ons land. 
De vrije toegang van bouw- en toeleverings-
bedrijven wordt dan versperd om duidelijk 
te maken dat werken voor "Woensdrecht" 'n 
vies zaakje is. 
't Is zaak dat deze blokkades zo massaal 
mogelijk zijn. 
Zeker nu het politie-optreden steeds harder 
wordt! 
Voor veel mensen uit het noorden en oosten 

van het land blijkt de reis echter te lang en te duur. Toch hebben we de indruk 
dat ook in deze regio veel mensen iets willen ondernemen. 
Een aantal mensen uit verschillende kringen van de vredes- en antimilitaristische 
beweging hebben het idee opgevat om op 3 november een paraleile blokkade van de 
Amerikaanse basis en kernwapenopslagplaats op de Havelterberg (5arp) nabij. . 

:Steenwiftliit te voeren. Dit om de maandagblokkades in Woensdrecht te versterken_ 
De blokkadê begint net als in Weensdrecht om I2.00 uur erg duurt tot omstreek' 
14.00 uur. 

- De verzamelplaats is bij de afslag Havelterberg aan de Rijksweg 32 Leeuwarden-
Meppel. Zorg ervoor dat je voor 12.00 uur op de verzamelplaats bent. 

• 

3 NOVEMBER 

-.Kontaktoersonen  

Han Horstink 
Kamnstraat 57 
Steenwijk 
05210-11413 

"Iline Witte 
Hoogestraatje 8 
Lochem 
05730-6721 
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• Tenminste veertig mensen zullen een menselijke blokkade 
vormen vddr de poort van de Amerikaanse legerbasis in 
Havelterberg, waar volgens hen kernwapens liggen opgesla-
gen. De blokkade moet worden gevormd op maandagmiddag 
3 november tussen twaalf en twee uur; op dezelfde dag en 
hetzelfde tijdstip als bij de luchtmachtbasin in Woensdrecht, 
waar elke eerste maandag van de maand honderden vrede-
sactivisten de voorbereidingen blokkeren voor de bouw van 
48 kruisvluchtwapens. Het Noorden mag niet achterblijven, 
vinden vredesactivisten uit Drenthe en Overijssel. Han Hor-
stink (28 jaar) uit Steenwijk is initiatiefnemer. 

Zs 
CL> 

De Steenwijker is ook een 
klauteraar. Hij was het 
die in februari dit jaar 
over het hek van de Ame-
rikaanse basis in Havel-
terberg klom, de Ameri-
kaanse vlag streek, de 
vredesvlag hees om ver-
volgens op de terugweg 
-nadat de basis alweer 
verlaten was- door de po- 
litie Le wuftlell up gepakt. 

Een proces verbaal volgde, een 
acceptgirokaart om te betalen 
kwam erachteraan: Han: "Ik 
betaal niet om principale rede-
nen. Dus zal ik wel gedagvaard 
worden voor de kanton-
rechter." 

Vreedzaam 
"Wat ons betreft wordt het op 3 
november een volstrekt vreed-
zame actie. Nee, uit enszelf 
weggaan doen wij niet. Wij pk-
gen louter lijdelijk veent. Als 
de pg.ltEe ons wil weg hebben, 
dan moet zij ons wegslepen-Wij 
blijven voor de poort zitten..  
ook *hereen Amerikaanse wa-
gen naar binnen moet. Wij ver-
wachten niet dat de politie ge-
weid gebruikt, maar je weet na-
tuurlijk nooit. De politie treedt 
wel vaker hard op zonder enige 
aanleiding. Ik hoop dat de poli-
tie hier verstandig en rustig te 
werk gaat. Wij willen een nette 
actie." 
In eerste instantie gaat het om 
een eenmalige actie, maar Han 
rekent op een succesvolle blok-
kade. Veertig mensen komen ze-
ker, weet Han, maar in zijn hart 
rekent hij toch al gauw op hon-
derd activisten. De Steenijker 
sluit dan ook allerminst uit dat 
de acties net als in Woensdrecht 
een maandelijks karakter krij- 

gen. "Er zijn elke maand weer 
mensen die vanuit het Noorden 
naar Woensdrecht gaan. Maar 
wij horen ook vaak dat de af-
stal:d voor veel activisten een 
bezwaar is. Zij zijn de hele dag . 
onderweg voor twee uurtjes 
blokkade. Ook de reiskosten 
vormen een probleem. Toch 
hebben wij de indruk dat een 
aantal mensen uit de viernoord-
elijke provincies iets wil onder- 
nemen tegen de plaatsing van 

kruisraketten.,' 

Havelterberg 
Dan ligt. Havelterberg voor de 1 
hand, meent Han. Het la een 
Amerikaanse basis, en zijn het 
niet de Amerikanen die ook de 
basis in Woenadracht gaan be-
mannen? Bovendien is het bijna 
zeker, zegt Han, dat er kernwa-
pens zijn opgeslagen in de leger-
basis in Havelterberg. In zijn 
ogen is er een duidelijke link 
met de kruisvluchtwapens. Om 
de symbolische band met 

pen
Woensdrecht te. versterken lo- 

de blokkades In Havelter- • 
berg en Woensdreciat parallel- 
De initiatiefnemers verwachten.: 
veel deelnemers uit de regio, die 
elk jaar op tweede -  kerstdag 
meedoen aan de vredesmars 
van Steenwijk naar de basis. . 

Han Horstink Is een van de or- . 
ganisatoren van de blokkade-
actie. Hij is ook een van de drij-
vende krachten achter de ac-
tiegroep "De Steen-wijkt" die 
eerder dit jaar in de trein van 
Steenwijk naar Meppel aan de 
noodrem trok om daarmee te 
protesteren plaatsing 
van dekruis  ra 

tegen
ketten

de 
 . "Ik werd 

radicaler toen de regering een 
jaar geleden besloot tot plaat-
sing over te gaan. Als ik eerlijk 
ben, overwon ik toen pas ook 
mijn angst om aan dit soort ac-
ties mee te doen. Ik kan je verze-
ker= het is niet leuk wanneer  

de ME met paarden op jou in-
rijdt" 

Geweldloos 
Hij bladert in een boek vaal:br- • 
tin Luther King als luij zegt 
"Maar ik verzeker je, ik blijf 
strikt geweldloos opereren. 
Daar ben Ik principieel in. Sym-
bolische acties vind ik heel be-
langrijk. Ik verzin niet zomaar 
iets om lastig te zijn voor de au-
toriteiten. Ik wil ook betekenis 
leggen in mijn acties. Toer het 
parlement in februari Instemde 
met de plaatsing van de raket-
ten, hesen wij de vlag op de i 
Amerikaanse basis In Havelter-
berg. In zo'n actievorm wil ik  
duidelijk maken wat ik bedoet" ' 
De bijna professionele ac-
tievoerder denkt dat het radica-
lere deel vande vredesbeweging 1 
in Nederland sterker wordt. Het 
doet hem goed dat. de grote 

blokkade-actie bij Woens-
drecht. die op vrijdag E septem-
ber is gehouden, in de ogen van. 
de actievoerders zoveel mensen. 
trok. 
H* krijgt nog de rillingen van 
die actie. "Wij zaten voor een 
van• de zeven poorten: Twee 
keer werden. wij weggesleept, 
twee - keer ook gingen wil weer 
zitten:: Opeenklemmen blirera 
te paard recht op ona at Zij ga-
loppowdon dwars door nna. 
heen, waarna. direcireetr grote 
vrachtwagen-  door.- de- poort 
reed. Het was doodeng., 

• 

(door Ed van Tellingen) 

Han is een gelouterd vredesactivist, met veel zit-
vlees. Eén keer in de maand reist hij af naar Woens-
drecht om twee uur lang een van de zeven poorten 
van de vliegbasis te blokkeren. Vrachtwagens kun-
nen dan het werkterrein niet oprijden. . 



At 	1 

IOAW :01E RECHT 
JURIDIES ADVIES voor als je bij een 
aktie wordt opgepakt. Ren je rechten! 

VOOR DE AKTIE. 
t. 

. maak duidelijke afspraken met mede-
aktiviitenites over de houding naar 
de politie, tijdens het verhoor. 
Spreek bijvoorbeeld af of je al dan 
niet je naam geeft, of alleen je voor 
voornaam. 
. neem tijdens een aktie geen dingen 
nee, als agenda, giropas, adressen, 
ens. Als je ze toch bij je hebt, 
probeer die zaken hij iemand van c+e 
buitenwacht in bewaring te geven. 
. neem voor de aktie kontakt op met 
een betrouwbare sdvokaat. Noteer het 
telefoonnummer van de advokaat op de 
aria. 
Overleg ook met de advokaat welke 
strafbare daden je dreigt te begaan 
en wat voor'n straf daarvoor staat. 
De juridische konsekwenties dus. 
.Zo is er een verschil tussen misda-
den en overtredingen. Voer de toegang 
gang van een kazerne of provinciehuis 
of een ander of een ander partikulier 
terrein staan is een overtreding. 
Over eer hek klimmen is bijvoorbeeld 
een misdrijf ('terreinvredebreuk'). 
Ook het blokkeren van de openbare weg 
.is een misdrijf. Indien de politie je 

OIO sommeert te vertrekken en je weigert 
dat, dan bega je een overtreding 
('negervn van een ambtsbevel'). Ver-
nielin4en aanrichten, hekken omver 
trekken. deuren forceren, met voor-
werpen gooien etc, dat soort zaken 
zijn misdrijven ('openlijke geweld-
plea:ng•). Kladden en plakken zijn 
overtredinnen. 

JE BENT GEARRESTEERD. 

Als je gearresteerd wordt, ga je mee 
naar het buro voor een verhoor. Af-' 
hankelijk waar je opgepakt wordt 
(openbaar of militair terrein). wordt 
je in een politieburn of marechaussee-
kazerne gedumpt. 
Wanneer je je verzet tegen de arre-
statie, kan je 'weerspannigheid' ten 
laste gelegd worden. Vraag - als je 
daar de kans voor krijgt - wel altijd 
of je gearresteerd bent. Iemand in 

burger kan je namelijk ook aanhouden 
(stille of niet). Dij arrestatie moet 
de stilte of ME-er of politieman sieb 
kunnen legitimeren. Dat gebeurt 
echter zelden; vraag er vel naar. Aio. 
je niet wordt vastgehouden, ie weg-
lopen NIET srafbaar. 	' 

HET VERHOOR. 

Na de arrestatie moet je binnen 6 ver 
verhoord worden. Let wel, de tijd 
tussen 24.00 uur en 9.00 uur telt 
niet mee. Meestal wordt je in een po-
litieburo in een wachtlokaal ge-
plaatst. 
. je bent niet verpbicht te antwoor-
den. Alles wat je zegt, kan tegen je 
gebruikt worden. Leg geen enkele ver-
klaring af. 
. je hoeft je naam niet te zeggen. 
Geef geen valse naam op, dat ia 
strafbaar. Een vals adres opgeven 
is echter niet' strafbaar. 
. je hoeft het proces-verbaal niet te 
tekenen. Doe je dat weX, dan heb je 
kaas dat het als bewijsmateriaal tegen 
je gebruikt wordt. 
. geef duidelijke voorkeur voor advo-
kaat op. 
. Iaat je niet intimideren. Er zullen 
hele en halve leugens verteld worden 
over je rechten en plichten. De ene 
agent zal je vriendelijker toespreken 
dan de ander. Soms wordt je uitge-
scholden, halen ze het bloed onder je 
nagels vandaan. Soms wordt je 
geslagen. Probeer, wat er ook gebeurd 
rustig te blijven, hou je handen in 
ieder geval thuis! Een je met meer 
mensen tegelijk opgepakt, probeer 
kontakt onderling te krijgen. Roepen, 
schreeuwen en zing strijdliederen. 
.de politie mag je fouilleren en 
spullen in beslag nemen. Eis altijd 
een bewijs van ontvangst. Als je je 
naam niet wilt geven krijg je dat 

• ontvangstbewijs vaak niet. 
Vrouwen mogen alleen door vrouwelijke 
agenten gefouilleerd worden! 

tijdens de eerste 6 uur mag de 
politie geen foto's en vingerafdruk-
ken van je maken. Soms proberen ze 
het toch, 'in het kader van het 
onderzoek', bijvoorbeeld als je je 
naam niet zegt. Protesteer en probeer 
de gang van zaken te saboteren, gekke 
bekken trekken, tong uitsteken, ogen 
dicht, vinger bewegen, ens. 

• 



. je mag'ten allen tijden nzet ae oc 

en je hebt recht op brood. Je Loet er 
dan wel om veeges er ene nog knn Lee 
lang duren. 
. je hebt recht op oeielese hulp als 
je ziek *Jent, of in eikaar geslagen 
bent. Eis dat dus. 

Nota Bene: 
Bij ible overtrediugen en sompige 
misdrijven, huis-, terreinvredesbreuk, 
beschadiging. vernielins, weerspannig-
heid •tc, mag je niet langer dan 6 uur 
vastgehouden worden (exklusief nachte-
lijke uren). 

4  

• 
Langer vasthouden beteken; dat je ie 
voellopige hechtenis genomen bent. 
vredig je advokaat daarnaar als je 
don vermoed. 

Leg je oor af en toe te.luister; 
vrienden en bekenden zullen buiten 
druk bezig zijn en wet een hoop 
lawaai te kennen geven dat ze meten 
waar je zit. 
HOUD MOED! 

LANGER DAN 6 UUR VAST. 

Na de eerste 6 uur kun je voorgeleid 
worden voor de !hulp-)officie: van 
justitie. Deze kan bevel geven je 
'..neer vast te houden; je wordt dan 
in vercee , .. 	 rit !can 
alleen als je verdeche...eordt vau een 
strafbaar feit, waar vedeopige . 

ebechtenis voor mogei:"k is. 	:,ave; 
tot in verzeeerine-szeilen geldt 

. voor ten hoceeee . 1 deeee, eee:. Ce 
officier ven :estir: 
verlenven :oor ee e:er. te.e doe•e. 
Vier dagen ca.:. 
. bij 	 itfh 
recht oegeen sel,- .1,k 	Eis eaC idee 
hem of haar *eer. 'e eneer Irer osen 
verder overlcegen hee ie 	zaak 
verder moet znr113 ..ikken. St:. erop -lat 
je je eigen cjvoklar erijet. Laat c 
geen andere aenseeree. 
. je hoort een inveezekerings-stele 
lings-formnlier te krijgen. Dat is 
een rose velletee wasroe 'eet wetsar-
tikel stoet en oe ron warrop ±e 
vastgehouden wo; t. 

.. je kunt in een politecel geplaatst 
worden. nat is zeker ::een pretje. 

.Beton, geen ei neewelijke reeen, 

.eeinichewegingsvrijhe:d. En eoms 
:dreigende agenten og liceeLersistere. 
Blijf sterk en laet jP niet breken. 
. je hebt recht ep eoedsel, 2 keer 
per dag minstens een 'esif uur in de 
open lucht bewegen. net  kan je 
' vergund' werden :c roken eniof 
Pakjes aan te nemen. 
. de politie mag nu foto's en vinger-
afdrukke9 maken, Aln je nu e•igere, 
kun jedger een fikse boete voor 
krijgen. -knar •cheve hee lten tre'.-ken 
gun je alt;5d! 

• 

OODFONO5 
Met ekties loop je risiko's, zeker ,  
vea• het Jast om verdergaande akties 
J.. kunt werden beboet, gearresteerd 

eelfe gevangen gezet worden.. 
V< -uk kost dat geld. Meestal is dat 
geld niet direkt voor handen of moet 
je op steeds dezelfde mensen terug-
vallen. 
Diarom is er een Aktie Noodfonds op-
gazet. Dit Noodfonds is bedoeld om 
aktivisten/tes financieel tegemoet 
te kernen bij arrestaties, boetes en 
juridiese bijstand. 

Verdergaande akties worden vaak gekri 
minzliseerd, zeker waar het gaat om 
akties die bedreigend zijn voor de 
heersende belangen. Vaak zijn er 
geen centen om tegenpubliciteit te 
voeren door eigen publikaties of 
meddels adveitenriei. Ook daarin kan 
het Aktie Noodfonds een bijdrage 
leveren. 
Steun daarom dit fonds, machtig je 
zelf, machtig het Aktie Noodfonds. 

• 
giro: 3191118 tnv N. rrikke ovv 

. /Unie Noodfonds Amsterdam. Voor meer 
informatie: postbus 11127, 1001 ge 

amsierdam. 
e! bel 020449395. 

• 

eerdietegfe 
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INFORMATIE VOOR BLOKKADE VAN DE VS-BASIS OP DE HAVELTERBERG': * * 

De blokkade is bedoeld als ondersteuning -a- de maandelijkse blokkadee 
var de vliegbasis in Woenadrecht. We houden daarom dezelfde tijd aan: 
.re beginnen or. 12.00 uur, als de sirenes in het hele land loeien en 
we eindigen rond 14.00 uur. 
We blokkeren in principe alleen de toegang tot de kerw7apenopalagplaats' 
(de achterste poort). Als we met veel mensen zijn. kunnen we er nog eer 
poort bij nemen. 
Tijdens de voorbereidingsvergadering is afgesproken dat we ons oeperken tot 
lijdzaam verzet: we laten ons wegdragen of -slepen. Mocht de politie met 
wapenatok(of erger) gaan optreden. dan stappen we zelf op. Ook dan blijven 
we in principe tot 2 uur aanwezig. 

Voor juridiese hulp kunnen we terecht bij een advokaat in Assen: Chris de Wal, 
Stationsstraat 31, tel. 05920-14997. Schrijf zijn nummer op, zodat je 't bij 
je hebt als je onverhoopt gearresteerd mocht worden. 

Na de blokkade komen we *Ij elkaar in jongerencentrum De Buze, 2e Oostwijkatz-
straat 108 (pand Beute) in Steenwijk (zie het kaartje aan ommezijde): om ever 
bij te komen en iets te drinken. om  over het verloop van de aktie l na te praten, 
en om te bespreken of we dit vaker willen doen. 

treinen: 

vanuit Groningen naar Meppel naar Zwolle  

	

10.36 uur11.27 	10.44 ) 

	

10.02 10.53 	11.10 )) dus ieder half uur 

(N.B. Dit is een stoptrein; aneltreineastoppen niet in Meppel!) 

vanuit Leeuwarden via 
10.18 uur 
10.33  

Steenwijk en Meppel naar Ziolle  

	

10.49 	 11.13 (intercity; 

	

11.13 	11.23 	11.40 (stoptrein; 
ie 4er uur) 
ieder uur) 

vanuit 'Zwolle via Mepmel naar Steenwijk  

	

10.19 	 10.42 	(intercity; elk uur) 

	

10.52 	11.08 	11.18 	(stoptrein; elk uur) • 
bussen: 

lijn 19  (ongeveer eens per 3 uur) 

  

Steenwijk NS 
12.48. 

- Ravelterberg - Steenwijk NS  

	

12.22 	 12.57 

	

15.52 	 16.01 

Havelterberg - Rdvelte centrum - Meppel NS  

	

12.57 	 13.10 	 13.30 

Joh.Postkazerne  4 Revolte  centrum - Meppel NS  

	

14.05 	 14.10 	 14.30 

MePPel NS - Ravelte centrum 
11.44 	12.04 

lijn 25  (ieder uur) 

Steenwijk NS 
11.49  

- Ravelterberg 
11.58 
13.58 

Ravelterberg - 
11.58 
13.58 
14.58  

- gtatlg_ 

14.18 
Steenwijk NS  

14.08 
15.08 



Spandoeken, borden en regen tijdens de demonstratie in Amsterdam tem de plaatsing van kruisraketten. 
141»bkrerni .3./1"0,6 	 Foto Jan Eyethard 

Betoging tegen raketten , 
sluit campagne Bivak af 

,• 	 • 

Van onze verslaggever 
AMSTERDAM — Naar schatting van 

de organisatie hebben vijfduizend men-
sen zaterdag in Amsterdam gedemon-
streerd tegen de kruisraketten. Vol-
gens de politie waren het er twaalfdui-
zend. De demonstratie vormde de af-
sluiting van de najaarscampagne van 
Bivak (Breed Initiatief voor Verder-
gaande Acties tegen Kruisraketten). 
Precies een jaar geleden — op 1 novem-
ber — nam het kabinet-Lubbers het be-
sluit tot plaatsing van kruisraketten op 
de vliegbasis in Woensdrecht. 

De betoging door het centrum van 
Amsterdam volgde na een manifestatie 
op de Dam. Daar voerden diverse spre-
kers het woord, onder wie enkele vak-
bondsvertegenwoordigers. Greetje Lub-
bi, voorzitter van de Voedingsbond 
FNV. deed een oproep voor hardere ac-
ties tegen de plaatsing van kruisraket-
ten. Haar bond steunt net als de Abva-
Kabo. de Vrouwenbond, de Kunsten-
bond en de FNV-Jongeren, het Bivak. 

De FNV-vakcentrale spreekt zich wel 
uit tegen de plaatsing van kruisraket-
ten, maar weigert zich tot nu toe aan te 
sluiten bij het verdergaande verzet. Dat 
bestaat onder meer uit het boycotten 
van bedrijven die meewerken aan de 
bouw van de vliegbasis, en uit blokka-
des. Het Bivak is een overkoepelende 
organisatie van vredesactiegroepen. 

Lubbi zei zaterdag zich te schamen 
voor het feit dat zij het woord moest  

voeren. „Het liefst had ik tussen jullie 
willen staan om te luisteren naar Hans 
Pont. Op papier klopt het standpunt van 
de FNV wel, maar papier is geduldig en 
ik niet. De vakbeweging moet doorgaan 
met het bestoken van de politiek en de 
bedrijven die meewerken aan Woens-
drecht" 

Net als Lubbi leverde H. Boot van Bi-
vak kritiek op het Kommitee Kruisra-
ketten Nee (KKN). „Ze zijn daar bezig 
met een slaapkuur en helaas zijn daar 
veel mensen in meegesleept. Maar dat 
betekent niet dat ze nu ineens voor de 
plaatsing van de raketten zijn." Het Bil 
vak kondigde aan door te gaan met het 
verzet tegen het plaatsingsbesluit. Vol-
gens Boot is het belangrijk dat er ge-
werkt wordt aan de opbouw en verster-
king van basisgroepen in de provincies. 
„Daar moet het verzet beter van de 
grond komen", zei hij. 

• 
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Lachende agenten kijken naar een lachende vredesactivist. Ongeveer zeventig actievoerders blokkeerden maandag-
: middag enige uren de Amerikaanse legerbasis in het Drentse Havelterberg. De actie viel samen met de maandelijkse 

blokkade bij de basis Woensdrecht. De blokkade verliep rustig. De politie liet oogluikend toe hoe op twee plaatsen 
vuurtjes werden gestookt. Foto Bed gvennga 

    

Snelrecht toegepast 
op drie betogers na 
actie Woensdrecht 

WOENSDRECHT (ANP) — De rijks-
politie van Woensdrecht heeft maandag 
rond het middaguur 24 activisten aan-
gehouden tijdens de maandelijkse blok-
kade-actie op Sirenemaandag. Op drie 
van de actievoerders, die volgens justi-
tie al twee keer eerder de openbare 
orde hebben verstoord, zou snelrecht 
worden toegepast. Zij zijn in verzeker-
de bewaring gesteld. 

De actievoerders blokkeerden de toe-
gangsweg naar de hoofdpoort van de 
vliegbasis Woensdrecht. Nadat zij drie 
keer de sommatie hadden genegeerd om 
de rijbaan vrij te maken en het verkeer 
doorgang te verlenen, werden eerst 
twintig en bij een nieuwe blokkade nog 
eens vier actievoerders gearresteerd. 

Behalve de arrestanten verbleven er 
bij de hoofdpoort van de vliegbasis nog 
enkele tientallen demonstranten. De of-
ficier van justitie, uit praktische over-
weging op de vliegbasis aanwezig, vor-
derde voorgeleiding van de drie actie-
voerders aan de rechter-commissaris in 
Breda. De overige 21 arrestanten wer-
den in de loop van de middag vrijgela-
ten. 

 

Blokkade bij 
legerbasis 
Havelterberg 
HAVELTE — Tussen de zestig 
en zeventig vredesactivisten 
vormen sinds het middaguur 
een blokkade voor de Ameri-
kaanse legerbasis in het Drent-
se Havelterberg. 
De actievoerders hebben de 
blokkade georganiseerd op de-
zelfde dag en hetzelfde tijdstip 
als de maandelijkse blokkade 
bij Woensdrecht. De actie is een-
malig. maar volgens de organi-
satoren is het niet uitgesloten 
dat deze in de toekomst maan-
delijks zal worden herhaald. Po-
litie en legermensen houden een 
en ander van een afstand in de 
gaten. 

  

    

      



Old Riekerink: 
'Groningen 
speelt te 
aanvallend' 

Bedum 
klaar 
voor 
super- 
marathon 
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ENIGE TIJD REGEN 
NOW zwaar bewolkt en overdag 
moerdijk ragen. Minimumtempera- 
tuur ongeveer 3 graden. Middag. 
temperatuurrond 10 graden.. Mati-
ge. tovert tot vrij bochtig, op zee 
en op het ~inmeet tot hard toe. 
nemendeauldweaten wind; In de 
avond draaiend naar weet 

Vreedzame 
blokkade 

legerbasis 

Van onzer verslaggever 
Henk Wollerich 

HAVELTERBERG — Op enke-
le kleine pesterijtjes na is de blok-
kade gistermiddag van de Ameri-
kaanse legerbasis in Havelter-
berg vreedzaam verlopen. De 
twee plaatselijke politieagenten, 
die de zestig actievoerders in de 
gaten hielden, hoefden slechts en-
kele keren regelend op te treden. 
Demonstranten vernielden toen 
waarschuwingsborgen aan het 
hekwerk dat de basis, waar 
waarschijnlijk kernwapens liggen 
opgeslagen, omsluit. 

De blokkade liep gelijk met de 
maandelijkse actie bij de kruisra-
kettenbasis in Woensdrecht. Om 
het voor Noordelingen goedkoper 
en eenvoudiger te maken om hun 
ongenoegen tegen de aanwezig-
heid van kernwapens kenbaar te 
maken en uit solidariteit met 
Woensdrecht was de Havelter-ac-
tie opgezet. Want, aldus de actie-
voerders, „Woensdrecht is 
overal". 

• 

De actie in Havelte verliep 
rustig, mede omdat niemand van 
de basis de poort in of uit hoefde. 

Eén militaire motorrijder, die 
kennelijk niet van de actie wist., 
overzag de situatie en scheurde 
vol gas weer weg. En de Havelter 
vuilnismannen, die een container 
op wilden pikken, keerden ook 
vroegtijdig hun wagen. 

Vuurtje stoken 
Even na het middaguur startte 

de blokkade met een sit down. De 
meeste actievoerders hielden dit, 
door de kou die vanaf het asfalt de 
botten binnendrong, niet lang vol. 
Op de weg werd van bijeen 
gesprokkeld hout een vuurtje 
gestookt. Een verzoek van de poli-
tie om het vuur te doven werd ge-
negeerd, waarna er ook niet weer 
op werd aangedrongen. 

Onder het toeziend, afkeuren-
de, oog van een tiental autochto-
nen - „De Russen zijn gevaarlij-
ker, de Amerikanen zorgen voor 
werkgelegenheid" en „die actie-
voerders laten altijd zoveel troep 
achter" - werd ook een tweede 
toegangspoort geblokkeerd. En- 

kele demonstranten wilden ook de 
derde poort afschermen maar na 
de opmerking van politiekant, dat 
de betreffende poort toch niet 
wordt gebruikt omdat het slot zit 
vastgeroest, pakten ze weer in. 
Ook andere relschopperige activi-
teiten werden zo in de kiem 
gesmoord. 

Initiatiefnemer Han Horstink 
uit Steenwijk was dan ook zeer te-
vreden over de opkomst en het 
verloop van de actie. Wel voegde 
hij er aan toe dat de (kleine) ver-
nielingen die werden verricht 
..verder gaan dan ik persoonlijk 
zou willen. Ik keur het echter niet 
zondermeer af. Zij uiten hun 
kwaadheid en verontwaardiging 
op een andere manier. Maar de 
grensen zijn toch aardig in de ga.. 
ten gehouden." 

Toen om twee uur 's middags de 
blokkade officieel werd afgebla-
zen bleef het nog enige tijd on-
rustig bij de basis. Een kleine har-
de kern bleef achter om nog wat 
„keet te schoppen". 



• 
• De demonstranten blokkeerden 
de toegangspoort1n. Relschopperi-
ge activiteiten werden in de kiem 
gesmoord. (Foto's: Jan Anninga) 

Rechter 
snel bij 
blokkade 
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• De blokkade met een sit-down 
duurde niet lang. Het was te koud 
en er werd een vuurtje gestookt. 

Van een onzer verslaggevers 
WOENSDRECHT, HAVELTE - Drie 1 
van de 24 actievoerders die giste-
ren tijdens een blokkade-actie bij de 
vliegbasis Woensdrecht werden 
aangehouden, zijn dezelfde middag 
nog voorgeleid aan de rechter-com-
missaris. Hun zal in een snelrecht. 
procedure herhaalde verstoring van 
de openbare orde ten laste worden 
gelegd. Zij waren al tweemaal eer-
der aangehouden bij acties in 
Woensdrecht. 	 tt  
Bij een blokkade-acties van tussen 
de zestig en zeventig demonstran-
ten bij de Amerikaanse legerbasis 
Havelterberg trad de politie niet op 
en liet oogluikend toe dat vuurtjes 
werden gestookt. 

De actie in Woensdrecht was de 
maandelijkse blokkade op Sirene-
maandag. Nadat zij driemaal de 
sommatie om de toegangsweg tot 
de basis vrij te maken hadden gene-
geerd, werden 24 demonstranten 
aangehouden. Tegen 21 van hen is 
proces-verbaal opgemaakt op 
grond van een artikel in het Wet-
boek van strafrecht dat actievoer-
ders samenscholing na sommatie 
verbiedt. Ze zijn vervolgens in vrij-
heid. gesteld. 



Blokkade voorkom_ 
vrede bij hek C. 
basis Havelte 

Van een onzer redacteuren 
HAVELTERBERG - Ongeveer ze-

ventig vredesactivisten uit het Noor-
den hebben gistermiddag enkele uren 

0 de toegangen tot de Amerikaanse le-
gerbasis op de Havelterberg geblok-
keerd. De actie had een heel rustig 
verloop en de aanwezige politiemen-
sen hoefden niet op te treden. Om-
streeks twaalf uur namen de activis-
ten hun plaatsen in voor het hek. En-
kele uren later waren de meesten ech-
ter alweer vertrokken. De activisten 
stookten kleine vuurtjes op het asfalt. 

'De actie was een noordelijke variant 
van de maandelijkse blokkade van de 
toekomstige kruisrakettenbasis bij 
Woensdrecht. De actievoerders op de 
Navelterberg wisten gisteren nog 
niet, of ze in het vervolg ook maande-
lijks voor het hek van de basis zullen 
demonstreren. Op de foto een deel van 
de betogers bezig met het maken van 
een vuurtje. Zie verder pagina 17. (Fo-
to Jan de Vries) 



• 

LEEUWARDER COURANZ 

Blokkade Amerikaanse basis Havelterberg 

„De actie duurt toch zolang alsje leeft" 
HAVELTERBEIM - Een wat oudere man 

schudt zijn boord als bij het spandoek met de 
tekst 'Atoomkoppen uit Havelte' weer oprolt 
en in zijn auto legt. „Ot vind ze wel leuk boor", 
doelt bij op de pakweg 75 vredesactivisten, die 
zich voor een van de toegangspoorten van de 
Amerikaanse basis en kerowspettopslagplzats 
in Havelterberi hebben verzameld. Maar dit Is 
niet raills~ Als je doeltreffend wilt zijn, 
moet het veel massaler. Hoe kunnen wij een 
sterk beargumenteerd vredesbewustzijn aan 
het Nederlandse volk overdrage Daar gaat 
het om. Mijn drijfveer is in elk geval

n? 
 het voor- 

komen van een derde wereldoorlog". 
Verraadt zijn gezicht twijfel over de vreedzame 

bedoelingen van een stel jongeren, dat zich het best 
als 'punkers' laat omschrijven? Kort daarvoor had 
hij nog stencils uitgedeeld. Daarin wordt een be-
roep gedaan 'op het gezond verstand van de mens-
heid'. „Er zijn erbij die het stencil niet wilden aan- 
pakken", moppert hij. De man kan het niet begrij-
pen. Het is half twee, maar voor hem lijkt het at 
een verloren middag. 

Anderhalf uur eerder. Naar schatting vijftig ac-
tievoerders vertrekken te voet van de verzamel-
plaats aan rijksweg 32,_ bij de afslag Havelterberg, 
naar de Amerikaanse basis. Terwijl twee agenten 
van de rijkspolitie Havelte, in een busje heen en 
weer rijdend en een oogje in het zeil houden, wordt 
het spandoek 'Woensdrecht Is overal' aan de hek-
ken van de basis bevestigd. Gesproken wordt er 
nauwelijks. De groep blokkeert zittend een van de 
drie toegap eieken. Daarachter kijken twee le- 
den van de Koninklijke Marechausse minzaam toe, 
met de armen over elkaar. Meegebrachte etenswa-
ren worden genuttigd. Anueren laten zich de in-
houd van een thermoskan goed smaken. Namens 
de vredesactivisten uit Noord- en Oost-Nederland 
worden stencils uitgedeeld: 

„Sinds 1 november van het vorig jaar wordt iede- 
re eerste maandag van de maand de kruisraketten-
basis Woensdrecht geblokkeerchuit verzet tegen de 
(kern)wapenwedloop. De vrije toegang voor bouw-
en toeleveringsbedrijven wordt dan versperd om  

duidelijk te maken dat werken voor 'Woensdrecht' 
een vies zaakje is. Toch zou het onjuist zijn om 
uitsluitend onze aandacht op Woensdrecht te rich-
ten. Vooral nu overal in het land groepen worden 
gevormd die bezig willen met verdergaand verzet". 

ensen kunnen en willen niet tolereren dat de 
vendetiginpwaanzin verder doorgaat en zetten 
daarom het meest kwetsbare in dat ze hebben: hun 
lichaam. Vandaar deze blokkade. Uit solidariteit 
met de actievoerders/sters in Woensdrecht Hun 
strijd is onze strijd. Om te laten zien dat het milita-
risme overal in Nederland is doorgedrongen. Maar 
dat ook overal het verzet tegen  de tot krankzinnige 
hoogte gestegen wapenwedloop gevoerd wordt. In 
die zin Is Woensdrecht overall". 

In Woensdrecht zijn trouwens gisteren rond het 
middaguur 24 vredesactivisten aangehouden hij de 
daar gehouden blokkade. Op drie van hen is snel-
recht toegepast Zij waren al drie maal eerder aan-
gehouden bij acties in Woensdrecht. 

Verveling 
Bij de actie in Havelterberg slaat na drie kwar- 

tier blijkbaar de verveling toe: van enkele takken 
en de inhoud van een afvalcontainer wordt op het 

Ze 
aalt voor het toegangshek een vuurtje 

rden 
gestoo

meen
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 „Ze vragen er om, weggejand te wo , 
k

t 
een autochtoon, die al vanaf twaalf uur op enige 
actie staat te wachten. ,Wat stelt dit nu voor", 
schampert een ander. „Met Kerstmis is hier veel 
meer te dben". 

Om een uur stijgt gejuich op uit de rijen van de 
actievoerders: zo n twintig bekenden uit Gronin-
gen melden zich. Beschilderde leren jacks, solda-
tenkistjes, kettingen en de meesten niet gekapt vol-
gens de laatste mode. Een enkeling is getooid met 
bivakmuts. Na de luidruchtige begroeting blokke-
ren zij het tweede toegangshek en maken een vuur-
tje. ook de nieuwkomers hebben kennelijk last 
van koude handen. „Als het niet erger wordt", zegt 
Huisman met gevoel voor 'understatement', niet 

Politiemensen proberen een bord in veiligheid te 
brengen, voor het in handen valt van de actievoer-
ders. 

van zins handelend op te treden. Zijn collega draait 
het politiebusje voor de zoveelste keer. 

Iets grimmigs 
Tegen twee uur, het tijdstip waarop de blokkade 

volgens de planning zal worden beëindigd, krijgt 
de vredelievendheid iets grimmigs. Een bivakmuts 
tracht een waarschuwingsbord van het hek te slo-
pen, maar Is niet uitgerust met deugdelijk gereed-
schap. De politie verleent assistentie, maar neemt 
het verwijderde bord mee het busje in. Voor ver-
schillende actievoerders het sein om zich aan ande-
re borden te vergrijpen: „Wat de politie mag, mo- 
gen wij ook". Even later ligt ook het tweede bord 
in het politiebusje. 



Twee uur. Een deel van de actievoerders is al 
vertrokken. Het merendeel volgt. Het groepje Gro-
ningers is radicaler en blijft. De sateubinde takken, 
die door pacifisten zijn weggesleept, worden op-
nieuw tot voor de slagboom getrokken. „We hebt' 
ben niets met die pacifisten te maken. Wij gaan 
door". Met vijf man wordt aan de hekken rond de 
basis getrokken: een hels kabaal. 

Han Horstink van de vredesactiegroep 'De 
Steen-wijkt' zegt het voor de microfoon van de 
NOS-rad o jammer te vinden „dat er een stuk meer 
agressie plaats vindt dan mij goed is. Maar wij heb-
ben hier een stuk verontwaardiging geuit, en de 
actie een stuk verbreed". Ook de opkomst vindt hij 
verheugend. ,Of we volgende maand weer een 
blok~ hebben? Dat weet ik nog niet goed". Dat 
moet nog besproken worden. 

Enkele omstanders keuren het gedrag van de 
radicalen af. Een pacifiste neemt het voor hen op. 
„.le hebt allerlei schakeringen in de vredesbewe-
ging en deze groep hoort daar zeker bij", zegt.  ze. 
Jk hoor niet bij die groep, maar vind het prima 
wat ze doen. Het is een logisch gevolg van alles wat 
al over ons heen is gekomen. Ik voel me zelf ook 
machteloos, dat ik denk van...". Ze kijkt vertwij-
felt „Hoe bereik ik nog mensen, die ik wil berei-
ken? Hoe doe je dat? Ik weet het niet. Waar moet 
je zijn om dingen te veranderen?" 

Het groepje radicalen houdt de politiemensen 
nog enige tijd bezig. „Twee uur geweest? Ach man, 
de actie duurt toch zolang als je leeft". Een goed 
argument, vinden de beide politiemannen, die be-
sluiten de zaak nog even aan te zien. Maar het 
duurt hen toch te lang. Besloten wordt versterking 
in te roepen. „Want de toegangen moeten weer ge-
bruikt worden", zegt Huisman. Als de extra man-
schappen arriveren, lummelen de radicalen nog 
wat om. Uiteindelijk laten ze zich verjagen, daarbij 
gadegeslagen door een paar wegenbouwers. Die 
vinden het maar niks. Een van hen brengt zijn 
wijsvinger naar het voorhoofd. 
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datum : 	  

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

1.,-5.rgraVgnbage ..  

Betref 	Blokkade. 11-ayelterbgrg_  

• Op maandag 13 oktober 1986 vond in het jongerencentrum "Salvador", 

Thorbeckegracht 63 te Zwolle een vergadering plaats om te komen 

tot een blokkade van de VS-basis in Havelterberg. 

• Deze avond werd georganiseerd door 	 , wonende 

IVanVang van deze avond was 20.00 uur en er waren 16 personen aanwezig 

waaronder vertegenwoordigers van basisgroepen uit Zwolle, Groningen, 

Steenwijk en en de Noord Oostelijke Polder alsmede de zgn. "Grijze basisgrowp  

bestaande uit oudere personen welke tegen kernenergie zijn. 

• De leiding van de vergadering berustte bij 	 en er werd aan- 

gedrongen op een vreedzame aktie. 

Geschat werd dat er ongeveer 50 personen, met eigen vervoer, aan de eerste 

Wokkade zouden meedoen. 

-kfgesproken werd dat 44n en ander moest plaatsvinden op maandag 3 november 

a.s. Voor nader 1informatie moest men maar telefonisch kontact opnemen met 
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Vredesactivisten uit Noordelijke provincies zijn reizen naar Woenstreght zei 
861530 082 

• Tenminste veertig mensen zullen een menselijke blokkade 
Vormen veelor de poort van de Amerikaanse legerbasis in 
Havelterberg, waar volgens hen kernwapens liggen opgesla-
gen. De blokkade moet worden gevormd op maandagmiddag 
3 november tussen twaalf en twee uur; op dezelfde dag en 
hetzelfde tijdstip als bij de luchtmachtbasis in Woensdrecht, 
waar elke eerste maandag van de maand honderden vrede-
sactivisten de voorbereidingen blokkeren voor de bouw van 
48 kruisvluchtwapens. Het Noorden mag niet achterblijven, 
vinden vredesactivisten uit Drenthe en Overijssel. Han Hor-
stink (28 jaar) uit Steenwijk is initiatiefnemer. 

(door Ed van Tellingen) 

Han is een gelouterd vredesactivist, met veel zit-
vlees. Eén keer in de maand reist hij af naar Woens-
drecht om twee uur lang een van de zeven poorten 
van de vliegbasis te blokkeren. Vrachtwagens kun-
nen dan het werkterrein niet oprijden. 

De Steenwijker is ook een 
k12 :eraan Hij was het 
die in februari dit jaar 
over het hek van de Ame-
rikaanse basis in Havel-
terberg klom, de Ameri-
kaanse vlag streek, de 
vredesvlag hees om ver-
volgens op de terugweg 
-nadat de Oasis alweer 
verlaten Wa:-;•• 	Ilt' po- 
litie te wcit(3.en t>pgepalu_. 

Len proces verbaal volgde, een 
acceptgirokaart om te /betalen 

eraeliter4an. 	'•ik 
e.;.k niet om prsne pi, le 
I.. Dus zal ik wet e ,.4.:t; ,.' 1:iárd 

Worden voor de kantoa-
rechter." 

Vreedzaam 
"Wat ons betreft v ,.orda het op 3 
novembe r een volstrekt vreed-
zame actie. Nee, uit onszelf 
weg gaan doen wij niet. Wij ple-
gen louter tijdelijk verzet. Als 
de politie ons wit weg hebben, 
dan moet zij ons wegslepen. Wij 

: voor de poort zitten, 
oolQer een Amerikaanse wa-
gen naar binnen moet. Wij ver-
wachten niet dat de politie ge-
weld gebruikt, maar je weet na-
tuurlijk nooit. De politie treedt 
wel vaker hard op zonder enige 
aanleiding. Ik hoop dat de poli-
tie hier verstandig en rustig te 
werk gaat. Wij willen een nette 
actie." 
In eerste instantie gaat het om 
een eenmalige actie, maar Han 
rekent op een succesvolle blok-
kade. Veertig mensen komen ze-
ker, weet Han, maar in zijn hart 
rekent hij toch al gauw op hon-
derd activisten. De Steenwijker 
sluit dan ook allerminst uit dat 
de acties net als in Woensdrecht 
een maandelijks karakter krij- 

gen. "Er zijn elke maand weer 
mensen die vanuit het Noorden 
naar Woensdrecht gaan. Maar 
wij horen ook vaak dat de af-
stand voor veel activisten een 
bezwaar is. Zij zijn de hele dag 
onderweg voor twee uurtjes 
blokkade. Ook de reiskosten 
vormen een probleem. Toch 
hebben wij de indruk dat een 
aantal mensen uit de vier noord-

tjke provincies iets wil onder- 
1;egen de plaatsing van 

,-;r...,raLetten 

Havelterberg 
Dat: ligt Havelterberg voor tje 
hand 	Han 1-1 ,.■ !-, 	f•er. 

:".)k-U7, er. zijn /-,:ft 
1-uel, de Amerikanen die ook de 

i71 Woensdracht gaan be- 
Bovendien het bijna 

4,, g1.. Han, dat er kernwa-
/wos zi 

to 
 opgeslagen in de leger- 

?asis Havelterberg. In zijn 
ogen is er een duidelijke link 
met de kruisvluchtwapens. Om 
de symbolische band met 
Woensdrecht te versterken lo-
pen de blokkades in Havelter-
berg en Woensdrecht parallel. 
De initiatiefnemers verwachten 
veel deelnemers uit de regio, die 
elk jaar op tweede kerstdag 
meedoen aan de vredesmars 
van Steenwijk naar de basis. 
Han Horstink is een van de or-
ganisatoren van de blokkade-
actie. Hij is ook een van de drij-
vende krachten achter de ac-
tiegroep "De Steen-wijkt" die 
eerder dit jaar in de trein van 
Steenwijk naar Meppel aan de 
noodrem trok om daarmee te 
protesteren tegen de plaatsing 
van de kruisraketten. "ik werd 
radicaler toen de regering een 
jaar geleden besloot tot plaat,- 
sing over te gaan. Als ik eerlijk 
ben, overwon ik toen pas ook 
mijn angst om aan dit soort ac-
ties mee te doen. Ik kan je verze-
keren: het is niet leuk wanneer 

Geweldloos 
Hij bladert in een boek van Mar-
tin Luther Hing ais hij zegt: 
Maar ik verzeker je, ik blijf 

strikt geweldloos opereren. 
Daar ben ik principieel in. SYm-
bolische acties vind ik heel be-
langrijk. Ik verzin niet zomaar 
iets om lastig te zijn voor de au-
toriteiten. Ik wil ook betekenis 
leggen in mijn acties. Toen het 
parlement in februari instemde 
met de plaatsing van de raket-
ten, hesen wij de vlag op de 
Amerikaanse basis in Havelter-
berg. In zo'n actievorm wil ik 
duidelijk maken wat ik bedoel." 
De bijna professionele ac-
tievoerder denkt dat het radica-
lere deel van de vredesbeweging 
in Nederland sterker wordt. Het 
doet hem goed dat de grote 

• Han Horstink (midden) in fe-
bruari van dit jaar bij de basis 
van de Amerikanen. Hij was over 
het hek geklommen om de vre-
desvlag te hijsen. Even later 
pakte de politie hem op. 

blokkade-actie bij Woens-
drecht, die op vrijdag 19 septem-
ber is gehouden, in de ogen van 
de actievoerders zoveel mensen 
trok. 
Hij krijgt nog de rillingen van 
die actie. "Wij zaten voor een 
van de zeven poorten. Twee 
keer werden wij weggesleept, 
twee keer ook gingen wij weer 
zitten. Opeens kwamen ME'ers 
te paard recht op ons af. Zij ga-
loppeerden dwars door ons 
heen, waarna direct een grote 
vrachtwagen door de poort 
reed. Het was doodeng." 

j.7 
	c>(' 
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ten. "Ik werd 
regering een 
ot tot plaaz, 
Als ik eerlijk 
.;.oen pas ook 
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Geweldloos 
;i k, bladert in een boek van Mar-
tin Luther King als hij zegt: 
"Maar ik verzeker je, ik blijf 
strikt geweldloos opereren. 
Daar ben ik principieel in. Sym-
bolische acties vind ik heel be-
langrijk. Ik verzin niet zomaar 
iets om lastig te zijn voor de au-
toriteiten. Ik wil ook betekenis 
leggen in mijn acties. Toen het 
parlement in februari instemde 
met de plaatsing van de raket-
ten, hesen wij de vlag op de 
Amerikaanse basis in Havelter-
berg. In zo'n actievorm wil ik 
duidelijk maken wat ik bedoel." 
De bijna professionele ac-
tievoerder denkt dat het radica-
lere deel van de vredesbeweging 
in Nederland sterker wordt. Het 
doet hem goed dat de grote 

• H:3 r. 	 I.-radden) in fe- 
tr,..F.if< van 	laar bij de basis 
ven de Amerikanen. Hij was over 
het hek geklommen om de we-
desvlag te hijsen. Even later 
pakte de politie hem op. 

blokkade-actie bij Woens-
drecht, die op vrijdag 19 septem-
ber is gehouden, in de ogen van 
de actievoerders zoveel mensen 
trok. 
Hij krijgt nog de rillingen van 
die actie. "Wij zaten voor een 
van de zeven poorten. Twee 
keer werden wij weggesleept, 
twee keer ook gingen wij weer 
zitten. Opeens kwamen ME'ers 
te paard recht op ons af. Zij ga-
loppeerden dwars door ons 
heen, waarna direct een grote 
vrachtwagen door de poort 
reed. Het was doodeng." 
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Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

bommvAhr~f, 

's-Gravenhage.  

Betreft: 

Hierbij doe ik u toekomen een knipsel uit 

het N.v.h.N. dd 4-11-86 betreffende de blokkade 

bij de legerbasis Havelterberg. 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 



Van onzer verslaggever 
Henk Wollerich 	LIA 1:8t 

HAVELTERBERG — Op enke-
le kleine pesterijtjes na is de blok-
kade gistermiddag van de Ameri-
kaanse legerbasis in Havelter-
berg vreedzaam verlopen. De 
twee plaatselijke politieagenten, 
die de zestig actievoerders in de 
gaten hielden, hoefden slechts en-
kele keren regelend op te treden. 
Demonstranten vernielden toen 
waarschuwingsborgen aan het 
hekwerk dat de basis, waar 
waarschijnlijk kernwapens liggen 
opgeslagen, omsluit. 

De blokkade liep gelijk met de 
maandelijkse actie bij de kruisra-
kettenbasis in Woensdrecht. Om 
het voor Noordelingen goedkoper 
en eenvoudiger te maken om hun 
ongenoegen tegen de aanwezig-
heid van kernwapens kenbaar te 
maken en uit solidariteit met 
Woensdrecht was de Havelter-ac-
tie opgezet. Want, aldus de actie-
voerders, „Woensdrecht is 
overal". 

• De demonstranten blokkeerden 
de toegangspoorten. Relschopperi-
ge activiteiten werden in de kiem 
gesmoord. (Foto's: Jan Anningat 

De actie in Havelte verliep 
rustig, mede omdat niemand van 
de basis de poort in of uit hoefde. 

Eén militaire motorrijder, die 
kennelijk niet' van de actie wist, 
overzag de situatie en scheurde 
vol gas weer weg. En de Havelter 
vuilnismannen, die een container 
op wilden pikken, keerden ook 
vroegtijdig hun wagen. 

Vuurtje stoken 
Even na het middaguur startte 

de blokkade met een sit down. De 
meeste actievoerders hielden dit, 
door de kou die vanaf het asfalt de 
botten binnendrong, niet lang vol. 
Op de weg werd van bijeen 
gesprokkeld hout een vuurtje 
gestookt. Een verzoek van de poli-
tie om het vuur te doven werd ge-
negeerd, waarna er ook niet weer 
op werd aangedrongen. 

Onder het toeziend, afkeuren-
de, oog van een tiental autochto-
nen - „De Russen zijn gevaarlij-
ker, de Amerikanen zorgen voor 
werkgelegenheid" en „die actie-
voerders laten altijd zoveel troep 
achter" - werd ook een tweede 
toegangspoort geblokkeerd. En- 

kele demonstranten wilden ook de 
derde poort afschermen maar na 
de opmerking van politiekant, dat 
de betreffende poort toch niet 
wordt gebruikt omdat het slot zit 
vastgeroest, pakten ze weer in. 
Ook andere relschopperige activi-
teiten werden zo in de kiem 
gesmoord. 

Initiatiefnemer Han Horstink 
uit Steenwijk was dan ook zeer te-
vreden over de opkomst en het 
verloop van de actie. Wel voegde 
hij er aan toe dat de (kleine) ver-. 
nielingen die werden verricht 
„verder gaan dan ik persoonlijk 
zou willen. Ik keur het echter niet 
zondesmeer af. Zij uiten hun 
kwaadheid en verontwaardiging 
op een andere manier. Maar de 
grenses zijn toch aardig in de ga-
ten gehouden." 

Toen om twee uur 's middags de 
blokkade officieel werd afgebla-
zen bleef het nog enige tijd on-
rustig bij de basis. Een kleine har-
de kern bleef achter om nog wat 
„keet te schoppen". 

• De blokkade met een sit-down 
duurde niet lang. Het was te koud 
en er werd een vuurtje gestookt. 
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Betreft: Blokkade Amer. basis te Havelterberg op 3 november 1986. 

DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE 

nummer • 182/86  

datum :  18 nov. 1986 

Op 3 nov. j.1. vond er een blokkade plaats voor de pport van de Amerikaanse legerbasis 
te Havelterberg, tijdstip 12.00 tot 14.00 uur. (liep uit tot 16.00 uur) 

Organisatoren: vredesaktivisten uit Noord—Oost Nederland. Kontaktpersonen: 

Han Horstink,,Kampstraat 57 te Steenwijk en Eline Witte, Hoogestraatje 8 te Lochèm. 

Doel: Versterking van de maandelijkse blokkade bij Woensdrecht (Data en tijdstippen 
lopen ilrallel) Moet maandelijks herhaald worden. 

Achtergrond: het wordt te duur en de reizen naar Woensdrecht zijn te lang. 

Bij de eerste blokkade, op 3 november, waren zo'n zeventig activisten aanwezig. 
Ze kwamen uit: Groningen, Assen, 

Hoogeveen, Deventer, Lochem, Steenwijk, Noordoostpolder, Urk en Ommen. 

Opgemerkt kan worden dat tijdens de blokkade duidelijk bleek dat een gedeelte van de 
vredesactivisten "serieus" was, terwijl een ander gedeelte, met name de groep uit As-
sen en Groningen uit was op confrontatie met de politie. Deze groep, bestaande uit 
zo'n twintig man, weigerde zich te gedragen conform de wens van de "organisatoren" en 
bleet van 14.00 tot 16.00 uur nog wat provoceren. 

De ME werd om tactische redenen niet ingezet. 

Na afloop verzamelde men zich bij het jongerencentrum De Buze te Steenwijk. 

Vooralsnog wordt er dezerzijds opgerekend dat we een herhaling krijgen op 1 dec. a.s. 

Bijgevoegd worden 	een drietal pamfletten die verspreid werden voor de blokkade; 
een pamflet "Woensdrecht is overal" tijdens de blokkade uitgedeeld door 
en een pamflet over "een nieuw ontwapeningsinitiatief" uitgereikt tijdens de blokkade 
door 

De Distr. Commandandant, 

n.d. de DIR 

0 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 

200A38M 



t196:120 150 

VS-basis 
Havelterherg 

Sinas 	•.o.:e-oer var, net vorig jaar wordt iedere le 

maandag an de maan: de :u:ntmacntbasis bij Woens-

dre - nt geclokkeerc uit protest tegen de dreigende 

plaatsing van 4C kruisvluchtwapens in ons land. De 

vrije toegang van touw- en toeleveringsbedrijven wordt 

dan verspert om duidelijk te wakst dat werken voor 

'*oensdrecnt" 	ies zaakje is. 

't Is zaak dat deze blokkades zo massaal mogelijk zijn. 

Zeker nu net po2itieoptreaen steeds harder wordt: 

voor veel mensen uit het nooraen en oosten van net land blijkt de reis echter 

te lang en te duur. Toch heboer. we 3e indruk dat ook i- deze regio veel men-

sen iets wallen ondernemen. £en aantal mensen uit verschillehde kringen van 

ae vredes- en antimilataritlese tewevng neoben het idee opgevat om maande-

lijks een paralelle blokkaae van 3e amerikaanse basis én kernwapenopslag-

plaats op de E velterberg Dar." naak. Steenwijk uit te voeren. Dit om de 

maandagblokkades in .1nensarecnt te versterken. 

Om te oekijken of volaoende mensen, dit plan zien zitten en regelmatig willen 

mee-blokkeren, en zo ja om konxrete afspraken te 

maken, nebben we een brieenkomst relegd: 

maandagavond 13 oktober. 2( uur 

in: Salvador 

Thorbecxegracht Z5 2  

hW011e  

Mocnt je 	 meedoen 

maar maandag de 15e 

niet kunnen komen. 

neem dan even Xontakt 

Xontaxtpersoon: 

nr.rstinz 

:.a.°.. 	..-aa: 

:".. 1 37: 	Steenw ..,:ik 

15 



3 NOVEMBER ."  
'n e 	In 
Uijii£U 	r 

J j\ 

r..„ ,::.....:., 	 :. 

Sinds 1 november van het vorig jaar wordt 
iedere le maandag van de,maand . de lucht-
machtbasis bij Woensdrecht geblokkeerd 
uit protest tegen de dreigende plaatsing 
van 48 kruisvluchtwapens in ons land. 
De vrije toegang van bouw- en toeleverings-
bedrijven wordt dan versperd om duidelijk 
te maken dat werken voor "Woensdrecht" 'n 
vies zaakje is. 
't Is zaak dat deze blokkades zo massaal 
mogelijk zijn. 
Zeker nu het politie-optreden steeds harder 
wordt! 
Voor veel mensen uit het noorden en oosten 

-*Van 

 

het land blijkt de reis echter te lang en te duur. Toch'hebben we de indruk • ;, 
gkdat ook in deze regio veel mensen iets willen ondernemen. 
e.Een aantal mensen uit verschillende kringen van de vredes- en antimilitaristische 

•rbeweging hebben het idee opgevat om op 3 november een paralelie blokkade van de 
Amerikaanse basis en kernwapenopslagplaats op de Havelterberg (Darp) nabij. . 

,,! Steenwijk 	te voeren. Dit om de maandagblokkades in Woensdrecht te versterken. *,.. 
,k2e 

 
blokka d begint net als in Woensdrecht om 12.00 uur em duurt tot:omsrreek3 

401M0 uur. 
verzamelplaats is bij de afslag Havelterberg aan de. Rijksweg 3Z Leeuwarden-

Meppel. Zorg ervoor dat je voor 12.00 uur op de verzamelplaats bent. 

lian -HorstInk 
g5.Kamnstraat 57 
r4,Steenwijk 
'n-  e- 5 0 Játtlikr; 	-11-413 

, Ahm,Eline Witte th--b 
ilarogestraatje 8 
Lochem 

otr• 05730-6721 
iies! 



INFORMATIE VOOR BLOKKADE VAN DEVS-BASIS . OP DE HAVELTERBERW. 

De blokkade is bedoeld eila ondereteuning -ar de maandelijks» blokkades 
var de vliegbasis in WoensdrScht. We houden daarom dezelfde tijd aan: 
re beginnen on.-12.00 uur, als de sirenes ir het hrle land loeien en 
we eindigen rond 14.00 uur. 
We blokkeren in principe alleen de toegang tot de kern -aapenopalagplaata' 
(de achterste poort). Als we met veel mensen zijn.. kunnen we er nog een 
poort bij nemen. 
Tijdens de voorbereidingsvergadering ie afgesproken dat we'ons beperken tot 
lijdzaam verzet: we laten ons wegdragen of -slepen. Mocht de politie met 
wapenetok(of erger) gaan optreden. dan stappen we zelf op.. Ook dan blijven 
we in principe tot 2 uur aanwezig. 

Voor ;iuridiese hálp kunnen we terecht bij een advokaat in Assen: Chris . de Wal, 
Stationsstraat 31, tel. 05920-14997. Schrijf zijn nummer op, zodat je 't bij 
je hebt als je onverhoopt gearresteerd mocht worden. 

Na da blokkade kcimen we *.ij elkaar in jongerencentrum De Bus*. 2e Oostwijkmkr- 
,gLatraat•108 (pand'Beute) in Steenwijk (zie het kaartje aan ommezijde): nm even 

bij te komen en iets te drinken. om over het verloop van de.aktie na te praten, 
en om te bespreken of.we dit vaker willen doen. 

treinen: 

vanuit Groningen naar Meppel na"r Zwolle 
10.36 uur 	11.27 	

11 01: 110 4  )) 10.02 	 10.53 	 )) dus ieder half uur 

(N.B. Dit.is een. stoptrein; eneltreinen...stoppen niet in Meppel!) 

vanuit Leeuwarden via Steenwijk en Meppel naar Z•olle 
10.18 uur 	10.49 	 11.13 (intercity; ieder uur) 
10.33 	 11.13 	11.23 	11.40 (stoptrein; ieder uur) 

vanuit Zwolle via Mepuel naar Steenwijk  
10.19 ..4 	..... 	 10.42 	(intercity; elk uur) 
10.52 	11.08 	11.18 	(stoptrein; elk uur) 

bussen: 
lijn 19  (ongeveer eens per 3 uur) 

  

Meppel Ns  - 
11.44 

Ravelte centrum -
12.04 

Ravelterberg - Steenwijk NS  

	

12.22 	 12.57 

	

15.52 	 16.01 

Steenwijk NS 
	

Ravelterberg Retvelte centrum - Meppel NS  

12.48 
	

12.57 	 13.10 
	

13.30 

Joh.Poatkazerne Revelt. centrum - Meppel NS  

lijn 25. 
	

(ieder uur) 

	

14.05 	• 	14.10 
	

14.30 

Steenwijk NE, 
11.49 

Meppel NS  
11.39 

- Havelterberg - Meppel NS  . 

	

11.58 	 12.18 

	

13.58 	 14.18 
Ravelterberg - Steenwijk Ns  

11.58 

	

13.58 	 14.08 

	

14.53 	 15.08 



Waarom deze blokkades-aktie? 
	 3 november 1986 

Sinds 1 november van het vorig jaar wordt iedere eerste maandag van 

de maand de kruisrakettenbasis Woensdrecht geblokkeerd uit verzet 

tegen de (Kern)wapenwedloop. De vrije toegang voor bouw- en toeleve-

ringsbedrijven wordt dan versperd om duidelijk te maken dat werken 

voor "Woensdrecht" een vies zaakje is. Op 19 september j.l. was er 

'een massale landelijke blokkade in Woensdrecht. Ondanks het ongemeen 

gewelddadige optreden van de politie was .de geweldloosheid van de 

.vredesaktivisten indrukwekkend. Aan getoond werd dat het verzet tegen 

de bewapening leeft in Nederlanden dat velen bereid•zijn tot burger- 

GEBRUIKEN OM SLECHTE BESLUITEN TE DOEN KEREN, OM DE DEMOKRATIE 

- 414->r54t-- TE KORRIGEEEN. 	, 

"1.kgP.ar&-i:s.: Toch zou het onjuist zijn om uitsluitend' onze aandacht op Woensdrecht 

te richten:.. Vooral nu overal in bet land groepen worden gevormd die 
. . 

bezig willen met verdergaand verzet.. Mensen kunnen en willen niet 

= tolereren dat de vernietigingswaanzin verder doorgaat en zetten 

daarom het meest kwetsbare in dat ze.hebben: hun lichaam. 

Vandaar dat we vandaag van 12.00 tot 14.00 uur deze blokkade bij de 

Amerikaanse basis en kernwapenopslagplaats op de Havelterberg uit-

voeren. Uit solidariteit met de aktievoerders/sters in Woensdrecht. 

Hun strijd is onze strijd. Om te laten zien dat het militarisme overal 

in Nederland is doorgedrongen. Maár dat ook overal het verzet t.egen. 

 de tot krankzinnige hoogte gestegen wapenwedloop gevoerd wordt. 

In die zin is Woensdrecht overal: 

vredesaktivisten 

uit Noord-Oost Nederland 

lijke ongehoorzaamheid. 

HET IS VERHEUGEND DAT, MEER DAN OOIT MENSEN BURGERLYKE ONGEHOORZAAMHEID 

• 
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EEN NIEUW ONTWAPEN 1^t -INITIATIEF 

Het belangrijkste vraagstuk voor de komende maanden is : Hoe 
kunnen wij een sterk geargumenteerd vredesbewustzijn aan het Neder-
landse volk overdragen ? De vele opiniepeilingen hebben aangetoond 
dat de meerderheid in ons volk vierkant tegen kernwapens is gericht, 
in het bijzonder het plaatsen van deze wapens voor massavernietiging 
van mensen op aks grondgebied. En het onverdragelijke is, dat de 
Verenigde Staten zullen beslissen of en wanneer de bom, en de hel, 
zullen losbarsten. Door de liberaal-christelijke regering zijn wij 
letterlijk aan de oorlogshaaien overgeleverd. Deze regering stoort 
zich aan geen verdrag ter bescherming van ons en andere volken. Zij 
doet letterlijk niets om de opgehoopte spanningen te verminderen, 
integendeel 

"Iaat Lubbers het karwei afmaken" komt er achteraf en in de 
praktijk op neer dat ons mooie land in een totaal-kruitvat wordt 
omgswoeld en de daartoe doorgevoerde sociale afbraken loodzwaar en 
dagelijks meer op onze bevolking gaan drukken. 

Vanaf 1946 zijn het uitsluitend de Verenigde Staten geweest die 
-"'e wapenwedloop hebben opgevoerd. (zie o.a."De Neutronenbom" ,uit- 
gave Partij van de Arbeid 1978 blz.9 en " "Vredesbeweging in de D.D.R.' 
uitg.1986 blz. 30.). 

Vanaf april 1985 heeft de Sovjet-Unie EENZYDIG afgezien van 
ondergrondse kernproeven. Toen zij enige maanden geffiffen aan dt§ Ver. 
Staten vroeg hiermee ook op te houden luidde het antwoord " Wij 
nodigen U uit om vlgende week onze nieuwste ondergrondse kernproeven 
bij te wonen " 	 ( Sindsdien hun twintigste kernproef ). 

Teneinde de hel van een kernoorlog en een ndg smeriger oi.rlog 
in de ruimte te vermijden blijft dé Sovjet-Unie haar vredeshand naar de 
Ver.Staten uitsteken : nog op 7 april 1985 verklaarde Michael 
Gorbatsjov: " Wij doen de Ver.Staten het voorstel om zó te werk te gaan 
dat al onze volkeren en de andere landen duidelijk wordt dat de poli-
tieke richtsnoeren van de U.S.S.R. en de Ver,Staten niet op vijandig-
heid en konfrontatie, maar op het zoeken naar wederzijds begrip 
en op oen vreedzame ontwikkeling zijn gericht ".(uit: "Militarisering 
van de ruimte verhinderen" blz.54). Ook een volgende uitspraak van 
Gorbatsjov laat geen enkele twijfel over de absolute vredeswil van de 
_Sovjet-Unie bestaan : EEN VAN DE PRINOIPIEELE BEGINSELEN VAN EEN 
.t-ALGEMEEN SYSTEEM VAN INTERNATIONALE VEILIGHEID IS DE VOLLEDIGE EN 
NIET TERUG TE DRAAIEN ONTMANTELING VAN ALLE KERNWAPENS ". 

Door een waar trommelvuur van vredes - en ontwapeningsvoor-
stellen te lanceren heeft de Sovjet-Unie ons de argumenten verstrekt 
om met hernieuwd élan de publieke opinie te informeren. Laten wij deze 
kansen gezamenlijk benutten :1 Té dikwijls werden in het verleden alle 
vredesvoorstellen vanuit dit land verzwegen, verdraaid, of als 
propaganda afgedaan, waardoor onze Nederlandse vredesbeweging in een 
gesloten circuit bleef ronddraaien.. 

Bel of schrijf voor uitgebreider informatie naar : 
" HET VREDESAPPEL " 

telefoon : 05216-1462 / 038-217529 / 05208-66356 . 

Het oorlogsgevaar 
kan uitgebannen worden! 



EEN BEROEP OP GEZOND VERSTAND" 
VAN DE MENSHEID 

Sowjet- 
voorstellen 

tot de volledige 
afschaffing 

van de 
atoomwapens nog 

in deze eeuw 

• 3-fosenplan voor de stapsgewijze 
reducering von alle kernwapens onder 
voorwaarde von het volledig afzien 
van ruinatersonvolswapens (SDI). 

te fase: Onmiddellijk beginnende 

reducering van de nucleaire bewape-
ningen van de USSR en von de VS 

2e fase: Het betrekken bij het ont-
wapeningsproces von de endere kern-
mogendheden vanaf 1990 

3e fase: Vair het jaar 2000 de volle-
dige bevrijding von de wereld van alle 
atoomwapens. 
• Voorzetting von het eenzijdige 
Sowjet-moratorium voor alle nucleaire 
explosies t/m 6 augustus. verbonden 
met de dringende oproep con de VS 
om zich bij dit moratorium aan te slui-
ten om het permanent te laten worden. 
• Intensivering von de ontwapenings-
onderhandelingen op olie niveaus met 
als doel een maximale effectiviteits-
graad van het ontwopeningsmecho-
'dame te waarborgen en een militarise-
ring van de ruimte uit te sluiten. 
• Zo spoedig mogelijke en volledige 
afschaffing van de chemische wapens 
en hun industriële basis onder strenge 
controle inclusief een internationaal 
toezicht ter plekke. 
• Samen met de verwijdering von 
rnassavernietiginesmiddelen ook redu-
cering von de strijdkrachten en conven-
tionele wapens. Daartoe speciaal op 
Europa betrokken het voorstel om von 

de Atlantische Oceaan tot aan de 
Oeral een aanzienlijke vermindering 
van alle componenten van de land-
strijdkrachten en von de tactische 
luchtstrijdkrachten von de Europese 
staten alsook von de in Europa gele-
gerde krachten van de VS en Canada 
overeen te komin. 
• Instemming van de Sowjet-Unie 
met de constructieve vredes- en ont-
spanningsinitiatieven von de socialis-
tische landen von Azië alsook van 
India en von andere staten van de 
beweging van niet-gebonden landen. 
• Het ter beschikking stellen van de 
middelen die door de maatregelen tot 
bewapeningsbeperking en -reducering 
vrijkomen, voor de verbetering van de 
levensomstandigheden van de mensen. 
Het principe 'Verdere bewapening in 
plaats van ontwikkeling' moet worg''* 
vervangen door het prindpe 'Onteve-
pening ten behoeve von ontwikkeling'. 

• 
VREDESVOORSTELLEN S.U. SERIEUS 

iet aetappen-program 
van de USSR tot 
volledige afschaffing 
van atoomwapens 

bereiken met de helft, tot elk 6000 kern-
koeoen 
• Volledige verwijdering von de middel-
lange-afstandsraketten van beide zijden in 
Europa 

Geen levering von strategische en mid-
dellonge-ofstandsraketten van de VS con 
andere landen 

Geen verdere vergroting von de kern-
wapenarsenalen van Frankrijk en Groot-
Britonnié 

• Beëindiging von de kernwopenproeven 
von de USSR en de VS 

2e etappe (1990-1995, uiterlijk —1997) 

• USSR en VS sluiten de reduceringen 
van de eerste etappe af 

• De andere nucleaire mogendheden be-
eindigen hun kernwopentest eveneens, slui-
ten zich aan bij het ontwapeningsproces en 
bij de overeenkomst over het verbod van 

ruimteaanvalswapens 

• Alle nuclei*, mogendheden goon over 
tot de volledige afschaffing van de tac-
tische kernwapens (reikwijdte tot 1000 kilo-
meter) 

• Multilaterale overeenkomst over keper-
bod op het ontwikkelen van nieuvrsoO 
op onder* natuurkundige principes stoe-
lende mouavemietigingswopens 

3s steppe (uiteen» 1995-1999) 

• De afschaffing van alle overige kern-
wopens wordt afgesloten 

• Er wordt een interactionele conventie 
uitgewerkt ter voorkoming von het weer 
ontstaan van kernwapens 

• Controle op olie fasen met nationale 
technische middelen alsook door inspecties 
ter plaatse, willekeurig andere extra con-
trolemoatregelen kunnen worden overeen-
gekomen 

OHoe stelt de Sowjet-Unie zich het volledig 
verwijderen von de kernwapens von onze 
planeet voorf in het door de algemeen 
secretaris von de CPSU Mlchafl Gorbatsjow 
op 15 januari voorgestelde veelomvattende 
ontwapeningsinitiatiel staat het plan daar-
voor centraal: dit voorziet in de volgende 
stappen: 

1. etappe (1966-1990. uiterlijk —1993) 

• Het zowel door de USSR als de VS 
afzien van het ontwikkelen, testen en sta-
tioneren van ruimteaanvalswapens els fun-
damentele voorwaarde 
• Beide stoten reduceren de kernwapens 
die het territorium von de onder kunnen 

Atoomwapenvrij 
naar het jaar 2000! 
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nummer. 194/86  

DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE 

datum :__5_40~1ber  1986  

iep  861216 043  

- 9 DEC.1986 

ce 

- d.' 

RIJKSPOLITIE ASSEN  

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. Hoofd BOP 

's-Gravenhage. 

0 

Evaluatie: Datum bericht: 5 dece. 1986 Dijlage(n): 

   

Betreft: Blokkade Am. basis te Havelterberg op 1 december 1986 

Op 1 december 1986 vond er opnieuw een blokkade plaats voor de poort van de Ame-
rikaanse legerbasis te Havelterberg. Tijdstip: van 12.00 tot 14.30 uur. 

Ditmaal waren 18 personen aanwezig, 

en 	 waren verkleed als Sinterklaas en 

Zwarte Piet. Zij werden door de K. Marechaussee aangehouden toen zij de basis 

opliepen, en na ongeveer een uur weer vrijgelaten.( na  geverbaliseerd te zijn) 

De groep gedroeg zich ditmaal niet provocerend; ook werden geen vernielingen aan-
gericht. 

De groep krakers uit Groningen was niet aanwezig i.v.m. de aanvang van het sloop-
werk aan het oude politiebureau (kraakpand) te Groningen. 

We gaan er van uit dat op 5 jan. 1987 weer een blokkade plaats zal vinden. 

Auto's waarvan de demonstranten gebruik maakten: 

Pamfletten werden niet uitgereikt, voorzover ons bekend, wel de Vredeskrant nr. 23. 

De DIR-, 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 

200A3811 



nummer: 
datum : 

3 / 87  

8 jan. 1987 

DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE 

F 

876115 i1 

Mg 9 - JAH.1987 

d2) 

13' 	/ 

RIJKSPOLITIE 	 

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. hoofd BOB 

's -Gravenhage.  

Evaluatie: I Datum bericht: 5 januari 1987 Bijlage(n): 

   

Betreft: Blokkade Amerik. legerplaats Havelterberg 

Op 5 januari 1987 van 12.00 tot 14.00 uur vond de maandelijkse blokkade plaats van 
een ingang van de Amerikaanse militaire basis OD Havelterberg. 

Ditmaal waren zo'n 13 aktievoerders aanwezig; 

Genoemde 	 schilderde een paar raketjes op het hek van de basis; haar werd 

de verf door de politie afgepakt. Verder legden de actievoerders een ketting om 

het hek, welke na vertrek van de aktievoerders door de K. Mar. werd verwijderd. Ove-

rigens een rustig verloop. 

Uitgereikt werd een pamflet zoals bijgevoegd. 

De Dy 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 

200A3811 



• UU 

. . 1/2 maand. Een (volgens schattingen 'gemiddelde') 

.an 5.000 megatón zal sterkere temperatuurdalingen gedurende 

een langere tijd tot gevolg hebben. 	-- 

De ekosystemen  op 't land en in 't water zullen sterk verstoord raken. Grote 

sterfte onder planten en dieren. De groei en voortplanting van nog levende 

wezens zal gering zijn. De ioegenome'n uïtraviolette straling '  
. 	. 	• 

. „ 
wezens 'Mar gering .  zijn:. Veel gewervelde -  dieren zullen uitsterven. D0 land- 

---- •-••••' , bouw- -zal- ernatig• verstoord zijno.veel - Jandbouwgrond door stormen weggevaagd 

	

.,. 	•., • 
otradio-aktrévestraling ,7:psYchologiese,stress en gebrek aan voedsel,;:- 

• .. 
atinkwater- 	ia 

	

;ttésChting eiF 	 grote' ote'steifteZ'Ald'hin12, 
,;.•Z•e;7_4::; 	 . 

terugkout, zal -  de 't oenemende• ultraviolette straling planten 
 - 	 , 	 , 	 , 	 • 

avenalshet gezichtsvermogen van de mensen en dieren die àog 
" 	• 

• 

BET IS DUIDELIJK DAT . ALLEEN AL-DE EKOLOGIESE GEVOLGEN VAN EEN KERNOORLOG 

'' -'- VOLDOENDE ZIJNOM MINSTOS'OP HET NOORDELYK HALFROND ONZE MAATSCHAPPIJ 

VOLLEDIG TE VERNIETIGEN.
-  

Op het ogenblik wordt 	de 	onderzoek verricht naar de voor- 
, 	. 

waarden waaronder zo'n nucleaire winter zal optreden en hoe ernstig de 

effekten zijn..N11 al worden grote bosgebieden in brand gestoken, natuurlijk 

leven vernietigd om uit te zoeken of het; ondanks de dreiging van een 
, 	. 

nucleaire winter, misschien toch nog Itiogeliffik is een atoomoorlog te voeren. 

WIJ LATEN ONS NIET IN MET DIE KILLE KILLERS. 

Laten we de wereld niet kouder maken dan dit jaargetijde zelf al is. Laten 

we lekker dicht bij elkaar gaan zitten, onszelf aan elkaar warmen en de weg 

naar de nucleaire winter afsluiten voor alle verkeer. 
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Wetenschappers strijden ond:*rling over de vraag wat waarschijnlijker is:  een 

"nucleaire winter" of een "nucleaire herfst". Bij een nucleaire winter is 

menselijk leven op aarde vrijwel uitgesloten. Bij een nucleaire herfst zullen 

'slechts' miljoenen mensen om het leven komen. Een uiterst beperkte atoom-: 

aanval van 100 megaton zal al leiden fr.t Asmn tOm nal.04 111~441 inp won 2^ ,74 

35 graden gedurende 1 á 1  - 

kernoorlog v- 



BLOKKEER DE WEG NAAR EEN NUCLEAIRE WINTER  

Brrr... Eigenlijk is 't te koud om buiten te zitten. Het koudste jaargetijde 

is weer ingegaan. De top tussen Gorbatsjov en Reagan op Reykjavik bleek een 

eenzame zwaluw die de valse suggestie van een komende lente wekte. Nu zitten 

we midden in de winter. Het is maar goed dat politici de weersomstandigheden 

niet bepalen; dan zou het bijna altijd winter zijn en in 't gunstigste geval 

een flink regenachtige herfst met slechts af en toe een zonnestraaltje... 

Het trieste is dat politici tegenwoordig wél de middelen in handen hebben 

om op een katastrofale wijze het weer te beinvloeden. Het gebruik van kern- 

wapens kan leiden tot een "nucleaire winter"  waarbij de temperaturen op 

aarde tot 40 à 50 graden onder nul kunnen dalen. Voor wetenschappers staat• 

nu vaat dat een kernoorlog waarin een belangrijk deel van het huidige kern7 .  • 

.wapenarsenaal wordt gebruikt 'enorme hoeveelheden rook en stof in de atmos- 
-- 	 - 

r‘i::!2a:_feetbrengt,...Hierdonr,zal een aanzienlijk deel van het zonlicht het aard- . 
- - - 	- . 	. .„ 	

I . epketale.k , : niet .  meer Vereiken.Het - gevolg is een sterke daling van de tem-- .., 

peratUtir, vOciral'cip" de kOntinenten van het noordelijk halfrond waar zich een 

kornMorlOg - hobgratwáarectijnlijk- zal .  afspelen. 

	

- 	• 
• 	 y 	 : 	 • 	 • 	 -; • 

2e. • • :.•1~1t. 	 • 

Een specialehelikapár werpt brandstof uit boven een brandend heavelbos in 
Californië. De brand werd aangestoken en gevoed om een rookkolom van drie, 
kilometer laagte te bewerkstelligen teneinde na te gaan'« grote hoeveelhe-
den rook ~gij!~ inderdaad een „nucleaire wimor:Jmamon. 

 bewerkstelligen.Foto AP 



RIJKSPOLITIE  ASSEN  

DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE 

nummer: 12 /87  

datum : 4 	1987  

F AnD 870212 020 

dik 0 6 FEB.1987 

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. Hoofd BOP 

's—Gravenhage.  

Datum bericht: Evaluatie: Bijlage(n): 

Betreft: blokkade Amerikaanse legerplaats Ravelterberg. 

Op 2 februari 1987 vond tussen 12.00 uur en 14.00 uur de 
plaats van de ingang van de Amerikaanse militaire basis 

Ditmaal waren 23 aktievoerders aanwezig. 

maandelijkse blokkade 
op Havelterberg. 

1) Tenzij andere rubricering vere i st. 

200A3811 



vervolg 12/87 RP Assen. 
blad 2. 

De aktie verliep zonder incidenten. Ook nawee er geen ingaand / uitgaand verkeer. 

gn van de aktievoerders (zie foto op bijgaand. krantebericht) deelde pamfletten 

uit (zie bijlage) en girokaarten t.n.v. VAK -Woensdrecht (zie bijlage) 

Voorts werd de Vredesaktiekrant nr. 24 verkocht aan belangstellenden, werden een 
aantal pamfletten over de blokkade te Borssele (april '87) opgeplakt alsmede een 
pamflet van plm : "Doe niet mee aan Voensdrecht" 

Verder gaven 	 ,"vermomd" als BB leden de aktievcerders,, 
aanwijzingen hoe men zich moet beschermen tegen een atoomaanval. 

De DIR 
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:1e' zaaandét-Vairde maandlloe en, om 12 uur sirenes. In het hele land, - ''''—':-.5: 
,.. t`r.r.. 

om het-. nedfirlandsaVolkt:te';waarscliuwenoor luchtaanvallen door 'de vijand ' . K
a   n: Als oefening wel'. t verstaan', -  want;Izovei .  is ' t nog niet. Maar we kunnen er 

...... 	• .. 	_ 

. 	 d.' " .- alvast aan wennen:; En - dat: gewenningsprcices lukt al aardig, want wie maakt 
..,-;.. ---, zich nog druk over. •o  die :sirenes? . Wie valti, 't nog op? 

a 	 ■ , 

: En er wtSrdt:veel geoefend in :, 't onszelrbeschermenn tegen militaire aanval- 
,„_. .-,; len. Grotendeels' onmerkbaar voor gewone• burgers houden landelijke, provin- : .. 

. en .gemeentelijke overhédènoefeningen in het werken met rampenplannen.--,- • 
..-':',En ooii',::::hè-tAletétraint zich'- 	ra.' Métj de suggestie dat we ons effektief:i -  , : .. 
...ktithen-.b'evaiiigen'i,tegerïl zelfe.  de :'meest -;extreme uitwassen van militair ge- ..'I 

weld::::nucliáir e ;,:.biologiesil" en :: cheiiiesat waPens . Het waanidee wordt nog --• ,.-.--_;.3,"! ..- - 
t.  ee' di-- tevDe'd'- da`l'...5iiej e  t egiiil' dédivolte-n van een nucleaire' explosie kunt ,--,-,, - - _- 

beschermen door:ja t.',. ogén dicht 	doen,' ,plat voorover te vallen, 't 	 ..., hoofd . -. 	- ... . 	• . 	_ 	- 	. 
omlaag.- te houden en_ ja..handerr dader het..-.1ichaam. •,......-. 	,- 
Blijkbaar'. worden;: dit soort fabeltjés nog steeds gebruikt om mensen te doen-  :...?::....:—  
•eloven. dat een:: volgende; oorlog' nOg niet het einde hoeft te zijn, dat we , 	 -dust--_:,_-. 
.bealttkiarinéir;tilijven•-_,  dreigen met atooniwapana":.an dus dégír kunnen gaan met diél -.'''''' 
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. t,_.teigliatint iruiige:impe3viedioop. ...,..t.,:l....f. 	.:-. 2:•.. oz,... :. - . ,• -.. ., ,  • „.,.... 	.„..., , .,.....4,fge-, e. ,-, ...• ,,,,i*,,,,.... ..,_.. 	, s.:': ,, .,, 	.n3ès  ..ig. ,4k10....~-. :..  	2,&,-r; .. , - , • - .. ,z , • ,: o. ••• -._ ..,; ,.: 2,-,_?..,t,4 ;,._

• 

e;.. 

. •.• 

• metaal op metaal : 
(gasalarrnapparmit) 

• dazen of Buit 	: • 
• (om)roepen 

Einde steno 
claxon of fluit 

• (em)reepee 

snel en langdurig slaan 

serie korte signalen 
„gas" of „sproei" 

aanhoudend signaal 
-einde alarm" 

VOORZORG 
(na waarschuwing) 

TIJDENS EXPLOSIE 
in open terrein 

in voertuigen 

in gebouwen 

In schuttersput 

volledig gesloten gevechtskleding, hand- — 
schoenen aan, helm op, in dekking (over-
dekte schuttersput. pantservoertuig e.d.) 

onmiddellijk ogen sluiten, plat voorover 
vallen. hoofd omlaag houden, handen onder 
het lichaam 
chauffeur 	 • 
stuur vasthouden, schrap zetten, hoofd naar • - 
beneden. stoppen 
inzittenden 
ogen sluiten, dekken, schrap zetten , 
ogen sluiten, plat op de grond vallen 
(tegen muur, onder tafel of bed) ' 
ogen sluiten, diep wegdeliken 

• " 
•••!`" ' 	.sr 	 • 	• 4-- -,,,,,,,-It,`..efte"7,42-m40..;*-r.•:•<2., • 
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KONINKLUKE LANDMACHT 
X,14~0tewr• ,. 	 KERNWAPENEXPLOSIES4W -- 

• .,. 

VERSCHIJNSELEN MOGELIJKE GEVOLGEN 

;DIENSTGEHEIM 

surry"sikegent-tsg,•.• 	 ' 
s  INSTRUCTIEKAART NR 
(I1C2-20, 2e druk k hiermede ve 	n 5 • " 	mik ) 

PERSOONLIJKE BESCHERMING 
TEGEN . DE UITWERKING VAN 

• - NSG-STRIJDMIDDELEN- -- 

LICHTFLITS: -  
HITTESTRALING ; 

LUCHTDRUK 	" 

DIRECTE KERNSTRAUNG 
(eerste minuut na explosie) • 	• 
NABLIJVENDE STRALING 
(fallout) 

-. 	- 	• 
. verblinding 

brandwonden op onvolinerndt. 
bedekte huid 	• 	_ - 
-verwontlingen.door rond- ;.• 
vliegend materiaal en puin „ 

" stralingsziekte. . 

stralingsziekte . 

PERSOONLIJKE BESCHERMING TEGEN 
KERN WAPENEXPLOSIES 	• 

wawascHuvemassompatl NRC GEVAAR 

uoequisseie wier chef taiwinacetwat.sid t inonsabwr 1977. er 11.215/L 

PERSOONLIJKE BESCHERMING TEGEN FALLOUT • 

• sluit gevechtskleding stofdicht af 
• voorkom onnodig contact met de grond en begroeiing 
• bind depper of halsdoek voor neus en mond 
• benut dekking van pantservoertuigen, gebouwen. 

schuilplaatsen e.d. 
• eet. drink en rook niet bulten de dekking 
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STORTINGSKAART 	BEWIJS VAN STORTING 
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De girovoorwaarden zijn van toepassing 
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Actiegroei bootst ramp na bij legerbasis 
HAVELTERBERG — Leden van de actiegroep De 
Steen-Wijkt hebben maandagmiddag een ramp nage-
bootst bij de Amerikaanse legerbasis bij Havelter-
berg. 
Vermomd als leden van de Bescherming Bevolking 
instrueerden zij het publiek hoe het zich moet be-
schermen tegen een atoomaanval. „Wij hadden over 
het hoofd gezien dat de BB al opgeheven is", wil 
vredesactivist Han Horstink achteraf wel toegeven, 
„maar dat deed aan onze actie niets af." 
De toneelspelers hadden een aantal rampenplannen 
bestudeerd. Die plannen leverden de tekst van het 
stuk dat maandagmiddag tussen twaalf en twee uur 
vol overgave werd gespeeld. „Wij willen aantonen dat 
in al die plannen valse suggesties worden gewekt. 
Tegen een atoomaanval kan niemand zich bescher-
men", aldus Horstink. 
De voorstelling vormde een ludieke onderbreking van 
de maandelijkse blokkade die de actiegroep organi-
seert bij de legerbasis in Havelterberg, waar vermoe-
delijk kernwapens zijn opgeslagen. De blokkade loopt 
gelijk op met de maandelijkse blokkade van de vlieg-
basis in Woensdrecht, waar kruisraketten worden ge-
plaatst. 

* De actiegroep De Steen-Wijkt druk bezig 
met het nabootsen van een ramp bij de Ameri-
kaanse legerbasis in Havelterberg. 
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Informatierapport 

Door rapporteur in te vullen Door BVD in te vullen 

Volger. 	: 1 BO 	 220.534 	 
Datum 	: 1-12-1986 BW. 	•  	2.. 	  

Evaluatie: Distr.: PaPB 

Betreft: 

Blokkade van de Amerikaanse basis te Havelterberg op 3-11-1986 

Over de blokkade, gehouden op 3-11-86, werd het volgende bekend: 

Voor de poort van de Amerikaanse basis te Havelterberg werd gedemon-
streerd door ongeveer 50 personen. Buiten deze 50 waren er wel meer 
mensen aanwezig doch deze moeten gerekend worden onder nieuwsgierigen 
of nieuwsjagers. Deze groep van 50 was op te splitsen in een Groninger 
groep (20); een Steenwijker groep (20); een Asser groep (5); een 
groepje uit Darp-gem.Havelte (3); een Urker en een Amerikaan. 
De groep uit Groningen bestond geheel uit "punkers" en bleken afkomstig 
te zijn uit het W.N.C. kraakpand te Groningen. (Wolters-Noordhof-
Complex). Het was vanaf het begin al duidelijk dat deze groep enkel 
uit was op provocatie en vernieling. Zij hielden zich ook afzijdig van 
de andere aktievoerders. De tegenstelling kwam soms zelfs zo duidelijk 
naar voren dat er over en weer gescholden werd. 

De groep uit Steenwijk werd aangevoerd met een bus. Degene die daar 
de leiding had droeg kort geknipt zwart haar met een klein vlechtje 
en had een opvallend donkere oogopslag. Hij was gekleed in een half-
lange bruine leren jas, zwarte broek (soort rijbroek) en hoge berg-
schoenen. (Dachstein). 
Het clubje uit Assen vertelde ook in Assen betrokken te zijn bij 
akties en blijkens hun uitlatingen zouden zij aldaar in een kraakpand 
verblijven. 
Drie personen uit Darp (gemeente Havelte) waren daadwerkelijk bij deze 
aktie betrokken. Bén van deze drie personen teweten een lange vent 
van ongeveer 1.85 m, kort blond geknipt haar en gekleed in een zwart 
jack vertelde ook in Veenhuizen aktie te hebben gevoerd en regelmatig 
in Woensdrecht van de partij te zijn geweest. 



Harriët Boonstra, Han Horstink en Harky Klinefelter maken - voor de poon van de Amerikaanse legerbasis de 
plaatsen al warm voor het legertje demonstranten dat op 3 november wordt verwacht. 

ctievoerOers blokkeren legerbasis Havelte 
Tenminste veertig mensen zullen 
een menselijke blokkade vormen 
vlak de poort van de Amerikaan-
se legerbasis in Havelterberg, 
waar waarschijnlijk kernwapens 
liggen opgeslagen. De blokkade 
moet worden gevormd op maan-
dagmiddag 3 november tussen 
twaalf en twee uur; op dezelfde 
dag en hetzelfde tijdstip als bij de 
luchtmachtbasis in Woensdrecht, 
waar elke eerste maandag van de 
maand honderden vredesactivis-
ten de voorbereidingen blokke-
ren voor de plaatsing van 48 
kruisvluchtwapens. Het Noorden 
mag niet achterblijven, vinden 
vredesactivisten uit Drenthe en 
Overijssel. Han Horstink (28 
jaar) uit Steenwijk is initiatief-
nemer. 

Ed van Tellingen 

is een gelouterd vredes- 
H"  activist, met veel zitvlees. 

Uri keer ie de maand reist 
hij af naar Woensdrecht 

om twee uur lang een van de zeven 
poorten van de vliegbasis te blokke-
ren. Vrachtwagens kunnen dan het 
werkterrein niet oprijden. De Steen-
wijker is ook een klauteraar. Iiij was 
het die in het voorjaar over het hek 
van de Amerikaanse basis in Havel-
terberg klom, de Amerikaanse vlag 
streek, de vredesvlag hees om ver-
volgens op de terugweg - nadat de 
basis alweer verlaten was - door de 
politie te worden opgepakt. Een 
proces verbaal volgde, een acceptgi-
rokaart om te betalen kwam erach-
teraan. Han: "Ik betaal niet om 
principiële redenen. Dus zal ik wel 
gedagvaard worden voor de kanton-
rechter." 

„Wat ons betreft wordt het op 3 
november een volstrekt vreedzame 
actie. Nee, uit onszelf weggaan doen 
wij niet,' Wij plegen louter lijdelijk 
verzet. Als de politie ons wil weg  

hebben, dan moet zij ons wegslepen. 
Wij blijven voor de poort zitten, ook 
als er een Amerikaanse wagen naar 
binnen moet. Wij verwachten niet 
dat de politie geweld gebruikt, maar 
je weet natuurlijk nooit. De politie 
treedt wel vaker hard op zonder eni-
ge aanleiding. Ik hoop dat de politie 
hier verstandig en rustig te werk 
gaat. Wij willen een nette actie." 

In eerste instantie gaat het om een 
1 eenmalige actie, maar Han rekent 
op een succesvolle blokkade. Veertig 

mensen komen zeker, weet Han, 
maar in zijn hart rekent hij toch al 
gauw op honderd activisten. De 
Steenwijker sluit dan ook allerminst 
uit dat de acties net als in Woens-
drecht een maandelijks karakter 
krijgen. „Er zijn elke maand weer 
mensen die vanuit het Noorden naar 
Woensdrecht gaan. Maar wij horen 
ook vaak dat de afstand voor veel 
activisten een bezwaar is. Zij zijn de 
hele dag onderweg voor twee uurtjes 
blokkade. Ook de reiskosten vormen 
een probleem. Toch hebben wij de 

indruk dat een aantal mensen uit de 
vier noordelijke provincies iets wil 
ondernemen tegen de plaatsing van 
de kruisraketten." 

Dan ligt Havelterberg voor de 
hand, meent Han. Het is een 

Amerikaanse basis, en zijn het niet 
de Amerikanen die ook de basis in 
Woensdracht gaan bemannen? Bo-
vendien is het bijna zeker, zegt Han, 
dat er kernwapens zijn opgeslagen 
in de legerbasis in Havelterberg. De 
link met de kruisvluchtwapens ligt 

er. Om de symbolische band met 
Woensdrecht te versterken lopen de 
blokkades in Havelterberg en 
Woensdrecht parallel. De initiatief-
nemers verwachten veel deelnemers 
uit de regio die elk jaar op tweede 
kerstdag meedoen aan de vredes-
mars van Steenwijk naar de basis. 

zien Hontink is een van de orga- 
nisatoren  van de blokkade-ac-

tie. Hij is ook een van de drijvende 
krachten achter de actiegroep 'De 
Steen-wijkt' die eerder dit jaar in de 
trein van Steenwijk naar Meppel 
aan de noodrem trok om daarmee te 
protesteren tegen de plaatsing van 
de kruisraketten. „Ik werd radicaler 
toen de regering een jaar geleden 
besloot tot plaatsing over te gaan. 

Als ik eerlijk ben, overwon ik toen 
pas ook mijn angst om aan dit soort 
acties mee te doen. Ik kan je verze-
keren: het is niet leuk wanneer de 
ME met paarden op jou inrijdt." Hij 
bladert in een boek van Martin Lu-
ther King als hij zegt: „Maar ik ver-
zeker je. ik blijf strikt geweldloos 
opereren: Daar ben ik principieel in. 
Symbolische acties vind ik heel be-
langrijk. Ik verzin niet zomaar iets 
om lastig te zijn voor de autoritei-
ten. Ik wil ook betekenis leggen in 
mijn acties. Toen het parlement in 
februari instemde met de plaatsing 
van de raketten, hesen wij de vlag op 
de Amerikaanse basis in Havelter-
berg. In zo'n actievorm wil ik duide-
lijk maken wat ik bedoel." ' 

ne bijna ,professionele actievoer-
1.../ der denkt dat het radicalere deel 
van de vredesbeweging in Neder-
land sterker wordt. Het doet hem 
goed dat de grote blokkade-actie bij 
Woensdrecht, die op vrijdag 19 sep-
tember is gehouden, in de ogen van 
de actievoerders zoveel mensen trok. 
Vijftienhonderd mensen deden mee 
aan de blokkade, die ditmaal niet 
door het permanente vredesactie-
kamp bij Woettsdrecht was georga-
niseerd, maar door BIVAK, het 
Breed Initiatief voor Verdergaande 
Acties tegen Kruisraketten. 
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Van onzer verslaggever 
Henk Wollerich 

HAVELTERSERG — Op enke-
le kleine pesterijtjes na is de blok-
kade gistermiddag van de Ameri-
kaanse legerbasis in Havelter-
berg vreedzaam verlopen. De 
twee plaatselijke politieagenten, 
die de zestig actievoerders in de 
gaten hielden, hoefden slechts en-
kele keren regelend op te treden. 
Demonstranten vernielden toen 
waarschuwingsborgen aan het 
hekwerk dat de basis, waar 
waarschijnlijk kernwapens liggen 
opgeslagen, omsluit. 

De blokkade liep gelijk met de 
maandelijkse actie bij de kruisra-
kettenbasis in Woensdrecht. Om 
het voor Noordelingen goedkoper 
en eenvoudiger te maken om hun 
ongenoegen tegen de aanwezig-
heid van kernwapens kenbaar te 
maken en uit solidariteit met 
Woensdrecht was de Havelter-ac-
tie opgezet. Want, aldus de actie. 
voerders, Woensdrecht is 
overal”. 

• De demonstranten blokkeerden 
de toegangspoorten. Relschopperi-
ge activiteiten werden in de kiem 
gesmoord. (Foto's: Jan Anninga) 

De actie in Havelte verliep 
rustig, mede omdat niemand van 
de basis de poort in of uit hoefde. 

Eén militaire motorrijder, die 
kennelijk niet van de actie wist, 
overzag de situatie en scheurde 
vol gas weer weg. En de Havelter 
vuilnismannen, die een container 
op wilden pikken. keerden ook 
vroegtijdig hun wagen. 

Vuurtje stoken 
Even na het middaguur startte 

de blokkade met een sit down. De 
meeste actievoerders hielden dit, 
door de kou die vanaf het asfalt de 
botten binnendrong, niet lang vol. 
Op de weg werd van bijeen 
gesprokkeld hout een vuurtje 
gestookt. Een verzoek van de poli-
tie om het vuur te doven werd ge-
negeerd, waarna er ook niet weer 
op werd aangedrongen. 

Onder het toeziend, afkeuren-
de. oog van een tiental autochto-
nen „De Russen zijn gevaarlij-
ker. de Amerikanen zorgen voor 
werkgelegenheid" en „die actie-
voerders laten altijd zoveel troep 
achter" • werd ook een tweede 
toegangspoort geblokkeerd. En- 

legerbas;s 
kole demonstranten wilden ook de 
derde poort afschermen maar na 
de opmerking Jan politiekant. dat 
de betreffende poort toch niet 
wordt gebruikt omdat het slot zit 
vastgeroest, pakten ze weer in. 
Ook andere relschopperige activi-
teiten werden zo in de kiem 
gesmoord. 

Initiatiefnemer Han Horstink 
uit Steenwijk was dan ook zeer te-
vreden over de opkomst en het 
verloop van de actie. Wel voegde 
hij er aan toe dat de (kleine, ver-
nielingen die werden verricht 
„verder gaan dan ik persoonlijk 
zou willen. Ik keur het echter niet 
zondermeer af. Zij uiten hun 
kwaadheid en verontwaardiging 
op een andere manier. Maar de 
grenen zijn toch aardig in de ga-
ten gehouden." 

Toen om twee uur 's middags de 
blokkade officieel werd afgebla-
zen bleef het nog enige tijd on-
rustig bij de basis. Een kleine har-
de kern bleef achter om nog wat 
„keet te schoppen'. 

• De blokkade met een sit-down 
duurde niet lang. Het was te koud 
en er werd een vuurtje gestookt. 



Evaluatie: Bijlage(n): één Datum bericht: 2_3/87 

F 

F 

maandelijkse blokkade 

werd deelgenomen door 

eden. 

Op maandag 2 maart 1987 van 12.00 uur tot 14.00 uur vond de 

plaats voor de Amerikaanse basis op Havelterberg. Do4draan 

een twaalftal personen. E.e.a. onder barre weersomstandigh 

ein. Ze huurden een fiets Twee personen, mannen van middelbare leeftijd, waren per tr 

Twee vrouwen, 35 á 40 jaar, waren met de Volkswagen Polo. 

trein richt. Heerenveen Door hen werd een man en twee vrouwen (allen + 60 jr) op de 

gezet. 

arriveerde in de Volkswagen bus 

L. Mogelijk bestuurd door 

de auto en bleek wat op 

itgereikt. 

ordelijk. 

Tel werd opnieuw gesignaleerd de 

• De bestuurder nam poolshoogte, kwam niet uit 

afstand. 

Bijgesloten treft U een pamflet zoals bij de blokkade werd 

RIJKSPOLITIE  A s s rr 

DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE 

nummer' 	20 /87 

datum :  16 mart  1987 

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. Hoofd BOP 

's-Gravenhage.  

Betreft: Blokkade Havelterberg. 

Uit deze bus kwamen specie en kalkzandstenen te voorschijn waarmee onder gedogen van 

de aanwezige politie een muurtje voor de ingang van de basis werd gebouw. Deze werd 

na door de pers gefotografeerd te zijn, weer keurig opgeruimd. Het geheel verliep 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 

200A381k 
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"0 9 2t) 055 u; J 

"Veten wi th gaboten!!" 

Pat teem, de t(xsta's van .1~tica afs ze het hebben cue/ het lijkv westen met 

z'n glete industtiëfe en mi(iCaile macht. Ze bescheawen hef ats een telen van 

eabvt die neelgehaafd meet reefden. 

Men wetensc ►appefiik hecit de AMelika~e seeiateeg U.W.Miffs het (wet de 

"Way/ Efitc", de indnstlii're vn miCitaite macht , die samen met de °vetheid 

de gang van zaken bepaten in het Westen en daal ► ee de hele welerd. 

Hij heeft het vvv/ het mititait-industtied cemptex, wait/in de Wiaugsheten' 

en de 'Samenwelekende Rijken' endel ven hoedje speCen, Jodat deze twee machts-

beekken etkaal in stand kenden en van eekaan pleiitele ► . 

Ars het tege/ vette epdtachten hecit is dat zeel welkom, komt het bedlij5s-

reven met nieuwe wapens dan :neten de 'Oettegsheten' niet natateil de absotute 

,:poodzaak van deze technische vindingen tv 'bewijzen'. Ze is een eollegsecono- 

mie nvedzakefijk, dat houdt fege/ en endeueming in reven, :e is ook een vij- 

and needzakefijk, en ze hee“ eet. de vijand een vijand, en ::o kan de bewapenings-

wedrrep deelgaan... 

OnCogen helpen vaak ecenemieën cp de been. Pil is een iCU:  dat uit de geschiede-

nis blijkt en mu neg gefdt. Welkteesheid is vaak een algument voel. de °vethe•d 

('Nl de wapenindust/ie te venevekemeil. em niet at te klitisch te Zijn tegenovek 

bet teget. 

Knittem, het mitifa/isme, de Ramlindust/ie, en aftes wat dant maa/ bij hangt, 

en dat is heet wat, is een teute "Telen valt klabuten". 

fee. mensen die tegen mochten st/ibberen kijnen het zwaa• te vekduten want: 

'ze gaan niet met de techniek wee', ei JC 'endelmijnen het ondel ► e ► ettklimaat', 

rij  ze 'btengen de veifiaheid in erevaat', ei het is goed voor de wekkgetege ► - 

vid'. 

Hoe moet je aCs simrce 	-iensje f,'gve 	leeu cpkiken? Hee is het om 

satdaat te zijn? Hoe is het em ats welknemel aan de bewapening mee te wekken? 

Wat ware mensen vtaagt het industtivet appawat? Moet je je oevoetena maalt 

vetdkingen o5 woldt je ronduit kwaad? Hangt men een vijan4beetd aan o6 ziet 

men in dat wij allen op Aalde dezer de mensen zijn? 

Wij bouwen een muuttje ten teken van de medewetki ► g van de Betonherten met de 

bouw op Woensdketht. couwmaatschappijen :ij', bezig beton te stokten vaak de 

silo's van de. kkuis/aketten. Wij weten dat de kmuislaketten niet nedig zijn; 

niet militant  ttoodzakeli.jk. Wij weten dat de meetdetheid van de Nedeitlandse 

bevolking tegen deze dingen (.6. Toch schijnen ze te komen. 

Het is belangkijk dat de aandacht niet alleen op het legen getieht is, maalt 

ook op de bed&i.jven. Het muultje is een stukje Toten van Sabyton dat neekge-

haald moet "ten. 

ne.02.16,.61.,, s kt 	 . 



Betreft: Maandelijkse blokkade te te Havelterberg. 

Op 6 april 1987 van 12.00 uur tot 14.00 uur vond de maandelijkse blokkade 

van de toegangspoort van de Amerikaanse basis te Havelterberg plaats. Ditmaal 

werd daaraan deelgenomen door een 15 tot 18—tal aktivisten, waaronder: 

De demonstratie verliep ordelijk. Uitgedeeld werden een pamflet "Op de wip" 

als bijgevoegd, en vredesaktiekrant nr. 25. 

Als ludieke aktie had men een plank meegenomen waarmee "een wip" werd gemaakt. 

De aktie werd om precies 14.00 uur beëindigd. 

De DI1-3--7 

RIJKSPOLITIE  A NSEN 

DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE 

36 / 87  

16 anril 1987  

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. BOP 

's-Gravenhage.  

nummer • 

, datum • 

670424 038 

»JE 2 2 APR.1987 

cf4) 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 
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370424 038 
• 	Op de wip. 

Gorbatsjov heeft aan Reagan & co. het voorstel gedaan om 
alle middellange afstandsraketten af te schaffen in Europa. 
Men kan zich afvragen of dit voorstel echt wel met enthousi-
asme wordt ontvangen. Want zeggen de heren: 
-Heeft de USSR dan geen conventioneel overwicht? 
-Hoe zit het met de korte afstandsraketten waarvan de USSR 
er meer heeft? 

-Kan West-Europa dan wel op de USA vertrouwen bij aanval van 
de USSR? 

-Moet Engeland en Frankrijk ook z'n kernwapens afschaffen? 
-En het is niet leuk voor Reagan & co. dat Rusland met goede 
vredesvoorstellen komt; het klopt niet met "the fact" van 
Reagan dat Rusland "the land of evil" is. 

Maar men moet wel iets terugdoen op deze geste; of begint 
al het geonderhandel&gepropageer weer opnieuw? Zo kan men 
aan het publiek het idee geven dat er iets gebeurd, maar de 
resultaten zijn nihil. 
Het kan ook gebeuren dat West-Europa protesteert, omdat ze 
met de kruisraketten en de pershings liever de koppeling 
met USA willen houden. Waarom moeten de USA en de USSR alles 
bepalen? 

De USSR & USA hebben beide veel aan de huidige situatie; 
het zorgt voor een vijandsbeeld die handig is om het in het 
binnenland rustig te houden, en het kan een geweldadige bui-
tenlandse politiek en inmenging rechtvaardigen door te wij-
zen op de 'slechte' tegenstander. Het leger kan daardoor 
zichzelf in stand houden, ondernemingen kunnen er van blij-
ven profiteren! 
Dit laatste geldt minder voor Rusland omdat de industrie 
daar geen zelfstandige macht heeft. men beweert daarom dat 
Gorbatsjov het voorstel heeft gedaan omdat de bewapening 
teveel van het industrieëel apparaat in beslag neemt. 
Het kan ook zijn dat Gorbatsjov en de zijnen niet zo mili-
tairistisch ingesteld zijn, en het 'vijanddenken'te dom vin-
den om er hun politiek op te baseren. 
Er is veel onwil van beide kanten. Ontwapening betekent voor 
vele heren het opgeven van macht, en wie heeft er ooit eens 
afgezien van macht zonder dwang? Hoeveel ellende is er niet 
veroorzaakt door mannen die middels een kunstmatig opgezet 
vijandsbeeld, door strijd tegen de zogenaamde 'slechten', 
moord en verderf zaaiden tegenover hun medemensen? En zo 
nog meer macht verwierven? Duizenden jaren geschiedenis is 
de geschiedenis van deze machtsverwerving, en duizenden ja-
ren van hen die er tegen in opstand kwamen! 

We hebben een wip gemaakt met een Amerikaan en een Rus erop. 
Soms is de Amerikaan boven waar de Rus zeker een nieuwe 
technische vinding of een nieuwe lichting soldaten of een 
nieuwe stel kernraketten tegenover moet stellen. En dan is 
de Rus boven, waar de Amerikaan zeker iets tegenover moet 
stellen! Een gevaarlijk spel; een volwassene zou eerst gaan 
nraten, maar deze heren kennen alleen militaire antwoorden. 
Wanneer komen ze eens van hun wip af!! 



DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE 

nummer •  50 /87 

datum :  13 mei 19 7____ 

RIJKSPOLITIE  ASSEN  

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. hoofd HOP 

is-Gravenhage.  

kcp 870515 U b 

c112,1% 1 4 ME! 1987 

Evaluatie: 	 Datum bericht: 4 mei 1987 Bijlage(n): geen 

Betreft: Maandelijkse blokkade Amer. legerplaats Bamelterberg. 

Op maandag 4 mei 1987 van 12.00 uur tot 14.00 uur werd de maandelijkse blokkade 

verricht voor de poort van de Amerikaanse legerplaats te Havelterberg. 

Bet aantal "vredesactivisten" was kleiner dan ooit tevoren, namelijk negen. 

Er was ditmaal geen ludieke actie, of zoals 	 zei: "het ludieke van 

deze actie is dat we geen stunt hebben." Aandacht van de zijde van de pers 

was minimaal; kranteberichten over de blokkade blijven nu afwezig. 

P 

bai Afgezien van het feit van de blokkade was er geen enkele aantasting van de  open 

re orde. Ook werden er geen pamfletten uitgereikt. 

De DIRK 

91' 
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Â De .'•vredes-activ istenniiÏ4teïtetn 	 in Havd terberg. Met de hamers die zé bij zich heb-.  •-• 	 • 

,,..terberg . Ze protestereniied4 die orij jaar de trein van ' • 
blokkades tegen de aanwezig- Steenwijk naar Meppel liet 

 hitteepen*ZtilOtleg l50'': •beitileegest Msett,., symbolische • !!!, !11, 	 „ 	• 
het vankernWegenstuNetler stoppenuit protest tgen' de 
land, de ttgitsi#t 	 van de giMisrkke 
k tt 	dre' lit en• , ,de ten fkkstinit:blij«. doorgaan 
uit dik:had gelePeninternatioJ. met de ,  blókktideáJ De boetes 
itale_wapenwedlom; die de 	hij na iedere arrestatie 
réld in gijtelinètiotid0:"iietts ,̀:  krijgt, betaalt hij tiittiiotsfo;
teken gearresteerde activisten • le overwegingen niet. Onlangs 	, 	• 
hadden filaitiehátnerihijiièh; oordeelde de kantonrechter 
Waarmee ze „een. symbolische dat hij een ̀boete viinzegiggiilE.• 1. 
deuk wilden slaan in het "Eh,  den :alsnog moet 
penweilleopderiken". 	stiffitgin#tegérdeititkjrán: 
Lei4gr,Ván,,de'gicitevberdes is hereen.. - 	' 	• 	" 	• 
de Steenwijker Han Horstink. 
Hij. nam het. initledét'Oer:de. Ook de andere activisten zijn 
eerste blokkade Ven de Amen- niet van plan om een eventuele  
kaánié• leger-basis, 	•boete te betalen voor het ille- 
vembervanhetvorigaar.tór,.: - gaal betreden van 

werd gisteren voor de 004- Een van hen, Gerrit Pol 
derde inas' gearresteerd op het Uit het 'Friese Pinájti4 zet'Ok 
terrein ' van de NAVO-basis . , • • IttiOrt.'451t■ede','Mat'eOtiggsee 
Tweemaal eerder bracht 	ro had laten gaan: ,,Ik kan en  
een lllegaál. bezoek . aan de wil geen hbete betZlet. Dezaak  
Amerikaanse militairen in Ha , 	.*OO.70'cOr wij opkomen  
velterberg, de laatste maal ver. mogrij 1 genoeg  eg om eet! g!yarl-, 
Tnnmr1 alc SInfortrle*o 	 PPTI1CC 

k 



RIJKSPOLITIE A ssm  

DISTRICIS INLICHTINGEN RECHERCHE 

nummer:58  /87 

 datum :  3 juni 1987  

A/9 870605 1641 

„late - 4 JUK.1987 

ca) 
b. 

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t—a-1r hoofd. BOP 
's-Graxenhage.  

Evaluatie: Datum bericht: 

Betreft: informatie m.b.t. BIVAK aktiedag op 27 juni a.s. v.w 

Bijlage(n): ;;21  

.b. Havelterberg 

Bijgaand doen wij u een pamflet toekomen van BIVAK, 

militaire basis te Davelterberg en over de aktie op 

Dit pamflet wordt momenteel verspreid in de omgeving 

handelend over de Am. 

27 juni a.s. 

Steenwijk. 

I) Tenzij andere rubricering vereist. 
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21 JUNI 
WOENSDRECHT IS OVERAL 
Woensdrecht, 19 september 1986: 1500 mensen jong en 
oud - blokkeren de luchtmachtbasis en verhinderen hier-
door dat er die dag gebouwd wordt. 
Amsterdam, 1 november 1986: 12.000 mensen demonstre-
ren opnieuw tegen de plaatsing van 48 kruisraketten. 
Het BIVAK gaat door met haar akties om stationering te 
voorkomen. 
Ook via de DOE NIET MEE kampagne, gericht op 
besmette bedrijven. Het meewerken aan de bouw in 
Woensdrecht is verwerpelijk. 
Op internationaal niveau lijkt het politieke klimaat zich te 
wijzigen ten gunste van het terugdringen van de kernwa-
pens in Europa. De NAVO hoort serieus in te gaan op de 
vergaande voorstellen van Gorbatsjow. 
Ook de Nederlandse regering moet hiervoor eigen initiatie-
ven nemen. 
De vredesbeweging houdt onverminderd vast aan het ne-
men van eenzijdige stappen als start voor een alzijdige 
kernontwapening. 

NERGENS KERNWAPENS 
Geen uitbreiding van de kernwapens, zoals in Woens-
drecht, maar verwijdering van alle kernwapens is een 
noodzakelijke en billijke eis van de vredesbeweging. 

Géén kruisraketten in Woensdrecht en afschaffen van alle 
kerntaken in Havelte, 't Harde, Soesterberg, Volkel en 
Valkenburg (Z-H). 

't Is maar waar je voor kiest 

Jaarlijks verdwijnen uit de schatkist miljarden naar de 
oorlogsindustrie. Dit geld kan niet meer uitgegeven worden 
aan onderwijs. volkshuisvesting, zieken-, bejaarden-, ge-
zondheidszorg, sociale uitkeringen. welzijn. werk, enzo-
voort. 
Op al deze posten wordt al jarenlang sterk bezuinigd! 
Waarom gaat de defensiebegroting nooit omlaag? 
Alle groepen uit de samenleving kunnen op deze dag 
duidelijk maken waar zij voor kiezen. 
Voor kernwapens of... ? 

41 
Ati 011  stS 

gh OV. 

Organisatie: BIVAK 

Het BIVAK (Breed 
iat ier voor 

Verdergaande Akties tegen 
Kruisraketten) is een 
overkoepelende organisatie 
van die vredesgroepen en 
politieke partijen die zich 
blijven verzetten tegen liet 
plaatsingsbeshat van 1 
november 1985. 

B1 rAK-akties zijn 
geweldloos en openbaar. 

Het BI l'AK is gevestigd in 
Amsterdam. 
Adres: Postbus 11489 
1001 GL Amsterdam 
id. 020 - 24 971' 

Voor de onontbeerlijke 
financiële ondersteuning: 
giro 5620180 

Rondom elke basis 
.fitnktioneert een regionale 
organisatiegroep. Elke 
basis kent dan ook eigen 
akties. u ►estemd op de 
mogelijkheden ter plekke. 
De koiirdinalle ligt bij het 
BIVAK. 

Uw basis vindt it op de 
keerzijde. 



w. 

DE MILITAIRE BASIS 
Wapensysteem: Lance van LTV (Linco-Ten-
co-Vought) Corporation. 
Aantal: 6 lanceerinstallaties. 
tostprijs:f 80 miljoen voor 6 lanceerinstalla-
ties. 
Bereik: 110 km. 
Type kernkop: W-70-1/2 met een kracht, 
variabel tussen 1 en 100 kiloton; W-70-3 
kernkoppen voor Lance (neutronenbom) lig- 51,t.r*r 
gen opgeslagen in VS. r 

Kernopslag: depot met 42 kernkoppen bij Darp. 
Onderdeel: 129 Afdeling Veldartillerie. 
Commandant: Luitenant-Kolonel G.J.C. Claasz Coockson (maart 1986). 
Bijbehorende Amerikaanse onderdelen: 8 US Army Field Artillery Detachment en 128th Signa! 
Detachment, totaal personeel ± 100. 
Nederlandse bewaking: 434 van Heutsz compagnie in Havelte. 
Bijzonderheden: in 1985 is rond de site een nieuwe prikkeldraadomheining gelegd. waarbij ook een groot 
aantal bomen is gekapt zodat rond de dite een beter gezichts- en schootsveld wordt verkregen. 
Andere onderdelen op deze lokatie: in Havelte is onder andere 47 pantserinfanteriebataljon en 43 
afdeling veldartillerie gelegerd. 
Taak Lance: ondersteuning Eerste Legerkorps in BRD: aanvallen op kommandoposten, logistieke 
onderdelen. troepenkoncentraties, transportonderdelen, verkeersknooppunten, raketinstallaties, voor- 
uitgeschoven vliegvelden. vaste luchtverdedigingssteunpunten (radars enz.), bruggen, aanvoerroutes. 

HET VERZET 
Havelterberg, steeds meer objekt van aktie: 
- iedere 2e kerstdag: al ruim 10 jaar een massale vredesmars 
-- augustus 1981: honderden mensen vormen een 'tapijt' voor de poort 
- zomer 1984: een langdurig vrouwenverzetskamp bij Havelte 
- juli 1985: Is 't hier oorlog? beëindigt hier de alternatieve Nijmeegse Vierdaagse 

1 november 1985: aktie Noodrem in de trein Leeuwarden-Zwolle 
- 23 februari 1986: de 'Stars and stripes' worden vervangen door een vredesvlas 
- sinds begin november 1986: elke le maandag van de maand een blokkade. 
En de strijd gaat dffir. landelijk én in je eigen omgeving: hier in het Noorde& 
Want... Woensdrecht is overal! 

• AKTIE OP 27 JUNI 
Manifestatie met brood en spelen. 
Ondersteun het verzet tegen de militarisering ook in het noorden. Doe mee met de strijd in je eigen regio. 
Het komt niet alleen aan op de aastallen. maar op onze strijdlust en kreativiteit. 
We laten ons niet zoet houden met het brood en de spelen van de machthebbers. We houden onze eigen 
maaltijd en kiezen onze eigen spelen. 
Spel en muziek voor de poorten van deze basis des doods. Samen delen we ons brood tegen de 
konkurrentieaanwakkerende politiek vanuit Den Haag. Kom daarom naar de manifestatie en neem je 
eigen aktiewapens mee: brood, lekkere hapjes, drankjes, spandoeken. toeters. lakens en verf, muziekin-
strumenten, je fantasie, strijdliederen, krijt en alles wat je verder nodig hebt om de waanzin uit te 
drukken van de militaire uitgaven in deze tijd van keiharde bezuinigingsmaatregelen. 
Ook noorderlingen laten zich niet belubberen! En, o ja... 
...vergeet je vrienden, familie en buren niet... 
filivelerberg van 13.00-15.00 uur: Manifesteer jezelf! 
Meer info: 05210 - 11413 (Han) en 05197 - 1694 (Sara). 

icERMWA Peet+ oll)L41, 

I. 41l.k401Pttizur 
lf. 4lt . ft ion 6 'Ira 



1-le ro é r 
l1 e 

atiti:on im;;;.,e gt.sil' r,lr"éel 
-14'11 

e:tyi 	 ?.V.onl'90;rn-'^Big.±.fi:; 1'1."Wk-  
'é 	: 

el;e- ':,krij" 	 2  7".":..." 



-  

\msierd tm I'-november 19_x6, 1' 000 mensen:demonstre- 

NET 
besmette betlrijten liet; 	 „ken. 
Vt pensi recht "ti 5eruërpell^k. 

p 

11s;1 

 n., 	ro 	
• ,••  .?Att:° 	 " • huurt serteus m te aan op (Ie 

an 
ok dé';Nederl tndse regering moet 	 v  odi,„ eigen eiti itie-  

tiT neme n 
De 	gSbe,"wegi, 

fl"Jg 	 lkijditë. 

rec 
•• 	 • 	 • 	 • 	 , 

rmoontkeitike.tit: In4J,Ke 	 vrede-  spOrwe 21112 " 

- 	 . . 	, 

-Ctrait' 

i uur: 

?oM!E';.'"itrë.""'otitifit. 

itnanttoi ,20.# 
naar je or iést 

Jaarlil s terdt.t)nen uit de schatkist mil^+rden .n aar de' 
oorlugsindustrtc Dit geld ka n nie t meer uit'^gegeten 55Qrdf'n 
i n tenders, il volkshuisvesting ,:ielen ?be) aar en ge- 

• 
5 tuurt 

al `tdeie 	OsterE. , Ordt.", ;:i I -W0.1;.!:4 -11.éj7k -.1ë2ï.ïii-yitl 
t rom 	 ái.dé:vd'fënsièiietifotiiiit'lioOit':•'Opliazil).;: . ,  

egroepen' uits.:de''.-.samenlevina,, ,.., unngn- op : ter., dip... 
.dciijk -h144:r.'éiiJ,w,aut:-..ii  vyi:i.-.'kre gir,.. 
or,„,t.,.towa ;.„-grks.0 



DE .,  MI .... 	.. „. 
.. ■iyaiieng■ siéerá:'..,,E' 	V.--,(1.. ingo4 

co-:Voeglid 
 

koanti
D

lli:.1 4;:,1:1"1:,. Ii....02:?.1::t11ri:; ::::) 1!"'" t:::(eS ;  
i 	:' g 0 4t!iIjiiéf;0',-:.6:P:jj*gri',nma ... 	,.:.,  	.„... 	:-..: 	4 	:-, 	... tiés•••: 	: : - 	• --' 

ë ••••T■ iii.,.. l(eë.i.ik40 	1 :. 
átiiki,.,:.i .  i: 	 ..,.ga.gm._:;:::::m.P.,.::::._ 

.•:-13.1sii.•_. 0;.',,I,n.,te. 
variabel`  ' ... :t1%4kir; .., 1 -: en - .1-Qt kr101.01: ,:',: 	:4 . .. .. 	. , 	, .•:.,-. •:fl:ne-. ','si4..rit .-- 

::v7■»,,,,t; kernkibpri"`...-0(k,'.;:IL,nliggl,nettron- t om ,',..7'..,.4% 
ken -  opgeslagen ,- In: 

	

,... 	..: .,. 	.,.. 	...„ 
kë.ffinpilwg.' 	01gt.-:...kernkoppen .- hij D arp. 
00000 	:deyiiji ::.":.',VHg! ai Il..11i..yé-..:-. 

. -.(.`<iniinindáiiit". 	.eëti4fii- 
.

9:1.9115.1, . 
	

'  I t,z, 	inn,a..4'::.-1986.-Y.. 
Bilb-Cia*éne,, I4OCIJk:aáii,70:- 2*0•40e.,..gn 	-,iliï 	I-:I.:'.0iet■-..j•-. -.P- t:,!bn.■e-ni:....n •----.ƒ:[:28t i. 	n2'..no .x 

..., Deuicinilent•401,:aW ,;,inern.ng.;;:eI, :::it.A.0.-- 5.,  
N 	

_ 
. 	!ialld.,,..'O taMikliit.,  -'414.-j:I.;II1'.::'. -Ï-.1t tli t il..ennInntIIIi..,.  

giedjiiildákkiá;; iiii4t.e, .-,'is ..-■.-:-;,;iii0::.'0 -sj!.4:é.ri :i.i)40!:ië ,:501-4g1.0 , ,■-;inriinn:11 ..,nt., T,nifvolluljged. -‘k-aa.hij.nikga -grnoj.-_,  

	

, 	, 	 . 	_ 	..... 

AndéiT:;:iiiiiirifeWii.:'6»,:dékélijkiktig:. in J1,kly!:.JS, , ,j.? ondr- ,tr!(,5 ■-  . .. i.,  ,   „..,,  •   ..:  

 
want ;t1 , b:SzI:eri ' is i.e!0:11;' ..26diri."."::,...611'd de ' date-e en e7.,  ..., '.sle ter 

 .- .!-........'.1.<?Illt.:;-:°,1f.,;Il'i.:.1(5;°'ilti,;lé:?rif'ril-,itil‘k).:t.ïjite.':bk:,.!Fijiit).(1.,:,1e,"'n: 4,... 
áfdelii)'is, giI4Y('llijI'rk1-:''5 1 <gf'r'd: •-, :i. :  : 

Gerstti : 
,:, •-- '' .. . • - • ' - . • - • 

Taak Iliiëiée b '::::'..ildOt:stelltiirtit.:-:-_. --: 	i.gr1:.or15 ,,•. 1ri,..BRD 	i 

	

1  n 	

triyálle,i ::00:::::koinAl33;i)d -dOtisiC:111;..; . : il("gitit:Íl i..e.  

i i
d
ebru ggen

.-.:« .... 
' dl :-..,..i..--..i :*nknilectitr aács t l 

	

i,Ir:ti i::::0,1:3: 0-int::::::::!: 	tk ...; .""ktiii0I,1 1;04=-» .-.11 ',.il 1̀ 0 1 .$.,!", ,i ,1?,..!.. % 0 )' t) -: ... • ?n:r4.4jot :.)i;ii' '.; I:(;-ie;<;;:é: :i.ék:hi ‘'. 'nNte.'.:..1'011. ■.:- :-. -r:.' ..1.-..g',..d. ■̀...gi1112',.S.".,I nripnii  1.,,,'il'J:é41;:i  i-:• .t,p-?), ' 	....,i9  o v.„9r, r u 	 .., 

tiáveltOtbe,r steeds meer ., 
n 	

t 

	

 r„.., 	., iéde...;'2 

	

.. 	. 	 ,,-tn..1,-, 	II --.-.n -::.!y! .. e,.. 	
,een 	

, 	c siï 
. , ziu-  Lty.stus .....-- 	 '' "- - 	 iii,,,,ciïr.fil'..t1: g.11: 1..4  -..)' 	.. 	poort;;  

'1)6l3iii,,l,é.5.,ii;:il.:',11',er-inii',;, ,neri..._,Ii;,I,zzoli1)1?:',!:...ty,iiti....,  t,,  ei n 
lult 	

. ri....e,::  ,:t2se  itiitiëi-:.',"I'.:$4 
-...:1S,5 f:i., s ... 	- 	forri-,'!,..;n110„is....1)el..k2...' lini.ti-1..., ))i;r4 .e<"1iii:L?'5.[(i;,... 1-2i-d ...e, n-,-..:Z.,,,,,j1.."...0:'11:.ée:„,;_i  „ ,re''de : ,:,'::::: 

ij 

...11'!;•,.....b"cril'.ill:';-eir..:'.31519-..:ki4 .'',.';.!1 ,1--;I,,,:0 

 

;.1.,..:j .'ili:il:.. ::: :1;--...,i

,,c'  

i.l.'tisil;ec'l;,..',•:' ,  ...'0 ,r:.tg.:',, 

‘ 

i)., ;.i. i\:,,,.1-tf'e•-..1..„..!-,..2,-irt.."1431d.  `.,:_`)r.3  .1:, .1 - . t;'  ..;,, e' l !.. 
Naorden ` 

 '..'1..,...''''..,..,....:i,....diium'iz0j09'. ' I-  --...=  

	

d 	Ïiifori:11-".ó.vg$: ::-- -2. 	 i:.*:1...,,iii..:,•je : .1-t40.'91„... ,..., -  
Itlitt 11-4,`-'dtke -''I19.:1141 	-;•3-i.'....•::::.::::.̀."Ïj..::.'hiëi.jn:,'Titl........., En dé'mí-1)0.,.....,` .:-,.' 	iij:4i-ii!. 

	

..ánt.;' 	r ' g).  

E :4-:   
0 :(il-::1)si4Mig , ta, ,lit 	<#..:,.oglelii-... 	 , 
pitgep;!0:t.i..:.:40.....,tey.,t-L?"!!:.;g::ipiij41,:loyAgg,00k-.- nji.,:.,e,k000" !:.'n•.::::poe - iiic,;:oyo,rt.r.è'gr.1)0 ,j0::.:i 	11...!Onzt.,1,,,J o 
14e . '1 ....iii,,-...piti:::01 .e.«174-0--,....0 .4-2- --4110:1,41:6:::: ,-iitá,-.0,:i 01 , -,...-dt,J2é?,.:(tiyirkst, eri-1<:tenfi'datit...:': ,. ' 

,k.. e..,:latgn:i)'0.:,;9 ,.ij:"..0...017t410i'lii,,)) ,:t(:;'hr060,-0:0 ,..ij:0é,,nr4'if.j ,:d0,.jillii:efiliietiiiér .,-.Y..M.e.-:. iió.idéfi onze ei gen 
ijiaalti;ti...:0£"kiigze,nt:•,iii0,-0.iitz-iM,.:}1.itl0:- 
Sigi  en.-•. ínpv.i0: -.;yporidg-4 -pég t.,-(.rfl'I-'46 -;:-,0e-1 	 opel$: 	:0..nn.  ikelen:' wk...,...04:,;,:hrn i>d:Iïién:.7de 

	

, 	. 	. 	. 	. 
?t1. 

kt», 1: Lij' réhl ie;ilffi ■'i kie.4-é,tïdeOli ti ékj'áhi:i it 	 01'' •. -i,:itgiiii .-..n:3.1'íié ' ..in»ifiétiO-.1:n.f,.nr‘:7:iitáe ..,.  
eigenn .•;11:i.itkk-,iper ..i::: ,!ni..é'.jïrt-00,.jol:,:tglirá .,drankje,  p4:ngïJëkénJ-'t,:let,t. ,; -,iái<gis,, ri,..;étt. .•inaiékiii;.: -. , .. 

	

.-t.t-yn-it.tntg.n.,; -„j0....„..I.OntitJ.);.S.-í.filid,tig4t.01i: tilt e is - all è-;',,v.a 	4tot:;! .100ig:'•-:*11.fik•:.:(iriy ,:.00,1,...±1,:tiiïi:t1,3iiie",. t'ë- 

	

!(gn  ,,,,n  ,i.,,,mji;..„115,,,,..„. (40‘,,J1: ,.1 ,00e..t lid-. - 1 .p !v„.,,kggrpm:  e .. netunlitnnesnláatté,$).,elen -,.-  '' 	' 	-.• , --- - . 
Qok.':r...ntc.igijiii..■,',en'0,,i...n:?kj0. .",,nie.t;:hiJfiMiét0C-.. --.Eii.:'..•;0j4;:. 
.,:i. .ei.g0..-,.jé.1-i0iOí:fij"-:i:iijiië::.dn •. :tniiti',-;.'ágt -..,; .:,'• 	.-.'' :' 
1Insiiiirlii .g; x z4n. ::-.42007 ,1:: -(.1().?i3:nr.-;-.--Niiinife00-.:.':.0zèl ,_ 
kl'er: -,in1-.9"......0SL'..t0, ,i.' ,7414.13.50,4';i .ri) :.ek'ij:34'0... ,':1'694;::t Salt't 



kt 

een beeld van het 'gelien':ddilfilnèt te.m#et., :orden - - twee ,Itanittenlatiphis' bij dit . 	, 



	

-- ':, 	 • ''',"•••"."^‘`"?'..""'"' 	 -",•••":">..±..•?.,,!•Mw.y?!...,,,,, 	 ›,•••!...•-",-,...,,,,,,,,,,,,....--..• . 	 -•• ...... 	 ..... . 

	

. - 	..•:::,:-...j z.... ;:ti',,t,i-:,:,,,.- ' : -.:,::',g,-..:_-. . .. - . _ ,,, :.- ..-...-..:.:,.. .: 	. , . 
• , 	

<--• ..::::•::'"-::::•••:,.".1,.4-:"..".",t2,u1n
-"
.1.:,;':0.::•.:-k' 

	

., 	...:,...,,.,...,,,..,.:..:.....„?..2.:........,.......,:<:....„..:,•,..,..,-,;:,-;.:47,:w:::'.i.........,... 	'''''''''''.":''''''''''....' 	 ''.›......'-'::;-.E' .1'• ' ': ':::::::<'''' ''':'.:. 1'.''''''''. :"..."'.--:  . ....::.:. 
. ..... .:.::;.-:..,.

..3„::,,,,,.-<:-::::::•r4'.:,„,.....n ??,,,, 	

:::',,-1,-,:::'...,:W.:-.-, : -:::,.'.:.,•:::::-,:'-g:'.: -.,,,:- :::.-- 	• •. 	.:.,..,.._•••,:_-..-:.:-:::: 	.: 

	

.:,:...?.:%: ..,- ,-.,.....,11.....7. ,,,,,,, 	S., 	,› 

.,,. ,,,,,.:. 	

•''''''''''':•.::.".....,,,... 

	

. 	 '.......,.....,.,.,.......„:,,,... ,,, 	 ,.,....Ï.,,..s.e....,:to.,.,  

<:P "'!:".:-Nkfity,',:• i-,-.,.:0....,.., ,  •',:;•....,,-...-•......,.,,,......,.., 

:-.• •••,• • •:‘':,g -i , : ::: : •-:::::::',...;: .'::::::Qi,.:';:t. ••,,, 

Z*3,:::. .,,,t... ...,..H.,..,,,,, 	 ' • 	 ' '-""---".: -.. ,.... ... . , 	 . 

• •:,:•.,...,... .., 	 . 

•..:;:-.P."--.•••....,,,,, ,.... 

.• • 	 ï 	 • 	• I 

• • • 

7Ü710 059 

   

   

   

pkoipst actie Haveherberg viel tegen 

De Landelijke actie van Bivak (Breed Initiatief Voor Ver-
ergaande Acties tegen Kruisraketten) is zaterdag tot ver in. 
e middag zonder problemen verlopen. Alleen bij de basis 
7oensdrecht kwam het tot drie blokkades en zeventien arres-
tties. Verder was de opkomst in den lande niet groot. Bij zes  

(nucleaire) bases in Nederland, waaronder die in Havelter-
berg. werd gedemonstreerd onder het motto Woensdrecht is 
overal: nergens kernwapens'. In Havetterberg werden enkele 
honderden demonstranten verwacht, maar er kwamen er 
maar rond dertig opdagen. 

g 
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et vredeskoor uit het Friese 
tenseradeel .  _bracht protestlie-
en tijdens de demonstratie bij 

merikaanse basis in Havelter-
g. (Foto: Peter Kuiper) 

lAY,2.TER13ERG Vredelie-
de  volwassenen 
kinderen met ais decor de 

-wrik*** tags in &weit« .  bilSodite.Dat was de actie 
vredéiogkisten zaterdagmid-

; taille!~ en- -drie uur hiel-
% irchlin.*Ijdtege.n.dukernbe-
pening4gnelleavazonderdeel 

entailadelakeddemonstratie. 
allohaZetrin.-ens land die ook 
ar lete.j..rogdaken hebben met 
• betvapdning werden acties 
kouden, jija een recreatieve 
ndelinglrwarnen de zestig de-
*streed:en aan bij de 

in Havelterberg. 
,ordveërder ,f. Scholten van de 
ksporidefrjoernde het een voor-
Adige40/40- Geen onvertogen 
Jrd, 	;dation:ook niet an- 
rs, 	bet -om een vredesde- 
mstratle.okat. met als thema 
aode,den -opelen-," zegt hij. De 

•actzee rffwerd zater- 
gebonden'  bij de basis in 

Insdrecht 
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Evaluatie: -- 
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okkeiters werden niet gesignaleerd. De indruk 
' 0OPrt'ág`zPráált zou kunnen  zijg»  onderling. 

Bij-snelle- aankomst bij de poort werd direct    
stoken. Ook werden een aantal poppen van stro voor het hek neer-
gezet. 8n bord, met opecbrift:"we zijn even weg,xnaar komen terug" - 

werd. tussen de

keidradenpoppe

n  gezet. Het ezelaohap verdween te voet in 

 

de bossen rondom de. site • 	werd. "omsingeld." waarbij enkele prik- 
werden  

zij op zg. vërbod.en grond te lopen. Na overleg met justitie werd 
aanhouding bevolen. Gezien het tekort aan menskracht lukte dit nie. 6°  
De groep-kenne lijk beducht vooii arrestatie- trok zich terug in de 
richting van S'beenwijk,waar zij zich aangenaam bezighield met zit4 
ten in de schaduw. Na pim. 3/4 uur 

 _ 
 kwam menterug om de poppen en 

 

zou zi jn. 
'en 

nnto.t,;,40  te hrlen. Trrntdls had justitie bevolen 	tot arres- 
tátIe--0170X": 	 lang 

 de deelnemers werden herkend: 



RIJKSPOLITIE   ASSEN  

DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE 

nummer:  80087 
 datum :  10 september 1987 

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

's-Gravenhage.  

Evaluatie: 	 Datum bericht: 

Betreft: Maandelijkse blokkade te Havelterberg. 

Op maandag 7 september 1987 werd van 12.00 uur tot 14.15 uur een van de 
toegangswegen tot de Amerikaanse lergerplaats te Havelterberg geblokkeerd. 

Aanwezig waren ongeveer 25 tot 30 activisten. 
Door de activisten werd de basis "ingepakt" met zwart landbomplastio. 
Dit plastic werd aan het hek bevestigd, alsmede aan de toegangspoort 
tot het hotel van de basis. Op dit plastic werden diverse leuzen geschilderd 
zoals: YAM go Home, Bb Fbrger, Het lager leger 0.a. 
Ook op het wegdek werden leuzen aangebracht alsmede het Ban de Bom teken. 
Ook werden door de activisten een zevental verfbommetjes over het hek gegooid. 
Deze richten op het terrein van de basis geen enkele schade aan. 
Er werden geen aanhoudingen verricht. Het geheel had een rustig verloop. 
De indruk bestond, dat een aantal activisten waren uitgeweken van het REFORM 
gebeuren naar Havelterberg. 
Een aantal van hen waren actief tijdens het Reforger gebeuren en lieten zich 
nu ook gelden. 

De volgende personen werden tijdens de blokkade herkend: 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 

200A5BM 



In de pers werd. slecht summter aandacht aan het gebeurde besteed. Ben foto van de inga- 
pakte basis werd afgedrukt met een klein onderschrift. (zie bijgevoegd bericht). 
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epakt met p1astic 
.4 Een dertigtal vredesactivisiten • 
heeft gistermiddag een groot deel 
van de Amerikaanse legerbasis in. 
Havelterberg een tijdlang inge-
pakt met landbouwplastic. ,Jn-' - 
pakken en wegwezen" luidde de 
boodschap van de actievoerders, 

• - die met hun actie die boodschap 
symbolenerden. Het plastic werd 
door mi ritairen verwijderd. 
De actievoerders hadden meei 
pijlen or gun boog. De maande- • 
lijkse bi 'rade-actie was ditmaal 
ook geri. .z tegen de Amerikanen 

• die Nederland doortrekken op 
weg naar de NAVO-oefening Re-
FotGer in West-Duitsland. In het 
kader van die oefening vertrekken 
volgende week 2500 militairen 
van de Joh. Postkazerne in Hevel-
te, die in Duitsland als sparring-
partner optreden van de Amerika-
nen. De actievoerders 
protesteerden ook tegen deze Ne-
derlandse deelname. 
Hoewel af en toe een legertank bij 
de basis verscheen en de politie 
een oogje in het zeil hield, verliep 
de blokkade rustig. Na een paar 
uur vertrokken de demonstranten, 
nadat zij ook het wegdek nog bad-
den volgekalkt met leuzen. 

• 

• 
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nurnnner:  92/87  

datum :  13-10'87  

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. hoofd BOP 

's—Gralenhage.  

   

Evaluatie: Datum bericht: 5 oktober 1987 Bijlage(n): één 

   

Betreft: Maandelijkse blokkade Havelterberg 

Op maandag 5 oktober 1987 werd van + 10.30 uur tot 14.45 uur wederom één van 
de toegangswegen tot de Amerikaanse legerplaats te Havelterberg geblokkeerd. 

Aanwezig waren ongeveer 20 aktivisten. 

Ditmaal werd dus ook buiten de tijden om waarop de blokkade tot dusverre werd 

getolereerd ( 12.00 — 14.00 uur), geblokkeerd. Verantwoording daarvan wordt 

gegeven in een pamflet dat tijdens de blokkade werd verspreid. ( Ondertekend 

door Gerrit. Dit betreft vermoedelijk ) Voorts was er een per- 

sonenauto met geluidsinstallatie. Gebruik hiervan was door 	 aan- 

vraagd bij B en W van Havelte. Hem was schriftelijk bericht dat dit niet toe- 

gestaan zou worden. 	 maakte gebruik van de installatie door 

in het engels de (niet zichtbare) Amerikaanse militairen toe te spreken. Na een 

waarschuwing werd hiermee gestopt. Gedurende de tijd waarop werd geblokkeerd 

met name tussen 14.00 u en 14.45 u. moesten een aantal militaire voertuigen 

rechtsomkeert spaken voor de blokkade. Bekende aanwezigen: 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 

20008M 
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De onderhandelingen duren zo lang! 

Daarom blokkeren we nu maar wat langer. 

Zolang de kruisrakettenkwestie bestaat wordt de mensen hoop gegeven 

op een goede afloop. Ook nu zouden de onderhandelingen geleid hebben 

tot afschaffing van 3Z van de kernwapens. Alleen dit moet nog Acht 

gebeuren. En wie garandeert dat? 

Want net zo goed zet men ze onder de F-16. Ook heeft men vast wel 

plannen om het aantal tanks te verdubbelen. Of misschien bouwt men-- 

er een onderzeeër met atoomwapens bij. Zo is er natuurlijk geen spra-

ke van de-escalatie. 

De onderhandelingen kunnen moeilijk de vrede dienen als ze net zo 

onderhevig zijn aan internationale machtskwesties, binnenlandse 

politiek, geldzaken als wat dan ook. 

De onderhandelingen duren te lang. Daarom blijven we nu maar wat lan-

ger. Het ontbreekt bij de besprekingen aan teveel goede bedoelingen! 

Gerrit. 
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Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. hoofd BOP 

's-Gravenhage. 

Betreft: maandelijkse blokkade te Havelterberg. 

Op maandag 1 november j.l. vond tussen 12.00 uur en 15.00 uur blokkade plaats van 
één van de toegangswegen tot de Amerikaanse legerplaats te Havelterberg. Ditmaal 
waren ruim vijfentwintig aktievoerders aanwezig. Door initiatiefnemer was 
ook deze keer aangevraagd om gebruik te mogen maken van een geluidsinstallatie. 

De auto met geluisapparatuur was niet aanwezig. 

Direkt na twaalf uur ging de groep op de toegangsweg naar de basis zitten. Door op 
dat punt te gaan zitten, worden beide poorten naar de militaire basis geblokkeerd. 
Tot op heden werd op die plek nog niet geblokkeerd. Deze bl okkade werd dan ook niet 
geduld; hun werd aangezegd dat ze daar de weg moesten vrijmaken. Toen dat niet ge-
beurde werden ze weggedragen door de ME. Dit verliep zonder geweld en zonder inci- 
denten. 	Direkt daarna gingen ze voor de pport zitten waar we wel werden getolereerd. 
Daar blokkeerden ze tot 15.00 uur ( normaliter tot 14.00 uur). 

Van de zijde van de pers bleek deze keer geen enkele aandacht; voorzover wij konden 
nagaan verscheen in geen enkele krant een bericht over de blokkade. 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 
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Ook als bijlage bij dit rapport, wordt een blad met kranteknipsels gevoegd over de 
rechtszitting op 26 oktober j.l. te Assen, waarop een zestal aktivisten moesten voor-
komen voor het betreden van de basis tijdens de akties op 1 juni '87 en 1 december *86. 
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tijd bekend dat 
ge delen van de vredes- 

giumop zichzelf prijzens-
weardige.Adealen • nastreven op 
een manier 	: aanleiding geeft 
tot veel kromme tenen. Afgelopen. 
maandag Werden • wi: Weer. eeew-4 
met de neus gedrukt op een _sterk. 
voorbeeld ;hiervan.; Tijdens een 
zitting van de Asser politierechter 
stonden acht vredesactivisten 
terecht, die door middel van orgi-
nele acties hUrviiikiieriián'atoom:'' 
wapens lieten blijken; - • -- 

De eerste. actie was begin 	:• 
cenibervorigjear; teek een pace 

als Zwarte Piot verkleed over k.• 
het hek van het Militair Complex 
in Havelterberg -klom; 'Om peper--. 
noten; te strooien voor ;de mare-
chaussee': 'De . ellende was com-. !• • 
pleet toen ook een vredelievende -, 
Sinterklaas de basis binnendrong, -;,, 

 opzoek waar zijn Piet Toch viel 
,0-4k.dezé;actis. nog in het niet bij de 
-ijkansgenuile lulligheid van een 

derrionstrage,ie ie:Weee-'clit jaar 
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DitMaal ,;Warénienverklede  ac- 
tievoerders. 	met 

:plcijjjedhamem 	com- 
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a binnendringen van Amerikaanse baás op navelterberg bij Darp 

.00rwaardetijke boete voor twéë vrede§gilptivisten 
imeleetemnamnitaggever 

ISSEN — De politierechter in Assen heeft gister-
idag acht vredesactivisten die de militaire basis op 
I lavelterberg bij Darp waren binnengedrongen, 
oordeeld tot voorwaardelijke boetes van honderd 
den. Wegensertvredebreuk was tegen henvij [bon-
dguiden boetewaarvanvlerhonderdvoorwaarde-
: geëist. Van de acht stonden er twee verkleed als 
tt en Piet terecht, omdat zij in december vorig jaar 
Bezeilde uitmonstering over het hek van de basis 
ren geklommen uit protest tegen de daar opgesla-
t kernkoppen en de wapenwedloop in het alge-
en. 

1 

nis ludiek ibedoelde Sinter-
u-actIe leverde eind vorig 
ilechteSiat en Piet ab w-
anten op, maar op juni 
dit jaar werden zeven se-

- eerdere opgepakt. Zij had-
' tijdens de maandelijkse 

ikade ven debasidnDarp - 
• eerste maandag van de 
end als de BB-sireates loei-

, de slagboom opzij geduwd 
-.I inren het terrein varrdeba- 
;: inelopen. Met bonten ha-
, tjes trachtten zij diens 

belijdt „deuken kt bet be- 
ieninriOtr stom".
*eche 	Rijkspolitie 

' 
den di attrklaas-actie- 
h het hamertje-da erg 
mieren. en maakten ia bel-
:ruitten proces-verbeid op. 
, de acht verdachten, in 
tijd verterend van 22 tot 43 

waren er gisteren zeven 

V :dienen. afkomstig uit 
'albe. Friesland en Overijs-
Bij monde van hun raad.- 

; 41 mr. E.J. flotsbutzenen een 
7 j uitvoerder uit eigen kring 

beerden zij politierechter 
A.G. de Wildevanhttn goe- 

:0 bedoelingen te overtuigen. 
te laten zien dat de actie, 

t écl geweldloos waren vir-
en. hadden ze een videore- 

,y der plus monitor in de 
idszaal geInstalleerd waar-
r een gefilmd verslag werd 
toond. 
f vonden de actiavoe:rders 
t het door hen gepleegde 

• %drijf erfvredebreuk in het 
•t valt bij „de grofste mis- 
ad van alle: de vernietiging 
n al het leven op aarde". Het 

• %ruitte% van kernwapens 
tuten zij in strijd met de in-

1 'nationale wetgevingonzdat 
armeeech>„:4anoMPliid geen 
d 	 warden ge- 
bakt !nijg:Murwe:ren ma-
ren. Omdat zi) zich gehed 
Astralbaartnieldek 

edeie 	Mitst:adem 
inden nogttettr *Mietjes 
erdeed. . 	••• 

` 	• 
~MI 
Lid«. vaa Smette mr. 11. 

Drenth kon een heel eind mee- 
gaan In de beweegredenen van 
deverdachten. „Iedereen 'gerij 
om voor zijn overtuiging uit te 
komen, en daar ben ik Mijnt«. 
Als daarbij echter grenzen 
werden ovenichredenrankjein 
conflict niet de democratische 
regeis.en loop jetegen strafba-
re feiten op. Niemand heeft be-
zwaar tegen de maandelijkse 
demonstraties op de Havelter-
berg, maar bij het hek rond de 
basis ligt de grens. Het stand-
punt van de actievoerders is 
heel respectabel, het is echter 
nog niet zover dat dellavelter-
berg en Woensdrecht kunnen 
worden afgebroken, al gloort 
er wat dat betreft misschien 

•wat zon achter de horizon", al-
. dus de officier. Omdat hij toch 
• duidelijk wilde maken dot erf-
; vredebreuk een strafbaar feit 

is, eiste hij vijfhonderd gulden 
boete waarvan vierhonderd 
gulden voorwaardelijk, voor 
het geval er binnen een proef-
tijd van twee jaar nog weereen 
keer een basis mocht worden 
binnengedrongen. 

De politierechter weigerde 
vanaf het begin van de zitting 
dat er een demonstratief tintje 
aan de berechting van de actie-
voerders werd gegeven. Welis-
waar mochten Sint en Plet on-
gehinderd in • kun 
uitmonstering binnenkomen -
„Wie ben Ik om er wat van te 
zeggen als iemand in toga ver- 
•schijnt?"- maar daarmee was 
alles ook gezegd. De ireperno-
tenmoesten in debat blijven, er I 
mochten in de rechtszaal geen 
foto's worden gemaakt, en van I 
de ongeveer vijfentwintig in de 5  
zaal zittende medestanders 
van de verdachten werd geen 
enkel commentaar geduld. 
Niettemin kon ook mr. De Wil-
de wel metdevredesactivisten 

• meevoelen: „lk heb echt alle 
waardering voor de wijze 
waarop u aan uw overtuiging 
uiting-geeft", aldus de politie-

. rechter, die de erfvredebreuk 
meteen voorwaardelijke boete 
~hon

t
d:eden:adem voldoende 

bestraf 
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Betreft: Maandelijkse blokkade Am. mil. basis te Havelterberg. 

Op maandag 7 december j.l. vond tussen 12.00 uur en 16.00 uur blokkade plaats 
van één van de toegangswegen tot de Amerikaanse legerplaats te Havelterberg. 
Aanvankelijk waren ongeveer zes personen aanwezig die de gebruikelijke toegangs-
weg blokkeerden. Om 14.00 uur, het tijdstip waarop de gebruikelijke blokkade wordt 
afgebroken, kwamen nog zo'n vijftien demonstranten aanzetten, waaronder de initia-
tiefnemers. Dezen hadden een tafeltje en een tweetal stoelen bij zich. Deze wer-
den op de toegangsweg geposteerd ( op de plek waarop de vorige keer geen blokkade 
werd getolereerd) 	Ook de pers, drie personen, kwam om 14.00 uur opdraven. 
Het was de bedoeling van de aktievoerders om, in navolging van Reiken en Gorbatsjow 
aan de onderhandelingstafel deel te nemen. Hiertoe hadden zij ook de basiscomman-
dant op zijn huisadres, schriftelijk, uitgenodigd. Daar deze niet op de uitnodigi 
inging, bleef het een eenzijdige stap... 	Dit keer werd er niet opgetreden door d 
politie. Afgezien van het blokkeren deden zich geen incidenten voor. 

Dit keer werd in de pers wel enige aandacht aan het gebeuren gewijd. De pers was 
kernlijk door hun uitgenodigd om 14.00 uur. 

Als bijlage een krantebericht met foto, een stukje uit de Vredesaktiekrant • 	 _ 	. 



éVoèrders blokkeren legerbasis in Havélterber 
Ven een onzer verstaggrffirs 

■ HavELTEinetto - Ruim 
twintig actievoerders hebben 
gistermiddag enkele uren de 
toegangsweg naar de Ameri-
kaanse legerbasis in Havelter-
berg geblokkeerd. Met de actie 
protesteerden zij tegen de ver-
meende opslag van• kernwa-
pens op de basis. 

De blokkade is in tegenstelling 
tot die van vorige maand zon-
der incidenten verlopen. Tij-
dens die actie werden de de-
monstranten voortijdig door 
de Mobiele Eenheid wegge-
sleept. De politieliet zich giste-
ren echter nauwelijks zien. 
Haar aanwezigheid beperkte 
zich tot twee agenten, die af en 
toe poolshoogte kwamen ne-
men. 
De actievoerders hadden de, 
commandant uitgenodigd om 
met hen te discussiëren over de 
opslag van kernwapens in Ne-
derland en de bewapenings- 

• De toegangsweg naar de mili-
taire basis wordt door de actie-
voerders geblokkeerd. 

wedloop. In de blokkade had-
den zij daartoe een 
„onderhandelingstafel" ge-
plaatst. De commandant gaf 
echter geen gehoor aan de uit-
nodiging. 
Op Tweede Kerstdag is de 
Amerikaanse legerbasis op-
nieuw het doelwit van een vre-
desactie. Onder het motto 
„Waaks blijft waaks" houdt de;.: , 

 Werkgroep AntiAtoomkoppen 
en Kerncentrales Steenwijk 
weer de traditionele vredes--; 
mars van Steenwijk naar Ha,: 
velterberg. De actiegroep v.rir,; 
de twaalfde marseenijk:h 
tint"e ev n, nu zeker is dat er' 
inoensdrecht geen kruis-: 
vluchtwapens worden gesta-
tioneerd. 
Vorig jaar demonstreerde 
Waaks voor het eerst ook tegenl. 
het gebruik van k ener *e.,. 
„Dat rotest zullen we uit  ou-.. 
wenus een woordvoerder 
van de actiegroep, „Vandaar., 

 dat ook een vertegenwoordiger. 
van Greenpeace is uitgeno- ïk" 
digd." Behalve een spreker van -
deze milieu-organisatie is ook 
een vertegenwoordigster van : 
Vrouwen voor Vrede en de",3, 
dichter Manuel Kneepkensi 
uitgenodigd. De mars begin 
bij het verzamelpunt de Meen-
the om half een. co 
	 er- 
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giityder,.....t. huk.  land een bepaalde 
autonomie te geveti (gedstoneen_ostgat 
Iran onder de Sjah de toerden ani:7- 

 telre hulp gaf). 
Hierna werd ingegaan op het feit dat 
Irak het rijkste landbouw- en olie-
producenrende gebied van Iran. »tod-
zjistan, probeerde te veroveren ess_ 
aldus de Iraanse *kennel. .sefi "Met-
221e3,s_toe-ts- -  Weligen en de f unda- 

',Ment, 	 OhUCr.:1114,01 

op tegenover vrouwen. 
Ierwij; de stemming tijdens de in 

Ititine-eandachti WI: kon de 
cussie na e. pauw lel genoemd 

en. 
be belangrijkste argumenten. die hier 
in naar voren-kwaffién waren dat de 

-ITnánie revolutie niet te vergelijken 
valt met andere revoluties (een ver-
gelijking eerder door de spreker ge- 

La“ 7.receb met.,Lee - 
netwiel en niet pas na 7  jaar. 
In de discussie die volgde op si» 
uiteenzetting, werd Robert gewezen 
op het feit dat Iran-ook nier zo'vra .- 
delievend .  is en dat als aktiegroepen 

leuzen tegen •hec_ene land roepen dit 
vaak uitgelegd wordt als .  gouden ze 
voor het andere land zijn. 

Hierna werd verder gepraat onder het 
genot van een, drenk e. 

mensen zowel van binnen el, van pui- 
ten de "beweging" bij elkaar te laten 
komen er, entbousisst te maken voor 
discussie, midi . 	en het voeren van 
acties op dit t 	in. 

Jessica ,Hans 

haveite 
Een jaar eerste maandag van de 
maandaxies in Havelterberg. 

In Havelterberg liggen kernkoppen die 
tijdens calamiteiten op raketten van 
het type Lance gemonteerd worden 
(bereik 130 km.) en vanuit Duitsland 
naar het Oostblok geschoten worden. 
De lanceerinrichtingen voor deze raket-
ten zijn mobiel (rupsvoertulgen). Neder-
land beschikt over zes van deze lan-
ceerinrichtingen met elk ca. acht ra-
ketten, gestationeerd In de Johannes 
Postkezerne in Havelte. De ongeveer 
vijftig bijbehorende kernkoppen liggen 
opgeslagen In de zwaarbewaakte alle 
(IJS Anny Artillery site) resorterend 
onder de 8th Anny Field Artillery De-
tachement, die het hier voor het zeg-
gen hebben. 
Een jaar geleden besloten mensen van 
het regionaal overleg van basisgroepen 
in samenwerking met de vredesgroep 
"De steen wijkt" uit Steenwijk om voor 
onbepaalde tijd synchroon met de eer-
ste maandag van de maand blokkades 
in Woensdrecht de kernkoppen-site ma-
veijerberg te blokkeren. 
We hadden hiervoor verschillende re-
denen. 
Behoudens de traditionele stille Kerst-
mars en een tijdje een vrouwenvredes-
kamp, werd zo'n belangrijk °blokt als 
Havelterberg teveel met rust gelaten 
naar onze zin. Veel mensen staarden 
zich blind op Woensdrecht. De overheid 
probeerde daar dan ook het verzet te 
breken. Het oppakken (preventief) van 
mensen die tijdens de maandelijkse 
blokkade op de or snbare weg voor de 
hoofdpoort gingen staan, was vuur ons 
de druppel die de emmer deed overlo-
pen. We wilden proberen om het open-
bare orde probleem, waar de overheid 
In Woensdrecht kennelijk last van had, 
naar zoveel mogelijk militaire 
objecten in het land te verplaatsen 
(Woensdrecht is overal) als antwoord 
op hun repressieve aanpak in Woens-
drecht en als protest tegen het Mits-
risme. 
Het optreden In Woensdrectit was juri-
dies al twijfelachtig, maar Woensdrecht 
is apart dus dat werd nog wel geslikt. 
Als de verschillende APV-artikelen toe-
gepast moesten gaan worden In andere 
delen van het land zouden ze misschien 
op hun bek gaan. 

8 

Wij kozen voor Havelterberg, omdat de 
link met Woensdrecht publicitair wat 
duidelijker was en het mensen ook 
meer aansprak dan een willekeurige ka-
zerne of zo. 
We hebben verschillende pogingen ge-
daan (misschien niet goed en vaak ge-
noeg) om mensen warm te krijgen Iets 
dergelijks in bijvoorbeeld Volkel te or-
ganiseren, maar dat is tot nu toe niet 
gelukt. Wel no. er af en ''e op de 
eerste maandag van de maand blokka-
des geweest op andere plaatsen in Ne-
derland, maar dat was steeds eenmalig. 
Overigens was een bijkomende reden, 
dat een reis naar Woensdrecht voor 
mensen uit het noorden van het land 
nogal ver en duur is, terwijl mensen 
toch op één of andere manier hun so-
lidariteit met de maandelijkse blokkades 
in Woensdrecht wilden uiten. 
Een belangrijk argument tegen het Mi- 

datief was, dat de blokkades in Woens-
drecht door ons plan verzwakt zouden 
worden. Voor ons was echter duidelijk 
dat de strijd tegen het militarisme niet 
alleen in Woensdrecht gevoerd moest 
worden, maar op zoveel mogelijk 
plaatsen op zoveel mogelijk manieren. 
De vaste groep bewoners in Woens-
drecht bleek met ons plan geen moeite 
te hebben, zodat op vier november 1986 
begonnen werd met een blokkade van 
twaalf tot twee. 
Er was vrij breed opgeroepen en er wa-
ren dan ook ongeveer tachtig mensen 
van de meest uiteenlopende groepen. 
Verschillen in exiemethodes en politie-
ke visies leiden ertoe dat er onenigheid 
ontstond tussen de verschillende groe-
pen. Het gevolg was dat mensen, die 
'zacht' akte wilden voeren, de volgende 
keer weg bleven, omdat ze de tune te 
hard vonden en dat mensen, die 'er 

tegen aan wilden', wegbleven omdat ze 
de akte te soft vonden. Wat overbleef 
waren de mensen die, ondanks de on-
derlinge verschillen, in ieder geval 
'door' wilden gaan. 
De tweede keer in december was het 
goed mis, want toen werden Sint en 
Piet gearresteerd omdat ze over het 
hek naar de site waren geklauterd om 
pepernoten uit te delen. Verder verliep 
de blokkade rustig. Geen verkeer! 

„s  In januari werd er behalve geblokkeerd, 
geschilderd bij de toegangspoort en 
werd de poort met een zwaar slot af-
gesloten. Een schilderes werd aange-
houden. 
De daarop volgende maanden werd de 
uitvoering van een rampenplan uitge-
beeld, een muur gemetseld, Reagan en 
Gorbatsjov op de wip gezet etc. 
In juni zijn zeven mensen met hamers 
de site opgelopen om het bewapenings-
denken een gevoelige tik te geven. Ze 
werden gearresteerd, evenals Iemand 
die van het gebeuren video opnames 
maakte. (videoban unnimseis terugi 

vtrve.g 	pag.? 
WONISPRECHT 1$ °PERO( 



a. 

rist,ms ,  OCW.‘áb,. eamenversiNg mei 
deze bewegingen is juist de laatste 
S'a t jaar behoorlijk op gang gekomen 
We 1  	OOK VOOr bn ook 

groepen voor het 
kongres uit te nodigen. 

2. OREN 

- uitwisseling ver. informatie 

3. ONDERWERPEN waar enkele landen sa-
men over willen graten, maar die 
nog in de voorbereidingstijd duide 
1144 mn.40n werden 

d. VENSELIOtHEXWMOOMUKHEID/NANIEREN 

om tot continuering von d 
ten en informat 
komen 

vervolg ven pag.13 

In juli werden levensgrote poppen voor 
de toegangspoort neergezet om te 
blokkeren, terwijl een groep mensen 
door de bossen langs de site wandelde. 
Er werden flink wat gaten in het hek-
werk rond de site geknipt. Arrestaties 
mislukten. Ne tweeen kwam de groep 
weer bij de toegangspoort, waar een 
wat verlate demonstrant in de berm 
tussen de poppen zat. Hij vertelde dat 
de politie keurig tot twee uur gewacht 
had voordat ze de poppen In de berm 
hadden gezet. 
Grappig is dat er In augustus niemand 
in Haveiterberg is geweest. Ook een 
interessante axlevorm. Politie, mare-
chaussee en Inlichtingenfiguren op de 
been voor nop. 
In het kader van de NAVO-oefening 
Refereer (De ealebereldheld in bijna 
het hele land was dus bedroevend on-
danks maandenlang overleg, zoals men-
sen In Eindhoven al concludeerden), 
werd in september het hekwerk rond 
de basis voor het grootste gedeelte In-
gepakt met zwart landbouwplastic onder 

het motto 'Inpakken en wegwezen!' Een 
scherpschutter zag kans een verfbom 
op het stenen wapenembleem van de 
Yanks te gooien. Verder veel geverfd. 
Het was inmiddels overduidelijk dat de 
blokkades van twaalf tot twee uur ge-
tolereerd werden. Al het In- en uit-
gaande verkeer werd voor twaalf en 
na twee uur geregeld. Pn'itie en mare-
chaussee stuurden steeds het verkeer, 
dat in die twee uur de site binnen wil-
de terug. (Wat wil je nou nog meer?) 
Om niet al te traditioneel te werden, 
besloten we dan ook om in oktober 's 
ochtens om tien uur te beginnen met 
blokkeren tot 's middags drie uur. Dat 
gaf nogal wat verwarring aan de andere 
kent van het hek. Een militaire truck 
probeerde toen ze ons zagen nog als 
een speer van de site af te komen, 
hetgeen mislukte. Er was nu ook een 
geluidswagen van de Mobiele Anti-mili-
taristen (bekend van de aales tegen 
Reforger). De vergunning voor de ge-
luidswagen was door de gemeente ge-
weigerd uit vrees voor verstoring van 
de openbare orde. Om twaalf uur hield 

een Amerikaan, die op onze hand is, 
een toespraak tot z'n landgenoten aan 
de andere kant van het hek, om ze te 
bewegen hun bezetting van dit stukje 
Nederland maar op te geven. Na z n 
toespraak verbood de politie verder ge-
bruik van de geluidsinstallatie en 
schermden met het feit, dat ze al zo 
tolerant waren geweest ons een keer 
gebruik te laten maken van de installa-
tie zonder vergunning. Zonder geluids-
versterkende middelen overschreeuwde 
onze Amerikaanse vriend ook wel de 
site, dus dat was geen probleem.Op de 
hel bij de site werd inmiddels druk ge-
oefend door gepantserde bosjes. die 
snel bewogen. Er werd door ons een 
militaire kolonne tegengehouden waar-
na ze rechtsomkeert maakten (moeilijk 
draaien op zo'n smal weggetje). Toen 
tegen drieen ook nog een kolonne tanks 
werd tegengehouden was de maat blijk-
baar al een tijdje vol, want om klokslag 
drie arriveerden drie M.E. bussen. Beel 
Je overdreven, want er waren nog zo'n 
vijftien mensen aan het blokkeren. Ze 
hadden echter het nakijken, want vol- 

gans afspraak was de aide afgelopen. 
Dat de belangstelling van de wapenfa-
neten voor Woenadrecht schijnt af te 
nemen stimuleert ons om ze lastig te 
blijven valTelrlireliFi bWeiterearEn 
als het--tiri arlirr%T- 1-1r0rurzljn we 
wel weer ergens anders te vinden.(Vat 
dat maar op zoals je wit.) 
Op 20 oktober moesten Sint en Piet 
en de Timmerlieden voor de rechter 
verschijnen in Assen. De zaal zat vol 
sympathisanten. Nadat de verdediging 
In staat was gesteld de eigen videoband 
te vertonen werden zeven mensen tot 
f1. 100,- boete met twee Jaar voor-
waardelijk veroordeeld. 
Op het weekend van de Mobiele Anti-
Militaristen in Appelscha heeft een 
grote groep mensen besloten zich «der 
In te zetten tegen de militarisering van 
het Noorden. De apeurgroep heeft al 
namen van bedrijven boven water ge-
kregen. Wie mee wil doen: 
Mobiele Anti-Militaristen, 
Thijs v.d. Wal, 
Hausterwel 5 
1947 BH Hantum 
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GEMEENTEPOLITIE  GRONINGEN  

INLICHTINGENDIENST 

nummer  .  224/87 

 datum •  29-12-1987  

F AAGD 880106 080 

idittaro 3 0 0E0.1987 

cGO 

F bb. 	/ 
Aan: Het Hoofd van de 

Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

MIDIII.ILUX11~1~ 

, s-Gravenhage.  

-CD 

Evaluatie: Datum bericht: Bijlage(n): 1 

   

Betreft: persbericht. 

Hierbij doe ik u toekomen een bericht uit het Nieuwsblad 

van het Noorden, de dato 28-12-1987, betreffende een artikel 

over een vredesmars te Havelterberg. 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 

203A5711 



fi/g.1.044,5 ‘40 Z 

•'Zdn2000: demonstranten lopen de 6 kilonieter lange mars naar Havelterberg. 
(Foto Bert Wie ringa) 

nog 15000 deelnemers; vorig 
jaar ongeveer 2500. 

Waarschijnlijk -nis gevolg van 
het onlangs gesloten INF-ak-

gtkkid was de belangstelling 
voor de vredesmars van Steen-
wijk ltriar Havelterberg op 

5J; 
 

tweede kerstdag minder dan in 
het voorgaande jaar. Ongeveer 
200(1. ' demonstranten liepen 

mee in de zes kilometer lange 
tocht naar de Amerikaanse ba-
sis in Havelterberg om hun on-
genoegen kenbaar le maken 
over de daar opgeslagen Lan-
ce-raketten met kernkoppen. 

Bij de militaire basis werden 
bloemen in de hekken gestoken 
en liederen gezongen. Verte-
genuoordigers van diverse or-
ganisaties voerden het woord. 

880106 080 



Bijlage(n): Evaluatie: 	 I Datum bericht: 6-1 1 88 

RIJKSPOLITIE  mulamo  

DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE 

nummer •  2 /'88  
datum : 

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. hoofd BOP 

's-Gravenhage.  

Betreft: Vredesmars Steenwijk-gavelterberg d.d. 26 december 1987 

Bijgaand doen wij U informatie toekomen over de traditionele vredesmars 

Steenwijk-Havelterberg. 

Gemakshalve verwijzen we voor de overige informatie naar bijgevoegd rapport. 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 

200A38M 



Onderwerp : Vredesmars Steenwijk-Havelterberg, 

gehouden op 26 december 1987. 

RAPPORT  

Door de vredeswerkgroep WAAKS uit Steenwijk werd voor de 12e keer een vredesmars 

georganiseerd van Steenwijk naar de militaire basis Havelterberg. 

WAAKS staat nu voor: werkgroep anti atoomkoppen en kernenergie Steenwijk 

Voorafgaande aan de mars verzamelde men zich in sporthal "De Wenthe " te Steenwijk. 

Daar werd vanaf 12.30 uur tot 14.00 uur de menigte geboeid door muziek, sprekers en 

een aantal stands waar lectuur e.d. aan te schaffen viel. • 	De muziek werd verzorgd door de groep BBD (Binnenste Batenste Doensband) uit Fries- 
land en als prekers traden op: 	 (Vrouwen Voor Vrede) 

(jurist en dichter uit Rotterdam) en 	 ( Greenpeace ) 

De vollende organisaties waren d.m.v. stands vertegenwoordigd in De Meenthe: 

het V.C.S. , de C.P.U. (woordvoerder 

Amnesty International, Nicaragua Comité, Komittee Zuidelijk Afrika, 

AMOK, Zwaarden en Ploegsoharen (woordvoerder: 

, het Anti Fascisme Komitee uit Zwolle, 

wereldwinkel de bonte hond, eveneens uit Zwolle, SVAG (stichting voorlichting aktie-

ve geweldloosheid uit Zwolle, stichting Volk Voor Vrede (Assendelft), de wereld-

winkel uit Steenwijk ( woordvoerder o.a. 

het Noordelijk Gewest Van Vrije Sociali 

ten, werkgroep °osterwolde (woordvoerder 	 ), de Ned. 

Bond tot Bestrijding van de Vivisectie, Sri Lanka Werkgroep Nederland uit Amsterdam 

Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens Frysl&n uit Oudega, Kerk en Vrede 

te Amersfoort, Vereniging 't Kan Anders , de mobiele antimili tairisten ( in de 

persoon van de pamfletten uitdelende 

en de Jonge Socialisten uit Steenwijk. 

Door ons werd vastgesteld dat er minder stands waren dan voorgaande jaren. Ook was 

er duidelijk minder publiek; naar schatting waren er ditmaal zo'n duizend personen. 

Het publiek bestond voor een groot gedeelte uit gezinnen. Er werd duidelijk 

minder de nadruk gelegd op het anti-militairisme. ( spreekkoren en spandoeken 

werden bij de Amerikaanse legerplaats vrijwel niet ingezet, terwijl de organisatie 

Waaks kennelijk de aandacht meer wil richten op kernenergie) 

Sprekend is in dit kader ook de aanwezigheid van Green Peace. 



2 

Br deden zich ook tijdens de vredesmars geen ongeregeldheden voor. De organisatie 

(ordedienst van waaks) deden hun best ongeregeldheden te voorkomen. 

Bij de militaire basis werden bloemen in het hek gestoken. Ook richtte 

via een 

megafoon enkele woorden tot de door hem aanwezig veronderstelde Amerikaanse militairen. 

Ook bracht een zangkoortje  uit Smallingerland daar enkele liederen ten gehore. 

Onder de marsgangers bevonden zich vier a 5 personen in shirts met opdruk: "Is het hier 
oorlog ?" Egn van werd herkend als: 

Ook liep de totaalweigeraar 

mee. 

Ben aantal mensen die ook de maandelijkse blokkades op Havelterberg bezoeken,werden 

40 gezien: 

Zowel landelijk als regionaal werd in de media aandacht aan de vredesmars besteed, zowel 

voor-aankondigend ( o.a. Vrij Nederland) als verslaggevend (NOS journaal en regionale 

pers). Door de organisatie werd het aantal aanwezigen op de demonstratie ook ditmaal 

wat ruim ingeschat. 

EIRE 



R IJKSPOLITI E  DRENTHE  

DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE 

nummer. 3 / 88 

datum •  13 jan. 1988 

88G114 2 1 1 

kie 1 4 JAN.1988 

Ib 
 .dneJD 

d.d. 

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. hoofd HOP 

's-Gravenhage. 

Datum bericht: 13-1'88 Bijlage(n): 

  

Betreft: Maandelijkse blokkade Havelterberg. 

Op maandag 4 januari 1988 vond de maandelijkse blokkade plaats van de Amerikaanse 
legerplaats te Havelterberg. Ditmaal waren ongeveer 15 aktievoerders aanwezig. 
Ze hadden metalen tonnen en vuurwerk meegenomen om daarmee zoveel mogelijk herrie 
te maken en en een nieuwe periode van de bewapeningswedloop in te luiden. 

De happening ving aan om 12.00 uur en werd rond 14.15 uur beMindigd. De politie 
liet zich ditmaal niet zien. Het kwam niet tot wanordelijkheden, afgezien van he 
gooien van vuurwerk op de basis en in de richting van patrouillerende Marechausse 

Onder de aanwezigen bevonden zich 
was met de 	, personenauto, 	en bracht een viertal 	onbekende 
personen mee, vermoedelijk afkomstig uit Groningen. 

Voorts was aanweak 

Verder waren een aantal personen aanwezig die regel 
bij de blokkades zijn maar waar we geen naam bij hebben. 

De pers was ditmaal niet aanwezig. 

Einde 

De DIR 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 



Informatierapport 

Door rapporteur In te vullen F Ac°880208 154 
Volgnr. : lkdiX 
Datum :2-2.■88 
Evaluatie: 

633.9. ,,,as/74 	 BO - 

Bijl. • 	  

Disk- 	BYB,...SPA 	 

datum 08. FEB.1988 
co 

b. 	d. F 

Betreft: 

Aktieperiode rond Pasen in Havelte. 

Bekend is geworden dat er rond Pasen mogelijk een aktieperiode 
georganiseerd zal worden in Havelte. 
Bekende aktivisten 

houden zich bezig met de organisatie 
van het aktie-weekend. 
Voorheen werden dergelijke aktieweekenden in Woensdrecht 
geormniseerd. 

BPA 

3-2-88 

200A03 



Door rapporteur In te vullen 

Volgnr. : 

Datum : 
	1-2-88 

Evaluatie: 

Door BVD In te vullen 

BO : 

Bijl. • 	  

Distr.: BV—BFA  

ACD 880210 007 

datum 
09. FEB. 1988 

CO 

F b. 	d. ---- 

Informatierapport 

Betreft: 

Woensdrechtse aktivisten aanwezig bij maandelijkse blokkade 
in Havelte. 

gekend is geworden dat een groepje Woensdrechtse aktivisten 
deel heeft genomen aan de uit de hand gelopen maandelijkse 
blokkade in Havelte op 1-2-88. 

BFA/ 5-2-88 

201401 



fi 7111.  Az.t 

RIJKSPOLITIE 	DRENTHE  

DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE 

nufnrnet: 19/88  datum : _9  februari 1988_ 

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. hoofd BOP 

's-Gravenhage. 

Evaluatie: 

Betreft: Vredesaktiekamp Havelterberg ? 

Op 12 januari 1988 omstreeks 11.30 uur kwam op het gemeentehuis te Havelte 
een man die zich voorstelde als vredesactivist uit Woensdreóht. 

Hij vroeg inzage in de A.P.V., kadastergegevens en rampveiligheidsverordening 
en bestudeerde deze terplaatse. Ook heeft hij daarna de omgeving van de Site 
uitvoerig bekeken. Bij de gemeente liet hij zich ontvallen de mogelijkheid 
voor een aktiekamp te bekijken. ( Pasen ?) 

 

  

Einde 

De DIR 

/77 

1) Tebïáj andere rubricering vore:st. 

20GO-8g 



RIJKSPOLITIE  DRENTHE  

DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE 

nummer • 18 f 88 	 

datum :  8 februari  1988  

 

     

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. hoofd BOP 

's-Gra‘enhage.  

Evaluatie: 
	 Datum bericht: 
	

Bijlage(n): 

 

   

Betreft: blokkade Johannes Post kazerne te Havelte. 

  

Op maandag 1 februari 1988 werd de poort van de Johannes Post kazerne te Havelte 
geblokkeerd door aktievoerders. Gebeurt dit normaliter op de eerste maandag van de 
maand bij de Amerikaanse legerplaats te Havelterberg, en ter ondersteuning  van de 
akties in Woensdrecht, ditmaal was de aktie bij de Johannes Post kazerne en in 
plaats van Woensdrecht. 

Aan de aktie werd door ongeveer zestig aktievoerders deelgenomen. Naas de groep 
die maandelijks op Havelterberg komt, waren er nu diverse Woensdrechtgangera. 
Ook was er een vrij grote groep uit Groningen ( twee busjes en drie pers. auto's) 
en een groep "BONK" mensen uit Haarlem. 

Naast het blokkeren van de toegangspoort, werden ook vernielingen aangericht aan een 
militair voertuig en aan de toegangspoort. Deze situatie werd dermate bedreigend 
ervaren, dat door de wacht een waarschuwingsschot werd gelost. 

De ME maakte een eind aan de blokkade en de vernielingen door een charge uit te 
voeren, een viertal aktivisten aan te houden en de groep naar de geparkeerde auto's 
terug te drijven. Arrestanten: 

 

. Werden 
allen na verhoor + foto vrijgelaten. 

Bijgevoegd wordt 

  

een stapeltje kran-
teberichten, een verklaring als door de aktievoerders uitgereikt, 

Voor de overige gegevens moge ik naar de bijlagen verwijzen. 

DIR Assen 

 

1) Tenzij andere rubricering ver st. 

'T■ 

200A?)8M 



880211 101 
VERKLARING:  

Na de ondertekening van het IHF-akkord vond de "officiële" vredesbeweging de tijd 

rijp om haar jubelend op te heffen. 

Het KKN meende dat haar doelstelling, het niet plaatsen van nieuwe kernwapens in 

Nederland, bereikt was. 

Dat de algehele jubelstemming nogal voorbarig is blijkt uit het feit dat al in 

oktober 1983 de ministersvergadering van de Nuclear Planning Group van de NAVO 

tijdens een onderonsje in het Canadese Montebello beslodt om een verbeterings-

programma voor taktiese kernwapens die in gebruik zijn bij de NAVO-strijdkrachten, 

door te voeren. 

Getalsmatig verdwijnen er kernwapens, stru
k  
tureel wordt de vernietigingskracht van 

het overblijvende deel vergroot. 

Na steeds te hebben volgehouden dat de verbetering van de taktiese kernwapens nog 

nader moest worden bepaald, verschoof het standpunt van minister van Eekelen tij- . 
dens het debat over de IIIF-onderhandelingen in de Tweede Kamer naar de opvatting 

dat datzelfde besluit slechts moet worden uitgevoerd. 

Eén van de vele verbeteringen betreft het op de 3ohannes Postkazerne te Havelte 

gestationeerde nucleaire Lance raketsysteem. 

Welk wapensysteem de Lance gaat vervangen staat nog niet vast, maar uit een doku-

ment van de Nederlandse ambassade in Washington blijkt dat het "HLRS-systeem" van 

harte wordt aanbevolen. 

Dit vooral omdat met de MIRS-lanceerinrichtingen zowel conventionele als nucleaire 

ATACHS-raketten met een bereik van 300 km. gelanceerd kunnen worden. 

Binnen het Nederlandse leger worden nu en in de nabije toekomst steeds meer van dit 

soort "dual capable" wapensystemen ingevoerd. 

• Het is dan eenvoudiger om het zogenaamde conventionele karakter van deze wapensyste-

men te gebruiken om politieke moeilijkheden te omzeilen, terwijl in tijden van oor-

log de nucleaire mogelijkheden van zulke systemen handig van pas komen. 

De militarisering van Nederland gaat ondanks het INF-akkoord in een ongekend tempo 

door. 

Op dit moment zijn er talloze defensie-aktiviteiten om de oorlogsinfrastruktuur te 

moderniseren ten behoeve van een komende en hier en daar al plaatsvindende oorlog. 

Dat hierbij zelfs kiezersbedrog en politiek gekruip niet geschuwd worden blijkt uit 

het recente gekonkel in de Provinciale Staten van Groningen rond de besluitvorming 

voor de bouw van een nieuw NAVO-depot in Delfziji. 

In Woensdrecht zijn de eerste maandag van de maand-axies gestopt, de militaire ex-

pansie in Noord-Nederland biedt genoeg argumenten om hier nog jaren door te gaan, 

totdat de wapenwaanzin stopt! 

Daarom blokkeren wij vandaag de 3ohannes Postkazerne en stellen voor een moment 

paal en perk aan de grenzeloze bewapening. 

NIKS VOOR HET LEGER! 





Belagers kazerne Revelte verjaagd met "scherp" wearechuzingssohot. 
-Kolonel eohiet'deenoode gericht op betogers. 

Van onze verslaggever • 
WIM Pli'VLIPSEN • • • 

ilAVELTE = Als actievoerders 
opnieuw proberen de Johannes 
Postkazerne lit'llaveIte - birunen te 
dringen, gal kazernecommandant 
Motte' teerlings' $— na gen 
eerste, voorgesehrevetivmarichu-
whigsschot-- niet aarzelen met 
scherp en gericht op demonitran-
ten te laten sthiet0. . 

Je kunt wel 'aap wat heb ik een 
mooie jongen' spelen, maat deze gang 
van zaken staat gewoon 

 Binnen deze ktierité beslis ik en 
ben ik verantwoordelijk." Uit veilig-
heidsoverwegingen hield kolonel Geer-
lings maandagmiddig'de vijf meter bre-
de toegangspoort („Iir kan een tank' 
door") twee uur lang voor alle in- en 
uitgaande verkeer gesloten, omdat die 
door „vredesactivisten" werd belegerd. 

Zo'n vijftig demonstranten met bivak-
mutsen op, enkelen gewapend met mo-
kers en kettingetkprObéerden de kazer-
neiaggien te dringen. Dat werd op het 
.lag  moment voorkomen. Vijf van 
hen werden.door de rijkspolitie gearres-
teerdop verdenking van verstoring.an 
de openbare orde-'en vernielingen. 

De uit de hand gelopen antimilitaristi-
sche demonstratie was een uitvloeisel 
van de maandelijkse-actie die vredesac-
tivisten uit  het Noorden nog steeds voe-
ren bij de Amerikaanse basis in Hevel- 

terberg,• waar = hoewel dat niet ofn-• 
deel wordt toegegeven kernwapens 
opgeslagét1~. Dat :.heeft in -al --die 
jaren tot nutoenauwelijksofgeenpro- 
blemen gegeve. 
•

n. 
 • fr k. • .(2:: ,e 

De aandacht vandeactivisten zettlich 
dezekeeropeleJahannesPóstkazenieln 
HaveIte•hebben geridtt,..oMdat-zij ver-
onderstelden dat ,daar voertuigen en 
lanceerinrichtingen voor Lanceiaket- 
•telVaanwezig zijn. „Inotizekazerneligt 
inderdaad een afdeling Lance, maar 
daar hebben ze geen raketten aan 
boord", zegt kolonel.' Geerlings--in. een 
reactie.  p-deze veronderstelling. • 

De groep demonstranteh was deze 
keer groter dan gewoonlijk. De veron-
derstelling is dat demonstranten die de 
afgelopen jaren hun aandacht op 
Woensdrecht hadden gevestigd, zich 
maandag-bij de vredesactivistert hadden 
aangeslotendie maandelijks-zonder:pro-
blemen bij Havelterbergdemonsu-eren. 
„Het was allemaal weinig verheffend. 

Lieden van laag allooi. •Een collega van 
mij had het zelfs over het Uitzendbu-
reau Rotzooi", aldus kolonel Geerlings. 

De demonstranten probeerden aan-
Vazdcelijk de kazernepoort, die al uit 
veiligndtisoienvegingett was gesloten, 
te forceren. Naderhand sloten ze het 
hek met extra kettingen en sloten af. 
Een vrachtwagen dieiater op de middag 
toch de kazerne uitreed •zou door hen 
grotendeels zijn vernield. Ook de kazer-
nepoort zelf moest het daarna ontgel-
den. Lampen, hekwerk, bekabeling en 
intercom werden vernield. 

lieren 
Toen enkele demonstranten probeer-

den het hek over te klimmen, loste de 
wacht een waarschuwingsschot, waarna 
ze zich terugtrokken. Burgemeester 
Hensens van Havelte riep daarop de 
hulp van de ME van Assen in, die de vijf 
arrestaties verrichtte. De arrestapten 
werden in de loop •van de avond vrijgela-
ten. 

liet waarschuwingsschot werd gelost 
met scherpernunitin Kolonel Geérlings 
wil daarover geen enkel misverstand 
laten bestaan. „We hebben een trits van 
instructies op dat punt. In de eerste 
plaats is er -- in gewone-mensentaal —
de waarschuwing dat ze er mee op moe-
ten houden. Daarna volgt het waarschu-
wingsschot. Als er dan nog niet opge-
houden wordt, dan wordt er gericht en 
met scherp geschoten. Ook actievoer- 
ders moeten zich realiseren dat ditsoort 
dingen dan gebeurt." 

„De poort van onze kazerne hangt in 
hengsels en die kun je er met enig ge-
weld zo uidichten. Ze hadden bivakmut-
sen op en mokers en kettingen bij zich 
en ze hebben ook grove vernielingen 
aangericht. Als •dit soort heren — het 
waren allemaal heren — de kazerne 
binnen hadden weten te komen, dan 
kun je geen 'aap wat heb ik een mooie 
jongen' meer spelen. Daarvoor hebben 
we onze instructies en ook onze wapens 
gekregen", aldus Geerlings. 

De kolonel zegt in dit geval de wacht 
opdracht te hebben gegeven de instruc-
ties te volgen en ook het waarschu-
wingsschot te lossen. Als dat schot niet 
geholpen zou hebben, had de wacht op-
dracht Geerlings te bellen voor nadere 
instructies. „Maar laat ik er geen mis-
verstand over laten bestaan dat ik dan 
ook gericht met scherp zou hebben la-
ten schieten. Zo'n inbraak in de kazerne 
kan ik niet hebben." 

Schoten gelost 
bij 1?lokigde,' 
kazernepoort 
Van onze correspondent 

11AVELTE, woensdag 
Tijdens de blokkade door 

60 masten van de- Johannes 
Pos, erna twilavelte afge-
lopen maandag, zijn enkele 
waarschuwingsscheten:gelost 
door de kizernecommandant. 

„Als ze het kazerneterrein 
waren opgekomen, had ik ge-
richt en met scherp laten 
schieten", aldus kolonel 
Geerlings, die het gedrag van 
de demonstranten zodanig , 
verontrustend noemde, dat , 
militair optreden noodzake-
lijk was. ./ EG/z—V go • • 

Omdat het pa afloop van de 
demonstratie tegen' de ver-
meende opslag van kernwa-
pens nog lang onrustig bleef 
rond de kazeze, moesten de 
dienstplichtigen • " urenlang 
binnen deltaiernellijven. ' 

De demonstranten werden 
later door politica:1XE Ver-
wijderd, waarbij vle anode: 
ties werden verricht.-“. -t • Ik 

.uutieáloten ..•,. . • oren • . - 
}hyena— De Jciliannes-Post ka-
tern* in novene ta--.gisterevend . 

 twee uur • gesloten gehouden. 
Dienstpichtigen konden de 
poort niet uit. Commandant 

Geerlings besloot hiertoe 
omdat 75 actievoerders de poor-
ten van dekazerne -blokkeerderi. 
"De demonstrinten voeren lede-- 
re eerste maandagvandemaand 
actie bij de Amerikaanse basis in, 
Hevelen Die acties hadden tot nu . 

 toe nooit tot problemen geleid.. 
Maar gisteren • vond kolonel 

Geerlings dat de kazerne 
itii VéitightidSoverwegingen 

-;rnciéitt-•-,worden a,fgesloten. • „Om' 
te -voorkomen dat het tot een, 
confrontatie -  zou - komen tussen 
dé actievoerders en desoldaten 
besloot ik de poorten van de ka-. 
zerne op slot te doen. Bovendien 
moest het - In- en uitgaand ver-  
keer. intensief worden gecontro:: 
leerd omdat enkele demonstran-: 
ten de kazerneWaren -binnefige-: 
drongenVon-0 W,l l 
De. rijkspolitie lield'Viei actie 

 
!frIganiiialt .  
. ki•It .«.4er 	„. 	jr. 



BAVEL:TE — De maan-
delijkse ,— tot nu toe 
vreedzaam -verlopen—de- ,S 
monstraties bij:hetNAT0-
complex in harp hebben 
zich afgelopen maandkg 
verplaatst naar de Johan-
nes Postkazerne in iiavel-
te. Daarbij werd -geweld 
niet geschuwd. Ëen in'het 
nauw gedreven bewa-
kingsmilitair loste een 
waarschuwingsschot gr 
werden Vier aanhoudin-
gen verricht De afrestan-
ten werden iatethtveer vrll-
gelaten. 

`Actie nieuwe stijl' %j Havelter celex 

Iltaire auto die het 
kaidbtCttein verliet werd 
door de ongeveer honderd 
betogers aangevallen. Een 
ruit van de landrover werd 
ingegooid . De inzittende mi-
litairen .nanien ongedeerd de 
benen met achterlating van 
het vehikel . De kazernecom- 
mandant , kolonel H.G.A. 
Geerlings , besloot daarop om 
het militaire complex voor 
het autoverkeer af te stuiten. 
Rijkappootitieen mobiele een- 
heid kwamen er uiteindelijk 
aan te pas om eeneindaan:de 
blokkadetemaken. 

De actievoerders hadden eer-
der geprobeerd de .toegang naar 
de kazerne te blokkeren. Ze 
tochtten die meikettingen vast 
te klinken. Volgens burgemees-
ter C. ltensens van ilavelte kan 
het niet worden getolereerd dat 
de toegang naar het militaire 
complex, waar 3500 manschap-
pen zijn gelegerd, wordt 

 Dc demonstranten voerden tot 
nu toeiedereeerstemaandagvan 
de maand actie bijade Ameri-
kaanse basic in Dorp. Die acties 
hebben tot nu toe nooit tot grote 
problemen geleid. Volgens een 
vr 	actievoerders heeft zich 
b5 	vredcsgroep recentelijk 
eeisinot aantal nieuwe demon- 
stanten gevoegd nudeblokkude 
in WoensdrechtisopgohevenDC 
oorspronkelijke, vridetfevende 
actievoerders vergaderen vol- 
gende week over de vraag hoe 
het nu verder f noetmet de rnaan-
delijkseblokkade. 

nieuw doen, hebben zijn man 
schappen de opdracht met 
cherp en gericht te schieten. 
Pij zijn verplicht ditkezerneler- 

reinte bewaken entebeveiligen. 
Die demonstranten hebben hier 
niets te maken'. aldus Geerlings 
ineenzeactie. 

Volgens eenwoordvoerder vair 
hcl ministerie van defensie komt 
hetnietvaak voordat een wacht 
een waarschuwingsschot lost. 
ttulm:een haltjaar geleden is dat 
tijdens de oefening Reforger in 
Zuid-Limburg ook gebeurd toen 
een demonstrant een oefenter-
rein probeerde te betreden. Die 
werddaarbjjinzijnbeen geraakt. 

Instructie 
liet wnarschuwingsachotende 

mondeling waarschuwing zijn 
geheet volgens de geldtnde ge-
veldsfnstructie uitgevoerd zodat 
daar geen nader onderzoek, naar 
wordt uitgevoerd, aldus de 
woordvoerder. De Instructies 
gelden voor bepaalde militaire 
objecten. Bi] deiuchtmachtbasis 
in Woensdrecht staan bijvoor- 
.. en beeld  sinds 	okbóer. •  

Wa[h loste -Sdiot 
bij actiekHavelte 

lik VELTE — Tijdens do actie 
maandagavond waarbijaetievoer-
dera hebben geprobeerd de toe-
gang naar de Johannes Post.ka-
zerne in -ilavelte te .blokkeren, 
heeft de wacht, na de -aciievoer-
dera mondeling te hebben ge-
waarachuwd, met scherpe muni-
Lie een waarachuwingsachot. ge- 
lost. Als de actievoe de ka-
zerne aauden hebben betreden, 
had de wachtvolge s de'tinstruc-
tie op jun moeten echieten. . De 
commandant van dle kazerne -ko-
lonel li..G.A. tleerhngs,..heeft dit 
meegedeeld. 

Volgens de kolonel trachtten de 
actievoerders niet alleen :de>poort 
le blokkeren , maar ook te vernie-
len en 'het kazerneterrein op le 
komen. Als actievoerders dat op-
nieuw proberen , hebben zijn 
manschappen de opdracht met 
scherp -en gericht op hen teschee-
'ten WU zijn verplicht dit kazer-

neterrein te bewaken en te bevei-
ligen. Die demonatranten•hebben 
hier niets te maken. 

met de tekst 'bij hot beveiligen 
van diaobject mogen zonder na- 
deze opdracht conform de in- 
structies vuurwapens worden 
gebruikt'. 

'C-tjdens de actie hield de 
commandant de kazerne uit vei-
ligheldáovcrwcgingen twee uur-
op slot, een gang van zakenwaar.  
over de soldatcMakbond ANVM 
zich gisteren boos uitlict.DerAN-
VM constateerde dat 'demon-
stranten nu .kennelijk  .nok _al in 
staat zijn•dienslplichtigen op te 
laten sluiten '. Bovendien zat de 
soldatenbond vraagtekens bij 
het feit-datdekazerneeomman-
dant bikten diensttijd : bepaalt 
waar dienitplithligcn mogen 
gaan enataanc 'DCANVMniëent 
dat dienstplichtigen oud•on wijs 
genoegzgtiom tzeltte-beslis-
sen'. m^liet.eeSt..ANVM-koord= 
voerderweten. 

Een defentiewoordvoerder 
meent dal dezelezing onvolledig 
is. Vanwege - de igressie'Jegens 
het militaireva. ertuigen deinzit-
tenden'ëívan', bisloot de kazer-
neleiding do toegangshekken 
voor ultslultend'hetSunvcrkeer 
tesluiten,  

me 

i 

Schoten -gelost 
bi`` blokkade 

'kazernepoort 
Van onze eor espaadent 

11AVELTE, .woensdag 
Tljdens de bloklade door' 

66 aalvlieten van de ]ohannea: 
Poat-katiéne In HnveR, alge• 
lopen mamrd g sy: onkels: 
waeraehnwingaecboten gelost: 
door` de;kaaeraesmmandant 

til ze tut kazerneterreIn 
waren opgekomen bad lkRe-. 

g ener 
acte°"  " s7d l 

ríga,dle het gedrag van' 
de demonstranten zodanig' 

de, dat 
militair r Pn"noodraki 
{fik w 

mmdat het na afloop van de 
demonstratie tegen : de ver-
meende :opslag van kernwar 
vena nog lang onitratlg bleef 
rond de,  kazerne, moesten de 
dienstplichtigen 	urenlang, 
binnen de kazerne blijven. 

De demonstranten werden 
later door politie en ME ver- 
wijderd, éwaarbij ,vier arrest.-
tiet werden verricht. 

• Als uttiekazeeae_doordemonstsaateewordt 
aangevallen , dan ben Ik gemoed aalt tot schie- 
ten met séberp.  Dat zegi deenaamandantvan de 
7ohaeaea Post katei aitHavellè Nj heeft het  : 
engelelnnbj eenure j 	ad>^nd+sest^ endemoet 
a 	tbetu 46aep,étilGjdinieet te«nhetddota'ndá:. 
aanval vita de demenatranlan 

De ultípeauk van de eemmgdaat Is des een 
theeeettache.Maariítbetekat.ktájrtdeltwe 
via gala" werfagjimáld moet men' 

inr
_ -. 

i)♦ansodav»ag te3yeii ^ ndgla 
objecten.+lto 1^ledaLád moet eedere aniddtlen 
mooiza moordas bt:elwatd$arilítorgerlljka.gb-. 
leao XlsoeajrMe'.groeplellien-adtvlMefoklr 
céntnle'vaaHoraselEaorvali irfantde116EkWe'. 
aminleQijpes:Metkaappelai  met traa e. 
als het aïádstraks asetzehberkegetsL ge' 
val niet met scherp. 

Toch valt es la Bond, heel wat meer lebe-
aeheamen dan ie de kssirne wan 13aveltt:-:Een 
kemceatrale leent I hamden van leken een le-
vensgroot gevaar op  ° veer een geeert deel van ;  
West Europa. Als dp ratralhrgeègkeaut,,wetea 
we aan de,hand van ldeeevartngeix niet Tajerno•' 
byl en water Iran men 1. ilávehekuónea 
deaumstèietee de kaptime l 	en eb- 
sekknwrlvunrwapgnoem`hsitnïa 	mili- 
takevoestetgendefsteegroedl. 	kn;Dat 
zon g2ldskostee , maar amok ^akende .deasn=- 
atxalsienkmWessíiNvoarsaveél"golf verëieteo. - 
nlsbetgietsteeie tindefeasleehzlnhal:ki`de 
bosvr vu bijveotbéèid enkel Aratrus bnilt-
sielradiëïlegiwoeeoáéhap bgddtttdaleuIjoeaea: 
guldena`mm kéa^ daa Áé hednellag was get 
went 

liet aaswel keel droevig sIjs alaeen kasirae 
vol goedgekemda isilitalrm lade kracht van 
hun j ' letennietInstaatsendeaatjeodeen 
h

• 
oddemonalranteabuileedélasnmepoorl' 

te banden. Weliswaar behoort het gevecht van: 
mm tot a` zee atetmeer tot de medaseihijdate- 
tboden van een leger, In neidsltuaWa moet de 
pure llch amslaaèhttochkunnensuetefea.En: 
datgoudendueaoldatennektewinnen legende 
niet altijd wddeorvpedeen getrainde lichamen 
van mlllesbeaehermmae . tiet jeu bovendlenals- 
ee[eeliicaea vretlko®e aanvullieg bnenmaije 
op áe oplèidfagvamde dfeisl^te`hllggt. 

De vit4rtlegta van de aolmmidest Deer h[-. 
ach 	 gezien rnrd . 
afamiW.7rvarleoe atíderezralkelekesls eierui 
slmigsiéitageleaftilaYliiJkijardg,^dsekattlje ,. 
drelgeíieiït sau;uitvbiten lamde tonieïtiè 
daal kkaRwaldelaiagveeeoevïdttmot etsemoe 
#erwetse ea epfrbasë weMaalbrae Diaasem' 
sorbetiíbdsljaahliijsvemipmkNe donna sfia- 
msitdáentoltNíégeaaawardéh ,: , 

Waarschuwing 
Voordat de wacht met scherpe 

munitie een waarschuwings-
schot kale waren de denron-
atranten volgens kolonel Geer-
lings eerst gewaarschuwd. De 
kazernecommandant zei dat de 
demonstranten niet alleen pro-
beerden de poot af tegremlelen, 
maar ook te vernielen. Als actie-
voerders dal in de toekomst up- 
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Kazernecommandant H.G.A. Geerlings verrast door 'asarchisten' 52p 9_ 'Je 

,lk zou zeker hebben laten schieten' 
■ HAVELTE — Kolonel H.G.A. Geerlings, kazernecommandant van de Jo-
hannes Postkazerne in Havelte, zou afgelopen maandag zeker het bevel 
hebben gegeven om 'gericht' op de actievoerders bij de Postkazerne te 
schieten als dezen zich niets zouden hebben aangetrokken van de waar-
schuwingsschoten die zijn gelost. „Ik zou gegarandeerd hebben laten schie-
ten," verklaart de kazernecommandant zonder omwegen. 
Kolonel Geerlings beroept zich 
op zijn geweldsinstructie die 
hem de schietbevoegdheid 
geeft ab 'lillen goed in gevaar' 
komen en ernstige schade 
wordt toegebracht aan gebou-
wen en dergelijke. Die be-
voegdheid heeft de comman-
dant alleen voor het militaire 
terreinvan de kazerne: De ruim 
zestig actievoerders die maan-
dag de toegangspoort met mo-
kerslagen bewerkten, zijn vol-
gens hem 'anarchisten. 
gewelddadige lieden met bi-
valmmtsen, die alleen rotzooi 
wellen maken'. 

Door Ed van Tellingen 

Gisteren werd de omvang van 
de schade pas goed duidelijk: 
de forse beschadiging van mu-
ren en de mokerslagen op de 
schakelkast hadden tot gevolg 
datdeintercom en denachtvei-
ligheinwertichting van het 
hele kazerneterrein uitvielen. 
Van de muur waaraan de toe-
gangspoort met scharnieren is 
bevestigd, werd veertig centi-
meter weggeslagen. Een ern-
stige zaak, aldus Geerlings. In 
geld uitgedrukt loopt de scha-
de vermoedelijk in de tiendui-
zenden guldens. 
De 	kazernecommandant 
meent dat de waarschuwings-
schoten onvermijdelijk waren. 
„Daarmee heb ik pertinent 
willen voorkomen dat de con-
frontatie verder zou escale-
ren." Het is in Nederland nog 
niet voorgekomen dat een ka-
zerne zo rechtstreeks het doel-
wit werd van actievoerders. 
Zowel de Legervoorlichtings-
dienst. de rijkspolitie als ka-
zernecommandant Geerlings 
hebbende indruk dat een groot 

deel van de demonstranten in 
het verleden ook heeft deelge-
nomen aan (harde) actiebij de 
vliegbasis in Woensdrecht. 
Voor vredesactivist Han Hor-
stink uit Steenwijk is dat geen 
vraag meer. ,.De mensen Inni-
men uit het hele land, nu geen 
blokkade-acties meer worden 
gehouden in Woensdrecht." De 
Steenwijker, die vanaf novem-
ber 1986 de maandelijkse blok-
kades bij de Amerikaanse le-
gerbasis in Havelterberg mede 
organiseert, weet dat aan de 
blokkade-actie bij de Postka-
sera* in Havelte veel actie-
voerders uit Woensdrecht heb-
ben deelgenomen. Horatink 
was zelf ook regelmatig bij de 
vliegbasis in Woensdrecht te 
vinden. De Steenwijken. ..Zij 
verleggen hun acties. Het gaal 
hun en ons ook om de totale 
kernbewapening van Neder. 
land. Nu de kruisraketten niet 

'In Nederland worden geplaatst 
" *Allen wij bewerkstelligen dat 

ook de rest van kernbewape-
ning uit Nederland verdwijnt." 
Kazenteconunandant Geer-
Inga verheelt niet volkomen 
'verrast' te zijn door de harde 
actie van maandag. Het duurde 
dan ook even voordat de Mo-
biele Eenheid op voldoende 
sterkte kon worden gebracht 
om tegen de actlevoerdersop te 
treden. De ME'ers die wel snel 
ter plaatse waren vormden een 
te klein groepje om direct in te 
grijpen. Uiteindelijk werden 
vier demonstranten igearres-
teerd, die hun naam niet heb-
ben willen opgeven aan de 
rijkspolitie en Koninklijke 
Marechaussee. Bekend is wel 
dat een actievoerder uit Assen 
en een uit Wageningen afkom-
stig is. 
De bivalimunen van de actie- 

voerders zorgden voor een 
grimmige sfeer. Geerlings ver-
gelijkt hen met Duitse actie-
voerders die met harde hand 

. verzet plegen tegen de ultbrei- 
•ding van het vliegveld in 
Frankfurt. De Havelter kazer-

1 necommandant maakt oven-
: gens onderscheid tussen deze 

actievoerders en devredesacti- 
•visten die elk jaar op Tweede 
Kerstdag Inni vredesmars naar 
de Amerikaanse legerbasis in 
Havelterberg houden. Die vre-
desmars heelt doorgaans een 
rustig verloop. 
Vredesactivist Han Horstink 
heeft zelf al veertien keer mee-
gedaan aan de maandelijkse 
blokkade-acties van de Ameri-
kaanse legerbasis in Havelter-
berg. Die acties verliepen door-
gaans tamelijk vreedzaam. De 
strijdvAjsevan zijnet:demi-ac-
tievoerders afgelopen maan-
dag is 'niet de stijl' van Hor-
stink, maar hij distantieert 

:zich:tiet van deze actie. „Ik kan. 
mij eigenlijk wel voorstellen" 
dat mensen hardere acties voe-
ren als lieve acties weinig effect 
hebben," zegt hij. 

„Voor mij gaat het erom dat 
de vorm van actie niet ten koste 
gaat van de boodschap die ik 
wil brengen." Het optreden 
van dekazernecommandanten 
de rijkspolitie noemt Honds* 
'overtrokken'. „Het lossen van 
een waarechuwingssehot 
stond in geen enkele verhou-
ding tot wat was gebeurd." 
Volgens hem ging de politie 
„uit haar bol" toen een kleine 
groep actievoerden was ach-
tergebleven. Tegen deze men-
sen zou de politie extra hard 
zijn opgetreden. „Sommige ac-
tievoerders zijn in de sloot ge-
gooid." 

• 



onletiloegen.Andersis er altijdsprekevan-een 
kalme greep mensen. die In alle rust demon-
titreert tegen watztjnoemen "deverschrikkingen 
vanletleger," aides Rtjstenbult. 
Volgenshentliepderaakopeengegevennioment 
uitdelend en heeftde kezerneconunandant, na 
een waarschuwing, in de lucht laten schieten. 

Ruim een uur na het begin van de blokkade 
arriveerden militaire politie, MR-ers en rijkspo-
litie. 

Zij zorgden er voor dat de aktievoerden, met 
stevigehand werden verspreid. 
Omdat het nog lange tijd onrustig bleef in de 
omgeving van de kazerne roodden de dienst- 

plichtige militairen tot vroeg inde avond -deka-
scene niet verlaten. 
De Aigemene Nederlandsevelefllglflgvafl Mtli  
talren (ANVIC1) ,  heeft vanmorgen bon 'gerea-
geerd op deze beslissing van•de•kinerilecten-
menden, diemenpaternalistischnoend, 
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Johannes Postkszeme In Ifavelte.us gebeurde 	. ;'' 	
4. 

• nadat ongereerzesligaldievocedereprobierden 
de stenen ombouw van de poort met mokers te 

, 	 . vernielen. Denktiems volgenstenniedewerker  
vendeLegemoorikbtingsdienst optengegeven 
moment dermate bedreigend dat de kazerne- ■I 	, 
commandant een op went stamde soldaat op- 

• tracht gaf enkele waarschuwing:schoten loon- 
00.  

• De politie heeft vier demonstranten Bange-  
• en. Zij werden enkele uren later weer vtij- 	' . • .. , . 

ielsten. 
De aktic bij &Johannes Postkazerne begon 

• stermiddag rond half Meedoen een groep van 
. . esti,/ demonstranten zich verzamelde bij het .. 

• heehuts aan de Van Helomaweg. Onderarm; 
aar de toegangspoort van de ~me Werden 
ekapte boMenen anderenetakels over deweg 

•." 
- - Bij de poort aangekomen vergrendelden de 

emonstranten de hekken van de kazerne met 
ettingen en probeerde monde stenen ombouw 

3 in de poort met mokers sták le slaan. Toen een 
• gertruck de kazerne Wilde verlaten sloegen 

Agens de Legennorlichtingsdierilit aktievoer- 
á malle re . Van lieltimentrigicapcit. n   

Volgt ,.--',. 	t Rijirtieribult van de-Leger- 
. . .-,., orlicht 	- t, was-de groep dernomitran- 

. ,i n van eet :heel-andere Samenstelling dan die 
-. ..! elkeinaandelijrnbildekazettiein•flanielte de- 

'. instreert. „Et- waren nu•jonge mensen bij die 
• .,, herkenbaar waren doet de bivakmutsen op 

n hoofden en die Met kettingen en nuikere er 

• Militair' 
krijgen 

- 

huiSarreStnae  
demonstratie 

— Da 
tetwi

• 

tgerairsean::n o  in lii. 

vette werd" . 
de kmentecornma 	nom 
dwongen twee nar laateti.  
de poorten te bult". 
arrest was let 
damenetratte en btekbjd e van  
▪ ieeesriien torizZla;jr 

De commandant nam ei 
 matiming toen demi:metra 

de kazerne belegerden en % at 
voorhamers timmerden tegen 
containeru en bekken. 

De aoldisterwak 	AVIgn 
tegen " 

nelur
itemerg in; iinticr,a, g. 

poort kazerne 
twee.  uur dkIlt 
ntt belegering 1, 
Vaneen onzer verslaggevers 

IIAVEL:115 - De traditionele 

viredeademonstratie op elke eerste 
maandag van de maand in Navel-
te ie gistermiddag behoord> uit 

de hand gelopen. Zat snep van 
70 demonstranten met givakmut-

sen op werd door een gecombi-
neerd* eenheid van ME en Rijks-
politie met harde hand uit elkaar 
gedreven, nadat vernielingen wa-
ren aangericht aan de Johannes 
Postkaserne. Vier demonstranten 
werden geartesteerd. Ze zijn 

gisteraroadowjgelaten.  

De actievoerders bedden het 
bek van 

de kazerne met kettingen 
vergrendelden beukten met 4001,  

hamers op een muur. Ook werden 
verlichting en een intercom-

installatie aan 
diggelen geslagen. 

Na afloop van het incident besloot 
de militaire commandande poort 
van de kazen' in verband met 
'rondzwalkende' actievoerden 
een twee dur op elot te honden. 
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Vredesactivisten trachten toegangspoort van Johannes Postkazerne te slopen 

Wacht lost waarschuwingsschoten bij demonstratie in 'Havdte 
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Legwood idtler.  

'Er is in- HaveJt`e volgens 
het boekje gehandeld' 
Vaneen onzer verslaggevers 	zijn dat hen in het vervolg de ko- 

HAVEL' &DEN HAAG • Aa ggele om de oren vliegen bij vredcs- 
tievaadera hoeven . niet_ bang te demetutratias . Het ie weliswaar 

niet nieuw dat het leger met 
scherp schiet sla onbevoegden mi- 
litaire objecten binnendringen, 
maar dit gebeurtatleen als er een 
dreigend karakter van uit gaat. 
Hiervoor bestaan instructies. in 
de afgelopen jaren ie er afechts 
dis keer met scherp geschoten. 
Dat gebeurde een halfjaar gele-
den toen tijdens de oerening Ke-
forger een man in beschonken 
toestand na waarschuwingen toch 
een bewaakt oefenterrein in het 
Limburgne Brunaaum betrad. Hij 
word gericht in het been geaclo- 
telt 

„Het gebeurt bij hoge uitzon-
dering dat er een waarschuwings- 
schot wordt gebat, maar het is ze-
ker niet uniek. Wat dat betreft 
was er bij de rel rand de Joleannee 
Postkazerne in Hevalte niets 
nieuws onder de zon . Er werd ge-
woon volgens het hoekje gehan-
deld. De manschappen van alle 
militaire objecten hebben de op-
dracht met schap en gericht te 
schieten, als ze worden bedreigd. 
Ze zijn verplicht hun :terrein te be- 
waken. Veelalgisegdeatook duidelijk

rraardbe^^ Zinds^ran ets Le. 
gervoorltchtingadian t in 'Den 
Haag. 

Hij geeft toe dat deze instruc-
ties wellicht niet algemeen bij het 
publiek bekend zijn. Daar is nu 
dus verandering in gekomen, 
sinds de uit de hand gelopen 'vre-
desdemonstratje inHavelte. 

De huidige ,geweldsinstructie' 
is sinds oktober 1982 van kracht 
In de inatructie staat dat er eerst 
sprake mast zijn van een kat-In-
het aaaw-situatie' voordat mes, 
de wapsm zaag Woedin gegrepen. 
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Hij zegt dat begin deze week 
ook een aantal leden van de 'har-
de kern' van actievoerders, die 
zich in Woensdrecht verzetten te-
gen de plaatsing van kruisraket-
ten, waren betrokken bij de rel, 
waarbij nogal wat vernielingen 

Van een sneer verslaggevers 
ifIAVELTE Het gjt:er dikrjfdater op de -eerste maandag va.de  volgende maand óp• 

nienw ,gewelttdatiij;e _eettag phtatsvtnden bij de Johannes 1 ►óétkaaerne ha Havelt"rt en' e Amerikaanse -bagis op de Havelterberg De vredesgroeperingen  _zijn daarvoor plannen 
aan bet beramen . ,,We diatantièren ons zeker niet van  .de vernjelingendie afgelopen 
maandag-ijn-gepleegd, Hoewel het niet onze stil ja, kan het soms best een goede-aanpak 
zijne zegt Han Horstink van de vredesgroep 'Steen Wijkt', die de blokkade met eén aan-
tal andere groepen uit het Noorden op touw had gezet. 

de commandant van de :Anrerh 
Iraanse basis. We staan -altijd pa -

raat Trouwens , ik heb wel eens 
voor hetere vuren gestaan dan af- ; 
gelopenmaendag." 

Op die daghes (zaale gemeldi r 
de maandéijkse v$deede- 
moastratie zo uit de bifis dat er 
eenwaarachuwingsschet werd ge- ; 
lost vanaf het kaiernetar iein::Ko-
lonel Oeerlings had demoode met 
scherp laten schieten, ab dc de-
monstranten ziele mits hadden 
aangetrokken van het eerste 
schot in de lucht. 
Inmiddels heeft het PSPTweede 
Kamerlid Van Es de ministers 
van Defensie en Justitie achrifte-
lijk gevraagd de instructies voor 
bewakers van militaire objecten 
aan te pepen. Bewakend peso-
neel heeft zich te houden, aldus 
het Kamerlid , aan' de Politiewet 
en let Wetboek van Strafvor- 
dering, die een ternghoadender 
xhietinatrudiebevatten .: ...  . . 

werden gepleegd. Er is volgens 
hem regelmatig contact met deze 
activisten. Hun aandacht is nu 
gericht op de sen Lance -raketten 
in de Pentknzerne en de (vermoe-
delijke) kernkooppppeen op de Havel• 
terberg. Horatenk zegt dat de 
noordelijke vredesgroepen nog 
geen definitief standpunt hebben 
ingenomen. „We gaan ons berg. 
den over verdere acties." 
Kolonel H.G.A. Geerlings van 

de Postkazerne sluit niet net dat 
flavelte het nieuwe doelwit is van 
vredesactivisten uit het hele land, 
nu de kruisraketten in Woens-
drecht van de baan zijn. „Ik kan 
dat niet hard maken, maar het 
lijkt er veel op." Veel zorgen 
maakt hij zich er overigens niet 
Over. Vooralsnog overweegt Geer- 
tings dan ook geen speciale 
maatregelen. „ledere keer a4 er 
acties komen , zullen we de zaak 
brondelen . Ik heb regelmatig 
contact met de burgemeester en 

Goed geschoten , P 4̂  2 ,P, 
• Minister Van Eekelen heelt geen gelukkige 
band een. regeren. ,  Abthatsseeretarts van bui- . 
tenlandse sakes in het vorige kabinet was hij 
verantwoordelijk voor de ksnkkemikkige an-
pat vaa de veraleuwiogvaahetpaspood duns 
toteengmteveewarringbeettgeW&eenwvant- 

.asrdelijkbelddlebijtwssgallatomtwijktdeor i 
teverwijzennaarde nn zltteade atiatsseecedd' 
die zij.erfenis heeft eaogetrsttea en.sn:einde-
lijk eea.,lesris( heef t gevvodesdie neg mies-
zinsdnordebeugelkan.alsijn debljversckij ue t 
lenbijnalaebwekkendalszenlett:efrlestwarea f 

Diezelfde heer Van Hekelen beeft su de cern-
a.andastvandekaarneinliavelteee°klapjeep,t 
de schaode: gegevenomdat bij iaat achelp haft': 
geschoten terende krijgsmacht win de antimili-
tarfsteateldeaaavalovecging ,Letwel dra tfde 
activisten die tot voor kart' Woessdrechi met, 
g oteregelmaatbeleterdenwrowegedeks°adat'; 
erkemraketten zaadenwordea opgestelt :Nooit 
Iser een schot geloet , mnr deeeesfede baite keer 
la naveste ts het raak. 

Dat belooft eesboelend laar te worden, want.. 
de aanvallers konen asaaadelrjks ferag'at'd!_  

• inslruMles vn de karemecommandast -laten 
toe dzthljmetsekerp selder Eapssnàkameade 
hntaaties diealtangbebbengeweten welke uit 
epaltingea zij van de adfesseràerskeadan ver 
wachten, in adieea.gsaa ze eeapiea spatellen 
one overlast voor de' kazerne te betgugdeb Dot i 
had ook wel wat=sMrda ,geïïegsCYdielbed 
ros maadaetgeeawaarscbnwiagpcbethoeven 
te lossen en das was de'iegenatellingiasrerrdè . 
goedbed°ekndezaaarsitdebandschieiéndene-' 
tiviteneadekasamuelozankhdantaietbllösr-'. 
bistal " opgelaaid. 	 , 

ileiirkstevndit alksb dnt deaetivisteaeëa ^l 
deur lever zija gegaan , wanizljmoetenfnDaïp.' . 
zijn waar neet aas zekerheid grenzende waar• 
uhijzdijkktM lcerniceppea -lWa oggealagen 
onder Amalkaan bekeer. 



Burgemeester en kazernecommandant onderhouden ,uitstekende contacten' 

.-1 

g 
g 
1 

rD 

c  
eT. 

1 

O 

Havelte 
Havelte bereidt zich voor op een 
maandelijkse invasie van actievoerders 
waarvan sommige met minder vreedzame 
middelen demonstreren tegen de 
aanwezigheid van grote maak* 
complexen in de Drentse gemeente 
Havelte. De Amerikaanse legerbasis in 
'riavelterberg en de Johannes Postkazerne 
in Hevelt* blijken het nieuwe mikpunt van 
demonstranten die bet afgelopen jaar hun 
energie hebben gestoken h regelmatige 
blokkades van de luchtmachtbasis in 
Woensdrecht. Een cenfrootate tussen 
demonstranten en autorlteften, maar ook 
een confrontatie tussen de vreedzame 
lieden die al jaren geweldloos tegen de 
Amerikaanse legerbasis demonstreren en 
activisten die met duidelijk meer agressie 
zich keren tegen de militaire bastions. 

• De komst van de Woensdrechters'en demon-
stranten uit de rest van het land hebben burge-
meester G. Hensens van Havelteen kazemecom-
mandant kolonel H.G.A. Geerlings duidelijk 
verrast. Beiden hadden maandag niet anders 
verwacht dan dat de demonstranten deoprit van  
de Amerikaanse legerbasis in Havelterberg een 
uurtje zouden blokkeren. zoals al bijna ander-
half jaar doorgaans vreedzaam gebeurt. Het 
nieuwe verzamelpunt van de demonstranten bij 
de Havelter hunebedden en de agressieve 'bele-
gering' van de Postkazerne waren niet voorzien. 
Een tweede keer zal dat niet gebeuren. 

Door Ed van Tellingen 

De afgelopen dagen hebben burgemeester Hen-
sens en de kazernecommandant de koppen al bij 
elkaar gestoken. Nieuw overleg turnen de harer 
meester. de kazernecommandant. de koninklij-
ke marechaussee, de rijkspolitie en de officier 
van justitie moet resul teren in duidelijkeafspra-
ken. Bij een volgende demonstratie moet woeden 
voorkomen dat het kazerneterrein of de Ameri-
kaanse legerbasis opnieuw worden toegetakeld. 
Voorzorgsmaatregelen worden genomen. 

Bárgemeester Hensens en de kolonel vertrou-
wen erop dat goede afspraken kunnen worden 
gemaakt. Een plan de campagne wordt opge-
steld. Beide heren kennen elkaar al jaren en on-
derhouden „uitstekende contacten". 
Kolonel Geerlings heeft allerminst spijt van de' 
waarschuwingsschoten die hij heeft laten lossen 
tegen de demonstranten: evenmin van zijn ge-
ruchtmakende uitspraken dat hij zeker met 
scherp zal laten ark:eten als de actievoerders het 
kazerneterrein zullen binnendringen. De  lotWi- 

.w.e die u i ta:raken stroomden gisteren 

de Postkazerne binnen en sterken de kolonel in 
zijn standpunt. Zelfs de minister van defensie 
verleende hem een schouderklopje. 
De kolonel: „Al die reacties waren opvallend. De 
duidelijkheid waarmee ik heb gesproken 
spreekt aan. Bovendien, niemand is ermee ge-
baat om deze zaken wollig aan te pakken. Dat 
soort demonstranten misbruikt zoveel regels en 
heeft kennelijk het idee dat hun niks kan gebeu-
ren. Voor deze mensen bestaat wel eens teveel 
begrip. Wij willen onze taak daardoor niet laten 
bezoedelen." 
De bevoegdheden van de kazernecommandant 
reiken zo ver als het militaire terrein van de Jo-
hannes Postkazerne groot is. Geen klein terrein 
overigens. Met een bemanning die varieert van 
drieduizend tot 3500 man is de Johannes Postka-
zerne de grootste kazerne van Nederland. Delen 
van de 43-ste pantserinfanteriebrig.ade en de 
129-ste afdeling Lance zijn er gestationeerd. Tot 
de Lance-afdeling behoren zes 'open tanks'. 
waarmee Lanceraketten kunnen worden gelan-
ceerd die zowel conventionele als nucleaire la-
dingen kunnen afschieten. Deze raketten heb-
ben een bereik van ruim honderd kilometer. 
maar technische is het al mogelijk cm de raket-
ten een bereik van vierhonderd kilometer te gr 
ven. De aanwezigheid van deze kernbewape-
ning, en de vermoedelijke opslag van 
atoomkoppen op devlakbij gelegen Amerikaan-
se legerbasis. prikkelen de actievoerders om te 

blijven demonstreren tegen de aanwezigheid 
van kernwapens In Nederland. 

Vernielingen 
Burgemeester Hensens van Havelte betreurt het 
dat hardhandig moest worden opgetreden tegen 
de actievoerders. ,.Dat moest wel, toen de weg 
werd geblokkeerd en vernielingen werden aan-
gericht. De toegangsweg naar de Postkazerne 
wordt intensief gebruikt door in- en uitgaand 
verkeer. Blokkades kunnen niet worden toege-
staan." reageert hij. Alles wat buiten het kazer-
neterrein gebeurt behoort tot de verantwoorde-
lijkheid van de burgemeester. Hensens kan zich 
niet voorstellen dat hij ooit opdracht zou geven 
om met scherp te laten schieten op demonstran-
ten. „Dan moet moet er wel heel wat gebeuren." 
De burgemeester maakt uit eigener beweging al 
onderscheid tussen de duizenden demonstran-
ten die elk jaar op tweede kerstdag de vredes-
mars ondernemen tussen Steenwijk en de Ame-
rikaanse legerbasis in Havelterberg, en de groep 
demonstranten die maandag haar opwachting 
maakte in Havelte. „De manier van actievoeren 
verschilt heel sterk," merkt hij op. Tussen het 
organisatiecomité van de jaarlijkse vredesmars 
en de rijkspolitie en de gemeente Havelte wordt 
vantevoren overleg gepleegd. Die marsen zijn 
totnutoe ook altijd geweldloos verlopen. 
De organisatoren van deze vredesmars hebben 
overigens geen goed woord over voor de scherpe 

uitlatingen van kazernecommandant Geerlings. 
„Ver beneden peil," meent Tonnievan 't Hof van 
de actiegroep WAAKS uit Steenwijk, de organi-
sator van de kerstmars. ,,De demonstranten die 
maandag hard zijn aangepakt zijn geen schoel-
je, zoals de kazernecommandant beweert," rea-
geert de Steenwijkse emotioneel. 

Volgens baar hadden de demonstranten geen 
ander doel daarnet een ketting de toegangspoort 
te vergrendelen. „Die vergrendeling moest voor-
komen dat zij in de rug zouden werden aangeval-
len." 
Dewaarschuwingssehoten? „Datzoiets gebeurt, 
vind ik heel, heel erg. De actievoerders raakten 
helemaal van de kook. Het zijn geen wilde die-
ven." 

Tonnievan 't Hof vreest dat de incidenten van 
maandag leiden tot negatieve publiciteit voorde 
vredesbeweging. „Dat is jammer, want wij blij-
ven principieel tegen geweld." 
Het Interkerkelijk Vredesberaad distantieert 
zich volledig Vin de uit de hand gelopen demon-
stratie bij de kazerne. „Het IKV heeft niets te 
maken met deze demonstratie Ik kan me ook 
nauwelijks voorstellen dat IKV-mensen er iets 
mee te maken hebben," meent een woordvoer-
ster. „Helaas zijn er altijd groepjes demonstran-
ten die zich nergens iets van aantrekken." 
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, ook, serieus te nemen", 
Deze struisvogelmentaliteit 

wijt Wolzak aan de a-corn-
. merciële positie van het om-
roepbestel tot dusver. „De 

;concurrentie tussen de . om-
; roepen onderling is nooit op 

reaoing van ons omroep-
bestel. Voor het publieke net 
zullen de commerciële zen-
ders een buffer vormen die 
de Ster-pot in tact houden en 
beschermen tegen uitholling 
door de nieuwe concurrenten 
buiten het bestel." 

tie- 
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Tot 
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tot 
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wordt altijd te voet overge; 
stoken: 	 .  

	

. 	;>. 
• ••,.. 	 • to Trots 	. 

. Al gaat het met het 
automobielconcern zo goed;.: 
dat men echt niet zit te wach:5 
ten op een paar bestellingen:: 
uit het Catshuis, toch is men; 
zeer trots op deze bijzondere:: 
klandizie. „Het zijn VIn
voor ons, 'en we hebben de 
ministers • zeer graag • aki'l 
klant." 	. • • • 3. 	 7: 4:11.  

,,Ik kan me die•blijdséhig 
goed • voorstellen," meed.. 
Frits Castricum. „Maar eerkt 
hoop mensen in dit land zul-
len misschien een andere ge-
dachte hebben bij dit soort 
beslissingen. Ik denk daarbij 
met name aan de categorie. 
Nederlanders, die ooit van' . 

 mevrouw Smit-Kroes te ho. 
ren kreeg, dat men desnoods 
best een halte verder kon le: 
pen om de bus te pakken." 

!uitgever 	omroepland die 
zich niet alleen met het be-
drijfsbeleid maar ook met het 
programmabeleid bemoeit. 
„We zullen ons onafliankelij-
ker van de producenten moe-
ten opstellen, willen we onte 
'eigen , identiteit handhaven. 
Zo ,niet, dan zakken we af 
•naar het bedenkelijke niveau 
'van ;een inkoopbureau. Dan 
hebben we op den duur al-
leen . nog maar onze zend-
machtiging over, en fungeren 
lwe • slechts als doorgeefluik 
;vant. 	de .. - .• produktie- 
!maatschappijen. Deze krijgen 
dan een ongewenste invloed 
top het programmabeleid. We 
'zullen zelf nieuwe en frisse 
programma-ideeën moeten 
;ontwikkelen,. graag ook met 
de hulp van onzrkijkers." 

.Als betrekkelijke nieuwko-
mer in het Hilversumse heeft 
:Wolzak zich verbaasd over de • 
ikastevorming binnen het be- 

. 
RKolonel 
H.G.A. Goes-
ting*: „Het ka-
zerneterrein is 
taboe voor hen 
die er niets te 
zoeken heb-
ben." 

DEMONSTRANTEN MET KOGELS OP DE VLUCHT GEJAAGD 

verbaasd over o win  
•• 

• , 

I .1:0 ',!,:.:1,.:' • • V an 1 
. 00)1 4  .:„... ,,, V een oázár verslaggevers • ' ,.., '• -. . . 

, i HAVELTE, vrijdag 
--- Voor degenen die twijfelen aan zijn uitspraken heeft 
kolonel H.G.A. Geerlings, commandant van de Johannes 
Post-kazerne in Havelte, een duidelijke boodschap: „We 
waarschuwen eerst mondeling, dan lossen we waarschu-
wingsschoten, dan schieten we gericht op de benen. Dat 
*mbgen we niet alleen, het is zelfs onze plicht!" , . ,..., _,:,,„ 

, • 

1 De militair is in opspraak. ' 
Er is commotie over zijn 
woorden. Een ijzervreter, 
een man van staal, iemand' 
die niets liever wil dan de 
demonstranten voor zijn ka- 

te intimideren? Nee 
Jár, de kolonel beweert van 

niet.. Hij is zelfs verbaasd 
over alle opwinding in den 
lande.  4 • ,• • . 	 : 

Gouden keuzen - 
Opwinding ontstaan na het 

dreigement van Geerlings dat 
demonstranten die zijn min- 
taire bastion in Drenthe be- 

' stormen, in het uiterste geval 

aak 'oir :het uiterste moeten 
rekenen. Kogels dus. Aanlei-
ding was een demonstratie 
van zestig actievoerders. Ze 
gingen volgens de militairen 
in Ravotte z6 ver dat alleen 
waarschuwingsschoten hun 
opmars nog konden keren. 
Dat ze vervolgens eieren voor 
hun geld kozen, was een gou-
den keuze. . „ 

Laconiek 
De kolonel; laconiek bijna: 

„Kazernes moeten worden 
beveiligd. Bijvoorbeeld tegen 
roof van wapens en munitie. 
Daarover heb ik als militair 

Van liagarband duidelijke In 
structies gekregen. Die geef 
ik door aan mijn manschap- 
pen. Het zijn wettelijke re- 
gels waar wij ons aan moeten 
houden. Regels om geweld te 
beteugelen. Niet meer, maar 
ook niet minder." 

Zoiets komt natuurlijk 
agressief over. Het bevestigt 
het beeld van de man in het 
uniform. Kazerneconunan-
dant Geerlings weet dat. 
Maar, zo zegt hij, de demon-
stranten waren duidelijk over 
de schreef gegaan. En dan is 
ingrijpen toch veroorloofd? 
• „Die vandalen waren heel 
doelbewust aan het provoce-
ren. Ze droegen bivakmut-
sen, uit angst voor herken-
ning. Ze dwongen militaire 
voertuigen tot stoppen en be-
schadigden het materiaal. 
Vervolgens was onze kazer-
nepoort aan de beurt. Met 
mokers gingen ze tekeer. Ook 
onze tolerantie heeft grenzen! 

1 

• • 	Joon Die mensen wilden maar «n, 
ding: Proberen tot hoever ze, 
konden gaan. Nou, ze weten., 
nu tot hoever!" 

En de kritiek daalde op; 
 kolonel .Geerlings en . 

mannen neer. Maar gelukkig, 
voor de militairen in het, 
Drentse land was er niet alik 
leen kritiek. 

• ''*•-'' Taboe ;:9 
 

• 

• De kolonel: -  ;,Onze wets. 
handhavers denken er net ze 
over. Politiemensen uit Anr... 
sterdam, net als wij • ook. 
zwaar belast, belden mij- olm • 
te zeggen dat ze het volledig 
eens waren met mijn koliek 
ding. Laten we wel zijn: mijn.. 
soldaten staan niet voor piek< 
dag en nacht met geladen wit•14 
pen op wacht. Dat kazernr0. 
terrein is taboe voor hen die 
er niets te zoeken hebben. Alt-  . 
ze dan ook nog agressief zijk;,,,..:i! 
ben je toch uitgepraat?" ‘, ..;4  

• ..... 	 • , • 	 • 	 • 	 . 

-•■■••••••••■•••■••........■ 
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Nieuwe engelse wel 

BACK TO THE C 

Op het ogenblik Is er in Engeland een 
anti-hornowet in behandeling. Het is 
een wet betreffende de gemeente-raden 
In Engeland, die een anti-hornoclausule 
bevat, die teer vérstrekkende en alarm-
erende gevolgen kan gaan hebben. De 
wat is inmiddels aangenomen in lire
House of Commons (s. engelse 2e 
kamer) met een grote meerderheid 
van honderd stemmen en er is weinig 
reden om aan te nemen dat de wet het 
In de le kamer niet zal helen  

Niet zonder reden uiteraard wordt dere 
wet er in ijl tempo doorgedrukt. In 
Engeland wordt er in de 2e Kamer drie 
maal gedebatteerd over een nieuw aan 
te nemen wat. Nogmaals de anti-

homoclausule is deel van een gemeen-
tereadswet en terwijl deze gemeente-
~kwel in haar geheel al een tijd 
bekend was, werd de anti-homo 

Clausule er slechts drie dagen, vddr het 
eerste debat aan toegevoegd, daar-
naast werden de drie debatten ge-
houden op respectievelijk 7, 8 en 15 
december 1987, zeer kort op elkaar dus, 
Zoals al geregd,is dit niet voor niets 
allemaal zo snel gedaan, zo immers 
hebben noch parlementariers, noch 
burgers tijd om zich de konsekwenties 
van deze wet te realismen, te lobbyen 
of anderzins aktie te ondernemen legen 
dit wetswinsten. Twee februari zal de 
wet in The House of Lords (i engelse 
le Kamer) behandeld ...orden, en 
verwacht wordt dat de wet er in 
april In haar geheel door ral zijn, 
waarna zij twee maanden later in werk-
ing tal gaan. 

• 
DE TEKST VAN CLAUSULE 28 LUIDT 

ALS VOLGT: 
1~1~1~1111k 	  

Sektie 2A-1  De lokale over heid rood 

 geen 

(IN homosexualiteit propageren of 
materiaal publiceren dat homosexuai-
iteit propageert 

(b) onderwijs stimuleren in gemeente-
Scholen, dat homosexualitelt als iets 
tranvaardbaars voorstelt, of als zodanig 
presenteert alsol het om een familie-
relatie zou gaan, door het publiceren 
van materiaal hierover bf op enige . 

 andere manier. 

(c) financiele of enige andere vorm 
van steun geven aan wie dan ook die 
daar bovenstaande (a) en (b) mee wil 
realiseren. 

2 Niets in seldie 1 hierboven Is van 
toi-passing op datgene dat tot doel 
Maft om ziekte le behandelen of de 
verspreiding van dekte te voorkomen. 

Het feit dat deze wet met zo'n over-
grote meerderheid in de /e Kamer is 
aangenomen komt enerzijds omdat de 
conservatieven rowieze voorstemmen, 
maar anderzijds ook omdat de Labour-
partij m.b.t. deze wet geen duidelijke 
oppositie vormt. Met andere woorden 
ook veel Labour-parlementsleden 
stemmen voer. labour's positie is 
zodanig dat zij geen duidelijke stelling 
neemt tegen dere clausule, omdat zij 
bang is hiermee" stemmen te verlle-
zen.Voor Labour Is blijkbaar een ver-
kiezingsoverwinning belangrijker dan 
het handhaven van haar principes. 
Labour kwam tijdens de 2e Kamer. 
debatten wel met een amendement, 
waarbij de test van de ermede on-
gewijzigd bleef maar er een zin werd 
toegevoegd, die stelt dat de maat-
regelen geen discriminatie in zich 

mogen dragen. 

Dit 	amendement 	slaat 	nat uurlijk 
nergens op, want geen positiere 
informatie mogen verschaften over 
homosexurditalt fs discriminatie. 
Positieve Informatie overheteresexurd-
iteit wordt immers continu gegeven 
(tot 't je neusgaten uitkomt). Het 
amendement werd weggestemd, maar 
al was 't aangenomen, dan was dit 
niet eens echt een verbetering geweest, 

de teat/werking van de wet was daar. 

mee niet wezenlijk veranderd. 

En SDP.Iid Lord Falkland zat in 

Nouse of  Lonk een amendement inch, 
en. De test van dit amendement luidt 

t) De lokale overheid mag gr 
materiaal publiceren die geheel of r 
deeltelijk het volgende tot doel heeft 
(e) De 'presentatie van homosexu 

relaties of daden als iets dat en 
aanvaardbaar zou zijn als heteros. 
vale relaties of daden 
(b) De presentatie Von een holm. 

torsie relatie alsof her een famIli 
relatie zou betreffen 

2) De lokale overheid mag n 
bevorderen dat materiaal onderste 
wordt op openbare scholen, dat 
bovenstaande in zich draagt (1) 

3) De lokale overheid mag geen 1 
encieie - of enige andere steun v 
lenen aan mensen die daarmee mat 
Iaat willen publiceren of onderwij 
dat bovenstaande in zich draagt (1) 

4) Niets van sektie 1 zal betrekk 
hebben op materiaal 
(e) van literaire, artistieke, wet 

schappelijke of educatieve aard 
(b) dat tot doel heeft, de behandel 

van ziekt* of de voorkoming van 
verspreiding van ziekte 

Dit amendement zou zo gek nog r• 
zijn als gedeelte (b) er geen deel 
zou rijn. 
Ook een labour-lid van de house 
lords zal een amendement indier 
waarin hij stelt dat clausule 28 in 
geheel moet worden geschrapt. Dat 
amendement zal worden aangenomen 
wel heel erg onwaarschijnlijk, 

al omdat "The Lords" per trar 
nooit clausules in haar peheel ach 
pen,mear deze 1 . merende 

11.11111.111~ 
DE TEKST IS VAAG,MAAM DAM' 
JUIST ZO DEVAARLUK 

De bewoordingen van deze wet 
zo vaag dat niemand precies weet 

kan Inschatten wet de gevolgen 
deze wet zuilen zijn. Zelfs degene • 
deze clausule zelf heeft ingedie' 
Jill Knights,een 'conservatief pe 
mentslid, weet blijkbaar niet wat 
bedoeld wordt met "het propagei 
ven homosexualiteit". Op de vraag v 
zij daar mee bedoelt, zegt zij "U ver 

heel goed wat ik bedoel" 7779? 

Van Jill Knight is overigens bekt 
dat zij fascistiese connecties hee 
zo is zij bijvoorbeeld lid van de Mum 
Club, een extreem rechtse organisat 
Deze wet is op een drietal manier 
gevaarlijk: 1) hoewel de tent vr 
is en 't uiteindelijk aan de rechter 
zijn om te bepalen of er in r 
bepaald geval sprake is van het twor 
peren van homosexuatiteit, kan nu 
Ingeschat worden dat de gesol< 

In navelte bevinden zich nogal wat 
militaire konpleksen. Erin daarvan ia 
de kermsapensite, waar Lance-raketten 
net kernkoppen opgeslagen liggen. De 
voertuigen en lanceerinrichtingen van 
deze raketten liggen echter ergens 
anders, een paar kilometer verderop 
in de Johannes Post-kazerne. liet af-
gelopen jaar werd maandelijks op de 
eerste maandag van de maand de kern-
wapentite geblokkeerd, net zo als dat 
in etoèredrecht gebeurde. Dia blokka-
des gebeurden vooral door vredesakti-
visten en antimilitaristen uit het 
Noorden van het land, maar sinds er 
niet meer in Weenadrecht geblokkeerd 
wordt, zijn ook veel mensen uit 
Woensdrecht aan de maandelijkee blek-
kade-akties in Havelte slee gaan doen. 
Dit keer was ervoor gekozen on bij 
verarming nu eens niet de kerreapen-
site, maar de Johannes Postkazerne 
te blokkeren. De ongeveer 100 wensen 
die aan de blokkade meededen liepen 
vooraf nog even langs weer een ander 
militair kompleks, waar de ME zat te 
wachten. Het hek van dit kolerieke 
werd met een stevig slot vakkindig 
Afgesloten, zodat het een uur duurde 
voordat de ME uit kon rukken. Onder-
tussen kon men dus ongestoord de J.P. 
kazerne blokkeren, net op het moment 
dat het er wegens een militaire oefe-
ning een koeien en gaan van voertuigen 
was. Vlak na het begin van de blokka-
de reed een jeep nogal opgefokt op 
mensen in, wat NMB kwam te staan op 
een ingetikt ruitje. Dit incidentje 
werd door legervoorlichtingsdienst 
en pers opgeblazen tot een totaal ge-
sloopte vrachtwagen. Verder verliep 
de blokkade vrij gemoedelijk. Met 
stokken en 1 piéni moker werd een 
`industrial rock'-concert gegeven op 
de t~gangspoort, waarbij enkele en-
derdelen van die poort sneuvelden, 
een muurtje, wat lampen en r en inter-
com. Deze herrie kwee blijkbaar zo 
bedreigend over dat de kazernecomman-
dant, kolonel H.Geerlings, de wacht 
opdracht gaf drie waarschuwingsscho-
ten in de lucht te vuren. Daarna 
dreigde hij reet scherp te gaan schie-
ten, waar de blckkeerdersters konden 
hier alleen maar om lachen. tiet kwaal 
niet echt serieus over, en direkt na 
zijn dreigende woorden werd de kolo-
nel als een echte Vonhaff in het ge-
zicht gespuugd, en ontplofte er een 
rotje tussen zijn benen, wat het ri-
dikule van het draireseent onder-
streepte. Want wat de kolonel ook mag 
beweren, het kwam natuurlijk niet in 
het hoofd van de blokkeerderstère op 
on de kazerne binnen t• dringen. Bij 

welk uitzendburo verhuren ze dat 
soort kolonels eigenlijk 7 
Toen de ME zich eindelijk bevrijd had 
en ter plaatse arriveerde, reageerde 
die zeer opgefokt, en nepte er direkt 
op los. Met als resultaat vele blauwe 
plekken, en vier arrestanten: één we-
gens vernieling, en drie anderen we-
gens het negeren van een ambtelijk 
bevel Prat dat dan ook moge zijn). 
Enkele uren later werd er ter ere van 
de arrestanten een lawaaiden° gehou-
den bij de narechausseekalerne, weer 
ergens anders in Havelte. Dit was 
voor koormandant Geerlings van de J.P. 
kazerne reden os zijn dienstplichti-
gen tot •s avonds laat te verbieden 
het kazerneterrein te verlaten, want 
er varen leners nog 'geweldadige ak-
tivisten in de buurt'. Een resultaat 
waar de blakkeerdiersters zeer tevre-
den wee waren. 
De vier arrestanten kwamen aan het 
eind van de middag vrij, en de blok-

kade-akties op de eerste maandag van 
de maand gaan gewoon door, Geerlings' 

tirades ten spijt. 
Nou moet je militairen natuurlijk 
nooit met de Nederlandse taal alleen 
laten, maar deze kolonel ~Mrt er wel 
helemaal een potje van. De uitdruk-
king is niet 'aap wat heb ik een 
mooie jongen spelen', maar 'aap wat 
heb je mooie jongen spelen', wat vol-
gens Van Dele betekent: "(tegen zijn 
sin, meestal door de omstandigheden 
genoodzaakt) iemand vleien en flik-
flooien om hem gunstig te stenmen." 

ach ja, schieten kan-ie wel moet je 

fr maar denken. 
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Datum bericht 	 : 10 februari 1988 

Bron 	 : eigen waarneming 

Fo  

Op 26 december 1987 werd dezerzijde vastgesteld, dat in de 

sporthal de "Maenthe" in Steenwijk, als voorbereiding op de jaar-

lijkse vredesdemonstratie tegen het Amerikaanse object in Hevelt*, 

aldaar en stand WcIó Ingericht die geheel was gevuld met lektuur uit 

de USSR, 

Bij een nadere beschouwing bleek het te gaan om laktuar, die 

in de USSR was pdrukt, doch die gesteld was in de Nederlandse taal. 

Voor het merendeel betrof het uitgaven van de USSR nieussagental~a 

APR en PROORBOS, met de 	 onderwerpen als* de kerk in de USSR 

de vakbonden in de USSR, Perestrojka alsmede vele andere 

door GOROATSBOY gesdhreven artikelen. 

Deze boekwerken worden regelmatig door Russische conducteurs, 

dienstdoende op het traject Moskou - Hoek van Bolland, uitgereikt 

aan passagiers en belangstellenden. Ook zijn deze verkrijgbaar bij de 

boekhandel PemAbjps  in Amsterdam. 
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fi 	 Betreft: 

Demonstratie Havelte. 

Op maandag, 1 februari 1988, werd een blokkade-actie uitgevoerd bij de Johannes 
Postkazerne te Steenwijkerwold 
Omstreeks 13.30 uut hadden + 60 personen zich verzameld in de nabijheid van de kaze 
Onder hen bevonden zich: 

Na verzameld te hebben begaf men zich te voet naar de ingáng van de kazerne, waarb: 
langs deze weg liggende boomstammen, alsmede een ter plaatse aanwezige vuilcontain 
op de weg werden gegooid. 
Voorts werd tijdens de blokkade door ondermeer 	 , met gebruikmák 
van een' hamer, getracht de muur van de kazernepoort te vernielen. 
Hierop werden op last van de kazernecommandant, door een ter plaatse aanwezige mil 
tair, twee waarschuwingsschoten gelost. 
Omstreeks 15.15 uur verscheen de ME ter plaats, die de blokkade verwijderde. Hierb 
werden ondermeer 	 aangehouden. 
De overige aanwezigen werden teruggedreven naar de verzamelplaats. 
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Rapport 

Betreft: Aankondiging van aktie 
Op 21-3 	in Havelte 

Bron: 

Bericht: 

an de DIR-Assen werd vernomen, dat de JP-kazerne in Havelte op 
onderdag 	17 maart om 20.55 uur gebeld is door een onbekende man, 
ie namens de Steungroep Axie Anti Raket heeft aangekondigd, 
•at op maandag 	21 	maart een aktie bij de kazerne verwacht 
ag worden. 

Actie: 

Doorgegeven aan 

• Dienst: 

Naam 	: 

Datum 

Tijd 	• 

Traces gevraagd aan:  

200A11M 



Informatierapport 

Door BVD In te vullen 

22 	/ 

13I: 

ACE 880414 1 1 6 
datum 14. APR. 1 9 8 8 

CO 

b. 	d. 

Door rapporteur In te vullen 

Volgnr. : 5 
Datum : 12•-1988 
Evaluatie: 

BO • 

BIJL • 

Dietr • 

Betreft: 

Actiezesdaagse te Havelte. 

Van maandag 4 t/m zaterdag, 9 april 1988, werd te Havelte een actiezesdaagse gehouc 
waarbij op 4,5 en 6 april diverse acties, waaronder blokkades, werden uitgevoerd. 
Hieraan werd ondermeer deelgenomen door: 

Bij de diverse acties werden verschillende personen aangehouden. Verdere bijzonder 
heden deden zich nagenoeg niet voor. 
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Betreft: Informatie over de vredesaktie week van VAK-mobiel te Havelterberg van 4 t/m 9' 
april 1988. 

Bijgaand doen wij U in een afzonderlijk rapport met zeven bijlagen, verslag 
toekomen van de activiteiten van VAK mobiel gedurende de Paasweek te Havelter-
berg en Steenwijk. 

De DIR 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 
---- 
200A311 



INIkeRMATIE m.b.t. de aktiviteiten te Havelterber en Steenwi 	durende de •aasektie eriodes. 

( Viadesaktiekamp van 4 t/m 9 april 1988 : VAK-mobiel) 
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AMECDING: 	Door het VAK ( vredes aktie kamp uit Woensdrecht) werd in het kader van VAK.. 
mobiel besloten bij andere bases tijdelijk aktiekampen in te stellen. 

Met Pasen ( van 4 t/m 9 april 1988) werd daarom een vredesaktiekamp te 
Havelterberg gepland. 

Organisatorisch werd de kar getrokken ddoor 	 te Wageningen 
en 	 te Steenwijk. Reeds ruim van te voren, op 12 januari j.14 
werd door 	 het nodige voorwerk gedaan. Toen bestudeerde hij de ;  
plaatselijke Alg. Politie Verordening e.d. en verkende hij het gebied rondom 
de site te Havelterberg. 

Volgens voorafkondigingen ( gesteund door ervaringen in het Woensdrechtse) zou, 
den tijdens de aktieweek de volgende aktiviteiten plaatsvinden: 

- wandelen rondom de bases 	( er zijn meerdere in de directe omgeving) 
- aanbrengen van spandoeken 
- stukknippen van hekwerk rondom de bases 
- blokkeren van toegangswegen 
- beschilderen van muren, wegen e.d. 
- aandacht vestigen op andere militaire objecten in de omgeving en van mili-

taire toeleveringsbedrijven. 

lIZEISLAG 	: 
•■■•.■■■•••11.1. 

De aktieweek begon op maandag 4 april (paalmaandag) om 12.00 u. De aktievoer-
ders verzamelden zich bij de poort van de Amerikaanse basis te Havelterberg. 

Behalve blokkeren bij de slagboom ( wat ook op overige sirene-maandagen van 
12.00 tot 14.00 uur wordt getolereerd,)maakten ze wat wandeltochten rondom de 
basis. Dit begeleid door politie en marechaussee. 

Later op de middag verzamelden ze zich met name in een stuk bos nabij de basis, 
gelegen in het waterwingebied. 

Daar werden ze verdreven door de ME. De materialen voor een beginnend kamp, 
stukken plastic e.d. werden weggehaald. 

De aktievoerders werd door bewoners van Havelterberg duidelijk te verstaan gege 
ven dat ze moestenibprotten". Toen een aantal demonstranten door de bewoners 
werden bedreigd, kwam de n tussen beide. 

E.e.a. resulteerde erin dat de aktievoerders zich terugtrokken richting Steen- 
wijk. 

1 
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Daar verzamelden zij zich aan de Meppelerweg op een particulier stuk terrein t.o. oafé . 

Sportlust. Gedurende de rest van de week was dat hun "kamp". 	Er werd een gat in de 
►  grond gegraven, strobalen aangesleept en wat plastic gespannen tegen de wind. 

Een vijftal keren werd ook dit "kamp" ontruimd, wat wil zeggen: vers aangevoerde strobalen 
en plastic weggehaald. 

Ook hier werden ze gehekeld door buurtbewoners en dorpsjeugd. Het aantal wat gedurende 
de week aanwezig bleef was zo'n 20 tot 25 aktievoerders. 	Een aantal overnachtte buiten, 
een groter aantal zocht onderdak in de volgende percelen: 	

. 

AANHOIIDINGEN  In totaal werd ruim veertig maal een aanhouding gedaan. /40 

Aangehouden werd terzake art. 184, 310, 350 en 461 van het Wetb. van Strafli 

Aangehouden personen die geen naam opgaven werden in verzek. gesteld. Van 
hen werden foto's gemaakt en vingerafdrukken genomen. 

Van hen wordt getracht de identiteit te achterhalen. 

DE SUZE 	Jongerencentrum De Buze te Steenwijk fungeerde 
kaar kon treffen. Ook werd daar materiaal als 
opgeslagen. 

Voorts werd daar eten bereid wat in containers 

als plek waar men 	ei- 
dekens, tangen, verf e.d. 

naar het veld werd gebracht. 

ME POOLCIRKEL  • In dit café aan de Scholestraat 10 te Steenwijk, werd tweemaal een film 
vertoond door VAK mobiel, te weten "Ploegscharen" op donderdag 7 april en 
"Iet is de aarde die huilt" op vrijdag 8 april. De bevolking werd 
middels uitgedeelde pamfletten gevraagd deze te bezichtigen. 
Ook hier was de publieke belangstelling vrijwel nihil. 
Eet pamflet met de oproep wordt als bijlage bij dit rapport gevoegd. 

ÉrADSVERGADEHING:  Op woensdag 6 april waren 11 ektievoerdere aanwezig bij de raadsvergadering 
over de noodverordening. Slechts twee aktievoerders, 

voerden het woord. Een drietal anderen die het woord hadden willen 
voeren, konden dat vanwege hun aanhouding slechts doen bij de Kmar. 
De vergadering kon goede voortgang vinden. De ruime meerderheid was voor 
de noodverordening. 	( plaats: gemeentehuis Steenwijk) 

KADOOTJE  : 	Op donderdag 7 april werd via de wacht van de Joh. Postkazerne door 
een cassettebandje met Duitse liederen aangeboden aan kazernecdt. 

. Zij werd vergezeld door 

SLOTMANIPESTATIE:  Op zaterdag 9 april om 12.00 u verlaten de laatsten der mohikanen, 18 stuks 
het kampje. Sommigen dragen papieren maskers. Twee spandoeken: "Liever 
met de noodvlet verven, dan met de bom sterven" en "Harkie is vijftig 
jaar geworden". Daar hun inmiddels alle verf is afgepakt krijten ze hier 
en daar nog wat op het wegdek. Bij het gemeentehuis mislukt hun poging 
het spandoek op te hangen. 
Alvorens ze bij de Buze arriveren, raken ze nog twee man kwijt door aanhou-
dingen. 
Bij dit "trieste" slot zijn nog aanwezig: 



slechts gedurende de eerste dagen haalden zij,:plaaten--- 
 regionale en heel summier landelijke pens. 

Het wel aanwezige NOS journaal nam niet de moeite dm van 
gebeuren iets in het journaal uit te zanden. 

Behalve door de geringe opkomst en hun onmacht om te etgWbgli 
was ook de ontknoping van de "Hein-zaak" er debet annoint-nid 
geen publiciteit kregen. 

Als bijlage worden krantenknipsels bij dit rapport-gev`oe'gd. 

- SUPPORT: 

	

	Vanuit de bevolking werd in het geheel geen begrip geoogst 
voor de aktie. 

De aktievoerders moeten zich zelfs een aantal keren bedrei 
gevoeld hebben. 

- ADVOCAAT: 	De aktievoerders werden zo hier en daar bijgestaan door advo- 
caat 	uit Assen. Deze wond zich er in de pera nogal 
over op dat in Steenwijk een noodverordening in het leven werd 
geroepen. 

- CINBUDADICHMEN:  deden zich niet voor. Door de overmacht van politie 
kon de escalerend worden opgetreden. 

PISLAGEN:  

Een oproep van VAK mobiel een tweetal filmvoorstellingen in de Poolcirkel 
bij te wonen. 

EINDE 1 
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WAT NU WEER? 

DIE NOODVERORDENING WAT HEB IK DAARMEE TE MAKEN? 

• een WIGWAM VOOR MIJN MEUREN IN DE WIN, MAG DA1? 
NEE DUS. 

- r10GJiN mijn A.D.Dedum Uk bT~W nAteará ? VERBODEN. 

MAG IK OP STRAAT MIJN MENING NOG VERKONDIGEN? 
Dat MAG  DUS NOG NET. 

MAAK VAN JE WOONPLAATS GEEN (KERN)LEGERPLAATS. 

ER STAAN AL 3 KAZERNES (TEVEEL). 

Deze informatie is afkomstig van het mobiele vredesaktiekamp 

in Steenwijk, naar aanleiding van de gemeentelijke NOOD-

VERORDENING, die geldt tot en uLet 10 April 1988. 

Het kamp nodigt U uit voor een (gratis) filmvoorstelling 

DONDERDAG (hednavond) 7 April 1988 om 20.00 uur 

in het theater ' de POOLCIRKEL', Scholestraat 10 Steenwijk 

getiteld: - PLOEGSCHAREN 8- 

Morgenmiddag, 14.00 uur wordt in hetzelfde theater vertoond: 

0  HET IS DE AARDE DIE HUILT' 

IEDEREEN HARTELIJK WELKOM: 
Tot vanavond: 

VAKMOBIEL 
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1 1 KEI 1988 

ACD 

datum 

C3 

b. 

Onderwerp: Vredesaktiekamp  van 4 t/m 9 april  198$ 

Bijlagen: div. . 

Door het VAK (vredes aktie kamp uit Woensdrecht) werd in het 

kader van VAK-mobiel besloten bij andere militaire basis tijdelijk 

aktiekampen in te stellen. 

Met Pasen (van 4 t/m 9 april 1988) werd daarom een vredesaktie - 

kamp te Havelterberg gepland. 

Organisatorisch werd de kar getrokken door 

uit Wageningen en 	 uit Steenwijk. Reeds ruim van te 

voren, op 12 januari 1988 werd door 	 het nodige voorwerk 

gedaan. Toen bestudeerde hij de plaatselijke Algemene Politie 

Verordening en verkende hij het gebied rondom objekt X te Havelter - 

berg. 

Volgens voorafkondiging (gesteund door ervaringen in het 

Woensdrechtse) zouden tijdens de aktieweek de volgende aktiviteiten 

plaatsvinden: 
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wandelen rondom de basis ; 

- aanbrengen van spandoeken; 

- stukknippen van hekwerk rondom de basis; 

blokkeren van toegangswegen; 

- beschilderen van muren en wegen; 

aandacht vestigen op andere militaire objekten in de omgeving 

en van militaire toeleveringsbedrijven. 

De aktieweek begon op maandag 4 april 1988 (2e paasdag) om 

12.00 uur. De aktievoerders verzamelden zich bij de poort van 

objekt X. 

Behalve een blokkade bij de slagboom (wat ook op overige si-

rene-maandagen van 12.00 tot 14.00 uur wordt getolereerd)maakten 

ze wat wandeltochten rondom bedoeld objekt. Later op de middag 

verzamelden ze zich op een bosperceel nabij objekt X in het water-

wingebied. 

Daar werden ze verdreven door de ME. De materialen voor een begin-

nend kamp werden weggehaald. 

De aktievoerders werd door de bewoners van Havelterberg 

duidelijk te verstaan gegeven dat ze moesten oprotten. Toen een 

aantal demonstranten door de bewoners werden bedreigd kwam de 

ME tussen beide. 

Een en ander resulteerde erin dat de aktievoerders zich terug-

trokken richting Steenwijk. Daar verzamelden ze zich aan de 

Meppelerweg op een partikulier terrein tegenover café "Sportlust". 

- Een - 
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Een vijftal keren haalde de politie vers aangevoerde strobalen 

en plastic weg van dat terrein. 

Het aantal dat gedurende de week aanwezig bleef was ongeveer 

25 aktievoerders. Een aantal van hen bracht de nacht door in 

het kamp terwijl een groot aantal onderdak zocht in de volgende 

percelen: Acasiastraat 56 (Horstink), Stationsstraat 25 (Honig) 

en Frans Halsstraat 25a (Kroes) allen te Steenwijk. 

In totaal werden 46 aanhoudingen verricht. 

Aangehouden werd terzake overtreding van de artikels 184, 

310, 350 en 461 van het Wetboek van Strafrecht. Aangehouden 

personen die geen naam wilden opgeven werden in verzekering 

gesteld. Van hen werden foto's gemaakt en vingerafdrukken genomen. 

Jongerencentrum "De Buze" te Steenwijk fungeerde als plaats waar 

men elkaar kon treffen. Ook werd daar materiaal als dekens, tangen 

en verf opgeslagen. Voort werd daar eten bereid wat in containers 

naar het kamp werd gebracht. 

In het café de Poolscirkel aan de Scholestraat 10 te Steenwijk 

(jongerencafé) werd tweemaal een film vertoond door VAK mobiel te 

weten "Ploegscharen" op 7 april en "Het is de aarde die huilt" op 

8 april. Van hieruit werd ook een uitgave tegen fascisme verspreid 

van DOW (de omgekeerde wereld december 1987). Daarin zat een wer-

vingspamflet voor het LAO hetgeen als bijlage wordt bijgevoegd. 

Bij de gedraaide films was weinig belangstelling vanuit de Steen-

wijker bevolking ondanks de verspreide pamfletten. 

Op woensdag 6 april 1988 waren 11 aktievoerders aanwezig bij 

de raadsvergadering gan de gemeente Steenwijk. Als belangrijkste 

agendapunt had de raad de behandeling van de noodverordening. 

Slechts twee aktievoerders 	 voerden het woord. 

Een drietal anderen die het woord hadden willen voeren konden dat 

vanwege hun aanhouding slechts doen bij personeel van de brigade 

Koninklijke marechaussee Havelte. De vergadering had een rustig 

verloop waarbij de meerderheid voor de noodverordening was. 

Op donderdag 7 april 1988 werd via de wachtcommandant van de 

Johannes Postkazerne te Havelte door 	een cassettebandje 

aangeboden aan de kazernecommandant. Zij werd vergezeld door 
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Op zaterdag 9 april 1988 om 12.00 uur verlieten de laat e 

18 personen het kampje. Enkelen van hen droegen papieren masker 

Zij voerden spandoeken mee met daarop de volgende teksten-z 

"Liever met de noodwet verven, dan met de bom sterven" en 

"Harkje is vijftig jaar geworden". 

Omdat hen de verf was afgenomen door politie en marechaussee 

krijtten ze hier en daar nog wat op het wegdek. Bij het gemeente-

huis in Steenwijk mislukte hun poging het spandoek op te hangen. 

Alvorens ze bij de Buze arriveerden raakte ze nog twee man kwijt 

door aanhoudingen te weten . Bij dit voor hen 

trieste slot waren nog aanwezig 

en 	waren nog aktief in de 

Buze. 

Slechts gedurende de eerste dagen haalden zij plaatselijke-, 

regionale en heel summier de landelijke pers. Het wel aanwezige 

NOS jouraal nam niet de moeite om iets in het journaal uit te zenden. 

Als bijlagen worden kranteknipsels bij dit rapport gevoegd. 

De bevolking toonde weinig begrip voor de aktie. 

De aktievoerders moesten zich zelfs een aantal keren bedreigd 

hebben gevoeld. 

De aktievoerders werden bijgestaan door advokaat 	uit 

Assen. Deze wond zich er in de pers nogal over op dat in Steenwijk 

een noodverordening in het leven was geroepen. 

Geweldadigheden deden zich niet voor. 
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ON#KIMUN AAW-DE 014WildEMEN 

Oe komende dagen (4 t/m 9 april) hebben wij een anti-miltta-
risties paasaktiekamp bij de amerikaanse basis op de Havelter" 
berg. Het wordt een kamp van waaruit verschillende soorten akti-
aktiviteiten worden ondernomen. 
Hoewel het kamp op zich niks met u te maken heeft zult u er 
Waarschijnlijk wel hinder van ondervinden. Al was het alleen 
maar dat er vreemde gasten bij u in de buurt rondlopen. 
Wij willen en zullen het uiterste proberen u geen overlast te 
bezorgen. 
Onder de kop "achtergronden" op de achterkant van dit blaadje 
kunt u lezen waarom wij besloten hebben tot het organiseren van. 
een anti-militaristies paasaktiekamp. 
Om- tegrip voor elkaar te kunnen krijgen nodigen wij u uit om eens 
op het kamp te komen voor een praatje onder het genot van een 
kopje koffie. Want hoeveel we ook van mening verschillen, koffie 
lusten we allemaal. 

Voor u en voor ons hopen we op erg mooi weer tijdens de paas- 
vakantie. 

:de lieve, maar strijdige bezoekster 

- het VAK mobiel- 
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CO 
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Cloor rapporteur 	ia ',Oen 

Volgnr. 

Datum : 1 k 4 - l 988  

Evaluatie: 

Door BVD H:, Ze vullen 

225.829 

.. .5rA_ . 

~Itle.gga"111r0e .0,041rIelgeltTINIMAnIKAWC15~.~:~0111~~1~5,7~M~~4 .4:,-, ,,,,,  ss'.. 

informatierapport 

deMt: 	 Haveltererg op -;-4-1988 

Op maandag 4 april vonden op de Havelterberg acties plaats, 
ondermeer een blokkade van de poort. 

Toen de eerste auto met Amerikaanse militairen in zicht 
kwam, ging 	 als eerste op de weg staan om de auto 
tot stoppen te dwingen. 

heeft een slot van een hek kapotgeknipt 
en 	heeft een hek kapotgeknitp. 
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dat"- 2 JUNI 1988 datum 

C 

• 
Aan: Het Hoofd van de 

Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. hoofd BOP 

's-Gravenhage. 

&die van "North, Atlantio ACE- Kovement te lelfsen 

Op zondag 29 mei 1988 zijn een aantal vredesactivisten op het terrein van de 
Johannes Postkazerne te ifavelte geweest. Zij kwamen binnen door een gat in het 
hek te knippen aan de achterzijde van het terrein. Vervolgens legden ze met 
behulp van een ploeg, schoffels en harken een tuintje aan waar ze bloemen en 
vruchten zaaiden en planten. ( van 11.00 - 12.30 uur) 
Ka ongeveer anderhalf uur daar werkzaam geweest te zijn, werden ze ontdekt en 
door de militairen aangehouden en overgedragen aan de Kon. Marechaussee. 
Aangehouden werden: 

Betreft: 

Tegen hen werd proces verbaal opgemaakt. 

Zij hadden een pamflet bij zich waar hun motivatie in stond. (wordt als bijla- 
bijgevoegd.) 

Een aantal andere activisten, ten tijde van aantreffen buiten het hek, is hen 
behulpzaam geweest. 

Via de regionale vers en radio werd vrij veel bekendheid aan deze stunt gegeven. 

Einde. 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 

200138M 

haddenweggekniptDeinter- :  r 	kAleconed 

4t) 

FrIJKsPouTIE  DRWTHE  

DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE 

nummer :  6A/FIR  

datum :  31 mei 1988  



:lia!Ilebbenigeortibeerd:•onze- 

"VERANTWOORDELMIKHErD 

orm everetiO 

on ag 	mei ester 
zn te -ma -anazt.42ntwape-74..$  

kiebUnléen .,-‘,••■!•;$~~i4/kl;.~~~"` 

Zoh. Postkazerne  . Havélte 

liraar.,:kle9-anceerinrichting- 

er04'7.-éen:, -.sták •-• 

ta r* - eri:éin órnqespit..-en geploegd, 

4.9Pr-r"'zVeriiié:-:-.geplant..s-Hiermeé:1Wilden mij dit afgesloten stukje 

,c;in-levén .te.vernialgen; terugnemen voor haar oor-
- 

g.:1;étemmin gly'RET 1,..EVENk TE :"VOEDEN. 

e:. 	hebben burgers in West-Duitsland, België en  

gelandrt°  off_;  dezelfde grijze akte ondernomen bij een kernwapen- 

" 	.." 	j, 

Ook als 	 .heb je een verantwoordelijkheid:r Hoe geef jij daar 
aan? 	 . 

, . 
en daar bloemen'ge- 

~_1171girtét- oriï over het een én ander van gedachten wilt wisselen, 
neem dari kontakt met ons op: 

Nederlandse , ONT-HEKKERS , ,  deelnemend 

aan de North Atlantic DE-FENCE Movement 

Wilt u ons steunen? Dat kan 

door'bijvoorbeeld f 2,50 (de. 

waarde van een kniptang) over 
te maken op 

Postbankrekening 5855977 

t.n.v. North Atlantic DE-eENCE 

Movement te Dalfsen 
o.v.v. 'INF-aktie' 

regionaal kontaktadres: 

Han Horstink 

Acaciastraat 56 

8331 NR Steenwijk 

tel. 05210-11413 

Neurenberg-irocessen tegen oorlogsmisdadigers van de Tweede .• 
se- 

Wereldoorlcig..is vastgesteld dat ieder. INDIVIDU tot taak heeft oor-

logsinisdaden en misdrijven tegen dè mensheid te voorkomen,  daaraan. 

niet ; mrek* te werken en zich niet kan verschuilen achter bevelen van 



Eindelijk wordt dan 'nu de ratifikatie van het INF7akkoord, ;door de . 
Anierikaanse Senaat behandeld. Gbedkeuring betekent'»dat - 4J.11..Plaatsing 

Van, krUisraketten hier in West.-Europa.défiriitief,niet7-46brgaat:, 
• r':.•• -•- ',idg: '" • 	,7••••  

Dus ook in Woensd .réclit -7fileti: Datis geweldige " 
li. `7":

- . 
- 	, 

ikiiiiiJuistorelen van .jullie ;zullen« 	blij cail!:zijn.. r.-want . bm  in .Woens 
"•'• 	 • 

.1:;,• -drerj-iteenS te doen,....was,..voogeree17:Militéireii .-iiiit-al - geéri' 101-;;', : 

zijn ook -blij:'• Máar -trgelijic 'wielen we inso-ok 

- op -8- december,' dui'sjuist 
• ,r-?.7 	 • 	••• 	_ 

--'-', 4 ,-de•.dig-yan het 'af ilui-' 
. 	. 	 •,. 

'Yan ',het INF-akkoordi  • 
aankondigde dat . de veste 

-.•#;;;;,„•:- 
.endéede.tridté.; -kernta-~. 

en:'~1- :zonder›:disktitsié 	- 

31-'jg e h ab d h a afd - zouden -warden. ":„. • 

Brr 

:"7FA
• -- 	 _ 
iteiten van de bevolking 

geen -protest tegen álle - 

kérnwapeni waren! 	• • •• 

•••L.+•!-••■"2, • :. 
. 	 • 

= omdat in de jaren_ dat uitgebreid over kernwapens werd gepraat,. • .  

stilletjes de konventionele bewapening is gemoderniseerd. De 
direkte -vernietigingskracht van deze "gewone" wapens doet nu 

nauwelijks meer onder voor die van kernwapens. 

omdat nieuwe moderniseringen onder de misleidende term  'up to 
date houden ,  worden gepresenteerd. Ook voor de in Havelte ge-

státióneerde Lance-raketten bestaan moderniseringsplannen om 

het bereik (en dus de áánvalskracht) te vergroten naar ruim 
• 300 •km. 

  

omdat ook hier in het Noorden  het 

militaire apparaat steeds meer LEEF-

ruimte in beslag neemt voor haar 

DODELIJK spel: uitbreiding van het 

oefenterrein in Havelte (CUT) ten koste 

koste van vruchtbaar landbouwgebied, 

een nieuw oefenterrein in het Lauwers-

meer-natuurgebied, een nieuwe helikop-

terhaven in het' Noorden, en wat zal er 
nog volgen 77? 

nadat zij stukken afrastering bin "114 vief aenumimin-  '11 heddon ead.ogrofrnint 
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Nr. 71.739./ 1  Datum: 9 juni 1988 

AAN HOOPD 

Datum bericht 

Bron 

: 1 juni 1988 

: Personeel KMAR 

de brigade Havelte 

te gaan om .de 

Op 29 mei omstreeks 12.45 uur werd door de officier van kazerr 

piket van de Johannes Postkazerne aan personeel van de brigade 

Havelte meegedeeld dat door de wacht van genoemde kazerne-  6 mensen 

waren aangehouden die zich onbevoegd op het kazernecomplex t~ 

opgehouden. 

Door personeel van 

overgenomen. Het bleek 

C 4!"4011" Knipaktie op de Johannes Postkazerne Havelte  

Bijlagen: 4 

zijn de 6 mensen 

volgende personen: 



Uit de verhoren van genoemde personen is ~ikken dat -:2" 

op 29 mei 1988 omstreeks 11.00 uur zich de toegang tot de kaze,rne 

hadden verschaft middels het knippen van een gat in de afranaPiné, 

Hierna hadden zij een klein stukje grond op de kazerne omgespit 

en geharkt.. Dit moest een zogenaamd vredestuintje voorstellen. 

Volgens 	hen 	zou deze aktie ook plaatsvinden in 't Harde, 

Valkenburg, West-Duitsland, België en Engeland. Betrokkenen waren 

verder nog in het bezit van de nodige pamfletten ter verspreiding 

aan omwonenden en aan militairen werkzaam in de Johannes Postkazerne. 

Betrokkenen waren in het bezit van een brief gericht aan de 

commandant van de Johannes Postkazerne, de heer H.J.A. Geerlings 

te Havelte. Deze brief is door de officier van kazernepiket in 

ontvangst genomen. 

Omstreeks 16.45 uur nadat hen proces-verbaal, aangezegd zijn 

betrokkenen in vrijheid gesteld. 

Naast de plaatselijke pers waren voor de aktie door de demon-

stranten Radio Oost en een journalist 	 van de Telegraaf 

geinformeerd. 
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29 mei 1988 

VERKLARING waarom ik knip in militaire hekken  

- omdat ik zelf niet wil leven in een wereld waar we niet meer uit zijn-
op de veiligheid van mensen maar alleen op het veilig stellen van ons bezit 

- omdat ik zo'n wereld niet wil nalaten aan mijn kinderen en mijn klein-
kinderen en al die andere mensen-kinderen,in Noord en Zuid, in Oost en West, 
die geboren zijn en geborer worden om te leven en niet om op gruwelijke 
wijze te worden gedood 

- omdat ik me schaam dat wij onze kennis en onze rijkdom gebruiken om mensen 
te doden in plaats van mensen die hongeren te voeden 

aárom knip ik in de leugen dat wapens veiligheid voor mensen zouden betekenen 

dáárom kiiig ik in hekken die geen ander doel hebben dan die leugen te beschermen' 
en het doden van mensen voort te kunnen laten gaan. 

Sietje Kruyt-Amesz 

it Noard 67 
8512 AC Broek(fr.) 



Aan dt commandant van de Johannes Post kazerne 
a 

Geachte Heen Geerlings, 

Havelte, 29 mei 1988: 

WIJ villen niet nalaten U persoonlijk te laten weten dat wij vanmorgen 
kwamen zonder bedoelingen van geweld tegen mensen, dmdat wij niet geloven 

in geweld tegen mensen en dat, zo goed mogelijk trachten te vermijden. 

Xwamen slechts om te proberen een stukje dode materie óm te zetten 
in leven. 

Over onze motieven mogen bijgaande stukken voldnënde zijn. 

Wij stelden de NAVO-top, onze Regering, ons Parlement, kerk-mensen 

-ieder op:eigen wijze - op de hoogte van onze aktie. 

Wij zull'en aan de militairen die hun werk vinden op de Johannes Post 

kazerne en op de vliegbasis Havelterberg een pamflet uitreiken. Zo ook 

aan de omwonenden. 

Wij nodigen iedere mens die daaraan behoefte heeft uit met ons hier 

-over van gedachten te wisselen. 

enkele Nederlandse 'ONT-HEKKERS', 

deelnemend aan de • 
North Atlantic DE-PENCE Movement 

adressen voor Nederland: 

Twentseweg 196 
7722 MX Dalfsen 
tel. 05729 - 1961 

it Noard 67 
8512 AC Broek(fr.) 
tel. 05138 - 13824 

bijlagen : Brief aan de Nederlandse Regering 
Persoonlijke motivatie van een van de deelnemers 
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29 mei 1988 

1 Aan de Nederlandse Regering 

De behandeling van het INF-verdrag is voor ons aanleiding U in 
kennis te Stellen van het volgende : 

Hoewel velen op 8 december 1987 enige hoop putten uit de onder-
tekening van het INF-verdrag als zou dat een eerste stap zijn in de 
richting van ONT-wapening, is sindsdien opnieuw duidelijk geworden 
dat de politieke wil om tot echte ont-wapening te komen,00k in 
Nederland, ontbreekt. Het eerste signaal daarvan bereikte ons -cynisch 
genoeg- reeds op diezelfde 8e december, toen Minister van Eekelen 
aankondigde dat de vier Nederlandse kern-taken nu zonder discussie  
gehandhaafd zouden worden. Dat 'handhaven' voor een overheld,die zich 
slaafs naar de machtigsten binnen de NAVO voegt i.p.v. gehoor te geven 
aan de wens van een groot deel van de eigen bevolktng,betekent dat er 
steeds verder wordt gegaan op de weg van BE-wapenirik;, wordt inmiddels 
steeds duidelijker. 	 • 
'MCderniserinfewordt onder de misleidende term 'up to date houden' 
gepresenteerd. De conventionele bewapening wordt opgevoerd. Aan de 
opbouw van een Europese (kern)macht wordt angstvallig gewerkt. De 
aanmaak en 't gebruik van chedische wapens nemen angstaanjagende 
vormen aan. 

U en wij weten dat oorlog in dit hoog-technologisch tijdperk be-
tekent.: vernietiging van, op z'n minst, grote delen van de aarde en 
de mensen. Maar ook alleen al de voorbereiding op oorlog betekent - 
reeds de dood van mensen, en dat niet alleen door kernproeven. 
Wat wij aan bewapening uitgeven kunnen wij niet besteden aan honger-
en armoedebestrijding. Maar vooral : sinds WO II voeren wij oorlogen 
niet op ons eigen grondgebied, maar wordt de machtsstrijd tussen Oost 
en West voor een groot deeluitgevochten in de zgn.'Derde' wereld. 
En, na geld daartoe geleend te hebben aan machtigen in de Derde Wereld-
landen verkopen we wapens aan vriend en vijand, zodat niet alleen 
direct maar ook indirect een groot deel van de mensheid nu al lijdt 
door oeze wapen-ontwikkelingen. 

Vrede is meer dan géén oorlog - echte ont-wapeningsstappen zijn• 
voorwaarde voor echte vrede. Nieuwe be-wapeningsstappen achten wij 
een misdaad tegen de mensheid. 

Sinds WO II is internationaal vastgelegd dat behalve regeringen 
ook ieder individu - politicus/a of niet - ervoor verantwoordelijk is 
om nieuwe misdaden tegen de mensheid te voorkomen. 
Mensen die zich steeds opnieuw misleid voelen door politici, zien 
zich steeds meer gedwongen gevolg te geven aan de eigen 
VERANTWOORDELIJKHEID om te komen tot echte ont-wapeningsstappen. 

Vandaag geven mensen in NEDERLAND, WEST-DUITSLAND, GROOT-BRITTANNIE 
en BELGIE tezelfder tijd en op dezelfde wijze gevolg aan hun verant-
woordelijkheid in hGn land en zetten een kleine ont-wapeningsstap: 

wij ontregelen een stukje militaire materie door een klein stuk te 
verwijderen van de hekken die nu nog staan rond militaire objecten waar 
atoomwapens(of wat daar mee annex is)liggen opgeslagen, teneinde : 
DEZE AFGESLOTEN STUKKEN. AARDE, NU NOG BESTEMD OM LEVEN TE VERNIETIGEN, 
TE OPENEN EN EEN BEGIN TE MAKEN MET HEN•TERUG TE NEMEN VOOR•WAARTOE ZIJ 
BESTEMD ZIJN : HET LEVEN TE VOEDEN. 

Tenslotte nog dit : met aandacht volgen wij de pogingen in het 
Deense Parlement om zelfstandige stappen binnen de NAVO te zetten(Wij 
herinneren U eraan dat Denemarken tijdens WO II zo verstandig was zich 
niet militair te verzetten,zodat mensenlevens gespaard werdenD Wij ver-
zoeken de Nederlandse Regering zich hieraan te spiegelen - Denemarken 
hierin te ondersteunen - en zelf eveneens zelfstandige stappen tot 
echte ONT-wapening te durven ondernemen. 

adressen voor Nederland: 

Twentseweg 196 
7722 MX Dalfsen 
tel. 05729 - 1961 

it Noard 67 
8512 AC Broek(fr.) 
tel. 05138 - 13824 

Nederlandse 'ONT-HEKKERS', 
deelnemend aan de 

North Atbantic DE-FENCE Royement 



Eindelijk wordt dan nu de ratifikatie van het INF-akkoord door de 

Amerikaanse Senaat behandeld. Goedkeuring betekent dat de plaatsing 

Van kruisraketten hier in West-Europa definitief niet doorgaat. 

Dus ook in Woensdrecht niet! Dat is geweldig. 

Maar tegelijk voelen we ons ook BELAZERD door de politici: 
= omdat minister van Eekelen 

op 8 december, dus juist 

op de dag van het afslui-

ten van het INF-akkoord, 

aankondigde dat de reste-

rende nederlandse kernta-

ken nu zonder diskussie  

gehandhaafd zouden worden. 

Alsof de vele massale 

protesten van de bevolking 

geen protest tegen alle 

kernwapens waren: 

= omdat in de jaren dat uitgebreid over kernwapens werd gepraat, 

stilletjes de konventionele bewapening is gemoderniseerd. De 

direkte vernietigingskracht van deze "gewone" wapens doet nu 

nauwelijks meer onder voor die van kernwapens. 

= omdat nieuwe moderniseringen onder de misleidende term 'up to 

date houden' worden gepresenteerd. Ook voor de in Havelte ge-

stationeerde Lance-raketten bestaan moderniseringsplannen om 

het bereik (en dus de . áánvalskracht) te vergroten naar ruim 

3O0 km. 

= omdat ook hier in het Noorden het 

militaire apparaat steeds meer LEEF-

ruimte in beslag neemt voor haar 

DODELIJK spel: uitbreiding van het 

oefenterrein in Havelte (CUT) ten koste 

koste van vruchtbaar landbouwgebied, 

een nieuw oefenterrein in het Lauwers-

meer-natuurgebied, een nieuwe helikop-

terhaven in het Noorden, en wat zal er 

nog volgen ?n' 

a mens 



Ii-- de'NeUrenbergprocessen tegen oorlogsmisdadigers van de Tweede 
tgldoolOg . _is-vastgesteld dat ieder INDIVIDU tot taak heeft oor-

aden-enmisdrijven tegen de mensheid te voorkomen,  daaraan 
te,sorken en zich niet kan verschuilen achter bevelen van 

ij 'hebben .eprdbeerd ante 
VERANTWOORDELIJKHEID 

vorm.té geven -door op 

zondag 29-Mei7z6lf een be-

in te ,ffigkenffiet ontwape- 

ning me ,nebben een deel 

varunét nékmerk,van de 

S.;Postkrne in Havelte - 	 
XWaat de landeerinrichting-
:en voor de Lance-raket 

taan)-verwijderd, een stuk 

Ván-hetfttilitair terrein omgespit  

zaald-  en groente geplant. Hiermee wilden wij dit afgesloten stukje 
aarde,, gebruikt om leven te vernietigen, terugnemen voor haar oor-
:sprotkelijke bestemming: HET LEVEN TE VOEDEN. 

dezeUde dag hebben burgers in West-Duitsland, België en  

eland'op dezelfde wijze aktie ondernomen bij een kernwapen-

;basis daar -. 
ijiliert u vragen: hoe geeft U vorm aan Uw verantwoordelijkheid? 

►1Z u met ons over het een en ander van gedachten wilt wisselen, 
geffit-u-dan kontakt met ons op? 

Nederlandse , ONT-HEKKERS'  deelnemend 

aan de North Atlantic DE-FENLE Movement 

Wilt u ons steunen? Dat kan 

door bijvoorbeeld f 2,50 (de 
waarde van een kniptang) over 

te maken op 

Postbankrekening 5855977 

t.n.v. North Atlantic DE-FENCE 

Movement te Dalfsen 
o.v.v. 'LNF-aktie' 

en geploegd, en daar bloemen ge- 



Logboek 
agenderen 

Directie B 

Ontvangen van/Doorgegeven aan Log.nr.: 

8o4-88 

Datum: 22-7- 

F 403 	880810 0 8 0 

411111"  1 0 Alla 1988 

Ce 

Ii2- 

Di enst . 	Rif Assen 

Naam 	: 

Door 	: 	Enti Tijd : 	08,30  

Reeft betrekking op Gezien door 

Cam-nummer 	• BV 

Log.nr. 	• 

Notitie 
Ïapport 

Betreft: 	MBO Bron: 

Bericht: 

Op 21-7-88 zijn om 15.00 uur 4 personen, die meeliepen met 
de wandeltocht van IHHO, in de zendmast van de Site te 
Havelte geklommen. In de mast hebben zij spandoeken opgehangem 
Om 21.00 uur zijn zij uit de mast zekomen en zijn ze aangehoudel 

De toegang tot de basis hebben zij zich verschaft door het 
hek kapot te knippen. 
'a-Avonds is IHNO ontvangen door een delegatie van het 
gemeentebestuur n.a.v. de door hun uitgevaardigde nood-
verordening tijdens de Paasaktieweek. 

Attie: 4......-...- 

Doorgegeven aan 

Dienst: 

Naam 

Datum : 

lijd 

Traces gevraagd aan:  

200Ailtvt 



1.nformatierapport 

Door rapporteur In te vullen 	Door BVD In te vullen 

Vdgmr. : 

Datum 

Maatier 

1 

8-8-88 

BO • 9.9.61so 
Bijl. • 	  

F - tt9 	0,019- 

F ACD 88081 

datum.  19. Atallea' - 

CO 

F b. 

~mit Aktie te Havelte dd. 21 juli 1988 

Op donderdag 21 juli 1988 te 16.00 uur, vond een aktie plaats te Havelte op de 

Amerikaanse basis. Aldaar was een groot Radarscherm geplaatst. 

Aan de aktie werd door in totaal 12 mensen deelgenomen, waaronder; 

De pers was ook uitgenodigd (oa. de Volkskrant) en deze was reeds aanwezig bij het 

hek van de legerplaats. 

In eerste instantie werd getracht het hek door te knippen, toen bleek dat het niet 

lukte, zijn 6 personen over het hek geklommen. Deze 6 personen zijn vervolgens 

in een mast geklommen. 

en 	 klommen tot op het eerste platform en bleven daar zitten. 

Zij rolden daar een spandoek uit. 

en 	klommen helemaal naar boven, alwaar zij een groot 

zwart stuk plastic hebben opgehangen, als een soort anarchistische vlag. 

Om 17.30 uur voegden de IHHO-wandelaars zich bij de resterende wandelaars bij het 

hek. Later bleek dat vanuit de mast was gezien dat de gehele wacht gealarmeerd 

werd en dat het hele terrein binnen en buiten het hek werd afgezet door mili-

tairen. 

Het eten voor aktievoerenden rond de basis werd verzorgd door "Rampenplan" 



KORPS RIJKSPOLITIE 

DISTRICT BREDA 

DISTRICTSINLICHTINGEN RECHERCHE 

NUMMER : 26/88 

DATUM: 30 SEPTEMBER 1988. 

  

F 

F 

Aco8810 10 017 

datum p if OKT. 1988 

CO 

----- 

   

Aan :Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 
t.a.v. afd. BF 
is-Gravenhage. 

tvaluat i 	 1 Datum bericht:30.9.88 	t Bijlage(n): - - - 
	 1 	  

Betreft: Anti miliraristische aktie Havelte dd.3.10.88 

Vanuit het Vredes Aktiekamp Mobiel (VAK mobiel) zal op 3 
oktober a.s. een blokkade aktie worden gehouden bij de 
inmiddels bekende kazerne van kolonel 	 in Havelte. 
Deze aktie zal zeer waarschijnlijk ook worden opgeluisterd 
door autonomen en anarchisten uit Amsterdam. De verwachting 
is dat er harde akties zullen komen en dat men zal trachten 
het militairobject te betreden om te toetsen of 
bereid is te laten schieten. E.e.a is reeds telefonisch 
aan dhr. 	doorgegeven op 30.9.88. 

sectie dir • 



Informatierapport 

Door rapporteur In te vullen 

Volgar. : 1 
Datum 	5-10-1988 
Evaluatie: 

Door BVD M tevdlen 

BO • 2.2.06(5 	 
Bijl. - 	  

Disk • 	 

 

F 

F 

Aco 8810 25 1 1 9 

datum 1 7. OKT 1988 

 

    

b. 

 

      

       

      

      

Betreft: 
De le maandag van de maand blokkade, gehouden op 3 oktober 1988 
bij d:,; kazerne te Havelte. (Johan Post Kazerne) 

Aanvang 12.00 uur. 

De deelnemers werden bij theehuis "Het Homebed" opgevangen door 

Er werd door ongeveer 22 mensen deelgenomen aan de blokkade van 

de kazernepoort. 

Onder de aanwezigen :garende volgende bekenden: 

6 mensen uit Haarlem. 

De blokkade duurde tot ongeveer 12.15 uur. De demonstranten werden 

toen door politie en marrechaussee weggesleept. 

Vervolgens gingen de demonstranten in kleine groepjes rondom de Johan 

Post kazerne lopen, waarbij aan de afrastering werd_ geknipt. 

Omstreeks 15.00 uur werd nagepraat in "Het Hunnebed" en ging men huiswaarts. 



ACID 8 810 26 031 

datum 
datum l 8 OKT. 1988 

rr  

b. 

F 

RIJKSPOLITIE  Timanm  

• 

• 

DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE 

1 nummer 	115/88  

datum 14-okt. 1988 

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

's-Gravenhage.  

Evaluatie: 	 I Datum bericht: Bijlage(n): 

  

Betreft: Sirenemaandagaktie te Hávelte op 3 oktober 1988. 

Voorafgaand aan deze aktie verzamelden een aantal anti militaristen op de camping 'tot 
Vrijheidsbezinning" aan de Aeokingaweg te Appelscha. 

de toegangsweg van de Johannes Postkazerne 

Daar blokkeerde men. Nadat hierian een einde werd gemaakt, verspreidde men zich in klei-
ne groepjes langs het hekwerk van het kazerneterrein. Daarbij werden een aantal gaten 
in het hekwerk geknipt. Bij het knippen in het hek ter hoogte van een munitiebunker, 
werd door de wacht een waarschuwingsschot gelost. 
Er waren in het totaal een dertig aktievoerders. Aanhoudingen werden niet verricht. 

De DIN,- 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 

20DA3eal 
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