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Op 15098? wer* te
gebouw
yan de NS onwettig betreden en de kamer van de<Haad van CdBOnissarissan !
beüe't door genoemde personen onder 2). De aktie,werd voorbereid door
een "fotograaf", die een aanvul^^^mraék aiet een dame wilde hebben in
het hoofdgebouw. I)ezenfotograe4(llll|Hpi'?) vaö een dag voor de aktie
biixnen geweest met toestemming öiü foto's té naiken* Op 150987 kwaohij
tè;ï?ug en heeft na toeateïaming van de portier on het gebouw te betreden'
de deur opengehouden, waardoor 7 personen naar ^binnen Teottden kojnön.
3)er indruk van <fó Spoorwegreoh is, dat eea^gecoSrdine^rd is door '
n of meerdere advocaten, om zpdoende aan de reohWpraik te
die Vfcor 14*00 v^ur gepland stond in het arrondiösementsgeboüw. Daarvooï ' fepe^ de, onder'pt 2 genoemde personen gedagvaard op f o te. Aaii deze
is alleen te ontkomen; wannéér 'de -gedagvaaraen/ in ^
**3ttt*4-»rit'M>l<( ^ Jw
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1. j^by Ploe
^_^_^___^^ Conform het gestelde door ü-2 is het van belang dat
'|!$'/'(problematiek1' blijven volgen middels '» regulier kontak^i
t»w» VJSfn^t^n vaete ia^aoek frequefntie» ""
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Leden Onkruit krijgen zes weken
wegens inbraak in NS-bunker
Van onze verslaggever
JACQUESDEJONG
UTRECHT — Zes weken gevangenisstraf heeft de politierechter te:.l)trecht
dinsdag opgelegd aan zeven leden van
de actiegroep Onkruit. Ze hadden in
mui van dit jaar geprobeerd in te breken in een directiebunker vari de Nederlandse Spoorwegen t>U Maarsbergen
in de hoop documenten te vinden waarin de voorbereidingen van de NS op een
oorlogssituatie zouden staan beschreven. Maar ze werden op heterdaad betrapt;
Dinsdagmorgen waren zeven Onkrutt-leden nog tot de commissarissenkamer van de Spoorwegen doorgedrongen met hetzelfde doel. De politie greep
echter in. Vier van hen moesten 's middags terechtstaan voor de inbraak in
Maarsbergen. De politie vermoedt dat
de vier door een aanhouding wilden
voorkomen voor de rechter te moeten
verschijnen. Ze werden echter snel vrijgelaten.
Onkruit neemt het de NS kwalijk een
rol'tè spelen in de actieve oorlögsvoorbereiding, met name op het gebied van
vervoer van mensen en materieel. Ook
aan de recente oefening Reforger leverden de spoorwegen een bijdrage in de
vorm van vervoer naar West-Duitsland.

Officier van justitie mr Y.Kruyhield eraan vast dat niet zozeer de dyt
Ie verdediging aan de orde was, als v
een gewone strafzaak wegens inbraa
Ondanks de ideële motieven van de VE
dachten, vond zij dat hier wel spraS
was van strafbare feiten. „Verdacht,
moeten accepteren dat aan ieder prinpe een prijskaartje hangt";'merkte •
officier op, „Dat moeten ze dan maar p
keer afrekenen," Zij eiste deze ke
twee maanden gevangenisstraf met;
trek.
Raadsman mr C. Korvinus van C
kruit bepleitte dat by de Onkruit-led
Schuilkelders
sprake is van „een wereldomvatten
Daarvan beweerde Nummer Twéé .dat:
die uitstijgt boven het eigen)
er slechts plaats was voor „hoge piefen opinie
lang". Het doel was volgens hem niet '
zoals in alle bunkers in dit land, niet chanteren, maar het openbaar mak
voorburgers'*. Nummer Drie liet weten van geheime stukken die voor burgt
in actie gekomen te zijn wegens het zijn bedoeld.
kapitalistische karakter van de Nederlandse staat Nummer Vier opperde het • Korvinus hield de rechter voor c
ide« voor een nieuwe dagtocht van de een uitspraak altijd een politieke kei
NS, na de oorlog, langs d« schuilkelders zou betekenen. Zou de rechter oordel
in een 'verlaten Nederland. Nummer dat de actie niet Wederrechtelijk is'i
Vijf sloot zich in grote lijnen aan bij de weest, dan zou liij zich scharen aan
anderen. Nummer Zes riep uit: „Wat z${de van Onkruit. In het andere ge<
nou diefstal? Openbaarmaking moet 't zou de rechter ach volgens Korvir
zijn.1* Nummer Zeven tenslotte betoog- opstellen aan de kant van degenen <
de dat de Nederlandse schjjndemocratie de plannen voor oorlogsvoorbereidi
"geheim moéten bUjven. „Uw oordi
verwordt tot politiestaat.
kan nooit neutraal zijn." Hij bepleit '
Twee getuigen-dtskundigen zetten schuldigverklaring zonder opleggi
uiteen hoe volgens hen de strategie van , van straf.
de NAVO de laatste jaren i» gewftzigjl ; /De politierechter trok zich weinig a
van een defensieve strategie naar een van het pleidooi: „Wjj draaien nu ee '
offensieve. Dat wil zeggen dat bij ««n maal mee in het systeem en moeten h
eventuele oorlog de NAVO onmiddellijk strafrecht handhaven. De motieven V
in de aanval gaat, Wat de rol van de de verdachten geven blijk van een zek
spoorwegen daarin betreft, merkte een re nobelheid, maar ze komen uit evan de twee deskundigen op dai hec andere denkwereld dan de onze." I
bedrijf {een sleutelrol heeft in het op kwam op twee weken minder uit dan i
gang brengen van het oorlogsapparaat. van de officier van justitie.
/

men. Enkelen waren geïdentificeerd op
grond van vingerafdrukken, een andere
op grond van foto's. Ieder kreeg de.gelegenheid een verklaring af te lieggen
waarin hij of zij de principiële motieven
van de inbraak uiteen zetten. Zo verklaarde Nummer Een te vinden dat alle
plannen inzake oorlogsvoorbereiding
Openbaar behoren te zijn. In zoverre was
de actie succesvol geweest, aangezien
deze een plattegrond had opgeleverd
van de bewuste NS-bunker.

Uit solidariteit met de leden van Onkruit die moesten terechtstaan, waren 's
morgens enkele treinen op Utrecht CS
met leuzen beschilderd en van een aantal spoorweg-overgangen waren de bomen omlaag gehaald. „Geen man, geen
vrouw, geen rail voor het leger"; luidde
het motto.
In de rechtszaal werden de verdach-

:cn aangesproken op nummer, aange\n
allen weigerden hun haam te noeADVERTENTIE

OOK ZIEK VAN DE TROONREDE?
Tegen deze ziekte bestaat een afdoende (gratis) medicijn. Aktiet De
Socialistiese Partij (SP) organiseert die aktie, In hei gehele land.
Overal worden handtekeningen opgehaald tegen de afbraak van de
gezondheidszorg. Steun die strijd! Het is nu of nooit! Stuur mi de
bon op of bel: 010-4673222. Vandaag kan het tot 22,00 uur. Vanaf
morgentassen9,00 en 18.00 uur.
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i IA 'fc wil niee werken aait de aktie leende afbraatfvad de gezond^ 'J
ll mf%mT heidszorg,
" Stuur mij de aktiefolder
> en een handtekeningenlijst.
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-Voort,:
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Postcode:.
. Plaats:.
Opïtursr. in oen erwe!o>> zonocr po*tt«$ei naar: So«iaiitti«w fartij,
ARtWeordnu'miT.sr 20542,3030 WB Röttefdam,
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REDACTIE TON SCHOORDIJK

Onkruit bezet
NS- hoofdkantoor
de)teren
de
"ifon
Ige
bet
ils-

veiitlng- van het leger, dei
voisdlngsfaciliteitea,
'
sportaccommodaties, geneeskundige voorzieningen en parkeerruimten..
Daartoe worden legeringegebouwen gerenoveerd, eetzalen on ont-''
spitnnfrigsrulmten gemoderniseerd en nieuwe gebouwen neergezet.

Eis in hoger
beroep: 2,5
jaar voor
wisselaar
losgeld
DEN BOSCH (ANP) —
Procureur'generaal mr. B.
de G rooi heeft gisteren bij
hei gerechtshof In Den
Bosch Z& jaar gevangenis*
slral geëist tegen de 26-jarigc B.B. uit Uden, Hij werd
vorig jaar'juni In Zwitserland betrapt op bet wisselen
van jgeld dat Is betaald om
de Indertijd ontvoerde mevrouw T. van der Valk vrij
te krijgen.
Het ging om honderddulzenden Zwitserse francs die
de' Udenaar bij tientallen
banken Inwisselde. Het is
het enige losgeld in deze
ontvoeringszaak dat ooit boven Water is tfekoriien.

Indirect
rtel Openbaar Ministerie
ging In beroep, omdat de
rechtbank de man na een eis
van 4,6 Jaar had veroordeeld
tot vijftien maanden.
Hoewel de verdachte zegt
dai hij niet wat dat het geld
van eicn ontvoering afkomstig was, baseorde mr. De
Qroot zijn ets voornamelijk
op dij Indirecte betrokkenheld van dé üdenaaf bij ds
zflflh-VAH der Valk. „na ma*
die hut losgeld gaal verxjlvoren t* ccn onmisbare
J OM een ontvoering

UTRECHT (ANP) — Zeven leden van
de actiegroep Onkruit hebben gisteren
voordat ie voor dé politierechter moesten
verschijnen, een xaal In het hoofdkantoor
van-, de Nederlandse Spoorwegen In
Ufrëcht bezet. Na een uur
werden xe door de spoorwegpolitie aangehouden.
De politie onderzoekt nog
hoe het zevental het doorgaans goed beveiligde NShoofdkantoor heeft kunnen
binnendringen. Nadat procea-vërbaal wqa opgemaakt
werden de zeven vrijgelaten
om aanwezig te kunnen zijn
bij de rechtszaak tegen hen.
Daarin veroordeelde de
Utrechtse politierechter mr.
A. Weljscnfeld hen tot zes
weken gevangenisstraf wegens een in mei gepleegde
Inbraak, in een NS-bunker in
Maarabergeh.
De actievoerders, hadden
toen plannen willen bultmaken over dé rol van de Spoor/
wegen bij dé oorlogsvoorbereiding. Daarin slaagden zij
niet. Ze werden op heterdaad
betrapt.

Handwerk
quilten

opnieuw

; i/T Msrjon Poft* temicfd»> van, enkele fr
ken óp delaatfjk&e twtoonstaOng van het QwKftrsgftte, ditmaal In Drachten. (Foto Catrhus van der
Voon) - '"' •'..'".-;
•'.;;• •
-,:: :
'• jET quilten Is de nieuwe. rage In ds handwerkwereld. Hoewel hel oen eeuwenoude
kunst Is, schijnen veel liefhebbers van handwerken het quilten opnieuw te ontdekken; Het Nederlands Qulftersgllde, dat vlor Jaar geleder)
werd opgericht, maakt volgens voorzitster M«rJ«n Polak (54) uit Amsterdam een stormachtige
groei door. Het gilde begon met 20 mensen,
masr nu tett het el meer dan 1.400 leden.
Wat is quften precies?
vervolg van pagina 1
Marjan: „Hel la het aaneenrijgen van drie lagen patchwork. Eerst worden er tappen ge. maakt van allerlei stukjes oude kleren. Met fan, Niet alléén In 'Amsterdam, naar ook In en*
tasie kun fa er ontzettend leuke dingen Van mafcele andere staden i heef t de '_
._... __^.
ken. Die drie Jagen worden dar; aan elkaar {jepolitie ondérwerèldfiguren ge.
regefi, Oat heet qullten. Zo ontstaan de mooiste
vroagd of tij Iets weten over
kleden. Irt Duitsland, Engeland «n Nederland
de ontvoering van Gcrrit Ja»
waren de lappendekens In de
H«ljn. Daarbij zijn echter
zémfiiiemte eeuw al bijjondef
geen nieuwe feiten naar vorsn
geffefd. Ze werden over <te
gekomen.
Kleren gedragen of ate plakt
Ook het hernieuwde buurtongebruikt, p&rna 'Werd hei
derzoek in Elocniendaal, waar
gulften ook in de" Verenigde
Qerrll Jan Heljn werd ontE Amerikaanse acteur Staten populair»" ^„
voert!, heeft weinig nieuws op.
Joftn tmfe*. e!Je vooraf
ècifmwon van
Vfii
greteverd.
^
verwerf rosl zijn
~rq| van vad«r In drte speelfilms
Binnen
. ..,aklMf\.
over c/e Olonm-VIjning, Is za- een week
bij ^kaar. Dan <
lördag !ri een ziekenhuis In seten wij niéuwe
De politievflorlichters A,
t*c{in!eKèn uft
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nieuwe feiten op

John Oualen
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