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sElot bekladden van voertuigen op de
n.\ hannos Postkazerne to Steenwijk4

1#

Op 11 september 1987 omatreeks 05.20 uur, word op

de briga.:

de KRAr Havolte, telefonisch melding gomaakt, door sergeant*
=pore." van 43 Herstolcompagnie, golegerd op de Johannes
Pootkazerne te Steenwijk, dat hij omstreeka 04 0 15 uur had ontdek
dat enkele voertuigen, welke in oolonnoverband etonden opgesteld
om op oefening te gaan mar de ORD, met verf waren bona&
Bij een nador onderzoek door perooneol War brigade Havelt0
block dat ongeveer 100 veortuigen, tussen 02400 on 04415 uur Mot
verschillenden kieuren verf waren beklad. Doze voertuigen at:0nd*
geparkeerd op en nabij de paxteerplaateen van 43 Rratcie en

Johannes Postkazierne4 Op de
louv..en
versaiiirende

1+7 Painfbat, op het terrein van de

voertuigen war= de

0, 2

Reerdere voertuigen hadden het opschrift "CPN", venter de
leuzen: "No Reforger" , "Oorlog zonde", "Peace" en "tio NATO" en

zijnde
grobeuw, gelegen bij de parkeerplaatsen op de kazerne, te zijn

het "Ban de bom teken". Tevens bleek dat een in aanbouw
beklad met de leuzen "CPN" en NO NATO".

De daders zijn de kazerne binnengekomen, via de buitenaf-

rastering van de kazerne. In daze afrasting bleek een manshoog
gat te zijn geknipt.
Via een nader onderzoek door personeel van de recherche Mai
Overijssel, is vast komen

te staan dat de daders, 6 personen ziji

gewe e et, waarvan 6fi n
Indien zich in

deze zaak nadere bijzonder::.i-,7 ede n voordoen

zal hierover afzonderlijk worden gerapporteerd..
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V i±., r`c)15Y Visa* rnol :
2o o ta .i'e rC e_. li._^ bruin;
Achter cxeze auto hing e en aanhangwagen waarin nog een
staalkabel lag.
Mazda 6?6 sedan; groen;
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t.r7.v:
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^ hek
i , net ,Jff.M
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-.

( 1 3)•
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eel;
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3. Voorval:
11.30
Iew

► 1 f
^-i ^

o dat m o me nt i s
Aankomst rapp, bij 6ite-Havel te rber
met twee inzitaanwezig een z ~c. d e Opel kade t t _
tenden.
1111 en
C]ve37 later arriveren ee?L, plal.lwe Xa7.aa 323
ee n w i tte :`iitsubiahi
ie bestuurqers v a n d e eerste twee voertuigen :rennen elkaar en rijden rond in d e omgeving, duidelijk o p zoek
evee nd ers
naar mede
Het de rd e voertui,: is vertro'ken en ook l at e r niet me er
.

terug gezien.
^

13.1 r u: In de omgeving van cie Krui sinr v:n 44 Sf: en de De Auyter
en d e ;;itrodn B)
we ^ worden de Aat Jzca,to b us
komen, per fiets,
gezien. V anui t
en net roodharige
voegt z ic r. ai het
^n wi t te Renault 4_ . oeste _
busje
..;ven later wordt duidelijk dat er deze keer aeen aktie
gevoerd zal worden bij ,ie 6ite maar bij de JcAnne s P ost
-a.^.zerne .
.

..
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^ ^`^ u: ^Zl^^t^.^?vc;i3r^^r^ vt?rz^:.1C ier^ zich tj^,^ de i;'.,tnne^dwe?t=:
het (Joff.hotel.
Aan net eznii van de verharde weg nabij het "Hunnehuis"
worden de voertuigen genoemd i n pt 2b 1,2 4,5, b 7,S,9,
10, 11, 13, 4 , 15 ) waargenomen.
+ 15.50 u: Het i'e k van d e Off
s 8 wordt a 1, ;^^,.^
s l o t e i^ mi',^ i i c: l. s een s t ^^, p
.
? en beugel, de inzittenden van dc, groe ne i'la.zcia ozt,
,.,.
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ep
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41111110 2A in

hier bij oetrokl.kc.•n.
aktlevoe rdors verplaatsen zich via de J -)h..rost•N1eg naar
dE? voorpoort van de Ji.K, onder-weg wotdt een militair
voertuig besch3ciigd..
Voorpoort geblokkeerd door demonstranten.

.u~

+ 13.45

^.

u:

wordt me í. s t ok:ke n etc. ges?agen op he t kazernehek en
op een contair,flr 0
demonstranten worden steeds "m%)ed i. o. r" r er wonie n
diverse vernielingen aan-,3bracht * ;-}.a. poortmuren en
ge luidsinistal lat i,e
+ 14.40 u: in opdracht van de i.,iizE' ^.`nc cC?mnandan t
wordt
een waar:3ohuwingeschot afgegeven.
+ 14.45 u t 1.1E/di j r spol i t ie en Mar worden ingezet, de demonstranten
worden richting van :ie l C)tt^c3w^^g gedreven.
L ^1 L3 i-i V1¢7Q^1
1J t worden
t '.i ^ . 1 4 1[^.^ i ^ : , _ ^^^' ti r1 ^ 4Y Y^ `, s is r _ ^. ^ • ^;-^ ^^ ^ ^^f I^iY+^17L]
e ^i l ge 1*
or. ac ht n aa r -itig _'Duar Havel
Lij weigeren in eerste instantie alien hun naam te noemen,
ht.In ham t de
confrtaie-:;?
andere twee blijven zwijgen, 4.4n van 'ii
ci e ande na i:3 tot op neden onbekend.
^ 1b.15 u : i,€i de monstranten zijn ver-. a,i io ld aan het oegin van de
iiunnettedwe g, er komen groepjes terug richting
J3 r ig i<: ryar Ham i:' l te
4- lb.^0 u: Arrestanten worden vrijgelaten
la.ten e n v<:^i?r',,'sl zich bij de
^

^ •'

►

..,

overige

demonstranten.

4. 16.^^ u; .^e demonstranten ovE?ri^'>?;^`^r}
nog wat bij nun vc^crtui-,en
.
en gaan daarna uiteen in diverse richtingen.
-r 17.50 u : In U.f' oriÍgev i nd? van he t station
zItEyenwi j ►-r worden
Citron bh
en de .i.'nyota ..ipart:3wagon
waaraenomen, zij orengen een _ar m ens e n bij de tmins
. r^^
^,
lie Toyota wordt onder
ge noa^i,
^ .e n de ^^.e ve ^. p1 aat at
zich naar he t pand
^ Je bestuurder van de auto is
en op dat
moment wa n in he. t _. ^.x; =d de v
e personen a: ^ nwe z ig:
..

mow

-

F3 n :e3;

roodharige meisje.
up dit pand staan ingeschreven:

e n .•
Geo te Me ppe i d
geb te 6teenwz j1t dd
Mogelijk is s,o.ts genoemde het roodharige meisje.
;

I) doorhalen afat

niet

van toepassing is

el.
25

•

-821554-224816 1 ft-2354

vervolgbladen

44 n

.) 411111111111111
CI MELD1N^s̀jRAPPORT (venroigbiad3')

R!'iR
OLLIENT!'.R
DOSStERNR

i^eryol^
3
^.^,..^.^^jt..^

;

▪ 18.15 u: i)e tot ou
i heden onbekend gebleven aktï.evoe^er
wordt aangetroffen in de omgeving van het "Hunnehuis;',
hij lijkt iets te zoeken.
later (1t5.40 Ei) te voet aan•
Jeze man wordt door
velte.
getroffen, lopend ric; ting

• r.`^eschouw in c onclusie;
joor het feit dat dP ar":.iea o p de eerste maandag van de maand in 'eioensdrecht
zijn af gelopen en net door de Mobiele Antimilitairisten georganiseerde .Anti.ndli.tairisti.sc:h.e weekend in Hpp}ei ►3ct"1a,wa8 de belangstelling duidelijk groter
dan normaal. 'cie t name door de aanwezigheid van de Autonomen ( kra.ke i4s uit
Groningen) was net opt,reden van de demonstranten gL3ihre.ld.dadiF;er dan bij de
vorige akties.
situatie kon dit d e nand lopen ,1onr de te late inzet van t'z/itt'ol/tu•ia.r
(tolerantie, te wein ig personeel, on1erectla.tti.ng van de situatie ?).
z4en en ander resulteerde in tï1= tafvlsx^.^n var een wa<arsorZuwingsgch,ot, w at grote
aandacht heeft gekregen in de regionale en landelijke pers.
heeft in het Nieuwsblad van het Noorden dd. 04-02--1988 aangeKoniga cxat ex voor de eerst volgende blokkade nieuwe gewelddadige aktie3
verwacht mogen worden.
.,•.^•,,•,y.4•..w^

-^aa.s^re•m...,...-au.

Advies jyertoe k aanoeve ilme ii:
- dose exemplaar van dit a zenden aan -p 1 oe gOv +
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Na : de ondertekening van het Itlf'-akkUrd vond de 'Eofficl8lc" vredesbeweging de tijd
- : rijp om haar jubelend op Le heffen.
Net KKtl meende dat haar doelstelling, het niet plaatsen van nieuoe kernwapens in
}Nederland, bereikt was.

•

.

:

t

:.Gt de algehele jubelstemming nogal voorbarig Is blijkt uit het feit dat al in
.''ektib^^r 1,983 de ^ninístersvergaderittg van de l^lc^c.^ear Planning Croup van de MVO
::tljdOrss: Oen onderonsje in ' het Canadese Morttebdlio beslvck om ee n verbet.erings
p• rágranxna voor • takt:ltse kernwapens die in gebruik zijn bij de NAVO stri jdkrac4en,
-door - te voeren.
•
. ^Getraismatig ^ev vi
van
rd^jr^ei^. er .^.errtwapes
^
^ titrord4
k
wordt id^vernietigingskracht
is , struturet.l
v+rérr^ietl+gingr
áverb,ll jvende deel vergroot.
V••••.. tsa steeds te hebben volgehouden dat: de verbetering van d e taktiese kernwapens . nog
-

-

.....

moest worden bepaald, verschoof hetst:arldpuftt: van minister van Eekelen
.
-- det^s het debat over de IttF--ottidertrattdelingert In de Tweede Kamer naar- d e opvatting
det datzelfde _ beslui t slechts moet warden' ui tgtrvoerd.

_

•

-.. Een van-de vele verbeteringen betreft het op de Johannes Postkazerne te Ilavelte
•• ..:::^ g stationeerde nucleaire Lande raketsyst,~eeM. •
^

•Welk . virápensys tèetn .dc Larice. goat vervangen staat nog niet vast, maar . u.i t een doku.- H
: ntent : vaii..de tlederiándse • aml^assade in Washington blijkt dat het . "t^lLtts- ^ yateem'f van
: harte • wordt aanbevolen.
Dit vooral omdat met de MRS-lanceerinrichtingen zowel-conventionele als nucleair; e
ATACtl5-raketten met een bereik van 300 km. gelanceerd kunnen worden.
Binnen het Nederlandse xeger warden nu en in de nabije toekomst steeds meer van d i t
.

v.

•soort :"duaI eapable" wapensystemen Ingevoerdd. •
.liet - is dan eenvoudiger om niet "zogenaamde conventionele karakter van deze wapensystemen te gebruiken' otn •poll zieke moeilijkheden te omzeilen, terwijl in tijden. van oormm
; #og de nuclea.[re mogelijkheden - van zulke systemen handigvan pas komen :
Qe . militarisering van llederiaaid gaat ondanks het IttF-akkoord In een ongekend tempo
-. door.
Op dit moment zijn er ta lloze defertsie--aktivi tel tert om de oor logsitt f ras truktuur: te
moderniseren ten behoeve van een komende en hier en daar al plaatsvindende oorlog.
teat hierbij zelfs kiezersbedrog en politick gekrulp niet geschuwd aarden blijkt uit
het recente gekonkel in de Provinciale Staten van Groningen rond de - besluitvorming
voor : de bouw van een nieuw NAVO-depot in Cie 1 f zi j l .
In. Woensdrecht zijn de eerste maandag var, de maand-axies gestopt, de militaire grxpansie in Noord-tlederland biedt genoeg . argumenten om hier nog jaren door te gaan,
totdat de_ wapenwaanzin stopti
aarom . blokkeren wij vandaag de :Johannes Postkazerne en stellen voor een mornd4
a41 sen perk .: aan de :grenzeloze be ►trafrerting:
.
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- 17e :Steungroep rorrd dienstweigeraar/werk.
weigeraar• Arthur J. van de Klashorst Jr.
•r
o ganiseert op
19 ° fAAR? . 1988 in de NIEUWE SLOF te BEVERWIJK
-een: Manifestatie,
•
`Arthur
van de Klashorst Jr.. heeft na 14
:.:

;o Arthur van de Klashorst dealt stencil" uit voat het Rock/ Kiviazl•lratthtsli.
,
traro KEF..4 sunoczn-

...maanden *vervangende dienst' in hit Rode
Kruis Ziekenhuis een punt gezet. achter zijn
•..Werk. ••
Officieel duurt de vervangende dienst 18 man' den' en ' 20. dagen maar de ekstra tijd die dienst
weigeraars in vergelijking met.militairen moeten
dienera wordt beschouwd als straf voor het hebben
• • van . e61 stmta.
..En. die•
moet eraf: De manifestatie bestaat uit een ochtend en middag

programma met onderdelen .als sprekers.. muziek,
diskussie, tentoonstelling e.d. •

Sprekers zijn oud PSP Kamerlid Wilbert Willems die

zich in de 2e Kamer met deze zaaks heeft beziggehouden
era . oud industrie predikant Wim Leenman (Haarlem).
. Behalve de direkte aan1 ding (verkorting van de vervangende dienst tot dezelfde tijd als dienstplichtigen)
•wordt. op de manifestatie ook aandacht besteed - aan
andere aspekten van het leger, de bewapening.
Hoe ver grijpt het militairisme. in de ekonomie in en
wat zijn de relaties tussen bewapening en de Derde
•Werold.
Len•volledig programma zal nog bekend wolden gemaakt.

9 . Januari 1988, I..l:aond
Stcungroep Arthur J. van de
Po stb u s 58.
•
. 1 9 5 Q A 8 . Vcl acrs-Hoord

Klashors

Nadcrc inlichtingen: Arthur J. v a n do
02510w11960

'eristweigeraar is
lic t zat
e

SMARM- De aienstwegexz*r

,..Wwi arn word=
• dlenztwei g eraer
zo aangtpaht? WO'
W hebben sterke masrele kritiek op de geweiddad ge

i: diaast gedaas. Hij werd medewerker

teraard wordt dienstweigerrn niet ge.
stiinulerrrd rimdat er dan wel eens can

Arthur van de KIashorst is let prat. Do
: Vel. naarbeeft geweigerd in het leger
.' te ipan ea beeft dagrosa vee vauge ids
in hit Mode Kram ielcenbnis ia Sever-

a wijl,;. Normaal duurt de militaire
. - dieistpliebt Teerden maanden, erge
verlengd met
i vac ;nds diaast wrocdten
nog etas vier maanden twintig da
weigit thans-Pu.Vandeliasort
de netste vier meander te Wilms

Joh a n .Brouwer 02550.•34957

I

gsout :13n tat jont eren zouden gaan nadenken, in de laatste tien jaar hebben
ongeveer r30 dienstweigeraars uit
proest hun vervangende diensttijd
tinwg_ijdig beaindigd. Zij hebben dit
vevialmoeten bekopen met eerr guvangcn iszeraf."

urerktn als di lichtige.. Bij xr eent
dat. biij dezelfde iensttijd moet heb.. i In de juxnendr weken . zal Arthur
t ben els ieder andere dienstplichti ge.
via 'di. Klashorsteen
Mashont
lastor tWd1s
,ilk zie die laatste vier maandel ea cussieavoud over rijst actie orga n!teais
dagen
rem
straf.
Ik
krijg
twintig
re n. Wie meer wil weten over clientetref voor het hebben van een gewe. : wet sren kan bij hems terecht j
ten. Die straf moet eiai~ Dear= voer adres is Postbus s$: • 1950' AS Veelges
ik actie tegen deze onrechtvaardige Nowt
behandeling. "' aldus Van de leashoot. j besloot zip actie kracht bij
ofii,
te zetten door bars van het Rode •

d

Kruisziekenhuis eter stencil in de hand

Klashorst Jr .

grondvesten van oni staatsbestel. Ci-

te drukken. Het is niet het werft waar
Xlashcmt tegen protesteert -Vande
matte de vervangende dienst betekent
vollens hein en vele dienstweigeraars
- . eigenlijk niets. Jewel ert geen dierst

I

ons bij het Rode Kruzsziekenhufs te
gaan werken. hoe nuttig en nodig dat

•werk trek I:47
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Wedesactivisten trachten toegangspoort van Johannes Postkazerne te slopen

Wacht lost waarschuwingsschoten bi j demonstratie in Have 1t
Van een onzer vitragegspevers
• •

HAVELTE — Enkele tientallen manschappen

L:
a

'

van rijkspolitie- marechaussee en ME hebben

gis term i d d ag tnet horde band een ein de gemaakt
aan een blokkade van de toegangspoort van de
Johannes Postkazerne in Havelte. Dat gebeurde
nadat ongeveer zestig aktievoerders probeerden
de stenen ombouw van de poort met mokers te
vernielen. De a ktie was volgens een medewerker
van de Legervoorlichtingsdienst op een gegeven
moment dermate bedreigend dat de kazernecommandant een op wacht staande soldaat op-

•

.7

•

4

drach t gaf enkele waarschuwingssehoten te Ios-

stn.
De politie heeft vier demonstranten aangehouden. Zij werden enkele uren later weer vrijgelaten.
De aktie bij de Johannes Postkazerne begon
gistermiddag rond half twee toen een groep van

zestig demonstranten zich verzamelde bij het
theehuis aan de Van Helomaweg. Onderweg
naar de 'toegangspoort van de kazerne werden
gekapte bomen en andere obstakels over de weg
gelegd.
Bij de poort aangekomen vergrendelden de
demonstranten de hekken van de kazerne met
kettingen en probeerde men de stenen ombouw
van de poort met mokers stuk te slaan. Toen een
legertruck de kazerne wilde verlaten sloegen
volgens de legervoorlichtingsdienst aktievoer•ders alle ramen Van het voertuig kapot.
Volgens luitenant Ilijstenbult van de Leger-

voorlichtingSdienst . was de groep demonstrantin Van een heel andere samenstelling dan die
Welke maandelijksbij de kazerne in Havelte demonstreert. „Er waren nu jonge mensen bij die
Onherkenbaar warm door de bivakmutsen op
die met kettingen en mokers er
hun
. booNen.en
.
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A Deze soldaat mest op bevel enkele waarschuwingsschoten lossen, toen de poort het dreigde te be-
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A Met stokken en planken werd een container vernield. die even rerder bij ern militair trbuis was wegge

Een gedeelte van de stenen poort bezweek onder de hamerslagen

vik n

de vraiesactivisten.

geven.

op los sioegen. Anders is er altijd sprake van een

kalme groep mensen, die in alle rust demonstreert tegen wat zil noemen 'de verschrikkingen

van het leger," aldus Rijstenbuit.

Volgens hem liep de za a k op een gegeven mom ent
uit de hand en heeft de kazernecommandant, na
een waarschuwing, in de lucht laten schieten.

Ruim een uur na het begin van de blokkade

arriveerden militaire politie, ME-ers en rijkspolitie.

Zij zorgden er voor dat de aktievoerders, met
stevige hand werden verspreid.
Omdat het nog lange tijd onrustig bleef in de
omgeving van de kazerne mochten de dienst-

pitchtige i1It.ifCn tot wroer,.; In de a vond d
zerne rue:. verlaten
De Algernerte Nederlandse Vrenig rng van
tazren (ANVIV heeft vanmorgen boos ge
geerd op deze besloiszng van de kazern
mandant, die men paternalistisch noemt.

P1aotS.6

.: a
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cht l oste s chot

t actie Havelie
• I AVE(TE --- 'lijdens de actie
`maandagavond waarbij actievoerders hebben geprobeerd de toegang naar de Johannes Post-katerne in H.avelte te blokkeren,
heeft de wacht, na de actievoer
•
mondeling te hebben ge•
'waarschuwd, met scherpe munitie. een waarschuwingsschot gejo$t. Als de actievoerders de kazerne touden hebben betreden,
de wacht volgens de inatruc.
`tie- op hen • moeten schieten, De
commandant van die kazerne, ko, ;lonel U.G.A. Geerlinge, heeft dit
meegedeeld.
Volgens de kolonel trachtten de
actievoerders niet alleen de poort
,te blokkeren, maar ook te vernielen en het kazerneterrein op te
komen. Als actievoerders dat op:nieuw proberen, hebben zijn
.manschappen de opdracht met
scherp en gericht op hen te schie•
.ten. „Wi zijn verplicht dit kazerneterrein te bewaken en te bevei-

,

.

ligen. Die demonstranten hebben
hier niets te zoeke."
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Poort kazerne
Iweeuur dicht
na belegering

ADee^

Militairen
krijgen
huisarrest na
demonstratie
1UAVELT --- De di ene lplichtige mfltteiren ta iie Jokennee Past Katerne tn ila;
vette wardon gisteravond door
de kasernecomnnandant gedwongen twee uur rang binnen
de poorten te blijven, Het huisarrest was bet gevolg van een
demonstratie en blokkade v an
actievoerders tegen de In Ha•
vette opgeslagen kernwapens.
De commandant nam zijn
beslleaing toen demonstranten
de kazerne belegerden en met
voorhamers timmerden tegen
containers en hekken.
De soldatenvakbond AVVNM
.

Van een onzer verslaggevers
HAVELTE - De traditionele
vredesdemonstratie op elke eerste
maandag van de maand in Navelte is gistermiddag behoorlijk uit
de hand gelopen. Een groep van
70 demonstranten met bivakmuts
sen op werd door een gecombineerde eenheid van ME en "kspolitie met harde hand uit e&k.Aar
gedreven, nadat vernielingen waren aangericht aan de Johannes
Postkazerne. Vier demonstranten
Werden' gearresteerd. Zo zijn
gisteravond vrijgelaten.
De actievoerders hadden het
hek van de kazerne met kettingen
vergrendeld en beukten met Voorhamers op een muur. Ook werden

verlichting en een intercominstallatie aan diggelen geslagen.
Na afloop van het incident besloot
de militaire commandant de poort
van de kazerne in verband met

'rondzwalkende' actievoerders
een twee uur op slot te houden.
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heeft geprotesteerd tegen 'het
paternalistische gedrag van de
kesernecom► mandant'.
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Kazemecommandant H.G.A. Geerlings verrast door'anarchisten'

,Ik zou zeker hebben laten schieten'
u HAVEL TE — Kolonel H.G.A. Geeaclings, kazernecommandant van de Johannes Postkazerne #n Havelte, zou afgelopen maandag zeker het bevel
hebben gegeven om 'gericht' op dc actievoerders bij de Postkazerne te
schieten sis dezen zich niets zouden hebben aangetrokken van de waar.schuangsschoten die zijs gelost „lk zou gegaran deerd hebben laten schi eten," verklaart -de meecommandant zonder omwegen.
*c dCe 3 brrcept*i;* "va ds átaaoastransw ta voc
r eega
sor en
ogtwdááastsuctii die . bn wad i ook belt deje- pik sf er. Cc^c RS i
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dijki. De F De R vetter ka craae eed heelt de aaaoaSa• men121Lht beSe Iad. nu C~ R nee mmsndaut maakt ovenÉ dart utiaeet v+oac het ~ a t Dbkkads.sctie^ tz m wvrd^ : was ^ndaxbdd tussen deze
• tetnln vaditksa^rae, xle t~ ^ oude^ 3a Woer^derrht.~ lee r
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BELAGEELS KAZERNE HAVELTE,VERJAA,GD MET ,,SCHERP" WAARSGHL3WINGSSCHOT

Kolonel sdiiét diioods1rièht op b eg
ta
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Van onze verslaggever
WIM PHYLIPSEN
HAVELTE Als actievoerders
opnieuw proberen de Johannes
Postkazerne in Havelte binnen te
dringen, zal kazernecommandant
kolonel H. Geerlings na een
eerste, voorgeschrevenwaarschuwingsschot — niet aarzelen met
scherp en gericht op demonstranten te laten schieten.

,Je kunt wel 'aap wat heb ik een
mooie jongen' spelen, maar deze gang
van zaken staat gewoon in mijn instnic.
ties. Binnen deze kazerne beslis Ik en
ben ik verantwoordelijk." Lilt veiligheidsoverwegingen hield kolonel Geerlings maandagmiddag de vijf meter brede toegangspoort („Er kan een tanks
uitgaande verkeer gesloten. omdat die
door ,,wedesac wisten" werd belegerd.
Zo'n vijftig deunonserante n niet bivakmutsen op, enkelen gewapend met ; rmr,
kers en kettingen, probeerden de kazerne bizenen te dringen. Dat werd op bet
laatste moment voorkomen. Vijf van
hem werden door de rijkspolitie gearresteerd op verdenking van verstoring van
de openbare orde en vernielingen.
De uit de hand gelopen an ' 'taristische demonstratie was een uitvloeisel
van de maandeg actie die vredesactivisten uit het Noorden nog steeds voe-

ren bij de Amerikaanse basis in Havel-

terber& waar -- hoewel dat niet officieel wordt toegegeven kernwapens
opgeslagen liggen. Dat heeft in al die
jaren tot nu toe nauwelijks of geen problemen gegeven.
De aandacht van de activisten zou zich

deze keer dejohannes Postkazerne in

Havelte • ben gericht, omdat j veronderstelden dat daar voertuigen en

dor")tweulangv i•e

lanceerinrichtingen voor Lance-raketten aanwezig zijn. ,.In onze kazerne ligt
inderdaad een afdeling Lance, maar
daar hebben ze geen rokenen aan
boord", zegt kolonel Geerlings in een
reactie op deze veronderstelling.
De groep demonstranten was deze
keer groter dan gewoonlijk. De veronderstelling u dat demonstranten die de
afgelopen jaren hun aandacht op
Woensdrecbt hadden gevestigd, zich
maandag bij de vredesactivisten hadden
aangesloten die maandelijks zonder problemen bij Havelterberg demonstreren.
„plet was allemaal weinig verheffend.

Lieden van laag allooi. Feat collega van
mil had het zelfs over het Uitzendbureau Rotzooi", aldus kolonel Geer.
De demonstranten probeerden :anvankelbic de kazernepoort, die al uit
veiligheidsoverwegingen was gesloten,
te forceren. Naderhand sloten ze bet
bek met extra kettingen en sloten af.
Een vrachtwagen die later op de middm
toch de kazerne uitreed zou door hen

Heet waarschuwingsschot werd gelost
met scherpe munitie. Kolonel Geerlings
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 moeten houden. Daarna volgt het waarschuwingsschot. Als er dan nog niet opgehouden wordt, dan wordt er gericht en
grotendeels zijn vernield. Ook de kazer met scherp geschoten. Ook actievoer.
zelf moest het daarna ontgel--nepo rt ders moeten zich realiseren dat dit soort
den. Lampen, hekwerk, bekabe ling en dingen dan gebeurt."
intercom werden vernield.
„De poort van onze kazerne hangt in
Heren
hengsels en die kun je er met enig geToen enkele demonstranten probeer- weld zo uldichten. Ze hadden bivakmutbij zich
den 'het hek over te klixnme n, loste de sen op en mokers en kettingen
wacht een waarschuwingsschot, waarna en ze hebben ook grove vernielingen angericht.Alsdo ne
ze zich terugtrokken. Burgemeester waren allemaal heren -- de kazerne
Hensens van Havelte riep daarop de binnen hadden weter} te komen, dan
hulp van de ME van Assen in, die de vijf kun
je geen 'aap prat heb ik een mooie
arrestaties verrich tte. De arrestanten
meer spelen. Daarvoor hebben
werden in de loop van de avond vrijgela- jongen'
we onze instructies en ook onze wapens
ten.
'gekregen", aldus Geerlings.
De kolonel zegt in dit geval de wacht
opdracht te hebben gegeven de instructies te volgen en ook bet waarschuwingsschot te lossen. Ais dat s chot niet
geholpen zou hebben, had de wacht opdracht Geerlings te bellen voor nadere
instructies. „Maar laat ilc er geen miss
verstand over laten bestaan dat ik dan

ook gericht met scherp zou hebben later schieten. Zo'n Inbraak in de kazerne
kan c niet hebben.”
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U P . . . aridant Johannes Postkazerne: Desnoods geef ik het bevel om gericht te schieten
.v_r rF$

.

'Woensdrecht' verplaatst acties naar Havelte
.

----

•

vEL -Ze de...kern van actievoerders
die bij -de- :IUe&t cbtba:^ds; WOnsdrecht zich
t grut teen de p^aAtÁbèeft haar terrein ver-

lb P+as uave!teen
Ion1 aGA. GeerI1ii de commandant van de
p d,jsidwstpIanZIjn manschappen

en naeZIU1 isa: ïrW•.te •laten kome Alts de
:zich maandag niets zouden heb a

de'waarscbuw ngsscho-

ten, zou hij het bevel hebben gegeven gericht op
ben te schieten.
In dePostkazerne bevinden zich dezes Lanceraketten die de Nederlandselandrnacht bezit; in
de Amerikaanse legerbasis zijn vermoedelijk
atoomkoppen opgeslagen. Kazerne en legerl asisbevinden ch'op schootsafstand'van eikaar.
De tanceraket kan zowel conventionele als nu-

cleaire ladingen afschieten. De actievoerders
willen bereiken dat na de kruisraketten in
WoensdrecJbt ook de rest van de kembewapentng uit Nederland verdwijnt. De demonstran.
ten van maandag hebben een verklaring uiige-.

geven waaruit blijkt dat zij -na Woensdrecht'hun vizier richten' op de Postkazer ie en Aznerikaanse legerbasis. De grimmige confrontatie die
maandag bij de Johannes Postkazerne ontstond
tussen zeventig, vaak renet bivakmutsen getooide
actievoerders en de Mobiele Eenheid, is een
voorproefje van de acties die volgens de demon-stranten op elkeeerstemaandagv. n demaand in

de gemeente Havelte worden voortgezet.
De actievoerders, die de toegangspoort naar de
Postkazerne bijna sloopten, zeggen deJohannes
Postkazerne bewust als doelwit tehebben uitgekozen. Met hun acties willen zij de betrokken-.

bed van de Postkazerne bij de , nucleaire
logsvoering benadrukken. Voi;
vredesactivist Han Iorstfnk uit Stecnwi -.
staat duidelijk verband tussen de (vermcr.
opslag van atoomkoppen op de Amerikaan:..
gerbasis in Havelterberg en de opstelling
Lance-.rakettcn in Jlavel te.

■ op pages 9: Kazernecommandant kolf
aGJt Geerlings overwoog gericht op af
voerders te laten sch1ctcn,

■ Coin nentaar oir pagina 11.
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HAV•ELTE - ]Kolonel 1i. G. A. Geerlings. kazcrnccomniandant van
de. Johannes Postkazerne in UIaveite, zou afgelopen maandag zeker
hetbevel hebben gegeven om 'gericht op dc actievoerders bij de
.. Postkazcri e te schieten als dezen zich niets Zouden hebben aange_ .trokken vaan de waarschuwingsschoten die zijn gelost.
zou gegarandeerd
hebben '• laten schieten:
verklaart tíc kazcrnecom•
mandant ach:rc aí zonder

een kaiwmw ro rech strttks liet
doelwit werd van act ►evoerders.

Kolonel Oeeritnts beroept zich

Zowel de LegenroortkhunesCtenst. de rvkspottik als ~.

Woenscirecht

c► p .rgn sewetdsLn tnictie die

necomminoant Oeernne: a eb•
hen de kbtuk dat een >trootdeet
van de demonstranten tn het

hm • • de schktbcvoCtdhekt
aseg; als 'tu( cn a4 tn Renaar

Wonen en enuu e schade wordt
.: toetebractat aas) teb4 uw ?n en
dergelijke, Die bcuoeIdheld

eerkben ook heef deNcenomen
aan <harde) aCUes bu de yttegbw54$ In Wotnsdreclt. Voor vredes-

heetL de eotnznandalnt alleeen

sctIvtxt Hun Nomunk uitSteen-

voor het mUltslre lerre;n van de

wik ts ctat geen vraag meer. 'De

kgj~. De ruim loei],]( *Ctlek
•voerders die majtdat de toe•

mensen kw.men uh riet helt
land, nu aren biokkadaacue
aseer worden Lehouden in
Wocnsdrecht.'
De ZwenwUker. de v*n t no
vember Me de masz.dotukze
btOkkadel bij de A~Kkun> e
legerbuts tn 11 volober mede

spoort met tnokrtxlagen
bewerkten, .ijlt iotgens hem
'airsrch krt. t't ve1 ddadtie liedetl , met bivalctnut en ne al-

ieen rotxarsot wtl3cra msen'.
Gtsteen .werd de omval van

ortiaz4seen, weet dat aan de

de schelde pat roet duidelijk'.

blokkadeyactie ptj dt Pons ; r.

88 teem Wsch*d4gt g opat lou.
ree en de makt. 1jth op de

ne in Ila dle Meet actireORrdt+m

uit Wo n.,dzecht heboen deel e.

.O bakdkut hadden t+rt 1ew.;g

bek kasrmeterrti t dr.'gelen.

Yart de muur * ► aa"ah de toe

moedeltlk tn dc tJendutzenden

gu sterut.

t» kaarrneeomnundant .. ►rent
dat de wsara^ huw!!u^ ►sCAQtrr^
QnvermiMitjk waren 'Dasnnct

. Ut geld
ce rua k. aldus Oeeri
uitC rulst fr.opt de • #chamtic ver-

2..0 f'+tp:.•trrl • 11•L Is ut Nr.jer

e oevpoort altgit *C!ISrr.erea -ta

heb ik pertttwrnt willen vuotko
men dat « confrontatie vt•rtjer

Verrast
l(axcmccomm+u+átlnt oeerttnts

verte gilt, roet votkomen 'verrast'
te zijn door de harde actie van

.naamdag. Het nulode dan ook
even vaortfst de Mobiele Eenheid op vo'doende sterkte kon

ders alceloPen maandza !s 'niet
de stip van Korsttak ,maar ttu
dtttantleert skll niet vart date

VttetndeWk wesdtn vier denson•
ttraaten gessresNrerd. die hun
naam niet hebben w~ opge

den i rDlsatst willen wij ber'rrk.
stcI.ficr t dat ook de rrat v,;o

kernbewwpenin uit N~iFn.J
Verd'tint

w e van! >1jn ~gt.acttrvoer-

actie. 'Ik .]een mts tig* Uk wet

voorstellen dat mensen hardere
acties voe=+en ais here eetfes

ven aan de tylupolltle tn Koontnktyke Mareehsuuwee. Be-

weirug t tCt hebOcn." welt hu.
'Voor mij pat het tram dat de

uit Kssvnrn tra ut•. WIIMentRtl.Cn

vorm ron notie nkt telt troste
gaat van de boodatlwp die tk wil
brenEn-' Het optraden van de

kend ts r~I dat een aedrvW.Me*
atko4n uC 1$.

De bwakmutsen van de actie
voerden ► zorgden ooreen £1110.
m1 citer. +eethap vormokt

ben met axL e set eve telera

WotrodtrCAt tc rtri4erL De
dteen"ker. 'zij vehet,n hun

van Nedert" Nu de krwsra•
kett'n niet In Nedertactd aror•

se iejerDas1 in HaveSterberL-

waryen roe»dvo een te klein
seueale om dcrect tn te Cmpen•

een tegen dt ultbtCid Yth het
vlle[etid In Fna rLM De Ha•
veiler k*semecomms.z4a.nt
maakt overigens onderxheld

art de totale kembewapvziln

daar jan de masndeWkse blokkade-acties van de A~káM.

D1e acties verliepen doc,rksnns
tamelytc m'edsaam. De 3tr11d-

dle met Aarde hand vervet pfe-

«ctks, Net asei ten en ons ook

Overtrokken
vredesactivist Kan Horstlnk
heeRaala) veertien keetmeetr ►

orden sebrrctht om tceen de

artiexorrdsn op te (fldert, De
Merr die wei snel ter pfsaW

nomen. forsttn* wei eerlook re-

eclmatlg bu de vtíe$basla in

ttreIUQdr arend weet tt eenti -

meter wt dagra• Een emst1•

Blokkade gericht teen `wapenwaanzin'

1Yrd wig niet voorgekomen a:4t

omwegen.

dat de intee. ende et btae1.
it ira1davtrttcbttt van het

t

tussen deze sctiev.>erdm tn de
vredesacuvtzten die eik jaar op

Tweede Kers'•dai hun vredes.

eetos staar de Amerikaanse te5er02.tts tn Kaveiterberg hou•
den. Die vredesmars heelt
doornarts een rustig verloop.

kazcrtaecommaltdlnt en de
Kle noemt Horst$n*

rijk

•Het lossen van een waarachti
wtnDschOtstOfldffl Reen erlcete

verhoudIng tot wat ras gobootel.' Volgo * hem s de po
$tut 'uit Maar bol' toen een legtne groen aettaYoerdefs was
ichterilebkwen. Tegen doe
mensen wil de politie extra
hand zijn opgetreden. 'Sommige

Mee stcaren en plankat waad
aal coo:at.or voauokl. dw oven
eerder b aan ~air reisras was
MroQgeh tak/.

aetkwuerdtra at)n in de stoot megootd '

tr^VELTE • 1h ren Verklaring
krltiaeren de demonstrstnten
het besluit vei de 'ornneiiir'
vrvdeabewrjtn;. renomen na
de ondertekening brt (NVaecoord. am Hiel+ op te heten.
Dts'jubststemminir wordt notal vgorbarig genoemd.
Volgens de activssten wardec"
riet nucleaire t.aoee-csketsyr,
teem. dat atstationeerd sou gin

op de Johannes Pastkaxemr In
Ftavette verbeterd en moerlijk

vervangen door hot 'MLRSSaysterm'
'In Woenadreeht dlrt de eerst.•

masndss•rarrde ► msat+d schei
gestopt, De neltttsire expansie

in Noord•Nedtrta d biedt ge•

noot argumenten om hier ring
:uren door tr gaan. svtda t de es

pe nwaae ►zus stopt Daarom onze
btok>rscteactk. waardoor wij

voor een moment paal en pek
stelterf aalti de Zrenreiose bewaprninr.

0 Mor tx onttismnrwt wam de
fc}vip(tnSwag I« de .H/ia nos

Pottkalerna p.ba,eeads+arft
Huurt epen uur na het begtti van
cdr blOkJude *rrlvee den ~C&)'

rr poiit ► e. MFrtrv en rtjkapolltir,
tint+Wcn rttansenappen zlerk
Torn het bevel om eieb w verspreiden Rist werd oparvoled
werden de act,ivistrn, die op de

grond waren gaan Otters, met

stevige ht1►G weggetrokken en
(edrstin £ven tater herhia}de
dit tafereel OOch. waarbij de gemoederen stier en daar a" ver

ast raakten.
v an de wapenstok hor. fd r och•
ter geen

gebruik eernaakt t,

worden Omsingeld door politie
.reed de ~p demonstranten
de I4hanrs
Posterg algen
roei-it. terug nw de huiwDe-S'•
dcvi wryr de elftesten hun auto x
ri, ddrn geparkeerd Vier p'rte

tien werden aangehouden rn
meegenomen noot de miietllaussrtitar+-rnr
Dit rief?aJ
weigerde tijdens het vel 4 r
Ook redear een woord te legen
Airs her ►eeltli ► oa ►1 V. avórut

..
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pecia1isten in Tweede Kamer: Actievoerders zijn

_.

..

inHavelt e
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inister compl.irnenteert commandant voor erweer
:i c
Z
1't
Í aI•gens de geldende i^xStrticties hee
ft ganhandte d Als we het daar niet
mee eens zijn dan moeten die instructies worden
herzien". Het Tweede Kamerlid mevrouw • Van.
.

H^VELTT - Minister W F. van Eekelen van
defensie heeft kazernecommandant kolonel.
.GA. Geerffngs van de Johannes Postkazerne
Havelte
avelte persoonlijk - gecomplimenteerd met
rijn optreden tegen demonstranten, die maan- ;
dag de toegangspoort veen -de kazerne met mo`
kers lagen onderra ijnden. • .
D e kazernecommandant liet waarschuwings-

schoten lossen toen deni nstranten het kazerneterrein dreigden. binnen . tee dlringen. Achteraf
werk ardebij dathijzeker gerichtenmetscherp
zou hebben laten schietvip ah de actievoerders

zich niets van de waarschuwingsschoten zouden
hebben aangetrokken De^duïde^ijke'steliin 8name -van de kazernecommandant heeft hem veel
positieve reacties opgeleverd, ook vanuit de

Tweede Kamer.
Volgens de defensiespecialisten in de Tweede
Kamer heeft de commandant tot nu toe volkomen correct laten optreden tegen de actievoerders. „Vast staat dat die demonstranten te ver
zijn gegaan en dat de maat vol is", menen vice-

voorzitter Frinking (CDA) van de kamercommissie voor defensie en mevrouw Van Heeranuskerck (V3D):
Het PvdA-Kamerlid Knol merkt op dat de

De gebeurtenissen rond de Johannes Postkazerne napen de gemeente Havelte, de rijkspolitie, ..
het openbaarministerie en de kazernecoaun n- . •
Bant voorzorgsmaatregelen te nemen met het :

Es (PSP) pleit er in schriftelijke vragen aan de , oog op nieuwe acties van demonstranten. Daar
renster voor dat er met grotere terughoudendover overleggen binnenkort de betrokkenen.
held moet worden opgetreden.
Elke eerste maandag van de maand willen actieIn Nederland is het nogniet eerder voorgekovoerders de toegangspoort van de Amerikaanse
men dat op kazerneterreinen waarschuwings
legerbasis in Havelterberg of die van de Johan-schoten zijn gelost. Alleen bij deoefeningRefornes Postkazerne een paar uur blokkeren.

ger, ruim een half jaar geleden, is een
waarschuwingsschot gelost toen een demonstraat een oefenterrein tn Zuid-Limburg wilde
bet -eden. Die werd toen in zijn been geraakt.

. .

3 Op pagina 11.- Havelte bereidt -zich voor o'..
maandelijkseconfrontatiemet demonstranten'.

ir

$: De.kO1StVde'W0

h'fld0

.!tranten uit derest van het land hebben burgeéesterGiIensensvuiHave1teenkazemecominant kolonel ILG.A. Geerlings duidelijk
verrast Beiden hadden maandag niet anders
FverwaehtdandatdedernonstrantendeoPritvafl
de, Amerikaanse legab&sL9 in Havelterberg een
uurte zöudenblokkerei! zoals al bijna anderjaar.dçÖrgaans vreedzaam gebeurt Het
iiieuweverzainelpuntv*fl dedemonstranten bij
dëHavéUer .bunebeddeKi en de agressieve beIegng!ndePôstkzernewarenmet voorzien.
.Een tweéekeerzaIdatnietgebeuren.

m

JLS

ik

de Postkazerne binnen en sterken de kolonel in
zijn standpunt. Zelfs de minister van defensie
verleende hein een schouderklopje
Dekolonel: ,.A1 die reacties waren opvallend. De
duidelijkheid waarmee ik heb gesproken
spreekt aan. Bovendien. niemand is ermee gebaat om deze zaken wollig aan te pakken. Dat
soort demonstranten misbruikt zoveel regels en
.2-...
.... ....L-. 1-.,. ..)..n....

blijven demonstreren tegen de aanwezigheid
van kernwapens in Nederland.

Â Demonitranteuwozdee stevig aangepakt door de
M:En Ravelte.

Venuellngen

uitlatingenvankazernecommandant Ceerilngs.
,,Ver beneden peil,'" meent Tonnie van 't Hof van
de actiegroep WAAKS uit Steenwijk,deorgani
sator van de kerstmars. ,,De demonstranten die
maandag hard zijn aangepakt, zijn gem schoolie. zoals dekazernecoxnznandarit beweerL" rea

BurgemeesterHensens van Havelte betreurt het
dat hardhandig moest worden opgetreden tegen
de actievoerders. ,Dat moest wel, toen de weg
werd geblokkeerd en '.rerniellngen werden aanivericht. De toeeanesweg naar de Postkazerne

, . _ . __ b
,U vuxgemeesWr I enen de kazernecommandantde koppen al bij

mekaarge ke x. Nieuwoverlegtussen

meesteri de kazernecommandant, de koninkl.ijke marechaussee, de rijkspolitie en de officier
van justitiemoet resulteren i n dufdeli jke afspraken- Bij eenvolgendedemonstratiexnc etworden
voorkomen dat het kazerneterrein of de Arnerianse legerbasis opnieuw worden to getakeld.
Voorzorgsnaatrege1en worden genomen.
Burgemeester Fiensens en de kolonel vertxou-

weri erop dat goede afspraken kunnen worden

gemaakt. Een plan c campagne wordt opges ad. Heide heren Kennen mar al jaren en onderhouden „uitstekende contacten".
Kolonel GeerIigsIieeft allerminst spijt van de
waarschuwingschotendiehijheeftlatcn1ossen
tegen de demonstranten; evenmin van zijn geruebtniakende uitspraken dat hij zeker niet
scherpzal laten sschi e#en ais de act ie v~ders het
erneterrcin zullen binnendringen. Deloftuitingen over di ,.itspraken stoomdei ,gisteren
11rr .
.

xzdett tje' t'OStKíi7.f•i7f`

JC, zoalsdek. Z^l' É^di riá'^$ndant b !tr eert." iw -

wordt intensief gebruikt door in - ,en c itgaand
verkeer. Blokkades kunnen niet worden toegestaan,. , reageert hij. Alles wat hutten het kazernaterrein gebeurt behoort tot de ver an t woordehfjkheid vaan deburgerneestet itensens kan zich
niet voorstellen dat hij ooit opdracht zou geven
om met scherpte laten schieten op demonstran
ten. „Dan moet moet e: wei heei wat gebeuren."
De burgemeester maakt uit eigener beweging al
onderscheid tussen de duizenden demonstrariten die elk jaar op tweede 'Kerst dag de tipredesmars ondernemen tussen Steenwijk en de Acnenkaanse legerbasis in HHavelterherg. en de groep
demonstranten die maandag haar opwachting
maakte in )Iavelte...De manier van actievoeren
verschilt heel sterk,"merkt hij op Tussen het
van de jaarlijkse vredesmars
en de rijkspot Ue en de gemc.'cnte Havelte wordt
vantevoren overleg gepleegd Die marsen zijn
totnutoe ook altijd geweldloos verlopen
De organisatoren van deze vredesmars hebben
over veie sccq

geert de Steenwijkseetnotioneel.
Volgens haar hadden de demonstranten geen
anderdoeldanmet een kettU.ngde toegangspoort
te vergrendelen: *,Die vergrendeling meest voorkomendatzijinderugzouden worden a angevallen."
Dewaarschuwingsschaten? „Dat zoietti gebeurt,
vind ik heel, heel erg. De actievoerders raakten
helemaal van de kook . Het zijn geen wilde due
ven."
Tonnie van 't H'of %iwstdat de incidenten van
rnaandagleidentotnegatievepubihctteít voor de
vredesbeweging. «,Datis jamme r, want wij blijven principieel tegen geweld."
Het Interkerkelijk Vredesberaad distantieert
zich volledigvan de uitde hand gelopen demon
stratie bij de kazerne. * s let 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 woordvoerster. „Helaas kin eraltljd groepjes demanstran-

«. ......

eenas teveel
ren. Voor deze rn nsern twst.aat
begrip_ iW ij ^^ii3eri (r zf , t. iak tia<xr do or niet laten
bezoedelen
De bevoegdheden van df • kazer ncc omrandt nt
reiken zo ver als het niffil rlre terrein van de Johannes Postkaz rnt• groos :s (; -cn kl<^n terrein
overigens Met (.cr: bk ,mann;ni die varieert van
drieduizend t^.rt 3500 man is dt Johannes Postk^^z rne de grcxot.stee k<azE ,me van Nrderland t)cdcn
van de 43-ste par ► t.sf'rinfaratvrwbrlgade en de
129-steafd^'ifng I.ani•t' zijn er - gestationeerd Tot
de Larice-afdflm bchor.r2 Z( , '0p41n. tanks'.
waarmee Lar,ccrak4•,1s ,ri kiirin*r w rden ge1Rinceerd die zowel (oiv^ •R•, ► t u-Iv a1, nucleaire ia .
dingen kunnen afsc•hielei; 1 >cie raketten hcbben €•en br r eik van ruim honderd kilometer.
maar technisch*• » hft al mogelijk om de raketten een bereik van vierhonderd kilometer te geven De aannw' z gheestd van dew kernbewape.
ning, en di Vernu-K eli)k( opslag van
atoomkoppen op di• vlakbij gelegen Amerikaan-

.
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-

-

frzjchnergcnsts

atreklR,
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kazerne
scherp g

Bij

tvift
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HAVELTE• De commandant van de Johannes Postkazerne in
iavelte, kolonel Helmut Geerlings, zal met scherp laten schieten
a p betogers als zij na een waarschuwingsschot niet direct weggaan.
„Daartoe ben ik niet alleen bereid, het is mijn opdracht om de
kazerne te gen indringers te beveiligen", zegt hij naar aanleiding

van de 'uit de hand gelopen demonstratie maandagmiddag bij de

kazerne.
Daarbij vernielden de met tno• ne. Het waren ook veel meer
kers gewa pe nde betogers een deel mensen dan anders en ze hadden
van de kazernepoort en een zich zo goed voorbereid dat er wel
vrachtwagen, terwijl ze no g meer rotzooi van mort komen% aldus
voertuigen aanhielden. „lk heb Geerlings„
toen een waarschuwingsschot metOok burgemeester Gerrit Hen.scherp laten even om de sloo
6enS ^S van mening dat „Wad er nu

werkraamh en te stoppe
n
, a - , gemeurd is niet meer kan worden
dus Geerlings. „Andershadden ze toegestaan'. Volgens hem hadden
op het kazerneterrein kunnen ko- de vredesactivisten die altijd bij
men". Hij wil bij herhaling de in- de Havelterber bijeen kwamen,
structies van de wacht letterlijk geen scbrtfteli e toestemming,
laten uitvoeren. maar was er een soort afspraa
Voi&ens de kolonel waren hij waarin gedoogd wordt „dat men
en de burgemeester verrast toen daar een hele korte titd on de wesp
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Activisten beramen in
Naiielte nieuwe acties
Van een onzer verslaggevers

HAVELTE * Het zit er dik in dat er op de eerave maandag van de volgende maand op.
nieuw gewelddadige acties plaatsvinden bij de Johannes Postkazerne in Havelte en de
Amerikaanse basis op de Haveiterberg. De vredesgroeperingen zijn daarvoor plannen.
aan het beramen. ,,We distantiëren ons zeker niet van de vernielingen die afgelopen
maandag zijn gepleegd. Hoewel het niet onze stijl is, kain het soms best een goede aanpak
zijn," zegt Ban Horstirik van de vredesgroep 'Steen Wijkt', die de blokkade met een aant^ andere groepen uit het Noorden op touw had gezet.
H' zegt dat begin deze week
ook een aantal leden van de 'harde kern' van actievoerders, die
zich in Woensdrecht verzetten te.
gen de plaatsing van kruisraket-

ten, waren betrokken bij de rel,
waarbij nogal wat vernielingen

werden gepleegd. Er is volgens
hem regelmatig contact met deze
activisten. Hun aandacht is nu
gericht op de zes Lance-raketten
in de Postkazerne en de (vermoedelijke) kernkoppen op de Havelterg. Horstink zegt dat de

noordelijke vredesgroepen nog
geen definitief standpunt hebben
ingenomen. „Wó gaan ons bera.
den over verdere acties."
Kolonel H.O.A. Geerlings van
de Postkazerne sluit niet uit dat
Havelte het nieuwe doelwit is van
vredesactivisten uit het hele land,
nu de kruisraketten in Woens.
Brecht van de baan zijn. „Ik kan
dat niet hard maken, maar het
lijkt er veel op." Veel zorgen

de commandant van de Arerikaanse basis. We staan altijd pa
raat. Trouwens, ik heb wet eens
voor hetere vuren gestaan dan afgelopen maandag."

Op die dag liep (zoals gemeld)
vredeademaandelijkse
de

monstratie zo uit de hand dat er
een waarschuwingsschot werd geLost vanaf het kazerneterrein. Kolonel Geerlings had desnoods met
scherp laten schieten, als de demonstranten zich niets hadden
aangetrokken van het eerste
schot in de lucht.
Inmiddels heeft het PSP-Tweede
Kamerlid Van £s de • ministers
van Defensie en Justitie schrifstijk gevraagd de instructies voor

maakt hij zich er overigens niet bewakers van militaire objecten
over. Vooralsnog overweegt Geer , aan te paseen. Bewakend pers >
lings dan ook geen speciale neel heeft zich te houden, aldus

..

:

:,: i

maatregelen. „Iedere keer als er het Kamerlid, aan de Politiewet
acties komen, zullen we de zaak en het Wetboek van Strafvet.
beoordelen.. Ik heb regelmatig . dering, die een . terughoudender

contact met de bt .rge geest t en

sh.ietinstruct e bevatten.

a ^r r i^ X14 W ► s ^.+ .r w par a r a fs Mr M^ f^

kervaarlicf ter:

,,

O

t

L,U

^'

-

i

:.

_

f

`

t ,

a

lq *f
l(I ovet

:st

kolt3tc^1

^:racht

•.

4ait:Ri taf 1

f •::tj a :

.

•-8 -

j

_tdelen van fllé'_
tlf^tivt:^tftil:
}iltltC
'-r:] iuu tje. w-at 1,mpen en een ! nter_ Jrr•. t;eze t ► ^^t'rte kwa„it 1f1 t ik- haat
zo

f

'- •r►

in

(gat

de

dait

<It

f!C:t^^Y
til 3e

^.^lli.'

ti^:t+lktl ►^^ltl^

111EjS,

tlo atacht

iat

1ULlht

te

t.ltuwt ► ttj: ch)

vuretn,

t?aatna

:t4!1te lei; met Sc hip te En 5C'Uiie -

'
.:tr
t•it:t

.

1

anders, eenaar ki1orter verder in de Johannes Post-kazerne. Neta
gelop n jaar s erd maandelijks op
eerste maandag van de maand de tier' '
wapensite geb^Qkkeerd, net zo als d
in Woensdrecht gebeurde. Die b1or;'{ _
des gebeurden vooral door vredesaks
vist ri en anti-ru 1 xtar1sten uit
r
toeden van het land, maar s 3r^ds
niet meer in Woensdretht geblc. ke=. ."1
w,( -rdt.
zi n ook . veel mensen
3

:.

over,

en direkt

na

r eer

rc,t je tussen z ^. jn benen , wat het r!dskule van het dreigt exit onderstreepte. Want wat de kolonel ot* mag

t,ewerert, het kwam natuurlijk niet in
iet hoofd van de hlckkeerderstèrs op

voertuigen en lanceer ifri.chtingen v t°'i
deze raketten liggen echter ery-

,.

s£'L:eU25

zicht gespuu d, en orft .lof t e

l;c^

In Havelte bevinden zich nogal w ''•
militaire komplekscn. Een daarvan
de kernwapens.ite, waar Lance- rakett = _met kernkoppen opgeslagen liggen

...

€c t

x i jn dreigende
order werd de kolotsel als een echte Vonhoff in liet ye-

••

:•
•. i

maar df1 t)1* t d git sttus kOflt ett
a11teri raar cum 1acti n. !!et kwam:

de kazerne binnen te dringen. bi j
wetk
Uftzenciburo
verhuren
ze dat

soort kolonels eigenlijk 7

t
t

t oen de HE zich eindelijk bevrijd laad
erg ter plaatse arriveerde, reageerde
die zeer opgefokt, en mepte er direkt
UP los. Met als resultaat vele blauwe
Piekten, en vier arre^::an en: eén wegons vernieling, en drie anderen w gk-nii tiet ntgeten van een ambtelijk
treYei (wat dat dan ook cnoge, z 1 ji1) .
Enkele uren later werd er ter ere van
cie

airrestarrterb een

•

j

•

]awaaidci:+o gchau-

Wondrecht aar] de maandelijkse bl'- "
den tsij de marechiusseekaze;ne, weer
erg ens anders in 1lave1te. Dit was
kade - akties ii tlavelte :ree gaan á
• voor komaerndant. Geerkings van de J.P.
Dit keer was ervoor gekozen om - • 3
j
.
verassing nu eens niet de k:errrwal
kazerne reden om zijn dLenstplictttt-gen tot 's avonds laat te vet'liieden
site. maar de Johannes Postkaze' '`h
te blokkeren. C.*e ongeveer 100 ner• -' n
kazerneterrein te verlaten, want
die aan de bire.kade €eededen 3if • r
et waren inrrrs nog Tcleweldad ge akvooraf nog even langs wer een ar
t leisten in de huurt' . Een resultaat
f
t x ! itair ko P + eks , waal' de ME zat
waar deblokkeer+der.sters zeer tevre^
den mee waren.
wati:hte_n , liet bek van dit konp1 ` f1)0 eiex arrestanten kkarin aan het
werd :iet Cén stv1v1g slot vakkg:: ^g
Afgesloten, zodat riet een uur dutr Ie
eind van de middag Vrij, en de k,ktk-voordat de ME uit kon rukken. Ond' f'
kade-akties op de eerste maandag van
tussen kon nèn dus ongestoord +1e -J f' •
de maand gaan gen door, Geerlings'
net
op
het
nors
rit
kazerne blokkeren,
tirades ten spi. jt.

,

dart fret er wegens een militaire o
n:.ng een kor- Cn en gaan var voea'tu : •:t^n
was. Vla na het • begin van de blr,r ? de rr_ed een yeep nogal o jefokt 'P

:

_
_

_

•.

..

war hem kwam te staat , «P
rnEn i'
terg ingetikt rkiit^e. Dit incxder )e
; egea'voorl^c icings iF'^•`4
door
We rd
en pers op9eblaen tot een totaal -,E--"
slaote vrachtkagen. Verder ver
de • blok ;ede vrij geioede1i)k.
f_r ^^ ;t{ ^.'r,er ^ .T ^,, r,^. . a+f .•
1
en ...'
stokken :'
°er. °P
° in; ustría . rock' -cv. Weert oe
de

r t7n s tFJu t

waar[).-

' hke € r.in

;lou moet je militairen natuurlijk
nooit met de Nederlandse trial alleen
laten, maar deze kolomel maakt er wel
helemaal een potje van. «e uitdruik•

king is niet 'aap wat heb ik, een
mooie dongen spelen', maai 'aap wat
flets je mooie jongen spelen`, wat votgesis Van Dale betekent: "(tegen zijn
zin, meestal door de omstandigheden
genoodzaakt) iemand vleien en'-flikM.
f loo ten orm hem gunstig te stereman.'i
AVh ja, schieten kan-:e wel moet'•je
maar denk ti r;•

:

f
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Demonstratie
Via de media heeft u kunnen

vernemen dat weer eert$ gen vrei
delievende demonstratie is uit»
gelopen in ongeregeldheden, Dia
- ongeregeldheden legen er niet #

om. Een groep van circa • zestig
personen probeerde de Johannes Postkazerne te bestormen.
Kettingen werden aangebracht
en met mokers werd de poort onder handen genomen. evenals
een tussenmuur. En of dat nog

niet genoeg was werden er bo.
men dwars overdeweg gelegd en
werd een pantserauto vernield,
Kosten: vele duizenden guldens.
Er zijn voorzover bekend vijf
mensen gearresteerd. Die vijf
zullen inmiddels al wel weer vrij

rondlopen. Tenslotte hebben zij

alleen maar vernielingen aange.
bracht aan rijkseigendommen,
betaald van onze belastinggel-

r den. En 55 personen kunnen ongestoord weer naar huis gaan, na

f • gedane arbeid. Een psycholoog
.zou `Zeggen: 'Ach, - deze mensen
moesten even afreageren, laat

liet maar zo', •

Naar onte opvatting gaat het
hier om puur terrorisme en dat
;toet ook als zodanig bestreden
warden. Oi` de bevoegdheden
van de kazerneeomn andant
^uoeten worden uitgebreid, of do
burgemeester zal adequater
moeten optreden. Het is toch van
de gekke dat deze terroristen bij.
na twee uurongestooTd hun gang
kunnen gaan met het vernielen
van militaire stellingen voordat
de ME eindelijk in actie kan komen. Dat er tijd nodig is om deze
mensen eerst te mobiliseren is

begrijpelijk, maat de o ^erlteid

heeft een taak om bij rellen zo

snel t ogelijk op te treden, ook al
kwamen deze personen zonder
vooraf toestemming te vragen
voor een demonstratie. Juist in
;deze gevallen schijnt de overheid
met de handen it het haar te zitten.
Worden deze mensen echt wel
vervolgd? Wij hebben hierover
onze twijfels. Of wordt een daad
van terrorisme minder ernstig
gevonden • dan bijvoorbeeld een
bijstandsmoeder die probeert
om een paar gulden biij te venttenen om zo haar gezin een menswaardiger bestaan te geven. Deze

wordt opgepakt. ingesloten, ver•
boord en moet tenslotte alles te.

rugbetalen. Misbruik van gemeensehapsgelden wordt er dan
gezegd. Maar mensen, die vanuit
een bepaalde Ideologie er maar

op los rammen, worden met flu.

weten handschoenen aangepakt.
Wordt het langzamerhand
•
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Van een onzer verslaggevers
.,
van hogerhand duidelijke in- Die rn nsen wilden maar én
..
. HAVELTE, vrijdagstructies gekregen. Die geef ding:
beren tot hoever ze
Voor. degenen ci
die twijfelen aan zijn uitspraken heeft ik door aai, mijn manschap- J konde gaan. Nou, ze weten

kolonel H.G.A. Geerlings, commandant van de Johannes Pen. Het zijn wettelijke re 1 nu tot hoever! „

Post-kazerne in Ravelte, een duidelijke boodschap: »We gels waar wij ons aan moeten
En de kritiek daalde op ,
waarschuwen eerst mondeling, dan lossen we waarsehu- houden. Regels om geweld te kolon 1 Geerlings en zijn
otea^, dansemieten we gericht op de benen. slat beteugelen. Niet meer, maar maan n neer. Maar gelukkig
0

Magen. we nalat alleen, het is zelfs onze plicht!"

ook niet minder.»
.,
Zoiets komt natuurlijk
agressief over. Het bevestigt
het beeld van de man in het
uniform. Kazernecommandant Geerlings weet dat.
Maar, zo zegt hij, de demon.stranten waren duidelijk over
de schreef gegaan. En dan is

De' n taak is In opspraak.
Er is commotie over zijn
woorden. Een ijzervreter,
. een man vaan staal, iemand
die , niets. liever wil dan -de
demonstranten voor zijn kap=ne te intimideren? Nee
-hoor, de kolonel beweert van
niet, . Hij is zelfs verbaasd
'over are, opwinding in den
lande.

ook op het uiterste moeten
rekenen. Kogels dus. Aaniei•
ding was een demonstratie
van zestig actievoerders. Ze
gingen volgens de militairen
in ilavelte zá ver dat alleen
waarschuwingsschoten hun
opmars nog konden keren. ingrijpen toch veroorloofd?
.,Die vandalen waren heel
Dat ze vervolgens eieren voor
hun geld kozen, was een gouw doelbewust aan het provoee ren. Ze droegen bivakmutm
den keuze.

••keuzen

Laconiek

jroor e militairen in het
nte land was er niet alIeen kitiek.

Tab^e
Dekolonel: ,,Onze wetshandh vers denken er net zo
over. politiemensen uit A
sterdari, net als wij ook
zwaar betast, belden mij om

sen, uit angst voor herkenn.ing. Ze dwongen militaire

te zeggen dat ze het volledig
eens waren met mijn houding. Laten we wel zijn: mijn
soldaten staan niet voor niets
dag en nacht met geladen -wapen op wacht. Dat kazerne-

Vervolgens was onze kazernepoort aan de beurt. Met
demonstranten die zijn miiitire'..bastion in• Drentho he- roof van - wapens en munitie. mokers gingen ze tekeer. Ook
onze tolerantie heeft grenzen!
eng in het uiterste geval Daarover heb ik als.::i; ai

terrein is taboe voor hen die
er niets te zoeken hebben. Ads
ze dan ook nog agressief zijn,
ben je toch uitgepraat?"

. •,pxidig ontstaan na het

dm'

t van Geerlings dat

De kolonel, laconiek bijna:

„Kazernes moeten worden

beveiligd. Bijvoorbeeld tegen

voertuigen tot stoppen en beschadigden het materiaal.

r.f
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lost waarschuwingsschot

'fairen Postkazerne a p
vlucht voor, . demonstr.anten
:

tt^e nt dat deze lezing onvolledig

in Darp hebben zich afgelopen maandag verplaatst

jegens het militaire voertuig en •

i , V n^^ cie d^ eb^eken ^ r^ss^e
►

naar de Johannes Postkazerne Dwarbij werd geweld

niet geshowd. Een in het nauw gedreven bewakings= militair loste een waarschuwings-schot, Een militaire
auto die het kazerneterrein verliet werd door de beto^
gors aangevallen e
•

defensiewoordvoerder

Een

HAVELTE/STEENWJJK
De maandelijkse =--- tot nu
toe vreedzame — demonstraties bij hetNATOcomp1ex

de inzittenden erffan, besloot de

kazerne leiding de toegangshekken voor uitsluitend het aut
^^erkeer te slt^iten: hiel; et^ruik

r,an liet dienstwapen doordemi
litair dle het waarschuwing
schot loste, is volgens de Haagse

kaanse basis. Die acties hebben woordvoerder volstrekt overcett•
tot nu toe nooit tot grote proble- komstig de geldende geweids-it •
1
er en geleid. Volgens én van de strtictie.
actievoerders hebben zich bij
hen recentelijk een groot aantal
.,
nieuwe activisten gevoegd, omZes `^^
~
dat de blokkade in Woensdrecht
s
is opgeheven. De oorsprotlkeli-•,
ke, vredeslievende demonstran•
ssc
r e uw
.
ton vergaderen volgende week
• `•
over de vraag hoe het nu verder
moet met de maandelijkse terug •
o
a
a.zern •:
K ettingen
kerende blokkade en wat hen te
Een groep van ruim honderd doen staat.
1 tA V :L - -- Eengroep van
_ .. actievoerders heeft maandagi r. erdon vier aanhaudmgen
ongeveer
middag geprobeerd. de toegang
75 actievoerders verricht. De arrestanten werden
Ca da . llYV b{3^l"1C
• naar de Johannes Postkazerne te
heeft maandagmiddag gepro• later In de avond weer .vrjgetu
r.

Een ruit • van de `' landrover
werd ingegooid. De inzittende'
militairen namen ongedeerd de
: benen vliet achterlating van het
:.vehikel. De kazerne-eomntasilont besloot daarop om het mi •
litaire:complex'voor het autoverkeér a[ ie sluiten: tri ks t^o iltic en mcib1élé eenheid kwamen
. eruiteinde1í^ka an te ^a$ otn een
eind a an dé blokkade te maken.

blokkeren.-. Nadat getracht was

_

aa s
bl kk dé' .k

Tjjdens de actie heeft de con-

de toegangspoort Van de kazerne
Meet, kettingen vast te klinken,

mandant de kazerne uit veilig -

clip }jen verricht. Alle vier de -ar

uitliet. De ANVM constateerde

hebben rijkspolitie en mobiele
Erenheid een eind gemaakt aan de
i ► Iukttad. Er zijn vier aanhoutestanten zijn maandagavond
weel• vrijgelaten, aldus de politie.

heidsoverwegingen twee uur ot)
slot gehouden, een gang van zaken waarover de soldatenvakbond ANVM zich gisteren bons
dat 'demonstranten nu kennelijk
ook al in staat zijn dienstpliehti- '
gen op te laten. sluiter ► '. Boven-

dien zet de soldatenbond vraagbij het feit dat de kazerneVolgens burgemeester G. Hen- tekens
buiten diensttijd
.wis van HHavelte kan het niet ' commandant
bepaalt waar dienstplichtigen
«m den getolereerd dat de toe- MYMogen
gaan en staan. De AI VMM
gang naar de kazerne waar 3500 meefijt dat
dienstplichtigen oud
Biart rijti elegea'd,wordtafgesto-. eh
wis genoeg
zijn om dat zelf te
g
= . teil. , De. demonstranten voerden . ..- beslissen',
zo liet. een A Vi^1itot nutc e^ Iedere .ééfstè maandag woE rdvoerder
weten.
actie bi, de A;môri-.=
van de maandactie
^^t^eY]St^t'etw^^t

.:

.

.... •

iaeerd de toegang naar del Jo-

hannes Postkazerne

in lia.

= vette te blokkeren. Rijkspoli.
f tic en leden van de mobiele
eenheid maakten een einde

hot'

ten.

S

•

T

aan cie blokkade.
Tijdens cie actie* luc^eft de wacht

..

sSC ittt! ;r. i^^tit .
Vtai ' ní,; ^'4CE3u^vit
trach^kolonel 11 G.A Geerlin gs
€,s t rach t -

ten de demonstranten niet alleen
de Poort te blokkeren, naar ook
tC verniele)l n liet karerneter•ein 0)) te komen. Als actievoerders dat opnieuw proberen heblel' Zijn manschappen
de aop.
1 en gertcl^t
dracht r^^ti scherp
op
hen te sclYi ter . ``mij gijn ver-'
pIt: eiridit kazerneterreinie i^t^,^aken en te beveiligen. Die demo :stianien 'hebben hier niets te rata-

kon', ald« t eerlings,

. _^ ,

-
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Betreft eenheid object
Dtg plaatsvinden feit
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Getroffen maatre elen door de ee eid

(vervol,.g achterzijd
Tenammstell ing kenteken; kent* • . .
eigenaar

adres
woonplaats
ge .duits
sedert

merk/type
kl 4 ur
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Een nacht tijdens de a o..6-da&>gse in Haveite..
Door
gorden =iv a fgez^ ► t
d e bui van de Joh.
Poe. kazernne,
j1opoi in ds r.: ch...`
5I
tig• vaar we het
Ineem3 staan vo er pot
' voc=e. Zachtor staaw• geboun.. We hsoc on verf hij' ons om
daarop noie teksten achter te laten. Net als ira , en'n gr -c
fr hei bek w Ier kriipDeU komt er een patrouilia.wto
aan. IVU: duiken het'vs1 L,. hei blijkt dat er v1i:ki j
militairen op wacht-stam en du 15 ;;r j niet de iF•:^ .e
plek om het terreL u op te gaan,,. 4lir lopen weer tar t g • er.
koren terecht op een t.^rik sn. Pa.a rijdt er flie
eei
jeep recht. cp ons al. Wij wq ° pre;,, iir het i d••Cei. , c
: st t -e Ontdekt zijn. We ?^.^^e^^ ion
he -. hek en cie , sep

volgt• a2$, We komon op een sma p d in neg het ht k. De
je3p b9r j ler 1s stug en
ons ter Vol en,. `3 we
even1atr o cli t er ::DJ.j n t3 zier we da : 'kro , fi. ^.? d én "? e cr
r:e
:L i re
Q1 n gord in ihri ki
1'I±&6iS wordex e var f d e bnnnkant van het' h^^ ggevolgd.. Bij cie oc.: dpcor :rta::t r . j ko1,+ja, die 'rL
d L3'VEZtV8n 4e wad• r
N LVt gced pre ella vat we
.: fU
:'fl noen : j & ' en we voort in Eezo1 s^bap r
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taai ,°en' dreigen niet d e kolf van h
onze: v^.n.^
g^^rs t® s. Verven ^ ^^ - kennelijk
hun geweer
wel. • en we lopen
Jr. chting a literpoort. Net wetend dat er• vanaf de hoofdt
.poort 4 mrechaussee 1 er8 zijn begonnen met remmen om ons
op ts sakken,.. Buiten adem halen ze cria in en are sten

Persoonlijke ervaringen vred e sa ktivist ir) Steenwijk/
• ïavelt,
''
'
Aktie-.zesdaagse In oxx rondom de Anark nse basis op
ie Ha velt erberg en twee kazernes In cie •nabije omgeving.
. Om 10.30 uur zouden 'ere aanwezig zin bij een door ona
georganiseerde perz• onfer. en tio, .;mar el wie er wn s,
geer, pers.. Deze u danken wi oi vzldosrde op de hocgyo
door de door onu opgostuurdo perzverklringen. Vervc^^....
at e qua naar ave .t er be= g,
en
gans oud :
nie t
ag j dus
n9r p^t^r^a^:^cls^ reden d _+`; burx^en als oppzond
^
^A
' op hot kropent dat .. met : 3 bus ^ouden gar. Dat werd
Eten o± me v d. boi ^air.gun. Of het nou k 3i':'! door onze
ott f t waet Lk niet maar het ward dat laatste.
Na oen u'.- lopen ]ooien 'dj dan op de Havolt e"berg
waar - iJ tussen de . 50 mensen veel: bekenden tegen kuaman. Wat ja noemt do vaste kern plat vr e',esbowo tng
liensnn. De blokkade u; wat daar voor door moest gaan
vos a? begonnen, naar zoals al eiorde:- gezegd he tras .,
zo das dus militzti.r verkeer v irr e:i ; beto .erts vas
du •. niet, Daarom besloot • ligt grootste eed eelt3 van {' =

in ds cel vermaken Mae ons nog - een tijdje met stuiter_
^
^ll^sn ^. ^o..
,. Q o o beden blazen,
Een tang en potje verf
ra° c;p •en we in de cex. D verhoor en foui le

ver...

.re i.*i orLze zakken. We plakken rog
• .'^ tk.krr, 'ilc, !k ,Ió o ik mee mag" en om half (even
a

c

.

•

tsr s VOc3n e r:rt•jes cp het v :afgeleverd •.
G

0

vaste kern rond de bs sis te ons n 1cprn of a3 gast te
heg ween met hot • Inrichten van het vredes akr,'-akamp...
DobLsl. Tot cp dat rvent Maa 3 het vr l5 rr-sta g -rondom
h.merikRa nno • im sits. Coed er zaden wat Laar en rijks..
y oUtiebu j os rond, r:.aa r dqt stelde no ;rlk3 voor-,.
Ondergetekende u3s r , 'x zti? e t direk:: in staat orz na de
:.^r.1de1.^ r^ V'exi Steonw . j k raar do Ravelterb^rg ook nap

oe:js een zde1i.g rond de bas!,-„Leeskan ! dun ;loot
- ^ry4r ^

cri..

.w•--^-

m dx. rr^, +or wa.. a. ^wa„r ,,w,,.
w M.'JD am Y^A bwr

• ,- - ^y

-.
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aast/ • ts aa.^
9lw *4 iry.j 9v9t

obiel„ Voor._
ik mij tea: bij de groep inri.chui.rg 1'
zicht-g bG gon.neri tre tra t hout to sprokkelen voor het
:ssipvmi, i sut ho-2 bet ook a£ -ott lopen, wsrm^.;' lek
onc' een goed be n. 15r ; 'in zo-. ar ook nci tier rcrr_

t;ie bij, al met a]. viel het oren s.ol r..e' , de po .t .A
t jden n 1iu..'i bu Jes ma&ir ] tC i
r tremor er en
'n er dAo t•,c#t en
v.rloop vn tí.id
oz)gemoa: d.
aan dia zal '(1t. 'at kn pvi:iu• uit moost en dat •:o
bog aspi 3 tc=n Verl a-t- un; iTliVXUtIIjk zeïd or. we ham ? a
:t :lept VHF pis:: w3rGn -*n v cR d in or r.zi toe di
t u z rr;^;,q hot 1-amp-njuó • or ook ..m s mor brft ;c.:, er. r :^

r -^oor t^ffi'
-

ire : 1jEál •- j .

te
• •7

tee.- 33erk te ruig pre::

''

••
,•L c .:
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•'aai

dat er va na cbt ook niet op deze plek gekamj •eend zou
worjer:t,. Dat zouden we nog wel merken• voa gd f hij er
lens aan toe,.

a_ ate de n.ddai; - vorderde kwemen er geleidelijk meer
meien oir het vuur zitten, de wandelaars en mensen van
de 'fokkade rondopa en voor het hek van de D erikaanse
:. s. Aha, daar kwamen twee andere Ins vi t praten of
zoals anderen zeidon populair doen, Na een hal.,f uur wa-.ren ook zj wecw verdwenen. Inmiddels was er even verder-...
op :ea vrouwenkamp ingericht, ook wus er al gezorgd voor
een a1;_ omerc, t,oepplsatsp;. Het leek a11aisl? inn een leien
day ' e te gsun ; aan de overkant van de wig werd er door
61± i .0f ,ian ons eenprac ,j e gemaakt met de plaatselijke
bevolkir g.. Zo op het oog • verliepen die gesprekken heel
gemoedelijk, mar later zou anders blijken.. De• 3E liet
zici-:a?.ueer - zien, deze keer waren het er weer t ree j•zi. j'
het dat het hoge pietdn waren gezien het aantal: 'sterren
op Imn schouder. Ze zeiden niks en keken alleen maar
even n a tz• t-Dns kamp. Vervolgens liepen ze door naar het
vroureukaznp,, Het. wa s duidelijk, zij kwamen bekijken hoe
ze ons zouden aanpakken, even later liepen ze ook weer
weg.. Inrnidd els hadden we -. soep en brood gehad en bespraken
hoe we verder zouden gaan, of we= naast de inmiddels al
ingerichte bender nog •meer plastic en • stro- naar het kamp
zomen halen
Plotseling - een luid gaschreeuv valt' het vrouwezikaip,
kom hefoor we -gorden ont ii id 1 Een aantal van ons renden
erf;eeg- OM. te helpen om materiaal in veiligh eld te bron-.

gen,,. De a was van achteren vanuit het bos een oxttrui-.
.ng akt;ie be tonnen en waren het eerst op het vrouwen,..
vr ; e .kt e.-'mop gestuit dat zonder pardon ontruirnd
werd Daarna k'amen urL j ae n de beurt ' so .gen bleven
zitten, anderen - begonnen spullen in veiligheid te brem
gen,. Niet bepacid zachtzinnig werden de mensen die bie...
Ven z .tton weggesleept of weggedreven door ME en politie
,t.

te prard 7 richting weg en dorpsbewoners.. Deze laatsten
varen behoorlijk opgewonden en er waren erbij die behoor—.lijk diep in het glaasje hadden gekeken. i juist deze
4a-aren de grootste schreeuwers en hadden andere- dorps
bewonersbehoorlijk opgejut, van gesprekken die ve eerder
die n.idd = g met hen hadden gehad was niets blijven hangen.

Integendeel zij waren behoorlijk aggressief zoals ik al

zei door drie anderen waarvan we niet zeker visten of ze
wel tot de plaatselijke bevolking behoorden?
Tot nu .toe was er 4n var. ons opgepakt wegens het claï..
men van het plastic van de eerste bender als eigen ar,
een ander was met een gekneusde duim naar de dokter ge..
eest. De plaatselijke bevolking • en vooral" de drie onder
:invloed begon Z.ch er gaandeweg steeds meer mee te be.
moeien en ging in sonmiige gevallen over tot geweld. Zo
ontstond de situatie dat wij beschermd moesten worden
door de HE, In de meeste gevallen r1 kte dat, maar som-..
xuigon moesten toch enkele klappen, duwen of een kop..
stoot accepteren.- Dat terwijl we toch in alle gevallen
geweldloos naren en ook nu bleven..
Het werd op een gego-ven moment zo gek dat de bevolking
onder Leiding van do drie grootste schreeuwers de taak'
van de ME begon over te nemen. Op zich vond ik dat eeg:
behoorlijk • beangstigende situatie, dat gereld werd door
i, de HE eigenlijk helemaal niet aangepakt. Wij die ons
door geen enkel' gewald lieten provoceren werden achter.—.
volgd door een gewoldedige meute.. Het leek ons daarom
verstandig. bet vredes—aktie-.kamp op do Havelterberg te
laten voor wat het wee,.
1 Voor de zekerheid was er door de voorbereidingsgroep
gezorgd voor een strJ j e land van ooit particulier in
.
Steenwijk die ons wad. gezind was. De vraag was nu of
we daar het kamp zon. en inrichten., of gebruik zouden
asaken van het NVON—hujs of een reguliere cainpi ng In de
buurt, Twijfel alom., het stukje land bleek een stoppel...
veld] e en zag er niet zo aantrekkelijk uit, weinig bomen
en- er stond een koude wind.. Maar, gezien de tijd, het
liep al tegen negenen besloten we ons kamp op te slaara.
op het' stoppelveld j e. Met wat plastic cmi stro probeerden
k te naken„ het grootste
we het toch zo aangenaam mogelijk
probloeii bleek ;het gebrek aan hout voor een kampvuur.
Achteraf ' gezien had £k die nacht niet buiten moeten sla.
. pen, ik was nat hersteld van een griep, ten eerste was
het vreselijk koud, door het gebrek aan hout te weinig
' waz2ute van het kampvuur, Te weinig slaap •en de verkend-held 3190g weer toe.
Om een f 11 de volgende dag was er een bespreking over
de te plannen akties, het werd een blokkade voor de Johan
van de Kornputkazerne in Steenwijk. Om 12, QO uur zouden
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!á twee ME..8r8 die me • opgepakt hadden brachten ' me naar
,.Seri cel, waar nadat ik 'berijd werd van Jn' n handloeien,
kleding zoals jassen uit moest doen, &n zakken leeg
moest»
:balen, za' n veters uit m'n schoenen en voor de
er al drie blikken aanrijden„ die ons onzniddeli k drie
tweed,. maal, maar dit - keer heel secuur gefoixLlleard
maal' achter oerar so aerde t op te rotten of ze zouden
werd. Hoe bang ze varen voor get eldloze vredesaktivimet ge' &.d de blokkade ontruime„ We hadden h® „oten te
blijven zitten en ons weg te laten slepen
sten zoals ik bleek uit de vaag van ddn van hen, dat
sle en , ma
hd d ^t
ar hadde
n rí^et
,k vooral moest waarschuwen als er In m'n zakken
verwacht als criminelen inn de handboelen geslagen en ai
scherpa of anderszins gevaarlijke voorwerpen zaten.
gevoerd te worden naar de Johannes Postkazerne.
We vocr het hek C I n zitten en hadden het idee. aI2 toen
onn nlet8 in de weg zou leggen het 2 uur vol te bouder !
waar. al na een kwartier kwamen mars®tblek,.nd

Zoala later zou blijken .was de in het geheim op 31 maart
Opgestelde nocdverord eí
vn kracht
kracht.tJp de vraag onder....
weg of de te strak ^t
ten^ievhandboeien wat losser mochten
werd geen acht ge gen. Persoonlijk vond ik het » aanbrengen
`pan ha coeien cri inelisererxj t.a.„v vredesakt .v.s India
e
niets ardo='s • de zin hadden dan geweldloos protesterenie
tegen d e toernemoride mi1jtaï.r .serjng van Neder1ax ..
F flJX3a1 geoe1d en wel aangekomen op de J.Postkazerne
werden ve orx1eriorpen aan een zeer V arned erera e behande...
1. g# We werden gedwongen met de • banen gespreid op de
grond te gaan zitten, door de boeien met de handen
p op
de rug. T v en de banen van de eerste arrestant Moest de
t'reede p1aats 'nemen, of werd met ba-tde hard deaz'toe ge..

dtrongen, V 3rolgenz keest n ener drie
i tussen de beren, van

Wie ° tw•.^ t enz. Zo ontstond de vernederende en pijzilij..
ke situatie dat je met handen op dc rtg geboeid tegen het
kruis va.n degeen die achter je zat moest zitten, ongeacht
of het nou en man of vrouw was. Kennelijk had de 14E daar
zeer voel ;; j .arier in, gezien het h erhaaldelijk in ei..
kar schuiven en duwen van de uit' 17 personen bestaan...
de 1 i j Gean Broment is het bij hen opgekomen dat voor...
noemde behandeling een pijnlijke maar vooral vernederende
wa s, daar 1 r Innen en vrouwen tussen eikaars benen tea..
tent Vervolgens n een uur werden we dén voor gdn ge...
boeid en a E samen met 2 ME...ers die Je hadden opgepakt
op een pOJ.irojdfoto gezet. Ook geboeid werd ik voor de
huiporficaar van justitie geleid die een verklaring
van zij wou horen. Achteraf hoorde ik dat het feit dat
ik met geboeide handen op de rug voor hem zat onwettig
zou zijn.
n. literaard had ik als verklaring niet meer als
de volgende zin, :'ik ben tegen het wapentuig en verder

geen coruen.taar 11 9 Deze zin heb Ik die middag nogal eens

•

Zeis z' n pakje shag werd aan een uitgebreid onderzoek

enot e errd op
• onderworpen.- kVf i j n a . e s wat I. c had werd genoteerd
eelt grote envelop en er vervolgens* ingedaan. Grappig
vond. ik dat het gebroken geweerti e eerst als brochu
aangemerkt werd door hen en op mijn aandringen als ge.
breken geweertje op 1e envelop gym.- Een paar cellen
arst' . 'hoerde ik dat ,ouwelijke arrestanten zich
zij het order luidruchxtig protest,.. moesten witkleden
en• eviaiteeard werden door ' xouws. j ke leden van de ME I.

-t Later, traarscb jn.,.i.jk door cellengebrek, werd ik • zinar
een- andere cel overgebracht, vaar al vijf arrestanten
zaten. Dat was een bez=au'4e toestand, A 6 mensen in een
c el van 2x3 meter. Om een uurlof• 4 werden we dán voor

. vçorge eid voor de hlporri6r van jus'tLO r dit
arde in de gang '4an het • cellenblok' Van hem
vernamen we dat' ve. !h voorlgpi&.e - hechte .s werden ge.tte7 op verdenking van; het ol:doerr aan bevel
of vordering en/of deeldame .aán: een volksoploop, art
186 van het wetboek' vvan strafrecht..
181.E of '186
In afwachting van vervoer naar de Y.a r echaus se eka terne,
:moesten we weer met zzn zessen do col In. Op mijn vraag
of' ik'hu een telefoontje mocht plegen : of een piketad-.volast toegewezen - zou krijgen werd afw . j zend geent-.
woord? Na een uuï' werden we ddn voor 4dn verVo6 d naar
de marechausseeka terne voor foto's met tun=er en vinger_
afdrukken en ook daar weer• net 5 personen in een cel
opg esloten. Tot op dat moment hadden we vanaf 12.20 uur
nog geen -eten of drinken gezien, dat zou zo blijven
tot siavonds 21.00 uur, 1 keiig werd ik het moment -dat
bij herhaaldelijk bellen om eten/drieken of sanitaire
behoeften de bel dommig werd afgezet. Toen kreeg ik
het pas goed benauwd, stel je voor dat iemand van ons
onwel zou .rorden, door sparuling, ziekte of anderszins.

roeten herh3ln want ook naam en adres weigerde ik te
geven.
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Heel vreeri vond ik het Jat' we pas om 21.00 uur gelucht
werden en een paar stukjes brood .kregen om bulten op
te eten, en direkt daarna vrijgelaten rez'den.
Over het algemeen werden we als criminelen behandeld,
t erwijl geweldadige men s en vit da plaatselijke bevoL..king ongeroeid gelaten werden.. Dat bleek ook toen weper busj e naar het vredes...akbie_ka
werden terugge... •
b= cht,. Op dat moment zouden eefl. 15...tel jongeren, het
toppelveldje, gewapend met honkbalknuppels, ontruien
op hun mazier, De ME pzong er wel tussen en daar bleef
het hij, a: werd geen enkele honkbalknuppel In beslag'
genomen..
.
Te n s lotte ben Ik behoorlijk geschrokken van de cr!i-..
naliserends aanpak hiervoor omschreven mede of dankzij
he penïekerig instellen van een noodverordening waar'
Uen het instellen van de avondklok nog an ontbrak..
Het *staat in geen verhouding ten opzichte van mensen
zoala ik die geweldloos de toenemende nilitairisering'
Van Nederland aan de Lmak willen stallen. We proberen
als doodgewone burgers met' alle middelen die ons open
staan, met inzet van a11dn ons eigen lichaam aan te
tonen dat die bewapeningswaanzin moet ophouden.,
De. overheid daarentegen schro=t niet om met groots
machtvertocz ons te crininaliseren en ons als zodanig
te bhane1e4-i, als misdadigers dus. Hetgeen niet weg.
neemt dat odrgetekende zich niet kan 'en vil* laten
afschrikken door het vertoonde staatsgeweld integendeel,
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nog onverzettelijker =ar vooral geweldloos zal blijven
er! intel is.
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Na • een_ f . tstocht j e met masse tegemrii kin ik in het
dorpje Darp pan. Er llepen atdeinostrante1g uitziende •..
'rouwen over d e straat, 'We z . j n samen naar • de ainerJlme s e .
zi)dnab bij
velteberg gelopen. •
•
De poort was versiert' met mooie spandoek j es.. -We.- Zijn bij .
het groepje mensen voor de poort gaan zitten. Het zont e^.
tje scheen e i er was bijna geen politie. Lekker rust .g..
.
. in het bos even verderop vm s ondertussen een ka pvuurt jé •
• ,^ .
getakt. Mr v erd gepraat en vooral ged scussie erd met ^ .:
o ronenden di.e aan de kant van .cie eieg ons aanstaarden;
``
e opgezèt.
Wat dieper
p
in het bos vas een vrouua ^akamp^
pg
ron en uit Fe1nd badden. voor soep en brood gezorgd'..
..r .
: .:.I .
Na liet ten kram er opeen. een heleboel gegil . uit het ' •
vzouirenkainp.. 15; NES rs, 2 p árden•.' ón, 6 s til i. En som.. .•. .
••.
tal zeeneon •eten zich ' regslepon.. Alleen een. bezzd er werd, '
,•
in beslag genomen en er werd : iemand gearresteerd omdat . • .
hij' op een, vu i1n.iazak zat (ven Qt ander e i 1ieuverorde.. '. .

was ging terug' remar het maiaveld.. We worden beta akt'
docxr ontzettend veel politie,. ME, stillen, m res joasee
en paard ez ..
Om half zes' werd een noodverordening 'vrijgegeven.. Deze
was van kracht van 31 maart tot 10 april..
£s de

rechthebbende van een onderkomen, verboden dI-t* in de
open lucht op • een voor het publiek al dan niet met enige!bprkintoaljecs•p_tnof'awezig te hebben, dan wel de plaatsj:ng daarvan toe te
laten` lx nog maar van dit som
is naar de bur-,
ervader • gegaan;.. Die verfaide dat hi f i overleg' met .
geiutimïdeercT dus door) de burgermeester•van Havelte
ende hoge pietcin op de kaz nes en het O.1! n.a.v het
..
actieh xxiboek besloten had tza gebruik te maken van ar~
tikei 219 en 220 van de genie' ntowet..
Je ;.octet je niet onherken ecr op straot begeven en je
mocht ge&n krijt, ver£, affiche, etc b . j' ' j e • hebben..

•

Naeen korte rgadering wem be3l^ten ca romer een
j e ± Steexiijk te gaga.. Een paár *buurtbewoners wn=en .:. '.
-^
ons rag uit met $chelds. ardeA. Een , hele &.Ika die uron.- • `
•, :'
k su was begon aan zij haar to trekken, .Opeens was ik .
-er niet iemand tussen 1t -was . gaan staan
vo d ei ,.
.•' •
'.-•
dar had Ik zijn neus wat •platter gakt.
Eet veldje in Steenwi Jk bleken atàppEelveld j e te zijn
wa ar as g s• a bad, Va :^ i tio werd eau endscherm.
gaakt, De . e e ,:2c1t: •koud gehad. ". r Wren te roerig • .
.
deke er . s' ohats zijn teer mensen nog even! bij • de site
terug
ze
om
maar
gaan kijken. 3i ,het.derde hek besloten
•

•

`

•

•

te

a s^p r= ^ celdrsadblokken van

,. ma erg

OZZL elf war s ochtends blokkáde bij • de . koe utkazernO o. •.. '

Acit mensen opgepakt en afgevoerd In handboeien. Togo... g ' ". - S
, kar ...J d, omdat . er zo wel ni g mensen i aren, on
•
isveld, 5 busjes ME e z 6 stif een. WI waren met ze' fl
drietjes en zij stonden te tri;l eu op hun benen van de • , •
zenuwen,. Ze mimer alleen het plastic mee. Een vrouw
•

v

claimdehtps.ZwrafgevodDmnsi
nog ;; et opgepakt varen bij de b ï.okkade• wareis doarge-geen naar de Johannes Postkazerne. V`-lak voor de slagbomen zijn ze op de grond gaan niezen og L mensen
opgepakt en afgevoerd in handboeien.. Wat Cr nog over

Tegen- 6' u=- kwamen de arrestanten die hun na= gegeven •
hadden vriJ .. Zè veren heel.' vreemd beher4el.d.. Ze moesten
geb •s .d op de grond zS.tt^u, de benen gasprei. De vol
geres Naest er tussen gaan zitten ongeacht' of ie' uan of
'vr j; was.. dar zo met 15 ;menses, op een rijk het geheel'
werd stevig tegen een mmr aangeduxrd,. Som kon zijn met
han iboei.én aan verhoerd, Blijkbaar denken ze daar dat
actievoerd ere, net als zijzelf. honden zijn die ja - kunt
africhtexr.
s 1 'M•ond s kwam er een beroeps bij het vuur zitten, om te
pratën. Hij schreeuwde overal.' overhes, en plaatste zijn
eigen persoontje de- flele tijd of de voorgrond. H zei;
trut tegen - een vrour Zij scr.xaeerde hem dx .é keer om te
vertrekken en liep toen naar een politiebusje ` Hij ' droop
af; L<a rest van dë i restanten druppelde binnen.. Jongens
uit Steerxrijk wilden e',avonds eens even met stokken het
1 xp j e opruimen.. Zo werden tegengehouden door de poene..
Het' bleef die nacht rustig.. Een paar vrouwen zijn in het
bos gaan. slapen.. Mat schijnwerpers werden ze. ontdekt,.
Twee werden giechelend afgevoerd.. Om hall -4 zijn ze naar
hete kampje gebracht..
Het slaapt zoveel lekkerder buiten onder de blote heatel*
.. som.
^' ^e~:aoaa
,y,awry en n^a °'de
^

,wr
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et
o n s: ger±cht,. Men s en die eruit wilden moesten wachten
tot wijweg waren en er kwamen t wee, , blauwe bu s jes a a n -.
rijden. We- hebben ze goeiedag gewenst en Zijn torzgge...1open.

praten voordat hij de verordening uîtvae'digdo 0 . Maar

zelf hadden ze dat dus ook niet gedaan.
We wareninetongeveer 12 mensen naar dit theater komen
heeft 5.xninuten spreektijd volgepraat..
kijken,

..

Vergadering op het kampje.. Een groepje ging openli5k
lci:Lppen in het amerika anse: hek . . Een anta1mensen ging
in kleine groepjes om de basiswandelen en' hier en daar
t $tj.ekL: knippen. De openlijke knippers werden opge- wa

pakt.

.

.

.

.5 S

.

Nog vier hadden spreektijd
ij aangevraagd, maar die zaten

op dat moment ergens in eer. hokje. We hebben om koffie
gezeurd en de gemeenteradIden aan het rookverbod her.-.
innerd. Aan het eind van de vergadering hebben we de
burgermeester een verklaring gegeven die we snel in al--.
kac.r gedraald hidden..
et z'n tweoen een fitstochtje gaan
Die
macht zijn
m&'en
langs de b a ses en kz-)rnes.- Een paar ke&r kwamen
er busjes met g2sgadrager ons uith oron, Ze :ilden

•.

S'Ei.ddags k wa men kinderen dieeerst door de poll 40 .~ e.
tegen ons opgehitt weren naar hèt kampje.. Ze gocidrnr
et• zar,. w e t heen en weer gepr kwamen ze voor-.
zichtig dichterbij. aren 1ter lagen ze door het 8iro
te rolLebollen.
Toen de mensen die niet opgepakt waren veer- ter'g .kw a . n, en hadden ze ongeveer. S busjes ME enzo achter zich
erri5 OfltrUiiing, Dekens, trandÎot en stro werden in
beclag genomen. Ponchos lieten ze achter.
D. cLrderen keken een beetje sip. "Het begon net leuk
•

-mijn a m te .ret n komen dr me t bek uren weg ns ge n

.

te :)".der

reflectors in mijn trapper....
Donderdag—ben ik weer naar huis vertrokken. Tevreden,
Sr was veel gebeurd. Steenuijk en omgev i ng zal nog wel

een poos napraten en ook wel nadenken over daze actie--.
periode. Ze hebben gemerk dat !nti'aldatie bij sommige
mensen niet werkt.

a\;ee mensen hadden dekens in hun armen.

Die mochten ever, mee r.2r de.kzerne. Een vroiur had '
h1einva
do straat opgeraapt'. Toen ze- ze tz-ug-.-

gf ar de M'or die ze kwijt
wget-s diefst3l van

y

-

----

werd ze meegenomen
.1k clairnd e alles wat ze

'S

meermen en nog niet geci4.tnd was. Later zei ik dat Ik
a1ieciáinIe behalve de stokken en het stro.. Toen 1ie-te ze nie gaan nadat ze rilin naam genoteerd hadden en
eer, het gele papiertje v3r&che1rd hndden(er zet maar
1 acheur in dus mijn nain h.dden ze nog wel). 1et bleek
dat alIes behalve de stokken en het stro al geclaimd
;a: 0 . Een vrouw die haar claim ock tertgdraaide werd

S -.

S
va s e een etstra genieeflteraidVergadør5flg in
s'
Stenwijk, waar o.a. geste md zou vord3fl over hct nood--..
wetje, Een VVDer zei:- zijn democratische regels.. Als
dle regels overtreden gaan worden dan is het gezag er
wei neegenomen

on de ordo te handhaven waarbij alle middelen gebruikt
mogen worden" ' . De PVDA—wethouder en .-.burgermeeter
waren het daar blkbcr mee eens, went ze standen voorde verordening De ?VDÂ..(raktie was tegen, vent .znet
dit soort' verord e nin gen stuur je e e n op esca la tie ?. Ze
verweten de burgermoester dat- hij niet met ons was gaan
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heldere hemel hebben we een groot strobed in-gericht en kon er eindelijk geslapen worden.

Een su'tcesvolle aktíeneriode.

-.,

Omdat in .de andere stukken -de eerste dagén
meer aan bod komen, Zal ik me in dit stukje
meer bezig houden met de laatste dagen.
WEiersdag deed het O.MM opnieuw zijn best om nns
f ? i ik t:,e i nr imideren . De mensen die bij de
upei.i i ke kni pektie werden opgepakt, werden
later or) de n^.cddag in verzekering gesteld en
nP2r 13 1i tiebureaus in Meppel en Steenwijk
gbacht. De. bbehande? ing zelf was ir. verge_
1.i?kinP tot :dinsdag mi,ader hevig. De metalen
:pard eien waren hardwener. Fn plaats daarvan
e r kte ien plastic handboeien eis liet men
ons op de binnenplaats .rust .. staan. Aan har .
eind van de m ddag kwam du s dc inverzekeri ngL
s tei .1±f g . werden f oto f s genaakt en vingera f drLkken genomen en werd ik sarren me
naar het politieburea!j in &fe.ppe1 ge-' racht . Na enig aandringen wei - cd onze 3d vok:iat
geb. i d , die 1a: -'er up de avond langs kwam.
soia dd t he?'ak .kreeg ik na enig aandringen een
matras., 'dekeis en lakens. Na twee slapeloze
naeisen heb ik zelden .mar zoveel plezier mijn
bed ,opg-emaakr . Met een zucht van genot liet
-.k ne tussen de lakens gli jden , 'Heiaas .was
dit 4an korte duur. Ik *gas net naar dromenland vertrokken of iemand beslo - :'t, ergens om
ons weer terug naar de t;ardé realiteit te halen en vrij te laten.
..
en
Drie kwartier lt ter stond ik met
v ie:- kilometer buiten Steenwijk. We w.ndelden
naar her kcarfrp in Steenwijk. Helaas was het verlaten. Een aantal r. ^cdeakr.iviscer. troffen we
evenmater i n liet jongerencentrum ' de Buze' aan.
agressie van de j i^ugd uit Ste-en wíi jk
Door cd
t:ek het de groep, dicm s 'avonds in het kamp

baet.er c)..n zich t . jd' J.i jf: ter ig te trekken.
.Id ln'de

ze'

at gedronken te liebben zi ji

en e:?n fr U —
r dc.Ken
we *)p z ,ek g.-, gaan n
'.ri i f er te•_
Ï:• w.? W
? r~ Ze' Tt
r?:' 7 "L1
i .. n st á " .
r.?y`j na:

heL

in ??

t'^'.:

.'i

Donderdag was het heerlijk zonnig weer. Overdag speelden kinderen uit de buurt naar hartenlust in het stro. Regelmatig werd liet kamp
door mensen bezocht, waaronder PVDA raadsleden,

die eens poolshoogte kwamen nemen, pers, leden
'fan de VVDM, etc . ren lekker ontspannen dag.
Balil)el en, kram: 1 Exen (veel gooi e stukken in
de re i.onal e tiran t.en over net t' 11K
.
) er. s 'avonds
een 1ekk ftre maalt i
s `;^tirc^l^ds werd in 5* ;^,_.
i git d ooi- ons en i" I r.i v' rtronid ` PI )egárh rr n
ar's.r' Daern<< di..c.ussi e mier de jeitgd ui
SceriJk. die !met een Vi . iftigra
aanwezig garen.
Zelf was ik in het ktim..D geihleveii , kie kregen
a^. gauw geze1_sc^iap van een ; - oc p jcn2ens ui
Stepnwi jk. Van de agressie van de vorige avon0
;'as :eir.ig meer te merken. Na een uurtje kw mer zelf. twee flessen w . jn tevoorschijn en
werd kameraadschappelijk uit dezelfde fles edronken. Nar-uurlijk kwam de M.E later op de
avnnd nog even ontruimen. Nieuwe gezichten
want de Drentse groep werd afgelost door Creniger. s. mede dclor cie pu«11^ keil jke krj.t;ek
op het OPI was hun ;^psteliin ; Vriendelijk. Ik
cla:mde stro en stokken en zat evensater weis
cp de kazerne veeg een procesverbaal. Mijn

•

•

.

gocu e J!umeur kon echter niet meer stuk. Het
O? vlas niet in haar opzei geslaagd om on weg
te krijgen en hadden doos hun grove aanpak
•

d: n ,->dige neg.a.tis.rve pcbliciteit geoogst. Ten

tweede was er meer sympathieen waardering
_

onder de bevoi.kiiig isn de streek, waardoor
m I.ti ler. kans kregen. Na een paar
raddri t;r

uur

l werd i k weer bij het kamp afgelever'..

'i i ^d g een ludici:e aktie Lij de site. We 1 ► .^: e!i uit? ek;'en
n bezet zo•.t worden
•nar•r ::rokkt n in groep-es naar een houtei uit -

ki

;ici:

.;rc.rt

: r,

deZv1fc,e

omge i ng . Veel pc! itic .

K.Dar vo.) r rip:'•es
de been . Later , n de
vnd
we in groepF:n bi - i de site gian Wande J e .
rk

%ni p pen .

ik

t'.^i.•^^ i ► Z j Ír' :j

^`

(2
1?
opgepakt. Weer door de molen heen en s'nachts
weer vrii.
De aktieperiode eindigde zaeragmorgen Na
eerst het kamp opgeruimd re hebben, de ME
warst 'r volgde een ontruiming
he
kwam rneen,

opgepakt werd,, trokken we deels
ij
gemaskerd door Steenwijk. Bij het gemeentehui s
liepen een aantal m2nsen her terrein op, dat

alierijl werd afgezet.
werd in zijn kraag
ge g repen wegens het' dragen van eert masker. De
auLe 'van dc ME werç hierop g eblôkkeerd en na
ove:r- îe2 kwamen ze erachter dat: ze nog een an
'er- e'eg krdij nefnen
Daarra naar 'de Buze'
eralueren van de aktiep

kiftje drinken en

rode.
c).t moe maar zeer tvre.den over de
tktieprde in goed begin vr '83 en nu
p La •L • 'Jc1hI .
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Cl MELDING/RAPPORT 1)
geen ') afwijkingen van tfn melding dtg:

Eva]:

Bronnen:

B2
1. Onderwer

s

.

actie Iran zogenaamde "Vrede swctivi sten" gericht tegen de Joh Post kazerne,.
Favelte, 29 mei i988, van 1Q4 3O tot 12,40 uur.
~^ C

2, Betrokken Personen.
Epen groep van ne gen re rlonendi e zich t bii jke b aangetroffen pan .
i1 Ont-^hekkere" noemen. Een. groep activisten in flederland. hebben
enigd in een sainonwerk1ngsverband dat zij "ONP ffEKEEH " noemen.

Cd

ris

lh {

en ..
warschijnlkdeutv'NORPHATLICDEFnMOVr,

lijkt dus wel een redelijk hecht eu:L opeescontact van vrede sacti is e ,
an de zes aangehouden personen i s d e naar en adres de vo gend e jt=
--1
geboren Enschede

r.
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eb tc A ,sera s
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Alle, hierboverg noemde personen, ruv n r 5, zijn Lekende activisten,
e regelmatig actievoeren bij d3.e Joh Post kazerne en bij de Site te
)arp. Bij d.e
actie ^r .s ook do bek€ nc.
set .€voerde
aanwezig, Hi i g niet aangehouden. Hij bevond zich t1^de n8
o aanhouding niet op het kazerne terrein.
erigen. s wordt
n tal van an.timil lectuur als regornan oq
ontact aalree voor het Noorden geroemd
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Voorval

1) doorhal uu wat niet vare toepang i&
bijlage(n) 2&e

deze M/R bevat ..
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Cl MELDING/RAPPORT (vervolgblad))
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bij Bijlage nr')

DOSSIERNR

,Voorva1

op 29 mei 1988, omstreeks 1240 uur werd door het wachtperonee1
van de Joh Post kazerne te Havelte de aanhouding verricht vn 6
personen die zie - op verboden gebied bevonden
De bovengenoemdepersonen hebben het Hekwerk var genoemde kazerne
doorgeknipt en hebben zich vervol gens op het kazerne terrein begeven
om aldaar een !vredestuin", aan te leggen.
Dit waren 11 Vredp3açtjVjtefl 11 deel uitmakende van de fledelande "ONT'
HEM", deelnemend aan rje"NORTH &TTJANTTC DE'$ENCE MoveDientö
In totaal waren er 9 demonstrantn De actievoeders probeerden
pamfletten te verspreiden omtrent deze actie. (parr 1.et higevoegd)
Tevens wenste men een brief aan te bieden aan de Ka7ernecommanclant,
Brief in ontvangst genomen door de Officier
Kazerne Dieit(Xopie brief bijgevoegd).,
Buiten het doorknippen van het hek en het aaleggen van een îrede
tuintje hebben de demonstranten niets vernield. Ook geen kladpartijen
op vtgn en straten.
De aangehkuden personen zijn na verhoor door de K15ar en na overleg
niet de OvJ te ongeveer 163O weer vrijgelaten. Zij zijn daarop rustig
vertrokken.
1

Cor1cie Advies,
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1) doorhalen wat n;et v a n toepassing i s
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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 loensdrecht niets Dat is geweldig.
Naar tegelijk voelen we ons ook Bt LAZERD door de politici
omdat minister van hekelen
op 8 december, dus juist

op de dag van het afsluioen van het INF--akkoord,
aankondigde dat de resterende nederlandse kerntaken nu zonder diskussie

Yp NP^ i

gehandhaafd zouden worden.
Alsof de vele massale

\I

protesten van de bevolking

geen protest tegen álle

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 Have. te ge-stationeerde Lance-raketten bestaan moderniseringsplannen om
het bereik (en dus de áánvalskrachh t.) te vergroten naar ruim
300 km.

(/LT\
}

omdat ook hier in het Noorden hel
militaire apparaat steeds meer LEJFruimte in beslag neemt voor haar

,ti

UO O t L I J K spel: uitbreiding van het
oefenterrein in Havelte (CUT) ten koste

koste van vruchtbaar landbouwgebied,
^ •^

{r1r
^

'

.P'-

\

f

i'Ç

om,,,,,^

een nieuw oefenterrein in het Lauwer s
meer-natuurgebied, een nieuwe hel ikopterhaven in het Noorden, en wat zal er
nog volgen 7??

blijven wij aktie voeren!_
Ír- de Neurenberg-proces sen tegen oorlogsmisdadigers van de Tweede

Wereldoorlog is vastgesteld dat ieder INDIVIDU tot taak heeft oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de mensheid te voorkolen, daaraan
niet mee te werken en zich niet kan verschuilen achter bevelen van

hogerhand.
Wij hebben geprobeerd onze
VERANTWOORDELIJKHEID

vorm te geven door op
zondag 29 mei z6l f een be--

gin te

snaken

met ontwape-'

n i n g. We hebben een deel
van het hekwerk van de
Joh. Postkazerne in Havelte
(waar de lanceerinrichting-r

en voor de Lance-raket
staan) verwijderd, een stuk

van het militair terrein omgesp t en geploegd, en daar bloemen gezaaid en groente geplant. Hiermee wilden wij dit afgesloten stukje
arde,gbuiktomlevn rietgn,uemnvorha spronkelijke bestemming: HET LEVEN TE VOEDT N .
Op dezelfde dag hebben burgers in West--Duitsland, België en
Enc el

op dezelfde wijze aktie ondernomen bij een kernwapen.

basis daar.
,

Wij willen u vragen: hoe geeft t) vorm aan Uw verantwoordelijkheid`,
Als u met ons over het een en ander van gedachten wilt wisselen,
neemt u dan kontakt met ons op?
s•

Nederlandse ' ONT-Hi^Kb ERS' , deelnemend
aan de North f^tlantic D -FEN( Nlovenient

Wilt u ons steunen? Dat kan
door bijvoorbeeld f 2,50 (de
waarde van een kniptang) over
regionaal kotstaktadres
i- an Horstink
ikcaciastraat 56
8331 NR iteenwijk
tel. 052iO .1413

Le maken op
Postbankrekening 5855977

t. n. v. North Atlen ti_c DE-V E NCE;

f overoen t te Dai f s n
oQv®v. ' iNF-aktiea

Aar: de NderIandse Regering

1LflE :
29 met 1988

De behandeling van het INR-verdrag is voor ons aanleiding U in
kennis te stellen van het volgende :
Hoewel velen op 8 december 1987 enige hoop putten uit de ondertekening van het it4F-.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 kornen,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 overheid,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 bevoLking,betekent dat er.
steeds verder wordt gegaan op de weg van BE-- wapening , wordt inmiddels
steeds duidelijker.

'Modernisering'wordt 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 chemische 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 hongeren armoedebestrijding. Maar vooral : sinds WO II voeren wij oorlogen
niet ob ons eigen grondgebied, maar wordt de machtsstrijd tussen Oost

'

en West voor een groot deeluitgevochten in de zgn.'Derdet wereld.
En, na geld daartoe geleend te hebben aan machtigen in de Derde Wereldilanden verkopen we wapens aan vriend en vijand, zodat niet alleen
direct maar ook indirect een groot deel van de mensheid nu al lijdt
door onze wapen-ontwikkelingen.
Vrede is meer dan géén oorlog - echte ont--wapertingsstappen zijnvoorwaarde voor echte vrede. Nieuwe be-wa peningsstappen 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 omte komen tot echte ont-wapeningsstappen.

.

Vandaag geven mensen in NEDERLAIND, WEST-DUITSLAND, G OOT--SRITTAMWIE
en f3ELGIE tezelfder tijd en op dezelfde wijze gevolg aan hun verant-'
woordelijkheid in hun 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.(Wi j
herinneren U eraan dat Denemarken tijdens WO II zo verstandig was zich
niet militair te verzetten, zodat mensenlevens gespaard werden!) Wij verzoeken de Nederlandse Regering zich hieraan te spiegelen - Denemarken
hierin te ondersteunen - en zelf eveneens zelfstandige stappen tot
echte ONT-wapening te durven ondernemen .
k.

s

adressen voor Nederland:
Twentseweg 196
7722 MX Daifsen
tel. 05729 - 1961

Nederlandse ' ONT-HEKKERS' ,
deelnemend aan de
Nor th At Lint ic DE-FENCE Movement

I t Noard 67
852 AC roek (fr . )
tel. 05138 - 13824
(Çz\

-- 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 kleinkinderen en al die andere mensen kinderen , in Noord en Zuid, ir, oost en West,
-

die geboren zijn en geboren 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
t

a

drom knip ik in de leugen dat wapens veiligheid voor mensen zouden betekenen
drom knie, ik in hekken die geen ander doel hebben dan die leugen te beschermen
én het doden van mensen voort te kunnen laten gaan.
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'^• Aan. de commandant van. de Johannes Post kazerne
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Havelte, 29 mei 1988

Geachte Heer Geerlings,
wij willen niet nalaten U persoonlijk te laten weten dat wij vanmorgen
kwamen zonder bedoelingen van geweld tegen mensen, omdat wij niet geloven

•f.n geweld tegen mensen en dat, zo goed mogelijk trachten te vermijden.
Wi,
^ kwambn slechts om te proberen een stukje
' e dode materie 6m te zetten
in leven.

Over onze motieven mogen bijgaande stukken voldoende zijn.
,• 3 s _
L:• • t i

'f=
Y

wij stelden de NAVO-top, onze Regering, ons Parlement, kerk-mensen --

.

ieder op eigen wijze - op de hoogte van onze aktie.

wij zullen 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' ,
''

s

. Y.' t;^t :r :

deelnemend aan de
North Atlantic DE-FENCE Movement

r: É`adressen voor Nederland

'

t

bijlagen : Brief aan de Nederlandse Regering
Persoonlijke motivatie van een van de deelnemers
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3ewaki*n2 faalt: Betogers geruime tijd onopgemerkt op terrein van kazerne in
15 HAVELTE - Het bewakingssysteem van de Johannes Postkazerne heeft gisteren volledig
gefaald. Negen demonstranten
vertoefden zondagmorgen bij-

na anderhalf uur op het terrein
van de kazerne nadat zij met

tangen een stuk gaas van het
hek hadden weggeknipt.
De vredesactivisten werden
pas aangehouden, nadat zij op
verkenningstocht waren gegaan langs legervoertuigen en
tanks. Onder begeleiding van
enkele dienstplichtigen wer
dtfl Zij uiteindelijk naar de toegangspoort van de Postkazerne
gebracht: de dienstplichtigen
met de uzi's in de aanslag, de
demonstranten uitgerust met
harken. schoffels en een ploegschaar, waarmee zij kort daarvoor een stuk militair terrein

tot een akker hadden omgeploegd.
Tegelijk met de actie in Havelte
vonden soortgelijke acties
plaats op de leger- en vliegba
, ses van 't Harde, Voikel, Valkenburg (bij Den Haag) en Gilze-Rijen. Ook in Duitsland en
Engeland betraden demon
stranten militaire terreinen,
nadat zij stukken afrastering
A I)itnt plicht i L: C mi 11tii ren, gewapend met uzi's hrrngen de

a t- 11 vtst en -

apenti nnc pl

rh

r n .

. h r n - i p r 11 ,

i :1 t

ar'rneporl

hadden weggeknipt. De inter(-ti PS vQrdn Ere--

oebavst^;itr^,
rPIgd

door de North At

lantic De-fence Movernent: ee
nieuwe vredesbeweging diR
rrilitaire terreinen wil 'ont
hekken' en een burgerlijke be
stemming wil geven. Op de _andere bases werden- d
actievoerders wel snel gepakt.
Kazernecommandant kolene

H GA. Geerlings van de Johannes Postkazerne in Havelt
reageert , onaangenaam verrast " op de actie van de demonstran ten. ,,Dithadnooit rnoger
gebeuren. " Volgens Geerling
zijn zijn orders niet goed uitgevoerd".
BHiJ benadrukt dat volgens hei
bewakingsplan het binnendringen van de demonstranten
binnen tien minuten had moeten worden geconstateerd. De
vredesdemonstranten werden
uiteindelijk vlak voor half één
aangehouden en overgedragen
aan de Koninklijke Marcchaussee. Gisteravond werden
tij na een verhoor op vrije veetengesteld. Tegen hen is proces
verbaal opgemaakt. Bij 't Narde werden acht mensen aange
houden, bij Volkel vijf en bij
Valkenburg vier demonstranten.
En Op pagina 6: ,Succes met jul!i('
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Vriendelijke confrontatie tussen bet

,Succes

et strijdtoneel. De negen dein
► n ongedurig. Nog steeds worc
erkt. Daarin voorziet het draa
in hen verlaten de bewerkte
► rkenners verdwijnen zij acht
nks en legervoertuigen. Na
en zij terug. Zij hebben geen
i geen militair heeft hen gezi
?raad volgt op het kazerneter
iit: zes vrouwen en mannen
)or- het kazerneterrein over,
^egangspoort aan de andere kr
irsterken de ploeg aan de bu'

Met een bijbellezing had dominee Harry
Klinefetter het startsein gegeven voor het
binnendringen van de Johannes Postkazerne In Havelte. Zondagmorgen om tien
uur In een huiskamer In $teenadjk. Sober
teems bij de tekst van de prediking en ac
tin; Micha 4, vers 3. „Dan zullen zij hun
zwaarden tot ploegscharen omsmeden en
hun speren tot snoeimessen." Klinefelter
slaat het bijbetboek dicht, twaalf vrouwen
en mannen pakken hun harken, schaf -

izerneterrein.

uim een uur is verstreken, na 1
in het hek. Een tocht van een
ier en langs het kazerneterrei
idringers zijn opgemerkt. Ee
zbreden, juist op het moment da
► rrein weer contact heeft gez
ctievoerders buiten het hek. D
?rnedienst en een aantal infan
it. Een tweede jeep komt aa
rnfrontatle blijft vriendelijk.
ge) vaandrig blijkt goed get
aardigheden. De zondag blijft
► e vaandrig: „Iemand kwam
falen dat er burgers over het te

fels, schoppen, tangen en een ploeg.*
schaar. De Gidu'ensbende gaat op weg.
Een missie wacht.
Vervolg van pa na i

'

l

%-

Door Ed van Tellinge n

Een actievoerder: „Dat klopt,

9^ HAVELTE- Een uur Tater. Met tangen knip- h ebben een stuk afrastering we
pen zij een stuk gaas weg uit het hek aan de t oen binnengedrongen."
Ik had dat moeten voorkornel
achterkant van het immense kazerneterrein, het
onderkomen voor circa drieduizend militairen o ok zeggen waar jullie het hek 1
maakt?„
van de 43 ,-ste pantserinfanteriebrigade en de
„wij hebben een akker ingezar
129-ste afdeling Lance. Negen vredesactivisten
Met vergeet-mij-nietjes?”
marcheren het kazerneterrein op, het land
bouwgerdschapinl.Twevhn- „Nee met aardappelplanten er
Oh, dat is een goede zaak."
dragen zakken vol andijviepl.anten, aardappelplanten en boompjes. De hand gaat aan de ploeg,
JA
de voren worden gesneden. De akker wordt beDan gaat de meute op weg. Vijf i:
werkt, ingezaaid en ingeplant.
getrokken uzi's begeleiden zes
Drie vredesactivisten blijven aan de veilige kant
net harken, schoffels en scho
van tiet kazerneterrein. Zij bevestigen een groot
bord aan de afrastering. De North Atlantic De-- vertoning. Militairen en actie
o en elkaar op hoffelijke wijze.
fence Movement presenteert zich. Een nieuwe
(internationale) vredesbeweging die de militaire 1 open de zes sympathisanten in
terreinen van hekken wil ontdoen en militaire D e hand van Klinefelter gaat i
grond wil terugwinnen voor een civiele bestem zijn zak. De Amerikaan onderl
schap met stichtelijke verhal
•ming.
Terwijl de indringers het militaire land be-- stijgt op. De mars aan twee kal
eindigt bij de toegangspoort,
werken, zingt Klinefelter zijn 'kudde' bemoedigend toe. 'We shall overcome'. Binnen een half Anderhalf uur na het doorknip
De Koninklijke Marechaussee
uur is het werk gedaan, de lunchpakketten ko-^
men tevoorschijn. Militairen zijn bi geen velden restanten stappen in het busje.
glimlach rond de lippen. De
of wegen te bekennen.
Op weg naar het kazerneterrein doet dominee boodschap lijkt zelfs de milit
Klinefelter zijn verhaal. Zijn ene hand omvat roerd te hebben gelaten. De
losjes de bijbel, met zijn andere hand houdt hij vriendelijk lachen. Dia het mom
een vouwfietsje vast. Het kazerneterrein is de bus instapt, schreeuwt hij
groot, een fiets bij de hand is een uitkomst. „Har- nog bemoedigend toe. „Succes a
ky^^, zoals zijn vrienden hem vertroetelen, bezit weerkaatst tegen de muren val
de Amerikaanse nationaliteit; hij woont al jaren storven kazernecomplex.
r' efel-..
in Nederland, met vrouw en kinderen.
ter is een oud-medewerker van Martin Luther
King. „Ha.rky" vertelt dat graag. In Steenwijk
bestijgt hij soms nog de preekstoel van de Doopsgezinde Gemeente. In de bijbel is hij even goed :.
thuis als op en rond het kazerneterrein.
-
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gers en militairen in Havelte

jullie acties'
)fstranten woren zij niet dpge„boek niet. Tw ee
akker. Als ware
^r de ruggen van
tin kwartier ko.
nilitair gezien...'
n. Wat nu? Een
eiti. Het besluit
steken -binnen-

op weg naar de

drie van hen
1 rit;
enkant van het ,,^',
.et doorknippen
kilometer volgt
t Eindelijk. De
jeep komt aan
-hetzsalophef
>cht griet de zes
off Leier van ka^eristen stappen
ngescheurd. De
;Je (dienstplicht

►

raind in sociale
vredig.
ij In paniek verr`rein liepen."
dat zijn wij. Wij
ggeknipt en zijn
Kunnen jullie
kap otge1eben

id."
boompjes."

A Vredesactivisten planten boompjes op het militaire terrein in li avelte.

I!anteristen met

•

a .. .. ^ . •M

'redesactivisten
)pen. Een zotte
oerders bejegeBuiten het hek
gelijk tempo op,

. .. w -......^ .. ti ..^ ^ .•^ s..-.rom+• . s ^.... ^ ^ M. c

...^.r.^ .- ^ ^y. _

_. ' , 4{ f - f ^^, .\ Nor

... ^ ..

..w - . -

_r

^i

j t
P roject vuil di
'ç \ 'N
Atlantic
D FENC . Movement
•' N-\

"1

;aar de bijbel In
oudt zijn gezelen. Gospelzang
,ten van het hek

. ^ ^.

•

-' -.,'

''

.-

Rectuiming

,.

)en van het hek.

.

.

.

arriveert. De areen gelukzalige
<racht van hun
iren niet onbevaandrig blijft

:. , ,. .

,^.

.

*.

.

.

:

.

iet jullie acties,"

grtuna for dvïL. us
Teru9wmnçnn g van
;u l u i a i r t errQt n
. voer e rt civ E te

•
.i#•

'rit dat het zestal
ie actievoerders

,

hh e- st e i^ii in ! n u

liet bijna uitge-

.

1)

A 'ttarky', cie Nccicriantls Amerikaanse dominee, spreekt de'hezefters' toe van achter een Beel

'GIDEONSBENDE' WAC1flTEyGEE

Wdens vredesactieIlayeIè
(Door Ed van Téilingen)
STEENWIJK/HAVELTE ---• Met een hij^etlexin It á dom n é Y

tiarr Kfinefelter het startsein e evenvoor het bjnnendrtn
P ka
y Johannes
van de
ast rne
xe in Iiaveite "GItermo en o ken'
, • .,
uur iit,een huiskamer in
predikingenactie: Micha 4, vers 3. ,, Danxullenzij hun.zwaardèn
tot ploegscharen omi sneden en hun speren .tot noeîtneuen
I linefelter slaat het bijbelboek dicht, twaalf vtóuwen en man=d

f
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nen - pakken hun harken, schoffels, schoppen, tuigen en eest
_ploegschaar. De Gideonsbende gaat op weg. Eet missie wacht^
Een uur later. Met tan gen knip- door -hit kaze ieterreln `o.r
en zij een stuk gaas weg uit het ` : op. weg Ï naai dé..,toegangspoo
h ek' aan` de achterkant_var^` hete':jaaddé artderé kant .drte v :h
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.- . immense kazerneterrein, het on- versterken de ploeg aan de btdderkomen 'voor • circa driedui= -''= tenkant Yari het kazerneterrein:

zend militairen van • de 43 ste : '•3 fluim'° een .luur is verstreken na`?4
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, pantserinf anteriebrigade en de . het --. doorknippen. van :' het hek
129-ste afdeling Lance. Negen • Een •tocht `watt'$ een ` kllonietèt -°

vredesactivisten marcheren het -••. volgt ov^er ënIangs het kaxerhe^•'`t^.`` }^ 8

kazerneterrein op, het tand- • terrein. Eindelijk. De lndringerr *
bouwgereedschap in de aanslag. zijn opgemerkt; ten ' jeep komt , kf

andijvieplanten,

aardappel- dat het
ze op het terrein weer
stul

Twevanhdrgzkol.aned;`istphmon

'planten en boompes. ^ De hand contact heeft gezocht met de

'=
ggaat aan de ploeg,
p g, de voren wor- . actievoerders buign het hek.•D^^

den gesneden. De akker wordt officiervan kazernedienst ereeen
-.. bewerkt, ingezaaid en'ingeplant: aantal'infanteristen stappètiuit
f
Drie vredesactivisten blijven • Een -• tweede jeep` komt aan e- ^ r
aan de veilige kant van het ka- scheurd. De confrontatie bl jft 5'
zerneterrein. Zij bevestigen een vriendelijk. De(dienstplichtige)
groot bord aan de afrastering. De vaandrig blijkt goed getraind in<
. 1 North Atlantic De-fence Move- sociale vaar gheden. f3exonda r.,
blijft vredig .% ^; ' ^ ^' =`i #':
ment presenteert zich. Een nieu
we (internationale) vredesbewe : De vaandrig: „iemand kwam mi

ging die de militaire terreinen' ira paniek, vertellen dat burger :
.r uu
van hekken wil ontdoen en rnili--: ever het terrein liepen.''--tti^:
-C taire grond wil terugwinnen -Een actievoerder: „Dat klopt, =: ? voor een civiele bestemming . ...dat zijn wij . Wij hebben een stuk
Terwijl de indringers het militai-' afrastering weggeknipt en _zijn`
re land bewerken, zingt Kline- toen binnengedrongen. ^4^ ° :V/
felter zijn kudde',bemoedigend ng Jk had dat moeten-voarkoraen Y
toe. 'We shall overcome': Binnen - ` Kunnen jullie ook zeggen: *aa
een half uur Is het werk gedaan,' . Jullie hei hek hebben kaptge,
.
de lunchpakketten komen te- maakt?' :'
,voorschijn. Militairen zijn
l in' ` -,,W hebben `een `akker Inge
•'.
::•{;^
geen velden of wegen te beken-, zant .
' men. . ,,Met vergeet-mf j.-nietjes?'f t :'=• : y
Op weg naar het kazerneterrein -„Nee met aardappelplantërt-enï
doet dominee Klinefelter zijn boom j
verha a
1. Zijn^^
ene hand omvat
oh a,t ,i *s
e e zaáks=^^
goed
een
losjes de bijbel, met zijn andere
U ZI ^
hand houdt hij een •vouwtietsje
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vast: Het kazerneterrefla i.s gmaot; <L¢i are• gaat; de •m•eut op v e i ï^l
v een fiets bij de' hand Is Win; eiti ' ^= infarxterl.stéri ''rrtet`t^° get kl en ¢k
.:-.komst. „Harky", zoals zijn': t uzi,'a begelefden`zes vredesactW. 1
• harken, schoffeis-eái'3vriendhmtol,bezi.vsnmt
de Amerikaanse nationaliteit; • schoppen.- Een*zotte vertoning J.
hij woont al jaren ^n
in l^ederland, Militairen en actie^voerdersbéi^. •
met vrouw en kinderen. Kline- f genen elkaar op hof felijkg-Wij i >,
. felter is een oud-medewerker , . Buiten het hek lopen de zes syrn^ ,
vanMrtiLuheKg.„Ha-ptisn eljkmo.p
kt' vertelt dat graag, In Steen- De hand van Klinefelter gaai .
wijk bestijgt hij soms nog de.. ,naar de bijbel #n- zijns zake De
rrpreekstoel van de Doopsgezinde. Amerikaan onderhoudt zijng

Gemeente. in de bijbel is hij even :: zesschap met stichtelijke rh&
oed thuis als op en rond het ka- • len.•- .Gospelzange sti' ko .
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zerneterrein.
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mars aan twee kanten .van. ,het
hek eindigt.bij de toegangspoort =T,
l . - *Anderhalf uur na het doo rk„ i :^ _
I
Het strijdtoneel. De negen de- pen van het hele: De Koninkkij 'e :
monstranten worden ongedurig. Marechaussee iveert. ;De. ar IiFy.'
3
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^f,^
-Nog
_ _ ^steeds
steedsttrnr.a
wordenÍi zi j i Lle i p C ° restanten - s r^,
ta ppe n
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bus jétgv _

merkt. Daarin voorziet
iet het een gelukzalige glimiaeh rond de ;+

.,.draaiboek niet. Twee van ben = lippen. De kracht van hun bood.
verlaten de bewerkte akker. Als schap . lijkt 'zelfs de n italrer "
;, ware verkenners verdwijnen zij ,; niet onberoerd te hebben gelag, -.
achter de ruggen van tanks en le-.t:. • ten: De vaandrig bil j€t -r riende ` :=

gervoertuigen..Na een kwartier .: tijk lachen;:Op het moment dt4:

komen zij terug. ZIJ hebben geen_ : het • zestal . de ; bus instapt,.
militair gezien,.. en geen rnilktair:' : schreeuwt hij de actkevee eiï
heeft hen gezien. wat nu? Een • nog bemoedigend toe. „ uce s`
beraad volgt op het kezeneter reet jullie eetles,$! weerkaatst t&;}r
rein. Het besluit valt: zes vrou :: gen de muren van het bijna_ult? 2
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ferne heeft gisteren volledig gefaald. Negen demonstranten
!ebben gistermorgen vanaf elf uur bijna anderhalf uur op het

,errein van dekazerne vertoefd. Met tangen hadden zij een stuk

terreii
..
gaas van het hek weggeknipt, waarna zij.'het antlmtazre
ietraden.

regelijk znet de actie in Havelte von-lea soortgelijke acties plaats op de
keger- en vliegbases van 't Harde,
Volkel, Valkenburg (bij Den Haag)
2n Gilze-Rijen, Ook in Duitsland en
Endeland betraden demonstranten
iiZtaire terreinen, nadat zij stukken afrastering hadden weggeknipt.
De internationale acties werden ge;oôrd..ineerd door de North Atlantic
De-fence Movement: een nieuwe
vredesbewe g •u^g die militaire terreinen wil 'onthekken' en een burgerwke bestemming wil geven. in tegenstelling tot Havelte werden de
vredesactivisten op de andere bases
vei snel opgepakt. ,
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VELTE Het bewakingssysteem van de Johannes Postka -

De vredesactivisten werden pas
aangehouden, nadat zij op verkenlingstocht waren gegaan langs lefervoertuigen en tanks. Onder beger,eiding van dienstdoende diensteii htugen werden zij uiteindelijk
laar de toegangspoort van de Posttazerne gebracht: de dienstplichtigen reet de uzi's in de aanslag, de denonstranten uitgerust met harken,
► choffels en een ploegschaar, waarnee zij kort daarvoor een stuk mili:air terrein tot een akker hadden
)mgepioegd.
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Kazernecommandant
kolone
H.G.A. Geerlings van de Johanne
Postkazerne in Havelte reageer
(vanuit zijn woning in Harderwijk
„onaangenaam verrast" op de actiE
van de demonstranten. „Dit is nies
goed. Dit had nooit mogen gebeuren." De kolonel verheelt zijn misnoegen niet en concludeert dat zijn
orders „niet goed zijn uitgevoerd".
Volgens Geerlings wordt de Postkazerne in het weekend goed bewaakt
en zijn er na de acties van enkele
maanden geleden voldoende maatregelen genomen om binnendringende demonstranten binnen tien
minuten uit te schakelen. Dat er
nochthans anderhalf uur lang niemand iets heeft opgemerkt noemt de
commandant een ernstige fout
De vredesdemonstranten werden
vlak voor half één 's middags uitein-1
delijk aangehouden door de officier
van het kazernepiket. Zij werden
overgedragen aan de Koninklijke
Marechaussee. Gisteravond werden
zij na een verhoor op vrije voeten gesteld. Tegen hen is proces verbaal
opgemaakt. Bij 't Harde werden acht
mensen aangehouden, bij Volkel vijf
en bij Valkenburg vier demonstranten.
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Ik gun vredesact ivisten.,

%^1 Vervolg van p81 na 1

De kazerne heeft ook een
we poort gekregen, nadat rnIn ;
der vreedzame actievoerders
een paar maanden geleden de i
stenen muur bij de poort omver
i
hadden gehaald. R '

maakt. Welke? Dat kan Ik niet
zeggen. ,' De kazernecomman
dant merkt op dat ondanks
deze fouten de belangrijkste.
objecten o p het kazerneterrein
,.zeer goed worden bewaakt".
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13 ITAVELTE -- Kazerneconnmandant kolonel IL.G.A. Geerlings van de Johannes Postkazerne in Havelte is „zeer misnoegd" dat de bewaking van de
Postkazerne zondag niet goed
is uitgevoerd. „Een ernstige
fout en een prima leermoment
voorons," zegt hij.

Aan de andere kant toont hij
zich blij dat de vredesactivisten die zondag het kazernetorrein binnendrongen, vriendeli jke mensen zijn. „Ach, ik gun
deze activisten hun succesje
wel," zegt hij. „De aardappelen
die zij hebben gepoot worden
niet weggehaald. Ik zal ze zelf

oogsten," lacht hij. „En als de
actievoerders mij daarbij helpen, dan mag dat. Maar ik zal
hen dan wel zelf arresteren."
'
„Hetbevrak^ngssysteem
van de
Postkazerne is uitstekend,"
benadrukt Geerlings. „Er is alleen een opvallende fout ge-

liet gaat om de kwetsbare gedeelten, waar munitie en wapens zijn opgeslagen, en ook
bepaalde typen voertuigen zi jn
gestald. Op het kazerneterrein
' le
bevinden zich ook de mob ie

Van Dis, kamerlid voor de R'
SG1, heeft aan de in1ntRter vaal
defensie Van Eekelen kater-.
vragen gesteld. Het kamerlid •,
vraagt zich af of de bewakiin '
van kazerne : In het weekend

les worden regelmatig en vol

volgd. Zij moeten ook opdraai

lanceerinrichtingen voor de
..
Lance-raket.
Volgens de kazernecornraan-,
dant geldt al maanden een stebewakingsprogramma
vig
voor de Postkazerne. Patrouil-

gens telkens veer andere schenaa's afgewerkt. Er is, aldus
Geerlings, geen reden om na
het incident van zondag, het
bewakingsplan bij te stellen.
s weg naar de
De toegangsweg
hootdpoortvan de kazerne is al
een paar maanden niet meer
toegankelijk voor het publiek.

niet moet worden verscherpt.-:
tiet kamerlid vindt ook dat de'"
negen actievoerders die zon-` ,
dag door de Koninklijke Marechaussee werden gearresteerd
straf rechterlijk worden ver-,

en voor de schade, vindt-'Van"
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^h een dáorgang in het kazernenippen werd een plaats gekozen
ote, maar wel richtbare afst•~and,
^r de hoofdingang lag en waar- t
:ziendbasporglmpatrouilemnk.
gat is er mooier dan door, een !
le,t'wordnaghue
, d4 :.terwijl je . bezig ' bent i met
en,- wieden en vredesboompjes :
- een 'kazerneterrein waar! top'
i'voertuigafdeing Lance gem-,
1 is, hoewel volgens kolonel
gs In eerdere Instantie •;• zonder •
4 aan boord. f'r^ i Ir. ?íxt •^`
at de negen actievoerders op het •
,

niet `mee.t De boompjes ' waren

Mant en dé meegebrachte broodgegeten. maar van enige activi

"liet • kazerneterrein ; was - geen ..
In -91 die vijf kwartier dat er
eschofeld,,'. gewied, -ge lant ren

gras• er; voord e .toescvuwers t
ikel levend wezè.n in de ede'
op het kazerneterresn te beken-1,
ree actieyoerderi slenterden een
.er oo'n gifhonderd meter het t
-richt ni •hoofdpoon op, maar;

neet opgemerkt.
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egen overlegden binnen het hek
probleem op te lossen. Tenslotte
!r ook nog een brief voor kolonel ;g bij de wacht worden afgege-.
Karin de actie werd verklaard. Na
;cuss-Le werd besloten dat zes acè
ders het kazerneterrein dwars
oversteken om zich bij de hoofdte melden, terwijl de anderen
enkele verslaggevers en fotogra-

lun kielzog --- buiten het hek met
eden meelopen ter morele onderonfrontgtie met de militaire pa:
kwam •toch nog onverwacht.
ilitair rou• het groepje over het
eterrein . hebben ` zien lopen om
rvolgens In paniek tot de officier
,zernepiket, een jonge vaandrig,

den, die een Jeep bemande om de
;ers bp te spo ren De ontmoeting
verst vriendelijk en ook duidelijk•
par voor de volgers aan de andere
an het hek. Wat het groepje op
rein kwam doen? Ze hadden een
het hek gemaakt en wat geschof- ....,., . gewied en boompjes geplant.:..
^,. ,.,". ^..
-^ s,
, t '• ^. -.tP-lee'^ 4 reageerde de vaandrig, die werd
brt vredes mp es op, . vergezéfd door enkele andere, geunifor' • . • ;F , t- ta t- , t , #meerde Jongelui met Uzi's inde aanslag.
'. r •:i' Dat de demonstranten iets hadden ge•__1,' " ►. ,`. ' t
^, •+: t plant, vond hij „een goede raak", maar
` •••' `1 ; 4 • ; k'^ `á^;f1ftdat ;&niet wilden vertellen waar ze
lavelte is ten enorm. re es het hek waren doorgekomen,.
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hebben bij vier Nederlandse bases-aft-'
kerntaken v geprdbeèrd tT b eivr n'
door te knippen, het terrein op te g [xi,

' daar ploegera -eri te moten en de bes
tot „niet-militair gebied' teverklarn.
De acties werden gehouden In ?t 11Vde
(acht arrestaties), Havelte (zes), ,Vd el

(vijf) en Valkenburg (vier). Ook b i e

' westduitse basis la^sselbach werd Uòr
Nederlanders . ' ede nons . eer4(er
eanhoudin gen). ti: `^ ` :: ^ ` '• ^r , vr^ '
Reden voor de actie: het INF.ver i ag
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g Micha 4,' vets 3 over 1 Om tien over half een verschenen
lesrijk: ,,Dan gullen rsj.# ;twee marechaussees In een Vw-buses.
t ploegscharen omsme- •dil even vriendelijk lachend en met een
eren tot snoeimessen: . mflet als bewijsmateriaal. De actie;en een ander volk het 'voeders werden tn het busje genood en

en zij zullen de oorlog door de vaandrig en zijn mannen ten
,* afscheid ,succes met de actie" gewenst.

tievoerders tegen de , ;#nu „ ol -oon te
plannen” om bestaande atoomnwape te
model viseren', tegen oorlog honge n.

armoede in de Derde Wereld en telen
liet feit dat de bases na het verdwijnen
van de middellange-afstandswapens n®
f itair gebied blijven. °°^
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• Deze had bij een eerste actie rondom
rijn kazerne in februari, waarbij het er

overigens van de kant van de demon= k
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voor de „bewakers" p ijnl.jke vertonuig
•werd door actievoerders aan de andere
kant v n het hek fn alle rust op video-
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Vredesactivisten spitten en wieden voor het planten

#
basis in Havette.'
,: Kolonel
Geerlings, die er zondaginid - r de .militaire
^ l i[
2 r r
,.; ' ,; ^^,: ^.. •

-dag zin verlof voor onderbrak, had een ,^^
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korte maar duidelijke reactie op de ge- .fit
,
.
,
beurten# „lee wacht heeft gefaald. Als burg en dolkel werd gehouden, was ge- doeleinden
,de wacht had gedaan wat ze had moeten organiseerd
rd doorde Internationale complex
p — tel,
g Atlantic
+ doen, hadden de actievoerders opp het-- '^ North
Tje-Fence Movement. De zouden kunne
zelfde moment dat ze het bek doorkwa• bedoeling was te protesteren tegen de
Voor ze uit.
i

iaen, moeten worden aangehouden. Ik ' • voortgaande bewapening ondanks de • vertrokken, 1^
heb de n►.arechau ee opdracht gegeven v vs á á ' ^ái d -r
-- 1égde sta- terge iststcsi
ó

1

de verantwoordelijken te horen en daar ten ende Sovjet-Unie over rie verm-ende- het komende
kinie nu mee berig." ring van het aantal kernwapens en de huil zwaarden

ratificatie van het INF•verdrag door de den en hun
'Protest
Amerikaanse Senaat. Verder wildea-r de geen Volk zal
De actie, die tegelijkertijd ook rond- actievoerders erop wijzen dat grote ter- zwaard oi)lteff
om de Jes^rrhhases in t Harde , Valken- renteen worden gebruikt voor militaire riet meer ir

..1ÂtLW

i ,j-ag

y

Kn i pak t i e op de Johannes Postkazerne Have l te
4

1
•,

Op 29 mei omstreeks 12.45 uur werd door de officier van kaz' ..
piket van de Johannes Postkazerne aan personeel van de brigade ..
Havelte meegedeeld dat door de wacht van genoemde kazerne 6 mensen

14J

waren aangehouden die zich onbevoegd op het kazernecomplex hadden.
opgehouden.

1
r
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= 7 .
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geboren te Witmarsum
wonende
geboren te Assen o
wonende
geboren te Den Helder
wonende
Uit de verhoren van genoemde personen is gebleken dat zij zich

• .

op 29 mei 1988 omstreeks 11.00 uur zich de toegang tot de kazerne
hadden verschaft middels het knippen van een gat in de afrastering.
Hierna hac den 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
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 demonstranten Radio Oost en een journalist
geinformeerd.
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a Pamfletten uitdeei.actie voor toegangspoort Joh Post Kazerne.
b, Havelte , 1 iun-i 1985, van 12.00 tot ongeveer '13,45 uur.
2. Betrokken Personen
e

b.
4.

d
Diverse verte ;enwoorr_digers van de Pers.
oa:
in gele TW,
rijdende
__ _
.-teze persoon-- u;^ , b .3
leen eè
b. _ j alle acties op, hij
verkeerd zeer duidelijk op een zeer goede voet smet (Ie actievoerders 0

op bovengenoemd tijdstip en datu., verschenen voor de poort van de JPK
te Havelte de bovengenoemde aot:tevoe 'fiers. Zij wilden p^mfietten uit~
delen a.arn de uiten ingaande personen. Door de C--Kazeo razen de JPK zijn
zij verwezen naar de slagbomen ter hoogte van de schuilloods. (Ong eve€ r
150 meter voor de officiele toegangspoort van de JP- .
Daar werd onmiddellijk gevolg aan gegeven. Zij hebben tot ongeveer 13.40
uur daar pamfletten uit trachtten te delen, Het lukte echter asaar erg
rr eilf, kt De meeste militairen reden door, Er wae ter plaatse gore aan ^V ., z R Totaal twee a drie verslaggevera. Fr is totaal geen overtredin g

L•

l egaan door de actievoerders, Na beeindiging van de actie stapten zij
De auto werd bestuurd door
:n een auto, gekentekend
adres
Ftet kenteken stond op naam vang ,
geb
Haar volledige nawam is rrnl
Mfogeli.,jk een dochter vn
Ook hebben de ect zevcerderq nog even met de Kazerne.
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Europa willen acties op elkaar afstemmen

Anti- llit ris%

.

-

-

Strijd steeds internationaler
RAVELTE Na de kauwgum, coca cola en de hamburger heeft Europa afgelopen weekeinde kennis gemaakt met een nieuw fenomeen uit
de Verenigde Staten, de actie Ploegsckaar, Militaire bases in Nederland, Belgie, Westduitsland en Groot-Brittaume werden afgelopen
17
weekeinde onaangenaam verrast. Zondagochtend tegen elfuur dron. 'J
gen antiunhtarzsten bases in de vier landen binnen. In Nederland
moesten liavelte, t Harde, Volcel ! Valkenburg en Gilze-Ei j en het ont-

De Internationale actie werd gecoördi
neerd door North Atlantic De fence Move-

ment, een beweging die daannee voor hetB
eerst op de voo^grond trad. Een nieuw etiket op dezelfde fles wijn" Niet volgens
-

maakten

LfLeÇif
ber dan Defensie gewend Is. Weliswaar
de militaire autoriteiten eerder
kennis met knippende en over de hekken

kflmmende demonstranten maar een
p1ots!nge actie tegelijkertijd in vier lan
Iedereen zichtbaar verrast
-d.
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van yen ontwapenende fr9h^^d
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Geregeld worden jullie gekonf ronteer d met akties van
vredesgroepen, tegen de wapenwedloop. Wij zijn een
paar van die vredesakte visten die aan dergelijke

protesten meedoen.
Soms ondervinden jullie geen last van onze akties,
soms ook reel; schade die jullie moeten repareren,

verbod om de kazerne te verlaten, verscherpte
i nstrukties .... .

g

.ie zou 'bijna gaan denken dat we 't erom doen; lasti
zijn,lekrt .Tochisdane l.
Natuurlijk zouden we het liefst zien dat jullie
alemjunifortk,ewapnlr
maakt en de dienst gedag zegt, om vrolijk mee te
hel pen bouwen aan een vreedzamer wereld.
Toch hebben we begrip voor jullie keus. De last die
we jullie soms bezorgen, is meer een onbedoeld
neven-effekt. Onze strijd gaat tegen het militaire

systeem, dat zich voorbereidt op massamoord . En jullie
worden daarvoor gebruikt; niet leuk: voor jull.i.e zelf,
en zeker niet leuk voor de slachtoffers.
Daarom: Sorry voor de voor jullie soms vervelende
akties!
Deze keer een aktie waarvan je nu

t ijs :lekker kunt

genieten, als je van ijsjes houdt, tenminste.
Want: Militaire dienstplicht. is niet leuk, Vrij -
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wilgevrdsntm!
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Onderwerp
werSirene-maandag.
a maanla

oktober 1988 heeft wederom een aktie

1 a 3g evonde 1

in het kader van si:"~eremaand - g. De aktie vond plaats rondom de

f`'

Johannes Postkazerne te Steen p
Omstreeks 12.00 uui
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.i h een groep demvr3 .tranten in

cie nabijheid van de kazerne.

----

naar de, Johannes Postkazernegeblokkeerdd hadden, werden verwijderd.

J

Dit herhaalde zich enkele malen.

k

De demon tranten die de to rang

Omstreeks 1 14.10 uur begonnen enkele demonstranten in het

eg

rik--

werk -- te •' kni pen . Door de wacht werd hierop een waarschu rongschot ' ge Tost .
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verzamelden

c

cEJ

'

k.

Omstreeks

t
:.

*,sur rerzanieldeni zich de demonstranten weer bij

: ' liet :beginpunt. Tijdens de aktie was de landelijke en regionale
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De inzittenden van de bus . hadden kontakt 'met de demonstranten e
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geboren op
WC

nende

geboren op
'wTc ne nde
geboren te Wi trnarsum
wonende
geboren te U',recht
wonende
Ook de vriendin vat

tras aanwezig doch hiervan

is dir: i jds .ie personalia niet bekend;

ge ic ^en te Si iallinger land
wone9de

geboren te Aristerdam
wolende

3

geboren te Heemstede
wonende te
met echtgenote

geboren
wonende

------------

—^

geboren op

wonende
geboren te Veendam

i

onende^^

geboren te Den Helder
wonende
geboren te Velsen
wonende t

^^^^^^

geboren op
wonende

geboren te Kampen
wonende
geboren op
wonende
geboren op
wanende

__________

geboren te Vlaardingen

wonende Y.

i

d
4

1—

geboren op 22 april 1961
wonende t
geboren te Breukelen
Tt
gehuwd met
wonende te
geboren cap

-

wonende t
geboren
wonende te
geboren te Leiden
wonende te.
geboren te Assen
wonende t
geboren te Heerenveeri

te Heemstede,

^i pva s

a

I
}

•

geboren cap

_._.

van Brit s e nationaliteit,

wonende te
geboren te Edinburg

wonende t

"geboren o
van Britse nationaliteit,

wonende t tt
Verder zaten nog drie Nederlander: in bedoelde bus
vermoedelijk afkomstig ui - waarvan de identiteit

niet bekend is geworden.
Omstreeks 17.00 uur zijn alle demonstranten uit Havel te •

huiswaarts vertrokken.
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Dtg melding

Actievoerders hebben anti-militaristische leuzen gespoten op tanks in de Johan Willem Friso-kazerne in Ms's jz,
Foto Sake Eivim

Van onze verslaggever
HAVELTE --- Een waarschuwingsschot met scherp heeft maandagmiddag

•
middag rond een uur eerst geprord
Actie bij
** kazerne de toegangsweg naar deJohannesçst.
kazerne te blokkeren. De rijkspolitie
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