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Jn4erve•p• T:re4e ... ra te Steeavijk ea 
aaniteatatie biJ o,Jeot X 
te Darp. 

!iJlaceaa 41Teraen.

Op 26 deoea.._r 1977 ver4 te Steenwijk een 4eaonatra 

tieTe biJeenkoaat geho1ulen te_.n 4• op•lac Tau atooava

pena in Be4erlan4. De organiatatie Tan d••• bijeenkoa•t 

va• in han4en •an het Interkerkelijk .-rede•beraad (I.K.l 

de P.S.P. atdeli� Steenwijk•• de Wert&Toep Anti atooa• 

koppen lteenv1Jk (Vaak•). 

Het progruaaa l'11clde al• Tolgta 

1. 11.00 uur Tertoninc Taa een tlla oTer de geTolgen

Tan een kernoorlog in de aportsaal " De Meenth• "a

2. 12.,0 uur Maniteatatie aet •preker• o.a. Fred Yan

der Spek oud tvee4e k ... rlid Yoor de P.S.P.
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,. 1 •• 00 \l1U' 'fre4ena:n door SteenviJkJ 

4. 16.00 uur Maaitea�tie bij de atooa�a•i•J

5. 18.00 uur ATon4pro,r ... a in 4• jonpreaaooilteit
11 De Bu•e " te SteeaviJk "t aed.everkiag •an 4e 

politiek• tolk,roup Rapal.1•, de P.S.P. Bo" band. 

Bij 4e b1Jeellkoaat •a-aorpna p�ou4en in de aport-

saal 11». Y.eenthe "naaea on"Teer ,oo "aaen aan deel 

41e r,aa�ia ea "or4en4 "Yerliep. 

Bij een door :rapporteur cehou4en o\aerratie ti.1cle•• 

de aaniteatatie \1J het o�Jeot X '\e Dal'J' bleek d.&t hier

aan 4oor on,e•e•r 250 men"n verd deelgenom.n aerendeel• 

jon,-ren. 

ZiJ ha44en een atoet ceTo1'114 vaar •001"&&D een ••to 

reed -.oor•ien Tan het kenteken 26 GB 20 waarop· .�en ..
iai�tie�oa vaa "plaatat. 

In de atoet werden o.a. 4• Yolpn4e l•••en •••«'-
. 

1 

"foert, " Ban de boa "• Stop de leutronen'boa "• " l3•t•r 

de elite cle kop dan d.e pae•a*'öllarp · 4• at1"0p ", ... ,. Trede 

op aarie "• 

Door een vaa cle or_..aiaatoren ve1"d een p�let uit

gereikt waarop atond atp41'1lkt het lied.1 "MAIDB WORM' 

BEMS 'wilK�R " vat claama herhaaldelijk werd geson,en. 

!ij het o,Jeot vert door een TerpleeckUD4i .. (haar

naaa ver4 niet pnoead) d.e pTaren 'Y&D de atooavapen• 

uiteenge•et en dat c!ese aaar so gauv aoplijk uit ••4•r

land aoeaten "ferdviJnen. ZiJ Tertelcle ook nog dat een 

\uurjoncetJe •1Jn4• een soontje Tan een le"rottioier 

aan haar had s-•raacd vat nu preoiea de neutronen,oa va, 

Bij sou dit pTraac4 he�bea op laat T&D aijn Tader vaar 

sij niet ,oed ••• oTerveg kon. De le,erottioier had toe� 

tegen siJn aooatje .. ••«d dat sij oTer 4in,en praa'\te 

vaar se niet• Tanat viat. 

De apreekater kv&II \ij rapporte•r ontealnul4ig en 

al• een •••r aleoht apreekater oTer. 

Biema verd de iaitatiebo• a711\oliaoh Ternietigd 

vat ppaard cing "t enkele kaalletjea. Het geheel kvaa 

erg kin4erlijk o••r. 

Na de•• deaonatratie die ordelijk Terliep heeft he� 

geheel sioh begeven riohting Steenwijk. 
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Voor het hou4en Yan boYengenoea4e 4eaonatratie 

vaa 4oor Ben W •an Steenwijk en BaTelte ••remming •er

leen4. 

Betrokkenen Yielen op door ••i Yeel Yideoapparatuur 

rond te •tappen en het maken Yan veel opnaaen van het 

object. 

»•trokkenQtSijn in he� Yerle4en veel in het nieuva

geveeat daar •13 behoz,en tot 4• g1'0ep cevel4lose weer

baarheid die de plaataen Yan de gijselaara van de trein

kapin"n vilden J.nne"n. 

!la organ1aatoz,en van de 4eaonatratie kunnen worden

aangeaerkta 
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"Opregte" Steen;.rijker Courant van 

woensdag, 7 Jecember 1977 

·-1-,26� ... ,tweedeklnt(iag .�· a 

, ·\lll__EDESMARS Staenw1Jk
, ·Havelterberg . . . 

tegen. de ops,ag van NAyoe. .. �ïB.,.� ·
-.an11g9Q·de illvoering van de neutron�{ 

· · · --a.s. naar Hi,-.,., 1 om·11.1� .-•. :·. 
-

. 
. -�... · tssu,eg 123, iel. Ql!li210.44 • :- · · 

; �· � I .. �-= 
.. 

"Opregte" Steenwijker Courant van 

vrijdag, 9 december 1977 
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1:AKFF.:R WOHDT E�'.�!S WAKKER ! 

Hee, �akker heb je er ooit aan scdRc�t, 
dat ze vandaag kunnen b�sluiten 
dat de hele we�eld in vlam�en opgRat 
voordat jij een kreet hebt kunnPn �iten 

�efrein 

En omdat iemand het zegt zeg�en w:.j het vandaag 
We zitten lelijk met al dat geweld in de m�ag 

Hr.e, makker je staat op àe rand 
Hoe moet je dat je kinderen vertellen 
Dat ze ver van de vrede aan de andere kant 
Elkaars atoombom�e� tellen. 

�ee, makker waarom geef je je kroost 
soldaatjes en tan�s om te spelen 
Ben je zo'n boerelul dat je de1�t 
dat een kind zich anders zou :noeten vervelen 

Hee, makker jouw mentaliteit 
is in feite het grootste obstakel 
je ideéen zij� al vijftig jaar oud 
en vormen je morele èebacle 

En omdat niemand het zegt, zeggen wiJ het vandaag 
We zitten lelijk met al dat geweld in de maag. 

Y.AK}:ER WORDT ES�.S ',lf.Ki<:E:R.
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O, 11encli1Uende plu*" i1t 
h•4erla11c&. (9,,a.� .... u.erberg) l.f'9e" 
ron" 100 dOOflllw&pela op41esw9"". 
1<0111•• er 1,4:r•k.t "o! ee" pHr 
do•!>" NEUTRONENBOMHEH bij? 
L�t z.le." hoe U daarover dei.Kt 
e11 doe. .-e•e ""et dl! 

VREDE SI\ARS op 

TW!�DE ICUSTOM v•"uft 
�ee"'""!J" Milar l·hvelterl>erg. 

' C,"6ANISATII 

PROGRAMMA Tweede \<er'$�.1g,1b otec: 1911. 
11 wqr Mee•tl.e S�e"'"''J"' C:te,e"ov•r sbrt:,o" N.S..) 

Verto,.,11 t f;/.., over d• 9er"l9e" -til• er.. \<tr•-rl�. 
11.,0 11•r C Met•tlte) "'wtt,frr,t•t,e "'et �prelc.rs: 

. frtd >1.d.. s,ew Co.,.d b"ee.le ,u-er 1; é. P.S.f.) 
er" sp-relCer vc,or 1,ei t"te� \<erlCel�lc Vre.dfti:..r"d 

1. 11ur Vrttltllflarl .aloe• Stct1n":l"
! uur
" l,IUr 

' VNr 

Pe ... ,., 11••r &to- b,u,s �•veLterberg 
"'•••fest4tie I.,] tie •too>otlaas,s 
Avo111op;osratw"a ( de 9,ne" Sl•e,,.�ljt<) 
"'·"'· v. poL,t,el(e fou,43r•"I' fl•ralJ"•.1 

de V.S.P. \4o..,e �•..& 
Y'l't'tooti .. , .f;l- o"er ole '3•11ol '3e" v•" ••" krr•oo•�. 

\ 

Hi r INTER ki.ffl<&.l.!)I( 'lflt'.D�S8ERAAO (Ll4:V), P.�P. l'i,t STE E'NW IJK 1 "''lt6Ao&P AM1l ATOOl'tt<oPf'EM '1EliN'W!,llt (w11�,) 
........ v. Pai, '�•irli,rpR 'lue"�JIC.1 Z"'Hrclt" et Pl••,�nrs, VeeD�r;P.l.o.,tee .. ...,�"'.1 •·v.1:1, icrrN •• \/r•c:U.t.A. 
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Om een in<lruk te geven van de vernietigende kracht van een �toombom is op het onder
staan<lc kaartje aangegeven wat de gevolgen zijn als een atoombom van 50 megaton 
op Stcem,·ijk valt. . . 

.... 5( 

Ke z1Jn al �ardig aan �et i�ee gewend ·:·
geraakt, dat de we�eldvrede afhankelijk 

\ :&· , i.s 'van de ineest onmense 1 ij ke wapens. 
,:.•·.· :·zó. iijn' er gerioeg ke.rnkoppen op aarde, 
1:�: -.. -:.�·· deze 29 keer . totaal te vernietigen. 
I.; · fll�en al de Verenigde Staten en de 

r
�-· "· SoVjet .Unie beschikken over meer dan · .-:··'.·.
.,·. . 1-2;;000 lcernbommen. . 

!
:_.·;,: 'In .het. :kad·er· van• de _NAVO zijn er in Ne..: ,. " 

-derl.and (o.a. in Havelterberg) rond 200., ·
: ,· ·. ker,pkQppen op ges lagen. . 

· · 
. . . .Nu-:.9-enkt U misschien· dat deze wapens 

nod,ig ·zijn als a.fschrikking voor eventu- ·
.ele aanvallen (Sovjet Unie of China?) 
en gezien de verschrikkelijke gevolge�
zullen ze toe� ·nooit gebruikt worden. 
Is dat wel zo?? Het is bekend dat iri 
Cuba en Vietnam het vaak niet veel ge.'. .· . 
scheeld heeft. · · . 
Welke machten zorgen er nu eigenlijk v·oor ·
dat aan de bewapeningswedloop geen einde 
komt? In het bestuur van Koninklijke 
Verenigingen zoals "Ons Leger" en' 

·.,

"Onze Luchtmacht" zitten topmensen 
vari diverse multinationals. Toporgani
saties die elkaar ook op· andere plaatsen
treffen, zoals in de raad van.voorlich- · �
ting van de regerïng inzake Kalkar. 
Kalkar

1 
die kerncentrale in de Bands-·

republiek Duitsland, ·waar dermate veel 
plutonium vrijkomt, dat het gemakkelij�. 
bruikbaar is voor de produktie van . . . 
kernbommen. 
Al Jeze dingen hebben met elkaar te miken·'
en dàt zijn de machten, die zeggen dat 
wij kernbewapening nodig hebben. 
DAT BENT U NIET!'. 

. . . ·.

* 

Heel Steenwijk verdwijnt; wat overblijf� 
is een krater van 135 meter diepte. 
Tot op Il km afstand verbrandt alle bout 
en verpulvert alle steen. 
Tot op 25 km afstand is al het leven gedood. 
Tot op 50 km afstand storten gebouwen in. 
Op veel grotere afstanden worden mensen ge
troffen door indirekte staling via water 
en lucht. 

Deze machten maakten Havelterberg tot . 
een Navo basis, waar zelfs de toenmali
ge minister van de:(ensie Vredeling ni�.t 
kon·binnendringen. · . · 
Als deze machten door kunnen bl:i,jven . .' · 
gaan, wordt mïschien de NEUTRONENBQ� ·.'·ook jngevoerd. De N-bom wordt louter 
geb'l'uikt,om mènsenlevens te vernietig�n: 

·Deze bom �eroorzaakt weinig materiële 
.. -·---schade en zal daarom eerder ingezei wor

den dan een "gewone" .. kernbom. 
Willen we werkelijk iets veranderen aan 
deze wereld van agressie en atoomdreiging
dan moeten we inzien dat er pas iets kan 
veranderen als U zowel als Uw buren dui
delijk maken: HET KAN ZO NIET LANGER. 
Door met kerstmis aanwezig te zijn bij de .
vredesmars maakt U dit kenbaar en hopelijk 
is dat een aansporing voor anderen om 

'ov�r de gevaren van de bewapeningswedloop 
na te gaan denken. Ook een·aktieve bijdra
ge in politieke partijen, kerken en ande-· 
re organisaties is erg belangrijk. 
Kerstmis, het feest �an de vrede.
Kerstmis 1977, Vrede? 
Is het niet onze taak er voor te' zorgen
dat.een wereldvrede werkelijkheid kan 
worden? Laten �e hieraan werken, ieder
naar zijn vermogen. 
In ieder geval kunnen we duidelijk 
maken dat het kernwapen niet� 
weg is! · . 
Tot tweede kerstdag in de Meenthe! 

VREDE ZIJ MET ONS. 
Vredeswerkgroep Waaks, P.S.P. afd.
Steenwijk en het Inter Kerkelijk 
Vredesberaad (IKV). 
Inlichtingen tel 05210-4419. 
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Nr 92.685.m/ 

Referte: Ons numraer 92.685.1/ 

AAN: EOOFD B.V.D. 

DATUM: 3 januari 197� 

1d. 23 november 1978 

/Yo6 Sj fl
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-n-o-o-o-o-

Datum bericht 

Bron 

Samengewerkt met 

27 december 1978 

Eigen waarneming 

pnderwerp: Vredesmars bij het Object X 
in Havelterberg. 

BiJlage: � pamfletten 
Op 26 december 1978 (2e kerstdac: heeft er �en vredesm2rs 

pla�tsgevonden vanuit Steenwijk naar h�t Obj�ct X te have1t�r

berg. 

De organisatie van bedoelde v:re·.i,· ,�mBrs wä.s i:� :'l<1nde;1 van: 

a. �AAKS (Werkgroep lnti-Atoomkopµen Ste�nwij�);

b. I.K.V.{ Interkerkelijk vredesberaari);

c. �SP Steenwijk;

d. PvdA-Steenwijk;

e. JSLSteenwijk (Jon�d socialisten�.

's-Morgens heeft er een demonst-atieve bLje�nkomst plaats

gevonden in het cultureel centrum 11 ,)e !<!eentt1e " in .:.,teE-nwijk

waar 'iia' s werden vertoondfö e vermoedelijk gemaa.k t zijn op .ie 

Open dag in de Johannes Postkazerne te Steenwijk en �aar het 

- 2 -



.,,t,:;c v-:?er : 00C mensen o.:�r, :neG de der .• 

• ;:; -i i,:d<-,:3 ,.:ijn ::e .JeeJ:;1:::r.ers :,�'!' bu:·��.<'T: �n ·,,-n··n!··-r::>ut:.1 1 s

verv0�r'1 :,é.\.ctr Je :,av1::l te!.'berg voor .:ie vr1.'.:i·'i, ·�i1J;·.,�,;.;:,m�t tij 

r;<ime rs hGofd::;e.kelij i< bes t�ande uit jon,;e :ne: .. ,-i·:, .• 

Onder de cieelr�eJ1ers bevonden zich ie ho ).f ,ü:,;stv..., ,·.;le·,��r: 

·: :,,r: .Je 'vV 0i·. en • In hun i-:•·:;,,1 �ch::. ï .1 �- iJ .,, :. t.·>g

" . .:et geidentificeerde sold.a:?.t d:i.e gekJ�e,;. ging lr1 ,::., :mifcrr:. 

va.n cie ;(0;1i�1klijke lar.a.u1acht met het ernbl.,,�m v,·n :c 1>r.ie. 

In d� demonstratie werden s�a�j0eken �e0 ,�v�e,·� �et �lE 

leuzen: 

" Help de kernwa1;ens d.e wereld uit, �� 1.:•gin::(-:;L _;_:: .. eder-

land 
11; 

" ·van Afi':. eruit, 

" iiil t U nog een Lun;Mf S ". 

er in "; 

�ij genue�d object werd tet woord gevo0 ra a� ·. 

van het I.K.V. die een beroep deed ·:·p de ,j::>11,i·ër•· ,_,:r, ,rnn 

protest niet alleen vandaag te laten horen ���r hi�rm�� J�or 

:rroe;it.�n ga:in. Verder benadrukte r.i ,j .r.0_-,: rl�,.� :Je regt:rir:0· riiet 

wa . .ceii aE:: eerst bes] 1.st h?�(l'ien om de ato.1mbo:n i.r: ,E· v- .· ët':!1 ·;r 

nu radicaal up te,;en ·.-1ar1::n. 5ij h(;'� 0·oject ,, .. 1rr: J..:,;;:-: .. -.-::r, 

n.inuut stil te gehou1en V':.r:-r e·,el'). tuele slac:. :;-·;ff<-:: ,:: t!'i .ië ,.·x,

komst van atoomoorloGen. Jeze minuut s�i1t� �er� i����e11 

,Det een gebP.d ,ioor dominee 

bij!,::-� objE:ct heeft geduurä vë.n î;.}C : :o"... :ó.:,C· :H�r. 



28KERSTDAG 

VREDESMARS 

STEENWIJK 
PROGRAMMA: 

11.00 uur: Dia-klankbeeld over de militaire situatie rond Steenwijk; 
sprekers. 
Plaats: Meenthe. tegenover·station NS Steenwijk; 
Steenwijk is per intercity bereikbaar. 

13.30 uur: . Vredesmars door Steenwijk. 
14.30 uur: Vertrek naar de Nato-basis te Havelterherg. 
l 5 .30 uur: Manifestatie hij de Na to-basis. 
18.00 uur: Avondprogramma in De Buze: met o.a. film en de PSP-rock hand. 

IN LICHTINGEN: tel. 05.210 - 14419 
tel. 05210 - 12304 

ORGANfSATIE: WAAKS (Werkgroep Anti-Atoomkoppen Steenwijk): 
IKV; PSP-Steenwijk; PvdA-Steenwijk; JS-Steenwijk. 



Om een indruk te geven v�rn d t• vernil'tigl'n<ll..' kr:1citt �-.,neen acooinhorn is op lwt onderst:1ande kaartje 
aanl;!l'gl'\·en wat de gevolgen 1.ijn :il<- C'l'll atoornbo111 v:li_l 50 me!,!atoll op Slel'nwijk valt. 

��'· 
0 

In Nederland liggen kernwapens. Dat is meer 
dan waarschijnlijk. Een van de plaatsen waar 
ze zeer waarschijnlijk liggen opgeslagen is 
Havelterberg ,n de buurt van Steenwijk. 

. Bij de mensen in her land groeit het onbehagen 
en �·erzet. Kernwapens zijn niel goed voor ons. 
Zij beveiligen de nwnSt·n op aarde niet, maar 
bedreigen ze. Een onmenselijke maat van ellende 
is samengebald in atoomkoppen. kernbommen 
en neutronenwapens. Uit de :iktie tegen de neu
tronenbom blijkt het protest van het volk. 
Her protest dat" doorgaat. President Carter be
vordert de verdere produktie van het neutronen
wapen. De Nederlandse minister van Defensie 
doet niets af aan het belang van de nucleaire 
strijdkrachten, zegt hij. En in de volksvertegen
woordiging worden het onbehagen en het 
groeiend ver1.et onvoldoende vertaald. Hebben 
misschien militaire plannenmakers het laatste 
woord, of de topfig.u ren uit de wereld van 
mil i tair-industriëlc ondernemingen? 
Maar de stem v:in afü· rnens<'n moet gehoord 
worden, want zi.i rnllen d<' slachtoffers zijn. 
Hier en elders. Or stem "·an u en mij moet 
gehoord worden. want de bescherming van wat 
leeft en ons lief is. is onze zaak. En wij willen 
in de dorpen en steden leggen dat het zo niet 
langer mag. 
Of doet het er niet toe wat die wapens aan
richten·> Is het b<'langrijker dat er meer en 
grotere wapens zijn dan hij de vijand? En is die 
vijand in het oostt•n 1.0 ver,chrikkdijk, krijgs
lustig en niets ontzie11d. t'n lijn wij in la•t 

55 km 
50 km 

2S km 

11 km 

3km 
Heel Steenwijk verdwijnt: wat overhlijft is 
een krater van 135 meler diepte. 
Tot op 11 km afstand verhrandt alle hout en 
verpulvert alle steen. Tot op 25 km afstand 
is al het leven gedood. Tot op 50 km afstand 
storten gebouwen in. 
Op veel grotere afstanden worden mensen 
getroffen door indirekte straling via water 
en lucht. 

westen zo vredelievend? Speelt het afschuwe
lijke en massale lijden van <le stralin�slacht
offers, waartegen vrijwel niets gedaan kan 
worden, geen rol? 
WIJ WILLEN EEN ANDERE wrr; INSLAAN, 
EN WIJ WILLEN DAT NU. 
Oh1dat steeds meer de nadn.1� np prcc:isie
wapens, op verfijning ,·an het k.crn" :ipcn
arsenaal en op meer mogelijkheden voor gl'· 
l>ruik wordt gelegd. Dit maakt h<'l afglijden 
naar een kernwapenoc,rlog nwer dan 
waarschijnlijk. 
Vervolgens omdat de \\Crtloop in kern
bewapening, die geld en intellckt misbruikt. 
en die de vernietiging van alle k\'en dreigt 
naderbij te brengt'n. in leltcrlijke zin duivels Î). 
Tenslotte omdat wij gd<.iven dat het lijden van 
de waarschijnlijk tallmc ioekomstige )lacht
offers rnnclaag een berc,t·p doet op ons geweten'. 
KAN ER EEN BFCI:'\ ZIJ� VAN f.E'.\ 
ANDERE WEG? 
Ja. als u dat wilt, c11 clal laat :·ien dw1r hijvuor
beeld mee te doen J:•11 de V1vdesmars op 
Tweede K1.·rstdag in Stccnv,ijk. 
Wij zullen er zijn met \'\'IE'n. 

KERSTMI� 1978 
HET FEEST'.·\;\ DlF AJ\l>U{l h'FC. 
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3e�to Vredesmarswandelaars 
Wilt u het v.«: lgende hnen VOOR de mars begint. 

Richtlijnen Vredesmars. ( Orr. "-'l' e,!n echte 'TrlEDESm,," · 'H. te l�k(;r,. 
a.TiJdens de mars zullen we begeleid wol"den doór etn aantal mensen. Deze mens

zijn herkenbaar door het rode lint om hun arm. De l:>egeleiàers hebben een
aantal richtlijnen van de poli tie mE_E'.<Jek.regen. Wil .'e".ere!n hier a.u.b. aan 
meewerken. 

·· 

ft•Het.is de bedoeling dat we st�eds als GROEP biJ ell\miar bliJv0n, zow�l •P de 
heenweg als op de terugweg naar de vervoermidcw-len.(In Steenwijk en op 
Havelterberg.) 

c.Discussies met omstanders kunnen nogal eens problemen opleveren.
d.Maak van de mars geen "kabaalmars".
e.Laten we er SAMEN een VREDESmars van maken.(Due ·niet op eigen houtje ver

ontrustende aktiviteiten, hoe goed bedoeld ook, ontplooien.)
Als we ons allemtlal aan deze richtlijnen hou�en zal. dit er vast en zeker toe 
bijdragen, dat het voor ons en voor anieren een zinvolle vredesmars wordt. 

Dij voorbaat bedankt voor de medewerking, de organisatoren. 

LI!m. WE WIUEN ZE NIET. 
W&t 1s er toch op aarde aàn de hand? Wie is er hier niet goed bij z'n ·,erstand 
.tienduizend nucleaire wapens in Buropa, Vijftigduizend Hiroshima.'s in't verschiet. 

Ref. We willen ze niet, We willen ze niet, We willen die kernboamen niet. 
We willen ze niet, we willen ze niet, we willen die kernbonrnen niet. 

Megatonnen, explosieve krachten, liggen er op onze ondergang te wachten. 
Wilt u soms nog meer·neutronenstraling. Dan·heeft de V.S. iets voor uw gading. 
Rèf. 

En Europa doe� ook heel graag mee, met een oorlogsescalatie onder zee. 
Frankrijk wil ook graag een kruisraket_, voor vernietiging van de Sov Jet. 
Ref. 

-En in D\.littsland dreigt steeds het gevaar. Voor Je 't weet ben je daar de sigaar.
Stapel dws maar op die spllJtingsbommen. Wie 't overleeft dat kan ze niet
Ref. verdommen.

Wie zit er achter dit moorddadig plan? Wie zette deze ontwikkeling op gang?
Waarom geven we miljarden voor defeneie? Waarom stopt de wapenwedloop niet?????
Ref.
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Onderverpa Vredeamare BaTelteberg 
object X. 

Bijlàge I Kranteknipael. 
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co 

b. / d.-

Op 10 november 1978 werd door peraoneel brigade IM&r 

Havelte meegedeeld, data.ar. commandant 8 US detachement Havelte, 

de kapitein • door het IXT een brief vaa gesonden, 

waaruit bleek ·iat op tweE:de kerstdag vederom een demonstratieve 

bijeenkomst zou worden gehOUQon op de B&velteberg. 

Aan dezG bijeenkomst zou dan tevens worden deelgenomen 

door het IKV. De leus die tijdens de bijeenkomat ·•al worden 

gevoerd luidt 1 
11.1:iELl' LE Kl!;.fffi\.fA.Vii:NS DE WERELD UIT, TE BEGIJINEN 

IN NEDERLAflD''. 

- 2-



Blijkens publikatie in de Opre«t�_Ste�nvijker Cour,a.nt 

van 10-11-1978 zal aan genoemde de•onetratieve bijeenkoa•t 

dit Jaar voor het eerst worden deelgenomen door 4e plaatselijke 

afdeling •an 4• P..d.A., eamn met 'WAAKS, PSP, en IIT. 
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Ook P.t,.d.A. doet' m.ee ttc11i Vre(!es11z.ars OfJ K�rstnzi.� 
.... , . ... . ... ..... . . ... \ 

Afscheid vertrekkende :raad�.l 
"'· 

:TEENWIJ.K - In &e&'"nrtellinr 
a�t voor,raande Juan iat de 
,laataelijke afdeling van de Par(\f 
•an de Arbeid dit Jur lnlu,ken op 
,• m:a.nlfe,t�lle nal>ij de le,-er. 
,Jaa&.s op dl' UaveUerher,:. DHc 
aaalfHlatle aal op een kl'r�fdag 
vonten ceboudrn en Is cerlebt te-
17n de opala1 van krmonderdelen 
a lid kMrr vo1n de Navo-maatr"-
... f:n. - -- ...... ----

Dit kwam gisteravond even aan 
e or� tijdPn.s de jaarver&adering 
an de Partij van de .Arbel dwt>lke 
:l de bovenzaal van 't Posthuis 
rerd gehouden. Tijden.c een ecrdec 
ehouden ledenverga-derlr.g l" 
,P.;;lotec om samen met organisa
ie� als hn ln!erkerkelijk Vrc
lesber·-d PS? <,n WAAKS el!n 
'rl:'d, rs te organiseren vanuit 
,teen"' .,r< m.ar D:.rp. 

LFSCREII> 
De laarveraadering die volcens 

·oorzitter W. Hey niet de opkom.t 
e :den gaf welke het bestuur 1e-
1oopt had, atond ook een beetje In 

,et teken v11n het akcheid. Me
·rouw P, Koopmans-Eb�• en de 
1eren F. Mulder. J. J. van Muljen 
n J. Tlu&iitacb hebben op grond 
·an versohWende redenen hun 
aadsutel bescblkbaar aesteld. Al
een de her,en Van Muijfll en 
:'iesn1uch waren dl.e avond aanwe
ig. Hen wel'd dank aezegd voor 
:e wijze W&étrop ze in de afgelo
,en jare'Q hun werk al!- raadslld 
,èbben verricht. De heer 
,iesnitik·h w4lrd door de voorz.itt,er 
en kelbarè• worker genoemd. 
�n man 4.e :r.ichulf niet op de 
'O<>rgrond plaatate maar achter de 
chennen Hn .-root aantal jaren. 
ok a.i. �alld in Steenwijlter-
vold. \ wvk vuiet beeft. 

:UUULJNT 1:TIJD 

De heer Va11 Muljen werd door 
:e voornttei- cekemchetst als een 
:ian die niet te temmE'n w"s en 
rel eena moe,te had met de wijze 
,aarop de toenmalige voorzittPr 
e vergaderlnaen J,etdde .• ,Een tur
ulente periode" noemde de bc<ir 
lelj de tUd dat Van Mu!J,:-n de 
artij ln de raad 1e1talte gat. Bei
en ontv!�n een boekenbon als 
ank voor hun werk. 

i 

e Van �luijen ..... turbulent,·· 

Tevore:. wes de hu.ic.lig� voorr.it
ter vl\n df' raad. burgemeestl!r J. 
J. Roei<'s.!;na. door de voonltter 
verwelkomJ. De heer H�U wees er 
hic-:-bil op dilt de heer Hoeksema 
zich wot ,·!otter op een part.ijverga
derlng liet ::ic:-. rlan zijn ,·oorg;rn
gcr. 

Het wa� er>n ,·ergadering waarin 
een groot aantnl form<'le zaken 
a.in de orde v:crden gesteld. De 
vcnchlllE'nrle tifde\ingen binnen rl,' 
pnrtij ,:oals de •:,·o•Jwcnbondcn. d•· 
ra"Js!r.1k::e. <le JS en de Slt-m 

<les Volks brachten \'' ,.;l_-;{ • l 
r. w :.,é<fivilcilcn in 
,t<!; .... • .. .., ec :, vr:-tt't.t 
V .1 , '.\i ,·:Je!, d<:>eldr> 
me�!� d" i-·H··: lA'":"··� 
t!'ailtie- Z l··l• nn� r.: ... · , � 
ontplor..<.!. -; · v.-: w· · , 
de:re �t t uni "ai·. 11� ,1i'· ·· 
J:,a1· volkdii ben ,1:-? ,. , 
gC-$t:-,;in dol·:- t:rugr- "·. · ,.· .{!'f•,·, , 
o.r .. <lr h·•t lCtlTt L: . :, .. 
w·J•S. 

C.F:E SMOF.ILIJ!tH [ t>[S 

v.:nrdcn v:.in 1·ri,: .,r , ,� 
als bes1uursi:(!. Jr. �:o 

t�•· .. �-· 
. : : �!· 

·.\'Prd ;!Cht.·�'- ;� ne h :er : 1 : • f. · -:· 11 

dié-' <:'én c.:teM me• ,,:f'.- .... '.L� 
anr!ere knndid.o.it <!,· :·,·.·<·r i L f.o
munde. ne heer i!. ,.:. , ·;in -... •,•e 
r:. .. ,"d� eerder de, 1 ·;,1. \ .. ,r. :·� t 
l·,.,stuur. Mevrouv.· �c·� ;j•: .::ch�() 
er priJ� '"P 1e moi.:,·r. "< r�J,,rcn è.;I 
haar v..rstrek als bes:m,r�:id nll'b 
� mal;•m had m,·: mr:, l:\i·.ht'do!n 
wt>ll<e zich dit ja,ir b;r.-1>n rl" µ.i"· 
tij h11dden voorg-·ct:.,,:, H,ia� ·:p�
trf'tC was gegror.d oµ t')r;,t·•:'.'\ri1•: •. , ..... 
denen. 

1 dde,s de ro11d,·!·,1c1� ,(·rr! d 1.,• .4 
hrt ;,ugdlid, de l'•;,·:- ! , s.;", ":· 
g�\·raagd waaro-�1; de P\ -d:\ v.�"r 
h,·: drukken var. ::n blad . Kor!<'
links" gt·en g-e')r..1 � 11:aèl �'-' � "l:'i 
kri11glooppapier. 

D1' voorzitter -1,..,,,·Jr-- -:'lc·c! · d:1t. 
door een abuis v.," r'.- :, ._. .. , .. ., "·rr 
,vit papi�r v;�s t!.f' { · '"···d. t..,pt.1.n! .. 
v-..n krlnr,loopp�, :er. ;,·i�n wi!de 

• l'l,;,nltKeh. . ..m "' r rl•"· 
s,·hrrrnru .. :· 

k ·.ng;. ,.,�.,�jhf.1" .. -�. 1;h n '·.��-:, 
,·1 · • t•:! i'i,, ·--.,o.- ru:!•. (,.;i · .,r , ·. 1 

H··t "°''anrl�ant v.tr, tlr. h: 
HocS..sMn:i rlat ··c.· ml't!t·rlet11,., 
:\rl\t>rt, •td" :o dn a,ta·,tsf'�itk" v• 
hl'r.:i '-' a, JT1!1tdcr r,:�vic•r ur,s:!• 
dan t't

°'
fl �j)P<'iutr- folder, ,vr .. ,1 ''" 

Il{· \tol\M!IHe1 \\tl �('d,·�!·I. l\l�:s ·, 
r-l't\! i"r In f"'·f\ lolr1rr •·t.·l ,tf'r� 
1 i1i1l'\C'I on, ,1r "\.t1trl.•r:,t t" tr,,i{� 
(i ... , \,i rc·n l\•·r,11uhli,:.dil!. 
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