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(Van eon onrer 

verslagzevers) 

BREDA 	 mule- 

workers van de „revolu-

tionaire jongerenox ga-

nisatie"  Rebel zijn giste-

ren rend het middaguur 

opgepakt door de Breda-

se politic voor het beltal-;  

ken van een blind° muur 

aan de Mgr. Hopina.n-

straat. 

Het kwintet, va-

rierend in Ieeftijd van 

zestien tot vijfentwintig 

jaar, had de zin, die oor- 

spronkelijkopdeze 

plaats gekalkt stond, 

„Hou Holland blank", 

overgeschilderd met de 

lens „Faseisme, nooit 

meer". 

Een van de omstaan-

dors, die dit zag gebeu-

yen, %.vaarsehuwde  icr- 
storid de politie, die rond 

kwart over twaalf, net 

nadat de vijf met hun 

ache klaar waren, in de 

'Mgr. I lopmanstraa t -ver-

scheen. Het vijftal weed 

in twee auto's meegeno-

men naar het politiebu-

reau, waar ze na verhoor 

zijn heengezonden. Het 

verfmateriaal is in be-

slag genomen. 

Volgens eon rnedewer-

ker van Rebel is het tijd -

stip overdag met opzet 

gekozen. „Wij besloten 

or juist overdag ona,  

ac tie uit to vex-Ten omda t 

dan moor memen Op de 

been waren, die konden 

zien vatwit dedmn'', al - 

0e 
f;x 	 1 

111WW,IgUui 
omd at dan Pink 
scholieren van de Maria 

Mediatrix-Mavo, 	die 

Focht tegenoyer dezt,? 
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MELDING/RAPPORT 1) 
geen afwilkingen van tin melding dtg: 

26 Organisater:( _ 	 7) 
BeZoeers 	25 peL:sonen(zie bijlagp 1 

3a Afgevaardigden van TKV-..,PSP-ITVDM-Vrowaen veer ITrede-Stop de N-Bom en Rebel 
hielden in Caf4 De Rgel.antier,Teteringsedijk pa, een forumdiscussie 
jongerpn.OnderWerp 1,1as:Akties teg, m plaataing Xruisraketten enhoe zijn 
jongeren het loeste te mobiliseren„ 

I) ilooritalen wat niet van toepassing is 

4® be inhond van de discussie is niet bekend. gewor'den. 

5. Xlk:tYaEaX 11111.4W1.4.4 i r 	 4," 

0 pig NB: 

'eri.oNNacKer0 
64 kliilage(n); 
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De overige bezocikere kwamen fietsend en lopend.. 

Do schemering verhinderde een herkenning4 
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Wat doe je als je in militaire dienst meet terwijl je eon 
hoop kritiek hebt op het leper? Jo Punt een beroep 
doen op de Wet Gewetensbezwaren. Je draait dan wel 
op voor een vervangende diensplicht van achttien 
maanden. Je {cunt totaalweigeren. Dan ya jo een it an 
derhalf jeer' de gevangenis in. Een derde moyeliiltheid 
is juist wet in dienst to gaan on door itktief to worden 
in de soldatenvakbond VVDM. 
Hierover spreken we met Marko on Dennis, twee jon-
guns die niet beginnen to juichen bij de gedachte aan 
vervulling van bun dienstplicht. Zijn ze van plan in 
dienst to gaan of weigeren ze? 

Dennis_j: zit„stien_jaer ) nit  
Rotterdam is nog niet go -
keurd. liij is van plan  -
als iuij wordt medgekeurti 

dienst to weigeren door 
non beroep to doen p  de 
Wet Getvetensbezwaren. 
Marko (twinttg jaar) uit 
Utrecht is 7oed -reketird. 
Over ongeveer eon hall 
jeer moot hij in diei. st. 
flit is van plan om Pan  
ClaCp.Faep gehoor to ge- 

OORLOGSPOLITIEK l', 
SEX ISME 
;11itricci: "hots poor lath' 
geleden was ik nog vest -
besloten diets! to weifre - 
Pen . ik hell er veal over 
nagedocht on gelezen on 
uiteindelijk vind ik hot 
loch verstandiger in 
dienst to goon. Om poll-
tieke redenen, want ik 
WV anti-militarist." 
Dennis: "Ik hob cumin] 
gedecht tot eel to woigo -
con . Dear zie ik van of 
onidat ik voor zoiets niet 
anderhalf jam-  de bait in 
toil. Als ik in Nicaragua 
tvoonele had ik er goon 
ho swear to gon in dienst 
to pan. want dan voeht 
ik togon tic kontra's, of 
wet U11.71 door ArTICril.:11 g-o-
steunci Ieger. Ga lit hier 
in dienst den stew) ik 
do amorik;hinso oorlogs - 
politick . Nederland 4i: 

in de NAV() en is bond-
genoot van Amerika, 
Boventlien zie ik het !e -
get' als een sexisties man-
nenwereldje , woarin jon -
gens vergelijken hoe 
groot hun Jul is on hoe-
reel bier je op eon avond 
near binnon Punt krij,ge.n. 
In die steer voel ik me 
niet bepaalti op mijn ge-
malt . 
lk 	proberen onder 
de dienst oit to komen 
door op de keuring de 
boel clink driers te zit -
ten in de hoop afge.keurd 
to worden. Lukt dat niet 
clan weiger ik door een 
beroep op de Wet to 
(loon." 
Marko: "De bezwaren 
van Dennis golden ook 
root-  inij. Maar mat Den -
nis op do keuring mil. 
wit ik in hot leg-er doen. 
lien kritiese opstelling-
en andere soldaten be-
wust maken van het 
machtsapparaat wear ze 
aan meewerken. No zijn 
('1' zo'n drieduizend jon -
gens die een beroep op 
de Wet doen; het leger 
is er niet door veranderd. 

KRETIESE OPSTELLING 
Marko: "De no twintig-
jarige strijd van do 

VD"Al heeft wel verande-
ringon in het leger te -
woeggebracht. De leper- 

lei ding hoot). Rover Pun 
tnenstweigoritars (Ian t-ten 
kritiese soldant. Du brie• 
dUiZt211,1 

hebben over hot (eget' 
nagoducht . do veortig 
cluizend jongens dic per 

KEURIFG 
	TT._ 

; (GCECIORGE.  ZEL9R,Z-, T 
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"Korn-  u yaw?, co CIENST 
 _l k_.... 

KEURING , s'  .‘16..qM.Nti?" 

soar wel in dienst goon 
veal; niet. Die jongens 
bereik je in het leger, 
niet erbuiten." 
Dennis: "Wet versta je 
onder een 'kritiese op-
stelling'?"  
Marko: "I3ijvoorbeelci 
oefeningen voor als er 
eon atoomannval plaats-
vinclt bolochelijk maken 
on weigeren kernwapens 
to bowaken (de zogenaam-
de site-wacht). Ook mis 
standon, seals mareheren 
in je blote reet, aan de 
kook stellon. 	zijn 
goon ineidenten moor 
rechtstreekse gevolgen 
van de discipline en au-
toritaire verhoudingen. "  
Dennis: "Maar als Marko 
zich niet aan het sexis-
tiese sfeertje eanpast, 

hij al snel root-  een 
zaelitgeltookt oitie warden 
ihingezien, Hoe hire jo 
d-in nog-  jongens how egen 
ook bcpaulde bovelen to 
weigeren. hoe sang how 
je dot vol 7" 
Marko: "Niot iedereen in 
dienst i> 0011 .steore bin); 
of eon macho. liovendien 
Alin hot lois". 	111-'..t/e - 
ve V V DM - or:, die hum 
mond to gen sloe rtierell 
(Ill welt 01Wfld,.1t ,t1 (H1 die 
hurl rechten konnen 

Its itthin 
Hever 

eon zachtgekookt oitje 
den eon lege (lop"' 

13 I N isgiNLANOSE IN LET 
Over dot bei,r,yi-irtin to en 
hot htlicticfe 

'/A)1.1 .11;.11'k,3 	11(11 
Its het tt'<tl Bells - Ate 

hebhen 1101 al gel-lad over 
tie nusoritaire Vt‘.1.11k)\ ,,c{1  

gen. 11th IWIll7rianti,,;(2 lv 

per doet thoneti tie NAV() 
branf I1)01 :11111 ton lovens 

kernivainin 
wotiloop, die do 	011 
eon Iternoorlog steed,: 
grottir 
Maar hot leger Nvorcit ook 
ingezet in eigen land als 

grocipen menses legon 
onrecht vaardighoden in 
verzet Icemen. itijvoor•-  
beeld bij stakingen van 
erbeiders of protestak- 

ties 	de kerncentralo 
in Doodowaard. 
Dennis Met bierin een 
reden ore niet in dienst 

el .1noittin: tiopen dat . • 
utignit,  en':g3 A•1>atsjuv 

ei 
114c. ben riabf 

tel.entiml 	'your Ten 
.110agan up 

ide7e,maniei.'. •e `senile 
h j.tv it, Inttw:ipe-.:.:  

i 
01<1.:"..4900r 

• 

°te.11'  
o Vol 

e'en 'krtjgen tt ')1X 	
ante}  199;  • 

GA JJ MAAR ,kIkeSt aPs! 
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VI) HIER MET-  NoorGH 



an. 
nis: "Go je wel in 

lens!: dan kun 
?.et worden tegen mensen 
die aktie voeren veer 
iets wear Jo hot !nee eons 
bent." 
[Marko: "In so'll geval 
ik met andere jongens in 
diskussie en zal ik hen 
proberen to overtuigen 
dot we one niet moeten 
laten gebruilten tegen 
mensen die voor iets 
rechtvaardigs knokken. 
Op zo'n moment kan ik 
joist rase' doen dan ic-
mend die niet in diensi 
zit ." 
Dit loatstc. most Dennis 
toegeven. Net neemt niet 
Weg dat hij natuurlijk ook 

Wer 
-::.el t.tnrAip I3(11i tat 11111) ii 
• It 
•.tkoj1 ..WrallI?.114117:e16119110:; 
, 	 g?..?4!-,.•mtAeord - - 

tjo 	ijo:r Sit' stF:llii Iioo —' 
';tei.'k 
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	041k11361i 
ve01: 

Sitr fwestigrLpi,iilekbell„ call i i 
ttanttcv.iitl t1  eat tecivioiogits;  

1.  

tie 
..ordel th..4gY 
zoky.kt.trim...1•1•.-ztitv: 

o  
1.• 	1.)e 	te•%1.*f 
ii- 	4r1/11C1. 	t,. 

eer .::•.telitbenntiprttrger 
wit-.4.ioce aro-

ooNqin 

1$ 
„ttECtl 
'XII tie grbix 

er -v. 
.{ 

ie 	 geksoli,dzi 
Zn 	:Nee( 'eteei. 

artiobYl ,  0o6it mer..11.  
rosoirms: Mut 	ort}'i.  
slot mot 50 	!nee- 
IrebeerF (let vii zei tic 

) 	te*;(114-1/0■01;, 
best'` .1110tiqr, -64-thun 
tjd te 

„li e1 door to kitaklte  

tijcient; zijn vcirvangoncie 
dienst aktiof kan blijven. 
Die gedachto leidt tot de 
diskussie wet or gebourt 
its ze ooit tegenover el-
It0ar komen to staan: 
Dennis die meedoot non 
eon aktie en Marko die 
ate soldant wordt ingezet 
de aktie to breken. 

1 november 1985: eon 
druilerige herfstdag; in 
sommige plantsen gutst de 
regen uit de kernel. In de 
loop van de dog besluiten 
ondanks dit weer nicer 
dan 100.000 scholieren en 
studenten het gewoonlijk 
saaie klastokaal of de Rol-
legezaal voor gezien to 
houden. Grote demionstita-
ties door contra von ste-
den vincien plants in het 
hele land. Den gezamenlij-
ke overtuiging brengt at 
doze mensen in beweging: 
de amerikaanse Itruisra-
ketten mogen en sullen 
niet in ens land geplaatst 
worden. 
's Avonds wordt het nog, 
even spannencl. De rege-
ring-  stelt de definitieve 
beslissing over de pleat-
sing nog even nit, Dan 
wordt bekendgernaakt scat 
eigenlijk iedereen 01 ver-
wachtte: "... gelet op on-
ce verantwoordelijItheden 
binnen de NAVO, Ida, bin, 
bla, desondanks voor ens 
een mooLlijko afweging, die 
wij met grate sorg,vulclig- 
lieid, 	bla, 1A, ...", 
Als het min do regering 
lig,t korner) de kruisraket-
ten in '88 nano oils land. 

1 november 1986: druilc'ig 
lierfstweer en of en toe 
flinke regcr.buicn. Ult het 
hole Inild v(?rtiTkkon bus -
son 

 
01011tIn0 Awster;infil 

/lot 	(Brtm,i initia 
tie(' veer Verderl.?;;I::11(i ,? 

• 
tea) 1 Iluot 
lie el: 111;in 

p.)oot 

Marko probsort Dennis 
ervaa to  overt u igen at 
hij niet op hem cat schie-
ten. L'iteindelijk vechten 
ze beiden voor hetzelfcio, 
hoewel op verschillende 
plaatsen. 

Ruud, Rebel Rotterdam 

EEN SOORT REVOLUTIE 
Den 21-jarige SITS-er uit 
Barendrecht: 	ga  de-
nionstr•eren tegen kernwo-
Dens °intim we von die 
troop afmoeten. Deer is 
nog steeds massnal pro-
test voor nodig. Door mijn 
bijdrage hieroon last ik 
zien dot hot verzet door-
gnat. De raketten Sloan 
er nog niot, die mouton 
we tegenhouden 0000 hot 
to laat is. Ms tills mensen 
die ertegen zijn, georgani-
seord in verzet blijven }co- 
rnet) dan kunnen 	se 
nog tegenhouden. Moor 
gesien de huidige opstel-
ling van het KKN (Komi-
toe Kruisraketten Nee) 
en de ENS' verwacht ik 
dal niet 
Den l.7-jarige scholiere 
alt lloogvliet 	most 
blijven laten zien dat je 
ertegen bent en je mening 
niet is veranderd. Dingen 
veranderen goat heel 
moeilijki ors je Jo bij olio 
beslissingen neerlegt ver-
andert or nooit jets. lk 
desk dot et* ook hardere 
akties gevoord 0100ton woo 

nanst (lot dentenstro- 
ook boykotakties. 

lk hob meegodaan aan do 
scholierenstaking van 10 
mei '84 or 1 november '85. 
Op de school want' ik zit 
(Vrije School) deed op 1 
november driekwilvt Vfl11 
(t? lUelling011 MCP. Op 0 
mei 1,11100 er 1a0r [woo 
klasson opc.211001 ;tanwo- 

pago: 

da,,,,rvan doom op two 
na iedereen 	 i no 
vember lisp eV 
(nee in de demonstratie. 
Van mijn school ben ik 
vandnag de enigo die 
gnat dernonstreren. Do 
karts dat we de kruisra-
Rotten nog, kunnen regon-
houden is dent ik Mein. 
of or meet eon soot') ro -
volutie nit roken 

OUDEI-tWETS TE GEK! 
Vann! een uur of den 
stroomt its Darn in Amster-
dam vol. Tijdens het ma -
nifestatieve gedeclte 
sprcekt ook Wineke 1van-
uit Rebel aktief in hot 
BIVAK) do demons) .,Mien 
toe. Wineke kan in haar 
toesproak uiteraard not 
oral de scholierenstaking 
van een joar gelecien heen. 
"Het was een historiesc 
dog. Voor one land was 
dit son eclat unieke 
Wineke hesluit met to zeg•• 
gen dot we alleen op oils 
self mouton vertrouwen en 
door mooted gann op de 
ing,cslagen wog. 
Om ongoveer twee tan' 
start de dernonstratie, 
waorin con tionduisend 
cleaver) meelaper . De de-- 
Inc:mist:retie is -ondanks do 
regen on een stevige 
brier- opvaltend lovendig 
on strijdhaar: "ongeloof- 
iijk to gekl 	volgens een 
iongen uit Deventer. -Het 
is weer einclelijk good. la-
ten we dat Ellsjeblieft so 
houden totdat er 48 an-
dingen minder sijn!", zegt 
hij met een schorre stern 
van het leuzen schreetiwon. 

Na alloop van de demon-
stratio waren or op do 
Dam nog enkele toesoraken 
van ender onciero onkolo 
iiktieve yak bondsmonsen 
De v000 ingsbond 11 N V . do 
Vr011tvellbOlid, de hunsten-
bond en de Jongerenbewe-
ging vorbonden met de 
ENV bobber) sick ook bij 
hot 13 1 VAK aangcsloten.  
Iii' is due nag hoop! 

hot 1 november 's7 
man 	01000 

Ruud,  Rebel R 'dam 

Wiitxf .471t5 



Tienduizenden syrnpathisanten dragen een enorrn span-
cioek waarop het portret staat van de vermoorde filippijn-
se vakbondsleider Rolando Olalia. De tekst op het span-
doek roept op tot "Gerechtigheid voor Olalia". Zijn be-
grafenis liep uit op een massale demonstratie. (foto Reute ') 
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TerwijI to sich in het 
rijke wosten goon rood 
weten met de enorme 
oversehotten groan, 
melk, hater, fruit en 
vices, sterven in Af-
rilto miljoenen mensen 
van de honger. 
do wereld ni tientallen 
ltemin vernietigal Ittin 
worden, words et,  nog 
jaarlijks 1 biljoen fl. 
1000000000000,- 
nitgegeven aan bewa-
petting. Terwijl cle steun 
aan de bedrijven sinds 
1973 steeg van 2- nail!' 
10 miljard gulden per 
joar, werden de nit-
keringen verloagd of 
zelfs afgeschaft. Kapi-
talisme dus: Altos voor 
de rijken, voor de on-
dernemers. Wij willen 
socialisme: de rijkdom-
men eerlijk verdelen. 
Wij willen een wercild 
die niet vol stoat nun 
kernraketten en grond 

so 'icier i,ifvoten . 
V1'01)We.11 en buitenlan-
dors (tin niet de schuld 
van de krisis. REBEL 
Hecht tegen fascisme. 
raeisme en sexisme, 
voor gelijkheid voor 
socialisme. Socialisme 
On )170(1 we niet somoar, 
met door eons in de 
vier jaar op een link• 
se part)) 	stemmen 
Uaar zulien We VOOr 
[neaten vechten, grote 
akties on massele sta-
kingen voor moeten 
organiseren. En niet 
alleen in Nederland, 
maar versprekl over de 
hole wereld, van 1Js-
land tot Nieuw Zee-
land en van de V.S. 
tot Japan. Doarom 
hebben we ons soli-
dair verklaard met de 
Vierdc Internationale 
en de nederlandse af-
doling daarvan . de 

'let goat nog steeds heel 
good met ells. Zie (Hoar 
weer arm doze kraut. 
Rebel is niet alleen can 
kraut, maar ook Cell etc-
tieve jongerenorgonisatie. 
In het nieuwe [oar gain 
we weer von start [let 
nieuwe aktivitelten. De 
akties amid de boykot von 
Zuki Afriko storm de ko-
mende Ind contrail'. Nog 
steeds storm de kranten 
vot met verhalen over het 
st%tirte verset in Solid-
A frika. We zijn in '8„, 
steeds aktief geweest met 
anti-Shell-akties. En het 
wordt eens tijd dot Shell 
'm smeert nit Zniti-Afrika. 
Wet we doen Nun je ver-
der lezen in doze kraut. 
["c willen ook vechten te-
gen de gigantiese bezui-
nigingen van de regering 
Lubbers. Voot'al jongeren 
zijn hiervan de dupe. Maar 
vele g,roopen pikken dit 
niet. lie maar ruin 	al:- 

's in het onderwijs tegen 
de &a miljard bezuini-
gingen. 

Jongeren protest eren tegen 
net verschrikkeli:ke jeugd-
werkgarantieplan . woarbij 

gedwongen ,,vorden on[ 
een willekeurig baantje 
0011 to neaten. 
Ook dit jaar komt cr lVe01' 
een internationaal corner-' 
komp. Rebel organiscert 
dit met hoar susterorgani-
satics uit vole hinder). 
Verde:- [;man Wc! Han de 
slag met andere 	tivi- 
teiten. Dat lees je 
in 0(17.0 krant. tacn reden 
temeer om onze krant te. 
kopen. Of neem een 
abonnement, dal',  
Naar oil de twee maanden 
in je bus. 
In het nieuwe jaar hebben 
we meteon at weer een 
speciale aanbieding : een 
abonnement voor 32,50 
voor een half jaar. Of 
vreag een gratis proof-- 
11111111nel' Win. 
Enne... Hans bedankt 
voor het helped ty pen'. 

VAN DE REDAKIIE 

Amsterdam : le J . v 	. 
Heydenstraat (34 sou,  
07.0-769372 

Arnhem : 	Rasini; 
liceghstra; 	D 	 
08382 1397 

Breda. Martin 	Heel.  
(nnnekenweg 6:4 

17rk1111111erl: 	rd,;. 

05*:515 2072 

Den Haag :Anne[ lader,  
D;Iguerrestrnat 60 
070-458432 

Deventer : Ellen 
Mecklenburg-straat 1 
05700-27749 

Eindhoven: Rob von 
Baardwiik 
lieezerweg 138 
040-125692 

Groningen : Karol 
rt uam ('i[1r,t raa t 195 
050 - 7 1752:3 

Leeuwarden. Rene I; ielder 
'.0(1 r•la 

N ijmegen 

Utrecht: Mork, 
Eoog v 	eg 1050 
030-894672 

(
Rebellegergroep: Ron Blom 
Babsloot 70, i3oskoop 
01727-7437 	....._._____ 
Rebel lancielijIs 
Sint Jacobsst raat [0-20 
2012 NC Amsterdam 
020-259272 

y ■ •r 	Rotterdam 	r.:01 103a 
-10':)-15: 7  

\4‘NAAR KlEsi AQuiNn, laniem  
v 

So 'n half miljoen mensen 
dernonstreercien in novem-
ber op de Filippijnen. De 
de.monstratie vend plants 
na de begrafenis van 
Rolando Olalia, voor zit ter 
Van de vakbonci "Bowe-
ging van de eerste 
Voor het eerst liepen de 
kommunisten openlijk 
mot [cozen cn vInggcn 
Dat is heel bij zonder, 
want -cc zijn verboden en 
mei icon altijd oncierg rands . 
Oak in Nederland prates-
[corder) liondercivijitig 
rrir,,pseit ir) Oen iThori 

moord op il:of4/1:  

De rechtse terreur 05< de 
Fitippijnon word[ steeds 
brutaler. De diktator Mot—
cos is vorjaagd. Maar or 
zijn nog steeds ann hangers 
van hem, die helzetfde  
willen innor don sonder 
Marcos. Zoals tin rite die 
minister van I/tiff:isi° 
en is afgezet ender druk  
van M,issOdemcni sz I p:311e1 . 

Dot is een succes maar de 
5itu0ti0 iS niet ocht 001-' 
bet e . Tot on gence 
van Reagan (V.S.) tvil 
president Aquino wei ovur-
1';?: 

bestrijth..4 	onder - 

d rukking van het yolk en 
hebben eon guerilla van 
twintig duizend mensen die 
in staat is terug to vechten 
tegen het regeringsleger .  
Op verschillende filippijnse 
eilancien zijn bevrijdde ge-
bieden 
President Aquino heect nu 
een vredesakRoard met de 
kommntusrpn gpslot 	1/1/1 
zit Reagan en de filippijnse 
legericider Ramos niet be-
poald lokker, Legerleider 
Ramos hoof[ Aquino go--  
huipen Enrile aan (Li '(11)) 

can 
sczt,to. Rorrtos 

Sill' het wet Hutt En 

rile Hens dat de kommu-
rds ten in de pan gehakt 
meet en worden,  
vinden dat Enrile dot to 
snel wilden, waarcloor hod 
yolk de straalt op 400 
gaan komen 
lle vraag is wat Aquino 
1-Ja a t doen 7,e k am t i mm ars 
uit 000 Mike famflie. [tot 
goat otcedo 

0001-. hazIr oil V riencie-
ijk to doen tegen de Nero-

munii;tem , omdat Ramos, 
het lager en do 	S ham' 
8%.11[ 	macht houden 

AnIsterci:.1m 



volonv 

); l'.Y-7:04Q11:86 
0-46486 

DET 	449 

CI 
()aeri I) grwijkingen vsn Un melding dtg:. 

F-'1: 82 
82 

OgDERVERP ; a Uit:51ag PIPcheok 
bo  Arnhbm,-- maart 19860 	 d u  

/4-4Qtlertz 

;..30.. vOoRVAL 13etrOkkeile 	eret,, istree.-L- d als :lid van REBE4h, 

.•315 VbZ 7 

ADVI83 i. 	
into 

A41020 

,f1 449 Cid4t 

0do6.111sIen 	van isepss:,Ing Is • I:orN6431.)!a:d(el)) 

bijfs5.)ci;r1) 

ocn 

VOINiaTEVW3 VAN DgFENSIE 
LANDNIACI 11 \11.-.)CHTINGE:N MENU 

0 10110, as art°, 

2 



LATiZiVIACHT 1NLICHTINGEN D1ENST 

Sectie Veiligheid 

131-2 

's-Gravenhage, 01-12-193Y 

Nummer 

Onderwerp 	2;( . q:rag 

Bijlage 

U aangeboden 

met verwijzing naar: 

ter kennisneming en om te behouden 

ter aanvullino op uw dossier 

met verzoek 	 ci,eck to doen houdon napx: 

recion aalwraag: intervia met be-b 	
n blad "Raasol:15tri jd" (CAP) 

wanruit zoo kunnen blijkon dat be 	tot do Rebel—A Q goi.8roep behdort,, 

111 Cidet makt een gedragrappot op. 

Het Hooid van 'de Sectie Veiligheid • 

1F00:1.' 

aan: 
Or-, 449 C'.1:det 

NA, Her 2e exernpf ear ban door u word 
en behouden, 

wfml„ 



it fi 

000 ma no 	metects oktlef lid 
von de WnM uownrrt,,,, It.,• 

12ciga ell ell 1101 fr 	het Leger 
....If 1 ',,btrn 10000 rtrzr kernin- 

1)001 	en 	0111110515rPn 	pant 
Ie. sleet soak zo olleem.' 

rs,  

It was Indiukwek:etal nes 
1,011 	die 	giOle 	Illetl,e111.11SSA 

spreken.' We prawn loot 
dr 	21,,larigc 	dicnstplielitige 
1,p1:10111 	 IlenEek. 
("a y nit 1111:11 1,,,,ember 1906 
In litia,s1, III) was eon van 
Je sold:Ilea In uniform np cto 
vtedesdcreenstratle von 31 :Ado-
bet. 

Non Blom 

Lei had Ael yen gl'Ilele 
1, rin•rnm 	f an 	11101:5Iplieht igen 

I t% j), hl. 	 Schear)s)1LeaQp, 
olur 	e,elccerd 	is, 	hccft 

Prei41:ca ve,:preal on 
(011:.;1.1T.---Cce1 

seal, Ile: 01 g0I-J, 
11 	II 	71,11 	1,,t 

■•!•••I 	7i1 , ••11 	••1,1 	7 ,11 

0i1••11• 

-1, 1!1•;Il• 

1/ 	,10 	,as 
,,.■ 1 hr ■ In qffirom d0morl- 

,11C71.11 	111,1 	II ,;(..r 	nnn 	onc tue 

le,:ey).1.' 	r apiteln 
1 ,r f ■ 	00y. 	111111 	0.10011 	000 
(1,1 ultr.0,1.l0k00 . 

1 00y 	05(711 riot 1101 	ty:lartg- 
r 01, 11, ,I151 et ■10,11F.,1,1A71 01101

st rip! 
dm 
	110 kcillwa- 

1,00.. 	000(105 5,001 0imilrare 
ro 00(100 01, do ka7.ernt, gourga• 
10,05'01 0,00100 ,VOle011 011 het 
7.10t good zlin dal. de 

het vourtuue, 1111 neetnt• 
idaur 	1101 	111.'Dhl.1:e11 uur 	Is 
110 1001(10 IIJd voulal bezig 
net ledenta, op pill to imuden 
en iloarbif !Men ze taken sIs 
kcrnu opens 015 51- 31010 	ilggen. 

'11 70301 In december of, 
main als Ik letitg kIlk up mlin 
diewsttild 1101: ik het wet lcuk 
g<110:1, 	tooitr 	flailr0Oast 	elk 
10 01 	gclurrid. 	lkvend 	attlld 
a l dal het lager eel: enounc 
10.1,1,,i,11110p, 0:15 Ou lk 

11 ale cillljet wren as or ooh.  op ,1 0 
rehear. op e en cf,t,. TON,: John Cot schn) 
h,c(1 nu: 00k s rI)lbaar gemookt, 

blIv00,0e0111 een hoer 
In I,chlap, gegoon tegen eel) 
sergeant-majpor dlr 	tonal 

dor,t tilt., alttlprs ruk lk 
lc linker Gal fit'. Oat yoking 
Loh ik geysuntien. Dll taalgc-
brulk v‘ordt heel snot :Os nor-
maal gozlen, maar dal moot 
Jo 210t1 to vourkomen. Jo pro- 
boort le to verzetten. 	Morgans 
snip) lets to loot zip:, le host 
:dot oprulalc», gewoon heel 
die drukketsmentalItelt. 

Door de vole ocfeningen 
en doordat olles in de villa 
lijd moot gel:curer: is lid 
Iljk ecn VVDM-andelIng op 
to bouwen. Danrnanst vInd 
lk hot loramcr en dot knelt 
tier bastIst mee to maker: dot 
veal krItIcse Jongens 

Voetbalsupporters en poldiepetten 

MMO 
fobar veer bij: eoldaeon in tolifor, did der,)natreree V001' de vrede. 00 receter For,,,er. 
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31 Oklelnr, Den Hang. Eon 
grcep dernonstronten aft Voorbutg 
pazeert fret station. Politic-
agenten hood. hen In de gales. 
Ana:vett een reel* de group 
wit verloten, wordtlanar gczegd 
dt•Or 	 ll lopan. Ze w cohter 
near 	W.C. op .1 a10(010 
In dot vcrbode.n? Zo nugeert 
do agent die hoar .  °Melee! 
so:meccrt um door to 
Agcnten fasuden haar eon: 1131,0 
near 't hoofdborel 

Dlt Is nleohts nen van de 
0010, dour de politic ',elf 01100 
lakle Inc/denten op 31 oktotser. 

• Het plait Yoor do de:not:51101110n 
en het 11112A1s, dal lederecn 
het hoofd koel tdeld en de 
hate den:oust:MSc prima fen 
rnassaal1 verliep. Maar wet 
verldeart het ogressloye politic- 
optrecten7 	v.cken voornfgaand 
aon do demonstratle ray td.tvoc-
rig overlegd met de pelltic. 
De route word oangepast. Er 
Yserd 	Iterhaaldelljk 	floSPhoken 
0000 mashers nit ixdlelfes val; 
becle,ld voor Ceft SY,r11:011csc 
Odle, maor do. politic had er 
took ‘s-g vccl inocite meet 

tic vreedzome futurities van 
do orgonlsatorcit waren duldelljk. 
Over het vett:ran:len van poi/I/o-
p:Ater: ward nict gcluid: 013 
de agenten molar goon dealer, 
t,troutcn In govaar brach/en. 
Maar op dc, dog z.c11. 1,3tCtl 
dulzend • (r) 	agenten ' ,parant. 
Met UM Ck derllolls1.1-01.1c to 
begeleldatu•afgezien van politic 
d2): de hop, w ,rrdcn 7C-C2n 00100- .  
punter ufge7ch, tscrd hot 1011:0e5 
Wet to nodule' 11eIttfuger: 

good. lcdctecn Me wet cells 
gedemonstreerd 	knelt 	went 
v.tiar' dal toe ken 1011100, 't 
tot 0101 do 000510 keer 2)10 
dal con auto:not:111st op demon- 
stranten 	Maar dot vond 
do 	 1:11/kboar clot hoar 
cook. Dar:re:gegen nerden de 
demonstronton 7.611 els voe.1- 
balsuppurter5 bohandeld, 

/let ty2glut al hi) do eanknrast 
omstrecks t‘taalf our op 't 
Malle0cId. Dentonslranten stulion 
op tlentrfflon agcnlen. Jongercli 
met c0,1 punk-ad:lig 12110111)k 
worden oil do menlgte geplukt 
on 	geloulIleccd. 	Arratonalen, 
rIcricn. en andere .waports' 
warden In beslag genoraen. 
Ook nmlNer, worden gefoullIcerd 
oI moc100 Our, tosju Ilan can 
undermek onderwerpen• bloc 
do palle de poteittlIlle telschop-
Rota 00 trefzeker herkend Is 
onduldelljk, Outs do VIttYrtet) 
bilk in hum ogen? 

Uc agenten heblx.rt 0)01440h1 
tact ate:nand In dfykussle to 
goon. Eon )0tIget1 die :1101 cineld-
dellilk ztto rice wit inieveren, 
rlordt afgevoerd near '0 hoold-
buro. Even later word: lemand 
oangehoudert weskit 'le. 01)n 
spnudockstokhan nIci noel genueg 
In:overt. 	In 	:le 	her:stein:211e 
daarornticen wordan 	,Itic- 
keurig nog dile menscu opgepaht. 
Fen van hen wee! In rellsnappeni 
truant viol :la door can ors ent. 
In hoar 	to flirt gestagen. 

omstantiera 
goon zialt bukIngen htl do orga. 
015010100 000 In dernonstrallc. 
ASS daze con gi-oople agent.on 
Yragen de 1F:4:H4*pol:tour op 

7ljn 7.c grl+,igr fan 
nog71,'11 incident. Een 00to 
‘sordt door do rsaIltie tot stop-
t--co geth‘ongen. 1Ye vier Inzit-
tenden vlorden w ildbccrts tcgen 
de auto strand gefouitIcerd. 
lc z1Jn to verlx,uxereerd 0m 
tc proteslelc,i. Von do demon' 
stralle ,sisten ze islets all 
000 tfplens de demons/relic 

gebouren gckke clIngen. Ecn 
W.E.busle rildt ullerst prow:- 
cerend :nee fa do dernonstratic. 
1)1) het Vrcdespalels mdden 
uesIctom recnson uil de demo:, 

'zeplukt' en gelpull• 
lectd. Monsen die cvco um 
de route elMikca col nit 10 

ordenrkt tern  w 	 a•r 
I 	om t (,n,r -slourd. A 	e  

3l re r 	<ha x111 10 
Nog enkcle tuensen 

y.ordeir argerakt. Ur vIlf Ole 
et:Wrecks i ss ealf. our 

our don  pas  ors 11011 di In 
wcer C111 vt tjc voctrm gesteld. 
Um pleats to :oaken? 

1101 010011 heck con Mink, 
0(101 of 	I-loot:ten 	on 	getuige• 
yerklartngett get:andel:1 Ertkele 
personen zullen 1001:11050 step-
pe:: ender:lemon team bun 
or rest at lc, 	oreierst cued 	door 
1,; 111000, Vorder else hot 
111000 10 eon 1,001 aan 0,111 
vr,n E/00 Haag Inz.ag0. 10 110 
droalt,,sken van de politic 
1001 31 ektot,er. Zonodlg enI 
7. 11150',00r coo hurt FL'Iljng 
youren. 	121: 	stedesbeeegIng 
100a, :del In can krlinInein laxd: 
godrongen ysordeal net demon- 
,stralletecht 	10100 	we 	05111 
{vender) et:110110111 

1, 	on) 
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) 	DOSSIERNR: caMaltaPApporn-  (bijlage bij nr twee 	dd 28-3-8B 

Onderstaande gegevens reopen NIET') buiten LAMID /01 kanalen worden verspreid. 

Overzicht adressen oollaytpersonen uit het blad Be Nieuwe Lentebode nr 2 

Basiagroftp tewen  Kernenergie en Militairisme 
tel :( 	 staat ep naam van bekend 

InwoanAde 

Bivak 
tel s' 

m 
etaat op naam van 

- BONK; A1111111110 
Niet bestaand nummer. 

Greenpeaee 4rngroelos 
etaat op naam van : 

- IKV Veenendaal 
niet bestaand nummer 

op naam van 

- IVO() 

• 1KV Wageningen 

- VD 

- Vredoo overleg Wageninge 
niet beetaand nummer 

Vrouwen veer made 

eon 
1 ) doot1,11en 	vdn 

Sc 

PAM 
PM 
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Wereldwinkel Veonendaals 
etaat op naam van 

Contaotadres Lentebodo: 

Postbus 1610 tnv Flam 
Nijmegen 

Stionting Pinkatar Landdagen 
Dude Lroeneoordseweg 176 
Nijmegen. 

Postbus is geopend doors 
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II 16375 3e druk 
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	 I 	t.(/ .  
v Ino-noten-vocr-e, 

achtereenvolgend naar: V 
a 
i in uit 	A Par. 

-- , 
ONDERWERP: 	C?-:, - 	c•. ,  \ C-h__- 	y '"'' 

j ..j., 	, 	2,A. 	 j Hoofd 

' 	- Plvhooid 
- 

HOT - 

Secretaresse ■ Reg.nr: 

HB1/PHB1 9il, licli 

',if/2_  

" 

Tk 

!= 	-11 

tail 

Naam 	+ 	voorl.: 

Geboorteplaats: 	....., 	... 

B1.1 (Alg) 
.__ 

81.2 (Bit) 
_ , 

B1.3 (But) 

HB2 

PHB2 

B2-Pers. Bev. 

82-Signalering 

82-VGC 

82-Combev 

HB3/PHB3 

B3-Voorverwerking 
Afdoening uiterlijk op: 

B3-Naverwerking 2 
, 

B3-Int. Zkn. 

Dit stuk mag, i.v.m. de verblijfplaatsadm. 
alteen via B3 aan de volgende behandelaar 
worden aangeboden. 

HB4/PHB4 

HB5/PHB5 

135.1 	(Or) 

85.2 (Bib) 

RETOUR 
VERWIJDERING 

- ZELFS TIJDELIJK - 
VAN EEN STUK 

UIT EEN DOSSIER 

iS VERBODEN 

RETOUR 

RETOUR 

I 

r 
Vernietigen in: 

i 

V = Volgorde behandelaars 	A - Aantekening 	a = aklie 	i = into 
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DATUM 

NUIMMER ° 

A) OUDE DOSSIERS (ZAAK-OBJECT) 

B) AFGEDAAN MET TOEGEVOEGDE WAARDE 
(ZAAK-OBJECT) 

C) KRUISVERWIJZINGEN (ZAAK-OBJECT) 

II;;WC2111;:W 



!,DEL ij'jU 	00'16139 (ip óo/f 

• 
,b /2, 
oVrijhoud v or exhibitum---.  

156375 kc druk 

SIB VEILIGHEID 

MIID/K.LB 

DIENSTGOIEN 

CONF1DE4'flM, 

GEHESM 

'LEER GEIAEINI 

Achtereenvolgens naar: V in uit Par ONDERWERP: 
COGP I 	/ 	

/ Pi ( 1-.1 - 
HMID/KL-B, Sie Hfd 

PHMID/KL-B, Ply Sie Hfd 
Secretaresse RNR: 
HPB 

HOT/PZ 
Hfd SitCen 
DREIGINGSANALYSE (B4) Naam + voorl: 
Hfd Bur DA 
Hfd DA 1 (Ply Hfd.But DA) 
Hfd DA 2 . ' 
Hfd DA 3 Afdoening uiterlijk op: 
MILYEIPGUEIp, (3-2) 
Hfd Bur MV MIMI 

IIIII Ply Bur Hfd 
Hfd MV (MG) Vernietigen in: 
Hfd Infra Bev 
Hfd Computerbev 
Hfd Subbur Pers VII 
INFORMATIEVOORZ/17, (B-3) Dit stuk mag, i.v.m. de verblijf-

plaatsadrn. alleen via Subbur 
Naverwerking aan de volgende 
behandelaar worden aangebo-
den. 

Bur Hfd 
Ply Bur Hfd, IZ 
Hfd Subbur Voorverw 
Hfd Subbur Naverw 3 
Netw Sysbeh 

, 
VERWL,RAWN'% 
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Ai.C; 
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. 	: 	,  

	

UiTEEN 	. 	7,-  

TECHNIEK (B-4) 
Bur Hfd 
Ply Bur Hfd/EVO 
OPERATIEN (B-5) 
Hfd Bur OPN 
Ply Hfd/Projecten 
Retour 
Retour 
Retour V = Volgorde behandelaars 

DIENSTOEHIUM 

CONFIDENMEL 

GE1-02,1 
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" REES e 

A RNHEM 
the wove 

Helaas lijkt nog steeds 
eon weerderheid van de 
nederlandse bevolking voor 
interventie in de Golf to 
zijn. Leer-cm is het heel 
erg acdig dat er overal 
overleg-komiteeS tegen de 
golfoorlog woreen ppgezet, 
am stukje bij beetje de 
nenrrderheid te winnen Pe-
ck? Oreigande oorlog, in 
iedere stad. 

In Arnhem oesioot de afde-
ling van Rebel as 2 leden 
RAW-Arnhem op te laten 
Zetten, We verstourden 
uitnodigineen aan allerlei 
organisaties, zoals vak-
banden, politieke jonger-
enorgantsaties en de kraak 
sien en persberichten aan 
de plaatselljke kranten. 
Daarin riepen we op near 
een oprichtIngsveroadering 
van een anti-golfoorlog 
Kant tee Arnhem te Karen. 
be eerste vergadering was 
gees erg groat succes. Er 
keen maar 1 persoon 0P-
draven die dacht dat net 
een info-avoid over de 
Golfoorlog zou zijn. Ge-
lukkig was hij er ook voor 
te porren zelf een komitee 
Op te zetten. 
We besioten een txeede 
vergadering uit te roepen. 
Pit keerverstuurden we 
niet alleen uttnodlginoen, 
maar belden we ook wensen 
op.' 
pit veal hadden we veer 
sukses. Net Noel tee baste-
at nu uit s tot 5 rrensen, 
Hoewel dat nog niet gtgan-
ties is kunnon we no wet 
wat duen. 

NI() v 

up 19 en 29 november word-
en er in Dmond en Amster-
dam demos genouden. We 
ziml bong an en,  busje 
va'uit Arnhem te reget e,. 
We hebben ook een telefoon 
noon(pje) opgezet cadet we 
ulkaar op kurnen a:cr.:en 
zodra de oorlog echt uit-
nreekt. Daarnaast heDoen 
we afgesdroken an on ant:- 
interventiekrant (die net 
KACO aan het waken is) te 
gear verSOreiden. 
Ale voorbereidIng 09 de 
demos in 1.170no en Am'clam 
houden we waarschijnlijk 
op 10 noveroer een info-
avond in het infokaffee op 
net Eiland (zo heat die 
street). Pear kotrnt ia- end 
van het landelijke KAGO 
wet vertellen en zijr. er 
info-stands. we roepen op 
net posters on persoerich-
ten. 
Degenen die In Arnhem won-
en krijgen bier nog meer 
over te leden in het KAGO-
ArrneMuutletin dat we Met 
de Reoelkrant meestoren. 

all je weer info, bet dam 
voor Arnhem 085-514958 (Ed 
-rend) of voor landelljk 
NAt)) 020-243270. 
Near, nog betert 
Zet zelf een anti-golf-
oorlog komitee op. Echt 
moeilijk is net niet. 
Ned:g Is net wet: In ieder 
oorp of stad een komitee 
tot ce oorlog voorkomen 
is!!! 

Barend, Rebel Arnhem 

Lick 	P,‘EaEL 

dcZcio 	r1 '11  

Arnhern,KAGO klub 
tier07==...2.ECW.S.115r 	  • • 

In de vorige krant scnreven 
we al dat we in Arnnam druk 
bezig zijn net hat opzetten 
van een Kamitee Anti Golf-
oorlog. 

inmioduls hennen we on 21 
novennor een informatte-

. avor:0 genouder 'wear 10 
nensen on of kw,yren. Na een 
inleiderd praaLje van 

• iemard ,/8*- het 1CAGO-lande-
1ijk kwamen de ideeen over 

,aktiOS in Arnhem los. 
Als deze krant ge,rokt 
werdt tleGUer,  we net, on 
decamper een aktie oij 

genouden. Weichemie 
heeft komponenten van gif-
(lessen aan Irak gel everd. 
Zij hebben net els zoveel 
a-dere westerse oedrijven 
van de tyrannte van Hoes-
sein georofiteero, an don 
etsen diezelfde Pedrijven 
nu van ons dat we een our-
log pikken? No way! 

middels Is het komitee 
rat groter gev.arden: Er 
zijn nu 8 me se' min of 
weer aktIef an 15 wensen 
hebben gezeud dat ze  ge-
beld willen warden op het 
ntment dat de oorlog 
-onverhoopt- uitbreekt, om 
near de demonstratie de 
dog erna te gear'. (zie ook 
het noodplan). 

Barend, Rebel ArTsPan. 



STOP DE GOLFOORLOG 

De situatie in de Golf wordt steeds dreicender. Na de op 

zichzelf verwerpelijka inval van Irak in Koeweit heeft het 

westen eon enorme legermacht in Saoedid Arabi en op zee 

opgebouwd. Aanvankelijk om met veel machtsvertoon en zonder 
diplomatic de boycot tegen Irak of the dwinnen,maar in-
middels heeft de VN eon resolutic aangenomen voor het ge-

bruik van geweld tegen Irak. Een oorlog lijkt onvermijde -

lijk. Duizenden mensen zullen sterven. Gifpassen en mis-

schien zelfs kernwapens zulien ingezet warden, 

Die oorlog cal niet gevoerd worden omdat het kleine Koeweit 
tegen de grote agressor Irak beschermt moot worden, en ook 
niet om de dictator Saddam Hoessein of to zetten, Als Bush 

dat beweert, heeft hij boter op z'n hoofd: de Verenigde 

Staten hebben er calf een hobby van gemaakt kleine landen 

to overvallen(denk maar aan Grenada of Panama), en dat 
Hoessein een diktator is, wisten we allang, maar hij werd 
wel jarenlang door het westen gesteund met wapenleveranties. 

Als er een oorlog komt,komt die er maar om 1 reden: Olie. 

Irak is Koeweit binnengevallen omdat hear eigen ekonomie in 

puin lag na een jarenlange oorlog tegen Iran, met de olie-
winsten van Koeweit hoop to ze weer boven Jan to komen. Het 

Weston is doodsbang dot ze van die ()lie afgesloten zal 
worden of dat de prijzen ontzettend zullen stijgen. Daarom 
wordt hier in Europa flink stemming gemaekt tegen de 
vroegere bondgenoot, met behulp van verhalen over "bloed-
dorstige en fanatieke moslim-fundamentalisten". 
-Hierdoor wordt racisme tegen mieranten in Nederland aange-
wakkerd. Bovendien "mogen" elle werkenden en werklozen be-
taken voor de oorlog in de vorm van loondalingen en prijs-
verhogingen. Ook diegenen die als kanonnenvocr moeten 
dienen voor Bush en Hoessein, betalen een zeer hope prijs. 

Deze oorlog mag er niet komen. Steeds meer mensen beginnen 
dot to beseffen. Op 22 september demonstreerden 3000 mensen 
in Amsterdam tegen de oorlog. Maar niet alleen in Nederland 
maar in heel de wereld begint het verzet op try bloeien. In 
Italie demonstreerden 100,000 mensen, in New York 20.000, 
in Japan 23,000 demonstranten... 

Do arnhemse afdeling van hot Komitec Anti GolfOorlop (KAGO) 
houdt vnndaag een picket-line bij Nelchemie. Dot bedrijf 
heeft jarenlang- onderdelen van gifgas can Irak gcleverd, Net 
heeft, net coals zoveel andere wester- se bedrijvcn, geprofi-

teerd van het moorddadige reniem van Hoessein. Voor de be- 

langen van diezelfde bedrijven dre- igen we rru'in'een od- r'Ibq 
to belandea: RureiWeancin 

• 
Demonstreer nu mee, en kom In crier geval near He landelljke 
demonstratie tegon de Golfoorlog op 15 december in Amster-
dam, Vertrek; 13.00 cur varier da Dam. 
Venuit Arnhem rijden or bussn. Ecn kaartje Host en 

is to hostel l en b r i het KAGO-Arnhem, tel, 0g5-5149, 



Nummer : C)0)aci7L/ 

Aantekeningen bij! Pamflet REBEL (bekend) 

Ministerie van Defensie 
Militaire Inlichtingen Dienst/KL-B 
Bureau Dreigingsanalyse Datum: 16/03/1992 

(/' 

Aohtereenvolgenl LINKS-EXTREEM AKTIVISME 

De jongerenorganisatie "REBEL" en de "REBEL"-Leger-
groep  

Naar aanleiding van het recentelijk aantreffen van 
een pamflet van REBEL in de Generaalmajoor Kootkazer-
ne te Garderen is een korte analyse van deze organi-
satie opgesteld. 

"REBEL" is een jongerenorganisatie, die zich solidair 
heeft verklaard met de internationals socialistiache 
organisatie "Vierde Internationale" en haar neder-
landse afdeling de "Socialistiese Arbeiders Partij" 
(SAP). 

De Vierde Internationale is door Trotsky in 1938 
opgericht als internationale organisatie met ala 
uitgangspunt het Revolutionaire Marxisme en als doel 
een wereldrevolutie, in gang gezet door een interna-
tionale arbeidersbeweging. 

De SAP wil een socialistische arbeiderspartij opbou-
wen die zich als voorhoede van de arbeidersklasse 
manifesteert. Machtsvorming is daarbij van doorslag-
gevende betekenis. Daarom is men aktief in bedrijven 
en instellingen, in vakbonden en sociale bewegingen. 

Binnen de trotzkistische jongerenorganisatie "REBEL" 
kent men een zgn Legergroep. Deze Legergroep werd in 
1984 opgericht om de werkzaamheden van de eind 1983 
opgeheven "Bond Van Dienstplichtigen" (witte BVD) 
over te nemen. Leden van het Politick Komitee van 
deze Bond besloten om "REBEL" te gaan helpen met de 
opbouw van het "anti-militaristische" werk onder 
dienstplichtigen. 

- zie blz 2- 

fliti7luitond voor intorn gobruik all 

naar: 

HIND 

Bijlagen: 
soldatenkrant 



Datum: 16/03/1992 

Ministerie van Defensie 
Militaire Inlichtingen Dienst/KL-B 
Bureau Dreigingsanalyse 

Nummer 

Ben van de aktiviteiten, die van de witte BVD word overgeno-
men, is de uitgave van de "Soldatenkrant", waarvan de eerste 
uitgave als bijlage is gevoegd. 
Het is bekend dat leden van "Rebel" die in militaire dienst 
komen zich direct aktief inzetten in de "Vereniging Van 
Dienstplichtige Militairen" (VVDM) en binnen deze vakbond 
van dienstplichtigen de "arbeiders in uniform" voor hun kar-
retje proberen te spannen. 

Op dit moment is or onderkend, dat er slechts eon aktief 
dienend dienstplichtig militair lid is van "Rebel" en dat er 
nog een tweetal ex-dienstplichtigen tot de Legergroep beho-
ren 
Zij doen verslag in bladen, zoals "Kiassenstrijd" (een uit-
gave van het SAP), "Rebel" (een uitgave van Rebel) en de 
"Soldatenkrant" (een uitgave van Rebel Legergroep), over 
zaken die betrekking hebben op de krijgsmacht. 

Items waarop de "Rebel Legergroep" momenteel de aandacht 
richt zijn de volgende: 
a. De vrijheid van meningsuiting. 
b. De opvoering van de discipline binnen de krijgsmacht. 
c. De vorming van snel inzetbare interventie-eenheden. 
d. Europa '92. 

V.w.b de punten a en b zijn er door het onderkende dienst- 
plichtige lid de volgende aktiviteiten ondernomen: 

het ophangen van de voormalige witte BVD-pOsters 
"Lamaarlullen" en "Stomp niet af, stomp terug". 
Doze poster waren opgehangen cm een proefproces uit 
te lokken. Betrokken dienatplichtige genoot daarbij 
juridiache bi.jstand van de VVDM. 

Op initiatief van betrokkene is or een werkgroep in 
het Leven geroepen, waarin VVDM-afdelingsbestuur-
dere uit het hele land zich sullen buigen over de 
dagelijkse problemen op de kazerne cm te komen tot 
"initiatieven-van-uit-de-basis" voor een landelijke 
aanpak. 

Voor wat betreft de punten c en d wordt or door de Leger-
groep kontakten onderhouden met -the European Conference ci 
Conscripts Organisations" (ECCO). ECCO is can platform waar-
in soldatenorganisaties uit heel Europa elkaar jaarlijks 
treffen. De Legergroep vindt dat or vanuit de internationals 
soldatenbeweging geageerd moet worden tegen doze inset en 
machtsvorming waarvan in hun ogen de soldaten in de betrok-
ken landen het slachtoffer wooden. 

Het ligt niet in de lijn des verwachting dat leden van do 
Legevgyocp oaboLage akt10 Lullen plegen_ Gebleken is dat 
dit soort akties een negatief effekt hebben op dienstplich-
tigen. (eztra wacht, aantrekken discipline en ander onge- 
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mak ) _ 

Ondanks de genoemde aktiviteiten is er geen sprake van eon 
reele dreiging van een georganiseerde arbeidersmacht. 
In Nederland heeft het SAP een aantal keren deelgenomen aan 
de verkiezingen. Het geringe aantal stemmen dat dit oplever-
de, heeft niet geleid tot een vertegenwoordiging in eon ge-
meenteraad, bij de provincials staten of in de 2e Kamer. 

Van de jongerenorganisatie "REBEL" (sterkte: enige tiental-
len)is bekend dat het grootste gedeelte van de leden niet 
politiek geschoold is en geworven is bij scholierenakties. 
De gemotiveerdheid bij deze jongeren om hun dienstplicht te 
vervullen en zitting te nemen in de Legergroep is bij velen 
afwezig. 

Het effekt van de pamflet-aktie is tot op heden minimaal. In 
de toekomst kan gedacht worden aan soortgelijke pamflet/pos-
ter-akties met een subversief karakter. 



Maart/April '84 
uitgave van REBEL legergroep 

SO. R 
KRANT OVER NET VERZET IN HET LEGER 

Not °erste !limner van 
de ItElIEL SOLDATEN-
EltANT. Een kluln brantje 
many. Niel medal we riot 
weer to schrijven hebben. 
manr omdet we (nog) rile( 
gencieg poen bebbe» orn de 
Rebel Soldatenkrant zo to 
motion coals we dot zouden 
Killen. Voorlopig keret dii 
krnnlje cans in de twee 
maunden ult. Je 
ktnien hi) de Itebel-krnin, 
of los veer eon kwartie. 
Als je owl nbonnement 
neemt Ihebt) op Rebel, 
clan Icrijg je 'm sowieso in 
de bus. 

EEN LINKSE SOLDATEN-
KRANT? 

De Rebel Solclatenkrant 
con linkse brunt die 

wit schrilven over het le-
ger, gebeurtenissen op 
de kazernes on over het 
soldatenvorzet. tie !dozen 
ditarbij voor de soldaten 

tagen de Lunsen, de 
Reagens en hun generauls 
die jongeren in militaire 
dienst eviller gebruiken cm 
hun oorlogen uit to vech-
ten en him belangen le 
verdedigen. 

lie kieZen tegecc lterinvn. 
pens ell (alder bewapening. 
En tegen alien wet de kilns 
op oorlog groter ataakt, 

waren het de po-
Inlet, de generaals en nn- 

dere 'hogs heron' die hot 
nodig yonder) elkaar met 
geweren, tanks of raketten 
to iijf to gnarl. Maar het 
waren de soldaten, de ge-
wone 111011S011 die het moos-
ten uitvechtert et) elkaar 
moonier aftealien. En zo is 
het nog steeds. 

D tENSTWEIGER.EN 

ie kiezon er riot voor 
one dienst to weigeren. 
Riot om een beroep to 
docn op de wet gewetens-
nezwaren en !net om 
Inur to weigeren. 

We deziken dot dieted-
weigeren op dit moment 
nibs oplost. Ondanks  lron- 
derden, of zelfs cluizen- 

den dietistweigeraors blijft 
hot leper precies zoitts het 
nu is. tilijft het eon appn-
rant chit door de politiei, 
of door de generaals ingo-
act kan worden, ins oil 
dal nodig vinden. Als zij 
net nodig vinden om to 
pan vechten in El Snlvn-
der of in Libation. Als zij 
het noclig vindon dot on-
derdelen van het lager de 
politic eon handje Itelpen 
bij het ontruimen van eon 
break/wind of het broken 
van stakingen. Starker 
nocv. doordat cc kite link-
se en brides° jongeren do 
knits geven um to weigeren 
zorgt de legertop ervoOr 
dot cc 'nun' lager geintik 
belijber bonnet) gebruiken 
wear of did willen. 

Dartrom vinden wij het 
belangrijk juist wet in 
dienst to pan. Om dose 
eon sterke en kritiese sol-
clatenorganisalie op te 
11011IVen. Die opkomt voor 
de belangen van de ilienst-
pliehtigen. En die er vow-
kan zorgen dot soldaten 
zich nict zonnifir later ge-
brutken ats kanonnenvlees, 
on tegen de generitals cog-
gen (Int 215 many moeten 
vechlon als ze dot zo no-
dig vinden. 

Volgons ons is chit con 
bolero runnier one de oor-
logsinaninkken de wapens 
nil do handen to sitian ails 
in je tipple bestuiten one 
nu dienst to welgereit. 

HET R NEDERLA 
Ook in bet groen 

De vrcilesbeweging in 
Nederland reankt zieb op 
voor de volgende slag in 
rle oorlog legen de oor-
log,scireiging. Van cos tot 
twitalf mei is er con !an-
delijke ablieweek tegen de 
lc ruisrakot ten. Do bedoe-
ling von de Iveek is rage-
ring en porlement to 

dwingon nu IMO to zeggen 
tegen do plant sing van 
nir,ucvc NA VO pokel ten 

lie I'lqV nrilmcisccert 
■vnor:4ohnolnk con korg,  

wericonderbrekIng Gm 
!mar lens 'goon bommen, 
mae batten' kracht bij to 
cotton. 13ij ellertei (Indere 
groepen brulst hot van 
de aktle-idoetin. ,Iongeren , 
onderen, het onderwijs en 
wider werldozen; overol 
worden akties voorbereid. 

Ook ender dienst plich - 
(igen lijkl hall verzet Ice 
pen lc I; ornbewnporting 
weer /Mil le I reki«..11. 

Lees VUrt....r Op peg. 2, 

It 



Ilet nnntnt WeiV,e1':1:11-5; 
vim do site-weeht. het be-
Waken van Arneriknanse 
kerlikopprn in Nederland, 
neolut de Insists tijtt fors 
(01;. Nitit olleen van de 
welgoratirs die uiteindelijk 
veer tie Itrijgsrand drie 
woken zitten in Ninutver-
stoic iu hue zek i»ogen 
sicken. Minn' von rat anti 
de 'stills' weigornars.  Sot-
dnten die atinkondigen to 
weigeren him kernsapon-
tonic to vervullen, moor 
vervelgens door hurt koto-
man clan t van de snob( jet 
geschropt section. Voor 
its 'Rep' levers dot heel 
sat minder moellijk heden 
op. 

Bet probleom van de 
kernwapentegenstond in 
het rigor is voor ,lofensie 
op dit montent zo verve-
lend dot cells een klub 
ills het setensoliappelijk 
bore van het CDA crop 
nundringt een tvettelijke 
regeling to hedenken veer 
Igewetensbezwnorelen' die 
!trestle liebben met het 
cernullen van hen kern-
witpentoken. De bedooling 
vim die klub is natutirlijk 
rim er voir tt zergen tint 
de• pi/ 	van the ta- 

ken titer in gevaar koml. 
Dint word( tratneens 
het verseltenen rapport 
hierover oak duidelijk  nnu- 
gegeven. 

AKTIEPLANNEN 

lielinlve de teename 
von het atintol sito- weige-
renrs wortlen in de colds-
tenbeseging piannen go-
mankt em eon bijdrage le 
pan leveren oan de ak-
tieseek von de vrodesbe-
seging. Hot ',cotillion sot-
deter, tegen kernwapens 
CKStKII ktvam het cord 
met planner) voor nieuwe 
akties tegen de rnketten: 
Eon Isimponje op de ka-
zernes ern van elle; en 
tog wilt in het leger 
'kernwnponvrij' to verkla-
ren. Te beginnen met le 
°igen bed en de logerings-
Fulmer. Eel, eilnat ult de 
nieutvslirief van het KStii; 
"Jo begin op je eiyen ko-
rner...Door vroug je leder-
eon do handlekeningen-
lOst to tekenen...Als rues, 
don de helft von do jun-
gens tekont, bony je ye-
/woe/44k het I(ERNIVAPEN-
V1211 VERKLAA121.) of Oesle  

op. ills dot lukt, go je 
dear 'lour de rest von de 
baniers in je peletnn, don 
de rest can de compognie.. 

Velgens het I<StK is zohl 
karoponje op tiit moment 
hot bests aktienticidel. Je 
verbreedl op zoht runner 
de diskussie cinder eon 
hole group von its mitten, 
sir geeft eon sktlotnictdel 
sari wnor veil soldoten non 
core kunnen deer. Zander 
gelijk see flinke stria anti 
de break to krljgen ten-
minste. Op den dog in de 
tiktieweek zee) (inn bekend 
gemankt wooden sat en al 
nlimnanl kernwtipenerij 
verklnard is In het Necler-
landse Leger, 

VVDM 

De VVDM rengeorde 'not 
op het nieuws vnn de ak-
tleseek in mei. De VVDM 
is vertegeriwoordigd in het 
liornitee Krulsreketten Noe, 
bet latidelijk snmenwer-
kingsverband (eget' de 
kruisrliketten. Toch block 
- sehande.. - op <le hint-
sto VVDM-ledenvergaclo-
ring chit er nog goer sone- 
stellen lawn) veer tle  nlc- 

Iicwcrt:. BolutIve die van 
het NCIIC dus. 

Maar geed, (yakker ge -
sellud door de ledenvergo-
dering werd door do kern -
koppenkommissie geprnat 
over de aktieweek. Het 
resultnat is dot er nu eon 
Landelijko Strategie Vet-
gaderng korot, met vents-
genwoorcligers van trite 
tifdeling,en ore de oktie. 
week to bespreken. De 
meercierheid van de Kern-
koppenKommissie reageer-
de in eerste instnntie no-
gotiof op het ye-erste' von 
het 1151K. lin kwam met 
het voerstel een 'anti-
kernwnpon-kerrnis' op de 
kozernes to orgoniseren. 
Met de minister van deren-
sic ills kop van jut en 
'krulsreketkoelteit' etc in-
zet bij het ballegooion. 

KERNWAPENVSIJE 
KAZERNES? 

'Each is het Wee van 
hot CCU< de kernwnpen 
vrije kompanje, em een 
aunt al rcdenen de best e 
:tinnier om het nnti-Itern-
tsaponvereut in het lager 
vender 	 to 

tleroon die het clot zitton 
ken op eon vrij gemaltko-
lijko loonier met de km». 
panje win de gang. Coven-
dies is het eon priton 

oto tie diskussie over 
cue raketten order de 
»lasso van de soldaten 
vender Is brengen. En 
le kunnen nongoven dot 
hot heel belangrilk is dot 
die itingen bier idol ko-
men. 

En als lantste ken de 
soldatenbeseging met con 
kamponje wool annsluiten 
bij tactics van nridere 
groepen nit do vretlesbo-
woging, coals bijvoorbeeld 
de seholieren die dergolij-
Ice nkties oak gran voeren. 
Otis: 
Verklear• is bed kertisvo-
penvrii, serif slopes met 
eel) kruisraket is oak niks. 
En je korner, je eompognie, 
de koterne en sour ice 
1101tIllriiik heel, melon: 
Heel de retold kertnvopen-
to.if tc beginner bij her 
toyer, 

Doze Iirruni is eon Wig/I-
vo viol (le IttitIli1, 1,E(llill - 

T(s/ your !curl inn  l'Oni 
In tic 

Pend Stair Iiietistplieliti- 
gn?p (lt vit) 	No 13;!;) 
Bell 

en 
FIE COLI/A TPN 	A NT BB, 

Op I() docember vorig Joe,' 
.1)ceiIeet (le 13V1) ziell op 1(, 
hoffen, omdnt er op tint 
moment te weinig it ttieve 
laden is.uven 0111 tie zelf-
standige cnyankatio cloor 

Tov;;!Bpfrf trt 

.l n1L ',wen 	 IIE 
1 ,..! Limn be!peri 

dnti-mBildpktio:-; tverl: 

der Clieie3iprielitigett op 
to 	finkhon. 

glinkiii(T de 
zelfcle ideeiln over het k2- 
ger ills de It'll) clot had. 
1/norom is »u. met de help 
Vie? Oen 

y,d1- 
1pn h4d, work vur, 	H 

?Ai( ton. 
121i:1Si:1, - 100On in,' in 

ilionst moot on. en tine SOi - 
tin ton die liet n,el ens 
cons zdjn kunnidl :untie( 
wooden in de LECEIZGROF.P. 

We goon versehillende 
dine') (loon els legergreop 
Het eersto Is de sitg,o.vc 
von doze. soldotenkratit. 
1)mtritrinsi grunt se mower. 
ken non (le ept)ouv) van 
hot 1<couitee Soldaten te-
gen Iternsopens 

»trijd tegenda kern-
w/ipens is colt van de be-
hingripisto die op tilt  mu- 
mcut geVetitill 	()tik 
iinkinten 
een belt/Oki:HP:0 	spenin. 

enot ideri het rocs! ge-
k!,!,  

inn) 	 ell 1.c.i 
ii i e:Sken 	rode:: 

Verder wri ci, ter !Hee ,  
holinni do V V 1):\I , chi  eni: 
howl Vern' dienalplichligen 
np te notices. 	, lair 
hovtlt inn van' ens inet 
Once Op. Wilt ire verde(' 
nog (villen is riot  nleuie- 
Ilet is sat bedoold 
in the 'Soldalen en Notre-
zenkrunt '  van 1919. Die 
schreef ills reaktie op eon 
ingezonden brief: "De in-
sender vergeet bier de 
voornioirost o vijand Het 
It Ir,Ot Slachta deer go 
mccnschappclijk bezit -can 
de produle iem id(lelen 
vim de rillutotanion von de 
woreld, door het t.mtrult-
ken van de »nicht daarover 
anti de heeden van de pd.- 
vale   be. 
oehtlisitto, is yrenie 

!ilk." 
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LuIvc,11 	tieen s()It 
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VAN FIE LEE111.0u. 

Op de A Igemene Loden - 
v ergod or nig van 22 febru -
ori busloot de VVMI tot 
son serie mentregelen die 
de lecgloup von de solda-
tenvakhond ittoeten stop-
pon. lip tdonnon, opge -
steld door cell kommissie 
von hostuurders no es-
hostotmle05, wert.len zon -
<ler veel diskussie vrijwel 
unanient nongenomen. On-
der Net motto 'het offen-
clef' gout Is VVD11 pro-
boron het neergannde 
lij vow' de soltintenbetve-
ging to {toren. 

De seltlatenboweging is 
de lontste joren op eller-
lei vInkken op eon diepte-
punt I credit gekomen 

dog- en 
wer,klikiden Is till its of-
gelcpen 11/1111111.11213 nog eens 
in de publiciteit geweest. 

De VVNI, die in het 
midden van do junco 70 
nog so'n dertig von de 
veer( igduizend dienst -
pliehtigen organiseerde, 
is nu op eon leclenenntal 
van 5000 terecht geko-
Mop. 1Jncl vorlg Our ging 
het zo 510011 met de 
VVD11I dot ten chide rand 
besloten word een fusio 
no to goon streven met 
de, rech t se tegen he tiger 
von its VVD111, de Alge-
mene Vorenigi»g van Ne-
dorlands0 Militairen 
(AVM). Do AVNN1 wos 
do VVDM in ledenanntal 
inroidclels vourbijgostreefd, 

FUS1E ,A.FGEKETST 

Alles 1»j elketar 1>leelt 
eon fusie lessen de twee 
soldstenovganisnties 

Nitd de VV.Diti, 
moor de AVNiq-ors gin -
gen uiteindelljk clwars 

Ze worm) bang 
dot se loot do VVi)itl 

	

rndilt /de Oil 	god 
before het - tintimilitark-
tiese 'clenienten' binnen 
zoutlen hole». 

	

Vortr (JO VVDN1 	he( 
viin 	mo- 

gelljke Dude tech nog con 
utudul vourdelen tn) to lo-
velorn. 1.)p tie eerste 
»Snots is het nu In leder 
gevol duidclijk (Int het 
tile( do VV1,0\i 	clic de 
verdeeklhofd hr do soldit•- 
tenbowegin)5 in spend 

lin, vont vcei  be- 
le 	!e ; t , l!11/1 	1 /,- 
1/0110/11d 11101 1111 toile i;.; no 
onddr 	 \••":1 1)5'r 
OfOi 1100 tllng {10011 

lijlt ge,,vorclen. De solda• 
tenbeweging ken or alleen 
rimer 1)0V011 op geholpen 
worden door de vvom op 
de knzernes weer stork 
to molten, De noble op-
komstliehting sorgdo ge-
lipc al voor eon toename 
van het ledeneantel met 
eon poor honderd. 

HET OFFENSIEF 

De plonnen die op de 
lontste ledenvergodering 
worth:5 anngenomen drult-
ken dot oak nil, Dot het 
tnoet en- clot het oolt 
Dnormeo word( het malaise 
clenken en het steeds 
weer wijzen op de 'vet.- 
rechtsing' von de jonge-
ren tonminste deorbrelton. 
Du het !Josef in eigen 
krecht komt ;veer terug. 

l'oeh zijn er wel een nen• 
tat vrongteltens to plontsen 
bij 'hot effensief', Het of-
onsiof 0111VIlt 1.011 nonfat 

,olottnen. Allereerst word! 
(IC een groot scheepse 
'Inuttpunten-enquute' ge-• 
heuden nanr de Wt11';:--; en 
leefonis)endigheden op de 
kasernes. Ufe moot du1de- 
lijk 	wet de belang-- 
rijkste potiten zip) die de 
VVI,n,1 its komendo tijd son 
mocten 101111 oppakken. Op 
de tweeda pinols karat er 
con tiithreiding von het 
servicepoicket VOW' 01011W11 
leden. huh ex 1 tot It ado° tje 
due oln le lid wordt. 

Vender is Not do bedoe-
ling de inmrlon met de 
'bondgenoten' buiten Lei 

etce!tkoc te 
WOW 11//1/1 001/.1;011. 1.;e01/0- 

b001.11 WOND 	Owor on • 
;i0C1/i0/01i110; /11 ki'0,1O,11 /.111 

de vnkbeweging, progres-
sieve jongerenerganisaties, 
partijen on de vredesbewe-
ging. De gesprekken met 
het FNV, voor eon evoit-
tucke nansluiting bij de fe-
derntie, sullen weer opge-
pokt goon worden, 

VRAAGTEKENS 

Op sieh con mint al pri-
ma voorstellen. Tech zit-
tett er in de plannen 01/11 
anntril onduidelijkheden. 
Onduidelijkheden die tot 
rest» teat kunnen hebben 
dot 'Itet offenslef' preeles 
Ile verkeerde rioliting co-
gent, 70 is het bijV00r-
beold volkemen enduidelijk 
wet or gnat gebeuron met 
de I•esul(aten von de boat-
punten-nnyttele. Wordt et• 
Ilan do hand von die re-
sult/den cen aktIephin go-
ontok1 om the Oolong-1;111:5kc 
bred/nude» verder non to 
goon poltItell op do 5(17,10. 
nes. Of wordt het 000 
kwestie von die dingen onn 
to knotty)] in het georgo-
niseord overleg met clefen- 

wnitrnn do soldatt2n 
vender woormthijnlijit 

nooit meet iets von heron, 
Ilij de nthoud van de 

coquet° ktinnen oolt eon 
poor v rangteltens gcolnolst 
,ordon 	is or 
been/ nul nandocht vow' 
de cite-. wacht 011 /11111000 
Iternwapentolten of tutor 

rtiening von tie motel/ 
over de N130-11/1/51'1 t?» 
ocfeningen. Op diskuttsie 
dnorov0r on do ///(1001, ,,,,, 

101 1',101'ild0 
!MO-ill/UP 11;11 11/0 ill1(0. 1/011 

111.001.0`01/1001 11101 Z011 
`100(10' node,' do 0,1010/1,  

et, del de VVIM1 of 'noel 
komen van hoar 't-tulikote' 
anti- kernwapon-image. 

Door een (link 0011101 
nktieve moten op de Ito-
zernes word dot nags! be -
(wijfeld. Verder de ult-
breiding von net 'service-
pokket'. Op zieh is door 
notuurlijk niets op togen. 
Het is attijd good voor 
eon vokband om je leden 
zoveel mogelijk to bi01100. 
Atom• het gold or om welk 
belong jo don,' 111111 1111C111, 
to 110 ciiskussdie bleek 
dot eon :lento) menses dot 
belong ttogal oversehotten. 
Dot de VVDM or 1/0101' 1/0- 
W:11 Op 7.011 )C11110011 k0111011 
(loon nieinve leden een ex -
tra kadootje non to l»oden. 
Den stripboek of con hoes-
je vow.. Ilet rnnitair pas-
poor1. 

A Vt01 -MODEL ? 

111/g/01 15/11 011; 
dt0dOlijk in '1“.,1 
A IF; jet het ottoman! op s'n 
//ego t iefst inv 1111 , Itrijg 30: 
et01 110tes, ctverleg, weg 
met 110 /mti - icerownpen 
i11111L10 , 1)0 Sp001' t 1101/SjOS. 

it'ziardoor de VVIThl nor,o1 
0001 Op 1111 A VNill sou gnarl 
lij1<on, llot is oak teller zo 
dill cell rondo' 111011,0/1 110 ; 
11/51011010.11 11001' 110 ff0001 
000 ooze rechtse 

t_te neiging hebben 
on, in de 'ItonkurrentiesIng' 
511 hot tilketsen von de 
fusio, het 11111111' Of/ dezelf- 
de moiler 	god') proln, 

op 7,1rh 011///111. D;01 11 On' 
0011 1512 50101' dO 1011( /-0/01 
1011 00 11101 7:0 101011 111 1 

viordvn van do AVNNI. Be. 
vendien is het een illusie 
de AVNItl to verslattn op 
luau,' termini konsekwent 
opkomen voor de belongen 
van de soldoten door nit-
ties op de kozernes, en 
standpunten ditrven inne-
men door wain' dot nodig 
is, bijvocnbeeld op het 
punt van de kernwapens. 

De soldaten op de kn-
zeroes hebben oak geen 
enkelo behoefte non nog 
eon AVN6t. Dot kt:451 ze 
/1115011 5 piek per inannd 
en lever( 'zo een paspoort -
hoesje op... 

VOOR DEN VVDN', OFFEN-
SIEF 

11Ujft spout I/O we moo-
ten zorgen del de seldoten-
beweging nil het slop "ion:. 
1111 11/11 de binds von do 
V VD)) op tie hozernes weer 
versterk1 gait svorden. 

onntel punten nit 'het 
offensier ken pen 11:111r 
IWO 111 tiljile:Teri. De final-
pu11 1 erten(' 1101 e zap uit ge 
\vet' 	woolen 1501.11011 op 
CCP nvInier (Int optics op 
de beiongriik stn' hontpunl en  
Otin (le grc>nd lo„milen ko 
WO. 130 0/110;Illiti»E,T bij 110 
F,NV 110,01 scrims in de 
diskussie opgepzikt wordon. 
11/11 ,o11 VOn 
rdap Min inn net ionic:on:Ail 
van (l1 soldetenbeweging 
le ti(H)rbrejt,11, 

En we moetet, 0001'g/1011 
1001 11111i8d(ei1011 tegen Itern- 
c,iptrns, 	bonlount - 
,,m5t hot 'Icelt' wet degelljk 

'0:•••:•• .••, 	omdot 
1i0 vcotic:',0,00,•.:,;1110; woi cens 
■::en von onsc ;- rto1:-.:it2 bond 
gcnai,~n iota 't»twen 	, 
to 7:1H. 



Ltilitaire Dienst - wet is 
at eigenlijk. wet gebeurt 
r met je? Wat heeft het 

veer zin in dienst to gaan, 
vanneer je er eigenlijk een 
bloedhekel aan hebl, aan 
at die militaire ongein? 

Donald i5 net in dienst 
gegaan. Voor dlt krantle 
aspen we zijn dagbookaan-
tekeningen plunderen. Om 
je een becld to geven wet 
let Is ow soldaa t to zijn. 

OPKOMST 

"Door zed ik den. in de 
trein van Amtgeodotto near 
Bergen op Zoom, Met taijn 
lontste centen de trot:I-
ke/tot betook!, want een 
cheque zonclon cc niet lees 
met de Oproep Eerste 0e-
felling, Aileen een folder, 
Vtiorin ze me aonsporen 
oat vrijwilliger te wooden 
In eon VN-detachement. 
Zeker ten tekort Ontstnen 
met at die sehtelportljen 
in Libation. 

Wat steel me le waehten 
deer in Bergen op Zoom? 
ik wist geeneetis 	ze 
doer in Zeeland kezernes 
hebben. 111 ben opgeroe-
pen voor de ,te Rij-instruc-
lie Clompognie van de R1j-
school Bergen op Zoom. 
Vo000111, ward ilt heb al 

oijbeivijs A en 13-E. 
Misschien ken ik dear eon 
Voncht oljbewijs hole❑ . Dot 
Z011 nog lets zinnigs zijn.. 

Voorblj Utrecht begin ik 
me steeds ellendige• to 
voelen. WOW' k0111 ik in 
(credit? Het enige writ me 
is meegedeeld is 'de eer-
ste reisg,elegenheicl no 
07.00 uur' to neaten. Del 
kunnen ze in hun reel 
stekeril Van een kennis 
kreeg II( de wilsheict mee 
(1;11 ze me »og niks kun-
nen Timken. Pas no non-
konist word je onder 
K rijgstuelit gest old , en 
den geldt ook in ons  ltiit- 
kerlondje Befela ist 

Dear cot ilt den. In de 
loch! van 30.38 uur. Na 
een half nut• zljn we nog 
111001' net longs Utrecht 
geposeerd. 

Nll het midcloguur stop 
ik nit de (rein, wear ik 
in Den 13011011 op wits over-
gestapt . Op het Perron 
Ilggen folders van de 
VVDNI, de soldatenvak-
bond. ik loop, el lezend 
in een opgeraapte folder, 
met coin pear endere gas-
ten aloe. Aan tic street 
steel (2021 IVOOt bard met 
eon jonge keret in het 
green. ilij !weft !cede, 
geelldeurige striven op 
zijn schouders Wingert. 
Zo zijn de !wren door ein-
delijk! 1/up, rraor• die bus 
door! !..en die VVD,SI- 

me tverinceo 1011 vervulgens 
Wine een 0111r in de half-
lege bus moeten wachten. 
llaarnu gaol het ineens 
vrij vlot. lion pear roinu-
tell rijden natio de Coot 
ileijliger.skezerne. In een 
Swot. klesloluml vertelt 
001) vent met eon tout met 
dole sterren crop, dot we 
nu htituifinetiontnirrro-..!! 
zijn, en antler de Krijgs-
tech: notion. Hop, eeti 
garage hi, in de rij. Re-
gistratie, militair paspoort , 
boost tegen een kouwe 
plant voor een longfoto, 
on clan kleding passer:. 
Aunklecleo, ullkluden, up-
11101011. Nu eon our sin je 
thin, met twee zakkon on! 
met green° troop, lileren, 
schoenen, lessen, helmet, 
to veel um op to noemen. 
Het hole zakie eerst op 
street, Oct het to kontro-
lemin. nub je ones. don 
effe lekenen. Dit is je 
PS U, ones ivat je verliest 
mot je zelf belolen. 

Ito krijg underhand trek 
in een hap eten, duo ik 
stop een kantine fn. Doer 
reek lk gezellig eon de 
pram met een poor gasten 
nit het /Loge Noorden, die 
ook net waren aongekomen. 
I...) fief WOrdt el donkey. 
Ann zo'n rigour 11101 stre-
pen volieg ik wet Cl' nu 
to doen stoat. Welke 
compiie?..1Vol?, o, ub, 411 
RS/J... Begint 'le me hick 
to tieren1 lit zat Coot, en 
moest near een ondere 
kozerne. Hier zot elleen 
de to en de 2e. En het 
tl'allsport was nl wog. 

In het thinker kom fit 
non op 'inijn' knzerne. 
Persoonlijk afgeleverd met 
een hindrover. lien oil 
van 000 twintig minuten 
door polderlandsehap met 
hie• en deer eon pink Lies. 
En don ineens eon kleln 
ilorp: de Legeopleats 
Ossendreeht." 

STEUN BET VERZET IN 
HET LEPER 
STEUN DE REBEL SOLDA-
TENKRANT 

Dead kraut is nog tring, 
niet tvat to zou inocten 
zijn. Weer we near toe 
willen is near een eigen, 
o»ofhankelijke linkse sold❑ 

tenkrant. En near een 
nietiwe, weer zelfstendigo 
orgatilsolie van idle soeln-
listfese en antl-tnilitttris-
tlese soldaten, 
Ora dot to boreiken moot 
et• nog veel werk verzet 
wooden. P,n inoeten Cl' nog 
Cell hoop pr•oblemen opge-
lost wooden. Eon von die 
problemen is PORN. 

tedeveen die in deco 
krisistild nog wait geld 
over ken !louden on vindt 

.011(1 entitailiteristies verzet  

in het legeo keillol•d noclig 
is Iblijft) willen 	vrogen 
ens to SieWIC51. Alto bil-
drages 11111110❑ in het op-
zetten van demi hoard en 
het verzet in het leger, 

Overmaken op gironr, 
35611003 t.n.v, G.Kronen-
berg, Eindhoven, o.v.v. 
Legergroep. 

Jo knot ook steunlid 
worden van de legor•grocp. 
Voor minim/lel 25 pick per 
*mar krijg je den olit hying-
je en elle inforoustie over• 
het verzet in het lege• 
thuis. Zelfde gironr•. o.v.v 
Steunlid. 

Been! 

De 11.EI3EL LEGERGROEP 
is to bereiken op: 
St. Jricobsstonot 10-20, 
1012 NC Amsterdam. 

020-2511272. 

troop kun je betel' mot -0/7 	 • — 
wegstniiten, Door houer 	Soldaat Donald Janssen 
we Icier niel von. 	 Recilstratienr. 61.12.09.936 

Al this !aril ontgoot 	Lichting 64-2, 

[ION 

1) ,;(11,1 lirl n•orvlr•n vuo 
log..u•F,roro 

1) weer ialormotor aver 
het vn•rk ill het logor 

I) Lynnlal wooden van de 
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Ter kennisgeving 

Afdoening uiterlijk op: 

V 

datum 

A Par 

1 

A 

datum 	i 	' 

Par Only 	1 Verz Only Verz—I  A 

Hoofd i 

1---------  

_ 

— ---------- 

__ 

DU stuk mag alleen via 63,1 
can de volgende behandelaar 
worden aangeboden. 
De ruimte hier onder yripaten 
voor aant. van de secretarie. 
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WAT WO_ REBEL 
	

ADRESSEN 
TerivijI ze zich in hct 
rijke Weston geen read 
weten met de enorme 
overschotten groan, 
mock, hater , fruit on 
vices, sterven in Af-
rilta miljoenen mensen 
van de 'longer, Terwij1 
de wereld al tientalltn1 
keren vernietigd ken 
warden, wordt er nog 
jaarlijks 1 biljoen fl. 
1000000000000,- 
uitgegeVen con bewa-
pening, Terwiji de sioun 
aan de bedrijven sinds 
1973 steeg van 2- near 
10 miljard gulden per 
jaar, warden de uit-
keringen verlaagd of 
zelfs afgeschaft. 'Capi-
talism° due: Alias voor 
de rijken, voor de on-
dernemers. Wij willen 
socialisme: De rijkdom-
men eerlijk verdelen. 
Wij willen een wereld 
die niet vol steel met 
kernraketten en grand 

REAKTIE OP VRIJ EN 
VEI LIG 

ander het tussenkopje 
"paardenmiddel" in de vo-
rige krant stoat niet good 
uitgelegcl dot "alleen vrij-
en met een vaste p ner" 
eigenlijk helemaal ge 
paardemiddel is. liefS ico 
ern den AIDS, ges1 	ziek- 
te of phfeiffer to 
ken zelfs grover zi 
Juist de norm "mo 	le" 
is zo verredelijk, 
binatie met de het 
mensen die sick 
AIDS proberen 
on andore rechtse 
ens t 	top 
die ci angbui 	A 
in he hutveli 	it 
op Ili 	Edit Ioftllokti 
je lee in sou 	01 
nal zi n. Siel je I 	t ti 

ja tti.,1The maf.„41-y je 
wel o Atti t On m /10.40 
die as dere le Ito "til6 t s c 
Op de iri-eld egg.Pte 
men. Ittar_cle tje 	eli 
lukt 	 altij:VDdle 
5011  z jn  z/vi rschillern 
Il

je 	,ibci old en. N 
entk  

rncercin;e.  vc}31. 
is ma kejliker gem- d 
getlaa I 	aleeJ"0 	 .I.1  
Het is 1111.11 /)clan 
deer tan over to 	ate,  yr,  
en re \ening 0 et e 
to hotlden. silt cir IQ he 
verhopen is,ii41-1re( n 
J o 	vei., d0r 4./en vindC 

je ket 	Vrijc, 
is dos vtiel vciliger els 
le (Mil  suet Hen ma»sen 

sender gifvaten. 
Vrouwen on buitenlan-
dors zijn niet de schuld 
van do krisis. REBEL 
yacht tegen faseisme, 
racisme en sexisme, voOr 
socialisme. Socialisme 
krijgen we niet 
niet door eons in de 
vier jaer op een link-
se partij to stemmen. 
Dear zullen we voor 
moeten vechten, grote 
akties on massale sta.- 
kingen voor moeten 
organiseren. En niet 
alleen in Nederland, 
Blear verspreid over de 
hole wereld, van Dis-
tend tot Nieuw Zee-
land en van de V .S. 
tot Japan. Dearom 
hebben we ons soli-
dair verklaard met de 
Vierde Internationale 
en de nederlandso ef-
doling daarvan, de 
S.A.P. 

"vest" meg (loon, want 
den hoeft het niet stic-
kurn, Dat peardemiddel 
"monogamic" duvet ons 
juist de grond in. 

Jet 

P TIJD 

Het is vijf uur 's morgens 
in Delft, E6n voor den 
kwamen we bij een militaire 
keuringsgebouw. Twee 
mensen sloegen een ruitje 
in en openden het ream. 
Dearne slopen we het ge-
bows binnen. We waren 
nog geen twee minuten 
binnen of, ..Aimitalerm. 
Wij van schrik weer near 

iten on later loch weer 
ar binnen, want het 

w is eon openlijke uktie. 
1111 alarm sverd ITOW0011 

Voor 
ItS d00.0 

Amersfoort: Karin, 
Muurhuizen 201 c- 19. 
033-14082 

Amsterdam: to J.v.d. 
Heydenstraat 134 sous, 
020-769372 

Apeldoorn: Wilco, 
Schooenkamersst reel 47, 
050-663585 

Arnhem: Cas Rasing, 
Heeghstreat I, Didam, 
08362- 21397 

Breda: Martin de Ileer, 
Ginnekenweg 251 a 

Brummen:Marcel, 
Coehoornsingel 3 c, 
Zutphen, 
05750-10644 nr 418 

Den-Haag: Annet Menders, 
Daguerrestreat 60, 
070-458432 

Deventer: Ellen, 
Mecklenburgerstreat I, 
05700-27749 

Eindhoven: Postbus 4195, 
040-125692 

afgesneden. Na deuren to 
hebben gebarrikadeerd, 
zijn we near de tweede 
verdieping gegaan, wear 
we ons tegoed deden aan 
militaire brood an melk. 
Ook ontclekten we NATO-
stikkers , twee exemplaren 
van de "Penthouse" en 
een book genaamd "Der 
Adler" in enge duitse 
sierletters. We hingen 
het spandoek (geen teens, 
goon cent, geen huis voor 
het Leger'.) op en oen van 
ons ontedekte hoe de rai-
krofoon met box werkten, 
Dat ging this ook door hot 
ream. 
Om half acht kwam er een 
vrouw aan die sodre ze 
ons ail het rates zeg han-
ger), or vendoor ging. 

Utter stand 

Groningen: Karel, 
Aquatearijristraat 195, 
050-717523 

Leeuwarden: Razz, 
Pieter Langedijk 12, 
058-137863 

Nijmegen: Rep. 
Cantatestraet 93, 
080-771153 

Rotterdam: Beukelsdijk 149 u 
010-4254537 

Texel: Erik, 
Emmelmin 8, Den-Burg, 
02220-3).53 

Utrecht: Marko, 
Hoogravenseweg 125 b, 
030-894672 

Woensdrecht : Danny, 
Nieuweweg 23, Hoogerheide, 
01646-13117 

Rebeltegergroep: Ron Blom, 
Babsloot 70. Boskoop , 
01727-7437 

Rebel landelijk: 
Sint Jecobsstraat 10-20, 
1012 NC Amsterdam, 
020-259272 

er een busje met mere-
ehaussee voor de deur. 
Ore vijf voor echt staple 
de kit het zaaltje binnen, 
wear wij zaten. Daarvoor 
hebben we een half uur 
leuzen geschreeuwd en 
kwamen er steeds moor 
agenten an jongens die 
gekeurd moesten warden, 
kijken. 
Toen we near buiten war-
den gebracht, keken de 
jongens heel erg zielig, 
tlaar ja, wet wil je, ge-
keurd warden op Hiroshi-
me-dag (6 augustus). 
host uur later werden we 
weer vrijgelaten. 
Naar de }touring ben ik 
die dag niet meer geweest , 
al was ik zakor op tijd. 

Dimly 

got  4) 
van 

k 

es 
it 

21) roe, 

Vrouwen hInveh citon licl or; 31 otojus 
to:.; boor protest !toren terien hot "Won 
Dekker". Daze pot opycrichte orgeni-
satie loot zien dot v rouwen e Xt ro de 
dupe ww-rfon hit hot rouoringsvonrch,1 
ivordt congcnomen. Ondcr undere char-
t , de pit en On dere voorbehoedsmid-
delen 1J,,,,1rde0 don oil het zio.kenfonds- 
hokke; ciCqcVid 	killdo van Rebel 
Weld een sketchie 0111 duidelifk PO tno-
l-terJ wet (lit V001' meiden 90311 betekc- 
nen , 	rOtRy C11 13fijven E 	iteei-i yids 

 vim 0001 t, 	C 	n 15(11 les 	11 
link Se p(i 
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Dit stuk mag aileen vla 03.1 aan de 
volgende behandelaar worden aan-
geboden. 
De ruimte hier onder vrijlaten voor 
aant. van de secretarie. 

SECTIE VEILIGHEID 
Classificatie: ').siietnstgeheim 

zeer-geh-erm 

Merking: ') 	GLgagoverits 
p_ess;oertrs 

zaken 

ONDERVVERP: 	 ,;2-,./,‘„t 

Ter behandeling 	 Ter kennisgeving 

S 1B t_S Afd , 1r," 
c. 

) 	. 	, 	t, rtt; 

Aldeening uiterttik op: 

Achtereenvoigend 
near: 

Hoofd 
. _ 

Ply-Hoof d 
_ _ _ _ 

Secretaresse 

• HO--I 

HOT II 

H81 
_ _ 
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-81.2 
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-B1.4 
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datum 	 datum 
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1®  Ondexwerp  

a. Anti Atoombommars It Hard° 

be  't Harde, 29.101848  vanaf 13.15 

VlVlVOff1tif ((([I 1551 2 (twee) 

cloo. 111/22 	061184 

Bronnen: 	 Evai 

	

1141.0 ontv 	 dagt) 

	

arch 	hcor) 	CO 	doss bligevoegd 

CI IVIELDING/RAPPORT ') 
4e50jafmkt0535vantfurnean4dtg 

3. Voorval 

Uit naslagwork goricht op het pamflet, dal ward verspread b ,j deze mars 
behoren o.a®  tot het lorganisatiekomitee' 

N13. 

RIT414.W f,  

Bijgevoegd: pamflet "Stop Keravapensteun 
"Stidating Atoomvrsi, 	• 

' (loot hats. will ntet van toogassIng Is 

, 	111 

(5 

•,.f.t•W; 

1(4 

<2, ; 

i.)'• 

ftcheco.'iers. 
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9-11-84 

CI MELDING/RAPPORT (vervotgb1ad)') 	1 

84/749/2B 

RUE 	nev.t 

DEJECTNE 

DOSSIERNE 

Penningmeester van hot PlatfOrm N.O.V is: 

Uit een rondschriiven 	dat Ineke Luder actief is m.o.- 
Geweldloze Weerbaarheid or 23.111 84 en 24.11'8! ehouden 
Centrum Henri Polak to Epe ®  Begeleiding door 	71110121111111 
Mode actief 

een cursus 
Vormings- 
(bekend) 

Ook roePtillilhop tot bezoek aan Woensdrecht op 4 november 1984 

111411111111111—  Mode actief:'-  

Het rondschrjven roept ook op,to reageren op het probes, dat de 
Stichting Verbiedt de Kruieraketten in KftRx Nederland wil aanspannen op 
21 november 1984 ( 3 jaar na "Amsterdam" ) 
Velen zouden reeds een tientje hobben gestort ter ondersteuning. 

rk eJ 

-Ben aantal mensen lisp met een zgn ordeband om de arm. Daaronder bevonden 
zich een aantal jongemannen0( mogelijk info in Epe? ) 

-De in het Anti Atoombom mars genoemde groepen/partijen z&jn grotendeels 
aonwezi ewe 	zoals:Kerk en 	Vrede. Achter de stand stond de bekende 

777Schoffel etc ) 
Aangekon gd wer een nieuwe IKV-Kern Elburg. 

Obk de Vredes-Aktie krant was aanwezig o.aa  vertegenwoordigd door 
IT red AMOK ) (ex Afd best VVDM) 

AMOK werd ter plaatse-aangeprezen door: 
verkocht 

bekend 
41 11111Wire—Asd 

NBAk • 	Jiekkt sedert '79 bij de PTT op het post-verzamelpunt to Utrecht 
ais seader. 

-Rebel word door een groepje verkocht Ibmcmm o.a.: 

wt 

In de omgevin van de soldaten die 	liep em beyond zich d,  
man km 
Bij hem beyond zich: 

Verder w or 
de VVDM sittingin het G(i'  

De AMer 

:amens 

met 2 meisjes,waaronder 11111111P 
namens "Zwa.aTaen 

or. Ploegscharen en met 7,Ugemaakte buttons, 

no hot VAII, en Stichting Atoom VriPtaat. 

,or..uassing is  

COIFIDENTIK 

25 	- 	• 	- 

b!adetl 



 

.e4kt.tsagke•41011:41'-r • 

 

algemone paspoorthoodersistersvergadering gohouden warden. Op doze, vergadering 
wardetz de b-oslissingen get:omen. 
Op de vergadoring van 16 juni 1984 is bteloter. dat do iononde-zaken eau, hoe 
dageiijks boatnur worden toovertrousvd. 
Ten alio tilde kan con algemene vergadoring warden bijeen geroopen. Let hiervoor 
ap de opraopen in;dag-,en wookbladen. 

Wij vragen hierbij aan. rnersen. die akdef willen ineeworken aan Atoonavrijstaat 
kontakt met ens op to neaten. Het lijkt eras idcaal om con neolverk in het-land 
op to 'oauWen roof he inaken van publlcitcie, her zoekon no-q0.cen geschikt 
terrein, hot uirzoekcn van juridisehe oaken cot. 

PASPOOR'T 

Wie de aktic Atootavrijstaat wil oaderstounen kan ten paspoort bestehen door 
f 13,90.(112,50, f 1;40 vorzendkasr.ena) over to =ken op gironurames 2238597 

is Stichting Ataoravrijstaze„ AMIterdarn. 

Oradea- kstrowolclabjekton verstaan wij con bostaand of to ontwilricelen kornenorgie, 
objekt of con militaire basis waar kernwapeas li,ggen opgesiagon danwel geplaatst 
gaan warden. 
Door het.parlornontsbesluit van 14 juni 1984, woo door ens ale eon plaatsingsbesiuit 
words gezion, both de aankoop van eon stuk laud rood de basis Woonseirecht 
op die moment prioriteit. Hicrmce willen we de aanleg van noacizakelijke nitvals-
wegen belbooilijkon. 

Dit sluie not uit dat in de tookoms: eon Atoanwrijstaat bij bijv. ten. to bouwen 
keencontra_le geStichrworde. 

Magolijkorwr,fs geat de aktic to good lopen dat togelijkertijd mcordere-Atoorn-
vrijstaten zailen bostaan. 
Oak boszaa: de rnogolijkhoid dat Atcaravrijstaat bij Woensdrooht haar funktie 
verliest. In doe geval kan. do algernene vorgadoring van paspaorthouders/stets 
beskliton het 'Land to verkopen om cost niouw terrein bij con nader to bcpalen 
keragowcidalsr,,ekt ann.  to kopen. 	'  Hob je vragete, opszteritingees of adviezen, Bel dna 020-12 39 95 of 020-71 65 61. 

Je lean ook zelia4ven usar 

Stichting Atoonavristaeat, Postbus 80159, 1005 B Azzusterdiun. 

'Elko burger(es) van.Atoomvrijstaat hoofs evenvoei invloed op het docn en tat= • 
van do stichttrg, Minimaal ddnmaal per jaar, bij voorkeur in mei, zal eon 
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STICHTiNG ATOOMVR JSTAAT 

HET MINISTERIE VAN SUBVERSTEVE ZAICEN VAN DE ATOOMVRIUSTAAT 

POSTBUS 30159 - s005 I3D AMSTERDAM - TELEFOON 020.12 39 95 of 91-s=4:,-frr - POSTGti2.0 ,1238597 
30(1 /162.2 

DE BEDOELING 

In april 1984 is do stichting ,,ATOONIVRIJSTAAT" opgcricht. 
Hot dad van doze stichting is het aankapcn van con stuk land bij esin van 'In 
kerngeweldobjekten in Nederland. 

Dit stuk land wit do stichting gcbruikcn voor: 

o het ophouden van noodzaketijko bcsiernmingsplanvcrandcringen, middcis 
bezwaarochriften van allerhancie aitrd en hot vertragen van onteigonings-

proccdures; 

o de opbouw van kleinschalige, milicuvricndclijko projektcn in Atoomvrijsta.it. 
Burgers en burgeressen van dc Atoomvrijstaat kunnen hun aktiviteicon binnon 

dit kader ontplooien, 

OBLIGATIELENING 1984 

Hoewel de verkoop van Atoomvrijstaat-paspoorten geed ver-
loopt, heeft de stichting Atoomvrijstaat op 25 mei 1984 een 
obligatlelen:ng uitgeschreven ter wearde van t 200.000,—, var. 
doeld in 2.000 genummerde obligatles, elk groat f 
We hopen hierdoor de aankoop van and to kunnen versnellen. 

De obligaties moeten gezion warden als een renteloze 'ening, 
Als er veer 1 janu4,-i 1987 geen and is aangekocht, kunnen de 
obligatiehouders/sters hun geld terugkrijgen. 

Als er wel een stuk land is aangekocht, zullen er per jaar, twee 
jaar na datum van landaankoop, een aantal obligaties warden 
uitgeloot, 

Het geld van de verkoop van obligaties gaol op een speciaal 
daarvoor geopende bankrekening. Doze rekening is geblok-
keerd, waardoor alleen geld kan worden opgenomen voor de 
aankoop van and of voor terugbetaling aan obligatiehouders/ 
stet's. 

Dtrligaties kunnen warden trestefd door overmaking v< ' 100,—
op gironummer 4365104 van TRIODOS-SANK to Z 
Stichting Atoomvrijstaat, Amsterdam, trankrek.nr 21.21.33.527. 

■•*v..g. 

MWRIJS 
3,..masitkrE. 	ill;  kir-ZitS.:M-1,7E .Zgli:EPC7,Qt.IN• DE ATOOM-VRIJ TAAT- POSTBUS 80159 —,1005-BD AMSTERD.A.M. 

WAT VOGRAF GING 

vecieeicl 	obligeities,-=2k ireicr. 100,— 

B 

"i.c9311C van .. 

grout 2LOndnrt3 gisldeca 

car de iankoopy,r. 	 can van de korpgcwciclobjcktcn, Nedeiand..,., 

• 

1,„onay..inta") 

,via.ggcle4d'op 25-siies• iSr84,2E,„ 
ow.sotoo.o.to..i.oamoo.o.o. 	 o 	 STAAMMAX01,7 ATOC141,2,17.1. 

In do tijd van do Dodewaard-blokkadcs is dc akrio „ATOONIVRIJSTAAT" 
opgezet door Kolicktict Rampenplan air Sittard. De bedocling was con stuk land 
aan to kopen bij Dodewaard of een van de anderc kornencrgicobjekten in 
Nederland, Dear zou dan do Atoomvrijstaat gcsticht wooden. 

Om land aan to kopen werden Atoomvrijstaat-paspoorten verkocht, De houtiersistcrs 

van dcze paspoorten zoudon burgers on burgeressen van Atoomvrijstaat zijm 
Er werden destijds to wcinig paspoortcn verkocht am deze idecen to kunnen 

rcaliscren. 

Ecn a:lc:ere Stoop inctascn wi1dc dczc dsrci.te :akticvonn 
Op 24 december 1983 wcrd het enige ministcrie van Atoomvrijstaat, dat van 
Subvefsieve Zaken, overgedragen aan dean nicuwe groep. Daze hceft inmiddeis 

con nieuwe Stichting Atoomvrijstaat in het leven geroopen, met als (loci op 
korte tcrrnijn eon stuk land aan to kopen bij ddn van de kerngev,,eldobjektcn. 



ATOOIVIVRIJSTAAT 

Postbus 80159 

1005 BD AIVISTERD  
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POSTBUS 11 	. 730/ 	

0RA 
Celefoon : °SS -413 30 en 664 

9.24 



GEEN GELD VOOR GEWELD 

la 1982 ricef.i dc c fl d riairn 12 mill rd gulden 
fit aan de (iceisn)bi:vraperring. Dc BilrD nberiat dit 
geld zdefensicbelasting. Verreweg het: grootste deel - 	 - 
-van het geld dat de overheid nitgeeft,Ontvasigt 
dbor nuddel van belastingen van de bargers 

Zn deze folder bestitrajven 	e;r, 	 " 	- 
'wzarbilhet inhouden van een 

de ordiis.' 
yearn van akt/e liar) gevoiidWorden door icu'f, 

beagting ften,:weigeran of 
"die d

a

t l eves n 
pro5e4ili±e -f4e -Lt.t:(16br•meer : 

dan. 5, 000- — ensen is  

stree•tt ernaar dat de ri-1-kSeverlacid. 
7.zed:e:scond.S znstelt en clat ereen -erkennins 

koitAt vOcig (4th.::::1)-vriipen.5eisYrij-era 

:DE: 	D 41E1.117. 
73ij de BWD is 

41.1 12;Z;: 
taxotesi tegen nw yea:Icapig deermanae . 1 he 

.• ir‘stitidki6iadei: 	 '  

sects ~ucizial 

	

	
• 

,theasen iar Apeidooies yoert des., • 
1-aint,U altijd 	• 

findelljke aktie, de. die d'Onr 
; 	' •-• • 

:;. 	' 	-••• 	• 	: 

X13EWEGIINGWEIGEkirSDEFFiNtIettiA5113! 
t St'4i'ig 159 f: 

43 4_9'016: 

VOORBEELDBRIEF AAN DE REGER1NG 
moveRwoimpited..§04.4=vs,q“=*000e4.9 4,04,,a 0 ...  	. 	.. , . 	•  

	

.: 41-ar4 cit.' 1=_Ar_Iigter YEirl finAncien.; 	.:---•:: ,_ ':: ' :- •-. . 	,. 	...,. 
Koite Voorhout 7, 2511 CW Den Haag. 

Onclersi..erp" 	bezwaren tegen betalen van clefensicbe.lastin 
cen VeZZOCK om een vredesforlds. 

Plaats en datum : 

	

, - . 	. 	 : 	••••.: 	.• 
mede,clat 3#5lari.ger 	 • 

:IiitoelbeLn cidaetf. 
voo de :(kein.)bewa,Fr'e. , 

.v.•"18 	 • • 1---_ 	 princlptc!c

et 

• 	rtelnk— c erkenriin-g rlOg 	•- 	.,s • .. • 	.. • etna 	
: • '- 	

don= --bere:Wareraiegerallet .tnee131e/1 
Tddet v be astirigen, en 	

g 
• 

ten ‘rF. 	

fonds  

Eck 	
.• 

slit' ltr4°e 	
za:iari.bij de' /nee; dzn .utry 

nicesent `rise it 	geNta  ufr oor 3iddel Van de • ".: 

-e:yah 1 31""11980 
• 

. 	. 	.  

.-:Naam e.ft 

1.7:009-13EELDBI. 	 , 	 . 	 . amo  14,4 at* 
Aan de Beiveging 
Htrechtseweg 159, 38/ 8 ED Anae,rs,f&it'e;.:•::'::!. 

	

. 	. 	. 

Paws en datum : 

• • 	•,• 	..••• 
Hderbij deei 	mede dat ii; aan mess -e' yatki;n4nzie •:  
e'en brief heb ?,esObreven met het ve,&.oeISOrti' eri suedes- • ••••• 

fOndsrnte stellen en eei rescuing to 	 Wiaidbdr 'da 

bezi•arta tegen het betalen van defertSiebeting vioiden 
. 	. 	. 

=ken& 	••• 	 • , 	 - . 	. • 

• hoogselttend, 

• (handtekening) 

ararn en acu•-e7 1.tzeri er 	 ' 

.i3Er:ra-a.s..-r, eiriafschri(;.v.an.tair-bzp.26arti 

. 	, 
NUT NTANDEZEAKTIE 

, 	. 	• . 	: 	„ 	• 
Dc ItitT.rais..ast argedrukte voorbeeldbrief a2n, 
dc : isiinister iai door de minister als een 
"mededeli-Ing wordela qpgevat Er 73 ecragoede 
•iai s -d-aft; er seen antw cord op 7,..11-7:jst. 
.r&chis Oft een beiangrijke aktie 
Er meldt -dell weer ec-n burger ale bea:wa:,...,-de 

dc 	i...n.stancs. cn dei, -staniti 
b.ebbera de macht en zijn bcvoegd cm vex-
arider.ingen in de wetgeving en it di b.-e•o- 

 tot 	to brengen. 	" 	: 

yo:g.t 
cunt de BV 	zich 	;-3.cht. tegf,n.-1 hc..t 

• h titlen of tegen 	 nf 3'373tS- • :. 	 • 
-• • 	r• 	 • 	: 

• 

draasteEc tielken:1;an 

• 06 BO =?w?- 
zwirgende nie;tievieilOng 

400T 

••• 

-crei geld 

ban koint boor de (1‘.=••n)er.,eens- 

-s.••• 	 . 
:•• •:-. •.-. -:'Z-„•:.••"2.,• • ••_.;.:. bii cen dentoknae ltebben 

.•:.: we:in••..NederLandiarti:difitet.ht,gebt-tth.1- n 	or 
.......ar hei zee a beaasx jke e 41.1S d.. 

• 

• 
• 

Ext-pv=tert•-r. 
oP::do."2.?;;.-:;'S 14. frc.r.", 

sinet2E. 1 - 
" • 

Sal 	wan 



GELD VOOR VREDE• 

VREDESFONDS 
Het bcdrag dat nit worth betaald ran het:Centitaill 
Bureau Motorrianignbelasting ktuat  marten 
de gfrorekenirtg van bet vredeafondiii Ante-it...Coon. 
GIRONUMMER:S 7220 	." 

Hiercloor wordt voorkomen dal de weigeraatitter 
zelf over het rtict-betzalde bcdrag kem bettchikken. 
Eigen voordeel apeelt zo vela rol.. 

Zolang dit geld ter beschikking i3 ges-teld aan het 
vredesfonds,. wordt er rente van getrokken. Die 
rente wordt besteed aan 'xeder-opvoodin,g, training 
in geweldloze wcerbaerbeid, enzovoort., 

Het in depbt gege-ven geld kan het vredesforida 
snot uitgeven omclat dit ter beschilkins blijft 
van de weigeraar/ster, die be ten Alen tijde ,Itan 
temgvragen. Alt is notarael vaatgelegd: 

Uiteraard staat bet ieder viii are gewoon ten gift 
or geven an het vredeafonds. Her ligt een rnoge-- 
lijkheid ore geld voor werkelillte'vredeedoeieinden 
beschikbaas te sterien. 	 - 

Het ligt in de bedoeling dat het bcdrag dat per 
jaar in het vredesfonds wordt gtort, in rdnde-
ring wordt gebracht op de begrotirsg van 
defensie. 

Vermeldt op uw !totting 
bij een weiger-aktie : -dep,5t 
bij ten vrije gift : 	"gift". 

STICHTING VREDESFONDS 
Utrechtseweg 159 
3818 ED AMERSFOORT. 	ritel EMS 
giro:5 7 2 2 0 
telefoon : 0 3 3 - 1 0 4 4 5 

De BeregingyegteungDefenstebelastingkenv.,,:.,z,-  

LIEGALE.PROTESTVORMEN 

b463 AWR 
e beraeit op e(parlexnent 
4' be:zit/raise-Wilt bit de belasting-inspektie 

• 	

in beroep ij bet getechithaf 
in ben:el) de hoge read 
g

• 

ift= valgeni artikel 47 Wet 

B. AiTIES DOOR M1DDEL VAN WE1GEREN VAN 
* snotorrttuistubelasting 
D  inkornstenbelaltir4 

yes, mogensbelaaing  
* OM van de gron-ekening 

Deii aitieVormen zija beschreven in het BWD-handboek 
"Din 	*Mal nie1:37. 

C.,;1/094 WER1GEVERS EN MODEL1 
van fdracht van loOribclastin vow. 

weiitnetheis; die daarorn verzoeken .;. 

4e DWD-4fait in ApOdoinq wi stcPlx•R  op-i de ak  tie- 
kosten te bestrijden, kan dit doers via de RABOBANK te 
Apeldoorn... 	- 
rekeninnurnmer : 3833 93 108 
ten name van de BWD.Apeldoorn. 
Gironurnmer van de hank : 86 87 88_ 

correspondentic-td ;re 
BEWEGING 'WEIGERING DEFENSHiBIL- I AS7711C. 
APELDOORN 
POSTBUS 1 1 2 8 
7301 B3 APELDOORN 
telefoon : 055 - 664 170 en 664 914 



Naam en adzes afzender 
kenteken 
Wdvak 

r,t 

CEEN GELD 'BOOR GEWELD 
motorxijtui',,enbelasting (m.r.b.) heft 

$wee besiemnalingen: 
40 procent voor het wegenfonds en 
60 procent voor de algemene mid delen: 
Uit de algesneiie middelen wordt,oentien de, 
deei aan de (kern)bewapening besteed. 
Van elke f 	ro.r.b. gent dus f. 6,-- 
naai: hot rninisterie van defensie. 

BEDRAC  
Van het te betaien belastingbed rag kan 
1. 5,72 worrier) ingehonden:als symbolisch 
pTotesttegen .de 512 nieuwe kern w ape ns 
the de NAVO in Europ"a Evil plaatsen. 

• 
INNING 
Elie, niet het heIe be,drag betaaIt wordt 
&tax door nag. niet ve ry Ig d, w an t eers e  
moot gokonstateerd warden dat de auto 
of naofot -an de.weg gebruik znaakt in 
eon peraodo i,?aaroveronvold.oe n de 
beIasting:I.% beta aid. 
De c9mpoier 	belastingd le nst 
reageert 	met een acceptgirokaart 
van f 6,---- nog te betalon. 
Soms ont5taat ten brie/Wisseling met 
eon ambtertaar van het Corn 
Bt react Me, torrii tit ig en beir, tiro' 

DE BWD HELPT 
Bij de BWD is gedetailleerde in for-in atie - 
beschikbar over do raanier waarap'U 
het beste de protetaktie hunt voeren. 
Oak over de konsek wenties van een 
weigeraktie b up t U door. de BWD war-
den in gerich  

staat 	 =root. 
Eon aalsttalrnensenVoert de iatiea.ls 

kiant I3 al.t&id 
Hot oak' .eonlandelijko aktio, die 
door de centrale BW I3 to Amersfoort- 
ierrdrg-errrarttiarerrtf. - 	. 

VOORBEELDBRIEF AAN DE REGERING 
.Da as 2,7,* ** a a a a a a a 1, 4,  aaaa 1. de At OSESaa S“1 

Ann de ministe'; van financien 
Porte Voorhout 7, 251/ CW Den Haag. 

Onderwerp : bezwaren tegen betalen -van . 	-- 
niotorrijtuigenbelasting ten bate:van de (kern) 
wapenwedloop. 
Plants en datum 

alierhij deel ik U merle dat ik eon dee] van mijn motor-
rijtuigenhelasting niet aan de ontvanger der motorrii- 
tuigenbelasting betaald heb. 
Naar ik vernomen hob komt 60 procent van de motor-
rijtuigenbelasting ten goede aan de alge.niene middelen."'" 
van hot zijk.- Uit doze middelen wordt tier procent 
steed aan de (1k rn)wapens. Hiertegen heb ik onoVe:--ko-" • . 	. 
zneliike (gewetens)bez,..varon.y-j,,  
Ik verkeer in eon sitnatie yanOvermaclit.Diaroin do . 	 . 
gr eon. beroep op U . 	_ 
Omdat ik ergeen financieeI 
heb ik het geweigerde bedrag in depot ge'geVen hij het ,  	, 
Vredesfonds teAmersfocrt. De geIdenvan dit depot: 

gOede aan het door de egeriag  
in testOlondestOri. , 
Van inij uit is er geen. sprake 	waribetaling of wart- • 
ri,jden 
DeBWD he-eft g,eviaagii een wettelijke erkenning  
mogeLijk to rrikeri van princii)iele bezwaren tegen het 
meebetalen aan de (kern)wapens door middel van • 
belastingen en een vredesfonds in to stolen.  
1k ondersteun dit verzoek, dat inmiddels door racer dan 
5.000 rncnsen aan U is gerieht.: 	' 

hoogachtind 
(handtekeniz' tg) 

• 
V 00 R BEELDBRIEF AAN DE ON' VANGER 

Ann dc ".....tvanger der motorrijruige-nhelasting 
Waltersingel 5, 7314 .N1 Apeldoorn 

Onderwerp : bezwaren tegen betalen van rnotorrn-
tuigenbelasting ten bate van de (ker-i)bewanening. 

Plants en datum. : 

Hierbij zend ik U een afschrift van een brief, die. 
aan de minister van financien hob sestuu.rd. 
Ik rnaak U crop .attent dat :it in priscipe bereid 
omde. be/asting.wetten to resoektertn en na to koIcon. 
Door de handelwijze van de rijksoverheid wordt nac 

echter omnagelijk gomaakt. 
Het spit me dat 	dienst doze -Dweriast moot 
aandoen. 

hoogoah tend 

Naam.e.r. adios al 
• kentekrr:' 

tijdVak : . 

bijiage : brief aan de regering. 

NB. Bewaas eon afschrift .van nw toleven.. 

. 	• 
In hot BWD-handboek 
de motarrijtusigen.Mistit' ig-aktie uitgehreder ' 
b..chreven op pagina 30-tot on met 34. 

oa.041*ass***baixamaaam4‘4..aograt,4msYtabaaa,, 

NB. Bewaar eon afschrift van Uw brief 

JF-Zt.:1;:ft..TV'S 





Vern ielioen i  

Rantekentngen 1)ohandeiaars 

Classificatie: 
*).diensfge-R-5-7.i 

zeer-
geherrn 

HOOki 	 _____ 

 
riaar: 
Achtereenvolgend 	

datum —______________ 	

Om f Vera 

ONDERWERP 1-; 	
,,,:/; 

__. 	
______, Ter 

behandefing 	 mac'` 

Merking: •) 	
C1-gegemT;c3 

; 

	

2aken 
	

- , 

Piv-Hoofd 

Secretaresse 

HOT 

HOT 11 

H81 

-81.1 

-81.2 

-81,3 

-B1.4 

882 

82.1 

-82.2 

833 

-83.1 

-83.2 

-83,3 

-83.4 

H84 

1313 

aiv 

Compbevdesk 

Retour 

‘) Doorila(en 	rue( 	it)epa Ss 
beilanrle?aars  a 	

,4aniekening binnenziide 
- 	- 

. 	
,-1-2 / • .2:  I 

Oil 
sluk mag affeen via B3.1 aan 

; 
El

geboden. vofgende behandefaar vvorden aan 
De ruirnte hr order 

vriflaten an/. van de secretarie. 
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dafurn 	 Mdoching uiferlijk op: 
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OCAS/BLS 	i/V 
VEIL. 

Rep 

R 

xCC 

2123/1-c NP 	2123  

A R N H E M 

DOS 
) 

LZ,7>;75- 

DE 

t IC 

voniolgOlaiii on) 
	'6n 

b,O,newl 	vier 
A. aflet 

met .roto's N-dk, 

f,charodeiS+ 

ClOiGi 1+.0/ViCt vet 2 

PLG Or COY verz, ))-10-84 

	

ft4.8 only 	 dagb 

	

arch 	Pave 	kr1 	doss nagevoaq0 

CET 

doc 

ACT(E. 	 verz 

INFO 	

..0 1 - 2 	_, 0)1 

; i lic, Ilip. i 

Eval. 

El 	hf~l 	 1.2 	 44 	AlA 	4.1 	ST-1 	Si-? 	 PLV 	HFO 

B2 	Mg 	2-1 	2-2 	2-3 	03 	hltl 	ply 	ram) 	1,1 	 CCC 	arch CC 

Vervolg CI MELDING/RAPPORT 
gees alwitkingen van Ifn melthng dig 

fleferte: MR plg Ov dd 1 	dossiornr 2123-C 41 

1, Onderwerp 

a. Anti atoombommars 't 1:arde 
b. 29 seotember 19134 

2, bbetrokkenlersonenlyroeperini;en 

a, Zie refente 
b. Zie bijiate A 

Vier in KL-uidform gek1ede personen saarschi 

11 
waaronder 

;C Inilitairc.n 

3, Voorval 

Op plants en datum voornoemd vond de inmiddels traditioneel E:eworden 
2-jaar1ijkso Anti-Ateombommars 't i.arde plaats. no mars bestond wit een 
demonstratieve ontocht becinnend bij bet station lanes do Tonnetkazerne 
waar gekeord word rioLtin Corp 't Lards on eindiend on hot ter:yoin van 
de Johannahoeve (een boscomplex av%il de rand van het dorp), soar sprokers 
het woord voerden en de diverse deolnemende ori:.onisaties stands hadoen in- 
cerieht waar brochures on pamfletten 	mec.stal toi:en betalinc - warden 
aanc;eboden. 
Lmstrooks 12.00 uur vorsol-ienon do °erste Heolneers en tof;.en 14.00 ullr 
)-ladder zich + 1500 personen verzameld bij Let startort. Pro .11..07 
zette de stoat zic1-. in bewealnL; on vormde eon ultr::erekt octal lint wardoor 
oe inc1rak {;owekt word dat er zeer ver.q deelnemers wRren. 	6rceg spandoc- 
ken en borders moo, wan roe de ce:Jruikolijko tel:sten. Eon enkeling roerde eon 
tram. In teuenstellInr; tot do voor(;aando mars 'r)estond 	merendool den 
doolnemers uit seer jeuudi-e ficuren wmarvan se: :,mien de uitexqijkc hen- 

docihairtn wat oral van l05 255'og 



nerken droef::en van 	nunkers. 
In ,e stoei hie-non vier in iLL-uniform e teoc1:er:_:onen van net mannelijk 
,eslacht nee, die con spanzioek„ wanrop 	teRst 
droer:en. E611 van hen, 4216 	1-.oeft cc et manifestatieter_ein net woord 
gevoerd. Ander° sprekers waren: 	 - 
(Platform vaneRadisale Vredesgroevon) en 	ODWudiesentrum vrodeo- 
vrastukken njmecen) Eon stumniere weergave van de toespraken staat in 
bijlage IN Cr het terrein word poprazziek ten rehore rebracht, veol van de 
amTeboden lectuur had een anti-militairistiscbe strekkinF. 

go eel }lad een ordelijk verloop, e 	eoe' no 	een noemenswaaruige 
incilenten veorgedaan. 

Bescouwin;..-; 

corel or evenals vccrgaande jaren i;etrac..nt is door affiches, advertentios 
en nersberichten rer:ionaal en landolijk belanstellinr te wekken is de res- 
pons daaron zichtbaar afgenomen, 	aantal deelnemers bedroeg niet nicer 
dan 1500, alle nersberichten ten spijt. hot nehalte van de deelnemers lijkt 
enirzins veranderd. Steeds rattadex cuderen wensen zich konnelijk nog te 
conformeren net punkers on soortgelijke "vredesactivisten". it gin van de 
groep goon enRole dreiging nit, ArTessief optreden word oak niet vervacht 
omdat or goon concrete aanwijzingen waren ontvanFen (door pl;T 07) die daar-
op duidden. Be verwachting dat or dit jarar minder deelnemers zouden zijn 
stoelend on he ook elders (oa, ameloord) tanendo belangstelling voor het 
onderwerp is daarentegen juist gebleken. Ann de botreffende militaire en 
civiele autoriteiten zijn door het samenwerksnde ID-team dienovereenkomstig 
adviezon gegeven. be Eenomen maatrorelen coar deze autoriteiten weken de 
indruk nicer Febaseord te zijn op verondorstellingen (je Ran niet weten!) 
dan or he door het ID-team gegeven adviezen rnb,t, de dreiging. 

5. Conclusie 

a. De bereid.heid heel he nemen aan Jt soon deonstraties lijkt te zijn 
af,,;enomen. 

b. iHet gehalte van do th 	is gewijzit door het wegblijven van con 
heel van do anhang"TJe minder radicale oranisaties. 

e. Be mars vorodc goon echte bedreiing tegen .de milihaire objecten. 
no enomen maatreelen waren "ruimschoots" vol doond.c 

Advies 

a, info nevendetachementen 
b. Procedures to ontwikkelen nnh,b act formuleren van de dreigin6 tegen 

militaire objecten bij dit soort evenementen net abs doel te voc,rkomen 
dat de genomen maatregelen zijn ;:obaseerd op eigen inschattiro en ver- 
onderstellingen instede van gegrond to zijn op een sorg-%fuldi 	verwogon 
ci-advies, 

ho 
4x9  Cidet  

cL 

CI MELDING/RAPPORT (vervolgblad)) 

 

{INP, 

OBJEKTNR 

DOSS1ERNR 2125/1—C 

;) doothalan wat nivrf van OflO s09 5% 	 vervolGbladen 

ci. biad 2 van 2 bladen 

25250- 21-221500  22241201 - 2301 



uniform 
uniform 
uniform- 

4

I  

V-4 

CL 

Vervolgblad nr 2 	bij MELDING/RAPPORT') RNI1 

OBJEKTNR 

DOSSIER:4R 

Plv C-440  Cidet: 1. 111 Cidet reeds genforme,::rd 

2® T.a.v het advies genteld in pt 6b kan gesteld worden 

tat e.e.a is doorf:esproken tussen 	3ie Vh, C-111 
Cidet en CJ41Y) Cidet. 400rts •L'21 er eat C-111 Cidet 

concrete afspraken gemaakt t.a.v. de scheidinc; van 

verantwoorderijkheden,(zie ook ATV van div C-410 Cidet 
aan Hfd die Vh), 

3® hekenden, die gesignaleerd 2.Ajn b de mars 7,ijn: 

d00,11Elif:r ■ will .0( vari tOf:pa55incl is 	 ,,,,.,volgbladeo • 

CI 

c 	i 0382 - i 2 
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Bijlage A bij MR nr 2123/1—C dd 3-104 van 449 Cidet 
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-Van een onzer verslaggeelsters) 

"E "ETA.RDE - Enkele duizenden zuensen heb-
be:n. zaterdaglniddag in 't Harde °rider het 
_....l. ,t4. 'ge;p:n I-Kernwapens in Nederland, spa s 
zeker geen :zieuwe' gedemenstreerd tegen 

voortgamde kernbewapening, 

‘.ifcle anti-atoonabom-
mar:5. die Grade twee jaar 
wort tt gehouden, kende 

ordelijk verloop. 
jaar geleden Het 
-d Strijders Legi-

uf..:;drakkelifk. tegen-
van rharsen als 

=.7,j1-[e En't 	wor- 
gehouden„ nog een 

v iiegtuigje-met-suan-
doek :coven het mariifes- - 
tatieterrein rondeirke-
len. Nu beperkten de te. 
gen,ae ties aide tot eon en-
kel Idadpapiertje aan 
een 	waarop met 
iiaarse viitstift de SL-
Ieus °Lieve een raket 
de Windarn. een Etas in de, 
keukere stand gesehre--  
ven. 
De organisatoren van de mars ; 
schatten het aantal deelnemers 
op 3500 a 4000; de Elburger pnli 
tie, die assistentie kreeg; van de 
berecien groep int Huisharst, 
hield het op eon 2000: Dick van 
Uitert int Epe eel namens ht 
organisatiepomite zees tevre. 
den to eljn over de opkomst,..00k 
al was die beduidend minder 
darn twee jaar geleden. 



• 
We hadden niet zo veel mensen 
verwachtt we waren mga" ge-
schrokken_van het geringe aan-
mi,"Itlat eer: Week geletlen tsaar 

kwam om • daar to 
*stesteren:tegen de nsogelijke 
bottw van kerneentrales. Voor 
t Ilardejsijublet heel wat men-
aen gekomen; - ik dnk  sat de 
vzedesbeweging.  eon nieuwe 
s' rartheeft geraaakt% 
In :.sobrtgelijke hewoordingen 
lid ook Jan ter Leak, secretaris 

Christi Nederland, slat 
tait: 'Pit is de eerste demonstra-
tie na het ongelukkige pa_rie-
rnentsbesluit yan:juni van dit 
jaa.:; een besluit dat riekt naar 
pla 	zei dere woorcivoer- 

- der. .`Toch zitten er Met alleen 
negatietic „kanten aan deze uit-
spraalC:-pOsitief s cl at betcle NA-
VO niet is gelukt dit jaar in. Ne-
deriarld te starten met de bouw 
vaneen rakethasis, sat heeft de 
vredesbeweging voorkomeaf. 

Eenheid 
`Orme opciracht is an om to zor-
gen dat we het in 1986 winnen 
bij de parlementaire besitait-

- vormizg', aldus Ter Laak, 'so-
dat er hier in 1988 geen kruisra-
ketten sullen 'worsen go-
planfst. Door dese nieuwe op-
draclat wint het Requite Kinds-
rake-ft-en Nee Zijp eenheici terug 
en komen plaatselijke plat-
fornas oatietrtv tot /even ora de 
aeties voor Bind 1985 voor te be-
reiden'. 

.'• 	, 	• 

Overbruagen 
Ter Lark woes op het beiang 
van pogthgen 	aloof tussen 
oosi- en west te overbruggen. 
.1-,aat Nederland, na het besluit 
van juni, ten siez dat het liaar 

Eon goof aental groeperin- 
gen die rich voor de vrede  inzef- 
ten was in de anti-atoomborn-
mars vedegenwoordigcl. Hier de 
Zwolse werkgroep 'Vrouwen 
voor Vrede% 

werkelijk ernst is met de be-
vriezing van lcernwapens in de 
gebele , wereld. Lant ze; in de 
Verenigde Naties, het initiatief 
nemen tot een nieuw wapenbe-
heersingsbesluit, sarnen met de 
landen die we vorig:jaar, door 
ooze stem to onthouden aan het 
Ireeze-besluit', in de kou bob-
ber' laten stun', zei hij, 
'Er moeten goon nieuwe afgods-
beelden warden opgericht, Nee, 
het maehtievenwicht moot defi-
nitiefworden doorbroken." 

Gemoedelijk 
lie dernonstratie, die voor het 
eerst in hear aehttienjarig be-
staan word ondersteund door 
de Partij van de Arbeid, startte 
vanaf het NS-station vanwaar 
de stoet longs de Tonnetkazer-
ne trok, De sfeer was gemoede-
lijk en bleef dat oak toen men 
het dreigende hek, dat de toe-
gang tot de kaserne afsloot, in 
het oog kreeg. 'Doe het hek 
mass open', slop een van de de-
manstranten teger, de daarach-
ter opgestelde militairen, 'wij 
komen toeh net naar 

Soortgelijke reaches ook bij het 
opmerken van een tweetal agen-
ten achter het met galas en pelt-
keldraad afgezette (Amerikaan- 

se) schletterrein tegenover de 
kazerne. 'Wet soon die ltd daar 
nou?', zo vroeg een man van 
rniddelbare leeftijd aan zijn 
buurvrouw. 'Zijn ze soms bang 
dat we over die heining klim-
men? Wear .zien ze mij, op tnijn 
leeftljd, wel voor aan?' 

De demonstranten trokken, 
soms kleuriguitgedost en gewa-
pond met spandoeken eri IKV-
vlaggen, vervolgens door het 
dorp 't Harde, gadegeslagen 
door honderden nieuwsgierige 
ogen. 

Later clan gepland twain men 
aan op het snanifestatieterrein, 
woos diverse ideele groeperin-
g,en een Icraam hadden opge-
steld, soep, trisdrank en brood 
Icon worden gekocht en groepen 
als De Smiezen uit Utrecht, Va-
gant tilt Nijmegen en het Noord-
Holiands Straatorkest voor 
sang en musiek zorgden. 

Paddestoelen 
Zowel Jong als oud g-af door zijn 
aanwezigheid tali* van de 
angst voor kernbewapening-. 
Een van de oudste deelneens-
sters was eenvrouw v an 83 jaar, 
die speciaal voor de mars in 't 
Harde, waar zees waarsehijn-
lilt Amerikaanse atoomkop-
pert liggen opgeslagen, uit 
Haarlem was gekomen. 

Daarnaast liepen er legio kinde-
ron van een jaar ofzes, zeve.n met 
spandoeken als 	zien liever 

echte paddestoelen groeten en 
'Llever blommen dan hot:amen' 
in de stoet nsee. 
Oat. een hand:level militairen 
vlemonstreercle in uniform en 
namens . hen voerde Maarten 
Hoelomeijer, gelegerd in Assen, 
het .woord. 'We =jai geen yes-
lengstuk van defensie, mass we 
hebben ooze eigen verantwoor-
delijicheid tegetto-ver de maat-
schappij, 1k zit in dienst, ens la-
ter Met to hoeven zeggen 'Leh 
babe's nicht gewusst'. lk wil la-
ter Rumen zeggen: `Ik heb het 
geweten en ik hob er iets tegen 
gedaan'. 
De militairen hielden een. coiloc  
te onder de aanwezigen `voor de 
boetes die we =lien krijgen, cm-
dat we in uniform tegen de kern-
bewapening hebben gedemon-
streerd'. 
Flip ten Cate, woordvoerder 
van het Platform van ltadikale 
Vredesgroepen, noettule het Ica-
binetsbesluit van juni 'een for-
me iclap in het gezicht van de 

bevoikinke. `Maar we moeten, 
andanks die .klap, biet als eon 
gesIagen liond bide hoek Wijit; 
von zitten: De vreilesbeWegirag 
meet nu self het initiatief ne-
men tot nieuwe aetiesen verhe-
vi d verzet.' 

het moet,Sullenwij, als radi-
kale vreciesgroepen, het voort-
auwnenlen in geweldloos verSet 
en acties van burgerlijke onge-
hoorzaambeici, Want als men 
parlement er mee instemt dat de 
democratic zo heftig worst ver-
kracht, clan hob je de pliebt do 
kracht ,  van die democratic to 
herstellen, ook al moot je dear-
voor de wet overtreden', aldus 
Ten Cate. 
Aan bet slot van de manifestatie 
word het woord gevoerci door 
Leon Wecke, polemoioog en di-
recteur van bet Studiecentrum 
year vredesvraagstukken in Nij-
megen, die in een wollige toe-
spraak st,elde dat de vredesbe-
weging slab. nietmoetlaten aan-
prat-en hat ze beeft gefaaid. 
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an 
hommars 

't hartie 
zaterdati 
29 sept'84 

root a rakorti en muziok 

1.17-1 
YG1114L11,21.1111LY.Elail.0 

to4or man es PosInes 327, Epo 60 00 
057 50 16111 1) 2T3 34. 

Prop6gandamateatsel -  Tel. 05704692 
Giro: 3203519 t n v Pennemmeesm: 
0,15 Amomeom Mars, Ergl 

Dv Ant t Atoomth5tit PAar, wordt ondoc-
Mnund door. 

Pax Chost, . Sifnor:voyiaru.)5vorbara! 
S(0.0 do !q•Bool Sto;)c,e Rc.mlwaponwecs-

Bewooleg Wotoonng 00!,3,15,4100- 
iasung, 2waxdOrl 01 Ploen3chatoo, Keo; 
en Vmce 1. Kan acKlot5. !nlore.al,0,!;A. 

e;est 1304. V10tivrot) ■,•00tVrad0. 
Kon- ,qaD.oni, Votoniga)(3 

(. .:nste,,olt;oraart3. VIOUSS'en togon Korn-
wilpens, Conlcum your Goweldloze 
Weertn3:3tttele. Lande.:0 VefeolgiNg 
van WemltiwinKels. 50 	Kosngo. 
weld, Evange!ische Volksparkh 
Parbi 	 Poci'As!isch Sedan sit. 
saw Path), CcmelunisTsche Paruj Nu-
(jeriancl, Soc,r6sItsche Aexeciatsparti. 
`;-,-...wie;l1sche 	Ak lie Slr011alin. I int. 
yearrde Jougdsaad 	van, 0,a tqbeid 

aralf3tCrl 

Neste mensen, 

Welkom allemaal in 't Harde, dit jaar voor de elfde meal. Op dit 
stencil staan hot programme, wat achtergrondinformatie, de route 
en enkele nuttige tips. 

FP-ROGRAMMA  

14.00  uur 
14.35 uur 
15,00 uur 
15.10 uur 
15.20 uur 
15.50 uur 
16.10 uur 
16.45 uur 

&lie tijden 

Vertrek van do mars bij het station N.`;. 
Begin manifestatie met optraden van de Smiezen oil Utrecht. 
Jan ter Laak; sekretaris Pax Christi Nederland, 
Flip ten •Oate namens het Platform van Radikale Vredesgroepen. 
Optreden Van-Werktuig nit' Eindhoven. 
Leon Wecke, polemoloog tt_t Nijmegen. 
Optreden Noord Hollands Straatorkest. 
Mars terug naar het station N.S. 

zijn bij benadering. 

ACHTERGROND1N FORMATIEI 

Ons protest in 't Harde tegen de aldaar opgeslaRen Amerikaanue atoomkop-
pen is tevens eon protest tegen alto atoombewapening in de wergild. We heb-
ben in 't Harde altijd gedemonstreerd voor de ontmanteling van elle atoom-
wapans in Nederland ale stap in de richting van totale atoomontwapening. 
In 1904, na hot omstreden "uitgestele" plaatsingsbesluit iuzake de kruis-
raketten, is het moor dan ooit noodzakelijk dat tegenstanders van kernwa-
pens hun stem blijven laten horen. Duarom zullen wi j in '. Pardo regering 
en parlament duidelijk maken dat de Nederlandse bevolking peen kruisraket-
ten cii, ook niet in 1986. 
Daarom is 44n van de motto'ci waarondo-r-an.-1.-4 	gi-trd,e 

OBEN KERNWAPENE IN NEDERLAND, DUB ZEKER GEEN NIEUWE' ,1," 

Wij zullen one blijven vorzetten tegen kernbewapening en wapenwedloop. En 
wij zijn met velen: in Woensdrecht, Greenham Common, overal ter were}:' 
demonstreren mensen voor ontwapening. 
Ontwapenen is mist lets waar regaringen vrijwillig toe over gaan. Ontwape-
nen moot rogeringen worden afgedwengen, de pobl'iolce npinq ie doi-ixtAj van 

greet bolanp„ 

NEDERLAD KERNWAPENVRIJ 

};(1(20'5 °• Vlet,g1pApENTRT,'T 

DP, KERNWANM 	'MUD UXT 



het organisatiekomitee 
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LENKELE  NUTTIGE TP 

Tijdens de manifestatie worden balionnen opeloten. 
Op het manifostatieterrein is eon informatiomarkt on orfonisatios 

die do mars ondersteunen. 
Er is E.1i.B.O. aanwezig, 
Op het manifestatieterrein is can toiletwagen. 
Er is eon grdodionot herkonbaar man do witte armbandon met ban-de-bom 
token, Wij verzooken jullie orn de aanwijzdynen von ordedienet en po-
litic op te volgen. 

- Met vragen kunnen jullie terocht bij leden von do ordedienst en bij 

de organisatteetand naast het podium. 
Tijdens de manifestatie wordt or gekollekteord. Goof gul, want de mars 
hrengt veoil organisatiokosten met zich moo. 

- De buPson 6ftaan aan deJlico de Vriesweg, niet ver van het manifestft- 

tieterrein. Op do torogwog komen we dace langs. 
Loot Jo niet, door wie dun ook, provoceren. in probleemgevallen 
epringen ordedienst an politie wel bij 

- uft' 

r  

En PKETTICE DAG TOEGEWEWiT 
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ALS 50+htaiHGING  voelen wt; ens nangosproken dour do volgendo 
verklaring, afgelegd voor de rdchtbank door con eN.-beroeps-
offiaier. WU \ridden het icon hemoedigend relaas. be verkla-
ring word nigelegd tnnens eon proces tegen totaal-weigeranrs, 
Of U het met de conclaisie ecus bent of niet, zeere gedacnten 
zijn alleszCns do moeite waard on to lezonl 

VKPKLARING 

MOnheor de president, leden van do krkjgsraad, geachto aanwe-
zlgen t  Laat Lk allereerst he; noon met mij aan 0 veor to stel- 
len: JR ben Gerrit Wella, woon in Zoetermeer, 3 	r, getronwdt 
2 dochters, werkzaam ais hoofd porsoneelzaken he het bedrUfs'leveno 
Tot zover lkikt or dos niets schokkends aan de hand to znr, 
Echter.,. Nu ruin iU jaar geleden stapte de toon 19-jar1ge 
Gerrit Welle eon brug over in Freda en beiandde op de 
KoninklUke Militaire Academie, 

Als U milvraagt nanr de motivaties en ambitAes van de 
toenmalige Gerrit Polio, desk ik to kunnen volstaan net 
---dianstplicht in zicht 	ambities on to scoderen 
carriere maken 	verantwoordelijkheid dragen 

	

uiteriijk vertoon 	leest u de advertenties, ook vandaac: 
nog, or mner (lens op flat 

Daarnaast speelde eon stuk persoonlijk vernntwoordeljikheids-
beset' veer wt betreft het dionen van land en yolk, het hand-
haven van de vrode, het funkt .Thneren ala een onderdeel van het 
„zwaard" van do overheid am to voorkomen dot onze 	and 
dingen zoo doen waar hU/7.0 enorme spijt van zou krugen 

Vanaf de core to hag kleam IN terecht in een 1,enrormerings-
proces, in een gelijksschakelingsontwikkeling, waeraan hot leven 
in internaatsverband en het verplicht lid zijn van hot kadetten-
corps een belangrUke b,jdrage leverden. Dot„ondergeschiktheid” 
do ziel van de miiitaire dienst vas, nerd jr op een overduide-
lijko wpze aun je verstand gepoiiterd ®  11( Ran  mcs  her inner-en, dat 
ik, nadat ik mij 100 keer had moeten opdrukken omdat IN weigerde 
mijzolf ,;Nietes" to noemen, mn onmiddellnk nndat 1k ton elude 
raad had to.3gegeven dat ik „nietes" heette, wederom mij 100 
koer 11100 St opdrukken 

Je kreeg eon viuj eenzedig maetschappUbeeld voorgoschoteld 
woarin het hestaansrecht van de krUgsmacht voistrekt niot ter 
diskossie stond. Het vijandsboold word gevoed on versterkt, hoewel 
ik moot ztgon dat bepaaldo voorlichtingsfilms met kloino vUand-
jes met behove oogjeo af on toe vat; verwarrend werkten ...t 
Jo leefrle verder Lrr eon gelsoldorde wereld, jc vermaaik0Q met de 
S tudio, met spelen ala tamboer in de drumband en a1s disjockny 
in do koiderbar en jo probeerde jo elgen identiceit. to behouden 
door J1 	,H' 1. 	Ii 	iii ii ;; be r' C: t 1 	1171 e;e. dcc itel kik 	 go V e cfd e c c oh  
Jo Pars() 0  :) I_ 111 e vo ran';:woorde 	N co id 11.1..e lii on bn rt 	w ij7.cEt wao 1o0 ,j,r; 
met de monsen OP ,jr' h,.30h omging. Je stelde dumokrarie 0 genoriien 
overin,:i.d;iho in;?;en niut too dinkusni0 en vend 
11(!lmainl niot (rf dotJe 	 ons „De3aas'"do un 	ow nen af- 
schriloaokki:nde iyis siiachr, Q ne been to hcuden, 

de 00' 1011 je rief; :1vurr-110:,,ioc,rdri10 voor hot 
dtet 	Jo 	tic? IiC It 1. 	1031. Ms.? d 	, 	v!-• 	 on 	,1) 	!• ;Jo <1 0(1 	;1C 	l u 

nT' ?Ohil :I 	L101. 	rut ro 

	

frOOd 	 •,•, 	u 	u. t . t 	Peni 	:1 	1;10 0 	-t; :,12 	( 2 	C 	' 	I .  'i'iiL 	do 	,;(1 

ha -:31'i 1: - c 	1 31 hcco /.1'!ttr 	 sYa-c-en, 	hoe 1i i LlIri:ilw40-(on1; 
en bernr tin r(!c,frind 	 (inn 	 iiepe,q1 	di 1: ex' 
ooir 	 h 	; 	 i t ' , 



S) 

Jo voelde je persoonlhk volouta„oordeldk voor 0 vrode en voilig-
held van je land en voor de verdediging van doge waarden in onze 
westerse sanienleving, met le lens „PEACE IS 00P PPOPESSIONn h -!1) 
ik and nog nooit eon grotere pacifist govoold s s in die Ldd. 
Na de 5-jerige opleiding op de k'1A word ik, gekneed en gevormd en 
barstensvol ambities on onthousiasme, veer do parate leeuwen 
gegooid, ik hokleedde eon aantal officiersfuncJies, waaronder die 
van compagnies-commandant (eon eenheid van 150 man niot-ingewnden), 
word opgeleid tot 1 .1clecir-hiolegies en chemies specialist leerde 
de vernietigingskracht en bruikbaarheid van verschillende 000rten 
kernwapens kennen, berekende de uitvalspercenteges btj vhandelnke 
conheden hd eon eigen inzet van kernwapons en hield mijn soldaten 
aitijd de sprenk voor die op schitterende wandpiaten stand afge-
beeld: LAAT 2k VALLEN VLIJC EN PLAT DAN ItRISGT RE 11-110M EONS' GEEN 
VAT, waarne wh, nadat wh 00 secondon plat op de grond hadden gele-
gen, enthousiast doorgingen net de les, 

IN geloofde nog steeds heilig in de doelstellingen van de 
NAVO, in de neodzaak van kernwapens, en in hot Celt dat je je zo 
good mogeldh op iota moos 1: voorbereiden oni to zergen dat het juist 
niet gebeurde.... he diskussies over de kornbewapening ontgingen 
and en las ik or al wat van opving vond ik doze demonstranten 
wereldvreemde hemelbestormors, gespeend van lode' gevoel voor 
realiteit en Lich niet bewust van hun persoonlhko verantwoorde-
ldkheid ten opzicht van Lend en Volk, 

ik de gelegenheid kreeg op Los ten van 
Defencie hlohtrotechniek to gaol studeren aria de Tochniese ■ loge-
school to Delft, Nat or in die thd net md gebeurd to is niet 
met eon pear woorden te heschrhven, Net incest treffend kan ik Hat 
procca mischien beschrhven met het gegeven dat ik opnieuw of 
voor het eerst z'61f leorde nadenken. Jo kreeg de kens en golegen-
held buiten het systoern to stuppen en sales vat je tot die tdd 
geloofd en holedon had ter discussie to stollen, Op technics 
gehied was (ill:, in Laden van de studio, uiteraord voor do hand 
liggend, Voor de Defonsie-organisatie was het echter minder pret-,  
tig(en voor md in eerste instantie ook) dat ik het echter op al-
lorlei andere gebieden oak deed. IL deed eon aantal voor nO schok-
kende ontdekkingen, maakte Pen ontwikkeling op porsoonli,ik gehiod 
door, vaoral op religious gebied en kreeg oog voor do mondiale 
chaos waarin wij onszolf gewerkt Madden, Ik vercHepte niij In de 
polemologi.o (wetenschap van oorl.og en vrede) en ontdekte de me la-
tie bowapening (in ons geval deNAVO) on ontwiLkoling (in dit ge-
val do onderontwikkeling, de ultbuiting en ondordruLking in do 
Dorde Wereld). IL ontdelci,.0 dot het mill tame apparaat niet een 
atabiel, vrodehendhavende organisatie was bedoold on onze vijand 
of He houden van ondoordachte, agvessiove handolingen, maar con 
komplex van belangenstruhturen, o.a, gericht op hot handhaven van 
de mnterU1lo status-quo en de gevestigde ,nachtsv<'r'houdingen® 

Mat md vooral enorm schekto was do ontdekking dat wij met zdn 
alien, zoodel dat iomand dot specillek zelf gewjld heeft of wilde, 
in eon spi.ra,J1 torechtgekomon zdn die uiteindelhk norgens anders 
toe Lan ,loiden dan tot vernietiging van juist dotgene vat wd zeiden 
juist to verdedion, IL renliseerde wij dat de noes t3 menrren (Neder- 
landers) /riot we ten wat zij hun militairen opdragon on voel mill
tairen niet weten wat zij ann het doen ztjn f  

1k hose Etc plataeling dot de Weizer goon klarcil aanhad of 
om eon anion beell to gobruikenl tint wij mot zdn a I Iorr in eon mam- 
moet-tenker zitten die Pc i 	is Le plett6r to varen op die annere 
mammoot-Lenker die vanuit het oem ten op one afkoorst, IL bese,fte 
plutseling, dat i.kaolf bezjg was om eon aantal wolenchaPPlkike 
vaardIgheden aan to loren, waarmee :Lk eon Lintal ii ran, in miJr1  
studio, het milltaire tippei'ao 	Cmlt 51 anon, Mei: hot encle,rzooken 
van racer verfOnde, ho tore, 	 verniat.igen- 
der 0apehsystomon, 
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1k besefte moons waarom een college ingenieur worktuigbouwkun-
de was afgeknapt op een projekt, waarbij hU on dranaat moos t: omt-
werpen die zulke grillige scherven zou versuretden, dat or stuk-
ken uit de lichamen van vuandelulte soidaten geslagen zouden worden, 

1k moot 	7.eggen als je dit alles in een soort „heaikohter- 
view" overziet, dan ligt je hele „wergild" an gruzelementen. 
Alies wat je gelooft, be,oden en verdedigd heht, ligt aan stukkon 
`aan je vooten, Do atudie gait niet moor. Daar stop jo mee, In de 
maanden daarna, al zoekend near eon andere moge3Okheid om in de 
huidige maatschappij mUn gezin te kunnen onderhouden, kwam ik to-
recht by de Hirektle Mater:Leel in den Haag. Het frappante Is dot 
de visie die je ontwikkeld hoht, zich dan verdiept en bevestigd 
wordt„ 	krUgt alleriei lunge-termijn bewapeningsprojekten ender 
handen o wordt onpasseluk van do mill:icemen die or warden uitt-
gegeven aan de meest vernuftige vernietigingssystemen. Jo ziet de 
lobbies achter de schermen, je doorziet de pol:tieke argumentatjos 
om bepaalde bewapeningsprojekton erdoor to drukken an je voelt 
het proces waarhinnen de menselOke wil wordt uitgeschakeld en do 
,,mensolijke" inhreng wordt ge'61imineerd. Je krngt de niouliste 
Amerikaanso bewapeningsplannen ander ogen, die doorlopen tot in 
de 90-er jaren toe, die gehaseerd zUn op hot lnhalon von eon zgn. 
„aehterstand" ten opzichte van de Rusnen en om hen voorbi,j to kun-
nen streven tenoinde hen ekonomisch op do knie6n to kunnen dwingen. 

Jo heseft dat het systeem waarin Jo zit, gebaseerd is op de 
verkeerde uitgangspunten. EXn dat het eon waarheid voor zichzelf 
en eon doel in zichzolf ontwikkeld hoeft. Maar je beseft vooral, 
dat het systeem net zolang zal PlUvon voortbestaan als er mansen 
boreid blijven dit in stand to houdon 	Jo zou willon dat seder- 
eon, die op dit moment op de mawmoet-tenker zit, overboord sprang, 
mot ale gevolg dat doze tot stilstand zou icemen. En do andere mam-
moot-tenker, die vanuit hot oosten, minstens voort zou minderen en 
wellicht zeifs <6lc tot stilstand komon. Je merkt dat schoppen te-
gen de hinnonwand van de tenker niet helpt om do Rooms to veran-
deren. Of em de tenker tot stilstand to brengen. Jo besluit al-
leen op die gronden al, or; over boord te springen. Jo ontdokt de 
onvermijdeldRheid van de hereidheid tot het daadwerkol& gebruik 
van kernwapens on eonventionele wapens, Jo beseft, dat do heper-
kingen, die in ons hu!:tanitair oor'logorecht gesteld worden aan hot 
gebruik van militaire gewoldmiddelen op grove wuze wurdon overtre-
den. Jo went dat je aan de inset van wolk geweidsmiddel oak, Been 
onkolo medowerking kdn en mdg verlenon. Jo entdekt bovendien de 
wetter van de struktuele modomensolijkheid, de wetten van do mondi-
ale naastenliefdo, de wetter van do ochte vrede, do gorechtigheid 
en do samenwerking. En je we,t plotseling 5  dot, als Jo je werkolOk 
aan je officierseed wilt houdon, waarin je „Gehoorzaambeid aan do 
wetten" heht gozworen, je do krijgsmacht meet verlaten 

Jo heseft dat: je porsoonlOke verantweordelukhoid van je east, 
dat Jo je niet moor mist;, niet meer khn onderwerpen aa_n oen gezag, 
aan een systeem dat Jon opdraagt om je mode-mens, de natuur, het 
Leven on do tookomst tc vernietigen. 

Je heseft dat je niet moor door een onmenolOk systeem vbrdo-
digd wil worden, Laat otaan er zelf je akti eve bijdrage aan to 
leveren,., 

Dan rest or slechts (,ditt wog: 
WEIGENEN 

inaar Chi 11 0 Ok 	is 	t" A i. 

Gerrit 1..!c “e 
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Underwerp:  Deinonstratieve mars te 't Harde on 29 september 1984, 
rii;laeE: been. 

Met betrekking tot de op 29 september 1984 te houden demonstratieve 
mars to 't Harde teeen osslag van atootrwapens, verscheen op 	septem- 

her. 1984 onderstaand artikeltje in het Nieuwsblad van bet '..00rden, 

AMMO — De vredesgreep Anloo roc'pt 
bclnng 	op' um onterda tt.  20 sop,  j  
teeter roes to deco eon de anti•ataorommas 

't Horde. lnhohtingen .11in iC vorkrallon 
Id mammy Irina Nljenllois to toot. Da 
oredosgreep organ iseert op 25 september do 
mogoii,khoid veer het tenon van boultjes. 
Uroohures en folders aangnande vorschd• 
lende vreciesnIten. Geinteresseerden 1too 
nen hlervoar toreeht van 10.00 Lot .12.10 
nazi de I looldstraat 21 to text. 

De in het artikeltje genoemde 	 is identiek aan: 
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I.,ovsodions door ritioon maar in t.f? 5pnJen op dr,  v,irinon 	 . 
v;to 	 df? 	 (20-n, 	 ." 	 ' •,, 	 . 
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moor niirirlitien 	 zitten 

	

virii;r eons '''al renOomort 	 n 
vrIn de p;n:!i rnott3,:tn 7 5 'P. 

Do n'T."-'‘,..M,"")..(f..-or n'!Qt op. 	vi.h.trtor, het ocin 	 : 	n' 	 ' 
ttio eirt ort,00 

	

	„ro clic! :.)ne,! enpr, yld r5 r oftiti„.s.,..-.4 rd vai.it,i:riionto 
indoweg 0 vordi.t.ionen ono petsni'<t:-.." 
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Oa prniiressief. porspo'<tinf is ook hard nortig op 'le! 
in  R!!fr., h0:? 5‹On 

	

I-,riaridhartiniftan ontstaan. Voor r_t:o t.ttPtt-t, 	vro<te. 
zonder oorIoq, Er is ens ean 
or cr.m 

orc'n 	'.'ier,?. 1Pschaal 	onorondvest. isiS On  
AIs Pr 

IT" sOs overal res.pekt voor de. menii:onrontri...nn coo.- 
tract is '<omen to staan. 

onrrirThtvaardirje 0.%onernische verhOudiriOnn 7.iin 
ri.:irst en t?ron.tii-.t.o bedrelging voor do wereIdvtorte..to de 

krisis I-cornt deze onroc:Is.tvaardio- 
ko,d 	sohrii,nender on het Itcht. (-.7i.evoto,ori van de 	Oniaiat 	 Voer 

?tier:it:den 	fo','io'ttrtct on de 7.,, Mcfs groopen in do 	 -nn  
'anCen 	op c!,.".? Otitwit-tI<C,ntisianr.ten, 00- 	 dro,,,trott tiin. 	. 

	

voor de vrode is daft) oot< sneer (Ian tecjen gewnId 	it,taat ,so' 	 vorantv,:entrt , t 
ii-trit 	on'<ornen voor rio z,..va,kke oroe.pen on hot is 	Cm 

ookottion voor rechtvaardige ekonOmischri vothoudin-
oen. 

	

(toot zieh no tptivoortpeeId in N.:edertarid voor? to 	oodorzoe!< prt  ))r3t.;,,,!.:0. 
to.oenstei!ing tot de bezuIniginpoIitioi< die or 

'.oV,','ct 	,t_eoidsterreinen wordt gevoord, stoat de ver- 	striirt van 	 • - 
ho ■,..;:ng vr:NI PC uttgaven voor defenste.. On Icor:emend° 
intornation,to beAvapenIng brengt rio rri.or3eiikIleid tot eon 	 v,iotittrro nevoe71, 
derr.te wero'doodori, moor en sneer naderbii. Met, name de 	Oat oei...,eurt nu a' no vri::(!es'..lowenitiri 	 ttaottnit  
ontwit6cotino vri,n Moinere kernwapens rtIe met den per- 	ISO 	hoorterdctnt/oodeo cer,  
fokt-procirizo tec'nniok daar voor (imbrue< miiIn, do.iat do 	opyr!ao -- on in 	"Opt 
k anti; OP eon uit de band !open van nen !okaa! konfl:kt 	'S "5 zIch voor 	yordotn 	vt'is t'n 
tOonefoon, En de ontwikketing van nioui,ve vinpon-sys- 	inzet!, 
temen 	— wapons, satetIletvraprins, biolOgische on 
chemir3che ;''Opens — is eon verdere stan op ViC(i oaar do 
totate vornietiging, 

• • 
VredesI)ewooing 	

• , 
 

Do beviett2tno, voor vrede Zitt itch moeten ls0 von richten 
togen 	i<ocovrapens,ALLE l',ERNVIAPENS 	WERELD 

E,EGINNEN UIT NE:OERLAND "'f)On stogan dio 
praktiI:t; d'c;n!, to worden. Hot verzot 	zichOchICr!itooten 	ero.op et cti.i!rt 

	

togt2n ito vorrnen van beviaponing. Voorai tog'sn 	t“,.n :n nIk triova' door on ttI 	ttii-tttRt 

	

rna:;5averninfirj ■ngswapens. Do antierr?viapont)ewoomg, 	storrionon, 	 oon 

	

moot zich do t<ornende jaren in Nedoriand :'W'en richtem 	ben 	 ''so 	 ycy:,r 
op: 	 progreSsieve 

tie'; VOOP 	 < n rr . 	■?r, 

o intreAking van de Nednrlandse '.nsternming met het 

	

kiAVD-bes(uit tot flnancionno, produktio on p:aai,sing von 	fl II rtIt 	 hoo.rt 5519 	 • 

riti.ditiePange. ni:31rInd3rake.tto.:i 	Vilei61:.1,irr.ms: 	 Mye-Hilt-kg 	 cc's 
o cer•+ On‘1601- SV.1,1rP01,ijk 'nee' lf?r,:f'n de 	?'.... ,.-)neHnn van 	';f1Yorrin,1 

',..F-F.FiVi;!Per ■ "05 
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AANSTAAND!:: ZATERDAC, 	25 	 TN 'T 	r-') 7  ! 1‘..."R,  

crc: 
t!:enen 

Aanstaa.ncl'e zaterdaq is in 'tres7.ote-)ontr.7),tie 
v:n Je 	 E-ienals 	2eter(•.-1 

ocTc cen 'rote 	 Ongve,-,r 10.2OC menz- en 
vbrig jaar 

 
on eon c-iere'.i":.:e '5-r'pn 	besterberr., 

7\pen lieen 4solc•?a5:e't :n 	 mee 'n (-7, 2 	 7-Tet 
Ti' het begin wan (5.e':;(2 r2.k4,Y_QVC 	van seien, 	teen 

wapens 7,11, On 	 va7: 4.e 
bm in hei-  ler.)'en (-3,7) moeiT"ike 	 bver 	 . 
• te krijcen 	vob. 	bm 	lten zie, 	in het 1,. - 
g(.:r•er 	 2.ffr, / ('!.cs 

PT) (-2e sten '---_rngn we o-7). Er 	non 
sis![•!e toen etie 	:-“,01 ,ThLen *n h?!-. 7)nf'4Thr!):: 
N)), 7inweeen 	v-r(7er 	 t:Lfd 	het 7-7rn- 
waenver-zet in het 7.c--'r'" 
21 nover in Nnste7e. tot en !;et het .:est.raf,-2 worc'.en %,non 
• de,monstreren 	 9.70 
en.  do door de 	 te?en 
stuurder-s. 
000 we 	1q-e71 nns nirt 	 7-)t 	00 4 sebteer 
otter:‹m, 2S solt,:n 	 r.ee *n 	Ce)sre in )-i- 

form. En ?o moot. het bb7.-: wiT:'_on we e;-:t ,:"!? 
,,ir.pens in het 	 gevoen'. 
7n r t 3 	ç een 	 t 	r.'e 

ge0.embnse ,." wor,2t  
in;- boon moot wer,:fen 	er,..n 

• POEPiiN TEDF.PE 	(--)P 	 7Y. 'T 	TE 
=7-s7): 

7:'s) Ce:nnns.tratie 	 enn 
• On) 15:30 r_p_zr 
ronc5j6. Om 13,C'0._.= 	 c> t !:rt on  

Da;arna aen we naar 
Er :is eon sol,:aaen r,M, 	(1, 
=7, In 't 

an (*lie 	 'L 
7;"Q 	Th 
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WhAROM 41UN WE OIER'.'„?' 	 MILITAIRE DIKTATUUR? 

—vLndaag op de2egrote deMobstraOe '  ' 	 De legetleiding en sommige po- 

jn het Rader van de±:Vredeswee gericht 	litioi beweren, dat '-ii door 

tegen de kernraketten: v11nWij7001-', 
	 het dragon v.zn,het un1fol-11-, de 

weer de straat opgegaan, 	 .:'[: 	 ' ' 	 ,militaire diktatuur 	chf r u 
In uniform, omdat.: e faU *wilicr. 	 bretw,ien. "As .:e dit toesteat, 

mLakon, dat ook binned bet-legerRritisch dan is bet heR van de dam kunnen 

wordt gedacht over,Rernwapens.  en demon- 	rechtse . militairen ook voor weet 

streren in Uniform eon goed:middel 	 ik at de straat op" , is we de 

is om de zo tegengewerkte dtskussieH 	 reaktie.Ook helaas van enkele 

het leger over kernwapens aan to ' Ainkse politici, Zij ! die d 

litA)engelen. 	 ,, , 	 _... 	, 	 beweren, zetten,de wereld op z'n 

Zoals velen onderhand .wetenworden , 	 )cop Niet bun  kernwapens, rnaar '- 

-gij in one diensttijd direkt gekon- 	 one kritischE houding binnen .  

fronteerd met,de'kernwapentakenvap 	 het leger draegt bij tot vrede, 

bet leger. 	
- , , 	 Niet ons uniform, maur bun onderuo- 

	

ij moeten de "siteWacht"Jopen in 	 kratische praktijken doen denRen 

Hevelte, 't Harde,yolkeleh DUits2and.''  acn eon militiAire diktatuUr.  

Wi kunnen gedwongenwordenteleren 	 De soldaten dLe hier in uniform 

----' scjhieten met Nike- en Lance:atopm-: 	 demonstreren zijn niet deaenen 

raketten. Wij kunnenwordengetraind 	 die oefendraaiboeken samenstelen,'.  

in het leggen van 'e,toommijnen,en : 	 . 	 gericht teger de de vredesbeweginr„, 

zelfs in het afvurenHvanneutrobenti 	 Dat doen de (Jeneraels. Door t(i, 

granaten met bouwitserszoas-bier 	 demonstreren in uniform willen 

in ,' t Harde bijcla 'a9 afdeIing:yeld-7:: 	wil eenduid1ijk protest als 

>--- artillerie. Eehondedeel 'die oefent 	 militair baton doorklinken. 

met de nucleaire:Mil0 howi;itser '. ,: 	 Vrijheid van meningsuiting is 

wii krtjgen les Inhet voeren en 	 dearom ook in het leger van eorm 

overleven van  een beperktekernwapen- 	 belong om het"maken"  van "bevel 

oorlog, die volgens:,.Weinberger eon 	 is bevel"  mensen tegen Le  

half jeer moet kunnen duren Zowordt 	 Het leger is neohts en dat is 

ons voorgeschoteld.,dat odre we een ' 	 niet voor niets. 

paddestoel,zien, we,plat r  Opde,grond 	 , • 

moeten gaan liggen,:Na :90,Sekonden: -'' 	WAT HEBBEN WE BEREIKT? 

eer opstaan. Hot eon en ander„.Van ens 

afkloppen en weer'dopr,unn:enNechten,:, Tot nu toe is het enuge antoord 

Cynisme ten top enyzogenaamd.gerust 	 van de legerleiding en minister 

*-01.1eado 	 .  	 van Mierlo straffen,,,intimide7Ae 

Wil ',411en Piet Mee doen can daze kern- 	en.walvast maar starten met de 

wapenwaanzin daarothlopen we bier in :: 	voorbereiding voor de plaatsing 

uniform 
	

van de kruisraketten,En ondans ! 



'NUprOTGING 	• • 

Wijverdedigen one:oo)cDaarom'is er 
0.a het komitee ''HANDRN AP VAN DE 
VVDM",opgericht, waar'ook de vreder-
beweging in aktief is Haar eisen zijn 
•.,-Stopzetting,van de strafrechtvervol-
::ging tegen Steef.  Boot, Oskar van 
.Rijswijk en Peter van Wijk. 
7,0nafhankelijk onderzaek near het 

':optreden van de militaire autoriteiten 
aantasting vekbandsrechten. 

-Stop kriminalisering,van anti kern- , 
wapensoldaten. 
En,vooral is jullie steun onontheer-
lijk om in het legit bet ho')fd }Doyen 
water te houden, ook na 25 september, 

,Z•716• 	••■ 	 • 

'INTIMIDAT172, LEGERTRIpihO 

.Pe intimidatie gaat- „steeds:grOere 
vorMen aaphemen. 
Onlngs warden 5 (ex)AienstOich-- 

vt—Oordeeld tot een week Nieuwer-. 
t.---soldaten, aktieveVVDMersq  

slui0. Dit vanwege. hetUitdelen: 
van pamfletten:  waarindoehet.::: 
KSTX opgetoepen word om inTuni-
1!orm deel to nemenaap,de demon' 
stratie van 21 november!  Eerder 
waren zij_veroardeeldytot5 degen 
zwaar arrest, die 'ze or al Op: 
hebben zitten® Echter deauditeur 
militair, de aanklager,,, had her 
.geen vrede mee en inberpep 
gegaan. r,venals trauwensde-sol-
daten, die vonden ,datze:onte-
'echt gestraft werdpnEchter 
net Hoog Militair,Gereohtsho, 
e..00s partij your de aanklager. 
De zesde persoon in,kwestie, 
Jan van Heck, bestuurslid"in-die 

'd van de VVDM ende 'soldaten-- 
eker op 21 novembermag 2 

weken brommen in NieuWeralpis. 
HIj wordt gezien ale de leider en 
aanatichter. De klapper op de 
Yuurpill is wel de arrectatie 
van 4 VVDM besttfursledeneind- 
uni. Zij zouden "staatsgeheimen" 

hebben gelat. Na aanyallen pp 
individucle anti kernwapensol, 
daten was nu do VVDM.- aan de beri 
Inmlddels is duidelijk geworden, 
dat het bier gnat om eon duister 
•c.ipzetje Van de MilitaireThlichtih 
	

Betaling boetes, fonds; 
en Dienst. Zo verklaardeon1angs 	giro; 750479 
nog de kommandant van bet eerst.e' 

	
tnv penningmeester VVDM 

qanle Omdt, kol Stenger. bet 	onder vermelding; "ali3.itairemin 
• uniform" 

HOJEL, KAZERNIE 
. (;ROESIAAAN :394 	:117(83°)°3 	19.366 14: 	r 

' UTRECHT MitJj53 çJ2 

KOMITEESOLDATEM TEGEN. KERNWAPEMS. 
lange gracht 2, Maarsen00346576906W 

:030-43S7.8 • 

• BOND VOOR. DIE,NSTPLICHTTOFN 
2nstbvs10126, Amatercl6m, 

dot po1iticL hun mondNolhebben 
over de gewenste kernI4apendiskusie 
i.n het leger, kOmt daarnog steeds 
weinig van terecht.i*Hetopgefokte •-• 
'"kbudeoorlogsdenken"viani .ze steen 

Rim, isin*etjeger,  
ncloit weggewepst. Integendeel. 
Toch neemt het protestvan,s0daten 
tegen kernwapens toe Do angst 	' 
Voar 4-911,Vapens is velen malen 
grater dap de angst VoOrstraf,!en. 
Tat- nu ,top hebben +50 militairen 
de site geweigerd en nog een 
tiental zijn van de 
voerd., 

• hoard van de afdeling-waar de 
tekeningen "geatolen" zouden zijn, 
dat deteRepingen geen,enkel geheial 
karakter?hqbpn. Dit in tegenspraak 
met wat de ign. getuigendeskundigen 
:verklaarden Dat het biergaat om. 
eerl paging am het anti Rernwapen- 

 verzet en de VVDM to kriminaliseren •
wcirdt steeds duidelijker. 
Teg 	3 van de 4 bestuursleden 
wordt het proces voorbereid, w,elke 

--;waarschijnlijk in al;taber pleats 
;zalYvinden, Het is de legerleidino', 

gelegen om dit proces te 
•Hvtd,nnen, wil 2ii in hear op 	s1e.sn 

en yoorai Toa.het eeamaal.in gang 
4s:oezet goon gezichtsverlies lij en 

En Oak de hie aanwezige soldaten 
in uniform zullen,mits ze herkend 

''.warden door die gluipers van de 
• Militaire Inlichtigen Dienst, 
gestrafd warden, Voar,de'deelname 
aan de demanstratic in Rotterdam on 
4 September ji is de eerste soldeat 
aiweer bestraft. Hij kreeg 8 dagen 
•?„zwaar arrest, 

DAAROm; token de handtekeningenlijsten,1  

die rond gaan voot de verdediging van 
de 3 bestuursleden; stuur de'longens, 
die straks weer in do bak moeten en

t1ee  kaaa-tje of een bloemetje/. betaal 
can de boetes. 
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„Ik ben danlibnar, dot rnijn ouders mii indertiid gedwongen hebben O11 (IV 
middeIbulre school of CC mtl:cen."  
„Miin Icven is verknoeid., 011)112.1 miam ouders rnij tegen inijn 	CCC voor 0117 niet 
gesebikie opIeIding I!ebIcn ged \vorif4en te volgen."  'Iacht, in de I.!ier 	vom-I)„'d 
genuemde 	 mneht !mil in dieniit stann van Cell redelii:< doe: o; 1.111 
0nrede:::jIce 	 ::):,.utrorn IS 1)1(11 	macht, 0015 	nit 	zich in dwin,,,,„ 

sIecIlt of corrunc: :mar 	macht is \VCI vatImar voor eon:optic, 	zFin 
nrf,ptimenten om 	verdedigen, dot mticht een gm& .1,11( 	01nnrooI( Qin ;:iet 

'onige;ieercIc te betogcn, dm: milt:lit .en 	nuingelegenheid is. 
.Macht is een 	 utbstractie. Nierrinnd neerm: ooit 	‘v(nr. Wo.f. 

•• 	 toe'1 ening, 
r cm; 	 ,meierscbciiling. 

'• 	•' 
Haimcs de GI-..1 

De wo.arnerrin,,,  van mxIltsuitoefern 
in:•de 
vooroce

t:c 0001.  go(*..):,..,;;;?!,.„1,.,c:t er,.ne 
dat 	naor'i-i 	!i<2,i/en pp 

1 >?acht 	 Cr 
llTer 

• 17 1.illit.iCS 	 van: maebt 

ITttt ,1 

rnogemouit, 	m overeenstemining 
r , 1 . 	"c.r. 	CC een persoon 0• 

groen do gedragQ1'..ernotieven van anck- 
rev.  te beiperken. 	Macht. is be: be- 

.. selnikken. over gee!;'xiiike en/of fvsieke 
middelen, wriv.inee men anderen Kan 

101 ecn niet door herrLelf ge:“3- 
zeifs 	 gedrag, 

is Met ai;e 117 ':'10111) Cfenint; tc 

vnerIcen 

	

	 men,. 
inensen C4V1 kracht en 

•,,cd nimei:enen zonder iemand an- 
- ders .of anderen 	overheersen, 	Oil 
• i.iitoefenen 5 n 	en invlocci is ook 
• ebn 50011, ef;n- younl v,v1 	Het k 

macht over, innr mach,. tot. De 
. iwicholoog 	I :1011101 beef( in ziftt 

bock over de )',COs( voor (IC 	 dit 
onderscheid eons !lee: duideliik bcsehre-
yen: :: „Het ,,voord. „maebt"  bez.ft ecn 
dubbek betekenis. Het berukenc zowel 
CC 1(mwezighe1d van macht 	r iernand , 

vermoi.,,en 	Heill tC beheer.ten, 
annwezigheid vttn unacht over -tic!). 

ze11,. bet inocht.ig 7.011 10/ cen dao.d, het-
vermogen ;;I ,; lcundigheit: on .gnehikH 
heid, 	deze lagSte belfAcnic 111•C11 

'• !net overheersing te 	aken, maar brengt 
een ;,1310CStertiC11,11.?"  in (IC 7:11 Van creatief 

017(51!) van (111711 vermogcns.'"  
dunk, d -,11, dit onderscheid tussen .  

n1,10111 t.)7(C3' I'll 	tOt 

(III 	'e!,,L111 (.1ei(L.:0 	de verhhn- 
dIng van vrcdesbe\veging 	inachtsvor.: 
!ring. Fen vi.ednbe%veginr:.=„, 	toto;11 

• , r,lentloo, zon 	ziin, ;Lou 
inoc..;en ‘,or,Aeri 	rtehriiven. .j.on 

er ze!fs nie t inotwn. ziin, 
nel,em. men 	mach,. nit in de /in 

van it orm):,, ien 5':1n krocb.., 	invIoui.: 
t:oort.i .,.1. men 7! )17','!• noncurt 
van ;Indere ;:rociiten cri 
;y.),.;;:!-cari 	nie;, tv.rinv,en 0511 

nrebt over mi!. 	 o 
oortt:tirendill irii:n.gezieleId, y(,r 

dot 	haar telkens zie en 	 
iloor en 	die 	7.)' 

10(1,11 we: mocir.ig 
1.;:.;  deTnonstreert. Xi ;  

Me( machiloos.  
mocht over, inaar binnen bin; 
mov,eIiikbeden wel mackt tot 

met wit: we', mac:1,i. over '- 

Voor de vreciesbeweging, 	overii.,un ,, 
R'C'! iets meer .Ltan 	cen 

horen en z.orgen, 
wordt, komt n,;.ar 	ov

,
ert gin-g Z:;.een 

(IC mach, tds onio!ooii 	v:11ki ,e; 
invk‘ed, van cre.;:tief ,;:tebruik van 
vermogens In aaniner:;im; en ilk: 
streven 11721) 	als 
Zonder ze:1 onit tC sireven r;ir 
me van de maeht, dic ovel.  midik:t.-  
Ineschikt WTI tinderen IC 

degeliik :;erancleringen 	yeh- 
gen. 

OA. 	1112C11 t. en 
vrecesoevies7P- 
Vrecie en on.t.wa,,,cning is f.nict 
tend, rnumit!. ('Ilk een polirjece 
I - le( is (Ilt5 niet On'nehor)l-H,'-; (:)! 
NOOrd. 
WiCilt in de "151(  1 )  

torren van de   EvenoIs oo.. 
ot:riier cl;;A doers , 7.71 (ins t;OI-; een 
!le;:ievTgin.2, ;11v:oct: %v.:I :lull 	wi 

u, u1..;W‘v 
Ileeri;t 	enorme 
leite;i1k isiesta.viJe over tic vsecten 

enorme 
van vrede,t.,ewei.H..y: 



stolen otn do pojitieko soil tot ontwOo-
!ling goloolwaardig to makon door con- 

stappon tot-  verwijdering von 
Icci--.nwapens uit' Nederland en eon-on-
voorwoo.rde!iike afwijz:ng van nicuwe 
'.iernwapens in Nederland en Europa, 

Het - 1KV is hot duidoWkste voorbooki 
van eon ,,,.cd esbn,,,cgin,  die hewust ge-
kozen  hoof: voor machtsvorrnin. 

• i'vlacIttsvorming, ik herhaal het, niet in Go 
van van n aeht over, maar van inacht tot. 
Maar in de strUcturen van de politiehe 
machtsvorming heerst con 7.e!scre cigon-
wetteliNteid. Doops!2ezindon, Ouakers, 
Kork on Vrede ondorsteunon het II(V 
van harte, maar hohben toch wat moor 
vrnagtokens bib het bewandelen van do 
machtspolitieke wog. Word: op doze 
wog de geweld!oze navo!ging van Messi-
as !ems met •teveel op do achtergrond 
gectrongen? Is het rnikken 	eon grow 

• lanhan!,2, 11101 ver.veven met de verleiding 
Tpth het grow petal 1.)elangriiker te achten 

c.irt do diopte van do ev-n,'Iisolie mot;- 
vering? D C. van hot CDA heeit terecht 
voor velen peon bete!ionis moor orndat• 
doze C. is ttitgehold door gewenning aan, 
het voorrang goven aan machtspoliticke 
ov;n,,vegI ngen  omen do toctsmg van 
pnlitioke beslis.cingen, houion, sterne-
drag, aan do slogan !ler. VI* inoasts 
van aan de wog van bier. succor, 
Lava dit modoL van maohtsvonning door 
chistencn voor ohs 	eon waarschtr- 
wend when ziin! 

[ode re policieke parti; wordt govangen 
strikl orn haar ei gen voor,J,etaan. Als 

01011 Mot uiterst opep.ond is, word: het 
01idde1 voor do verwezerdi*H..,,, van bier.. 
.:, ogin ,;e!orOgratrinla, waarvg.)or de part!! 

opgcr:cht tolken,: vergeton abshostaans-
r00011 on de part i; ‘.vodt doe0 in zichzelf, 

Voorzover 1k het 1KV ken, ic men zich 
indordaad we! be,,vuct van no govaron van 
Ce eigenwotteled in cc struktpron 

an po'.itioke machtsvorming. Maar mon 
staat in be Pine van de striid. 
machton 	 orgv,ise.r.oP, as- 
',.ercampagnos wordep over 	' 	met 
eon zokere regelma-t 	Daarom 
is 	good, d•,;,. or ,.,ok 

vrodesbewo:,:inen 
dif:. M.:U11,4 ild)bCn 11101 00: vo!.')oudon, 
wanncor CO succossen uith!:iven. filet 
altijd oven bewust en zekor Hot ui,..2e-
werkt in eon theorie, hob'pen zo :ooh 
wee: van eon misschion n0,,?; ander mode'. 
van maeht. 

Hcrinncrint aan cen T1OPT 

',Indere soort macht 
De macht, 	bib vrode,;bowegingen 
!"iast, zo zagen we kan noot '.10 1100111 

inn, cite do 1.aaas 1011 spolon over anderen, 
tegen hull lId dwingend mor. 

en/of goesteliiko middokn, 	kan a2- 
166n 

 
pa an ow de macht on, do t1100;115- 

vorming in dientit van CP. dl..; 	0000t- 
durend goeorrigeerd door dO re,!isering 
van het,vredesvisiocn, • 
In de machtspolitieko stri.id is Ile; pitmrul- 
colilh 	de :riming van anderen wc:er 10 

gevon, soms Op het kari`;cature a1, op 

con 50111.0, die bestriidir,,,,., voro,cm:Ake- 
maar hegrip en comae: op. gorrek 

do pas aisniidt. Vredesowegin,;,en zott-
den iich or altild op ;nooten too!og 
I'll) de IllerlirT, van eon ;-.nder z(s IVOCO Ii' 

goven, dot die ander do: eon corrocto 
',orml.dor;ng acht van /Tht overtuiging. 
Da; zou eon konkretisorino, 	ti vol 

1.;.eide tot de nao.sto, oo!,, 	7.ou het soms 
arbrellk (1oon aan Kovcrigenc 11(001, 

goedkoop) suoccs, 
1.);t is eon simPe! voorl,00!d, maar hot  

verwi:st naar 	7.01100pe0Kin,.-,- men zou . 
,isoosc - van d<.' 

hor 1110(.0: ynn 

%%In 110 macht, <:::0 do ande,,. niet 
1110111 10701') 0011 

...),2e:d %Ir. 

door 7:;rt 	 (:(K! 
:S. 

verkondig.no, 
Ook 

a: ‘';',fl I101 0il0111 	aarIV.'(.•Z;',,, 

Amos, es;*:, 	 K.4,:Vde- 
ron Inc do tvo',.0.en van 
voistrekte 	 va!', do 0;:00,.;.en  

!wni ,;r11,1eht.. Do rnesa.ns,.• 
fling is dcomoedig, 'hook peel pocalo 

cooP !.uis!.or., van 	mos.:iaans(.• 

ill :311•0 	 fiat „ht" 
V.111 (Or! steror 'r dan 	men,er." 

Zo to(ry. 	,.tecos 	 oen 
af van eon Coc., die 7.;,-.1 

open ;,)..,..111 	al:stand 
ma.c.!.1t en dPi de7.e  
ill dOen 	 '1,̀ ,.'4,CAO'1....'n 

(!(.' 
V.5') monson ir d'Tnst van de 

denk, dot do herinnerim; 11100000 

beyond moot bYijvcn 	,.nspircrencf 
71111 in no vrcdostocwo,4'.r.g. 
en i01st 	 hot po'.'-y!.:!ce 
krachtonveld howeeg,t, 5oi,.1s tot . 0011 
a'ceso van 
ten  ',(„,;()en , 7,,,,ker tot cell 0.!1.1": 000y,!%0 

omgaan met rna,.. 

	

b et vl leiciCn tot wa 	wen :Ogetl r  

soccer als cnig 1,..V!teriurn, 	 
verterking van die 
waar 	vred,..s1<rant 
;.11:1.1- Var. 1701:., 
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Suss van IcTei 

Dezc zomer was iR in Pompei, tie stad 
die in de cerste CUM' von onzc jaartcl-
ling  door cen uithorsting van de Vesu-
vius bedo;ven wad older gloeiende 
lava en as; eon stad ook, die rinds 
tweehonderd ja;lr weer iiecl voorzich- 

• tig  blootgelegd worth. 13ij dot groat.- 
werlt stootte ,men op Isol klinkendc 
stih!cen steem die holten liet men 
vlirTen met vloeibaor.gips, toen dot 

• gestold was verwijderde, men wat ron- • 
done 	holten aan stern gezeten had 
en het gips Heck menseliike vorincn te 
hebberi-aanienomen. Ze liggen (Liar 
nu tcntoongesteld, die furen, die zon-
der oitzondering toner, hoe de inwo- 
net's. van Pomp6 in 	gruwelijk • 
ogenblik, door de alles vernietigende 
lavastroom verbijsterd, gedood wet'-
den. 

weten slit de litcrawur van die dagen, 
dot.' de .-inwoners van Poinpe'i gewaar-
seh u.  wd waren voor het dreigende ge-
vas:r, moor ze geloofden het nict. Her 

.:, was inrners 	ouizend jaar gocd 
gegaan, geslac'iv,op p.,es':acht was geborcn 
en• getogen 	 de v,..!cf. van de VeNuviuS, 

Via;:ir0111 "/.0lt i il dan nc,i low;  gaan? 

en daarom ',,,unnen•we dan door in 
r,e1 het dage'.iiks '.even van negentien 

een'Well ge.'eder, vo gen, inclusier: tIe gru7 
onverwacl.)te dood van jong  en '! 

, . oud, man en vrouw, vriie burger en s':naf. 
1.  • We hacicen op die ronfikiding  daar cep • 

a.u.dige girls, .ze vcrielde 1.?ociend, moor 
'vats',aand.c. 	die i4ipsii,,,,,uren gezeg s 
heCk is., voApmen clan n1i voorbij ge- 

ik door, .11 

Want.wii I,Oen 	 0? • 
eervulkaan 	 He is 

• geen, no.cuistrV,.e 	 C(in die 
opgebouwd is door 1001' 0, cen vulka.m-

'.- • vaP.(ato6m$oininen ei.i;,r;ino ten en 11(10 

•. Zook destiids Plinius over Pompci deed, 
,..-zal.er 	 isT WCrelci tlOg Cen 

versloggever zijn die he,, allemaal 
I!!!!! III' vevo;gen van die 

vtdkankehe 	 cen langz..ame 
gruW6t1 ke door sterk en er 

Woe end en Vs,"P 

- IC wordt weer opnieussi w(,)edenil en 
wanhop, dot 7.050 C'!? He: wi;- 

:en uir.ien not.. 
verziekt mcnsen 	niet 	.1..Irde 
waarop 77' woncn, 	III C, die 
en volier geprop,. w, 'rdt 00 exi).'osieven 
en hoe ze noi!, i,teeds !ardn1'sIys 	'0" 
;.;6)0ri dot 	explosieven 	t.tC- 

	

bijdral.;er, 	vr,,ie in de wc.-ei IC' 
beWAretl, IS SIIl t'r nict over uitu.e(!leh: 
raken, ()vet. die !,<:r:;enkrOnke: !V. 

vu,kanen opbouwt Ill het verurouvreil 
die niet gaan v..erken, vroeg  11! !7a;-. 
Vulkanen barsten immers uit, daar 
let vulkanen voor en ook man-made 
vo!lconen zuilen aon die we[ 1'!' ((CC'!!, 
vroeg  of !oat. 
Aileen al daarom 	ik roepen, moet 
Ps schrijven, moct ik 5101!!!! I'll tegen aY.c. 
kernWapens wao,r nok (Cr wei-e!d, oindat 
IC'! allemaal onemuig  vcei et-gem is c!..,,11 

WIC locale Vesuvius, Ak we zc 	not 
stukje Hi beetle do \\Trek{ uitwerken Pan 
net misschien nog  even duren err de horn 
barst;  don 7.0111!! 'de mensen dic na 
komen cr ;Ian gaan wennen, zc 
!CVen '(IS die mensen aan de voct van C'C 

ijitste! van „wey, ermee" Pars 
dan afst.ci wordrn maar uitstel van de 
uitbarsting  wordt gcen 	1,1,1 

dcs 	gruwelii.`<er 	zo'n - erfenis na 
lawn. 
He kernviapcns inoei.en . dus 	de 

• we/Tic; 
 

	

(!it CO 	beucit „CC' 
men nit Nederland": a:s overtuigd bent 

s,,offen ;11 hui‘C te H:bberi 

IOCh c.)05 !lie; iner,• ze '10 ;c  

	

cen 	 V667duCt? 

het westen 
•('II'. 	■:1"!) ,,,,!aN'zI. '!1!;':.■ hc!n 

Cl??! Ze 	 !,‘:!■2 	77 
h-11;11erS!,11. 	 V/t2 	 on!.; 

„noc.);,. !!!1,:cr", 	 z!.! 

,,o; :Hen, 	zmi 
/!'n, 

(2'12 	 VIII! 

':C .:11'.1'1',21,_011.1 ,1, "1'..1../J'1W:C!! 1:' 

inCr, e!`: 	Ze 

CI,!! 

7: 

v!Ter 
c! 

Ontier .20101 1!:r0 111/.!'11 1.'11 	12' 

1112'. 	1'. 	1 1:00:•1 	%%1.70111! 	"'1 0Ven- 

1ViC.101. n52iN 	1'2 

1.C:1 	5.)111.;' 	 •!121!'12 ,.  

'.1011": '11:111 	 ■.'011',0:1 /1' 01 5`,5. 

1.1, 	d.11 

vocr.. 	 -!...rnee!"i! 

:(711\%'.11)ells !•‘:('‘_': \Venni', 

,.11;1,C1T11 	 !cue!! 
inocht 
L1.11.1 Z1.1:.1.01 (...70 '1.1 

.5()11111'1, 	1,1;11 C 	 :!deitikin.. 
deren., em `!iet !,1,...c'rit0.1;er vim 
dal v ind it,-; nog 	t.")e 
1.1? 	CC?? van (.sriz,..i 

,.iiden"  0 	I CI 1 	Cdeukeil: 
%vas 	 );1,  

situalies waaraan 
a;(imni,v.in t..i ,..; 

001 I!? (IC' were!ci gekiYmen, dat. 	t.11,4 

/.0 !lit)et.er! 

, !, '!!!c ,t1 	 (SIC'! 

Ben 	non cir,elc? 

("If CLII z3! !ukktm? Phel) Sr pet'!) 
e! 

! czu., 
• 

!erv,*!. 
711  

inensen die me :.crt.yell 
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;n de vv-erc',d 

Dat is 	;:cnocr.2.„ 

Ze oc'ten.  
. 	• 

xorten goeu 

ook in miln. did 

WeeP Ht, 



geloof -zo'n steun voor ze is; want ik 
denk dan: dat geloof is sours ook cell 
knap lastige bagage, , , Want ernst ma- 

.met 	gelooi; met die weg' ,van 
lezus willen .vol 	 w gen, betekent steeds weer 
dwarsliggen, ook in de ogee -van velen 
dt('2 met rroj in de kerkbankcn zitten, Dat 

, • brengt me de one dag tot wanhoop, de 
andore dag ga ik twiifelen, Of het no gnat 
our het LC,T.O. of om Ms Thatcher of 
our president Reagan, ik ga me dan 
afvragen: ben ik nou gek of zijn zij het? 
Zij hebben toch net zo good als ik 
gehoord van de wiisheid Gods die 
dwaashcid is bij do mensen. WaaroM zijn 
we dan niet semen dwazen, waarom. 

• houden we her dan niet semen op de weg 
die leans ons is voorgegaen? 
ik heb cie twcede wereldoorlog . heel 
',must meegemaakt, ik beleefcle de be-
vrijding ;net eon gehalveerde familie, do 
endere hells was in Auswitsch vcrgast. 
Neen, dl weg van de lief& strict me 
bepaald Ho 	n t o 'net 	gesehreven, n1:1a!-  
1k 	ge:OVcri in on hopen on die 
van Jeans Messiac, want elle :Indere 
wegen barmen 	kwaad niet oil, da,, 
bewiist de monsengesehiedonis tot no too 
overduidolijk. We zitten :och na twee 
wermoor.ogen in doze eeuw nog en 
weer mot oorlogon, trot armocde, met 
racisme, ant:-semitisme on nog veel nicer 
kwaad. Eris dos geen ;Indere sveg, !ioldtt 
is Co. A-Ct, 
Van Us ., s Niemoiler help ik ge!cerd me in 
ledere nieuwe situatie of to wagon: 
zoo jezus 	zeggen? De een:te Wo0r- 
don van jeZUS waren, zo verhaalt ons do • 
evange l ist Lttkas: 	niet dat 
UCZig tract zijn met de dingon irons 
Vac:ers? Dearna !cacti we bijiio ovenge- 
listen wat 	we waren, die d:ngen 
de-Vador, loam we hoe ,IcaUS :)tensed
toreeht, tot iron recht bracht, hoc 
mensen die. goon doe': van even hadden 
evriidde !en R:ven, niet 	noon dour  

macht of kracht van geweld, rear doo:-  
liefde 
Natuurlii;c, dal Was eon dwaze rill tact 
van boz:g vita in de ogen van do wereY, 
fiat luau 	lang duren, dal macat 
eindigon eat con 	„ Wat zoo jeans 
daarvan gezegd hobben? Eli do cvange'io-
johanno, bozo!: we der, de lantste 
den van !eZtts aan dat 	waren: I-let is 
volbracht. Vervogens block die 
brachte dwaze WCt,,, de wet; ten !oven to 
zijn, gauge de 1,,00dsch:,p die Maria 
Magda ■ ona a!s eersto ncar do gemeente 
brceh.; 	eeft! 
Die ■.:oorgoe,ovon m'ar'ine van die !even-
do, werczame werkeliikheid, in do loop 
der. couwon ve:.der doorgegeven in de 
:evens van monsen. die Mot gemakkeliik 
pram 	'mien betaalden orsoor 
met hun !even, 	'aerie noun: -/c:Marte 
laron of hloetigotuigen heel Oat getulgo-
nis van wet liefde uticindellilt vermag 
Hudt de hoot) ut mil [evend, , al die 
;,:rootnn[cs van 
`-vii C.f0( 

Bronnen van hoop 
Soms 	het figuren nit hot verleden, 

of Norwich, eon kluizen:tar-
ster nit hot F.n,geland van do ‘it, crust: 
hear eel had twos vensters, hot Ono gal 
uttztcht op hot altaar in de ke;k, hot 
andere op do strait. Vanwege dat corste 
venster 	zij or voor ellen die 
kwarnen :tan dat tweeds venstor. Vanwe- 
go dat eerste venster hiold 'i.e 	all 
be 	all will be well, all manner 
things will be welI. 
Bronnen van hoop zie ik ook in ooze 
'dawn in mensen a1s Martin 1,,udler King 
on St-eve Biko en trier to vergeten Colin 

Wint'=r , • 211eilml gevickoze govekic-
naars, allemaal gestorven „,voor bun 
ti'd", tegoilik spring evende h000vo!lc 
tokens van ;oven, Colin Winter , 	was  
eon goede vriend, con vrese;iike d',vars-

per, 
 

daarom 	 eaten 
kerk in het 1.-inge:and van vendaag, maar 
eon op handen gedragen ,,Vader in God" 
van aljn zwarte NernibiC:rs, cen 'V.1!11 CiiO 
Verteerde 	',<a.,:rs die 	was vcor do 
onderdr-ukten, de rochtelozon. 

1k ben ver efc.edwcald van. do kernbewa-
pcning, maar :tie,. per Ont's!ttk. Vom  
S (2. f2 kembewepening her 'tieuws...e, 
het lactate, van wet ‘,.anitit hot Cv.Int!,e.:C 
niet 	1-Tot is ook• 	tot a.' too 
gruweliikste 	tegen Cdr ,amon:c- 
vitlg, total monsen, 	na.v (bibs 
':)reel en geHi.',,enis, ocn misdr:1! ..egen 
God ac IC. 
Danrom, cis is polooft dat hoc anders 
On anders 111001. 'Dogin io met do kern- 
\vapen; wog. to 	cstel dat MOrttCn 
iodereon hot dearmee ecas zou 
hob!.:+en we -dearvoor data tic tecHiscHo 
mogeliiVIedon? Doe toch: hoevce", 

voor flat a001-t reearch on 's 
-otHg?) 	ja:trmec 7i;n we 

'tot, want do tendons s Op (lit 
op 7.;:f1 best: be kern wepens do were.:.! 
llii '.Cis gunsto van eon hereto convent;o- 
n ol e 	 r,c. ben 
-.1 4,gedweak!, om 	Met nov, eons 
110t.!‘"1231 Ul[kOgell 	110 	\  

;1!)e cOM.TrIt ■ elleVi 

.V OCQ-1111i Oribeg■LMbAnr 35 V,U1,•Vey,C 

dirocte gewe',d, vanwege al het c)n,,,inC.- 
d;,g blood 

ik heel U toch Mot tt' ':Ierinnerert 

can de bee!den van de Fall-':ands, de 
bccl.den Vantiit de Libation, vanm,...e.,e n. 

indirecze gewe!d vrul l'!onger 
;tick, vatnve,,,,c !000:1 (`„It 110111' tot 

conv,:r.1-Jonc!c 
ref', re ■Ael,rech.,e w2rs,inder 

Die 	i s  your 	()()',s 

t aUe macht 
• n?recr. hoopt en ge:oo't dat. 

de were!d torecht, vr. 
• Lt or ;la do uitbaun:m, v i a,lte 

(tnrecht lift to bannen, moet ■ c wc.j. 

':)e,,j.nneu tao t.t;,t 	roach'. to 1-)e,-,en.,,te 
sc:Iriiven, to stemmen ter on de \vaanzin 
van do ;.-,CW:InCH, ,,,t,SWC00, ■ 

Woten cat zonder die dwa,Ishe;. ,,': 
wisheid do rtiintte not; niCt 

day;  not!, niot goloilCt. is, 

• die God on  Vad t,s r vat., ooze  

.'leer )cans Christus hccit 	Gust 
meogedcek'., en die Geost is bee' vrouwo-

(lie Goes: 50'110,'..t ruinv,e orn tC 

vortrooster, to verSte0:en allot- 	geen 

(110. V:IT1 !eVer. 	heel 

G00: doct ons wc,..e 
Wirt 	vrot , t‘ 

a,'s God oyOl• dC t".1,* 	111';nt:.: 
zicr! 

Ncen, 	 eAd; 
nic1. 	is 

bee:d v,m 
y:t 

7:te seal Cod (Ian 7:iort "ittlt tr? 1,<)Ott ,.ti't 
voov 11101 gecn zwancc:on nicer, 
,Hoe:-.2,scharen, goer, ;"trrfICil 1110_1-, 150, 

A.1t-de !.)otrgt• ,,,tenOOLt 	sac,- 
)cwonors, 
ogon, het '■ r110C J.,. 	n'o7-y,, 	 ! 
mensen temp van wo,.,!1..cwee ,.., 
70 gc.)cd ;11 God. 

Aileen cu daaroni 

ik roepen, moet 	schrijven, 

rno,t sternmen 

tezen allc•kernwapens waar ook 

ter wereld. 
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Brede basz.s-bewegIng  

De kerken die 
m 	m

sarrien 	!KV varrnen 
iNn 	eegcnoen in era proces. On 
iederr landeli;ke hiieenkonisr. van he ken-
ken dads 1977 heel: Net vraagy:uk van de 
kernbewapening 	 rid 
Tceld. Met de topren van di: kerken is 
een averleg  op 	,..•,e"corr,en, 	Ne- 
derlandse 	 Ke!-k 
eerste kerk ?ich otie:tio.)e;?!naig aqg,i- 
sproker, tetisn 	en ,i.,c4,-)ruilc van ken::- 
stagers. 	aok i.vaar men Lich nag  n:et 
zonder nea r irate: 	stilt over- 
heerst tar:: 	 er door one 
error in 	 ,;;.;Ten moeten t!,e- 
zet. hr 	ao!c 	i.e gensi.andi graepen is 

Hervornid Vredes')eroa: en he: 

	

wizen not n!leen 	:!.t.'cLiCkterl van 
het IK.V 	1»,iar verzeten zich 	e!"v 
'lee van eenydi,,,,,,2 
binn.en 	Nailer:: weer ceo 	voor- 
7.ichtigheld 	koi..) Lc 	die ale 
tegenstualysn 	Het ker;e:iik 
pastoraat k ciaarire nie!. gec':iend, Want 

no • is er beh,,it.te  
(a zaker. van ca a 

middenpos;tie rnov,e"ik. !let gait 

 is teen 

cram Net 	evan!,i,e1:sche 
vinden en vandaaruit soar-i 

cocker naar i)egaaftiVre 

Oak in de polities is weT (lei4eli0c Icts 
veranderd, Steeds duidelrser kornt-  in 
ver!cie7ingsk:Irapagnn 	 01) 

he vonrgrond 	Her, \V 
NOndi4enOten in de shrine 	paHjen, 
naar 	:k Nadir 	ped j \ en  ( .1 NA. ad 

word: Net in cite 	 stitch'; 
De \verke',i;k... 

worden ook 	 D1kaY- 
N -1 atlmet  en  net cri a hen he 	-allcs 

met lie: !KV eeris is, nmar 
Hchting  men werkt. 

Het be!an griikstc rcsultaac vanvuiaar 
carnpanc is, di: cen brede harl.s1)cwe- 
iging a ontqaan. 	r.10,1  is 
cell ilanta! c'!..0(1' Cie ki2i'ken 
1..ier3adsleden. 1--te; ',KV is ook 

n1CnSen 
kern, a" carmen he :em."ed.ci‘. we" 'ict 
',1art van de '...)ewegin,„;.•Daat-onlheen, 
cell irede 
ontst,in. Oudere vredesi.i,i-oenen 

vari 
heiss di: door di: ic:iirncg':c c' 

vrci 	

11•(•!,.. 

(Tr .  
haa":". is On 	is Net cen "-lee" 
her veri.C'iliinSe!, dat mtiscl.ri 
here: teN terIggencic' en VII r 	, H- 
vray,en rioi2; niet. eens isIt, •saiveis 
rang willen ;van doze zRak.Li die see 
pra lmiselle 	 7al rpcil :1! i.a; -te 
ool.;We . 3-all 
cur duo. vanut ;ler. 	to 	dine" 

voor 	sOmali. Ne anti-kertv,v2,oco l. --  
ondanks 

van ' lei ter;ciiideel, c.C.P. open 
,Ven 	verseliillcode 

Harry Zeldenrust 
. 	, 

Na 	"laar kampagne 
• 
. 	. 

Vi; f laar geleden startte het interkerke!ijk 
• Vredesberaac de kampagne tot verwijcie- 

ring, van oNe kern‘vapens van nederands grondgebied Toen 
 werd gezegd: 

. trekker 	jair nit voor err tocsmtiing  
ene. tmnt. Natuur!ii ./.13 n er nicer 
as het gait over vrede 	vaig- 

Icernbewaoening  wordt maar 
• ern tome van de iis",perg  xichtbaar. N'Inr 

we l is f.-1et 	dri‘t. in het vertrouwen or de 
•"<ernbewapening  as 	snort garantie' 
voor OnZe vei!igheid. het duide!iiks,.. 

....-Hzichtbaar wordt, hoc we ver5trikt ziin. 
•geraakt. in het. geweMsdenken. Na vhf 
air kunnen we OTIS -,t!vraen, 'vat rio 

eigen!iik.de resultaten grocers: 	Het 
_lancal Icernwapens is nog Met 

en we utter madden in net geveclIC!, 
over de p!aating  v,a 	kruii:raketten. 
Het !iikt we! a.'Nol 'le: 	maar 

.-.....pmgaat,• hoe we no ,tog, ern verdere 
tg,tbreiding  binnen de perken kunnen 
houden..Tock er urn i wat veranderd in • 
Vol air. • 

/yr ' 
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Onvapcninv., en gewe'dloosheid 

• --J 	 (),- 	 • 

ri dc 

r: 	 1c('`A 
a"ti;d: .1.1 Haar werk voarrang 

1-)1iinet. dv 
10 	V ;Ii: cen 

liclaleP, iva ince tiexieil 
C.001)1(,l'p.'!I 	 Vrei_ie 

iaren. 
t mm menm:n 	 St.d 

ook 	 gewc(.",!. 
••• 	A,1,1 	elle 	 55 e 

i.,ge,orvn aren• 

OnLk1Stldrlef,. 	,A- r!'..-en• 

yak des Verril;Hc'1, 

— 	 . _ 	 •  	
11 ,.!, van ":.- 
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scrkd tegen de kernwapens. Onvruchr- maar 	kart 	7.;.;;r1, 	tilt 	ooze 	felste 	vhand Ver,V.MV(.101-d 
are diskussies over sew vi wel ker. meest word 	vcrp':etterd”,Dat 	denken, 	dat !..!,..5.11 	561: 	V3,.1 	de 	g,etneens:..-.1,5,,r,e!Hkii,:,.:' • 

radika.51 	'video tot niers. cid& tor de afsehuwe'.nkcce verMet;g:n5:, 	• van, 	\\*, e  
A,In de ande, kin' 	teeft kerk  en  vrede de 	wcre!dgeschiedcnis, 	is 	ce 	y•or- zond.,,..5rs 	rechrvaorJ!,..,,en: .s,c55en 
rr.ickt wpro.:,eerc, a:s cen beweg;ng soot' sprong van 'net 	lascismc. 	De 'Cr:":: 	van nen 	5'.e 	onze 	5:ere5.. 	5.,e 
onr.v.iapenini!, 	en 	geweldloosheid. 11 tler 	kornen 	we 	hei,aas 	W::■25 ..ogronr! 

 
,5c0trae5: 	 • 

doen riot oto ndost be konrete aktie !lcc 
ulte:nc,..;n:;e 	senerp 	in 	bet 	oog 	to 

tegen, 	waar 	mensen 	vanuit 	eigen 	ver- 
meend 	zielve!I gerechtigd voe:en 

unwee, 
z.en 

1:,,unnen 	' ouc'.en, 	Kernwapens 	een om anderen op te 	o'r: re zyr. 
y,evo!g„ 	'Si' 	van de vanzel!sprekend- leder sno0,- v:in 	denkcn 	cu' ne 9:t."•:'•V,`(!'• 	/015'%T. 	 • 

eden v:m iet gewe.dsdenken, Ons LO"'•• 
!1;Cr. /,!5, (i MellSerl Clicaar op eels 

nivex.5 ,.‘*,:noorden. \Vaar dar toe 

hel)'.5en see in Vietnam gczien. Het 
doe! is tor:lje ontwapening en een ste!se: 
von soei,'A,  verdedlzing. 2vioar dot doe: 
kon ;Wee!: s:ans:'cwze bercikt 5\:orden, 
oindat 'net 	van een 	dere 
:mg von de m,:or,c'n.anni :. Dar houth nob 

do: we 	:5-oeren on aV:e niveaus 
?- c .t von ret ‘,:ewe!d terttr te dringen. 

Geweld at oic: 	 be t  

ar,o:trdt, 	coc M cia persnonne 
oct55 '0 	n,  de Qmenl.evingsver- 
banden. N;e5amr 	zeggen: ks ben 
:y.,ewe:L5.00s. OCT bust is steeds 
weer kritisck 	ewelandig 

!,.oc dx,;!,: c C5,...Imentevinz, 

dooewerk:. 

./V5 	p!.ohe;.■ rr o!p yo.nyir c(T, 

,.`VCrISOVC!";11::.'„:T:'_; 	 zim mut oe 
vraen van oorio!.; 	vrede. !net de idei'in 

ontwn!c7'-i!'•:1,e!lgewen:d'x)oslusid, dan 
beweeg 	voor:durend stucco revo!u- 
tic en aannass.!!5 ,,;. 	 denken is 
revolutionair; is 	z;:t "tic gambare den- 
ken en ooze ';a:neHeving!;vc.,rmen.op z'n 

• co. Zic dilorvoor ontre- :Indere de iden 
van Trt.3en5 fsonzenrochure SHen revo-
lutie zonder get.ve'.d s‘. \Hat.  we 1-, eginnen 
wC.1. 1iii 	!IIC:1,,C11, 70;1!ti• /C ieVCti 
werken en ge;oven. Dar vraagt aanpas-
sIng ;Ian de inensen en Been overval van 
be menses. Het ort:ste seat ons in be 
vredesbeweging ban overkomen, is, dot 
we vcrvalk:n in nieuwe vormen van 
viiandsdenken. Dot vi!andsdenken he-
glut al woo!: men teen heprip mecr heeft 
voor de seize V;1!: derlken van anderen. 
Natuuriiik kun je soms tereeht woedend 
worden over de (11.1111Crefl WaarOp men-
ten erondcr gehouden v,'orden, over de 
WHAC waarop onza'.ige proeessen, zoo's 
fsi)s'oorbeeid rondom kernenergie en psi-
Tieuvervni!ing, gewoon dnorgaan. We 

• kunnen ons wrecitn ongcrust maken over 
dv wiize wanrop men spreekt over NA-
Ta.verpliehtingen. Maar !men we net 
von militaircn en politici de nieuwe 
den maker), want dan doen We niers 
anders dan het systcem waor We Otis 

verzerten, bevestigen. 
'A at vijandsdenken is, dot kutirlerLwe 
lezen at niemand, minder don Ad Oil 
liter, 	)rag be cote bedrciging von 

de 'set cc in de samenzs.vehn..; von ;aim • 
en !•communisten, en schreef ove•r beide 
cii „Me.in Kampf": „Geen weg. mag te 
tnneHn,c, germ concesste te groot ''nor 

cc ' s he: eindrestiltadr doi5rvan 

vre<csoeweging 	1150C:,2!5 '11!!). 

(0 zover doort:-ekken, IJor 	meen, 
incCOt 	ook bi stew.; :Ian 1kt:es on,./.,t. 

steeds weer keel, zot.g,,,,,jd1,; •afvrox,en, itt 

er inderd',5d !i;een s000r !neer aanwezit?, 
van 	vern;ct igen ('l beschadigen 
van mensen. or 5n cc t;ra: roe zo: 
vrodeshandelen mensvriencied.k 15ande-
;en mocren 

\Vnarileid 
Er z:H eets aanta': kernwoorden, 	in 

het vredesden!cen abdci een !‘:!'cr.e ro, 
gesreeY. 	 eersi:e svoorb 

Voord'. M.5.15atma 
grote nadiu'K on 	waarheid, 555 in 

55;wo!ging van 'nem Ineten Troerne, 
Lanza del Vast() 	Martin Luther ',King. 
Gandhi rei V3(1 	 a:;cen 
n5aar ecn zoc!•rer sari 	waorheid... 
gelnorzoam ,, k5ehrs ,a,i de wdorheid. Zii 
a,leen is .1(.t voorwern von tniin 
ding. De woot- ed is voor 
en !..;cest. Net 0,a0: dan onk 

oncrcrscheiden van cen aantai forrnele 
waarhcden, maar ern de waariwid o!s de 
ceest'-,sc:5: 	v•-• 1 );imenu -  bonn, )(,' 

woorheid 1,:,ctekent,dat men zich afwendc 
van de wereki van !eugen ct5 bcdrog, 
hoorr hi i machtstnis:..1ruik cn gewe:d. 
Gandhi hick? ook in de ontmoeringcn 
met regenstanders.; Vagt 3.5n het spreken 
van de waarheid. 	wide 	Met 
laten verle ■ den tot de lcugen. Je!etrcr!iik 
50515 de 	 houden, dor is (fen 
kenmerk van de gewc!dloocheici. Her 
ler,;(.‘r van geweld.!ozeis heeft geen 
mc dienst nodig, 	vinden see •id 
Gandhi een grotc' bese'neiden. De 
s'oor de  waarheici cicic dos tot sekt-aro- 
me.  Wan t 	 \„.a-ark k.;(:!, 

onze zak, manr de waarheid }welt ons 
gegrepen, Ide mens rise,, 	st:5at to net 
kennels von de abso!tne waarheid, en 
juist daarom za!id ook gcen decinilieve 
oordelen over anderen kunnen 
1)aarop ondcr !neer is 7.iin seherpe 
zing vats de doodstraf gebase5rd, 
denk, dat itt sci woord wo.srheid lets zit 
vat ook be de vrcdc":'new5ging nu zi,Hr 
ter havre moet n(.5 mcn, Hoe 'i.,elangriik 
zaken ook ziin warrvoor ssm ons inzer-
ten, het :4;51 nooit mogen betekerien, ddt 
we het met de waarheid op ecn akknord- 
je Noien. De 	sehriiit d.e ander,: 
men,  ,i f , WO, 115(1: 	 l.h.".%',1,1!" 

hCid is de kr.-56st van de incest, 
nerste!:, 

Andere 1<riltVfiOrCiert 

ri.jr1 ,1r, CiCr 	 \L'OOld  

051!Vk:15 

\VI;•N 	1)5 	 1.1o():). 

dc:en 	Het ./.0fl5■ C,'!' 
'K'W!!, 

7 ■."5 

c'ett nietnve 
have a, dre,5-,.. 

:`■ 

Men. 	;(50(.'.0' 

(i;C 

al'a!!!!!,5:5. we. mei:. 

oevest!!..!!!!!!, ?In.! van '..)et..- ande 

'10 	 \•o" 

rraz \','a ., 	v;1.51 
ondersle 	kc,:n! 	;Ian' 

\voro,..inen d.er :1.1rd.t.! 
'1••• 

omit','. 
Gob 'net \\void. (,:teduk.!  
word.en. 

nierisioor \vees 
orne,any.: !net 

;5111:11 
vattHgen 

Veri.sen 

;:di .,,;ee'rireven, Gas 

ken n)et het 	in die oe5i,: 

(tat is ■ letz.e',!Lie 
!sekt.2:-!!!!!.• 

teoer z•ineni: ms van ci.! !.tves'!' • v:!" 

aan\vez.,,.!, is,!oe. 	 oo!s; •:••::• • • 

is er nos voor iedei• 
ver,in.derinl; van 'oii0nei.:55":, 	: • 

Over .5e: r,egri,;) 
s•'.e   51:tvoer.e.. 
riche!,  v()or Cc''. 
ol.5e5: !,',(6asee!,; 	 er.:•sO!!1./!. 1  

van i,vaarhe:, 

111;leht 	(s. 

dots cc' 	VA!`. 

Revoiiiiiie 

cen 	 ••••• 

anciere, van uen 	 • 

Kan 	 'oi5 (Ian 
oiksirdy!! 

(.i.e 'fin van 	 :i.',.ensc,!). 6, 
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a,, zie , referto 

b, 6 militairen in unifornl, waaroncler 

o, zi bijgevooLd prograrfaoa (bijlago A) 

3,, Voorval  

OD plaatu en datum voornoemd. '4erd do is pt 1 Gomoemde mars cohoadem.in de 
vorm van eom demonstratiove optocht 6‘ovolE,'d door eon openluohtbijbeMkomst -mar Qom aantal toosprakem rorden gehonden. 
Sprekers: zie bijiarre A 
Als stmApluA voor de no is ma rum beraad door ,do autoriteiten het Station plein voor he station It Harde aamGewezena  hderdoor wau or v,, w,, 12,, de route' Lccen 	 voorgoande marsel 
Door 

van uo 
olJoeton ,q)oanilnoerj, 

Er is naar schattini.; door 2500 1. 3000 monson 	isenomen man 	Mars/demo, Evemais voor'gaande jarem was het eon zoer L;evarierd gezeischap, Van able 

') door halen vat ;get van toepassing is 
vervolgbIndIen/ 

bijlag;:?(n) 

c_ 

zio vol-voic;bla.d. 2•, • 

ut Eel optrodeui 
van do militadre 

SO ri S -J - SZTJ,1Z-22r(34Vi'OJSill 
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grooperingen vermeld in 
het programLa waren vc:rtsgenwoordigers aanwezig. .. 

In de stoet werden diverse svandoeken tegen do kornbewapening meegevoerd. . Ook op and 
er° wijze (kleding, voorwerpen) word van 

de afkeuring blijkgegeve: Le verblaataing van de steot is zendel- ineidenten 1Tc2:1open (slechts op 66n 
pi:; wndon do r locale tocenstanders vier oicTon naar de sto; geworpen)

.  
In de stoet liepon ZC3 in 

uniform eeklede peroonenczee ( 5 in KL- en 1 in 
Klu-uhiform) die een spandook van het KSTK meovoorden (zie 

bijgovoei:Oe foto's) E6n van hen 11111111.- 77---- 	
heeft tijdons de bijoenkomot Ltan het 

_.. 
einde van de or hot woord ,csevoerd, waarbij de 

overige militairen roe?' het' podium met het 	ndock 
stondon opLesteld. :Doze toespraak is 

gedeeltelijk
• 

op de band opgenomen,sie bijlage 1. .De everige toospraken 
waren alloy, ,Jozenlij gorioht tot- en do kernbewaponing in het bijzonder tegen de opslag daarvan in 't harde. 

Op het terrein stonden stands en kraampjoe opLesteld waar in erote hoeveel Jon in. 	
tiemtl van de betreffende organisaAie/gToering  aa dan nie.  tegon botalihg verkrijgbaar was. All lot 

000rton buttons girigen e;rif van de hand (verzamelobject ?). 
TuBsen de toespraken 

worden protsstliederen ten gshore gebraoht. Omstreeks 17,00 uur hop do 2:auk ad, 

Hoewel er bij de bijeenkomst enige lieden togenleuzen on b;
7_:ledigende opmer kingen naar het publiek on do sprekers schreeuwden heGft dit niet tot inci7'

.  
denten geleid. 

Aan het begin van de mars vorscheen or:,eon vliegtaigje in be lac:it met eon,: 
sleep " Ook Rusland kernwapenvr_ij - OSL". bib vliegtaigje heeft gedurendo 
de Lehole demonetratie boven de botogers in 

do lueht goirkold. . eschouwinr, 

Hoewel aanvankelijk gevreesd word voor 
problemen i.v.m. het aanvangspunt 

en eon verwachto grotere opkomst bleek door tijdig ingrijpen het corste 
probleem to zijn opgelost door do Ita:ct evenal3 voorgaande malen te doom • • plaats 

Vanden bij hot station on de dear geplande werkzaamhsden aan do be-!: otmting spociaal i.v.m. 
de demonstratio enige trd ait to stollen. Op de',

,,Ei.  
wijzo word. vooxhomen dab de 

organisatoren need on protesteren tegen de afw* 
Sing door de C - Tonnetkazerne de parkeerplaats burgervoortuigen goleen eo

cc  de kazernekant van het station als aanvan6spunt beschikbaar to stellen. 
Het adntal deolnomors bleok niet groter to zijn 

don voorgaande jaren. Be-
overdreven. 
tichten in de media over 

eon masaale opkom3t (6000 - 10000) 7,ijn schromelij1 

he sonclusio d.a.z, is dab bolangstelling voor 
eon dergelijke demenstratie. niet in tosgenomen. Tons ileek 

ai t 
het vroodzams verlogP dab hot overgTOt( 

• 

del van de delnemor gocn aggressisve boomigen had, Do 1.
-rclingheid: van het KSTK on tooh vooral in uniform to dsmonstreren was overduidlijk.' 

Oproopen in de kazernos em doaa.'aan mos 
"1:(1en hobben Lesion de geringe op,-  .. homst (sleohts 6 militairen - de biding) goon succes gehad. 

, tL Adv.i.os 

U, Info nevondetn on diensten, 
o Toskomstigi) kerTiwapendlcausieVantibevon e.d. 

t2 hlijvon volgen. 

doortIoArl ;vat ftiOi van Coepaszing 

vervoc9b1,'3den, 

CI. 
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CI MELDING/RAPPORT (vervolgblad)) drie RN11 

OBJEKTUR : 

DOSSIEFINR: 

3W0v/82 

P1,-  C. 

1 Plc Ov volgt olltuikkolinen en coord locale 17,a.]:en 'oet 111 Ci.dot 
plaatselijke alrboritoi-i:en en 7C.;-!"."1; 	Reiarmt 'Aeld Office 
7:atherland5, 

2. Aan ae 1-Ina van (ht nOO(nfllh3 en ravarincen can die'h-ber in ao 
buurt 	25 se ,' onzo ve=achTren3-  tav (10 ritvoerim; wo:caen 
ceeven o.an KaoC (cal; -MC ell door 2±O Yh 7TC), 	(;i-to (cal LKA 
loon 111 ciao), 7ar. 71j alien 1inO if oo.k wel on (,,,an vrar.x:71, 
"Ge:%onte", Kar, Poi, hebben ook aoor von1 '.T =non voldoonae 

V' 1r1  om zelf met verschillende morliThheaen :(A:- oninc; to hollaon, 
e -  op.cler aanyijinc;e-n 	wij hior niet 	een II I( 	J1 
aan T;evon.f4-4 ), toreeht on nu bv al te otellen dal al F; 	deol- 
neent er ook rok2nin7 net li/7,en in 1:niforn raloution noel woreten.) 

21-8 (vD) doo?.? Ply C ver'z,ocht 0aanaacht voor 	r2 (etc) aeelllame 
en EevIl?,-.ad on waar 	 te. verehRffen. 
Donk hic.rbij ook aan overler,; met BYD, f;c2:7,5.en. aautal lanaelike 
orcanizatien en do internationale as-tw.)Tekero. 

4. Van 

 

loon interesse of 	 belinerdor 	't Ha-r'ao 
no rol .;aat spelen bij voorbereidin. 

111 

• . 

) 	 %vat 	V,311 tor,f)as:,ing is 

CI. 

3 	- 	- 8::1()Z,r/ - 220(17 071 236,1 

vefvolgIA,1,1,m. 
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-Onderstaande gegevens mogen MET') buiten LAMID/C1 kanalen warden verspreid. 

Overhandigd/ter kennis gebracht dd 	 aan 

door: 

Wed. -rop. y,a.I op 25 fo-oteme"' 19T2 ;'1e 0-0ejali3la;o )LflDi-JL'hOO.J!In,rC in 
"t Harde rend an 
Eiertee í a door het  o:;onia:-nond c;ooi'hd Idi j 13enW 	de zer, ,nt Elbu22g - 
can voromninz aanev-rajd croon:  not 1.,o:iden von der,e Corn 
In o ,::n bijenizot !et lie '6 	 Thdon 	 o02- 

dev,e laatte T.Q konnn 	 dat. het door cam 
geva=!,uele 	 11±±mt 22endm het ,.-,tation "t H7:.rde,dat :12 001110 PoOl'  
-gebyni17t 	 niet 	 wol7Thn i.v.m. reconotiwerk--  • 1 
2.,aamh1c::n a.an het oicll.p cod a !-Jtraterda. 
Hiei,bij is van politizijde gao cord da.t 	 laacle::3131accr,lent aan .„ 
de ovy.:knt van Pal ,-Itation hiervom.-  
Do burp- c- c 	van Eibu:::.J: he ft 	 di j,; 	 k=e:enecoandal 
-inn de Lt-g1 Tonn,Akarne 	 rliondc-3 te wor,-'1on 
d ,..,fenLJie in ,:iruik icc. 
Oak voor hid in do 	opneu,en van de Gi].af TLopnoi1 ccp;:ou 
a=mdo kazo=ocoman6ant ri,oeten vaLc2n. 
Hie:rtoe Ia door het orffani:,)el'enCI 	 c:•:on ve:,27,0&;•. bij de kernecolnda, 
van de l'A-Kol monnethanc,  in6.edi,anc:1.(r.7,5e lAjlaf:e) 
17Tior.toc heoft do ka7,-C dc,  Di C (.;elde.JiIand benade2!d.Dec 	 vopr, 
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Pip Ov) 
In 	1  code vowpaderi 	1:iet 

dit oak 
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dat uit 	 waxen toGen het vei7- 
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door: par: 
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Lien nie t vie :n 	,DeT.o iv vc.v cvvvz do RP en f e,.-vent • 
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doze 1-;;L:22 C=:1 on P 	 1:; het Lien 	 clee zone 
d orhalve vend civ Dr r::coilij',:hed on kunncn. 
Y:oLe or op wijzon civil: in iver o Lyentcn artil on het tc:ti on bet Hard o ilE; 
vortrokpunt wo.:f!d:t ciloomd ( 	 ) 
HP_txgmitNet comil,4 he oft de vcrw.cht5.-11 	t er ce) velvol;_(1 deeincmr:1 
io v, voc:cgaandc kecr. 

Dc d celrytellinnn van do 	jn 

Het d oorbeken van do bloken politick 
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.a tag. 

•••.‘nOrbericii4iii V  an 
liOnn

.
4rniars,• 	Op.z a terdag.  25 

m .rtaroe wordt genOu-•-  
den,:.Ziin in volle'gang. Het is voor de 
lk;nde.., keer, dat deze tweejaarlijkse 
mars 	

• 
ars Wordt georganiseerd: Gaston het 

IMge aantal:deelnemers de vorige maal 
en:,•• .cle • groat van de" vredesbeWeging 
Wordt'dit jaar eon grate toeloopyer- 
Wacht. 	, • 

De.  mars - worth. ondersteund''dor 
Verseltillende politieke. -  partijen en 
Vredesbewegingen.. Hit daze groepe-
ringen is can werkeomit6 opgerielit 
clat, beiast is met de organiSatie.- Een 
van. de voornaainste taken van het 
ebmite is het near button brengen van 
de doelstellingen van- de mars: 

- - het door broken an de blokkenpo-
/itiek; 

• 
- geen atoomtaken veer Orion on .• 

F16; 

- 't Horde kernwapenurij, ;Nederland 
kernwapenurij en Europa kernwa- . 
pozvrij. 

rilidenS de toeht, die van 14.00 tot 
16.00 our zal worden gehoudemIS Iaen 
manifestatie.,op het terrain Jolia'aa-
hdeve',kvaar ender anclere gespibken 
zaP,Worden door Vera Ebels (Tsjeello-
stitOkjje) namens.deyredesbeweging, 

een -Vertegenwoordige.i van liet -COMI 
SO-comit6 (Italia), Carlotta Lopez da 
Silva (Portugal) namens de Women 
International League for Peace imcl, 
Freedom en eon vertege.nwoordiger. 
.van de soldatenbeweging. 

Financiele.  ondersteuning worth 
gaarne tegemoet gezicn op gironum-
mar 3203579- t.n.v. penningmeester. 
Enc. Verdere infortnatie worth ver.: 
strekt op tel.: 05780-20888 of  fbatig-
I 623,1. 

• Z 2- 
'T HARDE - Op 25 septcrfiber 
wordt in de legerplaats 't Harde 
de tiende anti-atoombommars 
gehouden. Volgens bet organi-
satlepomite '1 Harde zijn de 
cloeistellingen van ne mars het 
doorloreken van de blokkenpoli-
tick, goon a toomtaken voor Ori-

. on en 1.■;p3 en 't Ho.rde kernwa-
penvrij;Nederland'kerriviapen:- ' 
vriJ; Europa kernwapenyAr,9p 
mars begint,,,Qp*reel&-16 
v an af stat1041-iarde. 

• • 

1 atoornbotn 
. 	

- 
	-4 

in t Harde  
• , 

't HALIDE - in de legerplaats 't. 
jlarde wordt op 25 September veer 
dd iiende keer de 'anti-atoombom-
mars' gehouden. Dit tweejaarlijkse 
evenement trek de voorgaande 
Iteir eon groot nantal deelnemera. 

. Gelet op de groel van de vredes--ht 
,weging verwachten de organisato- , 	-, 

ren dit jeer een nieuw record to 
bothen. .....    	rg•-•,4,." Sall 

De organisatle van de toeht is in-
middels in voile gang. De mars 
wordt ondereteund door diverse 
,politieko partneri en de vredes-er-
ganisaties. UR deze groeperingen is 

ia werkconalt6 geformeerd. • 	: 

., 
'Voorde mars zijn drie doelstel. 

r] linge opgesteld. De blokkenpoli-
tick moat worden doorbroken, de 
gevechtsvilegtulgen Orion en FiG 

atoomtaken geen atootaken to krijgen 
en de kernwapens moeten uit 't. 
Porde, Nederland en Europa 
verdwijnen, 
; 	

.- 1,,--,. ...  
Tildens de tocht zal eon minifersti-
tie worden gehouden op het terrein 
'Soliannahoeve. Sprekers zijn on-
der moor Vera Ebel. ult Tsjecho, 
Slowakije demons e 1/reclean-ewe; 
ging, eon vertegenwoordiger van 
het C051150-comite tilt Italic, Car- 
lotta Lopez 	van de orlini- 
iiitre-Wornen International League 
for Peace en Freedom en eon at , 1  ,-,,....4 

n o i 	p. de of te i'-ageq, 
1.1g. 	.. : 	t-..- ',.,-.. __• „_.,... 3 

De mars vel.- onotrekt o twee uor i  
venal' station 'I Harde en duurt tot 
clica 	:  .  vier 	.,, our. 

'  

/  

el 4-1  6, 

Voorbereiding • 
monstratierr ays 
voile gang 

't HARDE - Op initlatlef van de 
11f V•1{ern Epe  en de PST' adding  

pe.lieerde  worden opdit mo-
ment de voorbereidIngen getrof• 
fen voor de anti-atoornbem-mars 
't /Trude. De mars wordt dit jaar 
voor de tiende hoer gehouden. 

Het tweejaarlijks gebeuren zal 
deze keer plaatsvinden op 25 sep- 
(ember vanaf station 't Harde, de 
start is om 14.00 uur. De anti- 
atoombom-mars trok in 1980 zo'n 
6000 demonstranten, voor 1982 ver-
wacht men eon veelvoud van dat 
aantal. 

Met de voorbereidingen is eon 
breed samengesteld werkcomit6 
belast, de laden ervan zijn 
woonachtig  in de ire-io en-rie-F6-Fear 

JOT—a 	era eunen e org  
ties. 

• Ondersteuning  is al ontvangen 
van con groot aantal politieke par-
tijen en vredesorganisaties, to we-
ten. 

Pax Christi, 'Attie StrohalmrIn-
terkerkelijk Vredesberaa(1,,,Politte- 
ke Partij  Raclikalen, APacifistisch 
Socialistische Parti3 Vereniging  
Dienstweigeraars, Vrouwen voor 
Vrecie,Mensen tegen Kernwapens, 
Vredesopvoeding 	en 	Anti- 
Militarisme, oBond voor Dienst- 
plichtigen, Socialistische Partii  

x Soldaten  Jaen  Kernwanens, 
50+ers tegen kernwapens, Volk 
voor Vrede, iEvangelische Volts- 
partij, Necierlandse Organisatie 
voor Internationale Betrekkingen 
(NOVII3). 

De mars in 't Harde wordt ditjaar, 
gehouden onclecdoelStellinr,er,  
- 't  Harde kemwaerivrij - Neder-
laAncl keifiviaperiiropa kern, 
wapenvrij. 
- Doorbrcak de blokkenpolitiek. 
- Goen atoomtaken voor Orion en F 
16. • 
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geua 	atwijkingen van tfn melding dig: 
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1. ONDERWERP:  Anti-militarism 
a. Trefwoord:Alternatieve parade 
H. Plaats/Tijd:  Amsterdam, 271800 B aug 1987 

2. BPTROKKEN  PERSONEN: 
25 a 30 personen behorende o.a. tot REBEL 

Via Radio "Stad" werd 27/8/87 opgeroepen 
voor de alternatieve Parade waarvoor versa-
meld moest worden op Stationsplein bij Cen-
traal Station to Asd. Voigens verstaggeefster 
Radio "Stall" en A2/Nii, op dat moment bij 
'poorwegpol:itie te Asd, namen eery 25 a 30 
mannen en vrouwen met rode viaggen, sommigen 
met opschrift "Rebel" deel. Daarna ging de 
route via de Kalverstraat naar de Spuistraat 
waar gevestigd is het pand"VRANKRIJK". 
Er hebben Been andere activiteiten plaats-
gevonden clan het ultdelen van panflettem en 
discussies met omstanders, 

Ludiek gebeuren met Joel verkrijgen publici-
teit en steun bij de fietsdemonstratie naar 
Schiphol dd 290887. 
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CAPELLE AAN DE IJSSEL:  
- 25:augustumSingeling•• 

,van het. MTC.IDaS'e instantde 
regelt alie I\Merjkaanse. 
1egettransporten..in:Europa 

. 	• 	• 	. 
HAARLEM•29•..E.Wgu8tus'. 

fiets:Omot1-1.4Thaat. • 
Schiphol, .en'aansludtende, : . 
manifestatje..--. 
inTn,023-323792 

Ook zai. er;:op:.taj .van andere 
Pi_aatpc-ixn:in:Neder,land4cin 

Gionlingenli-aktAeoeVoerd 
wordentegan . REFORCER,_: 

voor 'meer inlichtingen en het: 
bestelen . van a_fiches, info 
krantehi do ditgebreide folder 
over REFORGER83,e:,d 	- 

Jandelik":Sekretariaat 
Es.doernbtra:at:IA: 

.te1foont 030-442122 

otora an't 

Zeker de heift van de 
Arnerikanen zal op Schiphol 
aankomen, Het grootste deel 
vertrekt daarna near Rotterdam 
om de vele scheepqladingen 
oprlogsmaterieel the dear 
aankomen nit to laden. Dot zal 
vervolgens 	met 	speciale: 
treinen naar. de Bondsrepubliek 
getransporteerd worden. Daar 
sullen 5 landen: 'cleNS, Groot, 
Brittanie, de BRD, Frankr-ijk 
en Nederland samen ,.78.000.i 
militairen leveren oth gezathen 
liik ta oefenen, 

in AMSTERDAM: 

- 29 augustus: 
Manifestatie op de  gam: 
aanvan4;. 11.00  
° Fietsdemonstrptie 	vanaf  de 
Dam near Schiphol-Oost: 
Vertrek:: 13.00 uUrj 

Afsluitend is  er alddar, 
een Piekna:Ck:, 
- 26-augustus:I. 

Info- en diSkussie-avond in 
Vrahlcrijk, 
20j)Obbi-, 
- Spandoeken worden in de 

stall opgeban4en. 

S C2-1-1 I PI-10L., 

SCHIPHOL:  
GEEN MiLIWJNE LUCHTHAEN!  

SChiphol neemt binnen de 
REFOROERoefeningen eon pelanT-
rijke pleats in. In t,ijden yan 
obrlpg of "toeneMende spannine 
zal er door militairen gebruik 
wOrden gemaakt :- van de 
aanwezige faciliteiten, het 
personeel, en de (burge. 
vliegtnigen Nederl'andis in 
tijden van "spanning" on 
"crisis" e.d. 	een springplank 
naarJlet front inj)uitsland.De 
lbchthaven Schiphol spaelt 
hierpij een belangrijke rol 
Op 29 augustus komen hier 
Amerikaanse troaperi aan die 

Ondthar.verder sullen redien. 
Personeel op Schiphol heeft in 
het verieden reeds arnatiga 
bezwaren geuit tegen dese 
tbenemenda militariserihg ::van 
de 	luchthaven.  

Amsterdam zullen ar attics 
warden ondernoMen tegen de 

aktivi-teiten 	op 
eon 

demonLnoileve 7icLAucliL I1d6L 

qohi0/161, 

1 	7 idrgr  

- Gedurende 	de 	 -_MftaIld 
september:,zullen::- er 

~tal

akties  worden gecirganiaeerd' 
dber•VrOUWan vborrede. 

- Vcor inlichtingen over 
alle aktiviteiten in AMst. er'-, 
dam: 
130NK: 0207649395:. 

en verder  

ROTTERpAM,:.30apgustus 
. -:Gr6te , manifestatje•tegen . 

- Elke dag:',,•pdc;:ket-lineS: in 
de haven bdj de gemildtari7 
seerde , havanoVarplagbedriiven, 
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Terwiji se zich in het 
rijice Weston geen rand 
weten met de enorme 
oversehotten groan, 
meik, boter , fruit en 
vlees, sterven in Af-
rika minoenen mensen 
van de honger. Terwin 
de wergild al tientallen 
keren vernietigd ken 
warden, wordt er nog 
janriijks I biljoen fl. 
1000000000000,-  
uitgegeven aan bows-
pening. Tertvij1 de steun 
can de becirijven sinds 
19'13 steeg van 2-  near 
10 miljard gulden per 
jeer, werden de uit -
keringen verlaagd of 
zelfs afgeschoft, Kepi-
talisme due: Altes voor 
de rijicen, voor de on-
dernemers. Wij willen 
socialist/le: De rijkdom-
men eerlijk verdelen. 
Wij willen een wereld 
die niet vol stoat met 
Iternraketten en gronci 

REAKT1E OP VRIJ EN 
VEILIG 

• 
ningbui 

in Ile1 Ii eweli 
op lij 1. Edn iefdc-.10 
ie Inc n sou 	et 1801itiì .  
nal z•  ii. Stet jc lit t; 
tai; 	in._ Den erait4 
wei o j ■ sqLtiten 

111(.1 ,c 	Ice 
CI, de tyrteld ,eg-g) le ,co • , 

. win. tjeakl- c-211 
RIM «)1.(.141D ,altieblie 1- vv  
son z  jn zcy.--,v,It'schillend. 
lionIji 	c nlnogeIik a rl 
al je 	ibi-,/. 	old en. it ani 
nrcerci ,ice vast , p 	gins 
is ma) li1,11j1rer gemd dinriL 
gorier/;elide° 'e 
Het ' Wel lvc lan  
dear dun over to 	act 

 en re ening, 	et etscjlar 
to hoiden, Mr or 	he Li 
verb() len is, 	a, it 	re 
je der verderiien vinci.ty EC?, 
veldel 	het •-21,tiet. Vrijcin'  

FO.!3 

dOn 1111.1118011 

sender gifvaten. 
Vrouwen an buitenlan-
tiers zijn niet de schuld 
van de knisis. REBEL 
vocht tegen fascistite, 
racisme en sexisme, vddr 
socialism°. Sacialisme 
krijgen we niet savior, 
niet door eons in de 
vier jeer op een link--  

partij to stemmen. 
Deer sullen we voor 
moeten vechten, grate 
akties an massale sta-
kingen veer moetert 
organiSeren. En niet 
alleen in Nederland, 
moan verspreid over de 
hele wergild, van lie-
land tot Nieutv Zee-
land an van de V.S. 
tot Japan. Daarom 
hebben we ons soli-
dair verklaard met de 
Vierde internationaie 
en de nederlandse of-
doling daarvan, de 
S.A.P. 

"vast" meg doers, want 
clan hoeft het niet silo-
kum. Dot paardemiddel 
"monogamic" duvet ons 
juist de grond In. 

Jet 

Het is vijf uun 's morgens 
in Delft. Eon voor den 
kwamen we bij een militnine 
Iteuringsgebouw. Twee 
mensen sloegen een ruitje 
in on openden het ream. 
Deanna slopen we het go-
boutv binnen, We waren 
nag Pen twee minuten 
binnen of...Aoacialarm. 
Wij van schrik weer near 
b [ten en later loch weer 
n ar binnen, want het 
w is eon openlipre ektie. 
Hit alarm mere! g-ewoon 

PDRESSEN 
Arnersfoort : Karin, 
Muurhuizen 201 c-19, 
033-14092 

Amsterdam; le J.v.d. 
Heydenstroat 04 sous. 
020- 769372 

Apeldoorn: Wilco, 
Schopenkamerestroot 47, 
050-663585 

Arnhem: Cris Rasing, 
lieeghstraat 1, Didam, 
08362- 21397 

Breda: Martin do Hoer, 
Ginnekenweg 251 a 

Brummen :Marcel, 
Coehoornsingel 3 c, 
Zutphen, 
05750-10644 en 418 

Den-Haag: Annet Menders, 
Daguerrestraat 60, 
070-458432 

Deventer: Ellen, 
Mecklenburgerstraat 
05700- 27749 

Eindhoven: Postbus 4195, 
040-125692 

afgesneden. Na deuren to 
hebben gebarrikadeerd, 
zijn we near de tweede 
verdieping gegean, wear 
we ons tegoed deden Den 
militaire brood en melk. 
Ook ontdekten we NATO -
stikkers, twee exemplaneat 
van de "Penthouse" on 
een book genaamd "Der 
Adler" in enge duitse 
sierletters. We hingen 
het spanclock (goon arena, 
geen cent, geen huis voor 
het leger!) op en e6n von 
ons ontedekte hoe de mi-
krofoon met box werkten. 
Dal ging due ook door het 
ream. 
Om half acht kwam er eon 
c'rouw arm die sodre se 
ons uit het room sag i13/1- 
gen er Vi3ndoOr ging. 

rninuten later stood 

Yr"-  

Groningen: Karel, 
Aquarnarlinstroot 195, 
050 - 717523 

Leeuwarden: 13azz, 
Pieter Langedijk 12, 
058-137863 

Nijmegen: Bep, 
Cantatestreat 93, 
000-771151 

Rotterdam: Boukelstlijk 149 u 
010-4254537 

Texel: Erik, 
Erinnalaan 8, Den-Burg, 
02220-3253 

Utrecht: Marko, 
Hoogravenseweg 125 b, 
030-894672 

Woensdrecht: Danny, 
Nieuweweg 23, Hoogerheide, 
01646-13117 

Rebeilegergroop: Ron Blom, 
Bebsloot 70, Boskoop, 
01727-7437 

Rebel landelijk: 
Sint Jacobsstraat 10-20, 
1012 NC Amsterdam, 
020- 250272 

en een busje met mare-
chaussee voor de deur. 
Ow vijf voor acht stapte 
de kit hot zeonje binnen, 
wear wij zaten. Dearvieor 
hebben we een half uur 
leuzen geschreeuwd en 
kwarnen en steeds !neer 
agcnten on jongens die 
gekeurd moesten worden, 
kijken. 
Toen we near buiten wen-
den gebracht, keken de 
jongens heel erg zielig. 
Maar ja, wet veil je, ge-
keurd warden op iliroshi-
ma-dag (6 augustus). 
Zoe uur later werden we 
weer vrijgelaien. 
Naar de keuning ben ik 
die deg niet meet geweest, 
al was ik zeker op tijet. 

Dam ,/ 

riarkte" 
/6-Q:11-  
tegen 
van 

pee 
Irr. 

ics 
tear 

Cinder het tussenkopje 
"poordenmiddel" in de vo-
rige krant stoat niet goer/ 
uitgelegd dot "alleen vrij 
en met een voste 	 nip 
eigenlijk helemeet ge—Q 
paardemiddel is. Be 	ico 
oar don AIDS, gest 	vele- 
te of phfeiffer tea 
ken zelfs grover zi 
Juist de nonce "mo 
is so verradelijk. 
binatio met de het 
mensen die sick 
AIDS proberen c 
en andere rechtse 
ons t 	top 
die ci 

COUlV,?11 blhven eisen iiet op 37 Mfg US - 
His holy' protest honer tepee lilt "p/on 
Dekker". ()eve pas opperichte orQani-
sie loot zien dot VrOLIWC11 extra de 
dupe reorders 0/s het regehingsvoorstel 
ivord( ccogenoracn. 	inickre ubor- 
ius, de pal en OnClere voorbehoedsmici-
cleten wonders dare Lilt her iickenforicie-
pokkei rjegooid. blonde veer Rebel 
hield een sketchle oat duidellik to ma-
ken iyat dit voor mciden pool bete/x- 
/70o. 1/POPSVeT1 11.31.T/C17 	rater`! 
.0.t.fr1 van 	VCOUWeflOrip:1;liSi3105 cn 
iefcso pori'firm, 
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INFO 	: 
	 Vert: 

,MELDING/NCNIMT 1) 
i) afvviikIn6P. van Nil rneIdinOdtg: 

1.,  OnderWerp; 
Mogelijke overeenkomst 
EIWA-12, 

2. Betrokken peroon: 

tus en dpi mil en schrViven'van een art in REBEL. 

Vborval; 
Betr heeft zich to Ermelo op deselfde wijze of mogelijk nog erger gemanif6steerd•- 
ale omschreven in het gedragsrapport van NB8/451. 
Broil noemdelietr velslagen idioot en or was met betr geen land to bezeilen,, 
Betr disfunetioneerde ale hulpheheerder en eea was aanleiding woor bron oin 
betr via de arts naar een psyeliater verbonden aan het MEAN to Utrecht. 
Doze kwam tot de conclUdie dat heir nodig onder psychiatrisohe behandeling 
gesteld meest worden. 
Bit werd aan betr vOorgesteld, mar betr weigerde dit pertinent. 
Hierop word betr op buitangewoon ver161 gezonden en betr waeht momenteel thuis 
Op afkeUring op grand van S5. 
Betr•ie so weinig op .zija 6d1 aanwezig geweest dat op de vraag Of betr zich 
"Theunie neeMda'gben antwoord ken worden verkregery. Betr reisde dagelijks 
op en near naar huis en :had geen vrienden of ke1nnissen binnen hoti  odl. 

4.  
5. hoc ,,  

t-loortalen ',vat nlvt1on.pa: 31.nc_1; 0- • 

cl. 
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lege 

aangeboden 

met Vet-Wijzing near: gedragsrraPP 

kennilinerrttng en Orn te behbuden 

0 ter aanvulling op tiw ddssier 

met verzoek na.te'thij 41 Rsiingbat o de i - de 	jla 	geneemde 
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voor deze, 

N.B Het 2 kemOla4r ken door u wOrdbn behdudOn. • 
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Net teri,g nit Nicaragua 
vertellen Lucien uit Nijme-
gen en Emile rid Deventer 
over hot bbuwen van sone-- 
len; de strijdbaarheid en 
gaStvrijheld van de men-
serV meat-  ook over de 

• problernen waarmee het 
land te karepen heeft. 
Zij gingen net de derde 
El 5ol-brigade mee, een 

• initiatief van de Jurigeren-
beweging verbonded met 
de_,FNV, het Nicaragua-
kornitee en de Berm en 
Houtbend PNV. Dit het 
verhaal biijkt dot de druk 
van , de kontra's onder lei-
ding van de V.S. een 
hoop kapot inaakt in de 
opbouw van de revolutie. 
Dus buitenlandse steun 
is nog steeds ontzettend 
befangrijk. 

"We_hebben een hole len-
ke tijd gelled in Nicara-
gua, Ieclereen ant bij een 
gezin in hot derp,. Jo 
word or meteen opgenomen 
als.fernielid. De nit:impugn-- 
anon hebben ook erg veal 
geduld met .je als je bij-
voorbeeld lets niet be-
grijpt. Na proberen je het 
den met handen en voeten 

duidelijk to waken. 
No hebben ens oak veal 
geholpcn mot de been van 
sehelen, Meer dan wet al-
leen 's morgues. Niceregu-
nnen werken V middags . 
niet Ito hobben dear erg 
veal steun van 01;0 want 
alley moest met de hand 
gedsten wet-den. 
We =este]; crock long 
weentort op materituil, went 
(bit is erg schearn in Nica-
ragua. No was or op eon 
gegeven moment goon grint 
moer. Dat hebben ereteen 
meal' nit steen geslagen. 
Dc school is nog ilia/ el% 
Er zitnog geen (Ink op, 
Of dat et' ooit op komt, 
ligt bi he ye ton t woorde - 
lijke in het dorp en bij he 
revving. 
De verdreven diktater, 
Somoza, had he revolutie 
ci zo'n beet je Zion . earike: 
men en zorgde et-veer dat 
al het liapitaal nit Nicara-
gua overgehevold word 
near endure tendon met 
name near be V.S. 
N tIe revolutie block det 
met het kapitual ook he 
afgestudeerde mensen war 
run Vertrokken. Nicaragua 
moest dus alles weer op- 

MAW 

• 
Poliliqka Iciizes is 	s t:raa t back' von 	aqua  
'Potrja Libra a inoaittl ' V IV j i•racle:Pkinci alit  ervah? 

• • 

decd., is 
hot veorliehteir van jonge-
ren. Zij proberen zoveol 
megelijii 'Jong-oven ti dionst 
to krijgrin. 
Vroegor mounter, v reirlv on 
,infleft 1110LI» taut-ken op 
kantoer. tlntrr no ivillen ze, 
zelf anti het front veChteii: 
Verde'' proheOrt cio:,tuven-
ttid zoveel mogelijit jonge 
ran to orgaitiseiMit'voor de 
koffie- on Piiteenpluk itt 

de gevaarliike gebieden. 
.iongoron, wel-ten cluar.  

don drio meander), but sold.  
Pit doze brigades komen 
reel: nicewe 

nieow opbouwen. 
Jo morkt veal van de our-
log. Militairen bepelo» lcot 
sirautheeld, Jonpens moo-
ten snide '94 itt dienst on 
hopaitIde regionon . mag je 
als buitonlender niet meet' 
in. Your de Nicarage erten 
is altos coat clii revolutie 
moebrengt. betel-  den do tijd 
van Somosa. No zijn herald 
tevechteri veer hun i'ovh- 
tulle. 	ditt veal 
iongeren Wet tin dat 	na 
hen opleiding de hergen 
ingrain en misschien ribeit 
Meer torug.komen.g.,ean or 
tech reel vrijwilligers het 
laggt' in. 
E.611 van de clinger die de 

	
Bop, Rebel Nijmegen 

Juventud Sandinista (JcingM 
	

Rebel Deventer 

:::::::c1.11:b  Atli   

.-.,:.:::.,':::.,:.,' 	:. 
4r it r „0.,  4pe ' •:, ". " ?. ,'-'■it''-'" '''' '' 

Die nog mocht denken dat:1:::: ton niet tenger den 38 tune 
or met de defensie top op ::i: per week to werk nrochten 
een redelijke basis to pra-,,,, worden gesteld, 
ten viol, moot van dat ,.-,:',;,,:: De vakbonden Icepten toe, 
dwaalspoor nu zijn terug-' ,.,:11,iegen :akkoord en baanin 
gekeerd. De dienstplicli- ,-::den de trieml van de wed- '. 
tige militairen werden doze  deverheging, zit* nic:t )t-2,-,.i 

comer weer eons op eeri .on: I:owner- end am d!-,:,  kbril i)en- 

beschofte wijze belazerd. 	,:satie. tIon had or earl 
Voor overwork krijgen sol-:' blind vorIrouvaln in,  ivallt - 
claten geen vrije dagen 	.::: schttwingen van radikalo 
meer, 	 tlit';,;_:b: groeporingen binnen de 

,, VVDN1 worcien in de wind :; 
, Nat is or gebeurd? in de :", geshigen.  

periode 1973-1976 is  er 	,:,., Pas in juli 1987 wonder) 
door de soldatenvekbond -',--. idle ogee goopenci ., De kein-.  
VV.Dill harde strijd grivoero pensatieregeling cc it'd inge-: 
om overwork g-ekompon- 	,:.•,:, troklion 'Lender dat dear ";-.:4 
scent to Icrijgen. Vooral A,- lets voor in de pleats km ate 
vanuit de basis wet-don op Verroostering nerd botweg 
vele plaatson manifest a-- , geweigerd. Er word slechts.  
ties an domonstraties go- 	geaegti dat er over doze .;. 
organiseercl. In 1976 ging 	zatilt nog v,, e1 eons gesiio- ,.... 
defensie uiteindelijk over- 	ken 'Non worden.  
stag en nerd con Pompon- 	lie soldaten merlon tilt niet.:  
satieregeling ingevoord. 	under de ;flag van' de 
Het doel van de militaire 	VVDIi word in 't Halide op 
top is een zo stark moge- J  25 augustus door twee- 8 
lijke oorlogsmachine te fa- driehonderd soldaten nit 
briceren, Door eats reveal 	13ussum, Stoenwijk, Nun- :.. 
aen vrije degen verliest 	speot, Wert.op en 't horde-' 
het leger volgens defensie gedeinonstreerd. °rider an- , 
aan gevechtskracht, Zeifs 	dare word du seldatenrne- 
hat kleine beetje vrije tijd nigte toegesprokerf door .. 
ctat door de soldaten was 

4  Paul 'rerkerr, outh-Voorzit-- , 
afgedwongen, was de la- jj tor:, die in de jilt-on zeven-.:,'.: 
gerleiding een down in 	tig,de grate aktieVoerder":::: 
het 00g. 	 v00,' do komponsaie. was 
Op een uiterst Stiffilne tea-5  Tegelijkertijd spande de .,:-":,:., 
nier hoeft defensie bit 	V \./DM een Itort geding ear, 
'vteltje weggencirkt'. In : 	tegon defensie. Cietracht ,„;:, 
986 in 1997 onhorhandel-' i wordt het wanbeloidiver 

de defensie loot do solda- ?' oordeelh te Philjgcn. Settle:-  
te,Valtbonden (InkIttsief de 	ten-  incoteri overwork in 
VVD.11) over de wecIde, Do vrije tijd golcomponseerd 
staatsseltreturis hield hen / krijgen. 	 ' 
eon weddeverhoging voor It Oak 51  is  he tlit ,>iRg rll=gm 
in veil veer het intrekken il tier, de sfrijd om he konl, -i 

I,  . work zeo•wordun verreos-ia te sc?Idaten -stompoil.eincle- 

van de itorspensatierege- .l pensatie zal dear.gatm. 
ling. Ilij heloofcie er veer-is Nietiwn qletk'r ,iin qp 	■ 
up lee to Mon dat ever-- .fl koinst. Do bijne tirgeritonip.,- 

1, ,,r0 en de militaire kern- ,„.....,: iiik'terug! 
,g4  innnclanten op to tog-gen 

t hienstplIc.1:;.ige adittei 	Theursis;,.-ieir i 
1r;

.i- t..-, i 
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Onderwerp: 	e (-1 11 '' 
Merking: ') 

Sectie veitigheid 

Classilicatio: -) dienstgehotm ass  

zeer-ge-hetm 

Cl-gegevens 
perseens2aken 

Achtereenvolgen 
naar: 

Hoofd 

Afdoening uiterlijk oo: 

I Ter behandeling 

V Ontv Verz A Par 

Ter kennisgeving 
- - — 

datum 	I I 

ntv 	Verz A ! Par 

Piv-hoold 

Secretaresse 
Dit stuk rnag aileen via 83.1 
aan de volgende behandelaar 
\Norden aangeboden. 
De ruimte hier onder vrijlaten 
voor aant. v40, (Le.,.sergetarit_ 

HOT-I 

HOT-11 

1-181/PHB1 

-B1.1 

-81.2 3 APR, 

-B1.3 

-81.4 

i-182/P1--182 

-B2.1 (PB) 

-82.2 (BIB) 
______________ 

-82.3 (B1V) 

-B2.4 (CB) 
_ 

HB3/PH83 

-83.1 

-B3.2 

-83.3 

-B3.4 

t-184/PHB4 

Retour 

3 6 

Retour 

VERWIJDERING 
- ZELES TIJDELIJK - 

VAN PEN STUK 
UIT EEN DOSSIER 

iS VE'RBODEN 

. _ 

Vernietioen in: I 
___  

) Doornalen wat niet van 	toepassing 
V - Volgorde behandelaars A 	Aantekening binnenzijde 

_ 	 _ 
Aantekeningen behandelaars 

aan ornme.z.ijde. 

D 

If 16375, 2e dr fjk 



Act. 	Par. 

rr. 

OPMERKINGEN BEHANDELAARS 



If 161 1 

dd  280388 	
OBJEKTNR 	C) ) 	OUSSiEF2NR: 

Oriderstaande gegeveris mogen N(ET) buiten LAMID/C1 kanalen worden verspreid. 

ovERziagT REBELL EDEN . 

I — 	Ape 16.cora 

Analsea 

Brumanen 

Nijmegent 

t‘A., Lt 

C 	(L. 

R - 	ttl 	/LI  

°(12 	eGf36,-_-6 	6t, 	1)%-> 4 	 QQ, 	t-, ri.(-31 -6 

 
t 	6, 	JL 	v 	Li 17 	 I 66 	

prr 
(). 

-( 	
le)") Vs/ 

C l 	
RAPPORT (bijbage bij fir 

Vr):th:OW 



i ITAIRE 

TANDIOACktir INLICHTINGEN DIENST /ki,„ 

Sectie Veiligheid 

Bur. 31-2 
's-Gravenhage, 02_02-1989 

Nummer 

Onderwerp : Rebel-lid en 	 Rebel lid 

BijIage 

U eangeboden 

met verwijzing near: 

0 ter kennisneming en orn te behouden 

0 ter aanvulling op LPN dossier 

k met verzoek on profielschets/gedragsrapport van de hieronder geneetnde 

personen , eaarhij tevens verzoek ore rsanvuliing persoona-

persoonsgegevens 

rederi iiailvraag: 	ZOO Rebel]. id aijrr - ai t repelijk nog in rnol-) . des tend 

.ogelijk identiek aan 	die als old stukje(s) 

schriirt voor Rebel 

Het Hoofd var de Sectie Veiligheid 

veer dear 

can: ply .0-051 CI-de t 

and .HB-I I. 

N.B. Hot 2t: onmolaay km dour a e'orden behoudon, 

;•; 



RNR 

0E3J NR 

63,04,01,128 	volgnr: 

69.04.06.190 

66,04.17.186 

NB 	6-03-1989 

NB 	oracr 	- 1:=;' 

451  CIDet 

C10(0): 

PLG 

DET : 

verz: 

only: 14-03-1989 

doc: 14413-1989 

, MINISTERIE VAN DEFENSII: 
LANDMACHT INLICHTINGEN DIENST (CO 
cl: 

fichecodeN 3812/C (18.132) 

If 113110,2e druk 

DOSSNR 

CI MELDING/RAPPORT 1) 
gees latwaRingen van In melding dig: 

Eval: BRmnen: 

ACIIE miD/KL/B 	 14-03-1989 

INFO 	 verzT 

1, Nebel-lid c.q. mogelijk Rebel lid. 

referte verzoek 81/48/89/C 

2,a Rebel-lid; 

b vrienden van persoon pt 2a: 
(1) 

(2 

3. De 3 genoemde personen waren tijdens de opleiding aan de SlOG negatief 
t.a.v, de militaire dienat.T.o.v, het kader was men vervelend/irritant. 

Zie bijlage 1-2-3 

4. Genoemde persoon in Uw brief B1/48/89/c is waarachijnlijk de persoon genoema 

in pt 2a. 

5, Advies: Nilitaire comandanten informeren d.t.v. 111 ClEet.levens pasfoto 

to verwerven door 111. 

kvt "5 1  onder7,oek instellen near genoemde personen. 

Plv Pig C NB: 	/,'Dif/673-  

P1 6; C NB: C 	c1 , 

- 

I)rioorhalen wat Iliet V211 tOOMSSing 

(7-101 _t(,) 

velvolgNad(aM 	goon 

bitlagnin) 	
3 

daze M/(5 naval 	  Madan 



NNN 

0E3JE:UNR 

DOSSICHNH• CI MELDING/RAPPORT (bijlage bij nr dd 6_0  

63.04001.128 

d027, 	 vun lo,pa,:smg 	 geen 

GI: 

U 16',12 2ed,r, 

Onderstaande gegevens molten MET') buiten LAMID/CI kanaien warden verspreid. 



e l : 

CI MELDING /RAPPORT (bijiage bij nr 

ANR 

OBJEKTNN 

DOSSIENNR• 

Onderstaande gegevens mogen N1ET') buiten LAMID/CI kanafen worden verspreid. 

Achtergrondinfornatie van dpi 	 zie pt 2b(1) 

dOorhaion wal OM van foevassing IS. 

vetvolgWacien go en 

bte ,Jcvi 

2(2;',54:6•4.5-07276P 

ABSO,%,'0 



dd 3 

SNP 

OGJEKTNFI 

DOSSIERNR: 6-03--1989 ) CI MELDING/RAPPORT (bijlage bij or 

if 16112 2.■ 

Onderstaande gegevens mogen NIET') buiten LAMID/CI kanalen worden verspreid. 

Achtergrondinformatie van dpi. 

1= 

viifvf:Iff blade, • 	geen 

biz ,an 	 Of S vii 

",:CA5-35-1.-(:+37276F 

1) dcorhaien via: me yin t 0023551,5 is 



ST 
AAN: HOOFD MID/KU 

Nr. 60.1131 
DATUM: 5 lebruard 1991.1 

Datum bericht 
: 1 Februari 1991 

Bran 

.Sc 

28.FLU'IsTI 	00'16534 

711 

/7. (S)  

onderwprp , 

Bijiagc: 1 

dc-or twee 

vm 	 i-,!nr.Cietten 

p:mBftt.ten moge 

al j dit. rapport. 



lie is geen 
loedvergieten waard 

omdat ze weigert near de Golf uitgezonden te worclen. Hun redenen 
zijn bondig samengevat "Olie is geen oorlog waard". 

De leans dat Nederlandse dienstpliclatigen bij oorlogsgeweld in de 
Golf betrokken taken wordt met de dag goter. Nederland is al aanwezig 
door middel van oorlogsschepen, stuurt twee eskadrons Patriots en een 
veldhospitaal naar Thrkije en zal munitie leveren. Politici hebben gesug-
gereerd dat een eskadron F-16's, genecakundige en genietroepen ge-
stuurd rnoeten warden. Hoewel er nu nog wordt gesproken dat dienst-
plichtigen alleen op vrijwillige basis naar de Golf kunncn warden ge-
stun rd, moet niet warden uitgesloten dat wanneer Nederlandse troepen 
mee zullen vechten, er oak dienstplichtigen gedwongen zullen warden. 

Nederian 	ktie teen 	cporfag 

Vele organisaties hebben rich verenigd in het Kfarnitee Anti Gold 
Oorlog (KAGO). Het KAGO nary het initiatief voor de dernonstratie 
op 15 december waaraan ongeveer 10.000 mensen deeLnamer.. Eon van 
de organisaties die in dit komitee aktief is, is de Rebel iegergroep. Zij 
zet rich ir, voor dienstplicbtigen die bezwaren hebben om in dew, oorlog 
mee te vechten of die aktief widen zijn in de anti-golfoorlogbeweging 
in Nederland. 

IN,aronv deze poriag? 

Er words gedacht dat de wes terse troepen er zitten om de demolcratie 
te verdedigen. Echter, de arabiese Staten die de Verenigde Staten daar 
verdedigen, zijn heiemaal Met demokraties_ Zij warden diktatoriaal 
Lestuard. Veel belangrijker is de zeggenschap over de olievoorraden in 
dit gebied. De a_merikaanse regering wit met steun van het westen 
absolute kontrole uitoefenen. 

Dit is een painflet van de Legergroep van Rebel. WO Je rne-er 
informatie, vul dan deze bon in en sttaur die op naar-: R2bet, 
Jacobsstrant 10-2.0, 1012 NC Amsterdam. 

wii: 

Sa1 en en d 	,is 0 Meer inform atie over de Rebel-Legergroep 
0 Lid warden van Rebel 
0 Een abonnement op de Rebel-Want (3 la-lake:11 voorum - 

mers). 
VecI landen hebben reeds militairen, waaronder dienstpiicbtigen 

(gedwongen) ge:stuurd. Voorb=iden zijn Spanje, Griekenland en oak 
Nederland_ Op de nederlandse oorlogsschepen vaart eel). klein aantal 
dien.stplichtigen mee. Veien hebben reeds ingezien dat deze oorlog hun 
oorlog Hitt is. Een nederlandse dienstplichtige heeft reeds geweigerd. 
Dolt iu andere landen verzet gerezen. Zo verklaarden griekse dienst-
plichtigen op 3 septer .ber in Atbene naar aanleiding van het vertrek 
van een grieks fregat naar de Go if: "De betrokkealaeid van Griekenland 
bij de Golfkrisis is een hron van ernstig gevaar. Als griekse soldaten zijn 
wij niet bereid noch verplicbt ons 'even te wagen ter bewailing van de 
grote oliejongens en bun vuile dollars". Terry Jones, een 23-jarige 
marineman uit Adelaide, Australie, deserteerde_ Korporaal Jeff Pater-
son van het US Marine Corps vroeg de status van gewetenabemaarde 
aan. Reserviste Stephanie Atkinson riskeert een jaar gevangeniastraf, 

Naam. 	  
Acires. 	  
Postkociciplaats• 	  



WERKBLAD VLIEGER - B 

Datum pl. : 19 	0 Eerdere pl. 	Periode :   tot 

Funktie 	 Funktienr : 	 SC Otas : 	SC DaadW. 

Adres 	 Postcode : 

Wpl 	 Opleiding: 	  

Burg.staat: ongeh / geh / gesch / samenw 	Gezin : M / V / Kinderen 

Naam partner 	 Geb.datum : 	19 

Nationaliteit: : 1. 	 2 

Doss.nr: 	/VF 1 

Cio(o) 	ilg._ /aZt  

Naam : 41111111"11111 	  Vrl, :a__ 	Geslacht :tM2iV 

Rnr 	11111111111V 	Durgernr. :   Schaal 

:Categoric : BerT / Kvv / TS / Burger 	Oorspr. nationaliteit : 

Eenheid 	S9B / 102 / KA7C0 H. / ONK 	SMID Vi / VOC EOV 	VOC 53 

Van : 	 Pig O Dossier aanw. 	Nr. 

O Vervoer- : Sport   Merk   Type : 	 
middel  

Kleur 	 Kent. : 	 

O Politie : Terzake : 	  Bron : 

Datum 	19 	0 Recidive 	0 	 

O Justitie : Terzake :     Bron : 	  

	

_..I. D/DJR-- 	: Terzake : BIT/ 	-1) t/Cird A ; .- l',-C`'./LBr on : 	  

Datum 	 19 

	

. r t 	Datum Datum 	 19 

O AJJG 	Reizen / Contacten / (Denk-)sport 

O Kwetsbaarheden : Drank / Drugs / Gokken / Sex / Tel / Fin / 

O Comagter 	0 Zendamateur 	0 

O Betrokken bij Vh-inc. betreffende 	Doc / Mat / Pers 	Ops / 

0 

qijzonderheden 



Naarn 

Voorn. 

Geb.pi.da. 

Adres 

Ann 

Rang: 
Li 

Odl. 
Kaz.pl. 

Categorie 
Beroepfbijz.heden: 

Lid: 
Lid: 

KV: 
GV: 

50 89 	 204 - Zuid 
betr is contact•ersoon van REBEL Winterswi'k. 

• :0 • 	a.. m 	 el.  •• 	•ii-u• 	 •fl . Hij riPM07-1Str'PPrdP MPt  - • 	• . ^-41 • 

40 • •- 	
Os 0 	41-S •. 	 WV • .^bi,j  0  

vrij Anarchistisch bekend,  



f 16325. 2e drtA 

se~'-.1101MINIMIXIIIMINSIMENC- ACIPANIMPAr 1M1 

'0111111111MMI MEI 
Merking: 

Ondervverp: 

Sectie veiligheid 

Classificatie: 6) dierrstgefte-im 
confidentieel 
geheira-
ze-e-r--gehem 

Cl-gegevens 
pe4see-n-s-z-aken 

' 	. 

	

i.1 ur-tg 	, 	ti <tut-kk-0 	.--)C---) 

	

Ter behandeling 	 1 	Ter kennt - - 	- 
Ardoening uiterlijk op: 

Achtereenvolgend 
naar: V 

datum 

A Par A 

datum 	' 

A Par Only Verz Ontv Verz 

Hoofd 
I 

Dit stuk mag alleen via B3.1 
aan de volgende behandelaar 
worden aangeboden. 
De ruimte hier onder vripaten 
voor aant. van de secretarie, 

Plv-hoofd 

Secretaresse 
--r 

HOT-I 
rETS5T.'S7Fcl.711 

Se VEIL._ HO T-II 

HB1/PHB1 

ori 

lit4 	• /t6c6) C 

iS- JUL 	1987 -B1.1 

-B1,2 / ii ---------/  

/a. a..? / 

KOS 

.2 /R-3 

-B1,3 

-B1,4 

HB2/PH82 

-82.1 (PB) 

-82.2 (BIB) 

-82.3 (81V) 

-B2.4 (CB) 

H83/PH83 

___ 
-83.1 

-83,2 
____ 

VERWIJDERING 
- ZELFS TUDELIJK - 

VAN EEN STUK 
UIT EEN DOSSIER 

O IS VERBDEN 

-83,3 

-B3.4 
________ _ 

H8/4/PH8/1 
- 

I_________ ,. 	._ 

... 

I 

_ 

__  . _ 

i 

_ 

___L 
Retour 
_ 	- 
Reform Vernietigen in: 

___ 

') Dooriminn wet nioir ;on inapassgina 
V ~ Volgorde behancielaars A = Aantekening binnenzijde 

Aantekeningen behandeiaars 

aan orni-nezijr_le. 

;;O.E35,3.-^5nOF 



OPMERKINGEN BEHANDELAARS 



ficnecode(s) 

don 

, 

i/7//{7_ INFO vet7, ve rr 

Only 

C10(0): 	r,verz: 

PLO 1 cs, V 	only: 

DEr : 

MINISTERIE VAN DEFENSIE 

LANDMACHT INLICHTINGEN DIENST (CI) 
cis 

\ 

n 

t 0 3 !,::!f 	-PttR 

A N H 

CI MELDING/RAPPORT I) 

Teen :1 afwijkingen van In molding dtg. 

Eva1 8ronnen 

mrt 

vervolt,,btad(en) 

bittago(n) 

deze 0/fl bevat . 	 Warrt- 

30 ft 5 • I • 8508:32 

•r• 

vOIgnr. 

i
t1J NR . 

DOSSNP 

AC TIE vetz, 



Pa. 

Personen welke werden onderkend: 

154/0/449/87/conf 

 

11 1 E:1 	:e dru', 

CI MELDING/RAPPORT (vervolgLiad)' 

bij Melding/Rapport') 

bij Bijlage nr') 

RN R 

OSJEKTNF 

DOSSIER NR 

 

met dit vtg werden goederen vervoerd t.b.v. 
een VERELDWINXEL nit Friesland. 

Er waren een drietal atanda ingericht; 
1. de STAN-WIRIO net o.aa vredesvlaggn on bemand door de me men 

iedere eerste rnaandag van de maand aanwezig zijn. 
20 REBEL-Groningen wacrin o.a. een aantal pamfletten van net SAP 

en Doe niet mee can vioensdrecht. 
5. WERELDIdIAEL wear o.ao koffie verkocht werd. 

C b 9 - If - i3,15:7(37 423053 	2351 



Rnr.: 

Rang: 

Lid: 

Lid: 

KV : 

GV : 

061.: 

Kaz.pl.: 

Categorie: 

Beroep/bijz.heden: 
______ _ 

L30387 , 	Plg.0v B 	. 	nam deel aan het Landeliik Over1____eg_y_ail de_lBSSgroapen tegaa_KariagewP1d_en. milit_ar.j.me" 
_ _ _ _ _ _ "n~ PoolcincP1" tP Steanwijk, dd-: 	T7-03.87. _fin__het_caf,=,  

1 
Zi-e-Gd4r,-K-aair-t, Lanfclij-k-eve-n - 

_2:20487 ! 	2297/1345 	Plg.Ov. Betr. nam deel aan de maandelijkse blokkade van de basis Havelterberg i  dd: 060487 

_ __________ _ _ 	_ _ _ 
0o0587 ________ 

2349/1345 	Plg.0v. 
_ _ . _ _ _ 	___ 

Betr. nam deel aan de maandelijkse blokkade van de basis Havelterberg, dd: 040587 
______ ___ 	 _ 	 . 

050687 
______ 	_____ ___ 	_ 	 _ 

j 2441 Betr. is info-adres voor de demonstratie Havelterberg 90 de-landaijka_actiadag_27-juni 1 907  
__  

1 
--- 	

_ 

02068/ ,  , 1 	2430/1345 	Plg.0v, 
— 

etr 	nam rieP 	7,an ria_blokkade_va 	'.Q...1___b.a&i.ss_Havelt_e. 	-g_dd.:___01.1_06a7------i-s---hi-ev-b44-aan-gehou4en- 

i u' m 	liet PrtPv_oegd_betedea va.p-bet-Qbj-ac-t--- 

50687 
____ 

_____ 

it.:;-.  _! WI 

____ 

____ 

_ _ _ 

2557 	Plg.N. Betr. is bij c.o. 	tijdens de demonstratie NORG-VEENHUIZEN herkend, 	dd: 	13 juni 1987 	_  

i 	 . 

Nieuwsbrief Bonk. 

Zie Odw.-Kaart . 

- 	-- 	-- 

_ 

, 

Betr. wordt in bran vermeld aIs BONK regiokontakt 

_ _ 

1 _ . 	_ 	_ _______ 	_ 	_ 	_ . _ 	_ 	.._ 	 _ _ 	____ 	_ __ 	 _ 

__ 	 _ 	_ 	 __ 	_ 	_ . 	 __ 	. 	_ 

_ 	 . 	_ 	_ 	_ 	_ 	____ 	_ 	_ 	, 	 _ 	_ 	. 	 _ 	_ 
____ 

- 	- 

_ 

___ 

1 
_., -- 	- - 	. 

_ 	. 	_ _ 

, _ 

4- _ 
, _____________ 	 _____ _______-- i ___ 

___ 

____ ______ _______ _ 

_ 	______ 

	__  -__ __ 
__, 	___ 



De organisatie mil met de actiedag op 27 juni duidelijk maken dat het verzet tegen kruisraketten en kernwapens door moot 

LANDELDKE ACTIE-DAG 27 Junk 1987 Volgnummer 

   

Bron: "DE VOLKSKRANT", dd: 27 mei 1987 

• nederlandse Vredesbeweging mag zich niet afhankelijk maken van de inschikkelijkheid van de supermachten. Se most eigen 

• 	

en stellen. Naast een vasthouden man eenzijdige ontwapening most er een actieperspectief warden ontmikkled dab de 

Nderlandse bevolking weer inspireert tot een breeed een verdergaand verzet. 
** 

Het BIVAK 	sal zich daarom in de toekomst niet alleen richten op het voorkomen van de plaatsing van kruisraketten in 

Wc)orsdrecht. Net sal ook acties voeren tegen andere bases waar kernwapens zijn opgeslagen. Dot uitgangspunt zal warden 

Fr;realiseerd door middel van een blokkade van zes militaire bases op 27 juni van dit jaar. 
** 

• BIVAK 	wil voorkomen dat de vredesbeweging insiaapt op het moment dat wordt afgezien van plaatsing van kruisraketten 

in :(:)ensdrecht. Daarom wordt de toekomst van een sterke vredesbeweging gezien in een verbreding van de acties. " Het Ri 
cc 

wil niet net als het Komitee Kernwapens Nee (KKN) 	de achterban in de steek laten. We sullen activiteiten ontwikkelen 
** 

di (3 de kernen de mogelijk geven om bezig te blijven"; aldus' 	 Namens BIVAK 	op een persconferentie in Amsterdam. 

BiTheive op aandacht voor militaire bases waar kernwapens liggen opgeslagen, zal de vredesbeweging zich meer gaan richten 

op 	samenhang tussen de bewapeningswedloop en de economische belangen die daarmee gemoeid aijn, aldus1  

En :r.oemel het voorkomen van de plamtsing niet linger als hoogste prioriteit geldt, zal daar mel nadrukkelijk can warder 

vadtgehouden. 

Bran : "NIEUWE APELDOORNSE COURANT", dd: 27 mei 1987. 

" BTVAK HOUDT ACTIEDAGEN TEGEN KERNWAPENS". 

cm 
BIVAK 	organiseert 27 juni een actiedag tegen kernwapens. Bij de zes (nucleaire) bases in Nederland wordt can gedemonstreerd 

onder het motto van : " WOENSDRECHT IS OVERAL; NERGENS KERNWAPENS". 

BIV[ti 	organiseert fiets-, voet- en boottochten naar de bases in WOENSDRECHT, HAVELTE, VOLKEL en VALKENBURE. 

Daar sullen vervolgens demonstraties en manifestaties worden gehouden. Deze actiedag is onderdeel van het BIVAK-actiealan 

Hoogtepunt van bet plan wordt een vredesdemonstratie in Den Haag. Net is dan twee jaar geleden dat de regering beisioot 



0* 
gaa Voider wil BIVAK crop wijzen doeveel het kernwaoenbeleid de bevolkin&kost. De organisatie verwacht per basis 

hoddrden demonstranten. 

int 	 dd: 09 juni 1987 

** 
04 juni is door het organisatie comite 't harde van BIVAK 	bij de burgemeester van Eiburg toestemming aange-vraagd voor 

=.:en demonstrable. 

het Comdt6 bestaat uit . 

De demonstratie sal bestaan uit : 1. demo bij de hoofdpoort van de LKol Tonnetkazerne door 200- 6 300 personen. 

2. Stiltkring in het winkelcentrum van 't Wards door 30 a 40 personen. 

3. er is Been gestructureerde optocht, maar alleeen een beperkte loop van pt. 1 en pt.2. 

4. er zijn 1 6 2 muziekgroepen en voorts enige sprekers. 

5. Men heeft een eigen orde dienst van 10 6 15 personen. 

Bron 	pamflet demo havelterberg. 

Het BIVAK 	heeft een pamflet uitgegeven waarin wordt opgeroepen tot deelname aan de blokkade van de basis HaveLterberg 

or 27 jJni. 

De aktie op 27 juni. 

Manifestatie met brood spelen. 

Ondersteun het verzet Lc:gen de militarisering ook in het Noorden. Doe mee met de strijd in je e,gen regio. 

Het:, bomb miet sheen san op de aantallen maar op onze strijdlust en kreativiteit. We laten ons riot soot houden met het broo 

en de spelen van de machthebbers. We houden onze eigen maaltijd en kiezen onze eigen spelen. Spei en muziek voor de poorten 

van doze basis des doods. Samen delen we ons brood tegen de konkurentieaanwakkerende politiek vanuit Den Haag. 'Korn daarom 

* ZIE C'S-KAART 	** ZIE HANGMAP BIVAK 



Meer Info : 

LANDELIJKE ACTIEDAG 27 juni 1987 	 Volgnommer 2. 

near ne manifestatie en neem je eigen actiewapens wee: brood, lekkere hapjes, drankjes, spandoeken, toeters, lakens en verf 

muzie-Kinstrumenten, le fantasie, strijdliederen, krijt en alles wat je nodig hebt ow de waanzin uit to drukken van de mill-

taire uitgaven in doze tijd van keiharde bezuinigings maatregelen. 

dot Noorderlingen later, zich niet belubberen! En, o JO 	 vergeet je vrienden,familie en je boron niet.... 

;iavelterberg van 13.00 our tot 15.00 uur : MANIFESTEER JE ZELF! 

Programa manifestatie Lkol Tonnetkazerne 't Harde. 

1.0C our 	 Verzamelen bij de LKol Tonnetkazerne 

13.20 uur 	 Welkomswoord 

113.30 - 13.45 our 	Straattoneel Zwolle 

13.L15 	- 	14.00 our 	Sprekers 	Prov.Staten 

14.00 - 	14.15 our 	Muziek 	(koor) 

14.15 	- 	14.25 	our Spreker 

14.25 - 	14.40 our 	Liederen 

14.40 - 	14.45 our 	Straattoneel Epe 

14.45 - 	15.00 our 	Spreker 

15.00 - 15,10 our 	Straattoneel Zwolle 

15.15. 	- 	15.30 our 	Muziek 	(koor) 

15.30 - 	15,45 our 

15.45 - 16.00 uur 	Verslag aktiviteiten andere bases 

16.00 uur 	 afsluiting 

Benodigde aktiviteiten: 	platte wagon achter tractor 

t.b.v 	podium. 

geluidinstallatie op auto 

decor t.b.v straattoneel Zwolle 

Vrije ruimet 



"C? de fiets naar 	Harde" 

"DDORGAAN MET HET VERZET IS JOIST NU ONTZETTEND BELANGRIJK" 

	

** 	 ** 
Het Zwols Vredesplatform 	ondersteunt de acties van het BIM . Daarom neemt zij deel aan de anti-kernbasesdag op 27 juni. 

Op ieze dag sullen er bij alle bases waar kernwapens opgeslagen liggen, of kunnen worden opgeslagen ('t HAFDE, HAVELTE, 

SOESTERBERG, VALKENBURG, VOLKEL en WOENSDRECHT), manigestatieve acties plaatsvinden. 

• laatste tijd Koren we steeds weer posititeve geluiden over een ophanden zijn accoord over de korte- en de middellange af- 

2tandskernwapens. he voorstellen die door de Sovjet unie zijn gedaan bieden de mogelijkheid om de kernmapenwedloop terug te 

riringen. het ligt in de liin der verwachting dat er in het najaar een accoord wordt bereikt. 

Jui.st daarom moet je je afvragen mat het nut is van het doorbouwen man de kruisrakettenbasis in Woensdrecht. Immers doorgaan 

me: de bouw, terwijl het straks niet nodig blijkt to zijn betekent opnieuw verspilling van gigantische hoeveelbeden geld. 

held dat naar onze mening veel beter anders besteed kan worden. Immers elke dag opnieuw worden we geconfronteerd met he-

zu_nigingen op allerlei gebied, terwijl in Woensdrecht het geld blijkbaar niet op kan. Waarom wordt er doorgegaan met een 

miijoenen kostend bouwproject dat straks, nog voordat het geheel voltooid is gesloopt Ran warden. De bouw in :ioess-

drecht moet onmiddellijk gestopt worden. 

1./:.1ruit Zwol.ie vertrekken we op 27 juni in een demonstratieve fietstocht name 't harde. Hiervoor verzamelen 	or: 10.00 uur 

op he Turfmarkt. De tocht sal langs verschillende plaatsen gaan. We verwachten rond 13.00 uur in 't HORDE bij he hoofd- 
,i* 

crt van de Tonnetkazerne te arriveren. Hier zal een gevarieerd programme zijn. Naast bijv. een spreker van het AMOK 

• !8'h". sal er door een of twee provincia/e statenleden van Links Gelderland. 	 , het 

.acrd worden gevoerd. Ook za1411111111101' (voorzitter van PAX Christi) spreken. Daarnaast sal er een gevarieerd cul-

tuneel programma zijn met onder seer straattoneel en muziek. Gedurende de gehele dag sal er in het centrum an 't HARDE 

een stiltkring worden georganiseerd. Mensen die dat willen kunnen hieraan deelnemen. Voor seer informatie over 27 juni. 

• U terecht bij 	 Voor opgave aan de demonstraiteve fietstocht Runt U terecht bij 

• ZIE OPS KAART " ZIE HANGMAP "* ZIE VER.-KAART 





I, It ,  te 
.1 i,, bto•i i 

int!t .'.lilt 

Vreedzame menselijke blokkade 
L, o- 

wn 	nsebasis Havelierberg 
Mt.:t de dt. IICV0e/ der5 pli,aIS op de grond 
vaor de tint anderhaivo meter huog 

tkikeldtoad vet-swarth. toet_tzingsnourt 
()ode it;runti your het 	ttikeldraati stoat 
gt• t o- Ilreven: 1> !let het Lon coring?: 

Na het nuttieurt van do moegobrachte 
Lot ntworen t,tet bet kititr e nkele liederkol 
ut Otn !tali Ore_ lt,t.t.ttt !tt t pittatseltug 
tugenen nn loo mo t.undetel van tie tit - 
monstranten /nem idiot 	beschutting 
Hot koor tingt lusttag door. Op het mo-
111Cnt dat enkattle annevot_rders oanstal-
ton begtnnen to maken out wog to gaan, 
arrivoert op het turrein eon rnilitair in 
eon auto. ,.bit werdt Ion 	tegt 6611 van 
de a:inv.:es:gen. Alto ogen sijn geracht op 
do mi titan-  on mon %yacht in spanning of 
of hij beslud om door 	rijden. Do man 
stain nit. loopt naar de twee aonwezige 
fiolitioagenten, vraagt hen \vat er ants de 
hand is On stapt ciaarna weer in do a u to 
nm ruchtsomkuort to maken. Eon stic-
ker, die door eon actioveerder op zijn 
vourtuig was goplakt, }malt hij or IllUg 
Weer at .  

Do blokkadu is nu zo good als boein-
digd. Han Horstink van de vredesactie-
group 'De Steen •wijk t' utt Steenwijk is 
seer tovreden. Vooral (mutat er zich 
);con mtgitlijkhunlon hobtron voorgodoan. 
Ook do opkomst v unit hij verhougend. 
..tk had or minder dan hondord ver. 
\yacht. maar hrt tpn or zut Is moor ge-
worden -. scat hij 

11 AVELTERBERG - Ruim honderd vredesoctivisten uit het Noor-
th i n van het land hebben zaterdag een van de toegangspoorten van de 
Anuirikaanse basis en kernwapenopslogploats in Havel terberg zittend 
gehlokkeerd.Sinds november van het vorig jaar vindt daar elke eerste 
imiandog van de maand een blokkade pi aats. De manifestatie is geheel 
volgens opzet verlopen: vreedzaam en geweldloos. De blokkade in 
Navel terberg vormde eon onderdeel van de landelijke anti-kernbasis- 
dag, cite tegelijkertijd 	vijf ondere plaatsen in Nederland word ge- 
houden: Woensdrecht, t Horde, Soesterberg, Volkel en Valkenburg. 
De dog was bedoeld als ondersteuning van het verzet tegen 
/thy. 

manifestatie kreeg het thema 
'Blood en spelen' nice. In het patnflet 
viii hot HI VAlc., Breed Initiatief voor 
Vet dergaande Acties togen Kruisraket- 

ddt tntiens de demonstratie is uitge-
rt•ikt. worth de symbolische betekenis 
vim de acne uitgelegd: „Wij laten ons 
tliut soethouden met het brood en de spe-
ton van de machthebbers. We houden 
onze eigen maaltijd en kiezen ooze eigen 
spolen. Spel en muziek voor de poorten 
van doze basis des floods. Samen delen 
we ons brood tegen de concurren tie-aan-
wok kerende politick vanuit Den Haag. 
Korn daarom naar de manifestatie en 
(term je eigen actiewapens mee om de 
waanzin nit to drukken van de militaire 
uttli,tven in deze tijd van keiharde best:ti-
n:jut:gen-. 

Togon een uur vorzamelen de actie-
cuortiers such bij de zes k raampjes op hot 

mein vitor de Amorikaanse basis. Htj 
k aammes kunnen do vredesat 
it,h5fulatie krtigen en ondor .indere 

Wt rol,lartiolon en buttons ko-
ut Ridet teen heett :ton de nProvi i,  

;;VAK 	fin of  Olin II VII 
Illt•t.0ir110(1)1:11. tolull 

1. Inuit. :he( 	 1111 1  

t41 	 :ten ids 
`;,,t-it--  et ‘t. 	Ouit; oat; mu- 

i, a tens tie n i ainfi t tdatte itto 	t_Itt- 
stuittl. Lan; :to-radii 	dig 

it; fl W,t1 ,t (  t., rat i o-  !fit.. it; It 
_it n 	atit ; !et et, i t, 

hurt,  

houden wegens het met lijm diehtsme-
ren van de toegangspoort. Bij de basis 
Woensdrocht werden zaterdag seven-
lien actievoerdem aangehouden. In to-
taaI arresteerde de pohtie op die plants 
in drie dagen 77 mensen wegens hot on-
werpen van ongeoorloofde blokkocies. 
Zeker vijf van hen zip your deze daden 
voorgeleid tan de rechter-commissons 
in Breda. In de nacht van vrijdag op za-
terdag hadden se getracht hot hekwerk 
rend doze basis op enkele plaatsen door 
to knippen. 

Bij de basis Havel terberg hegint om 
kwart over een precies met oorverdo-
vend lawaai een sirene to locien. Vooraf 
had t:.6ri van de organisatoren duidobjk 
gemaakt, dot di t om dezelfde tijd ook ge-
13ottrt op de vijf andere plaatsen in Ne-
derland, waar actie gevoerd word t. Na-
dtit de sirene korte Ind hoef t ge loend,  no- 
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• qgnTIE VEILIGHEID 
Classificatie: '1 

ke-ef-gei-re-irn7 

Merktng: ') 	GL-gelgievens 
iasfseofts 
zaken 

OL° 

1 	Ht: 

Co3 - 

ONDERWERP: A 	 (' .. 	..ID 	• 1 	\ 	I 	1 
0 e..J.-Nk)._,̀./ . 	'1..3_, c-t_CI,A:.. 	1 1 OVvvc)S '--■: 2'_. ilk.CAA/ e.-■_,IC,C)..\ --- ID e..1--  CS 

Ter behandeling 	 Ter kennisgeving 	 Aidoenmg uitedijk op: 

Achtereenvolgend 
naar: 

Hoofd 

Plv-Hoofd 

Secretaresse 

HOT 

HOT IT 

H81 

-B1.1 

-61.2 

-81.3 

-B1.4 

HB2 

-82.1 

-82.2 

H133 

-83.1 

-83.2 

-83.3 

-83.4 

HB4 

BIB 

BIV 

Cornpbevdesk 

Halo La 

Dit stuk mag alleen via B3.1 aan de 
volgende behandelaar warden aan-
geboden. 
De ruimte bier onder vrillaten voor 
aant van de secretarie. 

datum 

! ono., 	Verz 	A 	Par 

datum 

V Oniv Verz A Par 

• 
4. 

i 

  

') Doorhelen %vet met van toepassmg 

-7. 
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MINISTERIE VAN DEFENSIE 

LANDMACHT INLICHTINGEN DIENST (CI) 

fic hecode(s) 

`INI; 

OBJ NR • 

DOSSNR : 

C10(0): 26 ver4: 3-2-67 AC'TIE 

PLO 

DET 

OV onto: verz: 

ontv. 

don 

INFO 

to 

ION: 

etc. 

CillfigkP,ING:MAPPORT 1) 
gees '1 afwijkingen van In melding dtg: 

Brosnan: Evei: 

„ 

b. 1.7.,,w,,-ileerfl ):i-2 

9 	trek:If:3,11 	OT1P 	( t-,of. a 

•-•-.„, 3 . Voorvpl, 

f,,t) 
T).1 	 t; 	rr:;i cl.de I r.-3 	 i 

var. 1 ;:.' 	Irxr.‘ 
)01. 	4.11;.  '013.1* 	 n 	.1  a t 	 r 

v ul 	 , LtI 
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) -net vor r 00040 	1. -v.-mrp001 Ver:lor 	 , 
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n 	 o  
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r 	 Z: 

vie f. 
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M (75 

U) 

I doorh !es 11 ni©t van toepassing is 
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CI MECOING/RAPPORT (vervolgblad)') 
P,NR 

OBJEKTNR 

DOSSIERNA • 21  

/1,z 4 ci 0 	/g 
; 

(XL7 C-C1C 	617.e„,..„ 	 )71- 	 f(A,_ 

re_ /r- 	440)  a-- (42C 

1,2 	 e 	 " 

-J)  

iAcA, ; 

A- 

6 cV__ 	oeia,Y 6<e 
/ . 

Ceac4711---4,14.4-4_c_ (--4 	 ca,4. 

doolhalon wat mot v.1,1 tcp:pl,sion 
1.61  Ail!) tA,Id 

c , 



I CI. 

SECTIE VEILIGHEID 
( -c 	56/cr_ (-44 -/b6cyccyci,,, Classiticatie: ') 6.enetgebetm----, A 

Marking: "1 	,-c-"rgegtniens 

ONDERWERP:v 

Ter behandefing  Atdoening diterlijk op: 

418 fEraeftS- 

zaken 

Ter kenntsgeving  
datum Achtereenvolgend 

near: 

datum 
V Ontv Vera 	Par Om,/ I Vera A 	Par 

Haofd 

Plv-Hoofd 

Secretaresse 

HOT I 

HOT II 

Dit stuk mag  atleen via 83.1 aan de 
volgende behandelaar worden aan, 
geboden. De ruimle hier onder vri jlaten veer aan(. van de secretarie. 

-81.1 

-B1.2 

-B1.3 

-B1.4 

HB2 

-82.1 

-82.2 

-83.1 

-B3.2 

-B3.3 

1 

-83.4 

Cornobevdesk 

ReIour Vernteltgen tn: 

Doortlaten wat 0101 van toepassing  Is_ 	 Anntekerungen behandelaars 
V 	Vo1g00.10 b011nndelaxs. A == Aantekemng  1:0100m:01 de 	 ann ommeande 
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VerZ1 ACTT[ 

RUN 
	 volgnr 

OBJ NA 

DOSSNA 

a 

T In 6110, 2,3 druk err 

tichecode(s) 

cio(0), 26 	verts 7-1-87 
PLG CV only: 

DET : 449 

verz: 

ontv-. 

INFO 

MINISTERIE V DEFENSIE 

LANDMACHT_INVICNTINGEN DIENST (CI) 

cis 

this 

CI OIKKOING/RAPPORT 1) 

alwilkinnen van In melding dIg• 

aronnen: Eval: 

Referte RN's van Pig OV over de laatste jaren van het soortgelijke voorval. 
Referte RN 213/0V/449/86/Conf, dd 14-11-86. 

1. Onderwerp  
a. Jaarlijkae vredesmars near de US-Site van 8DSAFAD. voorafgegaan 

door de manifestatie in de "Meenthe". 
b. Rd 26-12-86, Steenwijk/Havelteberg. 

Betrokken organisaties, groepen en aktie onderwerpen, al tan niet voor 
zien van een stand in de "Meenther'. 
a, WAAKS (Werkgroep Anti Atoomkoppen en Kornoentrales Steenwijk) 
b. BIVAK 
c, "Doeniet mee aan Woensdrecht groep Zwolle" 
d. Atoom Vrijstaat Woensdrecht 
e. De Steen Wijkt 
f. SVAG 
g. Vredescompas (seer: Eva Platen, Poxel 1, Enmieroompascuilm) 
h. Vredesplatform Ooststellingwerf, 

Stichting Steunfonds Burgerlijke Ongehoorzaamheid 
j. Het Vredesapp'el 
k, Comite Nooit meer Tjernobyl 	}3orssele Richt 
I. VAK 
n, Vrouwen voor Vrede 
. Anti SDI 
o, Anti Rascimne 

Anti Fascisme 
q. Anti Zuid-Afrika 
P. PSP 
s. Jong Socialisten Pv/dA 
t, Zwaarden of Ploegscharen 
u. 't Kan Anders 
v. Amnesti international 
w, De Bonte Bond (Linkse boekhandel to ZuoLLe) 
x, Wereidwinkel Assen 
y, REBEL 
Betrokken 'rnnen  

en wat rant van lognassing is vervolgblad(en) I 1  

bov;?.) 	2 	blndf.!n 

1,/ 



If 16111 

C 
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d, 
e.  
f.  

Opvallend v g 
Donkere VW Passat met BRD kenteken: SU-EC-336 

3, Voorval 
Het Programa van manifestatie en mars verliep rustig en conform het 
in referte vermelde tijdschema. Het totaal aantal deelnemers lag tussen 
de 1500 en 2000. De manifestatie week niet af van voorgaande jaren. 
Er was bij manifestatie en mars veel journalistenvolk op de been. In de 
"Meenthe" werden ook TV opnamen gemaakt door. NOS ploegen. 
Bij het mil objekt hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan, he mars-
colonne hield halt bij het hek van het objekt adm/staf/legeringsgebouw 
van 8 USAYAD. Hier werden door de deelnemers bloemen tussen het hek 
gestopt en spandoeken en blokkade pamfletten aan het hek gehangen. 
Door betr 2.b, ward in het engels m.b.v, een. megafoon een toespraak 
gehouden gericht mwglan het amerikaanse mil personeel (binnen nauwlijks 
verataanbaar). 
Betr. 2.a, bemande in de "Meenthe" een stand van "De Steen Wkt" van 
waar nit hij middels pamfletten veal reclame maakte voor delname aan 
de eerste maandag blokkades to Haveltexberg. In zijn stand lag ook zijn 
dagboek over zijn reis naar Polen in augustus 1986, 

4, Beschouwing  
Het grootste deel. van de deelnemers bestondl uit "soft" aktievoerders, 
deels ouderen. De enige groep mogelijk radicalere jongelui, waaronder 
betrn 2.e, en f,9  behorende bij de stand van de Wereldwinkel Assen, 
hielden stab betrekkelljk rustig. 

c. Advies 
nvt 
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EW 	 Eval. 

ID-Zwolle 	 B2 

1, Onderwerp 
a. Aktivi*eiten "Doe niet see aan Woensdrecht groep 
b. doe '86/jan '87 9  Steenwijk/ Swollen 

2 

5. Voorvallen  
Tijdens de sanifestatie van de jaarlijkse vredesmars to Steenwijk dd 
26-12-86 is het bijgevoegde pamflet verspreid en konden de bijgevoegde 
kaarten worden gekocht n  Hiermee richt de "Doe nit see groep Zwolle" 
zich op een viertal bedrijven in de regio, welke zij besmet heeft ver-
klaard vanwege vermeende bouwaktiviteiten t.b.v< de mil basis Woensdrecht. 
Do in het pamflet aangekondigde demonstratie bij Schrale's Beton to Zwolle 
heeft inderdaad plaatsgevonden in de ochtenduren rond aanvang werktijd 
dd 5-1-87n Er waren 4. 10 demonstranten, die zich rustig gedroegen, door 
de hen opwachtende direktie op de koffie werden uitgenodigd, hun verhaal 
kwijt konden, en daarna tevreden near hills gingen. 
De in punt 2 genoernde vrouw was de woordvoerster. 
Volgens het pamflet maakt de groep deel uit van "BIVAK". 

4. Beschouwing 
nvt 

bijvoegaels: 2 

1 dezetWRbev8! 



pfr-NiEri% BIVAK 
Brood Initiatief voor Vordergaande 

Attties togott kruisraketten 

Adros: postbus 11489, 1001 Gt. Amsterdam 
Tel: 020 - 2d 97 12 

5.ykol 	
vl 0 

e nsd e c -I 

y,0010 	

0103Nol.soNvv 

Qt- Ns 

fDOE DIET MEE AAN WOENSDRECH is een kampagne,in februari jl.gestart door 
het BIVAK,Deze kampagne beoogt eon maatsohappelijk klimaat to scheppen, 
waarin iedere vane van medewerking aan de uitvooring van het besluit om 
tech 48 kruisraketten to plaatsen als onfateconlijk wordt beschouwd. 
Het 1-novemberbeslUit moot worden herzien en worden ongedaan gemaalct e  
Dit kan alleen worden boreikt door eon breed skala aan akties,zowel in 
Woensdrecht ale verspreid over het hole land. 

bOENSDRECHT IS OVERAII 
Bij de bouw in Woensdrecht zijn legio bedrijven betrokken,Voor eon doel 
zijn dit grote tot aver grote bouwondernemingen met dochters en neven-
vestigingen door het hole land.We kunnen dus dicht bij hula beginnen. 
De Doe Niet Mee groep Zwolle koos in hear omgeving vier bedrijven nit 
voor de Niouwjaarskaarten-aktie,Hieronder in het kort hued relatie met 
Woonsdrecht, 

EOMET 	KILA ED 

1.Schrale's Beton en Aannemingsmaatschappij by, to Zwolle. 
Dit bedrijf is voor 100% in harden van de Hollandse Betongropp_SHDQL, 
Hoofdkantoor:Gen,Spoorlaan 489,2230 AB Rijswijk. 
Via hoar dochter Nederhoret bv,uit Gouda is de HBVklenren oranje/groen) 
iverkzaam op het Amerikaanse deel van de hasis.De HBG is Nederlands 
grootste bouwonderneming en tverkznam over de hole werold,Ook heoft 
dit concern sterke belongen bij de bouw van kerneentrales en is via 
workmaatechappijen bij veol bouwprojekten in Zuid-Afrika betrokken. 

2,Betonmortelcentrale De IJosel en Betonpomobedrijf Zwolle zijn heiden 
onderdeel van MEBIN BV.(Mij.tot3 exploitatie van betonmortelbedrijvon 
in Nederland)Heefdkantoor:van Senmereniaan,Uithoorn tel  
DEIIIN is via hair doohterbedrijf De Schelde uit Bergen op Zoom 
dagelijks werkzaam op het Amerikaanso deel van de basis, 

3,Heidemij NederlandBV,Hoofdkantoor,Lovinkloan 1,Arnhem,te1,085-778911 
In Nederland verkrijgt de Heidemij circa 7076 van hoar opdrachten van 
de overheid,Zij onderhoudt al jaren een goede werkrelatie met de direk-
tie Oebouwen,Worken on Terreinen von het min,von Defensie,Zo is zij al 
long in Woensdrecht prosont on heeft or con vast gebouw, 

4Wilteveen on Bos,,v,Twickelostr,2,7411 SC Deventer,te1,05700-97911, 
Dit ingeniourabureau is al. Jaren aan het tekenen voor alle gobouwen 
op de basis,Dit leverde hen miljoenen op,Maar het work is nog riot at% 
Voor het toezicht op do jniste uitvoering leveren zij de opzichters, 
die maandags en vri.idage met: M,E,busjes(1) de basis op en at gereden 
worden,Dit bedrijf.  anal ondanks de vole tot hoar gerichte protester 
rustig door mot hoar NedewerkinG aan de oorlogsindustrie, 

Meer infoinlintie Qver 40,,madrec0ltbouwers in d(,  91, UT9RANT von sebtember. 
86 7 bijlage bij do Vrodenaktiekront en Aldok. 

1-4-meer kaarter, vorkrijgbnor bij de Doe Niet f'ronp 71'iolle 

_ _ _ 



OPIMANDAG 5 JANUARI 1987 P03TEN HIJ SCHRALE in Zwollo,Aansluitend op 
do kaartenaktie gaan we doze eerste werkdag in het nieuwe jaar onze 
Niouwjaarswens kracht bijzetten door een bczoek can dit bouwbedrijf. 
Aan het begin van de werkdag willen we met veel vredesaktivisten demon-
streren bij het kantoor aande Willemsvoart en de werknemers eon open 
brief overhandigon. 
Doe meetvoor :neer informatie:Doe niet Nee groep Zwolle, 

beraad 
rondom 0 4i  

Op 31 januari 19871vindt dit pleats in Zwollo van 10,00 uur tot 13,00 uur, 
plea stDominicaner klooster,Assendorperstraat. 
Informatie en discussie over noodzaak,doel en middelen van verdergaande 
akties tegen de kruisraketten en de Doe Diet Mee kampagne, 
Aanwezig zullen zijmNiek van Essen,bewoner van het huis van Atoomvrij-
stead in Woensdrecht en Tonny Meijer,lid voedingsbond FNV en betrokken 
bij de Heidemij.Eveneens zal sen videoband vertoond worden van akties 
in Engeland tegen de dear reeds.aanwozige kruisraketten(Greenham CoMmon, 
Molesworth).Kosten f2,50, 
Qraag van to voren opgeven bij de Zwolso Doe Niet Moe groep:vandaag ook 
bij de BIVAK stand. 

ak t 	702.87. 
Plaato:Akademie De Horst,Drioborgen. 
Evaluatie van eon jaar DIVAK.Discussio,uitwieseling on planning van 
doorgaande akties. 
Kom met veel en praat meo. 
informatie0IVAK te1.020-249712.eer aanwezig vanaf 5 januari. 

DOE DIET MEE OROEP 'LWOW; 
TEL. 038-213811 

038-224625 
038-227406 



desactivisteir bezoehtee, 
Sehrales Heton 
ZWOLLE - ZwoIse vredesacti-
visten hebben maandagmorgen 
een bezoek gebracht aan het be-
drijf van Schrale's Beton aan de 
Willemsvaart. 
Leden van de Doe Niet Mee 
Groep, een onderdeel van het 
Zwols Vredesplatfonn, over-
handigden een open brief aan 
werknemers van het bedrijf, ter-
wijI de sac tiv isten later 

werden ontvangen door direc-
teur Van der Sar. 
De Doe Niet Mee Groep deed 
eenberoep op het bedrijf zich te-
rug te trekken nit 'de oorlogsin-
dustrie van Woensdrecht'. 
Schrales F3eton is volgens de 
vredesactivisten voor 100 per-
cent in handen van de Holland-
se Betongroep, die via haar 
dochter NedMrtrs1713V to Gou- 

da werkzaam op Woensdrecht 
IA de voorbereiding voor de 
plaatsing van de 48 kruisraket-
ten. De directie zegde gisteren 
toe de kaarten met handteke-
ningen door te sturen naar bet 
hoofdkantoor. Op zaterdag 31 
Januari gaat de groep zich tij-
dens een bijeenkornst In het Do-
minicanenklooster zich bera-
den op eventuelpacties,; 



Hoogachtend, 
namens vrede p WAAKS 

--i 
vl , 	: 
10 NOV 1986 	/4,, ---- • . 

62- 	ate- 12 j/ i 

[redeswerkgroep WAAKS 
I Postbus 226, 

L- 

 8330 AE Steenwijk 
tel. 05210 - 89435. 
(na 16030 uur 

Steenwijk 6 november 1986. 

Zeer geacht College, 

Hierbij verzoek ik U namens de vredeswerkgroep WAAKS one een 

vergunning te verlenen tot het houden van een demonstratieve 

tocht op het grondgebied van de gemeente Steenwijk. Deze tocht 

zal tradiegetrouw plaatsvinden op 26 december as 

Bijgaand ontvangt U een routevoorstel met daarin enkele bijzonder-

heden omtrent parkeren e.d. 

oocht U het ook dit jaar weer op prijs stellen om over het 'e'en 

en ander overleg te plegen, dan zijn wij daartoe uiteraard ten 

alien tijde bereid, 

ik hoop U hierbij voorlopig voldoende te hebben geInformeerd. 



ROUTEVOOEM.a VRP.DESmARS  Tweede Nerstdag 1986. 

a® um ongeveer 13.30 uur vertrekt de stoet to voet vanuit de 

Meenthe naar de Havelterberg. 

b, ROUTE: 

Stationsplein Tramlaan 6tationsstraat Meppelerweg 
( 

Rijksweg 32 oversteken m  Ruiterweg p om de woonkern 

Havelterberg been langs de Basis, wear we tussen 14.30 en 

15000 uur hopen aan to komen. 

Route van de terugweg; 

Ruiterweg - Rijksweg 32 oversteken Meppelerweg W Goeman 

Borgesiusstraat m  J.H.Tromp Meestersstraat - de Meenthe. 

C. PARKEREN: 

personenauto's kunnen staan 1, langs de Ruiterweg 

2, langs de parallelweg, ten oosten 

van de N32. 

d. Er zal evenals voorgaande Jaren een pendeldienst met bussen 

onderhouden worden voor diegenen die de afstand een bezwaar 

vinden. Er kan worden ingestapt op de aansluiting Meppelerweg 

N32. 

Het programma, vermeld op een bijgevoegd pamflot sluit ik hierbij in 



De mars worth georgantseerd door W.A.A.K.S. 
(Werkgroep Ant( ktoomkoppen en Kerneentrales Steenwilk) 
lesamen met vredesgroepen in Sleenwiik on omgeving. 

Correspondentle: W.A.A.K.S., Postbus 226, 8330 AE Steenwijk. 

Inlichlingen tel.: 05210 - 83435 (na 18.00 uur) 
05610 - 3964 (na 18.00 uur) 

Bijdragen: gironummer: 3520934 t.n.v. W.A.A.K.S. 

'De Meenthe' gaat open 
Markt - Muziek 
!Welding tot de mars 
Tocht naar de Havelterberg 
Terug naar 'De Meenthe' 

In 'De Meenthe' is aanwezig: 
Kinderopvang, koffie, brood, soap. 

11 .30 um: 
1 2.30 uur: 

1 3.30 min 
16.00 

Correagendootte: 
W.A 

Miciragen: 
r 30 2093 4 

§rdichlinvw 
05210 	89435 	1?; ■ ,,; 
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Ais DESKUNDIGEN wat zeggen 
hoor je, als ONOESKUNDIGE, 
je mond te houden. Je bent 
niet geinformeerd, je bent niet 
wetenschappelijk, je weet niets 
van techniek, je bent idealistisch. 
Dear sta je dan met je mond 
vol tandenl Tenminste, dat zou 
je moeten, vinden 
fiESKUNDIGEN. 

ENgRaaD 

Zeer UESKUNDIGE rapporten zijn verschenen over Tsjernobyl. En wat blijkt: De 
oorzaak is: menselijke fouten. 
'He', denk je dan alsONOESKUNDIGEAlat wist ik zonder die DESKUNDIGE rapporten 
gewoon met mijn gezonde verstand 66k wet. Lieve DESKUNDIGEN, hoe wilier) jullie 
in de toekomst menselijke fouten vermijden?' 
Maar de arrogantie en do blindheid van DESKUNDIGEN plegen groot to zijn: zij 
leuteren dus gewoon verder en zeggen, dat het allemaai is opgeklopt. 

De bewapening moet aan banden worden gelegd. 
Qat zeggen alle DESKIMIDIGEN. Daartoe moeten or eerst nog wat moorwapens 
komen. DESKUNDIGEN weten je dat haarfijn uit te leggen. 'Natuurlijk gaat er niets 
mis', zeggen DESKUNDIGEN, 'dear hebben wij juist die wapens voor. 
Snappen jullie dat niet? Dat komt, omdat jullie ONESKUNDIG zijn. En met S.D.I. 
komen wij in het paradijs, want dan kunnen alle wapens weg. En dal willen we loch 
allemaal?' 

HE7 15 VF-Et- 
TE 
V000 GEWONE 
5TeRVELINE.N. 

Ga maar niet near Steenwijk, integencleel, ga maar 
rusfig slapen. De BESKIINDIGEN waken over u. 

Het is net als in het sprookje van Andersen over 'do 
nieuwe kieren van de keizer'. De keizer blijkt helemeal 
geoli kleten aan to hebben. Maar een klein kind heeft 
dat door en prikt door de schone schijn. 
Dat kind is de enige echte Dr:SMOKE;  zonder cogkleppen. 



Vredes emonstratie verioo t rusti 
fIavelte-Ruim 2500 mensen  heb-
hen gistermiddag bij de Ameri-
kaanse basis in lia.velterberg 
gedemonstreerd tegen kernwa-
pening en kornonorgie. Dr de-
monstranten vertrokken 's mid-
dogs on; twee nut-  lopend en met 
de bus vonaf do sporthal Do 
Meenthe in Stoonwijk naar do 
basis. Daar word on roadgang 
gernaak 	 :1011derdon 
dernonstranlon bk.:omen in bet 
prikkeldraad van de toegangs-
poort van do basis plaatsteu. 

vredesidii,iinonstr:itti• had eun so- 
herder kiln:I:at: 	voorgiwinckr 

ran. Er \t.i.11.eri 	c-c ht twee spre- 
kirs en verde; S'C'ri.(46,.. Oen bev...0- 
ner 	Ilet YAK. It viicidcisdc(ici- 
ki;imp in 	 0011 

van  V re: t2v,:,.., 	 c'm;d do 

mocit. 	 huidige 

can do 
UfliVttn:linit :11 

gc'r 	i:lot eon referLndurn moot 
scan over de pia.7,11;i1ng van 

kru;sraketten in ons land. 1-id he-
ke:di cod het SDI-program= 
Olin pr,sident Reagan. ..Dat is de 
vereniling van het her' al. Van de 

kr cotnneten se ;i:I.dijeen, de 
(ii. 	ardor 

'.unii ■ 0 wo g;' in van alien 

Wee: 0. moel en cit. Amen- 
iic a 	itius 	(:p do ontwa- 
t111 svoorstel len van de Sowjet- 

; , nidat ook dat land gebaat is 
bli;vende vrede...En ook al 

hut rue; on; eon oprechte ore-
dy,sid goon , clan nog is Ontwape-
0 p ci wapenbeheersing voor do 
Sc is eon (-carton) ische 

aldus Weelte. 
do sander problemen 

; 	wzIS gerich r, (igen kernbe- 
w 	;-dlitt, on kernenergitt Vicar 

iongeren 
oak 	protest legen 

.r:.;imiltarisine in he: dig,- 
mien loin groen jongiren nit :Is-
sen raSp bi de basis 

11, 
.rj 

J 	0'600 ER .-` 
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i.• 
bast.,  

SOS hc 	In 
SV;Intill an Leclerc cis' nu:Anti -At: 
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Van een onzer versliggevers 

SThENSNLIK — Dat er gisteren 
aan de jaariijkse vredesmars 
vanuit Steenwijk naar de Ame. 
rikaanse basis in Havelterberg 
volgens de organisatie slechts 
een kleine drieduizend menses 
hebhen meegedaan (vorig jaar 
waren het er nog een dikke 
vierduizend) en volgens de po. 
fitie 2500, moot niet worden 
uitgelegd als een token van de 

afnemende 	belangstelling 
voor de vredesbeweging. 

,.Degenen die no meetiepen waren 
de mensen met de tango adem-, 
aldus ds. Djurre Siccama van het 
Doopsgezind Vredesberaad in 
Steenv ok tirj toopt al non jaar mee 

tn doze tradttionele ZeS kilometer 
Lange kerstmars. M:entJan Faber 
van her IKV ,s eventual teleurge, 

steld door het dafend aantal deelne-
rners. „Er zijn nog steeds heel veeb 
mensen actief in de wedesbewe• 
ging. Aileen staan Wen op het 
ogenblik slot meer to dungen om 
opentqk to demonstreren Er Oil no 
geen direct patinae noodzaak acho 
or om je gezicht to talon non bit 

demonstraties zoals een [mar jaw 
ge.fecien", aldus Faber 

De organisatoren van de mars, de 
vredeswerkgroep WAAKS (Work. 
groep anti• atoomkoppen en kern. 
centrales Steenwijk) zegt op may, 
maa! 1500 deolnemers le hebben 
gerekend. 
Dat de vredesbewegtng nog beyond 

is onderstreepte ook de Nittneegse 
polemolooq Leon Werke m een toe. 
spraak vooragaandeaan de mars. „ 
Er is ons wqs gemaakt dat met de 
verktezingsultstag het Nederlandse 
yolk de krutsraketten heeft om. 
airnd. Men doet daarbg alsof eon 
(,.erktepng hetzelfde ri alt een rete. 
rendum. Men heeft ons witsge. 
maakt dat de vredesbewegtng een 
grot,  nederlaag heels geteden. Dar 

ons aangepraat en het vervelende 
daarvan is dat sommige lieden, ook 
in de top van de vtedesbeweging, 
oat zed zgn gaan geloven", aldus 
Wecke Fig kwam tot de concbusie 
dot de wedesactivislen weer de 
straat op moeten em aan to torten 
dot ze nog War wakket zitn. 

Wecke bracht near voren dal de 
recente voorstellen door de Russt• 
sche part ;It( ider Gorbatsjow 
iley'vtasek eirda3n, om de wereld 
hot jaar 2000 kernwapenvej to knp 
gen, geen pronagandastunt moron. 

voorstellen zgn geen sprook• 
too Do SOmet.Un0? Kan de bewape-
mngswedIr op hennelqk met neer 
volhouden He: Is jells voor eon 
gedscipltneerd yolk air de Russen 
waarschijnojk levee] gevraagd om 
or 17 procent van her brute natio• 

naat iMOrr1ee in de bewagemng to 
stoker,  " 
In Havegettaerg sprak Harcourt Kli-
nefelde1, eons een van de naaste 
medewerkers van ds. Martin Luther 
King, sia oen mogul non. die door' 
drong rot 	udietiel. On van de 
ogees< eatin 	.1,(1alen basis, de 
dace ytiugeroe qr  r,r,l z„sLi., 

ten lee 

VGig 

adernff 

Mt- 

Ruimteschild geen probleem voor sterke tegenstander 

De vorige week Sit baltingschap viii. 

MOSKOU (AP, Reuter, AFR) — 
Andre) Sacharow zegt dat de 
Amerikaanse Starwarsplannen 
goon leans van slagen 'robber,. 

.a.., 

 

:,' getaten kernf ysicus zer in een vraag. 
= ' gesprek voor de Amerihaanse tele. 

visie dat een ruimteschild geen pro. 
bleem zal oplaveren voor een stoke 
tegenstander. Volvos Sacharow is 
een 	ruimteverdedigingssysteem 
wel techrusch naafbaar, maar heelt 
het vantal militad.strategisch cog. 
punt goer, toekomst. 
In hot vraaggesprek dal zaterdag 
word opgenomon in Sacharows wo• 
ning in Moskou, zei (lg. „iedere ster• 
he tegenstander met eon voldoen. 
de niveau op technologisch gebied 
kan de technische verrtchtingen van 
de tegenstander in ado stadia terget 
does flovendien zal Mt mot eons 
z novel bettoeven to IrlseSleren (ifs 
de rnaf.er van SDI ]'volt geinees. 
teetd,"' 
In het interview 0i4encie Sacha-
row de gettiohten tilt tut zou zgn 
vrijge ■ aten, otndat het Kremlin vet. 
svacht IP d,11 hg ztch tegen SD! zou 
udsprekon iig zei dat rain vriitating 
onvoor.vmstdelli: svas 5tinge ,veep 
tivell ',chafe?, 2iC11 tel (0.!.. 00, ti 10. 
rIrn On t1010110,... %Xi A'•31I,Inn,t.in 
,j,..r ■ 1.0.,■ on on ',00 !I :,•, 0,), enj,,r 0 
(, ,10 ■■ •0. ■ ,....1 , 0. ,, .,,, q0.,,„, 

praten. De Sow•jet 10100 10 Sten 
builenbandse tenders tells studio's 
beschtkbaar waar Sacharow ago tn. 
terviews kan geven. Kort n,s rtjt, 
vrijtatmg songs week had Oacha. 
row, vermoeid air hg was, wetrog 
am om al die vraaggesprekken of to 
leggen. Maar Coen hq hoorde Oaf hit 
'live' zou kunnen spreken vanutt do 
Gosteleradio studio's in Most-0u, 
word hg plotsebing enthoustast Sa-
charow zag dd alt een test van de 
polt(iok sari glasnost (openheid) 
Volgens Sacharow (in de New York 

Times) sluiten 6e hervormingspo. 
gingen van Gorbatsjow aan bg een 
aantab eisen van dissidenten in de 
jaren zestig on zeventtg. „Ik denk 
dat er eon grote verandermg ten 
goede gaande is op het gebied van 
de openheid". Sacharow cdeerde 
een arttkel in de Pravda waann ems. 
standen in hot getechtelijk systeem 
aan de kaak: sverden gesteld ..fk 
ben blij met doze veranderingen, 
maar ze moeten dieper goon. 1k zou 
graag Wilton dab kranten eon voile. 
dig beeld geven van het negat ■ eve 
on het positieve, van de achter9g. 
geode inforrnatio die nu voor ons 
verbOrgen wordt gehouden" 

Sacharow IS Met van Plan no Y'd,nci 
Olt bth. to ncriten ran dc' 
0010 ,e,,,,,n(echten ■ 0 de Ldeslet. 
time iv de New YOrk lines so, Lai 

etvan bee.aist dat 
vaiteziade teen Int, 1,0)0 vie:et:an a „ 

'"a" taze.•ne 	 ;•',“" 
----  

neein teimaden van de dissidenten, 
tn,3,0 hot is net de plaats van eon 
!odor of een hoof d tk ben niet de 
oommandant van Pen beget—. Ifij 
noemde due factoren die hebben 
geletri 101 :.nn vnjlaung. De mterna• 
donate campagne; de evolutte van 
do tnnnenland5e pohttek de afgelo. 
pen vqt jaar; on het vortangen van 
Moskou cm een obstakel (tit de wog 
to ruirnen soon wetenschappelijke 
samenwerl,ng wet andere landen. 
„De wens van de Sowjet.tinie om 
internat.ondal en wetenschappelijk 
sarnOn 10 oreiken ■ 5 een utter St be. 
langtoke factor gesveest, omdat 
academics en orolensrhappelijk0 or. 
g,irnSat,e5 in 00 11010 woteld hun 
medewerEing alhankeliik hadden 
getnaa'tt van mijn vrtjlating". 

Votgens de Russiscne historicus Roj 
Dledv.odestr heel] Moskou Socha' 

,-(..,getat en tad angst dal hg op. 
ras,: a, t•ontitastal.ing 5011 gaan. 
en onvlot net rich.  eon dodo Sacha. 
row n.1 2,1.1,11..ler1/,t) met k0,1 Yer001'• 
!Oven Medezedesv zegt in het 
vves:that se woektJad Der Spiegel, 
dal Sathatow na de dood van 
mattsienko een 1 dt..grarn ndat het 
KrenO, s(J,(ae. 	ho Op. 
n;eu,s :on 	kat bala(gsc..hat, 

soo.tiosv had er tr:.:31nden iCCfCre 
vetznimug in Gorki go-

gda1 t n be2eeken aan 

ttef lmd  (SOO,  de KGB. Door verschil• 
lende eerelere hongerstahngon is 
Pip( gezondheg.tutoestand ((Out:rod 
gisga,rs, on net kremlin was bang 
dirt 11:1 00n mew:A,  aCtto met Mu 
overleven. ;Mils MecSwedevz 

AEG. DAG:LAD 

Voorlichter 
ork 	r R.W. van Dljk (47) is 
MN per r januan 1987 be. 
noemd tot voodichter van de 
Rand van Slate. Van DUE 
work( sodert 1979 als sialmo• 
desserker public rotations en 
voorlicht wig bit Lie Stinting 
Maalschappit an 1:PipSrIlant 
In Den Haag. Hij volgt mr. Ep-
po Janson op. die hootd 
0ms/fielding van hot Europe-es 
Parton-lent oureag  Den Haag 
in gevrarden 



6teenwijk, Tweede Kerstdag 19860 

beste mensen, 

Al kijken we reikhalzend uit naar do dag, dat eindelijk elle (kern)wapens 

overbodig zijn geworden en er geen kernenergie seer nodig zal zijn: 

toch heten we jullie vandaag hartelijk welkom. umdat we aller medewerking 

nodig hebben voor con toed verloop van doze dag, volgen bier wat 

Aledelingen en aanwijzingen, voor vragen kunnen jullie terecht bij do 

infor,Jatietafel bij de hooin„:ingang links om de hoek. 

Eaak niet geirriteerd als je steeds een kollekte-emmertje voor je neus 

krijgt. Een manifestatie als deze kost veel geld, ook al hebben we nog 

zo zuinig mogelijk begroot, voor de organisatie zijn we totaal financieel 

afhankelijk van de giften die vandaag binnenkomen, wonder geld is er 

Been v redesmars mogelijk. 

In de Meenthe: a, nonden mogen near binnen, wits aangelijnd. Peuken in 
de asbakken, 

b. Er is kinderopvang aanwezig, wel vragen we daarvoor een 
vrije bijdrage. 

c. Er is een E.H.B.O.post aanwezig, ook weet men daar een 
telefoonnummer van de dienstdoende arts. 

d. Het uitgereikte c.q, to koop aangeboden rhetorical volt 
onder de verantwoordelijkheid van do standhouders. 

e. Achter/boven het podium hangt alleen het spandoek van 
WAAKB. 

f. Aileen de aangesloten organisaties van het Steenwijker 
Vredesplatform hebben toestemming voor een standplaats 
in de hal. 

g. Er is vegetarische soep verkrijgbaar. 

De stille 
tocht 

a. Er zal een buspendeldienst warden onderhouden near- en 
vanaf de basis, r,.osten ft,- per rit, 

b. Vermijd partijpolitieke propaganda. 
c. Volg de eventuele instrukties van politic en begeleidings-

dienst op. (Spoorwegovergangl) 
d, Lok geen reakties uit van eventuele tegenstanders, en ga 

niet 	op provoketies. 

Bij de basis: a. Het hek wordt versLerd met bloemen, die vooraf bij 
vertrek vanuit de Verithe in de hal kunnen worden gekocht, 

b, EEN DRINGEND VERZOEK: BEGEEF JE NIET ACHTER HET 
PRIKEELDRAAD, EN KLIP, NIET OVER DE HEKKEN, 
DE GEVOLGEN MLLE-  NIET TE OVERZIEN ZIJN, 

Bij terugkomst in de keenthe is er rng relegenheid om na to prates) en er 

is nog soep en koffie verkrijgbaar. 

De treinen vertrekken om 14 minuten over het hole uur richting Zwolle 

(Amersfoort/Amsterdam/Utrecht) en 113 minuten over het hele our richting 

Loonwl-It'don, 

We honen, dat hc,t, e zal verlepen, 

Alvast bedankt voor jullie 

WAAXS, 



g="444:4i10-':e 

HET ONTSPANNINGSLIED 

RP,FREIN: 	IN HONGAPTJE EN TSJECHOSLOWAKIJE 
IN BULGARIJE IN POL 	EN DE D.D.R. 
DAAB BIJ DE JOEGOSLAVEN EN NAAR DE ROEMENEN 
EN LAST BUT NOT LEAST: DE U.S.S.R. 

HET VREDESLIED 

POLITIC' BETOGEN EN OREBEN 
MAAR WAT IS HUN BELEID? 
DE MENSHEID STEEDS MEER WAPENS AAN TE SMEREN 
YOUR VREDE EN VOOR VEILIGHETD, 
RAKETTEN 	RAKETTEN RECHTS, 
RAKETTEN OOST, RAKETTEN WEST, 

W'N DOM 	NIEMAND HEST 

IN VELE FUIKEN TRACHT MEN ONS TE VANGEN 
MAAR 'T IS NOG ALTIJD ZO; 
ON MACNT EN EKONOMISCHE BELANGEN 
AANVAARDT MEN IEDER RISIC, 
RAKETTEN LINKS, RAKETTEN RECHTS, 
PAKETTEN OOST, RAKETTEN WEST, 
EEN 7,04 N ROM EN NIEMAND REST, 

HET BAAT NIET OM TE KLAGEN EN 'PE KERMEN 
ZELR'; NIET EEN KORTE POOS 
BE' LEVER MET PAKETTEN TE BESCHEPMEN 
IS ONDESCHAAMD EN NUTTELOOS! 
ONTWACENGR LINKS, ONTWAPENEN RECHTS, 
ONTWAPENEN OOST, ONTWAPENEN WEST, 
BE" ENGINT, DAARNA DE REST. 

REFREIN: WIJ VECHTEN TEGEN DE WAPENS 
WAPENS VAN DE MACHT, 

VECRTEN TEGEN DE WAANZIN 
DOE MEE MET ALLE KRACBT, 
LAAT REEL DE WERELD HET BOREN: 
ER IS GEP,!" TWIJFEL AAN, 
DE LIEVE LEVENDE AARDE 
EM NIET TEN ONDER GAAN! 

CANON 
KERNBOMMEN :IA, OF KERNDOMMEN NEE, 
MENSEN, DOE ER NIET AAN MEE, 

"E 	 NIET? 
WEG MET DIE ROMMEN WANT WE NILLEN ZE NIET! 



Se.cretariaat: Eva Platen 

Foxel 1 

EmmercompascuUm 

Tel. 05912-3165 

Vrede door ontwapening. 

Von Clausewitz heeft eens gezegd dat oorlog een voortzetting van de dialoog 

was met andere middelen. Hij vergat erbij to zeggen dat het ook een voort-

zetting was met andere mensen, want de heren die boos van de konferentie-

tale! weglopen, komen niet aan het front. Dat zijn altijd al de armsten ge-

weest. Het waren vaak mensen, die altijd al door het kapitalisme tot honger 

gedoemd waren en no ook hun blood mochten afstaan. Wij hebben dit na de 

oorlog nog eens duidelijk ervaren. Duitsland was verslagen en dus zoo je 

zeggen dat er een belangrijke vermindering van wapens moest komen. 

Het tegendeel was echter wear. Steeds meer en verschrikkelijker wapens 

werden or gemaakt, en er wend antis een nieuwe vijand aangewezen. 

Dat was Rusland. Een and dat 21 miljoen mensen had verloren. Er waren 

3000 dorpen en 1600 steden door de Duitsers verwoest, maar binnen 10 jaar 

word Duitsland weer bewapend tegen Rusland. Teen de Russen Boedapest 

bombardeerden, brak er een ware hysteric los door heel West-Europa. 

In diezelfde week echter werd Port Said door de Fransen en Engelsen go-

bombardeerd, en dat gaf nauwelijks aanleiding tot protesten. 

Hoe men het ook bekijkt, en wat er ook gebeurt: Het wapenkapitaal weet 

steeds opnieuw de mensen oorlogsbereid to krijgen om de winstl 

En nergens enders cm!. Het yolk bogrijpt nog steeds niet, dat niet hot 

Russische yolk onze, vijand is maar de bewapeningsindustrie. 

Miljoenen mensen in de ontwikkel ingslanden zijn al verhongerd doordat or 

geen geld overbleef voor voedsel. Het is duidelijk dat alleen algehelo ont-

wapening de vrede Ran bremgen. 

Strijd den ook voor vrede on tecjan t),ewapeninci. 

NEDERLAND WI DE NAVO. 



IVAK KRANT 
Arnsierdar,, novernip-er 1986; ultoave: BIVAK; rodaktie: Igo O,orbidre, Jacc,u-eltne acfcls, 	w ■ en.s.e.;m8; Cruk: Dc 
S•c,retanae!-BIVAK: 	II189, !OBI on Amster,lam; tel.: 	 2; g,re 562:0 ■ 50. 

MET 

ENS 

F3 I a nd r•■ 

Wet is net Breed fnitiatief voor Verdergaande Akties tenon Kruisraket ten (BIVAK)? Wat is de kampagne Doe 
Niet Mee aan Woensdrecht? Wat• zijn "besmetverklar ineen"? Waarom legt de Vredesbeweging zich met bij 
het plaatsingsbesluit neer? Talloze vragen zijn er to b( !iinken. Deze k rant probeert in leder geval op een 
aantai daarvan antwoord to geven. We proberen aan te ;even wet de doelstellingen van het (31VAK, zijn en 
wat de inzet is van de door dit samenveerkingsverband be:iortnen One Niet Mee-kampagne. Voor meer infor ma-
t ie en/of deelname aan deze kampagne is op de achtel kant van deze (rant een st rookie a f gedrukt dat u 
near het BIVAK kunt zenden. 

Het plaatsingsbesluit: een ondemokratisch besluit 

Op 1 november 1985 besloot het eerste 
kabinet Lubbers toestemming to geven aan de 
Amerikaanse regering tot het plaatsen van maze 
maaf 48 kruisraket ten op de luchtrnachtbasis 
te Woensdrecht. Een meerderheid in het par lement 
stemde in met dit besluit, waarna het in eon 
verdrag met de Verenigcle Staten werd bezegeld. 
Hiermee is ook Nederland mede-verantwoordelijk 
geworden voor nieuwe, levensgevaarlijke stappen 
in de (kern-) wapenwedloop. 

Hoewel het plaatsingsbesluit op zichzel I  

vOlgolls 	reF;ein Van onto par Iementair e demo 

kra tie tot stand is gekomen, ken net moei I uk 

als eon demokratisch besluit worden beschouwd. 
In decernber 1979, kort na het NAVO- 

dubbelbesluit waarin plaatsing 	onderhandelingen 
werden aangekondigd, sprak eon meerderheid 
in de Tweede Kamer zich uit tegen plaatsing 
van kruisrakettlen. Desondanks word do regering 
evenwel in de gelegenheid gesteld zich to bluven 
voegen naar de a spraken tot plaatsing: zoels 
die in NAVO-verband werden gemaakt. 	lair 

lang konden de Vredesbeweging, die diverse inas-
sa le vredesakties organistterde, en een steeds 
weer near voren komende meerderheid order 

de bevolking tegen plaatsing (tier niets aan vm-an-

deren. integendeet, in november vorig jeer besloot 
het parleir ont oo ttaar standpunt van iii,:t2mi?er 

79 it'Irec'. 	I.,:ThOn en alcim,1 

In to Si eel men, Door vervoldens 0?0?,0dr e 0e 

r not 51-mr;o plantsingsvordrag into ce 

word bovennien geprobeerd de tear. van de kruis-
raket ten (Johnnie( von de poi it ,ette agenda of 
te voeren. 

Een demokrat ische gezindheid is in deze 
gang van taken met terug to vinden, en het 
beslui t 	noel clan ook onclemokratisch gerioernd 
warden. 

inierbu komt nog dat net besluit 1109 steeds 
door tai van mristen aangevochtendt: het 
is to str Id met .nternat ionale verdragen - die 
ook door Nederland 011001(0(000 zijn - waarm 
me;ols vastgelegd 	oin volkereninoord to voor- 
k.oint3n. Ool, `NW (It door 	vele de5kued) pen de 
me.ning go.deeld dat hot verdrag met de V13 in 
St old is met de grondwet. 

In het verlengde van doze tieoor del Ingen 
k an het plaatsingsbesluit daarorn ook tds i I le.gaal 
en iflegitiern worden beschouwd. 

Het BIVAK mee.nt eat eon gevaar',jk , on- 
cttsinghraI ∎ ;;c11 	iller);ia I besluit 	door 	;10 	vrer.les- 
lwv,"'3",g (1, f:el le wc,i ilia. 1)(streden-11; beschotiwt 
net a is ec511 1)1 I (al 	V•11l ver ant woor11e1o5 0 t )urgerS 
ore 	en t v:Il..,keho(jee i1;t3 Iii3Oiiio0n aan 	onder- 
1-0 !VI flg 	Vail demote ra Sine 	 tn onto 
II, Ciat5(:r3I)I)13 	 pohtiotke dtsy,uss,e, 
over de /,rmsrak.etr..01. 	 on gang 

te v. dr 	 eee 4.1emoki a He 	is 

a l 	i!il 



tvliiitair-strategische 

ontwikkelingen 

VanzelfSprekend draagt de plaatsing van 
kruisraketten bij tot onnodige en ongewenste 
vergroting van de bestaande waarizinnige "over-
kill". Mawr dat is niet de enige reden om tegen 
deze wapens te zijn. 

Plaatsing van kruisraketten in Nederland 
betekent ook dat ons and instemt en rneedoet 
met ontwikkelingen op rnilitair-strategisch en 
wapen-technologisch gebied die vroeg of feat 
kunnen resulteren in een alles-vernietigend-conflict 
in Europa, 

Kwalitatief nieuw, en daarom zo angstaan-
jagend in deze ontwikkelingen, is de kombinatie 
van uitarst snelle en nauwkeurige aanvalswapens 
(Pershing II en kruisraket) met het tot stand 
brongen van het zogeheten "defensieschild" in 
de ruimte (SDI / Star Wars). 

Dit ruimtelijk "defensieschild" biedt echter, 
zo zeggen zelfs de meest "optimistische desku;i-
digen, nooit 100% veiligheid tegen aanvallen 
met vijandelijke raketten, Wil het effektief zijn, 
dan moet het schild aangevuld worden met of fen-
sieve wapens. Doze offensieve wardens, waaronder 
de kruisraket, zullen door de supermachten in 
gespannen situaties reeds in een vroeg stadium 
moeten worden gebruikt dan wel onschadelijk 
gemaakt, ow - zo denkt men - zeif aan vernie-
tiging to ontkorntn, 

Door te plaatsen maakt ons and zich mode-
verantwoordelijk voor ont,,vikkeringen waarblj 
e6n der supermachten al in een vroeg stadium 
als eerste op de knop zal drukken. 

In de praktijk betekent dit (fat Nederland 
op het in paraatheid brengen en/of inzet ten 
van de kruisraketten to Woensdrecht goon invroed 
zal kunnen uitoefenen. Bovendien is de plaatsing 
zeer bedenkelijk vanwege de earthoudencie 
ring van de NAVO om uit te spreken met ars 
eerste kernwapens in to zetten. 

Dal de Russen ons 
herni-papenbesluit 
niet snappen, pleit 
zeer in hun voordeel 

Reykjavik 

Na 	top lessen Reagan on Gorbatsjow 
Is nog eons extra duidelijk geworden hoezeer 
de inzet van de Vreciesbe.weging nocKizakelijk 
blijft. Uit de berichten over de topontmoetIng 
blijkt dat kernwapens voor de middellange afstand, 
ZOSIS de kruisraketten, niet alleen levensgevaarlijk 
moor ook votstrekt overbodig zijn, 

De Sowjetunie en de Verenigde Staten hadden 
in Reykjavik een principe-akkoord gesloten waarblj 
alle kernwapens voor de widdellange afstand 
uit Europa verwijderd konden worden. Atle Pers-
hing II, SS-20 en kruisraketten zouden daarmee 
uit Europa verdwijnen. Helaas is het bij een 
principe-akkoord gebleven, want het Amerikaanse 
SDI/Star Wars programme blijkt een struikelblok,. 

De Anierikanen willen geen afstand doen 
van tarn ruirnteplannen, en de Russen willen geen 
raketten-akkoord sluiten zolang de Amerikanen 
niet van gedachten veranderen, Het Star Wars 
Plan zadeft Europa zo alleen maar met meer 
kernwapens op. Als Star Wars van de bean zou 
zijn, zouden volgens de gesloten principe-akkoorden 
ook de kruisraketten kunnen verdwijnen. Voortopig 
heel t het er elle schijn van dat Europa gijzelaar 
van de beide supermachten blijft. 

Om doze benarde positie te veranderen 
sullen de Europese regeringen, waaronder de 
Nederlandse, moor moeten doen dan atleen maar 
toekijken bij topontmoetingen zoals die in Reyk-
javik. Alt jd is er de laatste Laren gezead dat 
onderhandelingen zoals die in Gen6ve, tot resul-
taten zouden !olden. In Reykjavik, is gebleken 
dal ail inderdaad ken, Nu moet Europa zich 
ervoor inzetten dot de principe-akkoorden in 
werkellike akkoorden warden ornigezet, 

Net is zonneklaar geworden (rat kruisraketten 
berialve gevaarlijk ook onzinnig zijn, want Reagan 
en Gorbatsjow hebben besloten dal ze in principe 
zonder kunnen. Daarom is het oak duidelijk dat 
Nederland helemaal niet zo nodig hoof t to plaat-
sen. De Nederlandse regering ken daarom ook 
steepen met de bouw van de basis in Woensdrecht. 
Zeker in teclen van bezeintgingen gaat het niet 
aan verder to investeren in ororekten die nu 
al achterhaald Milken. Hot BIVAK eist van de 
Nederlandse regering dot ze oniniddelijk de 
b-ouwwerkzearnheden in Woensdrecht slept,  

In november gaan de ministers Lubbers 
en Van de Brook !mar Moskou, Door no al de 
bouw in Woensdrecht to stoppew kaf, Nederland 
duidelijk maken eat het hoar i;rnst is met het 
kornen tot akkoorden voor ootwapenino. 

be Vredesbowegi no 000f t eons t.e moor 
tot taol, is  Nederlanci5e reoerinp iC7i ri senant- 

ni (la r-.-on 	to 	brerigon. 	D.? 	.,..ar,1;en 	OP 
een 	 nociiii van eInn oi; ero na 	 oses 
van oniwaooning iin nuR,  

Met loll ert 



lnmiddels is de bou w aan de basis in Woens-
drecht to vane gang. Op grand van ver zoeken 
tot geheirnhouding van daarbi j betrokken bedrijven, 
is de minister van def ensie tot nu toe met bereid 
geblek en de hetref f ende namen bekend te rnaken. 
Desondanks streef t het BIVAK naar openbaar mak ing 
van deze bedrijven. Via ekonomische druk (boycot-
akties) moeten de ze bedrijven ertoe gebracht 
warden sigh ult Woensdrecht terug te trekken. 
Daarom werk t het BIVAK met AMOK, f3ONK 
en Atoornvr jstaa t sa men in eon speurgroep die 
rove& mogelijk betrokken bedrijven tracht te 
ach ter halen. 

Door akties rand deze bedrijven wit BIVAK 
de Doe Niet Mee-kampagne verder zichtbaar 
maken, Ook, akties als de Inokkade van Woens-
drecht op 19 september j.!, en de demonstr a tie 
van i november in Amsterdam staan in dit token. 
Het BIVAK beperkt zich nadrukkeltjk tat vreed-
za me akties, die een openbaar karakter dragon. 

BIVAK gaat verder 
Het z al duidel ilk zlin dot het BIVAK me; 

vereencie, kr achten verder wll gaan in de str ija 
tegen de krulsraket ten in het bi ;sander en tegen 
de wapenwedloop in het a Igemeen. Om de Doe 
Niet Mee-kampagne stevlg handen en vceten 
te geven moot eerst be basis verbreed warden. 
A f gevaardigden van regio's sullen warden ui tge-
nodigd om deal te nemen San het BIVAK-aver leg. 

Lokale vredesgroepen warden oageroeben 
iedere eerste rnaandag van de maand, wanneer 

de strene's warden getest, Doe Niet Mee-akt ivi- 
te i ten 	te organ iseren. In Woensdrecht vinden 
elke sirene-maandag blokkade-aktiesPlaats, waarbll 
iedereen welkorn is. In de eigen woonplaats kunnen 
bij besinette bedrijven en op andere punten picket-
lines, stiltekringen, blokkaaes, enz, georganiseerd 
warden. Oak kan je "onbesmette instellingen 
joist op een posit ieve manier onder de aandacht 
brengen. Aan gemeenteraden kan ver zocht warden 
in mattes uit te spreken dat Been opdrachten 
meer sullen warden verstrekt aan bedrijven die 
voor Woensdrecht werken, 

Het BIVAK denkt eraan am in f ebruari 
1987 een grote aktivistenkonf erent le te organi-
saran. Daarbij moeten wij in ons achter hoof d 
;louden dot in de loop van het komencf vaor jaar 
verrnoedeliik de hunkers soar de kru israket ten 
gereed sullen kornen. De ervaring van andere 
plaatsingslanden leant dat vanat Oat ogenblik 
de kruisraket ten ieder moment ingevlooen kunner, 
warden. Of net BIVAK clan weer 'andel jk en 
massaat n aktie meet komen is een vraag die 
in f ebruari beantwoord moat warden. Eens to 
meer reden am no met kracht de Doc Niet Mee -
kampagne to versterken. 

De 1.arneagne "Dee Net Mec aan Woensarccnr5  wutdt qeergareseet 1 030, hel  Breen Iffittat,ef arc 	.,,,,,Gergaanae, 	t ■ ct; te2f3n krti19- 
raltel len (diver). een plat fairn waann ondetrneet de volgende organ, alias samenwerken: 
1.,,ra,,,,en coat 	, Vrov,ea lager Kernwar>ans, Slap cis 	 -tuman;st•scn Vredesi,eraaa, 1K v 	'aster c1a,a, BONK, Atoomvr,  qstaat, 
01a; form van,  Rad ■ ka1e VrarleSgsDapea, 	/Can t,ndars, Jengeren te,.; •a Kernwao.cns, junsler, vow yr err.,, Rork en V; COe fwaarnerdanc;), 
cwIonot.e;cswal“.-rs tepee KernwaGaPS, Vete,119,1•9 r',"1:1t v,e1geraars, 0. ,age  P KUPgewelc1. toga 	 weenier. 	"Cl, AMOK, 

P62.;:,r;;- ,,area, 17 ma,..avcr 	aa;;;ai r,../ t Mee, ANJV, 11.;, 	Jongerenbev,tte.te.;-F- r.tV V. 
ABOP, 	 Fr•rt.4 -we• --grt-.4.4, Den 1-4 	2, 14 t4V-Geuda, Kaderleden 	'tV• 'vanden, 	 tyadrrtrtnee:j. 

PPP, PS:;,, SAP, 
Can veldele tntd,?tdtng van net Intl ■ aite1 WOrclt 

OPGAVE TOT DEELNAME AAN "DOE NIET MEE" 

Hierbij deel ik/defen wij fnee dat ik/wij de kampagne "Doe Niel: Mee aan Woensdrecht" 
ondersteun(en). 

O lk/wij wif(len) nadere inlichtingen hebben over de kampagne. 

O fk/wij wil(len) plaatsefijk aktief meewerken aan de kampagne. 

O Ik/wij wil(len) de aktie financieel ondersteunen door een eenmalige gift / periodieke 
donatie ten bedrage van 	op gironemmer 5620180 t.n.v St. BIVAK, Amsterdam 
(aftrekbaar voor de belasting). 

Nanm: 

Adres: 

Post kode r plaats: 

Orgenisatie.: 

Teiefooe: 

Handokaion 
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VAN DE MENSHEID 

Sowjet- 
voorstellen 

tot de volledige 
afschaffing 

van de 
atoomwapens nog 

in deze eeuw 

3-fasenplon voor de stapsgewijze 
reducering von alie kernwopens onder 
voorwaarde von het volledig olden 
van ruimteaanvolswopens (SDI). 

le fose: Onmiddellijk beginnende 

Het 1etappen-program 
van de USSR tot 
volledige afschaffing 
van atoo..mai,ans 

Hoe steff de Sowiet-Unie itch het volledig 
verwijcferen von de kernwopens von owe 
ploneet voor? to het door de olgemeen 
secretoris von de CPSU Michoil Gorbotsiow 
op 15 januari voorgesielde veelorwottende 
ontwopeningsinitiotief ;toot het plea door-
voor centre:to!: dit vcortief in de volgendo 
stoppen; 

etappe (1986-1990, uitedijk —1993) 

Het towel door de USSR ols de VS 

ofzien von fret ontw ■ kkelen, tester en sta. 
tioneren von ruirnieoonvolswopens ors fun-

damentele voorwoorcie 
Efeide stolen reduceren de kernwopens 

die het territoriurn von de ander !runner)  

reducer-mg von do nucleoire bewope-

ningen von de USSR en van de VS 

2e fose: Het betrekken bij het ont• 

wapeninosproces van de ondere kern-

mogendheden vonof 1990 

3e lose Voor het jour 2000 de voile. 

dige bevrijding von de wereld von alle 

atoomwapens. 

• Vooizetting von 	het eenzildroe 

Sowjet-moratorium 0001 olie nucleoire 

explosies tim jonuari 1987 verbonden 
met de dangende oproep eon de VS 
om zich bij dit moratorium clan to slui-

ten om het permanent to toter worden. 

• Intensivering von de ontwapenings-
onderhondelingen op cite niveous met 

als deal eon moximale effectiviteits-
grood von het ontwopeningsmecho-
nisme to woorborgen en een militarise-
ring von de rurmte rut to sfurten. 
• Zo spoedig mogelijke en volledige 
afschoffing von de chemische wapens 

en hun industriole basis onder strenge 
controle inclusief eon internotionaal 
toezicht ter piekke. 
• Semen met de verwijdering von 
mossovernietigingsmiddelen oak redu-
cering von de strijdkrachten en conven-
tionele wopens. Doortoe specioal op 
Europa betrokken het voorstel om van 

bere,ken met de helft, tot elk 6000 kern-
koppen 

6 Vollechge verwijdeling von de micidef-
longe•otstondsroketten von beide zijden in 
Europa 

Goon levering van strotegische err mid,  
deftonge•oistondsroketten von de VS oon 
ondere kinder, 

Goan verdere vergrating van de kern-
vropenorsenelen van Fronkrijk en Groot. 
Britannic 

• Beeimiigmg von de kecoviogenproeven 
von de USSR en de VS 

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

USSR en VS sluiten de reduceringen 
van de eerste etappe of 

e De ondere nucleoire mogendheden he-
eindigen hen kernwopentest eveneens, slui• 
ten rich no bij het ontwopeningsproces err 
bij de OVOf eenUDII1St over het verbod van 

de Ationt,sche Oceoan tot non de 

Coral een aanzieniiike verminderino 

von olle componenten von de land-

stojdkrachten on von de toctische 

iuchtstrijdkrachten von de Europese 

stoten olsook van de in Europa gale. 

gerde krochten van de VS en Canada 

overeen to kornen. 
Insternming van do Sovvje!•Ume 

met de constructieve vredes- en ant-
spanningsinitiatieven van de sociolis. 

tische Ionden von Azie olsook von 

India en von ondere stolen von de 
beweging von niet-gebonden tonden. 

Het ter beschikking stellen von de 

middelen die door de maatregelen tot 
bewapeningsbeperking en -reducering 
vrijkomen, voor de verbetering von de 
levensornstandigheden van de mensen. 
Het principe 'Verdere bewapening in 

plants von ontwikkeling' meet warden 
vervongen door het principe 'Ontwo-
pening ten behoove von ontwikkeling'. 

uirntecronvolswopens 

Atte nucleoire mogendheden goon over 
tot de volledige ofschoffing von de toc• 
tische kernwopens (reikwijcite tot 1000 kilo-
meter) 

• Muttilaterole overeenkomst over het ver- 
bod op fret ontwikkelen von nieurysoortige, 
op ondere notuurkundigo principes sloe-
lende mossnvernietigingswopens 

3e etnppe (uitedijk 1995-1999) 

De ofschaffing von olle avenge kern-
wopens words ofgestoten 

Er words een internotionote conventie 
uitgesverkt ter voorkonring von het vreer 
ontstoon von kernwopens 

• Controle op °lie fosen met notionole 
technische middelen &soak door inspecties 
ter plootse. willekeurig ondere extra con• 
trolernootregelen kunnen svorden overeen• 
gekorrien 

VREDESVOORSTELLEN S.U. SERIEUS 



DOE MET MEE ! 
r-eg,, A

HA  
K  

aan Woensdrecht 

Gezien de ernst van de ontwikkeiingen 
en het negeren van de mening van grote delen 
van de 'oevolking bij de besluitvormmg, vinden 
velen in de vredesbeweging het noodzakelijk 
en gerechtvaardigd verder te gaan met het verzet 
tegen de kornst van de kruisraketten. Bovendien 
vinden vel.en nog steeds dat het drergen met 
massale vernietiging een ontoelaatbare bereidheid 
inhoudt om tot massavernietiging over te gaan. 
Vanuit doze aktiebereidheid is het Breed Inittatier 
voor Verdergaande Ak t ies tegen Krursraketten 
ontstaan, het 811/AK. 

Met BIVAK stelt rich ten duel verdergaand 
verzet tegen de kruisraketten to stimuleren en 
akties in dit kader te bundelen. Met de term 
verdergaand verzet neeft het BIVAK drie dingen 
op het crog: 

	

- Doorgaan 	net hot bestaande protest tegen 
de kruisraketten. 

- Verdiepen van het verzet on het verScherpen 
van de gehanteerde aktierniddelen. Dit in het 
richt van het genomen plaatsingsbesluit. Daarbri 
verbindt het BIVAK aan de door haar te gebrut-
ken aktierniddelen de voorwaarden dat ze ge-
weidloos zljn, een openbaar karakter dragon, 
en een optimale relatie tot het doel van de 
aktie uitdrukken. 

- Verbreden van de argurnentatie tegen de itruis- 

	

raket ten, 	en st lin uleren van diskussres 
over, 

In het BIVAK werken een groat aanta l 

desorgainsat res, 	pot itiake 	partijen, 	vakbonden, 
vakbondsgroepen, jongerenorganisaties en ancere 
groeperingen semen. Nadrukkelijk becogt het 
BIVAK ook open to staan voor plaatseliike initia- 
1 re yen 	Ull 	noidi 	doe 11W:111111g 	aria 	Iladenuxlc at 
Vailli.fi()(h!t1 

Door het BIVAK is een kampagne gelanceerd 
onder het motto "Doe Niet Mee aan Woensdrecht". 
Het doel van deze karnpagne is een maatschap-
pelijk klimaat to scheppen waarin reclere vorm 
van medewerking aan de ultvoering van het plaat-
singsbesluit als "onfatsoenlijk" van de hand wordt 
gewezen. Bij die uitvoering wordt in de eerste 
pleats aan de bouw en inrichting van de kruis-
raketten-basis gedacht. Maar ook toekornstige 
diensten 	van 	toelever ingsberirijven vat fen daar- 
onder. 

Het genoeinde inaatschappetijk kiirnaat witlien 
wij bereiken door overel in het land sari bedrijven, 
organisaties, kerken, scholen, gerneenten, enz. 
verklaringen to vregen, waarin rnen uitspreekt 
geen work voor Woensdrecht te zulten verric.hten, 
Ook wordt gevraagd geen zakelijke k.ontakter. 
to onderhouden rnet bedrijven die wel work voor 
Woensdrecht hebben aanvaard. Met andere woor-
den, wij vragen hen net work in Woensdrecht 
nbestuot to verklaren". 

Op doze besmetverklaringen ligt do nadruk. 
Bedrijven en instellIngen die zo'n verklaring afge-
ven noernen we "onbesmet", 

Het zal duidelijk zijn dat de sarnenwerking 
met de vakbeweging in de Doe Niet Mee-kampagne 
van groot belong is. Diskussies over het al dan 
niet meewerken aan Woensorecht in  bedrijven 
moeten warden go cue rd, Len 11011131 0 NV- bonclen 
(ADO P, Voedingsl)ond, KtInstenu-ono en vrou 
tYand) en diverse Raoerlenen nit anoore r)oncien 
hebbon reeds nun steun aan net 81 YAK ■oegezegd. 
In verschillende andere bond,..tn wordl gethskus-sieerd 
over stoun can rnensen die ge we tensbe z waren 
hebben tegen wr_ rk voor Woensorecht. Do lode-- 
rot re t Hy worrit 	 p r 	hrrdr Ftomn 

VOOf 

:t"-121,en, 



E N MAW Ofir"APENINGS-INMATIEF 

Het vraagstuk welke de komende maanden alle andere zal over-
heersen luidt als volgt : Hoe kan de meest uitgebreide bekendheid 
gegeven worden aan de alomvattende vredes-en ontwapeningsvoorstellen 
welke de Sovjet-Unie in Reykjavik aan de Verenigde Staten on de gehele 
wereld heeft aangeboden ? 	Wij doen dartoe all ereerst een drinpend 
beroep op de miljoenen landgenoten die het Grote Volkspetitionnement 
tegen plaatsing van kernwapens tot een ongeevenaard groot succes 
hebben gemaakt. 	LAAT U NAAR WAARHEID 70ORLICHTEN 	HELPT MEE 
Wij appelleren aan alle leidinggevenden in ons land, vanaf basisscholen 
tot aan univetsiteiten, aan alle geestelijke voorgangers vanaf hun 
kansels en aan burgemeesters voor de inwoners van hun gemeenten. 

Meerdere malen deed de Sovjet-Unie vredes- en ontwapeningsvoor- 
stellen van wereldbelang . Maar He Verenigde Staten doet het voor-
komen, ook via onze pers-radio en TV alsof het slechts om ordinaire 
propagandatrucs gaat.... Maar zodoende kon htin bewapening voortgaan 
en hUn nucleaire oorlogs-voorbereidingen opgevoerd worden 

In Reykjavik werd bipla een accoord bereikt over het voorstel van 
He Sovjet-Unie om voor het jaar 2000 elle kernwapens to vernietigen. 
President Reagan wilde echter in plaats van raketten een nieuwe aan-
valsmacht vanuit de ruimte ontwikkelen en uitproberen, Sterrenoorlog 
of S.D.I.genaamd. Geraamde kosten 1200 miljard dollar of plm.2600 
miljard gulden S Wantrouwend geworden vroeg de heer Gorbatsjov 

"wanneer er geen kernwapens meer sullen bestaan, wanneer ook Washington 
dat accepteert on wij de onze hebben geliquideerd, zoals wij altijd hebben 
gewild, waartoe is dan nog een zoganaamd verdedigingsschild (S.D.I® 
of Sterrenoorlog )in de ruimte nodig ?" 

Vanaf 1946 is het de Verenigde Staten geweest die de wapen- 
wedloop heeft opgevoerd.(zie o.a. "De Neutronenbom" uitg.P.v.d.A.1978 
en "Vredesbeweging in He D.D.RUuitg.1986. 	Zoals bekend heeft de 
Sovjet-Unie meermalen verklaard nooit als eerste van atoomwapens 
gebruik to sullen waken. En doze wapens nooit op landen to sullen 
richten waarvandaan ze ook niet op hen gericht sullen worden. 

In direct verband hiermee was het optreden van de ministers 
Lubbers en van de Broek op 21 en 22 november in Moskou zonder meer on-
beschaafd en vredevijandig. Want zou het ooit eerder in de geschie-
denis zljn voorgekomen dat twee ministers in een gastland, waar zij 
met alle Ogards ontvangen werden, bun gastheren beveetigden 48 Amerik-
aanse kruisraketten op hun grootste steden to laten richten ????????? 
"Ik heb steeds gedacht dat wij goede bet;rekkingen onderhielden,"aldus 
de heer Gorbatsjov,"maar ik moet er van uitgaan dat die wapens t6ch_ 
op de Sovjet-Unie worden gericht". 	'NAAR HAALDEN DEZE TWEE MINISTERS 
DE TREURIGE MOED VANDAAN OMBUITEN OHS ALLEN OM,ONS AL ER VREDESGE-
ZINDHEID TE NEGEREN EN DE KOUDE OORLOG AAN TE SCHERPEN ??? Waarom vra-
gen zij de Verenigde Staten niet om Hdk op te houden met ondergrondse 
kernproeven ? Zich aan het Salt 2-verdrag te houden 2 En goon mipen 
te leggen voor de kust van Nigaragua 2 Enz.enz. Wij eisen 	VERDE MET 
ALLE LANDEN, ONGEACHT HUN POLITIEK OP SOCIAAI SYSTEEM 11 WY EISEN VREDE 
ONS HOOGSTE MENSENRECHT 	HELP MEE, DENK MEE, OM DE RUSSISCHE VREDES 
VDORSTELLEN EINDELTK BEKENDHEID TE GEVEN a BETER HEDEN ACTIEF DAN 

ewerking of irr.orma 	_,T2T6 Rojuaam2LL Bel voor med 	 ie 
14.2 	038-217529 OT 05208-663560 	 VREDESAPPEL " 
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Later we eon 

voorbeeld zijn, 
niet alleen in de 

verbeelding 
maar ook in de 
praktijk I 

Als land 
vol met 

VREDSDU.T7EN 
die tot ove 
de grenzen 
uitvliegen.. 

LATEN WE EEN 

VOORBEELD 

ZijN : 

VOOR VREDE EN RECHTVAARDICHEID. 

OM EEN TEGENklICHT TE ZijN 



Aan alle mensen hinnen en butten de gemeente Oost-
Stellingwerf een leefbaar 1987 toegewenst.Ueefbar 
omdat allerlei gevaren ons bedreigen 
- Het miijeu wordt vergiftigd 	vervuiling van de 

aarde,het water en de lucht. 
- De ozonlaag wordt aangetast 	temperatuurverho- 

ging met rampzalige gevolgen, 
- De vermilitariserina van bijna alle volkeren. 

Miljarden worden in de bodemloze put geworpen 
van militarisme en bewapening. 
Daarentegen sterven dagelijks duizenden mensen 
door ondervoeding,omdat hen alle middelen ontbre- 
ken.Een paraas zou van de aarde gemaakt kunnen 

worden,als al die miljarden niet verslingerd werden 
aan lepers en bewapening,Het geld zou beter hesteed 
kunnen worden aan aanplant van wooden in de woestij-
nen en door to zorgen voor meer en menswaardige 
woningen, 
Ook het steunen en stimuleren van kodperatieve be-
wegingen en bedrijven in de arme landen,zodat ze met 
eigen handen hun eigen welvaart kunnen bouwen en de 
een niet meer leeft tenkoste van de ander,zou een 
goede zaak zijn, 
Ajleen als we zorg hebben voor het miljeu,als er 
soildariteit is tussen alle volkeren,kan er sprake 
zijn van vrede op aarde, 
Laat ons daarom in 1987 de 

AARDE LEEFBAARDER MAKEN 



0,,  Stichting Steunfonds Burgerlijke Ongehoorzaamheid we rdt beheerd 
door een bestuur dot bestaat 	Wilbert Widen:, (ex-horoc•rhd 

1••q;ort n Kw) Ar?dets), Cees Commondeur 	Ft,..1 1.-,f,c1. L)rd(r) PH 
• e.e, (pobbost), Jon Router tkoordinator MozosMo,F:'. 

Froui:o Sind (Vrouwco voor Vrode), (Berm,;' L :;'r'ii'; lYir•D•.‘r-0 
• ••B C.;.7rord von Alkcmodc (Book) 

KomiKee van aanbevoling: 
p-r Polo en Nocascho Emor;uels (kabarcur.:N! R.:1:11 von Do-1;7T, 

mr puer: Pun en mr iOn D0,1K 	 Drc,;• dr H. 
101000 „Pier de Visser, Andre von Es en Peter ....Lrlorst (iede•I Tweede 

Jon van NilSdonic (pastor) en Trees Lombrechts (redgreuse), Ernie/ 
W 	(c•.-voorz)tter Ned••rimictse verenigm,e, veer ',1ea ■ sc!R Poiemoiogie), W.; 

(rwsorts), Hans WrQbengo (Proces repel! dv Swot), Henn): Knutr'- ! (50 Rgen kerngeweld), Dove von Oyen (MifrecideR.-1510, C'eo Boessenkoo 
lbos,sbewegwg Nedericnd). Tjasse Bieuwengo (Ker"-. en Vredd, ;,:nace de Hoes 

Weigermg Der,:nstebelostIng). Morino /v10.7. ,z;c•)r.; (PSP) 

(naam) 	  

(adres) 	  

(postkode en woonplants) 	  
(bank of gironurnmer) 	  

Stelltlt het Fonds Burgerlijke Ongehoorzaamheid 

Eieenmalig met een bedrag von f 	  
Operiodiek 	x per 	  

INZENDEN: FONDS 80, MOLENVVEG IS, 3941 PT DOORN 
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end 

Stic 
Steunionds  

rgerW11,4,e 
Ongehoo 3,943. 

Ondanks het brede maatschappelijk verzet ertegen, hebben regering en 
parlement besloten alle seinen op groen te zetten: de kruisraketten kunnen 
in Woensdrecht warden geplaatst. 
Met dat plaatsingsbesluit heeft Nederland opnieuw een bijdrage geleverd aan 
de steeds opiopende bewapeningsspiraal. 
Een groot aantal organisaties, die zich niet willen neerleggen bij het 
plaatsingsbesluit, heeft zich verenigd in B1VAK (Breed Initiatief voor 
Verdergaande Akties tegen de Kruisraketten), andere plaatsings-
tegenstanders hebben zich verenigd in BONK (Burgerlijk Ongehoorzaam / 
Non-KoOperatie). In nauwe samenwerking zullen beide groepen akties 
(blijven) organiseren, die er op zijn gericht de daadwerkelijke plaatsing van 
kruisraketten in Woensdrecht onmogelijk te maken. 
Blokkades en bezettingen, boykot-akties, werkweigering, het besmet-
verklaren van bedrijven en objekten - het zijn allemaal middelen die bij deze 
akties gebruikt zullen warden. 

Steunfonds 

- juridische steun kan warden verleend aan aktievoerders die, in het kader 
van geweldfoze akties tegen de plaatsing van kruisraket:en, worden 
gearresteerd en/of in een proces betrokken worden; 

- materiele steun kan worden verleend aan aktievoerders die, door• her 
deelnemen aan geweldfoze akties, persoonlijk materiele :chade fOen; 

- publikaties kunnen worden verzorgd die mogelijke krirninalisehng 
tegengaan of bestrijden. 

Op het Steunfonds kan een beroep worden gedaan voor zc-ver de triiddeie.t; 
strekken en aan de hand van kriteria die door het bestuur worden 
gehanteerd. 

Konsekvventies 

Oproep 

De Stichting Steunfonds Burger-Hike Ongehoorzaamheid doet een beroep op 
alien die zich bij de vredesbeweging betrokken voelen, op aden die vinden 
dat het verdergaand verzet tegen de plaatsing van kruisraketten en diz tegen 
de bewapeningswedloop steun verdient, bij te dragen can has fonds. De keuze voor de genoemde aktie-middelen brengt een aantal risiko's met 

zich mee: 
- aktievoerders 'open een verhoogde kans op arrestatie, boete, pi-oces; 
- aktievoerders kunnen persoonlijk (materieel) schade lijden; 
- het gevaar is niet denkbeeldig dat door overheid en media verdergaande 

akties tegen de plaatsing van kruisraketten, gebruikt zulfen worden om de 
deelnemers eraan te kriminaliseren. 

POSTGIRO 45.99.788 t.n.v. Stichting Steunfonds BO to DOORN 
SEKRETARIAAT: Molenweg 15, 3941 PT Doorn tel. 03430 - 159 27, 
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Aan deze aktie koppelen we de volgende 

o Geen bout van nieuwe kerncentrales: 
Onmiddellijke sluiting vin alle bestaande 

kernenergie-objekten; 
* Opslag van het tot no toe geproduceer-
de radio-actieve efval in de gesloten 
kerncentrales; 
• Terug trekking uit buitenlandse 

kernenergie-objekten: 
• Druk uitoefenen op one omringende 

landen oe ook daar te komen tot 
stopzetting van het kernenergie-
programma: 

o Scamaleren en ontvikkelen van alter-

leve enerslebrcnnen, zoals, card-

vind- & zonne-energie, etc., meal-

,a;=ekrbc!-,t-i,oppelinE en verdere • 

eisen: 

&EN\ 

NOOIT MEER TSJERNOBYL: 

BORSSE 
4 95 26 a14d 1987 

RADIO'S' 

- 	,•• 	.; 

6e 6.isls-demokratiese ci tgangspunten zovel 
mogelijk te waarborgen. 

• 

vr. 
za. 
zo. 

DE 4K7IE KOS7 96-TD, VEEL gELD!!!! 
RLo/1_ daanom gu2 n .6....i.jzondeiz ort/ zLi  
on .i./7.0 40890/2 tea name. Dan: 
LANZWIT,a SEC-RE-74%2.14,47, ARAIREll 

24: 13.00 uur 
25: 10.00 uur 
26: 12.00 uur 

14.00 uur 
14.30 uur 

opbouw AKTIE<AMP 
begin BLOKKADES 
DEMONSTRATIE 
einde BLOKKADES 
MANIFESTATIE 

Atoomenergie gintienondiar 
. c oALic-d:ic-dadgc oOiTLZi geoagareead dooa 	ComaeE 
Theoi mcc: 	 - Bon-6,seZe 	 een clan- 

do!: ice £ plaai-6efijkc g--,oepearingcn 

Landelijk secretariaat: 

SEERS DE LANDASSTRAAT 73, 6814 DB ARNITE?! 

Dinsdag & vrijdag: 14-17 uur 085 - 51.1,957 
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strafir.: 
.1) Xopif.'-er £1en.:1)Ye; 5 fir..i:t! 	 or 
JJ.1•,..i': 	 de 	 1-‘,J1 Y(.11"  
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VolhogoscNoni„OvercInge" 
Po V.!)un 52 
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o6n workshop met de amer:tkaanse podagoe JOYCE G.DAYT,SON 

, 	5 - o_p.kt,obel 

We leven in eon wereld van oorlogen, rmn geveld en van oni'.ordru- 
ling. 
r.oe komt dat nu oigenlijk? • 
7oe kan het dat :het al ze lang blijft voortdaren? 

kan het ook dat we ze1f, in on8 persoonlijk ].even ma -:10 
von govold (ender 	zijn vormen: zovelY 1)syc*,olog!,soh ale ym 
afsta.nd• kUnnen doom? 

Dat geweld zit g..evoontn ()rime opvoedingt onze hele opvooding 
0110 voer 	mmakt• ons klaar voor eon samenlevdng van go',re7a', en en- •
erdrukking..We hebbem noolt geleerd onr7,e zn to kgen 	acn 

• '1 -dooreren to onderdrukk.en We hobhen an niot loran vordeden : 	• 
zondr geeld to gebruiken 

' 	We he,bbengeleord;.dat konflikten opg.elost warden met oorlog en pe- 
- weld 
..Daar- komt2an noe-bij dat vo dat govald oak overleveren mmmv de toe- 

klilderenv largo hun opvoeding om ha zijn 	alien 
,•,8Amon,,deschakelkaie her •agelijk maken ciat. het geweld • 

vOortheutaan, dot do volgen,.e gonenato nog steeds nRar ondeauing 
zdl gTijpen am zijn mtn to k7Ajgen, naar geveld am zch to -Jo7,. -doe.e, 
moan oorlog on konflikten op to losson, 

Nuw!).11flwij gben.;00r16ge=n, goon gewold an goon ondordrunz 
Vii w t!ien Wet moor meollorken man do overbreng:I.ng van oor7,og en (7e.'7 
weld op.  de-  volgende generatie, Wij zouden vim ion (.at ammo  
in een geweNloze wereld zouden loran, WrkaT 	gr2on 
noch ondordrukkon, maar oak rear hen de-t nit vordt 
Foe kynnon We (1 -ART an 	 7ee  



De. Volkshogeschool 'Cvercinge to P:avr,lte Dr. orzanicevt in ho 
Icader van zijn projektan vrodes—odnYatie non woohop van 9 
nktober a,s, met de amoriaan:lo perlaege Joyce Davinon, 'run de Yolle..4— 
nhip Of Reconciliation uit de Veetl!_an f-L' on an Amerika, 

Davison hoof f: con 	 vnor 
onq Creative ilo9non,io 

Daarmee Ticht 7,L, zich voor:al Or) ; clor'! ioru 	flO070fl c_rdarf,. On 

all on clie met opvocd5,11j, to TI!alcon br')ben, 
Jh'ar worl-.chop3 beo';uAzm uit: 

prf2contatie van de vie-r nerafn '!aar 	MO) 
r3amnr/ex'king Kommuniatie ovectiing 	 eploarcn 

•m Oefonin.gen (1:ie r2nelnemr0 	 ;,urAnn fie1::rniken in laun 
''o,-;,'k met Idnderen. 

Door de praktische aard van hot programrA ic do tP.al—barrire go- 
makkelijk to overwinncn; 	voerar0. to cohter het engelc, 

De '(08ten bedrngen f 7O 	pox aofoOon allan inbegrepen, 

De bijecnkomat wordt gehoudon in hot p;ehonw '.1:ursine' van de 
Vollho,7,eonhool on begint op zatordaF.,-moren on 9,30 mar rot koffn 
en in!:ohTijvin. On 10.00 urr gaan we aan het work, 
:Tot pxoETo.mma eindia op zondriddag, 

Opi,5avim liefot nonnA)1qoprliA, donh uiterli;sk O lenemer bij 
do YolcbcgopohoOT 	 Pout):us 5%, 7')70 lB 
Te:›foon: 05214 — 15/1. 
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/10.000 p!.atte!aneis. 
;spo!J•• ■7 ,sen 

1 straaliarie.r 
(20 rnifinen dollar ) 

• 1 onderzeebootjager 

(150 mitjoendo(far) 

De`,:trische vriortiening voor 
13 steden en 19 otattt:!an,:fs'- 

?00 :5 met Olin 1>C0!kir,y van 

ongeveer 9 sni;con mensen 

e‘p 

• ffi•i. 

1 tank 

(1.000.000 dollar) 
Do uItrusting voor 520 basic-
school.!as!otcasen 
(30 )eerlincen per `,..!) 

Wij zu) lon de zwaardon tot pk)eOsGh''on ornsineden 	on wij zu!:nn 	 n'cit Hoer :prow 

t3eeidhouwwerk voor ,tinbouw 
Verenivio Naties ii Now York 

Redak tie: 

PrIevr. J.H.H Gerd;ng-EgQink, 
!Menu) 

D. Prins, Meeuwstreat 18, 
4005 VV TiCI, tel. 03440-13797 
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Zwaerdon of Plbegschaten la con met parttlpolitiok of godsclIon9flcs gebanden ectfogroop, 
-rich t115:41 oko norm von boy/Ewing rood. mw-Isen vOO allor!oi 5019 vinden (:. ,./19 ,  "0 
torogdrIrtoon von do waponwedloop. 

Net tweum0andalljk9 bled, dot Zweardon of Ploop,sclia«to iii!goo?t. !0 
apretdInt?:' ander de bovs.(!krig (b9iten r1r3 r.r.fing yen roods o:': 	or). Sc, on 
selllo)12,;((ran6or5hg dos 99volu 795 50,0, 90 919 
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Da Duitse t)andskanslier Schmidt - van de soc., ;.-Ilistisch 	,),!rtrt 	n...-,, i ,,, r-nresIde.)t Van f\nt - van de 
behoudend,.', nor tij CD A - ziin het wonderv,,al r:cnc. 	 r)0 	 ra',,, ttPo o"Qt 
a/octin:1 ;nririjytnq moeten er kornen• 

, blal -nicit was er speciaal voor near Nederland gekonann. Want hfi is tc. 	 anIcl at on/e 
Kamer in 1979 heeft uitgesoraken, (intr. 	7e ni e t 	ons 	 H,*l)en, 	zit ert• 
tr  	Aussenmerikaanse  aandrang voor d'e 	 ; n  

yolk, In I:tc, riin is zeIfs tijdens de grate dernonst.p.inc, try.ra !-.;resicHlt 
die Nal--:etten hior komen, wordt Duitsland 
Mat. 	(le 	e!..w,lervo2n van Schnvidt en Van J' n)  

.V') .n oprje/y!eIrl, en dat hl; boom, 	Nerlerland 	on 	-nt n., r.;1 

Vat-) Am zegt (.(:)t we ‘.:an sIechte beurt bli r.i. 7\U\VO maken, a's 	in 	f);,*), 	 :" 

NAVO verrtnr 	I.e zeggen zullen helThen. 
vint 	 f,f2der nuchter mans denkt (Ian tach: Regerin,:sIeider, als er 70 wein",g enlmo is  '0 7-urt-W- 
gm die atoornm:pens te nemen, zet de voet dan cans dwars 'egen de NAVe-mHta".ren! 

Zits 	t_uns, -,ekretaris van de NAVO, 	 gezegd: cte 	 !Lets op; 	roc7cr:o is 

vrij orn art to nemen at niat (het ging toen Crior 	-born). 
De Partij van de Arheici is absoluut toge.n de l<ruisraketten. De 	Detnokr,-.0 lscl,e 2ar,ii van `,-%-`1?st- 

,Daitsland (Schmidt) heeft in '79 het hestuit  genomen OM de raketten 	 (R)-1 ,A,`;19e- 

ninorTh-esnrekinr ,:n tussen Amerika en de. SovIxt-Unie tot cieen enkel rec- !!!. aat le'den. !Thor ?:10.t. 

	

vv;kot daze besprekingen (in Geneva} zi)n I  
	
Pry! 	 onk 

enders, als Amnrika steeds de Sovjet-Unie openlIjk dwars zit, no veer  net de aardgasleiding n-mr 	door 
Europa. 

Reagan vreest daarvan een te grote toenadering van de Soviet-L,Inie, wat. no Iuist voor Duits'and en I7 rartVik 
van moat e.konomies belong is, omdat er veal werkgelegenheid door kornt. 
Reagan vet hood gewoonweg de Europese hedrijven am naa wheal voor dat aardijasprojekt te leveren. rrank- 
rijk gal to kennen zich niet oan dat vethod te storen, West-DuitsIand hlij c t oak 	overeer(lekornen handels. 
opdrachr.en ditvoeren. 

Wie ),vest krijgen we zo op den duurs eons een doorhraak in de NAVO en Warschaupact. Or' WE 
Vv'ACHT E R OP I. I 

• HAN DT BK EN INC; E NA K II E 
"FNV MOET IN VERZET 

TEGEN.BLKEIMUISRAKET!" • 
Daze ak tie kwarn voort uit het vakbondsvredeskon-
gres. 
het doel van daze aktie is: 
1., de diskussie•stimuleren over de rol van de F-NV 

in het verzet tegen de nieuwe kruisraketten en 
over de aktierniddelen die nodig zijn voor een 
ef Cektief verzet., 

2. en vooral: druk kunnen uitoefenen op de 
ENV-top om als het er op van komt aktief hi),  
to dragen aan dat verzet, indien nodig zelfs 
door het organiseren van een staking. Net doe! 
is te !Men . zien, dat zeer veal leden daar achter 
staan, 

Deze handtekeningenaktie start nu en zal hopelijk .  
op zo groat mogelijke schap,I ge.vaerci worden. 
Daarom het verzoek: 
PROBEER F3INNE:N JE BOND EN IN JE OMGE-
VING ZOVEEL MOGE.LIJK 1-1ANDTEICJi-
NINGEN TE VERZAMELEN EN, WAT 
STENS ZO BELANGRIJK—IS, PROBEER 00K 
ANDERE FNV-ERS,• DIE.-  WEER ANDEREN 

KUNNEN BERFIKEN, BEREID TB KRIJGEN 

7'I7z LF 	AN DI C:1:',,j‘l I NG CN TB GAAN VE R- 

ZAMELEN! 
Nieuwe lijsten• zijn to verkrijgen bij Inc Hupkens-
Bottnan, J. Meardinklaan 20j Zeist tel,: 03404 - 

Do. Am.H4it...m....e Vtedest,f2,e(31,19 	 j;,(51,3  witcy,r!Qn een 
stw! 	 Over,! 	Voreo,ry!c, 	wo ■ Lit 

	

voor net szo(),....tteri vac) 	 *'n 
freeze i, a)ccenir v; ,3/ 7t),IS  prr)(ItiCtiOn", 

	

r1;),, ,t).););0 ko6rdtr,,Viqo ■-fialn van do Frs-H■ zi.Aortwa,ino 	d•pt 
haaf opro,r) nu is ondert+.1...end clear 46 fiationote 
onder 	 Rawl v. n Korkon, hat Ki101011.e.,..,,  
do. You nn 	 Af-soc;at,,on. 
61)0 van ■ !..!1c..........:...2r1...m.j.,P,veciloop door 	 5:3“!n 	,%t! 
SoviUT•,-.`o;i: 	e.foo,  :300 000 mvnis ■-■ 	 f r!  

f.110P 
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O 24 .,r.,:drn 4, du itdot 	 voor ‘,0 

O Van SNITCri r, r 	tn■ n 

	

sl ,:cht.s tie 	<!.,1111;f1 	, 

"ai fo dt 	 rmdc.fr., 	 dc. 

Y.:)C,v) 	 sf.,minars 
V ) 	 on 	(f!". dt2ft,1■.• ,'OUrryill of tti, 

op 
• vuot 

<en  7,3,1 r ?,,reed 
• f,■ 11,11,, 

Clp 115 	 5500 
? , (1! 

v:ercki,  
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WAAR STAAN t VE VOOR IN 
ALIGUSTUS/SI.EPTEIBER '82? 

In de °erste plaets voor de verkiezingen van 8 sent. 
Je Inebt altijd optirnisten en pessimisten. Bli de on -
tirnisten onderscheid je 2 soorten! degenen die 
denkon, 	Ina!en can rneerderheid in de 2e Kamer 
tenon de 1;ruireketten; en cij die ?engem wet or 

oak voor eon 2e '<amer komt, de kruisraketten 
komen ar niet tegen de wil van de volksrneerde.r-
heid; we hedden in Amsterdam toch 400 COO 
rnensen.? 

On not het eerste 'a heginnen: iaten we eens 'n 

maker' PvcIA: 42 zetels, 
•D'136: 17, !drin lin!-e.s elk 5, is twee! 15, EVP: 1, 
saneen 70 2-1? ,:'!`3. Hat CDA spree',..t cich niet uit te-
gen pIaj.)tr;ing van ',;rolsrr;!<etten. Maar hot 8estuur 
Inat (kenc.Hee!j'<erner!eden vri) 1-et standpunt 
terieji rl!ce r.)!eatsing in to nemen. Die rnensern 
noernt f111?11 dhddanten of foyalisten, al near 't 
o j tkomt, VoIejons het Kamerlid Sytee Faber die 

ovc;r -tuigd :evr, olziatsing is, zouden er 10 dissi-
:enten zijn. Ns die inderdaad tegen stemmen, ken 

men met genoennde enntallen van links eon mcer- 
derheid ha!en, Maar dan moeten geen linkse 
mensen thuishIijven net stemmen! 
Gezien de anduideIlikheld van 't CDA adviseren wij 
Christenrn tr.-Ich Het op die partij to sternrnen, 
(naer op de EVP (Evangelische Volks Partil), Doze 
partij is konsekwent tegen de kernwepens, 
Tegen de mensen van de tweede rede,nering wilIen 
we zengen: Denkt u bars, dat - els 't besluit tot 
picatsing door de 2e Kamer aengenornen is, men 
die pIaatsing non ken voorkomen? Ja, den moeten 
ze bij de aanvoer in de havens tegen gehouden 
wordon, coals W. Bartels van het iKV cent. Wij 
zijn er voor, maar 't lijkt ons niet reel, De 
overheid -- beschikt over meer gocagsgetrouwe diena-
ren, dan wij me,nsen op de been kunnen brengen 
om 't tegen to houden (tenzij de -  FNV.meewerkt, 
zie elders in dit bled). 
Dan :blij ft ores niets enders over dan, coals de Socia- 

listenmarS zegt het "geesteslicht (en de wetens-
macht) .aan - het zwoegend yolk to brengee (dat 
zwoegen is. er tegenwoordig niet -zo meerbij, mar 
cog den maar; can werkenden en.  werdocen), En 
die voorlichting, dear doen we nog altijd to weinig 
aan. --  
De verkiezingen vallen - rn,h.o, op de: vakanties, 
op eon ongelukkige tild, Maar no dit eebmaal zo 
nemen we een praktiese wenk van de EVP over, 
Voor Zwaarder, of Ploegscharen en de vredeshe-
weging "vertaeld" is de70 wenk de volgende: In 
de meeste plaatsen komen de vredesgroepen men-
sen tekort ("Mensen govraagd!"), Een stukje 
SOLIDARITEIT is op c'n pleats. Als u in augustus 
on tot 8 september ergens op vakantie bent - !eat 
once regiornensen dit weten. 20 stain aehter in dit 
bled, er zijn er nog 80, die u kunt opyranen in Tip! .  
U kunt dan enke!e adspirant-vredesrnensen bezoe-

ken, 1 0 -12.  dagen van ow valcantie is, toch niet to 
veel (R4vre-agd? .  Bovendien is het . eon pangenerne 

a(wisseIing. van fr,asteIen en mosien .  bekiiken. Eon 

vrecteiinAen is op ioeen vo. 

Ortrk!,  dr,  :rc?! -Nu 90 %corn ,' J j-,d,r,r,r.,,:i(r 

het or nu op can voor 	seutember. Neem wet 

materiaa! mee! Be.ha!ve van dit nummer cijrn er non 
eon anntal iuni/ju!! nummers, affichrs in de mre.en 

60x40 	30x20. sitrooihi 'jetten hrh!nen 	net 

veel, me er 	 ver'-;irizinrsfo!r!r_res ge'ortriken 

van fin 

bij !KV, A, 2 eu irn,.i,enap!oin 3, Den H;nerj, 

45075F,, i, oak Nat ME-1;,. 1-'!;.!a van de men fei,,atie in 

otterr-fam - cie 	 H t ;)d, 

De 	 ;ny t ori ri 'iiiris.)1;e1 	in 't 	 van 

frRilS 	 ;w p.1± 	mow.  

(:20 70 strr_-.H!•1:Hri,.■ n 

bus 	 !-Inis•ren.h.,:is-gesprek%en zoo cirri t!d 

7iin, tour ,jiN!r`/C;(-)r eon in tie vte.':!:;i:;i -ich,ve (jir i,o to 

e i<tivHen, 	.Fear 	'r,!..1rs!-;r1 

bested O(lv.)!J'iv'f,r1 van rneesen, On 'con o.{ 

door once , d''?l7ij!A nereekr. rijn; (lie mensen _ 

wij once 	 s en,inn - 	 vve,? , in 

eir3e ri  Vine:3 vr..-!, y)re'rf,n n  

One met rjezci 	 re irui t r?ot '11.1 	 !s 

SAM 	KING in de vntriesly_twer;incl. 	-rc'o ce  

noortzeak. Rat  eist 'lee! wet  oreanisn tie. 7‘,',.,:narden 

of Ploecjscharen is noon nrotr! 	 !pry,' 0i'tr: 7)-t 

we! heel Nededend: wij stc!!en ons enoareat 
schikbeer voor 	11He hew,,.,: a c.  

Vii n.ten one bled (!aarh! gehrujken - trine` - cje 
once Doekte`ii no TiI 	• 1, 	 ons i-C.c t  on - 

take us' or 'e..).ver us, Maar afeezien werce rot ons 

bled hierbii cheeIt, wj ;, e jn vd.n do partii, 	rota, 

akties lvil o(,dernemen, Het Tier 

starwpunt 	 ook ':nor 	Vrr2cief-;wrie t<. 

Door eet )re '< can n)rint,vreowi‘Ar;iet-1. 1<!..,-71,?r,  we 

voor 	 seo t. (leen nietiw tik;mm-,er 

Grang reaktie van ' ezers op dit. arti ',(011.! 

fOFS 	)71304,31%, plareeVOrs,,,, 

ANTI ATOM/II:10%1 MARS 'T HARDE 1082 

Op ?5 scpteml)er annstorm(fe orgar, ■ srpQn fvr,  vvc,e,FN,f1 Arr, i for0C,,r- 
bon) Mars in 't HDr(ttl, 	Vo()T 	11enek: 	ceqen 'Jr' a•,..,orn• 

1)00, rf!!mor,;tr..,ren, 	();,rtr.., 

kerry,,,c 

kr!rny:Oponvrli. 
Door 	h!olakr,-,.,01; tick .  

pr:,r 	',In ■■■-■ r.16. 

De n3itrs. ,:31  ran ielen'ot•e.,-011 4.;e3kler fi,acp:n 	'0/ ■J'AdrtA• 
'King zzq kOMOn 
her WOUrd 1U 	Vc,f.rt; , 

ern 1 0 ';P: ,! ,,t ■ 	stotirrri 	1.4-,!! 

POSterS on Oik!,,('.(P'1,1 uli, ,r,(iitiS V0f,if 	 z,,"(• ■!il 
rnoet ';r2. 	 your ,l■ t ■ •,.,t,,r!:;,;', 

13 /is 	1.` 1! 0 a-,  ? 

Ter ■ skyclL, 	 qtr-"n To j!0/1<,`, 

C•.; 	neeef. 

320:3579 1 •11 .v• 	 ,•.er r+,1i 
to Epl,. 

Asnl(4ivninri pun mu 	.,1.04 	(,(limn Out 	!cc t•c ee, ec_, • 
ken voor I), 	 '11itHr1.41'2,1;•:,(1 op 75  

I. of P. (!.,2 0,9 ■1, 	 r 	(O., 

5.,c!,!r(j. 	 0,, 
(t13Q0 	 n 



_  
IDLMONST RATIE_ 4 SEPT. ROTTERDAM 
STEM VOOR JE: MEDEMPNS 

TF__:GEN KERVAIAPENS  
HUMANISTISCI-1 VREDESBERAAD 

Rij de iarnst gehouden verkiezingen hebben slechts 
oprjeveer 56% van de Nederlanders gebruik gemaakt,  
van hurl stemrecht. Van dat percentage kie7ers 

10tY, hun stem uitgebracht op partien 
wetke 	 btijk hebben gegeven tegen het 
gehruik van kernwapens to 7.i;n. (40% stemden 
op p.:-tijon, dif; ti•,(y)n ptaalsing van de kruisraket-
ten 7ijn. Rod. Z. of P.) 
Z.ondor !weer kan worden aannenomen dot do vre• 
41eshewegine niet - althans onvoldoende - near bui-
ten duideliik heeft !cannon molten riot de vvan.en-
wedloop, On in hot hijzonder de alias en iodereen 
vemietigende !,,ernwapens, een rnantschapprt!ik 
probleom van de eerste orde is on olle andere 
sterngedra .goverwegingen 	daaraan 	ON D E 	E- 

7.Un, 

WM zijn dan ook van mening dot de gezarneniijke 
vredesbewegingen voor de komende verldezing,p 
goon morleliikheid on bonu t rnoeten laten ore do 
;iezers (met name Cr ZWEVENDE KIEZERS 
DE NIET-STEMMERS) ervan to overtuirien, dot 
door to sternrnen op partijen, die tegen lot gel-JrA 
van kernwapens 	eon belangrijke invloed door 
hen kan worden uitgeoefend Op de nieuwe reeering 
betreffende het to voeren kernvvapen- en vrectes-
beleid. Ret door de vredesbeweging nalaten van 
zo'n aktiviteit kan als eon ramozalig Ver7.ctr11 
worden aengemerkt, 

We doen daarom het voorstel om to komen tot eon 
massadernonstratie, speciaal gericht op die zvveven-
de kiezers en niet-stemmers: Doze demonstratie 7e! 
kort voar acht september, n.1, zaterdag vier septem-
ber, worden gehouden, Vertrek 13 uur van het 
Churchiltplein/Monument Zadkine near 't Kraling-
'se host Manifestatie 15.00 uur. 

Wij wilten hierbij nadrukkelijk aangeven dat doze 
dernonstraties gehouden zullen ),A/orden tegen kern-
wapens, moor dat• ze beslist Been anti-Amerikaans 
of anti-Russisch karakter moeterthebben, 

Hierover hebben we reeds contact gehadmet.enige 
vreciesgroepen en aanverwante organisaties, die in 
het algemeen hier zeer positief tegenover stoop, 

De vo.lgencie groepen doen in leder geval rnee: 
Zwaarden of Pioegseharen, Vrouwen voor Vrede, 
WereMfederOlisten, Leven en Overloven, Vrije 
Gedachte-, Humanistisch - • - Vredesheraad, Anton 
tegen Oorlog - Er volgen nog moor. 

Folder's en affiches op 010-653083 of 020 6-41687: 
giro: 6361162 vredescumm.. stem voor ie.. mode. 
mens, - Voorburg, 

EN.; 	 T (, 

Met het Prf)t(..!:, ' 	 in 192') i„...tttracht 
eon herhaiine 70 voor',:onien yorl ci.J1 	t!.:htos- 
otywo 	7no's [(in 	hod,ion 
Eerste wereidoo, 'Jan. 	PrOtnc10, 	c 

door rreer 	viii 	 ■:- ,:wronder 
!i:',0,..ri;ot„,..jpie 	r!,r,■ 	 hot 

r_lehruik van 	 nortotis- 
rnirtdelen. Er ',1!;r1 	 von,  

\Amt bereft r.tA? 	 tie V;..1,1 
strY3ciclassen. 
V1.15.11 !otockul accon .,.eren !.rot P ,otof,tin 	Genve 
ois nen obs01.'!!.!t vOr3.1od vor.)' !.;hr!so;5e.HT: 
moor ctn;cch2 ()rote !;=ne.o.u) ; 	 AE110 ,:<1, 

Rustand, Enge!ancl, Frankriik 	CHne, ,tien wt 
uitsluitend ti!; non  ":1r 	lire' 	 (!-o 
ondertekcnin; hehhen 7ij het voorhehoud 
dot zij eon eerste cilernische eenve.! van een, tY.-,,en-
stander met rle.t .T.e.e ei*iciejen r?? ,or  vergetrien. 

ON7E AIKTIE 
in dnzo 	C!<", in  nos vorine nummor arrauorri 
meciewerkkoers, n.a. in de stad 
r i ch door no mote,.1! 2 1119.;s!cts 	cp-12 

'.!?,er eon te net,,tr.en' Eon  van hen 	20 t<cernes 
i,aten !)i) r,to 	 gU-10  

de Markt, an 	ze th)twri 't oar; cleih,k no- 
tmerde cc al 2 aboen6ts on 2 'y?!,nrtsteitenrten. 
r_taan a!te a!)onn,"!'s t-)ezoeen, om 7e to 

rjoheurt in Amsterdam. !.en hi;eent<omst 
wordt dear riehooden op maendao 23 	2 nor 

hlj Frans v. Keste.ren, Cahrastr. 4n' 	Merca- 

torPI'2in 	A!!@? 1::oongs!e!!pc,',:u ,  !'' r) yvnlko r,,! 

ENST NT:'iVt'rEN Vr)OR Dr' VREnE 

Bii orvicfstaanr,h,,, a d ros.;,.. n  k unt  u 7;c!, opilnYn1 	u wilt 
rne.ear',:en non con 	korn t:?  '< r! 

Friesland: Aac! vs.f , Bu rn , Gy roxy,v,!..u n s t,,,,,,.. 
Lceus'iorden To!. otS8-1215112 

Ciron;ncien: `)1;., a de \'r(`, 
To!. 127.731 

Dreruh e: !r. A. v. DoorninrA, De ',1,'!!1" 	0t.;22,1-1010 
O ver 	Kroar:ovelci, fir. D. v. 	7, 

TeL 05700.27100, Deventer 
Arnhem: Aar t 	Pr,u!-,:str, 03, tel. CY:15.'122013 
Utrecht: Ad v. 	 •.!!?, TH tY.2CPt0JQ./ 

Goni: 	Dorenstnutor, 	 !-!!!!. 
To!. 02159.3'1243 

Arnsterclarn; Brans a, Kr,staren, 
To!, 930016 

N. Hol!anct: K. Rol, Kt ornmeHpr.?:'i< 	'r<.e 

Tel. 075-212201. 
Dep ;!4oat!t.. 3. V. :21.-e.jen ;  A,chin k.e.!,,,,,,r 

Tel, 07041051`23 
Roue/1.1.3[n os orntrck: Mew. K!,;n, 0. Cti,t1t.o;  n 2t?„ 

To', (110.704715 
L'incthc:fen: 7r. .1. 	Ma 	 nt 3;  

i e!. 000-4:33/05 
Ti1hul 9: Jos 
Breda.: nisi 
.fuic? !...!!h!:+uf9: 

/;3:31, 



0 zA 
17 17 

I 
J.,. 	• 0 	La 

AV 0 

zijn niet ingesteld op'vredespolitiek, Daar-
orn moot Nederland 7,:ch losmaken nit de 
NAVO. Dan kriigen we de handen vrti. 
Om to ktinnen werken can een 
Meisel voor hce.!Europa, 06st en West, 
gabgAcerd op scrnenwerking en vertrou-
wen. 

 es 

) 
.‘. • \_,,r!, 

I 

Aan halfzachte oplossingen hebben we 
niets. Zo heeft het geen enkele zin ecrl 
`begin' te maken met het afstoten van een 
pear verouderde kemtaken. Dat is geen 
nicuw beleidl 
En een stem in het kapittel houden door 
mee te. blijven reanen in de kernwnpen-
wedloop? <om non: Zolang de . kernwa-
pens op ons p-ondgebied loch het eigen-
dom van anderen zijn zal near meelopers 
nooit geluisterd worden. Zeg niet dat het 
allerneal nks nit maakt wet Nederland 

doet. Dat is alleen maar zo wanneer we de 
Iceuze voor een eclat nieuw beleld niet 
maken en dus meerennen near de af-

- gond. 

Juist omdat we 7.0 weinig invloed op de 
kernbewapening liebben, icunnen we des 
te meer betekenen op het gebied van de 
kernontwapening, 
Kleine landen kunnen voorop !open. Dat 
is joist bun, kracht. Dan hebben ze 
invloed. Danrom wil de PPR dat Neder- 

land de kernwapens van zijn grondgehied 
verwiidert, W.I. We will,en niet ',anger 
betrokken zijn hi; de ultbouw van wapen. 
arsenalen die mini voldoende 7.1:111 ctrl alle 
leven op aarde niet Um, ntaer vele malen 
te vernietigen. Zolang die kernwapeo.c er 
zijn, staat vast dat ze eens gebrulkt 
worden. Dear wiilen wij niet rnedeverant-
woordelijk voor 7Sjr., Pea\valance:-  we een 
eigen we!-.,,  in steen, kunnen 	vooron 
lopen. 

16  
p .Gr;,. (11r: 

is de •panval op de oorlog. Hen aktief• 
vredesbeleid ken, beter den wek vernieti- 
gingswapen 	voork omen dat er oorlog 

ithreckt, 
Vrede rnoet inedr worden dim een' rust- 1 
pace tussen twee oorlogen, Het is, bij de 
huidige bewapening, het enige middel ona 
de hole world code de ondergeng to 
beltouden. 
Daarom , cal Nederland, zeker als hot 
ecnrnael nice vooroploopt in de on Lwapc-
ninp.,srace, CCI-1 in staff voor ontwapening 
moeten hebben :  F.n caps ookyvrrdesorldcr-

WijS op 111:2. schc*::. 
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hebben een grote kans cen kernoorlog te 
overloven. Als wi; alteinaal dood sijn, Can 
begint hun heerschappLi op aarde pas. 

a 

11.  spllçht  
• ide sainenlevirig.,-4i'dnen: Het is meer dan 

mihtaire dfcnstplkht. Jernoet ook kun-
. • nen.  kiezen "voorlektieve:vreclasclienst, in 

eigen . land of in. can •onityikkelingslancl, 
• 

 
Of ydor.  sociale dienst inAc vcrzorgende 

.• -en hulpverlenende sektoren van de !mat,  
sehappO. 

• 

a 

_Lag ens 

' 

tonen dal. hat kan. Dat je als militair can 
aktieve vreclesrol vervulten kunt, zodat 
door jouw optreden oorlogsgeweld af-
neemt, Het moat alleen beter georgani-
seerd worden, Daarvoor is can • speciale 
V.N,-eenheld in het Nederlandse lager 

les;iodig. 17e7.e eenheid worth gevormd door 
• • 	berocpsmilitairen en dienstplichtigen.  

'De mensheid swat voor de 
keus: we moeten de wapen- 

- wedloop stoppen ass uiteinde-
lijk korner: tot ontwopening, 
of onze uitroeifng onder ogen 
zien.' 

'Nat her 	V-effect is op met 
name het kerkvolk, was het 
PPR-effekt op de politieke 
part/fen.' 

kan je in dc Derde Wereld 40.000 
dorpsapotheken volledig inrichten en van 
nSt(icnen voorzien. Met de onderhouds-
kosten kan a ruirnschoots do mediene-
voorraad in at die apotheken ook" nog op 
pail houden. 

" 7 1  0 	arti -e•=. 	 • 

in cijfers, Per minuut worth 2 miljoen 
gulden uitgegeven aan bewapening, 

Er 	Z0.1.1 60 duizend kernwapens, 
nicinee chernische en baterioiogische wa-
pens, sate1ietwapens en 400 (linseed 
Iteleerden (',1e se uitclenken. 

In 1985 sullen in de De,rde Wereld 100 
miljoen kinderen ste hongerdood sterven..i. 

d,,:tt 	• 

• 

• 

r,  
• 

De nieuwste PPR-uitgave over vrede en 

veiliglicid is 'Dull' is stood', PPR-scitriften; 

nr. 1. 

flit kunt u bestehen door f 4,80 over te ! 

Thaken op giro 31,1370 ten name van I I 

Partihniro PI)1., Singel 277, AntStertlant: 

.• 

3 	
• 

Weekblad 'De 	7 december 1979. 
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non. jaar ,3e1edan der,onstr,2orden in Wot E-Jropa dries te3en 
var. nic:;.;:wz 

Thk 	 St.lten 	do vrcdeshe',:eging opnieow an de grdod - on hoe:. 
.7.J2er don 250.000 faen.,,en do straat on cm tr., on de 

te dc.,enstreran. 

Past Europa is or sprake van .:erzet: 100.000 denstra.nten in Bockarest, 
tot ?1ce,Jscharend in de r.:Dp. 

'' 2 	LA-\P :21T 	 de ra,:ikale vrvdeS- 
croep 't 1l n stiirJ'aas 	 het vrodesverzetrk. 

ama 4;.tie 	 .,;eH....ht is !el.;,:n do contra von do (orn)te...'pening: 
Slij- 

vr...,de. en vpril.en 

nu 	in 'eder-lar.d osassors ns1 len PIP on2e aktie richten op de NAVO 
F:,tto :NEDERLAND UIT DE NAPO. 	 ijkt slat 
can land 	 is eon echte 	 to voarn of initiAtievf:n 

..),Irtoe to 	lm1t5tC1Cn, OO1 	i- 7Tkening gehouden- wsnt worden 	'het Sondge- 
r0t ,62". nor (.:en 	 is ,:men 	 opstell ing eon suer- 

7.1rom 	 de h'.'.ern:s, 	 zullen 
Pe ■:enseknties :mouton trek!:en v-an cr.s 	 de steeds •,e,%:!er 2,3ande (kern) 

en attic 	weren tegon de .,ortel van het k-,...aad: het saflitoire 
at an VCs-so kri.fgt in de mil 	 .7aarom aloet, on te he- 

:irien,NEDERLAND '011 OE NAVO.. 

■::=T; 3 

; 	 ze 	ch cot pr- n on to ster.en, in 	7i 	,j;.c r e  
-..rt:jen in- ors 'Ind i0 villas 	 a7len ions von 	 soot 

r 	 - no dot 

 

: 

    

 

dz,t r,n 

de 

     

      

( 	 I. 



( ;) 

4- 
"•',( t )ir' .., , 	',/1);4“..r. (:.1,:1n 	■ ; 	1 .. 	(1. ,-, 	,1,...  

•-• 	 11-!, 	si 	',•*: 	.1. r.• 1.0.,o..., 	iT[',,:..TH-.': 	/ ; ,' 

 

	

i'f'-? 	c.*1 	''IsY.:'-,.:( , '.f.),, 	w .l'!....1 	,.'.,,:' 	,/.p. 

. 	',;7--;*,s, 	,,,,H, 	,-:,..,--, 1- 	:?,,.. 	1 , ad -_ (,:l 	t -- nr: 	'-. f ' } f.'.- 1: 	':"-,-,,-,!' • 	: i , !•,-1.--  . 	 --.:f. 

	

.,,,',., 	nn,-,, 
r) ,..,:f1 fl.:'-1:::(! -' 4:',: ,''n' ' ''', r/.,-,,,.'' 	 .,,, 

d r? 	fr;oi: .'.. , T! 	'../;.!fl 	On:'. 	VO',..Hr•r! 	Y.i '':, 	:; 	7..''' ,,--,'' 	l' ■ '. ' -' -!':,. 	' -',;:' 
:.,':'!",-ir,,  ue.r?.pon:rr oo 	o' 	-: rr',--, u(H 	,...: ol  

..k 1./.ol ',:(.'rwEs,, 

(1 `.1 ',', Er op (-1Ho !,',Ep1..'-.,(. !-.  : 	1.!: 	,1 ..E po.o,'woEi' E-fl v 
.in. D(.y.1:rd bijr....4. 1:,,',.,pHo  
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'Manifest 82 is het kernprogram waarrnee de Pf)i-{ de 
komendo vet kiezingen ingant. De tekst sterW overeon met 
hot PPP-program 	on mei, koneresuilsprctke',  Over 
vrede en .wti'itIthetd. 

Op 8 seotem her 4unnen we weer nap.r de stembus. \!u de 
gro!, 	 or rnilM 	1110 in Caron Om 
OVerligendn Ontl,erttike oWotts;Pgen le bedenkerr, !roger) 
d(= 	t-.1 ,1;t.-!e!tk waken %vat, o daorvon vinden. 
De PPP, hoot dt,:. do weerzJo tegen vt'at or in Don Haag 

gehtt.i P do trtet)str.yr• 	 'tt..-2(;enhouCen em to 
wan s!ertict-terL ..Thist nu !<ornt hot erop aan. Joist nu zu0en 
ttrf.)gressiec denket-tde trent-Jen 	 near do stornbus 

t,./toten am ervoor to 70(1e0 d.t! cc een rect„eri, 	'-cort-ll die 
dt't-jev.t1t:tert 	r:C• ,:kc:.•!?c,7,,'•schr,? ,,c,r ,r.:9(p,ngntpt it5wen..t-Tt'tt 
ort 	n',•,--C-ts,e t- trt--2eiton ,rt en:"; tt:;•”7-1c-tn:oving: 

POn 1./if,erir•() 	 VrOtlY,Tr1,:■ onge- 
ren, it conCe /,'n•kflOttle!S. 

eon tegerinc•, nedig die onduW,5e17.!nnig 

VOOr het ':erde!en en sehcippsn van werkge!o9enheid 
p!riiWy win Oct afbrekc,tt t't,att,tan. Meer) don ,:ty-t ie or 

7,-?!..ter 	 f.tr-  goon t.ti';'.icht'o7ebe2Uingingtt)0!i!VK 
;'1t tt-tterr'el, 	 ttH;1 pet t,,pr.1,,Ilo 	op een 

tt(t , tiertlieting van nt:-.-tclem:-,t- tr3fi vier% on r,',2men. 
u dig 	a!ionlworvi dumP 

von"  

wagons. En 1.1et tt; wt.!' 	(!nt 
con CDA/VV,D-rt:t-tt-trtt--tc-t. (ten titt.t....tositt.!....,...-t•.'ntt. 
heeft wt-tarbi 	r'i.:/01() ,:ii..,!;"i:,r'Kt 
or komen. Dot trtivi rtte! -e;t-o.tettr,.-tn. 
ii j:i2,ar 	don 	 cy! 	 gt-,n  v:j!, 

een bred° pt- c.-)9tt-ttitit.-.t..t-.t ty,- --1-tortvstr2ftc, t-tn. 	ttt; 

• 020c cJ 	o''; moO `0!  hoOfr'. 	 • '• 

regef tog, 
H t WO! 	",11 On' 	 ' 	t-- 

(.3ingen tyouvir.,n, vaV:,...tt ■ don, cc  t•tt.i- 
(.tn 	t.to ;tt,  

r. ti o r"nrit 	 etiit 

• 1..9,•?.11 



	

Wer„ <ict smu rni vnn dn. e.konornip., 	 •r, 	• 
'1(1,,, 	van 	in',,,Otryn., 

10. 2  r!( ..! 0-C1fle!"; vnn do '"gore in,:o mons- 
nolc,:cleliilke ;.nvoering van 

,-.:.,0'0,,•*;1 

r. 7 0.m 	'HP i-morgio-.!3,conarin On' sle!:.k lee,rer,J 

','fl!; llendln.zendon 
v;.33 ,  de. -;t2rnco3-0.3a.lo.s: 

vrouvmn nn 5Pn7p , 3cinerleg 

6 	" 	 d,:)T17.<rntiSC“ r horverdeling van 

ov" aanPa'S. an !let 7virart 	 ook 
iy.ilastin<jviu3::.ht; 

le3A(P.' Or,A0n12nd !W.,!;''.srPro or' vreerodelingenliant; 
l'rd ons minder good gn.nt. 

ve3Moudingen me', Co Derrie 'Nereid. 

k.onfl are progresslevr2 par';'nn on bewegingen 
!lir?,r',"00r 	',r"! rnaken. Het moot tOch 	V';'.'." 	 ne,o, 	 !‘■ ,'')''..!) Van 

0 ,,) or de4(.3 pOrl'or,  

	

0.'," 	nnvnn 'n 	 *r 

	

lieoft in 1981 Oen uitgeworkt program gpmaakt. 	:s 	,:o 	 v,  

	

"'u non sleer:ls good cn 00, On7e poiiticke stand- 	gmneen, 	 ''Cr? 
2ullen danro.p geLasemd zijn. 	';Om'-nip e 	/,', p, (.2.)o 	vnor 	113.i 	 .".. 

" Pn0/tan nog ciens extra 	 7n7egc4. wordon. 	op oebemal•..fe 	yrs '' 	Voor 
Do inrAmz_incen von Rsepternhor 	voerat noon over 	Min hi'mdni: mom.. rio.,  vol 	nim 

kri;;S en ove.3' vredespoliliek. 

	

bes,,aai pen duir,3,,01.;;13, verbanci. /ion do 	
oleo; 	 v,:,■ 	7.0  

	

ran! eon e.'4onomisch sydi.oem gerieht op expansie On 	bc.i.nalde nr''' - d v3l,k,o3e(m. 	i)ro:n 
dt's ,-nchlsv3-grotMg: voo3lgaande uilbuitMo van de 

	

!N.nde Vierold, aintostina van net milieu (In de exploilatio 	deren 	'nynns 	 '••••• 
': ■.',11,1‘.'n'3fe'n die pa gedano 	intgarangeord wordon. 	ma-en. 	 ' ■ :.150r1 	 `•••• ;1-'` 
A,1') 	andnre kani de or-mil en onmacht om bestaancie 	l.“innon onieloo:on, of';?!!' ',or:non lec,l‘en 

	

er3.,.lollingen (die tussen Oost on West, Noord on Zuld, 	0 0 but.r0V-,n, 	en \WIr", ,•'"), ' 

	

")rOd'./k;'.1.'SySte.err1 on milieu, tussen ondo/ nenleTS 	nemen. 

	

en 33`Deid:23s, l:ussan werkenden en nie's-wer%encien) ;03. 	Oat le de 2'll3 7-oeva! ;no 0 
rechlvaardige oplossingen to brengen. 	 0I!on 	door ynn 	'dor ■,,!-cc)norr'sr.,t+ 	0 	." ' 

	

7.j die de macht bobber: verstecken hun positieS. Dais de 	ViOn.'nn. 
verk'nrlrig voor do toenemoncie bewapening on wapen-
woCloop, voor de loenemende sohending von de monspn- 

	

rricio.en enyoor het.. feit dal rnilioubehoud en armoede- 	On?'.' 	 /0 geed As 

	

besl3nding ondergeschikt gomnakt warden ann do in- 	Over de 3icsli , ne 	 ...nl- 
standnouriing van de bestaande machtsverhouliingen, 	 'Hot. 	 word''" 

	

Groolendo woricloosheid en procluktio van kernwapens 	gonomen 	m3--, 031lo 	 vnn 	modfl 
/U!' l/oldo 	7ovolg VSn eon ;.alend polillick-okonomisch 

De wapenwc3dloop a diet:sta ir van de armen, 	on n-  diet! 
Do 270 otr.,;t 	 seleVleve 
ling, ',WWI' 	 ,IY(r(7•2ns( 

(!( ye-Yin  
rmoo non vor 	 'I. 

oon 	 !,2 2 ,3 

;•'1.  
n 	

„,••• 

I i 
<TO   

• - 

	

Do beslrqding van de werkloosheid ve.fplicht tot het 	Tom 	: 	 ! J O., ,,;(!r 

	

norn,,1 van conatregelen die dlop in 0n70 snmenleving 	 Cm "0 0112,.;,;:d.n.1 , ld 
Twee zaken slaan (iambi; Voor de 7712' 	l7n...33?-//10, 	•.;.,1:cove• 	 ••• ■ ( ,?r 

poriode centr:.-tal, Eon anon( ,-, konc;rnch 

	

nyn, rnohlvaatd:gn vordofing vnn 	 ' 
A''.enn of eon upsonlretng v;3n dcoge ci,; fers goof! pan 

die l.,,v(1.0 iA<eo cnntrnat 3-not_:.. 	einan. On aloe- 

	

s;png do wer'idoosheld 	3\le:rlerland snot -- 

rki 	•••-n 	 '7 
JI 

".' 	
..? 

• .- • 1•••; 

, 	 0 



	

'P!01;:ig 	1 ■ 0 Sit: 1)000 	 OZiip It?p 	;awns 
• .:,-. 	 „; 	, 	 C,0L,;;-;11.;o0,.$ 	131-) 	bu1  i 3 	ar4in,Jor,oz uao 	if 0b!oopuoiv, 	Juui1 

, 	- 	 5y,1030 	 suaou! op 	 'c/o  
ORA builiii‘Gp0Apii1:;piOripti 000 Odd  op jpe, ou.,..anboc, a; u;,-?  

- (.3up _lad inn 
JOd inn 1> 005',,00.V3';j0tA 030 uep si ul!uhlo; uJubou..1 do 
'pliispl,on.u: op 01:5 bt.nocroon osicq uoo >Pj 310(11)110 10 

loppH1 !Jib/ 	 01)013 033) (16 ;0;i1plOtiF.;00, 
-V0/A10 006;02 0010000)10 Op 0035 61,p03Gui!115 iou loi‘; 

	

1 00.0.0,0 	 up srip,v 

•Ii0nO0;.; 	11; 1 013)1 15001.11 
;;;1 ■ 0,03 0335 

,-)p 0320 1i050'....rel 

;C:ig 03 

.;;;. P 0;ri0.;;;';'•:, 0G„ :;0_y,•,0;,C.i'.0;',C,0C, 0G 0! 50.t.000-.1 
;0 	 ;:;; o 	 ,;;00'd 00)1 

'; 	i3.;•:;...A3-s, 	 0,0.;U00 
011)0, d.„ 	 op 	L0„.1, 	Odd op 

• raf .,:: 	 '

▪ 	

ou;  
'601005 0001 

op uuA bunocido 

• ,I.' o' 110 	 l.“:■ C)U it) 

	

ii;!5•; 	 ozap 0125 60 3)01310300 

33 0(.11.110)4,U; 

0 00,\ 0003n0k3 
;;;;o,no•.,,,;-.-.;,n,c..i 

Ls,,iu;oi% jc, /, 4  

131. >503 000 
"-OA 3 .13 ■ ,,,E:305,0' 

•-;:,p • 	 6 U. 3,031.0,103 
',Co) 	 i.M.o.).,...;.;ilersd;AIPU;  0 

Li1; 

LIUA 
op,otdo.„; 

210,0c00100n.,01 

p,00p;o0 	 uoc,,,v, 01bull 
uo.r, 	 UOU 

.30C,P; 

3)11 10'A 130;; 311A1.; •):;',.--,;‘••,00r, 

[A1, jcP,U;(,1j0).,H 

;i:; / 	(.0 	 1,70.,1l 
C,03 30 ) 10)13.O3.)')))1010 6;2,0  

.40,:10;;; 5;10 00A00-, 	op 1:110. 03y0i 

00,1.0100 	uoo 	 ;00c, 

u 	uodac»)  

	

. 	'00: 3T.; 1)1;;;, 0;000 113. 
112 3) 00 O3;i0, 0; 	 p303)050 op ;up ;,00 
110 '00>i,.,,riip L1010; 	f.)01) 0.11X0 33315) 15000 
0p WO 030035 :+,.10',15 U0IPiiOAoq 03 uopInCi 	To.rit.wu 
p030) 30. 005 700.1500 	 op sp; 

)(.../`.•;,'.3 116 '1.:00 1.);ftps0(31Dpuo luatuou; ;ip do 
-035,00po110) log .oeit -ociGuo,“finoi 3 ■ 3;10100 .J331 
op .i00A 	 OP OVA U0.10;11i.inI5 lljOoEiO 003 )0, 

'&10(51.3ipZili0Z.; 033,:iiii:3oGi;i0C, 0p 
U0A 	 UOZ .100A il0ALl2613  
03 01.10,s,,, 	;000.,•0 	uoo jlppoquor,,, 1)3 -030 

	

,cot, J3.1001, 	'uobuR),Lozocispiotoor,o 011 1)1)5 
-upo!,i-on by ouf, 	 Joop 030.3 
-01:3o3; 	 'Ii)) UllA 1005010.1 
030p LIi pl33o033Io6v0m 0 ut.!/, 
oz 	priou;dg 3013 .100A 601;,,;0C1 pu3A0001i,f,.‘00p ul?!. 

03603p0i1333 o;3uc3uouulq op utm 00p101, liuk.; do 30) 

Zis;  S3i312jCiSpF.H4J1.; Jao 
310333 003)3010 001030(i5iS)i3 	u 	liGil,;:0;;,:;)i, ,0;‘, 1,1 

010331)1:5 00 -1.J1IAf;iq ,00,0 
,1!(.15,3030; 	 00 10030)3. 

.100A 13U;0)'; ■ :. ■ j:, 
3;1)o; III 00 ' 4 613.003S00 ;plom 50 ■ 00)•;05; 500,3, • 
op 	 03140015500 

.100A 
•Uti!..t.)>; „:. 03) 	vA prloq 	IOU) ,i0);3)0:;', 0, 003 113301.1, 

	

p Li 0 0 oi0-,o0,30c; 	uopo3,503501,l 

	

.uo:I.,3si5A 3;10 	 >3) 3 
-.106A 	 uonovoi 

ULM 15-i..11403d0 
d0 o;:i10dSii;  1,3000.x, i3330110 	uo 
-;oppiu; uo 01)iO3); op OVA 1301::Ai00 	 11. 

•,..i!o303011309,20A•3‘,o,,C., 	05010.,,9, 
333.30,30 1300)1u01105;0-312e30 
01000)13303100 011 50)30350)0.103/, 	 /(,3 0) 

	

uoo Joc.)p p_old,;luiusPE, 	od,,00w 
do,-,c)iapp!u: 00 00.3315 333) 

000 .;00A 00;0(113:i,05010 ,00,;; 10),:16 3/ 3. 
110 	ap 	 ;;_1, 0). 

60513013 	uoo 

• • JO, 	 03);;0/;0„.■ ;;;:,?i,pout  OPrb 

, 	 traJH 

;00502 ,C,0A 

L3 
:2!”1..11,A03410g 00A 030100i,  	00A 

obcz 1;300110 -- 5uiti0p0;W1300: p 	 0 ■ ;1003 
0;1 	'1.-101p0t,H10n013 'oi.J155npu! '/Anoc.iptnq -•• loll 

3,333 Li( UP 0,0153, 03313 03 00% t.i0pi0A 
u0 	0?.00 

0,;.; 	j1103)3;3163;011A; ;-",! .4 30 	 11uin0;u0; 
0,u; ;.)ii.) 1.00 11)113 	 1)3o3 ■ 61 1.:; 	00.0d,,,,, 

uo -ui.Ipp!to 	'00103nww5 
3,0,5;0pp110 00 ou!or.; ap sloe)) o.isJao 	u! ;tm Odd 30 



vraag Of ze SdOof'mede 
scholieren` die 131:6.-:,-NAVO zijn,_nooxt 	eaa~uit', je kornt rniet roved 1 nit :, 

Madr- '7zebt',Zerierz:a.L-:` 
ri. ae"uitiechoiden`:zegt Iris veront 	denlen, dat :is het betangrijkSte, 

waardigd:' "Nee; 'idant,-;als-.je."ein'ei-- 1--,.."dat; 	je eigen, inening- Zeert for- 
genmening'hebt: ben je_n-Poi-t,,een - ;2<  
sZapjanirs 	"Zelfs atben ja-trecfr 	 laatste punt wordt bin: 
kernwapenS" voegt ze er achtet aan: nen de 'sch-oliereogro6ii de 'nod ige 

• " 	 aandacht besteed. David: "Op onze. 

gesOh.opt warden, ni'etalleen door 	,xrarz  ten" 'seit Iris,' "denk  
de' leeniitgen,-niceroOk crobP  self -oak 	 nr eat die estaZ 
schoolle te moei.173k geschreveh zijn " 

genes David- maakt het 'mil 

,-7•;.,g&ldschtetei,s,".Maar beide groepen 
willen 	betzelfde: - teen kern-.-- 

ffd:crwel,.rcar"- je 
r~eet,'dtt is NederZdne,' :enhier is 
.ieTr&d her, met' iemcrnd eons, denk 

aan de oorlog tussen de' 
=;versc771.7.7.2.ende vredesbeweginain.". 

RICE F4..MEN I NG 

eruchieri 'dat de scholier `van 
vandeaede'dag' 'rechtS ' zou zijia:° 
warden door David en,Iris tegenge- 
Sproken.David: "Er ie natuurlijk 
eeh- zekere groep the Veer kernwa-

- pene, ii,Ten die krijg ve nooit ace. 

Op in tc,'-''.1aPtad 	bt''''''''.1 '''i "f. f`" , dak ctt 
of) '..vAlc san=i btL,...9 0'7-0-Dtsz...9„...„kle* , 	,,,, 

'4er„,,, 

	

V. 	'o 	 o „ 

	

A X ik 	 tl 	 4, -' .• 
' VIre • 

. 	 . 
44' 	:'. 	 • 	' 

, 

toevani,3 ,,,o,o dam. 0,4 w,'Iotjoir..dz. ,,,i-he..,- ci: 
-41.4t ojesaarkpco orgat'eak ctactd-§k Et-ru9brnci-tr) ,,.hoo,- 
SE cspsicc9planb in h'r 	le9tu-karp    	, 

0 
49p 	

tr4 	:so ,ct 	1 	. 

ill ' 1‘" 4 MI 	tY"'31- 	/...-;*,- 	---" w-st illa 
11111111111/111111111111, 1111111 

Ao 

/ i 1, 	0 	". 	. 	.0.0 
.0, 	..., ,, -,.. cp,.. , ... 

/2,2+-a--,4"•-• .•.r.,2 	---"'--" a 	. "e 

1 

..v 
5 

-..oppr 

. 	..• 	 .- 
r 	. 

• • • 	, 	, 	• 

71 kun as wel. urea diskuesiel-en 
inaa...;;:cran,'22,fis,,toch -geen.' 

r.., Maar de- grootste groep heeft, 
er nogg noo-it. over nagedacht., of 

•-• -weet-hit 72.0q niet: en dddr richteri 
one op:',Trowens, -het is vadk 

genoreg lateen Zes'n.iet kan begin 
non 	 Lerh-r.t ratter to dzs 

"zkussi-eren'47maar dirt kan Pok- aan 
..f-Thorbecke'..2iggen, want dear is 

.• 
2..Inistratie daarvan vertelt 

David' dat,:.de,IegerVoorlichters 
..,(Speciaal-b'e'last met het bewerkea 

`van tniddelbare schOlieren) op Thor-
be'eke geen....poot aan de grand krij-

-gen..."Are .,;.74die korner: bi.j one niet 
bin7ZS71 dimzouden er so weer :zit-. 

Het ls„volgens ,Davact: en: Iris 
evennii wear dat snholieren 	" 
de verlech'terde kansen op de ar-
beids. m.`aikt7„aileen nogmaargeinte 
resse'erd -Zouden zijn. in _hat 'beta-1-'1 

he t dipfoma,',11efst me".z1 . 
hOog Mogetijke. eijfers7; David 
"Peel sehaZieren..denkerihe4m&ZZ . 
niet 	rheer 	de'slag te- 
kunzien:Ds. meeiten 
verder leran' want er is, tack geen 

VOETBALICtUP 
• - 	 _ . 

Bet zijn voornamelijk VW0 en 
HAVO scholieren, die aktief zijn 
in de 'scholieren tegen kernwapens.. 
Op bijvoorbeeld MAVO s is de inte- 

bereiken van us ers als ze geen 
nteresse _hebben voarTde'krant, 

curl? brOiien we :de 	riaar hue) 
"4- Bovendger'sat yet maken 'Van 'een' 

eigen krant. 	terlzand genomen 
'worden:"'En da-n 	er nog 'de' ,Tredes- 
demoniEratien an Den Haag; '29 okto- • 
ber,'S'alhoeweI Iris Zeit: ,"'Daer heb 
ben;-we het 1,jeil.ovel- gehacl: of we  

1̀-TirdE,:e*--trOtret---'aZ•••'4' 720 73a-r Oa' 
dear is ni'et:iedereeni:.7:?O.P,':'du 
wet ors zien"alseen" 	gra. 
stc gemerze defer") houdFn rich 
niet bezig met dingen ale vredc_; 
ondex-wi j s. "De school 	eigen7 
niet, de -plaats wear we Met. vrede 

zijn" zegt "David --we zijn 
toeVaZZ' 	 w- 

	

vg a cmcac. saw, 	, 
'onernoetenpo -schooZ:',ande_re sane tso-
yen, wear zoe dandirekt 'nee in 
kussie ,7<Uhnen: 

frin feite staan we:helerndpi 7.os 
van de schoo7. We i.lerijadliren'in 
de YredesbihkeZeri droal.en Onze 
stencils of op de Stedeli-ake Read. 
Wearem zouden we dat or school 
nraetendoen" vraagt 	"we 
hebben dieakseptatie ice de aa-
c.'eren heZernaeZ niet nod-fa." 

Aan het slot van one gesprek 
vraag ik of we nog Lets vergeten 
zijn. "Ja, hoof je niet te weterz 
waarbni -we 	wo-p ,tegen kern -rs 
vraagt David. "Omdat ze nog erger 
zijn dan gewone wapens. Ze zijn 
een 'enaine dreigin 	 de 
hole 	Ze zijn 	de 
defin-itieve vornietiging.' 
'Het zri.jandsdenkerimae't <ge.waon 
gebrbken „warden 7 

1. ftwairroeten eenzijqig-,O'nzab#enen, 
clan heel t 	teerri‘cirtif oak weer 
Peden veer orn. sick 'te b,;..."tkapenen"_ _ .  

(Wie meer wil weten Van de Cro-
ninger scholieren tegen kernwapens. 
postadres is Hoge de ra nr.. 21) CI 

‘j?-ntt'ck-K3'd cz-0°' z`n e,se vcaperw,en=:, ze 1,‘„zczi:- 
tAx.t• moccegrpEs earryzyczkrmzsker 

v4 Vn 

macaz-deTijkse vergaderingen gaat 
ierriand 6n& - nu diskussietechnicken 
ter en-; zodat je je niet e'en twee, 
drie ornver feat praten. We hebben 
onslietf de taatste keen Odk huffs7 
work nee gegeven: voor de valgende 
keep ..aan we apsehriaven waapprn we 
nu eigenlijk , tepee kernwaTens. 

Voor de nabije toekomst zijn er 
meer•pIannen. Zo zal er meer aan-
dacht besteed gaan worden aan het • 

d;oi• eon 	po.bJs ome pr.:FR de htte 
vocrfaxed kernuAptn4•-•••• n,,ne 

resse veel geringer. Hoe dat komc1- 2 
"Mau, kijk alleee rnaar near de 

mislccoresz 



Minr3tee de uittx wo-c u4kgoun4.eed of ten Loot 
en, Latviarittt. op •eis.. riCiac t.4 KOSa(urti..L. Trio 1?oggemo e7i DaVid'Ruddijs zitten in klas,.5-AtZeariz,in liern"he  

P 	 e tijd aktief, 
Groninger _so •Z7-eren . ,tegelrkernw-Orpenel die nu ...'077; -1)ertsg ladenkart 

,kontaktperionen'heeft. 	rneeste• 
lance schooldag hebbeiz .toe' 

Voizaeren komen in d e 	 vreeehez:.)eging Veel.;:te'we'r-nig `than- bed;.... 
worden door 	vakterrnen 	ohder, 	voet gel°. • • 	.   

,ons Jongeren-ook een andere aeVbelswaarde; 4e. hele 
voor ons nag aangrijpender, het:goat toch over baze 

e4.4:1C1413 	Ztl 
eVrtra-C4-: 

:e4 st 
era, 

. 

Yet wei met die dcmonst.-..retie acne 
zijn. Want corn nessala themonstra-
tie host ontzettend veal tijd en 
geld en levert 	afloo7 vooral 
veal InatheicLOL, 4"4"lii- Sc:q-i,e•s•-krd.71:7=-8‘ 

e ;10ga2=7 	f reIt.'  
en 	 eat 

rond de 29ste 	_vee rlcuI4e to 
z_:ndere, 

steaen'aChiten: T ScliOlieren 'tegen' 

e'grond< 111Ieen. is bet jaranier aa 
ze ;volgens - Iris yaak der.el.Lci‘e 40u-
ten maker ell die ook i~ roni:rigera 
zijn gepaakt. STzac "Er 2orat ge-- 
weldig 	energie gestoken - in'=..: 
grootse pZc7fnen, 	ze notion teveei 
hooi op de vork 	dan "eon' 
narcorilijk'rneer met je e-„gen onder-
War bezig, dan' .261i -je net tb coed` 
eon voetnalklup kunne'n - as 	en ; 

•70.f.A..}tr•rs-rAl-Tr•-.-v....s-s,.,.- 

•••'- 
, De gesc4ied 	e.r 

tagenicia'rly;iaperiitaat'"tex4g 
rot ..dergrote VredeSdenaciziatratie 
in ''nOvember 	-Jon.gereri 
'Stop de ..„ 
knartea: 
re jongeren;(vij g}

• 

tIdeli,goedkop4r , ,  

Ian 631 .ge,3eeld'-'.4:7:aarlts.SCll'Olii-eii7-::9'-:' 
u-erden- opgercIep.e. 	doen de . 

pens waren'geborn].:

• 

'' ,,,, 
• mei 	 'eeri manifeStatie 

georganiseerd. 'in 14t Grand Thdatr.  
met -popgroepen.;-

• 

n. 	 . • 

• • Iris 'verteit 'claE Met aanta.1 bezoe-
k..ers :war: wat te'geriviel;'itaaar dat•••:: • 

• de schnlieremidie:het OZganiseerden .. 
ciel . e vel'erv'aring hebben opgedaail;-. , 

_ 

zodat'zenu 'render hulp . vad anderen 	  
zelfstandig funktionerell:/nrheii - Hi' knutidlik 2..cleticn ow, tin thItk„ 

• begiri . n erden iile nag n eZ cenf„,#..ge1207,..r. 
 liar rz3 	• ,•  

:=4774 :k• 	• 

0 eel 
Tzr- 



t 7- r--'71  ) 

J 0 r-ri 



fichecode(s): 

010(0):111/21verz:040183 

PLG: 	2 	ontv: 040183 

Bronson: 

Very: 040183 

Eva I: 

83/7/2A 
Ago&oil'..  

RNR: 

OBJ NR 

DOSSNR 

• 0/1---01..;,83: 
volgnr: 6 3 . 0 71,a 2 054 

INLB only 

arch 	fiche 	krt 	doss bi)gevoegd 

dagb 

B1 hId 1-1 1-2 1-3 B4 

82 hfd 2-1 2-2 2-3 93 

hId 	4-1 	ST-1 	SI-2 

hfd 	plv 	:ram) 	krt 

PLV 	1-3FD 

doc 	arch dd 

Yorengenoemd komitee wordt onderoteund door: 
— Stop de N bbm, 

Vroilwen teen Kernwapens. 

, 1doolliawn via( vivt van tuepam-siim is 

ol: 

,-a,nlelad(on) 

WilogaN 

geen 

can v 

• 
CI MELDING/RAPPORT r) 

goon 'I afwijkingbn van tfn rnedling dtg: 

Onderwerp:  

Voorvalt  

Personalia:  

SCITOLIERM 	KERIAMEWS 

Artikel in he blad YRMEL tea®v SOHOLIEREN TEGEN 

peschouwinsv  Betr is actief, eon van de oprichters?van het komitee 
SCHOLIER1;N TEGEN KERWAPENS, welk actief is random ENSCHED.,  



tiolieren t 

7'1 

pens a 
Hieronder vertelt - To.. 

po, aktief in de Scho-
lieren tegen Kernwa-, 
pens in EnsChede hoe 
hun groep ontstaan is 
en wet ze nu aan het 
doen zijn. 

Zo ongeveer in maart 1981 
besloten wij, een stel 
scholieren, dat we wet 
noesten gaan doen tegen de 
kernwapens. Zelf waren we 
el aktief in Stop de U-
bom, en vandaar uit ont-
stond het idee am een Scho-
lieren tegen Kernwapens-
groep op te zetten. Als 
scholier heb je niets te 
vertellen over je eigen 
toekomst. Op school krij9 
je vaak eenzijdige informa-
tie. De geschiedenis wordt 
verdraaid, of bepaalde 
feiten worden weggelaten. 
Terwijl de school je toch 
op het latere leven moot 
voorbereiden, llaar als we 
niet uitkijken is er straks 
helemaal geen "later leven" 
meer, Dus wet zou je don 
eigenlijk nog op school 
doen, We vonden dat we dear 
wet tegenover moesten stel-
len. Andere informatie ge-
ven don de mooie praatjes 
van de leraren en lerares-
sen. We begonnen met het 
maken van een verklaring 
waarin we vertelden dat we 
tegen kernwapens zijn en 
dat zoveel mogelijk mensen 
in verzet moeten komen. 
Scholieren die geinteres-
seerd waren konden hun 
naam en adres op geven. We 
hebben nu zo'n 400 adres-
sen van scholieren die mee 
willen doen als er akties 
zijn, of als er pamfletten 
uitgedeeld eoeten worden. 
Ongeveer 30 mensen hiervan 
komen op vergaderingen om 
mee te denken over wet we 
gaan doen. 

We staan elke iaterdan 

met een kraampje in be 
stad. Hier kunnen scholie-
ren die aktief wilien wet 
den zich opgeven. Dok ver7 
kopen we materiaal van be 
Stop be N-bom. Een deel 
van de opbrengst hiervan 
mogen we houden, .,,aarmee 
we een krantje betalen dat 
we iedere maand proberen 
uit te brengen. Daarin 
staat wat we doen. Maar ook 
informatie over kernwapens. 
in het algemeen en wet er 
internetioneal tegen be 
kernwapens gedaan wordt 
zoals bijyoorbeeld een 
vredeskamp in Engeland, 

Dit krantje sturen we op 
near alle leden van onze 
groep. 

Verder hebben we semen 
met andere vredesgroepen 
in Enschede een nacht te-
gen kernwapens georgani-
seerd. In Brie verschillen-
de zaaltjes in be stads-
schouwburg was van alles te 
beleven: een forum, spre-
kers en spreeksters uit, 
buitenlandse vredesbewe-
gingen, gedichten met muZi 
kale begeleiding en een 
doorlopend popkonsert met. 
als hoogtepunt een optreden 
van Gruppo Sportivo. 

Uu zijn we bezig met een 
anti-kernwapenmonument veor 
de gemeente Enschede. Ver-. . 
schillende kunstenaars`nia 
ken bier ontwerpen vpor,. 
Een jury waarin ongeveer 
de helft scholieren zitteh. 
beslist uiteindelijk 
ontwerp het beste is. Om,  
het monument te betalen• 
zijO we een donateurskaM-: 
panje begonnen. Via een • 
foldertje vragen we mensen 
een bijdrage to leveren. 

En natuurlijk zullen we 
ens aansluiten bij eventu!* 
ele attics van be vredes  
bewegina. 
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PLO 	 only. 

 NCR/  

Bronnen: 	 Ev 

ACTIE MaSAY tax very 1-11-1982' 
Hfd B2-2 	INFO  

	

INL8 only 	 dagb 

	

arch 	fiche 	krt 	doss bitgeyoegd 

1-1 1-2 1-3 84 htd 
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MELDING/RAPPORT 1) 
seen I) atwijkmgen van Itn melding dtg: 

Leden c.qa  sympathisanton van de groep i':iE)3EL" to irffda. 

73etr personen behoorden in 1981 tot de groep "2,:60-Ppeon mantelorganisaLio var 
do IKBAd. 
zie bijgevoegdo 

Le in pt 2 genoernde personen behoorden tot een Troop jonLelui van de 	to  te 
;reda,die zich hadden uitelaten de orde to verstoron tijdens het bezoek van 
H.M. op 30-04-1981 te 

Dersoon genoemd in pt 2a word ook daadwerkeiijk op doze dau: aanhouden,hijis  
thaiis 66n van he aktiefste van doze groepering. 

r . Vd:.zoeke betr porsonen to sina1eren. 

Cloorholon wat nict vi loQpilsbliig is vervolgb9d(e(l)': 

bijlage(n) 

 

  

21.144444=. 

..;;•Pi-P..):33 I .. 



class: 

BijJage nr 	bij MELDING/RAPPORT 1) 	dd 

Onderstaande gegevens molten NET buiten LAMID/Ct kanalen warden verspreid. 

Overhandigd/ter kennis gebracht dd 	 aan 

door: 	 par: 

doothalen v,'at 1. '00 van teepassing is 

1U115-1i-7 116<t-424 04°-42 



Deventer: Harry, Breklen-

kamp 13. Tel :05700-40757 

Utrecht: Ernst Grothe. 180- 

laan 109-2. 030-510.102 

Leiden: Sabine Kraus, Lan-__ 
gestraat 8a. 071-124201 

Nijmelen: Leo of Barrio, 

Voorstadsla:an 49, 'col: 

080-780882 

___. 	. 	....... 	. 	.. 	_,.. 	......, 

K;ugerIaan 65, 01820-11861 

I

Eindhoven: Mare 1WW,t.ii,,, 

' Prins HendrMVaat 12 

Amsterdam: John Bosscha, 

Kattenburgerstraat 26, 

020-245709. 

Rotterdam: Hans v d Krogt, 

Vlietlaan 43, 010-522194 

' Breda: Rudy Neve, Spoor-

straat 30. 076-138241 

Don HaAg:: Frank v 0 Heti], 

Valkenhoskado 148, lel: 

070-238395, 

EMEIMEMEIIHE 

IK ML LID WORDEN VAN REHE 

Naam 

Adres 	  
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I 	tit 

FNV-jongeren 
in actie 
tegen 
De Koning 

Van eon onzer yen taggeveii 

F.IREDA „Werkvers-chaffing 
nee, wei edit work door ATV". 
Die leas was gisteren to 'men 
op het stadhuis in Breda. 

De Jongerenbeweging ver-
bonden met het FNV in Breda 
voerde daarrnee opnieuw actie 
tegen de plannen van minister 
De Koning (Sociale Zaken), De 
beweging vindt die plannen 
verplichte werkverschaffing 
voorionge langdurig werklo-
zen onaanvaardbear. 

De jongeren groeVen voor 
het stadhuis twee kuilen. Met 
het zand van de enekuil goal- 
den ze de andere weer dicht en 
andersom. Met doze .symboli- 
sche actie wilden ze het effect 
van de voornemens van de mi- 
nister laten zien. Martin de 
Meer ,van de ,,Jongerenbewel 
Bing; „Dat effect is dus nihll, 
dat is duidelijk. De plannen 
van de minister doen denken 
aan de situatie in de jaren der-
tig. De one ploeg graaft eon 
buil, de andere gooit hem weer 
dicht", 

Volgens de Jongerenbewe- 
ging kunnen er op andere ma- 
nieren ook banen voor jonge- 
ren gecrederd worden. De 
Hoer: „Doze manier werkt 
niet, dat is dwangarbeid. Wij 
geloven nog steeds dat ar-
bei(istijdveritorting de beste 
in.sinier is ern jongeren aan 
work te helpen". 

De protesterende jongeren 
hebben later de kuilen self 
weer dicht gegooid. 
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ADRES:.. di 

Datum 	N''-' 	Nr a Don 	 Korte inhoud en evatko,e 

).", 84 	intern illetr. wordt in he 	blad "REIIEL"(u.i(ga.  
•-•-- - van jongerenbewegthg yen de SAP) 0-- 

oemd ala.contactad.roa® 
:1;85 	---3.1i-ifeiii 
-2-83-- -intern-- 

  A0B, 
- 	Rosultaat, AO: --betr,, actiof in, "JO G1:. 

TEGEN EERNWAFENS" 
:-2.-=.85 —iirtexn(T2) — 	- Melding: betr. aanvrager van demo dd 

. ...... _ 	_ 85, t e gen ..2.N \,/1 	/Chas s 0„.(az 	- 33r. ada( aany:a 
was echter andertekend door Frans Naz>„;-  

...2;-;83---  -intern-  CIaSJ V Melaing‘f.resultaat AO toegezonciPn. 
.. _ZOZ, 	. _. 	. 

2 

tl 14.17.9 

Datum V 	Nr ' a 	Bron 	 Korle inhoud en evaluatje 

0,1_05 intmn ,Contoottdros_landel.ift.“ietutoent .v-, 
Jongoren togen Kornwc,.pono - to hoon:' 
235-/ 77-85 -naar-V1gb.yo-eme0Q-eat'.  

9.85 intorn(42) . 	...... .____. I-oldiag:0,etr deolnomor non activi',:03.. 
togon do :LatoTaptoo to Breda van Pl. 
31-3.19,',5. 

,,=.97.85 .torn- C141.1/SY V.oldin7 toogozondon onc3or nr1549,,A;/' 
4(3.85-  intern--  CLaS/SV Krantonattiket De Sten dd 24 -10-85 i'i 

_ acholiereastAing_premo:_tij JNW&') 
1-11-35 door JtX. 

;72.-85-intern( -. Molding• nay e:chiaiet.onstal!e-nrflfti-o-..tE 
. Breda dd01-110,1935 door Onf7;orph teGi 

KornapOnn(JtK)iziO1T-6,;4 	... 
4M5_, intern, CLAS/ST/ 7i-fading tooGozondolvnr.V65/0/B5/118 

9 



1116110, 20 disk MINISTERIE VAN DEFENSIE 
TAND6t1ACHT INLICHTINGEN DIENST (CI) 
cl: 

yolgnr: 

fichecode(5) 

178795 

RNR 

OR) NR 

DOSSNR 

'17101151'.° 07 	verz: 

: CP/451 crri(v: 

DET : 	1f51 

verzl (*Al-85 

verz: 19-11-85 

CIASASV HB2-2 

CLASAV 11131 

ACTIE 

verz: 19-11-85 	 INFO 

oniv: 19-1145 

don: 19-11_85  

vervolg- CI MELDINGRWPORTH) op M/R 1f51 Met nr:178795 
Been 	afwiiktggen van tfn melding dtg: 

U toegezonden dde22f-ii519850 

Eval: 	 LAS/P(_S Afd, 
c :  

Contaotadres "REBEL" 

b. Deurne, 18 november 1985. u 

Code n r 

3. Verhouding diens)plicht is vastgesteld: Gewoon dienstplichtig. 

4. -- 

5. Adv: Betr to doen signalerena 

ly1,27451 CI—Detarliement 

1) doorhalen wat vial van Poepassing is 1) 

t 

vervolgbladten, 

billage(n) 

blades doze liii/13 bevel 	6(:)1,  

(30 fi ii - IV. 03543 

11, 
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MiN1STERIE VAN f3EFENSIE 
>LANDMAC; IT F:L{T ■ ITINGEN DIENST (CI) 
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178795 
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DOSSNR : 

CIAS/SV 
tav; lifc1.1?)1 

ilf(10332-2 

corn: 220585 010(0): C? 	vuz: 220585 

PLO : 01)/ 451  onhr, 220585 	 verz: 220585 

DET : 451 	 ont 220585 

doe: 220585 

corn: 

ACTIE 

INFO 

CI MELDING/RAPPORT 1) 
geen l) atwljkingen van In melding dig: 

Bronnen: 	 Eva': 

1ma® Contactadres "REBEL". 
b, Deurne, april/mei 1985® 

2„, 

3. 	Betrokkene stoat in het S.A.P. jongerenblad "REBEL" genoemd als 
contactadres. 
Resultant B-onderzoek nay, bovenstaande: Betrokkene komt crimineel 
voor tz, kladden op Gemeentehuiu(zie Wjgevoegd JD3). 
Politick komt betrokkene nog niet voor, echter op 11 mei 1985 werd 
oprichtingsavond van S.A.P. gehouden in "De Kroeg" to Deurne ®  Tevens 
werd gesproken over de jongerenafdeling V.an het S.A.P.=REBEL. 
Hoewel dit niet is vastgesteld is het waarschijnlijk dat betrokkene 
hierbij actief is geweest, 

4, 

5® 	Wanneer verhouding dienstplicht is vastgesteld betrokkene, indion 
van toepasaing, to doen signaleren, 

plv.C-451 CIDet: 

C) I 1-  
2 	1'd:6 

von/0104)(100 

WilaReN 2(trqpe) 

due N1/13 havai   Via/cc 

2sl)1,V W .11115.M 
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Sectie veiligheid 

Onderwerp:_ 

Ter behandeling 

Achtereenvoigend 
naar: 

datum 

Hoold 
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Secretaresse 

HOT-I 

HOT-II 

H81/PHB1 
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-B1.2 
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-81.4 

HB2/PHB2 

-82.1 (PB) 

-B2.2 (BIB) 

-82.3 (BIV) 
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Retour 

Retour 
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Velm seas, 

zeor–gobai-m 

Merking: *) 	Cl-gegevens 
perseenzal<en 

Ter kennisgeving 

datum 

A ! Ontv 	Ver: 	Par 
t- 

Dit stuk mag alleen via B3.1 
aan de volgende behandelaar 
worden aangeboden. 
De ruimte bier onder vrijlaten 
voor cant. van de secretarie. 

VERWIJDERING 

- ZELFS TIJDELLIK -
VAN BEN STUK 

UIT EEN DOSSIER 

IS VEFiBODEN 

Vernietigen in: 

Aldoening uiterlijk op: 

') Doorhalen wat niet van toepassing is. 
V = Volgorde behandelaars A = Aantekening binnenzijde 
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KONIUMMKE Ztl.gtilECHAUSfi"EF.= 

2e___ MIME 

OSTRCT  	ZEIID--_,HOLLAND 
efusig..,DE _ 	 .8...CRATEalarsig- 

/19_85 

7../-zi-411 ,..7.4,1!AAL COi'...:MANDANT 
v. !":3-(3ctio G 

Ak).xaodor..;•2e,-71,2 
an Prinsterers,n,,jo! 

2800 B2 GOUDA 
1091 

1 • • 3" 	-- • - 	a 	t 

ORJZORIDEFIE EAELDSPIG 

beMS-fk*N2 t-WiThaVietaTAF9 MS-Wing lap 	  

I. 5e week septets-4er tit,_,  5e Ive04 oktober 1985 
. 	b.." IT 1 eh tii-J.-51*vn tw5t vorva! 2. 26 oktober 1985  

2. Pizats 'Van tint VOSIAMI 
	

ad 2., geet..nte ° s--Gravenitage 

3. Datum en Iiidstip ilyaan* van het 
voontai word kerrniSgSniali/F.11 met 

	

	 ceptenber 1985. 'Rebel° coldatenicrant, ulte,-ave- 
v.Nms-Iding Vail kennisgavend 
instantie 

4. Grnschnjving 'Tan het voorymi 

1. Volgens ed?dC1&n in genoeude '''RebelP= wordi vanaf de derde weel 

in september tot en met de derde week in ok-tober 1985 door de VT 

onder 'azilit5-tren In de kazernes eon handtekeningenaktie gehouden 

gericht tegen de plaatsing van krulevlachtraketten; 

2. eveneens wordt in doze "-Rebel" vernield dat op 26 oktober 1985 to 

arsluiting van het volkepetitionnement e'en grate aktie sal worde 

gehoud.en in'n-Gravonhage,,,' Elieraan al ook de VV1Xt deelne5 7, 
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1. ONDERWERP: Personale Beveiliging 
a. Trefwoordl AanmeldinR HATFES door ex-bestuurs-

lid van REBEL 
b. Plaats/Tijd: maart 1988 

2. BETROKKEN PERSOON: 

Aanvullend VP i.o.v. Ply C-450 Cidet dd 16 mei 1988 

1) dooMP.IFin 	 topannincl 	 -ury9Ighlucgon) 

bijtage(ni 	 seen 

dez01,1/5b0,,fit . 

MINISTERIE VAN DEFENSIE 
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cl, 	- won- 

fichecode(s) 

com: f2 	VOrZ: 

PLG : 	 ontv. 

OPT ; 1.9 _EE 
doc 

NR 
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ACTIE 

INFO 

;;;ufgor: 

416110.2ethuk 

w)rz: 

CI MELDING/IRAPPORT 
Peon 	afw,I;ncient van tin melding dtg 



if 16111, 2e druk 

CI MELDING/RAPPORT 	(vervolgblad)') 	drie 	 RNR 

bij Melding/Rapport) 	 OBJEKTNR 

bq.:Biptp;hiq. 	 DOSSIERNR: 

De redactie van Rebel landelijk is evestigd: 
Sint Jacohsstraat 10 - 20 
1012 MC Amsterdam 

020 - 259272 

Dit pand is orricieel in 	hruik hi) 

• • 	(J 

9 doorhalen vat niel van toopassing is 

Ameterdath),,19 mei 

Ld' j7  

/ 41-1 <," • 
iirvolgblade 	

R6=qr.1 

2C i5 V.3-1 4:0 535W 

Bijgevoepd de tegenoverliggende pereelen 9 i/o 19, nilvoegsel XVII 

St Jacebsstraat 10/20 

Sc daarop vooriiornende namen zi jn 	:2-echect htj de PM 

Contact adres Hebei in Amsterdam 
le Jan van der Heijdenstraat 6/4 sous 
020 - 769372 
Het souterrain behoort aan 
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MELDING/RAPPORT I) 
Been I) afwilkIngen van On melding dig: 

ONDERWERP: 
a.Trewoord;Thema avond Anti—Militarisme, 
bePlaats/Nd;Voorburg, ii mrt1e72 ,,-. 

OKXEN PERSONEN: 

REBEL contact re io Cv 

othalon wat nIal van toepassIng is 

4414:n43: 

ve;vo!ciL4ad(41n) 	 t 

!,ipqc.0-0 41- 031 
bijv 	twee 

1025-11-7411434-424504 1-69 



5. 

DESCHMING/CONCLUSIE: 
a.Besehouwing; 1 Nogelijk werd or aandacht gotrokken i.v.m. verkiezinge 

Mogelijk werden medestanders gezocht on in di  st  to 

gaan en dan pas dienstweigeraar to worden, 
b.Conclusie ; De thema avond Anti-Militarisme word geleid door personen 

die kandidaat staan voor de SAP bij de Provjnoiale Staten 
verkiezingen van le mrt'87. 

-Alert reageren op volgende vergaderingen cm mogeli'k moor info to ver-
krijgen. 

)'./een 

11:111 	0;,- 

cl 

CI NIELDING/RAPPORTNervokplady) 	een 

bij Melding/Rapport') 26 mr ' 8 7 

bij- 801age 

SNI2 

DOS 5ifj-INR 

VOORVAL:  
Op 5 mrt'87 stand in o.a. het Nieuwsblad Voorburgse Courant eon oproep 
voor het op 11 mrt'27 bijwonen van een thema avond Anti-Kilitarisme 
(zie bijv een). 	 eeft de tel nrs nagetrokken en is 
op de avond even 	gelopen. Sir waren 	25 personon aanwezig. 
in d 	 stonden meerdere auto's 'vtaarvan er twee niet 
uit 

Off0001of,),,10,%,,, 

-(regs adm verwerken, 

(.? 

C 	• U 	;14003:: • 123091 I, 1; 	236,4 
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VOORBURG — De jongerett• 
organisatie Rebel hondt 
worensdag ai maarf semen 
met Voorburgsc jongeren te- 
gen kernwapens een thema-
avond over anti-militarisme. 

Hans Lucas van de Vereniging 
Dienstweigcraars en Ron Blom 
van de Rebellegergroep hou-
den  elk een tnleiding over hun 
motieven om dienst to weige-
ren of juist wel in dienst gaan 
en in bet lager hervormingen 
tot stand ho-engen. Daarna 
volgt discussie. 
De avond begint om 20.00 uur 
en words gehouden in de v. 
Wassenaerstraat , 26 in 'Voor-
burg. 
Voor meer informatie ken er 
gebeld worden naar Moniek, 
te•l. 079-316609, Richard, tel. 
070-637365, of annet, tel. 070-
458432. 

nti-militarisme 
VOORBURG -- De jongerenor-

ganisatie Rebel organiseert op 
woensdag 11 maart semen met/ 
Voorburgse jongeren tegen kern-
wapens eon theme-avond over an-
ti-militarlsme. Hans Lucas van de 
Vert:nig- Mg Dlens,twelgeraars en 
Ron Blom van de Rebelleger• 
grasp Malden een inleiding over 
motieven dienst to welgeren of in 
dienst to gaan en hervormingen 
proberen tot stand to brelgen 
Aanvang 20.00 uur in de Van Was-
sentlerstraat 26 (Wereldwinkel). 
Meer inf. ter. 637365 of 458032. 
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1. Onderwerp  

a. Aanvullende gegevens omtrent een aktievoerder. 
b. Deventer, okt'91. 

3, Resu1taat onderzoek  

Er is vastgesteld, dot. betr dezelfde persoon is, als de jongeman, welke 
wordt genoemd in referte onder punt 2.i. 
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Referte: Opdracht Plvc449Cidet, 

1, Onderwerp 
a, Profielschets mogelijk toekometig dpl mil tijdens keuring, 
b. Indolingsraad or 1, Boreelkaz Deventer, 30-9-87. 

2. Betrokken  persoon 

( 

3. Voorval 
a.Betr is dig 300800A sop 87 bij indelingsraad nr 1 verschenen voor zijn 
dpi. keuring. Aan zijn eerste kouringsoproep dd 27-8-87 had hij Been 
gevolg gegeven. 
Betr deelde na aankomst het bijgevoegde pemflet uit onder zijn mode 
keurlingen. Hij heeft verder norinaal meegowerkt aan de keuring. 
Keurings uitslag: afgekeurd 
Tijdens het keuringsgesprek met hfd indelingsraad verklaarde betr 
ale achtergrond van de in.houd van genoemd pamflet het navolgende: 

"Ik ben scholier 6 VW (Ath) en wil na het VW0 gaan studeren. Ale .ik 
indien goedgekeurd eon oproep krijg voor opkomst ale dpl mil, zal ik 
een beroep does op de wet GKI). Ik kan het namelijk niet opbrengen 
om als totaalweigeraar maanden lang in de gevangenis door to brengen. 
Sk ben lid van de SAP en de MBED-Legergroep. Wij zetten ons in om 
to voorkomen dat het leger een homogene machtsfactor in de maatschappij 
wordt. Net als do voormalige BVD (Bond van oienstplichtigen) houden 
wij ons bezig met anti militaristische propaganda binnen het leger. 
Ik persoonlijk kan hot eohter niet opbrengen ow als dpl mil hat leger 
in to gaan. Vrienden van mij ondervinden veel problemen ale zij als 
aktief MMer zonder toestemming to vragen posters ophangen in de 
kazerne. Ik wil zelf wel attenderen op het verzet in het leger. 
Bestaat de mogelijkheid dat ik op grand van mijn oogafwijking wordt 
afgekeurd? 1k hob een brief van do oog specialist 	meeganomenV 

b.Tijdens de keuring van betr stood van 08,00 uur tot + 09,30 our een 
drie personen sterke steungroep voor de deur van het gebouw van de 
indelingsraad anti militaristische liodjes on leuzen to schreeuwen. 
bij hadden eon epandoek bij zich met het opsohtift "Weiger. Dienst". 
Van dit groepje maakten deel nit: 

I) door/mien wit n or van ioeFUrsing 
	 vcf-volgt)Iaigeny: 1 

bijvoogsols: 1 (paisflet) 

o Once 

- 350832 



Het groepje vertrok te voet in de richting van Net station. 
e.On de vraag van het personeel van de indelingsraad, waarorn betr geen 

treinkaartje te declareren had antwoorde betr dat hij dd 29-9-87 reeds 
in Deventer was aangekomen 

4. Beschouwing 
nvt 

5. Advies 
nvt 
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MILITAIRE INLICTINGENDIENST 
	

Bijlage Pij CINTSUM 13 

AFDELING KONII\<LIJ<E LANDMAC 
	

Datum: 2 april 1990 

BUREAU B1 

DE ANTI-MILITARISTISCHE DREIGIN G TEGEN DE RIJGSMAC 
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1,INLEIDING  

Anti-militarisme is sedert een 20-tal jaren een bekend 

verschijnsel in Nederland. In de loop van die periods heeft de 

anti-militaristische beweging zich op verschillende wijzen 

georganiseerd en gemanifesteerd, dok de aanhang van deze 

beweging kende in de tijd sterke schommelingen. 

Be eerste aanzet tot een anti-militaristiscthe beweging vond 

plaats in 1967 toen in het toenmalige kamp Vledder door een 

aantal gewetensbeswaarden de Bond voor Dienstweigeraars werd 

opgericht, 

Pit eerste initiatief, waarvan de aktiviteiten overigens beperkl 

bleven tot belangenbehartiging van dienstweigeraars, werd in de 

jaren 1970 en 1971 gevolgd door de oprichting van respektieve-

lijk de Bond, voor Dienstplichtigen  en de Vereniging Dienstweige-

raars,  

Be Bond voor Dienstplichtigen (ook wel de "witte BVD" genoemd) 

stand qua opvattingen lijnrecht tegenover de Vereniging 

Dienstweigeraars (VD), Be Bond voor Dienstplichtigen wilds via 

bewuste intrede in het leger d.m.v. gerichte aktiviteiten de 

krijgsmacht van binnenuit ondermijnen. De Vereniging Dienstwei 

geraars daarentegen weigerde elke medewerking aan het leger en 

koos voor ondermijning van de krijgsmacht van buitenaf. 

Ale gevolg van de intredepolitiek van de Bond van Dienstplichti 

gen verkreeg men na enige tijd sleutelposities binnen de 

soldatenvakbond VVDM (opgericht in 1967) waardoor ook deze 

organisatie gedurende enige tijd een anti-mllitaristisch stempe 

kreeg. 
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Ale zijtak van de Vereniging Dienstweigeraars ontstond in 1974 

can nieuwe groepering die zich Onkruit  noemde. 

Deze groepering trachtte relaties aan te geven tussen de 

krijgsmacht, de groot-industrie en de Staat. 

Door bezetting en inbraak verkregen zij corns vertrouwelijke 

informatie die vervolge.ns openbaar werd gemaakt. Het succes van 

de methodes van Onkruit stond aan de basis van de oprichting van 

de latere BasisgroePen tegen Kerngeweld en Militarisme.  

Aan het eind van de 70-er en begin 80-er jaren hidden de Bond 

van Dienstplichtigen en Onkruit op te bestaan. Een aantal 

aktivisten nit de twee groeperingen bleef echter werkzaam in het 

anti-militarisme en wel bij REBEL  , de politieke jongeren-

organisatie van de Socialistische Arbeiders Partij (SAP) en bij 

het Anti Militaristies Onderzoeks Kollektief.(AMOK),  

In daze tijd begint de opkomst van de zg. aaaaaing. en we zien 

dan ook allerlei anti-militaristische groeperingen ontstaan. 

Deze groeperingen zijn voor wat hun aktiviteiten betreft min of 

meer onder den noemer te brengen en kunnen worden aangeduid met 

de term Anti-Militaristische Beweging (AMB). 

In het vervolg van dit stuk cal worden getracht de gradaties aan 

te geven die er bestaan in de dreiging vanuit de anti-militarls-

tische beweging tegen de krijgsmacht. Getracht wordt een 

indeling te maken naar aktiviteiten 	filosofie en aanhang van 

de verscnillende groeperingen en geprobeerd wordt hun invloed op 

het funktioneren van de krijgsmacht aan te geven. 

Tot slot zal getracht worden nun het goheol konhluoico to 

verbinden. 

Be totale opzet van het stuk zou de basis • kunnen zijn voor 

aanbevellngen betreffende algemene cowel ale specifieke. 

bevelligingsmaatregelen bij de krljgsmacht, 
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2—LLEEDILaELG___IAILIE:=3-YoRivIEN VAN 1-\NTI-NTLITARISME,  

Om het potentieel van en de mate van dreiging van de 

verschillende groeperingen t.a.v. de krijgsmacht vast te 

stellen kunnen we het navolgende grove ondersc:held maker 

tussen de specifieke graeperingen. Naderhand zal warden ingegaa 

op de meet specifieke kenmerken van alle in Nederland can 

Ac. orde zijnde groepen. 

Te onderscheiden zijn : 

a vreedzame groeperingen  (men aksepteert in grate meerder-

heid de demokratische spelregels; men pleegt slechts storendf 

en ludieke akties). 

b, geweldlooe grneperingen,  (men neemt wetsovertreding op de 

koop toe; men hanteert burgerlijke ongehoorzaamheid; in het 

ulterste geval kan men onbedoeld personen in gevaar brengen; 

beperkte sc:hade toebrengen can materieel Is akseptahel), 

gewelddadi tria— (men brengt met vaorbedachten 

rade schade toe aan materieel en aksepteert het risiko van 

menselijke slachtoffers; wetsovertreding is regal). 

terroris 4 Fh(r- vcsr5ngefl  (men Is bereid tot het 

 

gebruik van alle tot de besehikking sta, ande mdjIdeien ter 

verwezenlijking van het doe 	gebruik van (dodelijk) geweld 

tegen personen en materieel is regel). 

Pa grenzen tussen de versehillende afgebakende groeperingen 

verlopen vloeiend, vooral bij interregionale an nationale 

protostbijcenkomsten of g/_,JLe demonstraties vermengen de 

eroepen zich om rich vervoieens eventueel als autonoom blok 

binnen dereelijke aktiviteiten te mi 
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3, NADERE aESCHOUWING VAN DE ANTI-ITTLITARIF,TISCHE G9LEURTNGEN, 

a—Vreedzame groePeringen,  

1. DoeLltailina:  

Het nastreven van resultaat op Net gebied van mm of meer lo 

van elkaar staande politick. geladen onderwerpen zoals 

kernenergie en (nucleaire) bewapening, ontwapening , 

laagvliegoefeningen, militaire oefeningen, oorlogsvoorberei- 

ding en de wapenwedloop in relatie tot de milieuproblematiek 

en de 3e Wereld. 

2, Deelnemers:  

-Interkerkelijke groeperingen 

-vakbondsorganisaties 

-beroepsgroepenorganisaties 

-vrouwenorganisaties 

-officiele politieke organisaties en partijen 

3. Aktievormen:  

-vreedzame demonstraties 

-gebruik van de media 

-pamflettenakties 

-sit-down aktles en wakeJs 

-aanbieden van pet1.1es 

BesctE:A.1webnR: 

Dc vrdzafile !groeperi gen 2ijn, afhankelijk van aanspreken,e 

aktie-items, in staat om ,ffrots . groepen sympathibanLen Le 

mobiliseren. De akties zijn vaak beperkt, qua themes en sun 

naar tijd en plants begrensd 
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fr. 

De invloed van de aktiviteiten van deze groeperingen op het 

funktioneren van de krijgsmacht is slecthts-seer beperkt. he 

aktiviteiten van deze groeperingen hebben geen meetbaar 

effekt op de motivatie van Defensielpersoneel. Wel is enjge 

invloed to konstateren op de houding van dienstplichtigen 

vooral vaardat zij moeten gaan opkomen. 

b—C.,aa_eadaf-La ngn- 

1, Doelstelling:  

-aktief verzet tegen de wijze waarop he huidige (internatio-

nale) samenleving is georganiseerd en funktioneert. 

-men tracht maatschappelijke veranderingen to bewerkstelli-

gen door aandachtvestiging , beinvloeding en pressie. 

-men richt zich hierbij ondermeer op de navolgendo deelge 

bieden: veiligheidspolitiek, milieu, ontwapening, kernener-

gie, apartheid, racisme en 3e Wereldproblematiek. 

2, Deelnemers:  

-delen van de kerkelijke vredesbewegingen 

-delen van he milieubeweging 

-delen van de anti-militaristische beweging 

-delen van de anti-kernenergiebeweging 

-delen van anti-apartheids- on anti-racismebewegingen 

-delen van de 3e Wereldbeweging 

3, Aktievc Jo 

in vrcedenme groeperingen ; bovendien: 

-blokkades van militaire objekten 

-knip-, plak- an kladakties 

-lichte vernielingsakties 

- 



-6- 

-overige akties waaronder sloten dichtkitten, stinkbommen, 

vastketenen, nepbrieven, ballonnen/vliegers oplaten nabii 

start- en landingsbanen, bommeldingen, landingslichten 

vernielen/ontvreemden etc. 

-diefstal van goederen en documenten 

-bezettingen 

4 Besahouwina:  

In Nederland heeft de krijgsmacht voornamelijk te maken met 

akt-ies georganiseerd door een of meerdere will daze groeperin 
gen. 

Genoemde groeperingen zijn in steat om tjjdelijk en Plaatee-

lijk een beperkt aantal (in de regel c 100) sympathisanten 

te mobiliseren die het funktioneren van de krijgsmacht 

nadelig kunnen beinvloeden. 

De achtergronden van de aktievoerders en de ter beschikking 

staande aktievormen maken het aantal mogelijke doelen bij de 

krijgsmacht nagenoeg onbeperkt.(statische objekten, oefening-

en en verplaatsingen, tentoonstellingen, Defensie-ordPrbp-

drijven en (semi)-staatsbedrijven die eec rol spelen bij de 

mobilisatievoorbereiding). 

Bij de opzet van hun akties maken de groeperingen gebruik van 

de sensatiezuht bij de media met ale gevolg een vaak buiten-

proportionele publiciteit. 

Slechts ten koste van grove infrastrukturele investeringen 

en/of personele inzet (met inbegrip van politic) is het 

mogelijk om fysieke en publicitaire schade aan de krljgsmacht 

te beperken en/of te voorkomen. 

7_ 



0,(1.e.Q1Adadige 	eringen.  

-aktief vernet tegen de wij2e waarop do huidigP (internatio-

nale) samenleying is georganisPerd en funktioneert. 

-men tracht op gewelddadige wijzP veranderingen in het 

maatschappelijke systeem te bewerkstellingen. 

-men is niet devoid konsessies te doen en richt zich hierbij 

ondermeer op de nayolgendP deplgebieden: de krijgsmacht ala 

beschermer van het huidigP maatschappPlijke systeem, de 

krijgsmacht ale geldverslindor ten koste van by de minima 

en de ontwikkelingshulp en do krijgsmacht aleilieuonvrien-

delijk instituut. 

-christen-anarchistische indiyiduen 

-autonomen 

-radikale individuen in do. milieu-, ultkeringsgerechtlgdPn-, 

3P Wereld- en anti-militaristische heweging 

-delen van de anti-imperialistipche beweging 

-rel2oekers 2onder direkt politieke achtergrond 

3, Akt1PyormPrl:  

-doorsnijden ben2inesiangen 

-brandstichtlng 

-om2agen (zend)masten 

-vernielen remleidingen 

-versperren wegennet d.m.v. (brandPnde) obstakels 

-demonstraties/blokkades met eon ernatig veretorendi 

geweidadig karakter 
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4. Beschouwing:  

Genoemde deelnemers cijn veelei in kleine vriendenclubs 

vertegenwoordigd en daardoor voor de overheid tamelijk 

ongrijpbaar. Zij opereren in kleine groepen en cijn daardoor 

in staat tegeri bijna elk doel can acne lag te plegen. 

Menselijke doelen Yellen dear niet onder, maar men accepteert 

wel het risico dat er slachtoffers kunnen vallen. Extra 

aanslag-gevoelig cijn niet bewaakte, afgelegen doelen coals 

verbindingsmasten, Pijpleidingen, mobilisatiec!omplexen en he 

wegennet. Leden van deze groeperingen proberen coveel 

mogelijk het risico van ontdekking te vermijden en treden 

derhalve konspiratief op. 

Relsoekers en autonomen maker cook gebruik van grootechalige 

vreedcame en geweldloze demonstraties cm vanuit doze menigte 

by vernielingen aan te richten bij langs de route gelegen 

doelen of lopende oefeningen te verstoren. 

In het algemeen sal he krijgsmacht slechts near tijd en 

pleats beperkt hinder kunnen ondervinden van akties vanuit 

daze groeperingen. 

Ernstige verstoringen in het funktioneren van de krijgsmacht 

sullen Klechts den kunnen plaatsvinden wanneer men erin 

slaagt cm belangrijke logistieke of C-3I installaties 

(titdelijk) buiten werking te stellen. 

d. Terr(-)tishP  

1,  __Psate -1_,Ung: 

Het op revolutioneire wijse nastreven van can vorendering tn 

het beetaande (demokrai-,,icheaveteem dot in hun c)geri ender-- 

I)kklng 	 1 	en in de 2e 

Wereldianden 
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Bij het nastreven van deze verandering is het systema-Osc:h 

gebruik van geweld tegen materieel en personen ondergeschikt 

can hot doel. 

Doelgroepen sijn de Staat, het militair -industrieel komplpks 

on hun prominente vertegenwoordigers. 

2, Deelnemers:  

In de Nederlandse situatie sijn geen groeperingen aktief die 

het predikaat terroristisch souden kunnen dragon. Weliswaar 

bPstaat or in Nederland eon autonome groepering die al jaren 

systemat-isch geweld gebrulkt tegen vestrigingen en doc'hter-

ondernemingen van diverse multinationals en sinds kort ook 

tegen overheidsinstellingen , maar deze groepering beweegt 

zich momenteel nog in het moeilijk te definiren grensgebied 

tussen politick gewelddadig aktivisme en terrorisme. 

BuitPnlandse terroristische groeperingen die mogelijk de 

Nederlandse situatie zouden kunnen beinvloeden on mogelijk 

steun ondervinden van bepaalde radikale bewegingen in 

Nederland zijn oa, de RAF, de ETA ,de IRA/INLA/IPSO en 

radikale arabische/fundamentalistische terreurgroePen. 

3, 4,ktiovc.?rmen: 

In het algemeen, due nlet dlrekt toepoebaar op,  de huidige 

situatie in Nederland: 

-sorgvuldig geplande on uitgevoerde aanslagen tegen personen 

or materieel met gebruik van explosieven, (vuur)waPene en 

d.m.v. brandstichting. 

-sabotage-canslagen tegen doelobjekten met als doel so veel 

mogelijk schade te veroorzaken, 

-ontvoeringen van prom inente autoriteiten. 

-eon en ander vend vaak ondersteund door intimidatie- en 

rcorrt.hci n 

a 
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4. Beschouwing:  

Terroristische groeperingen trachteri d,m.v, aanslagen een 

zekere destabilisatie teweeg te brengen binnen het huidige 

staatsbestel cq ekonomisch bestel. Bovendien tracht men door 

akties een zo groot mogelijke publiciteit te verkrijgen 

teneinde hun beweegredenen naar buiten bekend te stellen en 

te motiveren. 

De door deze groeperingen gebruikte methoden van optreden 

duiden op een grondige voorbereiding. Deze voorbereiding kan 

slechts geschieden door ultgebrelde verkenningen voorafgaande 

aan akties. 

Terroristische bewegingen moeten in staat geacht worden om he 

krijgsmacht en hun hier te lande aanwezige bondgenoten in 

sterkere mate te belemmeren in hun taakuitvoering. 

Door zorgvuldig gepland gebruik van he hen ter beschikking 

staande aktievormen kan men zelfs op langere termijn het 

dagelijks funktioneren van de krijgsmacht cq die van he 

bondgenoten negatief beinvloeden. Afhankelijk van he gekozen 

akties kan men dv. ernstige demoralisatie bij risicol- pend 

krijgsmachtpersoneel teweegbrengen. 

Overigens blijven statische krijgsmachtobjekten zowel als 

oefenende troepen een mogelijk heel veer terroristen i.v.m. 

he mogelijkheid om aldaar wapens en/of munitie he 

bemachtigen. 

NB. Als laatste is vermeldenswaard dat wij bij gewelddadige- 

en 	rcyristische groeperingen niet, uitsluitend 	ixeerd 

dlijven op links-extremietishe groeperingen mane cm-3k Bteect,c 

meer aandacht dienen 	bt!i7-3t,(tdt=11 dan _ ,nt-extrem 

den hie van in  Nederland zijn da. it 

!1,1z,,t1Q1sfroTa__, 	 

SnziajAsten  LANS) en Vil:ciagiE,;1,L., 



4,  BESCHOUWILIG VIN 
	

TSTIaaRE_EITINGEN IN NELEBILLEa 

In algemene in kan gesteld warden dat Net anti-militarisme 

in Nederland can draagkracht verliest. De groeperingen die 

momenteel aktief zijn warden in steeds sterkere mate gedragen 

door 'oude getrouwen". Nieuwe aanwas is er momenteel 

nauwelijks. 

Dit wordt cinder andere veroorsaakt door een mentaliteitsver-

andering bij de jeugd,die op een realistischer manier dan 

voorheen de huidige maatschappijproblemen te lijf gnat. 

Oak ontbreekt Net rriomenteel aan aansprekende aktie-items in 

een tijd dat vrijwel eenieder ervan overtuigd is dat de 

hoogte en de besteding van defensiebegrotingen heroverwogen 

moeten warden en dit op het politieke toned l oak inderdaad 

plaatsvindt. 

Het voorgaande heeft er binnen de antimilitaristische 

aktiewereld toe geleid dat er krampachtig wordt gezocht naar 

mogelijkheden om tot een bundeling van krachten te komen 

teneinde te voorkomen dat anti-militarisme geIndividualiseerd 

en dus vaar Net grate publiek anzi(Thtbaar zal warden. 

Door deze pagingen zijn een aantal kernen nog aktief in 

Nederland. Dese nog aktieve groepen zijn pica geweiddadigheid 

in te delen in de steer van de vreedzame en geweldloze.  

groeperingen. 

Losse individuen uit deze groepen apereren bij tijd en wijle 

in de steer van de gewelddadige graeperingen. 

De in Nederland aktieve groeperingen op dit moment zijn de 

valgende: 



a,Het Antimilitaristies Onderzoekskol3P.ktief(AMOK)  

AMOK,met vestigingen in Utreoht,Groningen,Nijmegen on 

Amsterdam wil door middel van dokumentatie,analyse,diskussie 

en lezingen bijdragen leveren aan de ontwikkeling van eon 

georganiseerde, brede en effektieve anti-militaristische 

beweging in Nederland. 

Hierbij stelt men he volgende terreinen centraa1: 

-oorlog en vrede 

-repressie en inlichtingendiensten 

-derde wereld en imperialisme 

-wapenproduktie en wapenhandel 

-vrouwen en militarisme 

Vijf meal per jaar geeft men het Anti-Militaristisch 

Tijdschrift uit. 

AMOK,het bovenstaande geeft het al aan,is niet daadwerkelijk 

aan het kazernenek to vinden met akties tegen de krijgsmacht. 

Het is eon onderzoeksgroep die hear informatie op een 

aantal manieren verkrijgt: 

-het bestuderen van militaire vakbladen,dagbladen on cohere 

informatiebronnen 

-het opvragen van gegevens bij bibliotheken(ook militaire), 

bij voorlichtingsinstanties(ook defensie) on bij 

buitenlandse organisaties 	.2,:ch met dezelfdo onderwerpen 

besighouden 

-het hcnen van SPe' itI Mw bulandsLt-illing Your nieuwe 

wap,- 	-men ti j dens open dagen 

-het -)nen van belangstelling voor 	1-ante 	en 

-ner ontvangen van "gevoelig" materiaal van bevriende 

e-medeerkers , 	dienstplj htigen) 

al elingn:n militaire 2aken 	gemeentPn. 
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-in het verleden ward oak nog materiaal ontvangen van 

antimiliteristische groepen die inbraken in defensie-

objekten. 

b,VAK-mobiel  

VAK-mobiel voerde in eerste instantie eileen aktie tegen de 

kernbewapening via de oprichting van een Vredes Aktie 

Kamp(VAK) bij de vliegbasis Woensdrecht in de zomer van 1983. 

Na de ondertekening van het INF-akkoord in december van 1987 

is men lendelijk aktie gaan voeren en ward het oorspronkelij-

ke aktiedoel uitgebreid tot het voeren van akties tegen het 

militarisme in het algemeen. Pit gebeurt door het OD can open 

wijze aankondigen van voorgenomen akties met daarbij de 

pleats en de periode wear men aktief wil zijn.Door het open 

karakter van de VAK- mobiel akties is er theoretisch can lege 

drempel voor deelname can deze akties door beginnende 

aktievoerders. 

Door het gebruik van artikel 140 Wetboek van Strafrecht(lid 

meatschap van can organisetie met can krimineel oogmerkjis 

daze drempel voor startende aktievoerders welhaast onoverko-

melijk geworden. 

De meest .0-etrouwe deelnemers can de akties van VAK- mobiel 

voelen zieh ten voile verentwoordelijk voor hun laden en 

laten zlch bij ontdekking gewillig arresteren of geven zich 

det;hoods zelf can na nun deed gepleegd te hebben. 

Hun akt-ies richten zich voornamelijk op het vernielen van 

hekwerk, het kladden van leuzen, het onklaar maken van 

milltaire voertuigen en, onder invloed van HAD -FM symphati-- 

santen in de groep het aangeven van alternatieven voor 

rriiiaere terreinen. (hv het planten van blc)men). 
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De aktie wordt vaak ondersteund door het verspreiden van 

parrifletten waarin hun beweegredenen zijn uiteengezet. De op 

publiciteit gerichte akties (o.a. ook de verklaringen die in 

de rechtzaken bij veroordelingen ter tafel warden gebracht) 

krijgen echter minder belangstelling van de pers dan waarop 

men waarschijnlijk gehoopt had. De opzet van de groep is 

niet gericht op het zoeken naar geheime documenten. 

Voordat men zich richt tegen een bepaald aspekt van de 

krijgsmacht (zoals by de levering van militair materieel aan 

Turkije) zal men zich to voren (laten) informeren over het 

aktiedoel. (Hiervoor maakt men o.a. gebruik van he 

informatie die hierover zal zijn verzameld bij AMOK). 

v 

Het NAD-EM voert akties vanuit een min of meer religieuze 

achtergrond. In eerste instantie gericht tegen he kernbewape-

fling werd na het IMF-accoord (dec.'87) ook het cog gericht op 

andere aktiviteiten waarbij de krijgsmacht betrokken is be 

akties van he .groep richten zich vooral op de volgende 

gebieden: 

-1. he levering van militair materieel aan Turkije. 

-2. de armoede in de wereld tegenover de uitgaven voor 

Defensie 

-3. aandacht voor he verschrikkingen van kernbeapening, 

De akties van he groep warden niet openlijk aangekondigd en 

kunncn qua invulling vaiii-3Len van een ludieke aktie 

beschadigen van kostbaar materieel. 

De groepsleden J elen sick volledig verantwoorde 1 	vac.-  hun 

daden en gean arrestat - niet uit he weg, di, wordt some 

so if= 	ht 



De akties zijn niet gericht op het verkrijgen van geheime 

informatie. Men zal zich tevoren vel (laten) informeren over 

het aktiedoel. 

d. GRAM/MARINEEIAAA  

Bovengenoemde namen worden gebruikt door een aantal anti-

militaristen nit de regio Amsterdam en Haarlem. 

GRAM (Groep Amsterdamse Anti-Militaristen) is een onderzoeks-

groep die overgebleven is nit het samenwerkingsverband Is 

bet onriog op het Td-  die in 1985 akties voerde tegen het 

bezoek van NAVO-marineschepen aan Amsterdam. De namen AAA 

(Amsterdamse Antimilitaristiese Axie) en MARINEE worden 

gebruikt bij akties vanuit de groep. Het doel van de Brie 

groepen is om informatie in te winner, te publiceren en aktie 

to voPren tegen de aktiviteiten van de NAVO in hun gebied en 

speciaal tegen het bezoek van NAVO-marineschepen aan 

Amsterdam (hoewel ook op kleinschalige wijze aktie is gevoerd 

bij bezoek van een NAVO-schip aan o.a. Rotterdam en Antwer 

pen) Ook hebben in hit kader aktiviteiten op de inenthaven 

Schiphol en de 	jaarlijkse oefeningen Wintex/Cimex en 

Ref rger in hit gebied hun belangstelling. 

Zij voeren towel open aangekondigde als heimelijke akties 

waarbij he Sans hat men op zoek is naar geheime documenten 

aanwPzig 

Vanuit he Haarlemse groep is in het verleden belangstelling 

getoond voor Ascon master. In hoeverre wen ef wat wee van 

plan is is onduidelijk gebleven. 
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e, Vereniging Dienstwedgereers, (VAL 

De VD heeft in hear doelstelling vermeld staan dat sij zich 

ten doel stelt het militarisme te bestrijden door aktief dee] 

te nemen in de anti-militaristische beweeing. Men houdt zich 

echter slechts in de Prektijk bezig met de belangenbeharti 

ging van dienstweigeraars. De vereniging geeft 2-maandelijks 

het bled "VEE-DEE" uit. 

IHHO is een landelijk bekende aktiegroep van een min of meer 

vaste samenstelling die akteert rondom de jaarlijkse 

Vierdaagse van Nijmegen. Vaak loopt een gedeelte van de groep 

in de officiele Vierdaagse terwijl een ander deel een zg. 

alternatieve Vierdaagse loopt die voert longs militaire 

objekten. De akties van de groep zijn in principe vreedzaam 

en worden weer beeindigd na afloop van de Vierdaagse. 

L—KONKLUSIES  

In het algemeen blijft het anti-militarisme in Nederland 

beperkt tot aktiviteiten van vreedzame - en geweldloze 

groeperingen. Hierbij moet gedacht worden can ludieke akties, 

liehte vernielingen , knipped van omneiningen en kladakties. 

In een enkel geval sal een gewelddadiger aktie pleats kunnen 

vinden. Deze eewelddadige akties sijn echter niet gestuktu 

reerd en steunen op de motivatie en durf van slechts enkele 

individuen. 

Terroristisehe aktiegroepen die sich direkt richten tegen de 

Nederlandse krijgsmacht komen in Nederland niet voor. 

1 '7 
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Voor wet de aanhang van de verschillende groepen betreft 

kan gezegd warden dat na een aanvankelijke hausse in het 

begin van de jaren tachtig er nu sprake is van een gestage 

strukturele daling. Dc afwezigheid van aansprekende aktie-

items speelt hierbij een voorname rol. Ook de repressieve 

opstelling van de overheid tegen anti-militaristen (o.a. doo: 

gebruik van art.140 Wv3) heeft zijn tol geeist binnen het 

aktivisme. 

Gesteld kan worden dat zolang anti-militaristische groepe 

ringer in Nederland niet tot onderlinge overeenstemming 

kunnen komen over de aard en de richting van het nit te 

voeren aktieprogramma en zolang er geen gemeenschappelijke 

ideologische basis bestaat van waaruit de sympathie van 

grotere bevolkingsgroepen kan warden gewonnen het anti-

militarisme gedoemd is een bezigheid te blijven voor enige 

tientallen direkt betrokkenen. 

Alhoewel het anti-militarisme in Nederland nog altijd een 

zekere voedingsbodem heeft ban tot slot gesteld warden dat de 

dreiging die uitgaat van de aktiviteiten van anti-militaris-

tisnhe groeperingen voor het - funktioneren van de krijgsmacht 

van marginaal belang is. 
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Militaire Inlichtingendienst 
Afdeling Koninklijke landmacht 
Bureau BI 

ex :5 van 22 exn 
OTMTSUM nr 46 

Pleats: 's-Gravenhage 
Dig 	: 200930Mov90 
Mr 	= B1/331/90/C 

Situatie/Verwaohtingen 
a. Splonage  

(1) Huidige toestand: 
Geen bijzonderheden: 

(2) VerwacIhtingen  
Zie Cintum nr 45 del 13 november 1990. 

b. 5ubversie. 
(1) Huidige toestand: 

- Op 18 november j.l. is de.vredesactivist Kees 
Koning (bekend vanwege zijn vernielingen can 
militaire eigendommen)- near Irak vertrokken om 
aldaar in can vredeskamp steun te verlenen can 
Iraakse bevolking in relatie tot de oorlogsdrei 
ging. Voor zijn vertrek heeft betrokkene in een 
interview voor de Haagsche Courant zijn mede-
actievoerders min of meer opgeroepen om het 
transport van Amerikaans materieel door Nederla 
te verhinderen door bijv, op be spoorrails te g 
liggen. 
Op 18 november j.1, ward een uitkijktoren op he 
schietterrein Lauwersmeer door ± 20 personen be, 
ter ondersteuning van de "oppakactie" van een 
totealweigeraar, Madat dese door de Koninklijke 
marechaussee was gearresteerd ward be toren 
ontruimd, 
Op 19 november j.1, hebben-65 actievoerders ti,) 
vertrek van de marineschepen te Den Helder 
gedemonstreerd tegen de aenwezigheid van Mederl 
se militairen in de FE-.r2lische Golf, Een en ande/ 
vreedzaam verlopen, 

Yftllaaalatingp 
- Op 21 november a,s„ is door het Vredesbua....-ea,u 

Heerlen een demonstratie aangeknridig-d bij het gS 
Lk gijgoiahovcn ,Dm Ls !,,,.cuL,sstsren Sagan be 
betrokkenheid bij be Goliceisis, 
Or 22 novembe,: a,e, cm 1200 uur vindt di. SOT te 
Rotterdam een demenst.ratie plaat 

'not 
../an Arne ,  

Op 24 



voert tegen de voortdurende voorbereiding op oo/ 
in het M-iddenoosten, heft in hear omen period' 
opgeroepen action ult te voeren bij/olD militaire 
objecten langs de spoorlijn Utrecht/Amersfoort. 

- In diverse steden zijn 1nmiddels overlegkomite's 
tegen do Goifoorlog opgezet. In het algerrioen voe 
men o-p vreedzame wijze acties tegen de intervent 
in de Golf, bijv. door nitgifte van brochures, h 
uitdelen van pamfletten, net plakken van affiche 
hot schilderen van loosen on hat hoodeni van 
demonstrat-les. Steden waar no reeds antic gevoer 
wordt sijn o.a. Amsterdam, Arnhem, Utrecht en 
Rotterdam. 

- Op dit moment zijn or nog goon aanwijzingen dat 
actievoerders naar hardere middelen sullen grijp 
bij hun protest tegen de Golfoorlog. In de naast 
toekomst sal echter rekening gehouden moeten wor 
met bijv. pogingen om de treinenloop to beYnvloe 
door blokkades. 

c. Sabotage  
(1) Huiddge toestand: 

Goon bijsonderheden 
(2) Verwachtingen  

Geen bijzonderheden 

d. Terroriome  
(1) auldigaaallaad: 

Geen bijzonderheden 
(2) Verwachtingen  

Goon bijzonderheden 

2. 	corclusjes en aanbevellnen 
a. SPionage  

Zie Cintsum or 45 dd 13 november 1990. 

h. Subversie 
In verband met de aankondigiog m.b.t. een eventuele actd 
bij militaire objecter lang de Flpoorlijn Utrecht/Amers-
oort is het aan to bevelen de wacbtcorFlignes aldaar • 
nauwkeurig nit to laten voeren. 

Gen bijzonderheden 

d. 
Zle Cintsum nr 	dd 13 novembe.r 1090: 



. In verband 11i 	cif-. operatic DEFORGEB :3ul1en er 3onodi1 
tussentijdse Cintsum worden uitgE-4.7even. 



Verzendlijt 	 LLE.J1,7-,1,Etarnmmer 

HMID/KL-B 
PHMTD/KL 
HSV MT 
G2 NTC 
Staf 1 LK sectie 02 
G2 NLC 
C 111 CIDET 
C 449 CIDET 
C 450 CIDET 
C 451 CIDET 
HSMID Opiri CI 
HOpn/Las 
HMID/KM-B 
HNID/KL 
PHMID/KL-B 

taf KMAR 
451 Cidet 

Lb 
Rheindalen 

SITCEN/MID/KL-B 

Reserve 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 

20, 21 en 22 
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De ofdeling Utrecht van REBEL, de 	 irs  
de socialistische arbeiderspartij (BAP), die 
voert tegen de voortdurende vcl 1: sic jog op 
in het Middenoosten, heeft in hoar eigen perioc 
opgeroepen acties uit to voeren bij/op mnfal: 
objecten Icings de spoorlIjn Utrecht/Amerfc,orf 
In diverse steden zijn inniddols overlegk.emite 
tegen de Golfoorlog opgezet, in het algemeen '7( 
men op vreedzame wijze octies tegen de intervel 
in de Golf, osjv, door uitgifte van brochures, 
uitdelen van TJamfletten, het 1,Dlakken van affc 
het schilderen van loosen en het houden van 
demonstraties. Steden waar no reeds actie gevo 
wordt, sign o.a. Amsterdam, Arnhem, Utrecht en 
Rotterdam. 
OP dit moment sljn or nog goon aanwijsingen da■ 
actievoerders naar hardere middelen sullen grij 
bij hun protest tegen de Golfoorlog. In de naaF, 
toekoest sal echter rekening gehouden marten wc 
met bljv. pogingen on de treinenlooTD to beinvic 
door blokkades. 

a. Sabotage  
(1) Huidige toestand! 

Geen bijzonderheden 
(2) Verwachtingea 

Geen bijsonderheden 

d. Terrorisme 
(1) 'HILIzetnest,aLLI: 

Geen bijzonderheden 
(9) Verwach+,i-w7,en 

Geen bijzonderheden 

Conclms1 5en '. a•i-lbevelinen 
a. Sod on: 

Zie Gintsum nr 45 dO 13 november 1990. 

. dubvsnri 
In verband met de aankondik7ing m.b.t. een eventuele ac 
bij militaire objec:ten langs de sIDoorlijn Utrecht/Amer 
coo vi is het aan te hove Ton do wachtconsnes aldaar 
nauwkeurig sit te laten voe:Ten. 

0. Sal2Q-laft 
Gen bijz,onderheden 

Zie C- um 	45 (Id 13 ij.uvi!JI_ 	1Fj90, 



21:1:1,j_.  

- HNTD/KL-P 
PHNID/KL 
HSV MID 
G2 NTC 
Staf 1 	T,K sectie G2 4 

G2 	NliC 
C 111 	CIDET 
C 449 CIDET 7 

0 
C 450 CIDET 0 

C 451 CIDET 9 
HSNID OPlri 	CI 10 
HOpn/Las 11 
HMID/KM-B 12 

HMID/KLu 13 
PHNID/KL-B 14 

HBur BijE.Dienst Staf KMAR 15 
• is 

--INPREL 	 wok H 	451 Cidet 
.1g Lb 

Nhe 
 

18 b1TCEN/MID/KL-B 
19 

Reserve 
20, 21 en 22 

d .rin 
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