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1 Datum bericht: Bijlage(n): drie. 

Betreft: Demonstratie tecen kernwapens. 

Op zaterdag 20 mei 1978 te 13.00 uur, vond in de paeeute 
Bergen (BH) een vreedsaae demonstratie plaat• tecen de vermeend• 
aanwesipeid van kernwapens in de Xu.niti...opelagplaata aldaar. 

Van te voren werden in diverse plaatselijke blad.en oproepen 
gedaan oa aan deze demonatratie deel te n•en. 

Door de Burceaeester van Bergen werd na een daartoe cedaan 
verzoek aan de organisereJlde, "Kerngroep tecen de JCernbllvapeni.JIC -
Heerhueovaarcl, p.a. de heer 

een verkg:rcSep van het Interkerkelijk Vred.esberaai(I.JC.· 
vergumû.JIC verleend. voor deze deaonstratie. 

Genoeade Xerncroep benoem.e de heer 
ale Terazrtwoordelijk leider van de demonatratie. 

Bij aanvanc Tan de tocht en bij de XUDitie-opelacplaate werd 
korte toespraken gehouden door " van d� terncroep". 

Voor het verloop van de de11onstratie wordt verweaen naar bij 
caand• �otooopielD van artikels uit cle "AJk:mearae Courant" en het 
JJoordhollands Dacblad." d.d. 22.5.1978, waarin het pbeurde goed 
word.t veercecn-en. 

!ijdeDS de tocht werden aan het publiek p..tletten uitprei�
waarvan een enaplaar wordt bijcevoep.. 

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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BERGEN - Hd Interkerkelijk 
\'redesberaad ori:anisf'erde zater
d.i,:middar een demonstratieve 
tocht naar het voormalire 
vliep·etd In Berren aan de Groe
newe�. .,Grijp de wapens ... en 
,·emietif ze", aldus een van de 
leuun die werden meegevoerd. 
Aan de tocht werd niet uitsluitend 
door rroepcn vanuit het interke
lljk vredesb<'raad met>gedaan: ook 
andere bclar.t;stellenden hadden 
zich aangesloten. 

1 

! . . Men verzamelde zich bij de voor-

l 

malige standplaats van BeUo, 
w:iarna de groep zich via het dorp 
naar het munitiedepot begaf. De 
object-commandant, de heer J. L. 
Ambergen, nam een petitie in ont
vangst, nadat een van de organisa
toren had uitgelegd waarom de op
wcht werd g<:houdcn. 

De aanbieder dc-ed daarbij een 
oproep aan de Amerikaanse rege
ring om de kernwapens de wereld 
uit te helpen en in ieder geval weg te 

l 

h:.ilc:n van het Nederlandse 
grondgebied. De objectcomman
dant von het voormalige Bergense 
vliegveld dcdde de demonstranten 
mee dat er g<'cn sprake van was dat 

· ' . er kernwapens in de barakken of 
loodsen van dit oude vliegveld 
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Rustige demonstra -"-ie 
tegen kernbewapening; 

N(/1,'"'{;:� i�··{( (•J.•V.4: -. 
� ('):_(l,\ ... (. 

-/'/ l, ') 

BERGEN- Ruim honderd belangstel· 
lenden namen zaterdagmiddag deel aan 
de protestmars tegen kernbewapening 
die vanuit het centrum van Bergen naar 
het munitie-depot aan de Groeneweg 
voerde. Onder het motto "Help de kern
wapens de wereld uit, om te beginnen uit 
Nederland'' werden afgelopen zaterdag 
in Ber�en. Leeuwarden, Den Bosch en 
Soeste.rberg optochten georganiseerd. 
Bergen was als een van de actieplaatsen 
gekozen omdt1t het depot aan de Groe
neweg voorjaàr '76 als een mogelijke 
kandidaat voor opslag van kernwapens 
was aangewezen. 
.• , De voettocht, georganiseerd door de 
Kerngroep tegen kernbewapening afde
ling Heerhugowaard en enkele werk
groepen van het Interkerkelijke Vredes
beraad, had een bijzonder ordelijk ver
loop. Voorafgegaan door een aantal agen
tt•n, trok de stoet door het centrum van 
Bergt.'n naar de opslagplaats voor oorlog
stuig in de polder tUSl;Cn de Heerlijkheid 
en Alkmaar. Aldaar aangekomen over
handir.r:te Henk Keur van de kerngroep 
aan de commandant van de opslagplaats, 
�rg<.•anl-majoor Ambergen. een brief 
waarin bezorgdheid over een mog�lijk 
.. Kl:'rn-besrnL't ·• Bt0rgen en kE>rnwapens in 

' 
! 

het algemeen werd uitgesproken. De � 
commandant wilde bij de aanvaarcllng , 
van de brief de aanwezige demonstranten • 
wel duidelijk maken dat over de opslag 1van kernwapens geen misverstand hoeft 
te bestaan ... Deze wapens vallen. voorzo- 1
ver het de situatie in Nl'.'derland betreft, : 
uitsluitend onder het beheer van het ·, Amerikaanse leger." aldus de heer Am
bergen ... En aangezien dit depot onderve- 1 
rantwoordelijkhe1d valt van het Neder- 1 
landse leger hoeft U er niet bang voor te \ 
zijn dat hier kernwapens liggen opgesla- i 
gen", sprak de commandant geruststel
lend. Nadat de demonstranten hem er 
echter op gewezen hadden dat hun zorg 
niet alleen de plaatselijke l;ituatîe betrof 
maar ook de kernbewapening in het al
gemeen. vertrok men ·weer richting cen
trum, alwaar de groep zich even vreed� 
zaam ontbond als zij zich er twee uur eer
der verzamelde . 

• Een overzicht van de voettocht die 
door ruim 100 belangstellenden werd 
ondernomen.
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WIJ DOEN EEN BEROEP OP IF;DEREEN ZICH TOT HET UITERSTE IN TE SPAM,,."EN DE 
KERNWAPENS UIT DE WERELD TE HELPEN 

Omdat deze, waprr'ls ons <'n onze kinckrc:n t'n kleinkinderen tor in \'ril' �cslachten onla·rstdlx,ar kunn<'n hrsc:hadi
gen, hele bevolking<'n t·n wen·ldddrn in t'·i·n ktTr ku1111rn·,,·t·�·ai{rn. c:q wij om g(·rn omstandight·drn rn doelen 
kunnen Yoorstellen, waarin hc:t gebruik \'an zulk ge\\'dd gerc:cht,·aardigd kan worden; 

Omdat steeds mc<'r landm en ook allerlei groepen O\'<'r deu wap<'ns de beschikking krijgen rn kunnen krijgen. en er 
in dertig jaar onclrrhandcll'n O\'er wapenbrhl'rrsing <'n ontwapening geen enkcl kernwapen is afgeschaft; 

Omdat het afiïchrikkingse,·mwicht ni<'ls anders is dan ren wed<'rzijdse massale gijzeling. en de \'l'ronderstclling dat 
wij \'eilig met drze wapens zouden kunnrn om!{aan gc:tuigt \'an een grcnzdozr hoogmol'd en 0\'(:rschatting ,·an 
onszelf; 

Omdat een veilige afloop YaH het afächrikkingssysterm op langere trrmijn uitt·rst onwaarschijnlijk is, en de politiek 
\'an de kernwapenstaten en het afschrikkings.,;>·stccm als zodanig �een uitzicht bicdt·n dat rr ooit een andt·r. 
Hilighddssystccm komt. 

Om of dt::.t rtdenen, maar nog het meest omdat in het afächrikkingssystecm de omgang \'an mensrn met elkaar zo \'Olstrckt 
ontaard is. dat we ons er diep ,·oor schamen. 
Om al deze redenen roepen wij u op: 

,-

HELP DE KERNWAPENS DE WERELD UIT: 

o·M TE BEGINNEN UIT NEDERLAND
\\'ij \·ragc-n om uw ins1emmini;? mc-1 dil manifrs1. Ooor uw inul kan e1·n niCU\\'C' brwc:l(inl( tfl(cn d1· kt-rnwap1·m on!Slaan, ('CO br .... ·C'1dn1t \'an allC' 
mens<'n die deze- ar�umentc:n lCl(C'n ktnl\\ apn1s doorsla�i;1·,·crn..l \'inden. rn d1• opnwp van ht·t I ntcrkakrlijk \" rcdnhnaad "illcn \'olgcn. 

\ïjfiirn jaar ii:dcdrn hC'cft de '.'\cdrrland�r Ht·"ormdr Krrk zirh al� rrrstr ,·an de: nrdfrl.rndsf kerken ui11:<"sprokrn 1ri:<"n hrl itrbruik \':In 
kcrm,apC'nS. Zowel daarvoor al\ daarna lll'hlx·n wl<" kerken rt·n drinl(cnd bnt>rp gcda.tn up dt· \'olkq1 rn hu11 kidr� om de.- kl'rn\\'Jp<·ns uil lt' 
li.mnt'n rn t'C'n f'ind Il' makC'n aan d1· Jin, apn1inl(�\\'Ccllnop.

'\\'ij kunnC'II na al diC' jan·n allt•rn maar ron<iatnrn dal ,·r nifL\ lt'n !,:Ocdr is n·randt·rd op hC'l gc:hÏt'd ,·an de: kcrnht'wapcninl( Dr bqwrk1c: tijd ,·oor
\"t"ra11drrini;? is 101 duwcr door 011s alkn om·okl0t·ndl' hn1ut. 

Toch kunnen ,,r ten ucr bclan.i:rijkc in\'lord op de situalir van d<" kC'rnhC'waprninl( uitot'f,·nC'n, \\'annrrr grolr e:r0<:p•·n m,·n<,rn zirh o,·er:il 
,·a\lbC'raden gaan keren 1egen de kn11wapcns. Daarom wil hel IK\' mrt een nieuw ini1iatirf komt·n om dnddijk t·cn zidllhaar resultaat t<' 
brrcikcn: 1 

EEN VERZOEK VAN DE NEDERLANDSE REGERING AAN 
DE AMERIKAANSE REGEruN'G OM ZIJN KEl1MV APfil1S 

WEG TE HALEN VAN NEDERLANDS GRONDGEBIED 
Laten ,,e, om dil 11· b1·rt·ik1·11. h,·r<"id zijn om: 

- onit 1·rrtm/;,•o,i,d,./1jl.h.-ul ro11r d;::.,. ::.aJ.,11 nitl /011.e.rr nf lr srhui;rn op dr ptditiri rn d,· nttlilnmn.
- lttt prohlum iw1 dt kanu·upms aa11 d( ordr lt strllm;

- thuis - op srhool ef unirusitrit
- 011drr 011(.t k.-nnisu11 rri rrirndrn - in 011r., .t.tmanlt of paro<hir

- i11 dr 1·rrrni.ein.11rn u·nar u•r lid run :_[in
- in dr pc,liti,k, partij ran on.:r Aru::.r

- t>p oru u·rrk
- o�t stmr bij komrndt 1·rrkü::.i11,f!,tn 1·,rl mttr dan iwrhnn lt lal(n brpalm duor dt rraag of trn partij d, i·májdrrin.e. 1·a11 J.rr11u·ap,11s uit. \"tdrrland tol tt11 punt .-an

ltaar partij• tn rtgai11.tspro11r11m u·il nwJ.m.

ALS U HET MET DIT MANIFEST EENS BENT, TEKEN HET DAN 

t: \'M'plicht zich dan rvcnals <,·ij om hrr prohlccm \':lil de krrn\\'apm� O\'<'r:tl in U\\' om�,·,·inJ.( aan d,· ord,· l<' <et·lkn. ,·(•oral in dC' pan ij \';in uw 
kru1.e. t: ,·rrplidll zich ook bij de n-rkiaini;?cn uw stt·m ,·l'C'I meer dan ,·oor heen r,· larrn lwpakn door tft· Ha.,� of rt·11 partij dr ,·<'rn ij<lt·rin): ,·an 
krrnwaix•ns uit '.'\cd,·rland lot c:C'n pu111 ""n haar panij- t'n rc!;1·rin�"'proc:ram wil mak.1·11. 

A/1 u lut M.f/ nitl wrrt of u het mrr dil manif,·�t een� hen r. nr<'m dan d,· tijcf orn m<'l u1.r lf ror klaarhrid l<' komrn. H,·t ni,·uwc \'Crbon<l tt)(C'll ck 
krmwapens zal u daarbij zo p1oharn te ht"lpcn dal u op crn ,·<'ranl\,oordt· manirr u,, kcuz,· 111.ikt·n ku111. 

. Il, u hti 11nftn1 brnl m,·/ dil mn11i(,rt, �aal u ,l.111 Il•>\! r,·n� na war ,·Ik ,·an 11,, an:11nwn11·11 ,, .1.1rd i, 11,·r ninm1·, 1·rlin11d r,·l(•·n, 11• l..n1m .11w11� ,, il ,. 
\: •• tt liii .!I �l.l;.! \ ,111 dt, 11'1 1Îj11 

\"mr inform.uic rn hulp ku11t u zid1 wrnd,·n tot h<'t IKV-�rcrt'tariaat. adn�: Pos1hus 85fr�7. Ct"lrbt·,Mra.,t (i(1, Dt'll Ha.,�. Td.: n70-fi:1ri1'.lr. 

1/1,,1.,"' 4un/ 11 t11alil bij iin 1n11 d( k.-r11,n rnr. lrrt :·rrh,,nd /,·,:,oi dr 4,rnll'npm,. 

• •  1 . . . . ...
. . 
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On4erverpa 

B1�1-e(a)t 

».aonauaU• M Ber1.,..a (NH), 
geho..._ OJ> 20 mei 197a.

Op saterdag 20 �ei 1978, ia er een deraonatratioTe 
optocht gev•••t naar het cobili•atie�oaplex te 3er:·;en 
(NB). De organiaatie hiervan lag in hanclen van de Äem
� tegen kernbe1irapening te Reerh\l80VU1'4• Voor a.

4..-•natie vao Tar&'W1.i1.ng verleond.. 
De demonatratieve tocht verd. meegelopen door 00.:."'9• 

T"r 150 (een honderd. en Yijttig) peraonen. �t geheel 
� Nn YNeclsaam karakter • .Bij de toe�pc,ori Tan 
be4oel4 oomplex aton4en ongeY"r 15 (Yijttien) jontrelui 
met de fieta, De3e 1101\en YIU"G atko:m•Ug uit Alkaaar en 
eloten mioh biJ de demonatratie aan •• 

Jij de toegant?poort van het oomplex "erd een tl8Zli-

g
at voorgelezen. {zie bijlage ). Dit co.nitest werd 
erna ter hand üe•'\eld aan tle 00I:l1:1andan1i van hei oom. 
ex. Bedoeld ooaoandant heelt hiezina het voord gericht 



tot de demonatranten en hen verteld, dat te Bergen 
geen kernwapen• varen opgeela«en. 

Hierna Ying de terugtocht aan. Di•••lfde middag 
om ongeveer 15.00 uu,r we.wd de demonatratie te Bergen 
ontbonden. Het �h"l heeft ongeT"r 2 (�••) uur in 
bealag�enomen. 
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Aan de C0,uaandant 

Yaa de munitie-opslagplaats 

Bergen 

Sergeant-fflajoor Ambergen, 

Heerbugo�n�rj, 19 mei 1978 

''Help de kernwapens :!e wereld uit: om te beginnen uit Nederland" 

Zeer velen in Nederland kunnen het met deze slagzin van het I.K.V. van 

harte eens z�!n. 

Zo ook een aantal mens�n uit Bergeb, Schoorl, Castricum, Heiloo, AL'ltmaar 

en Heerhugowaard. Vertegenwoordigers van al deze mensen staan bier voor 

u, b� de llfUD.1t1e-opslagplaats van Bergen, op 20 mei 1978, omdat •U ver

aoeden dat ook hier kernwapens liggen opgeslagen.

"Bergen" 1s met Rotterdam , Ermelo, Oirschot, Zuidwolde, •t Harde, Havelte, 
de Peel, Woensdrecht, Soesterberg, I:,eeuwarden, Twente, Gilze R1jen en. . 
Volkel gen.oe11d als 111ogeljjke opslagplaats van kernwap·ens.

Dit bericht dateert.van april 1976, is dus niet zo recent, maar nadere 
.. g-ag�ven� ontbreken ons • 

Ower het hoe en waarom van de I.K.V.aktie kunt u voldoende lezen in de 
�lage: MANIFEST TEGt:N DE KERNWAPENS. 

. .. 

WU verzoeken O vriendelijk, het tweede exesplaar•van di.t mani.Ces� op 

een duide-lljk z..ichtbare plaats op te hangen YOor uw medewerkers. 

WU Yer2oeken U ook om een nader gesprek over de problematiek van de 

kenlbewap&ni.ng. 

In.dien U hier positie! tegenover staat, kunt U zich in verbinding stelleu 

met een van de mensen di.e- vermeld staan onder·tïet màn:ifest. 

; 

.,·· , .

Met· de meeste hoogachting, 
namens de I.K.V.kernen van Bergen. Schoorl 
en Heerhvgowaard, 
en namens de vele sympathisanten in. 

Alkmaar, Heiloo en Castricum, 

fhAt/�· 

: : .• .... t 



,
�===MANIFEST TEGEN DE KERNWAPENS

WIJ DOEN EEN BEROEP OP IEDEREEN ZICH TOT HET UITERSTE IN TE SP ANNEN DE 
KERNWAPENS UIT DE WERELD TE HELPEN 

Omdat deze wapens ons en onze kinckren en kleinkinderen tot in ,·elc geslachten onhcrstdbaar_kun11c11 lw!,chacli
gen, hele bevolkingen en \\·c•rddckkn in t·t'·n keer kunnen·wcgvagen, c11 wij ons geen óms1and1�lwdt.·n rn dockn 
kunnen voorstellen, waarin het gebruik ,·an zulk g<"wcld gerecht,·aardigd kan worden; 

Omdat steeds meer landen en ook allerlei groepen o,·cr dt'7.e wapcns de böchikking krij�en en kunnrn krijgen, en er 
in dertig jaar onderhandelen over wapenbeheersing en ontwapening geen cnkcl kernwapen is afgeschaft; 

Omdat het afschrikkingse,·enwicht nicts anders is dan rcn wederzijd!,e massale gijzeling. en d(· verondnstdlin� dat 
wij veilig met deze wapens zouden kunnen omgaan getuigt ,·an cen grenzeloze hoogmoed en on·rschatting ,·an 
onszelf; 

Omdat een veilige afloop ,·ai1 hrt afschrikkingssystecm op Jangert" termijn uiterst om\·aarschijnlijk is, rn dc polititk 
van de kernwapenstaten en het afschrikkingssysteem als zodanig geen uitzicht bic.:dcn dat er ooit een andcr 
veiligheidssysteem komt. 

Om al dr1.;:.e redmên, maar 110.� het meest omdat in het afächrikkingssysteem d<' omgang \·an mens<'n met elkaar zo ,·olstrckt 
ontaard is, dat wc ons er diep voor schamen. 
)m al ?eze redenen roepen wij u op: 

HELP DE KERNWAPENS DE WERELD UIT:
OM TE BEGINNEN UIT NEDERLAND

• \\"ij \·rag<'_n om uw instemming mc:-t dit manifesl. Door uw inut kar:i <'<'n nieu,H' beweging tegen dt· kl'mwaJ:'.<'11\0111\laan. <'<'Il b,·"n!Î11i: van ;Jlll'
mensen die deze ar�umenten tegen kernwapens doorslas!-(n-cnd nnden, c:-11 de oprocp van het lnterkc:rkdiJk \ ndc:sbrr:.iad wilkn vol_l(c·11. 

\ïjfcirn jaar St>lcdrn heeft de:- :'\cdC'rl:i.ndsc:- H._.rvorrndt' Kerk zich als rerste van d<' nc:-drrlandsr kerken uiti;:csprokrn 1,·1:c11 lu·t grhruik ,·an
kc:-rn"apem. Zowel daan·oor als daarna lwhbcn \"C.-k kcrkC'n e<"n drinii:<'nd bl·r<>ep gedaan op de volkt"çi rn hun lr.iders om de krrnwapn1s u:t k
bannrn en een c·ind te maken aan d<" be" aprni11gs,,·edloop.

\\"ij k11nnm na al dic-jart"n alkr.n manrconstataen dat <'r nirts ten 1:ucde is veranderd up het gebied van de krrnbr1, :irx•ninii:. De hennktc tiid voor
vera11deri11g is cot dus\·t"r door ons all<'n on,·oldorndc brnut. · · 

; <Xh kunnl'n wr een z:-rr brlangrijkt- indot"d op dr situati<" van dr krrnbrwapt"ning uitor.fenen. wannrrr grote /?TO<'Jll"II nwll' . .-11 1.irh 111 <"ral
vastbc:-radc:-n gaan keren cest'n de kernwapens. Daarom wil ht'c IK,. ml'l c-<:n nieuw initiatirf 1.omcn om rjnd,·lijk reu 1.id 1 cl>.1.\r n·,;ult:iac tc
lx-rcikm:

EEN VERZOEK VAN DE NEDERLANDSE REGERJliG AAN
�E AMERIKAANSE REGERING OM ZIJN KERN\V APENS

WEG TE HALEN VAN NEDERLANDS GRONDGEBIED
Latrn wc, om dit te hrrrikc:-n. hnrid zijn om: 

- on{.t l'ffflntu·r,urdrl1ïJ:h,id :·,'lclr d,;..- ;.al:rn nirl !a11.ea ,if 1,· .1,·hu1un op dr poliliri m dt mililni,rn.
- l,,1 prohtm,, 1 u11 dr J.an1,·ap,.1, aan dr 01dt er Jl(/lm:

- thuis - op s<hool of u11i1·"sii.-it
· - 1Jnd" o.71.t krn11ifjo1 rn cflmdm - in un1.r .f!.rmun1, <J paroclrir

- i11 d, 1·"milingrn u·f1a1 u·; l,d :·a11 .:.,,,,
- i11 dr politirlr.r parltJ mn on;.r l.,u�r

- op 1/nJ curie
- on._t llrm bij lcomrn.Jr cuki,.:.m.i;rn rul mar da11 :·oorhr,·111r !alm btpt1lr11 dclOr dr rraa.f!. o

f
rm par Jij dr uru·ij"Jai11.e. rnn krrm,wpm.1 uil. ,·,·drrland l"t rm punt:""

lraa, partij- m Tf_!!.rri11:1..<prue_,11m a 1/ makrn.

ALS U HET MET DIT MANIFEST EENS BENT, TEKEN HET DAN 

L" , ·rrplirht zich dan rv,·nals wij nm i,c·t prol>lcrm ,an dr k.-rn\\ap,·ns overal in uw 01:1g,·1·i11g aan cfr ord <' re· ,1"Jln1, ,·C'<,ral in de partij ,·an ll" 

kc-uze. L" 1·t"q,lirht ,jch ook bij clc, nkiaing(·n uw \tn11 \TC'I mcc:-r dan voorhern tr la1r11 bt·palrn door d..- ,-ra.1!{ of n·n partij et .. \ n\\·ijd<'rim:: 1·.rn 
hmwaix·ns uit :\cdcrland tut i:en punc ,·,111 haar p,1rtij- c·n rc1,:C'nn.i;:sprogram wii makcn . 

Als u hrt "".f!. r.irl 1t·rrt of u hrt m<:1 dit manifrst eens hrnt. nrt·m clan d1· cijcl om uwe uz"lf tCI\ klaarh"id 1<· knnwn. fl c -1 nicuw1· ,·nbond 1,·l.!cn d, 
kcnn, aprns zal u daarbij zo prob!'rrn te lwlp<'n dat u op rc-n \·cran1w1Xlrdc· m.mi,·r ll\\ l.cu1.1· mak<'n kunc. 

. Il, u hrt 1111�,ni brnt m<I dit mnnifnt. �a;n u clan n,,g ,·,·n, n:t \,·at ,·Ik va11 uw ari:un11·11ri:n w;i;i1 d is. H.-1 11i1·11" 1· \Trl:ond lt't.:<"I> cfc- l..-rnwap1·11, "1 I u 
da.trhij graal{ ,·,111 diemt 7.Îjn. 

\·,�lr informatie:- 1•n hulp kunt u �irh \\·rndrn tot h<·t IK \".srrre1;iri,1at, aci,r,: 1'0,tlrns 8:>fr!j. C.-lrlws�u.,at fin, f>t-n Jl.,.u.:. 1 c·l.: o;o-li:11<t.P

/1111:vw ku11t u trrrcht bi_;;;,, u,11 dt kon,n m11 hrt 10/,.,nd 1.-_�m df Á,·1 11;,·a/1 ·11,. 

.
.. _,. 



KORPS RIJKSPOLITIE 
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Uw brief van Ons kenmerk Apeldoorn, 10 ok+.ober 197ê-

5521 /78 
F au statte at 7 

Telefoon O 5760-13344 

Anti-Atoombommars 't Harde op 30 september 1978:· 

Op zaterdag 30 september 1978 werd te 't Harde de traditionele 

anti�atoom�mmars gehouden 9 ;die dit.maal:werd georganiseerd door 
, .

d e  P.S.P. afd. Epe en het I.K.V afd. Epe. 

Deze manifestatie werd gehouden onder de leuze· "De kernwapens de 

wereld uit, om te beginnen bij Nederland" Er werden vier eisen 

naar voren geschoven, teweten: 1. Verwijdering van kernwapens uit 

Nederland; 2. Geen nieuwe kernwapens voor ons legerJ 3. Arschaf

fing van de atoomtaken voor ons leger en 4. Drastische verminde

ring van de defentie-uitgaven. 

Steunverlenende organisaties waren: P.P. R, V-D., "Zwaarden en Ploeg

ijzers", Pax Christi, Kerk en Vrede,Vredesopvoeding, Werkgroep Escolo

gie Pacifisme en Socialisme en het Centrum voor Geweldloze Weerbaar

heid, terwijl ook de Nederlandse Vrouwenbond adhesie met de aktie 

betuigde. 

Ix>or de burgemeester van de gemeente Elburg werd voor de demonstra

tieve optocht vergunning verleend van 13.00 tot en met 16.30 uur 

aa.n het Organi�stiecomit� van de Anti-atoombommars te 't H$rde. 
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In de vergunning werd tevens toestemming verleend tot het houden 

van toespraken en cabaret �p de parkeerplaats voor het zwembad 

"De Hok se berg" te 't Harde. 

Aan de tocht door het dorp werd door 2350 (getel� personen deel

genomen. De weersomstandighe�en waren uitermate slecht; het regen-

de erg en het was nogal koud. 

Tijdens de tocht vanaf het spoorwegemplacement naar het zwembad 

werden veel spandoeken, vlaggen en borden meegedragen, overwegend 

van de P.S.P. In de optocht werden voorts zwarte anarchistenvlag

gen en vlaggen met het anarchistenteken meegedragen.1 
'· 

De optocht verliep zonder noemenswaardige incidenten. 

Op de parkeerplaats voor het zwembad werden diverse bladen en fol

ders uitgereikt, ondermeer "Vredesaktie"t'tkan anders") •. "Rode Tri

bune :&llletin" (KENml.), "Rode Tribune" (nr. van 28 sept.1978), 

het blad van "Zwaarden en Ploegi jzere" etc. 

Tijdens de tocht en de toespraken circelden reclamevliegtuigen 

boven 't Harde met de.tekstens " NAVO verzekert uw vrijheid. Ook 

met kernwapens. o. s. L." en "Vrede sinds 1945. Bedankt Amerika". 

Deze vliegtuigen werden ingehuurd door het Oud Strijders Leg:oen 
. .  

en de Stichting Politieke Bewustwording. Deze leuzen wekten er-

gernis bij de demonstranten •. Er werden spreekkoren ingezet met 

de volgende tekst: " Het 0, s. L. hangt met leugens in de lucht. 

Ze willen ons doen geloven dat de Navo ons beschermd, maar dat 

is een grote klucht." 

Er werden balonnen opgelaten met de IKV-leuze "De kernwapens de 

wereld uit". .De balonnen kwamen uit een "ontmantelde" zvarte bom, 

die tijdens de tocht door demonstranten was meegedragen. 

De demonstranten werden achtereenvolgens toegesproken door drs. 

LEON WECKE , polemoloog aan de Kath.Univer-

siteit te Nijmegen, Hein VAN WIJK, oud- 1e kamerlid voor de PSP 

en Lourens HOGEBRINK, IKV-medewerker en medewerker van de Ned.Herv, 
.. 

synode. 

Drs •. WEciE "doceert ( sociaal )democratie aan de Kaderopleidings

school der Rijkspolitie te Apeldoorn, 

De heer VAN WIJK ging voornamelijk in de op de vraag of er al dan 

niet vrede was geweest sinds 1945. Weliswaar hebben de VS, Ehropa 
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en Rusland geen oorlogsgeweld gekend, maar elders in de wereld, 

met name in de iI>erde Wereld, zijn ca. 150 oorlogen gevoerd. Over de rugge 

van de Derde Wereld-lande� bevechten Oost en West het machts-

evenwicht, aldus VAN WIJX. 

Lou rens HOGEN_B_!UNK ( IKV) zei ondermeer& "Het IKV wordt met zijn 

aktie "Help de kernwapens de wereld uit, om te geginnen 1;1i t 'Ne

derland" een; schone-handen-politiek en egoi!sme verweten. Dat is 

ten onrechte. Als morgen begonnen wordt met het te�ekken van

pit Ihitsland van alle kernwapens voor transport naar Nederland, 

dan zullen we niet nee zeggen." Hij meende dat de vrede en de vei

ligheid van West-Europa momenteel gebaseerd zijn op de permanente 

bereidheid tot massa.vernietiging. De profeten uit de bijbel zouden 
,. 

de kernbewapeningswedloop afgoderij noemen, meende hij. 

Als bijlagen worden bij deze brief gevoegd& 

1 • 

2l 
.. 

3. Verslag van vergadering comité "Anti-atoombommars 't Harde",

dd. 28 juni 1978,

4. Fotokopie van exemplaar "Rode Tribune Bulletin";

5. Idem van "'t Kan anders"/ "Vredesaktie"J

6. Idem van "Aktie-Atoombammars 't Harde"J

7. Idem.van "Stop de SS-20 raket";

8. Idem.

Het verslag genoemd onder punt 3 werd door burgers gevonden op 

straat en aan een politieinstantie op de Noord-Veluwe ter hand 
(. 

gesteld. 

Tenslotte zij nog opgemerkt dat onder de deelnemers aan de mars 

ook de oud-hoofdinspecteur aanwezig was en dat de 

bijeenkomst werd "opgeluisterd" door Jaap van de Merwe en het koor 

van , die anti-militairistische liè�eren zongen en ge

zamenlijk met de aanwezigen de "Internationale". 

De comm;uJ.,da� van het district, 
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Rode Tribune Bulletin 
UITGAVE VAN DE KOMMUNISTISCHE EENHEIDSBEWEGING NEDERLAND(ML) KENml

LANDELIJK KONTAKTADRES: POSTDUS 3001 ROTTERDAM· TEL. 010-674071,

• t Hnrdcis oer: v.m de b.�.siP. in \1.'est en Oost Europ;: w::.::.r kernwnpens
kl::.Qr lim;en.
Ondc.nks ,:11,. m,:-,oio ontwcpenir..t:;sv00rstellen wnr.rmee c!e: Verenigc1.e St,.t�r.
er. de Sovjet U�ie steeds opnieuw komen, hebben zij noc r.i�t �6n rcket
b�sis ontwcnteld. Integendeel, ze breidden hun wapeno..roenc�l cllee�
m.:i�r uit.
De V.S. en de s.u. hebben vrijwal een mon�policp�sitie �p het gebied
v,.n kernwcpe11s. F.iervc.r. rnr.ken ze c.ebruik 0m ar.dere l,.r..den onè.er �uk
te zetten, te bedreigen, te chnntercn.
Dct lcc.t hun �gressieve plo.nncn zier.�
Zowel de V.S. nls de S.U. zijn uit op weraldovcrheersing.
Te�cr..0ver deze p0litiek van overheersing en c�ntage stellen wij de eis:

WEG MRT ALLE KERNVIAPE:rs 

De ui tbreidir.,; van het a.·.ntc.l kernw:\pens is een 0:nder·'eel von de Cllzij
cUge bcw2.peningswedloop tusseT! c:c twee supcrmrchtcn. 
T�ks, vliegtuigen, oorl�gsschepen, raketten, cp �lle terreinen werken 
ze kJ0rtscchtig �en de verbeterinG en uitbreiding v.::.n de best�rnde 
wcpensysteï:?Jen. Zo bereiden zij hun oorlC"G vo0r. 
De V .s. is uit op h:-::idhr.Ving v.;.;� h,:,.r eigen ir:vloedssfeer, terwijl de 
S .U. h�f.r invloedssfeer juist wil vergrote�. \'lij zijr- te·gen deze 00r
l0g. V:ïj eisen; 

WEG !\IET DE OORLOGSVOORBEREIDINGEN V Al{ DE V. S. EN DE S • U. 

Hot zou nit::t goed zijn om z,,ncler meer o:ntmc.nteling vc.n clle ameriknanse 
b,,ses of vc.n d1::: basis' t Harde te eiser,, d.:t zou c1leen mr:ë:r cns lcnd 
openleg�en voor de russiese acnvol. Zo verminderen we niet het OJrlogs
gevn:'.r rn�cr brengen het juist dichterbij. 

Acn �e anèere kent moeten we ��k niet v�rtrouwe4 op het werkelijke 
machtseverwicht tussen de twee supermcchten. D.:::t evc.nwicht Zl!l de oor
l�G op den duur zeker niet tvEenhouden. Nu zien we in hun mcchtsstrijd 
om nieuwe dzetn.:::rktcn te vinden r:f te behouden een steeds scherpere 
k�- 11i'ront�tie. 00rl "{?Shccrdcn zo els Eri tre.:::, fö°;mibië OP Rhodesië be
wij zcl� hoc de supert:1.:::chten elka� cftasten. Deze beperkte .kcr.frontctie 
z�l nnvermijèelijk leiden tot een nieuwe wereldonrlAg. 
D::.:.rom moeten wc ons vo0rbereider. cp r:e n.:::derende oorlo,::, eigen e:ffek
tieve m::ctrebelcn nemen, vonr de verdedieing v.:n de n:-.tionole oncfh.:nkc
lijkheid. 
De huidige si tu.:.tie ir., dc.t de beslissing 'if en hoe 0ns lr-.nc'. verdedigd 
iY.>et wr-rden, voor een gro0t deel nf"hill'lgt ver: het Pcntcgon, fü:t Qls uit
g�gspunt heeft w�t de Arlerikc.r.en het beste uitkomt. 
De.or tcc:;encwer eisen vrij: 

-Kederl���se zeggenschap over de basis 't Harde, k��plect met de de�
opbeslage� kerr_�oppen. Lucht�fwcer en schuilkelders vr-�r de bev�lkin�,
een efrekticvc defensie, werkelijke o.lgemene dic.n.stplicht en het opzet
ten v::m volksr.û.li til3s, gewapende eer.heden uit het volk.

VOOR EFPEKT:r:r:VE Mi'Ltl'REGELEI; TER BESCHERMING VAN DE NATIONALE ONAFH.ANKE-
LiJKHEID. 
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· ;_EON \NECKE
,·- ,:- } lr.t:en hier, die kernkoppen 
/ ,·001· onze vrijheid, ze,::gcn ze; 

( -: ic } i r.1:cn hier, omdat onze 
; ... ,.·.ilt'id l.lcc'.l'cigd wol'dt, zeggen ze; 

· i ;:, Ur:r.cn hi,:r \'C:il i,::, omdat de pre
;, ',:,·:·t ,·:in cJ,, Vc,·l•nii;de Stat.en zelf
i, l' ,·cil·:, :·,,.idspnl is, zcgr,en ze;
!•·,, v.1:, t,rr.<·n hier straks, nlll we
' ,n,. 1101: lan1:•,1· laten belazeren, zeg

il.. '...1. 

� .. \r��r. 1R •nt bedretst ons meer, 
,·, r,,.,.,c11, r!i<' ons door Luns zo hc1·
':;"l<!\'l i.�k beloofd zijn eo die maar 
1:i,·t h•1::ln \\i llcn, of de kernwapens 

· ,··r-:.i-,·.-:n d<' kwantitatieve en kwalita
·v� �r0ci allang het menselijk bc
t,111:$,·crmo,:;cn overstegen heeft?

• \',ï,· ;s dlf• ci,:;cnlijke vijand van
! c�� voor1bcstann? Is dat de vijand?
!�'. 1� dat de vijand van de vijand?
'. ;,,_. dal het hele arsenaal aan kern-

-c�e�,. dat steeds meer onveilig
: hc:d In plnats van veiligheid 
' ··,·:,i:t.? 

�� �crEt objectieve bro�nen inzake 
�p aantallen en anrd der wapens ge

, w: 1·('n \'3n een snel groter wordend 
'riPico. re knns dnt een aantal lie-

d,·� �lkanr op het çezicht slaat is 
',·:·<"�n·. nnnrmnte er meer knuppels 

; ,·.� ,:·!�:·.11cic:n 7.ijn en nog groter naar
. rn t ,. dl<· l:nu;,pel s van een handzame, 
! !:·•·:•( rl..�c. �chnne of vuile, nuclcai
; re kor v�.;; icn zijn. Daarvoor be-

��cf je ,�en polemoloog te zijn, 
; 7C'�f� .. ,.,. ::n:ilf:-tb<'Ct met een gezond 

, · ,, ·!,tnc.ci knn dat begrijpen. 
: "r: on�<' rc�crinR dat niet begrijpt, 
1 1:-i· t\l.·cc dln,::,:n betekenen: Öf ze be
!! 1.,.nt i.;i I nnnlfohr.ten met een onge-
j z,,:1,; ,·crstnnd of ze willen het niet 
l :H· :�1· i;; pen. 

•. r. t.ci, u·e het maar op het laatste 

1 l:<-uècn.
1 �c dc�ensic en ontwnpeningsnotn's 

\ 

/il:; af!; l11.1: t ir,J •;,m d�, Vrerl.esweek 
,.,f!rd or, .�{) SO'('t<:t"ih<;r in dq Ze3e� 
pla;;1tr; 'l flardr� ro.H dt"Jmon.:;r;rotiq 
'JeD'f''J'.lilÜ:tJerd f.l:,à1r Jiqt TTtOtlo 111/el�
dl'! korr.1.1,rpenD ,.,J.-;: 1.J>f'JY·eld uit, om te , 
b<?1inn,:m uit ,'!r..kr·Z'l.nd". DCJ dqrnon
vtratü:: •,x:rd �r1·,1r:1:ir.1;r;eerd door o. 
rri. hq t; !Y: t,cát'.J1·;,1: lij r. '.lredfdsb•rraaà, 
!'PH e!'l f•.·;r" t)q ;-1:�ï·:;, lfq.t; Centrwn 
vco r• t;ew· ldfo;,,q :·/t:,,n•i,oarheid, 
1.,,:aarde,1 of f'fo1:�p:.;;:er::;, Pax Chric
ti en .�tJrr. t 'lr-:,J,1 • .[r; dit nW"11'1er 
dl"ï.ik.Y.tJr. !;/'! l,:,)r:r: :Vil! r]q drie toq
zp1•ak.en die rh'.:.r i;qrden gehouden 
af: bijti1·a1'dr, .,,·�(Il ï,F:Oil f·lr:C.v'E" ue
tenschr,:pr·2Zijv. m.�·fo,.;qrker van hec:. 
Int: t;i t•,1. � uo11r ln,,Jr:svr�ag:-;tukken 
van dti u�!'it.,•er.� i t"tJi: .. van 111;Jmegen en. 
on;;e r.�d:,J.: te11.1• f!:·:JiJ Vlll �IIJ.V., oud 
Zid van dl! E.01•:; tt:J !(ar:iel'. 

staan bol van de constateringen, 
dat er ontwapend moet worden, dat 
de bewapeningsspiraal levensgevaar
lijk is en dat �e alles moeten doen 
om die gevaarlijke ontwikkeling om 
te buir,en. 
In dat kader wordt het defensiebud
get verhoogd - wat nog niets hoeft 
te betekenen - maar wordt ook de 
Lancc van zijn kernkop voorzien. De 
conventionele kopp,m waren immers 
op. Maar de kernko�pen waren nog 
uit voorraad leverbaar. 
Of ze er garantie op geven, weet ik 
niet. Eén garantie is er overigens 
wel bij, dat de nucleaire bewape
ningswedloop er weer een beetje 
door bevorderd ·11ord t. 
Kennelijk is dat toch het doel waar
nnar zij streven. 
Dcnemqrkon en Noorwegen kunnen als 
trouwe NATO-leden het zonder kern
koppen stellen, en Canada kan aan
kondigen dat tuig olthans van zijn 
grondgebied en zijn wapens te ver-

• • Jo. - - • •  •• - ... _ -

wijderen, wij echter niet. 
Waarom ni':?t? 
tiAVO-vcrplichtingen, zesgen ze; 
Solidariteit, zeggen ze; 
Je mc2t geloofwaardig in je af
schrikking zijn, zeggen ze; 
Mistificaties en klets�oek, zei ik 
u. 

kletskoek en vol%sbe-

( ,

1 

1 
Ge·,aa rllj ke 
drog. 
Er zijn geen N;\VO-·;erplichtin<;cn 1· 

die ons veroordelen tot %ern�oppen .. 
ln onze tuintjes, in Hav�lte, in 't ! 
Harde, in Volkel en waar dan �ok; 1 
er zijn geen verplichtir.gen die o�s; 
tot nucleairisering van de Lance no-1 
pen. 

1 Ze konden hier kvmen op bas�s van 
j geh�i�e uitvoèringsverdragen, voor:

vloeie,1d uit een bilateraal ·1enlr:?:� 1 
tussen �ederland en de VS gesloter. 1
in 1959, en niet inza�e ker:."1a9er..; 1 
maar slechts inzake "ato::iische :.r.-

11 
formatie". 

Goedgekeurd behoefde het hele zaak-

1je niet, o::idat het zr,u v,r;�Jzen 

1 

naar voorgaande verdragen, die op 
hun beurt weer naar eerdere verdra
gen verwijzen, zodat je uiteinde-
lijk in 19�6 beland toen er van 

1 
kernwapentransacties in het geheel 
geen sprake kon zijn. 
En hoewel een enkel kamerlid inder- '

1 

tijd aan de bel trok, ver�ocht het 
de andere kamerleden niet te �ekker. 

1 uit hun koude-oorlogsroes. Zij dct
berden voort op het daaroee �e?aard 
gaande N,, VO-wa ter, dat men over 
Gods defensie-akker liet lopen. 

het mobiliseren van de massa 

1 

1 
Wat kunnen we doen? Gesloten accoor- 1 
den opze�gen? Zulks is in principe 

1 
wel mogelijk, maar dan met instem
ming van de VS, en dat lijkt weer 
onwaarschljnlijk. Misschie:n kunn1n 1
we het bilateraal verdrag van 19�9 
wel anders interpreteren. i3�� l� 1 
niet 1959. Er is wat ver�nderd. ó�� 1 



w,·1r.cvinr� !11 de Vc,rcnir�clc Staten 
l•'11 nnn7.i••n vnn atooo:10.nc.,q:ie is ge
'"'"'111l<'crcl, zonder ctnt hc.,t. effect 
,·nn dlc V<'t'nlHlcrinf;•,n voor de in
t<'l'J>l'<'tritl o van cle r:eslotcn vcrdra
f.'ll hier wrnl mec.,1.:edecld, lnnt 
R t::nn b<'�Jll'OkC'n. 

,Als uiteindelijk verwezen wordt 
nnnr ron wetr:eving vnn 1916, mnnr 
on�crtussrn die wetgeving vernnclerd 
lF, rn men op basis vnn die vernn-

l�rrdc wctccvlng opereert, moeten wc 
�nL dnn niet in de beschouwing trok
ken? Het ls zoiets nis je verloven 
wet çc·11 n<'t te jongeman, wnarm�e je 
,n ";,lr:cns 1.l'ouwt onr:eacht het feit 

1
,i::1. hij :dd1 intussen tot een !er-
vrnte lustmoardenn�r ontwikkeld1
!wcft. 

lv�Rr knn dnt wel, kunnen wc Iets be
,i:,n•icn om :ilthnns ten eerste van 
in.ruw kerntuig verschoond te blij-

1vrn en ten tweede de troep, die er
lnJ li�t. weg te krijr:cn? De neutro
Jnrnbrnnctle heeft cclccrd dnt de 

jrAFS3 in Nederland wal deRelijk te 

,r.i<'l>iJ isro ren is. Wi'! zegt dat hij 
i t q:cn de Neutronenbom is omdat de7.c 

l
ep 7.o'n · ,cselijk schone wijze de 
men�c� op een zo afschuwelljk smc-

1 ri 1;<.. manier laat creperen, die 
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heeft [:l'en keus.- Je kunt niet tégen tientallen keren dat leden van de 
de nc.utronenllom zijn en vóór het N/\VO hun militaire machten na de 
h�ndi,avcn van kernt<0ppcn. liet is zo- Tweede Wereldoorlog hehbcn gebruikt 
iets als vuorstander zijn van vac- was niet, wat men zou verwachten 
cinntic ter.en pokken, m:-iar het in- tegen de agressieve Rus gericht, 
enten tegen polio uit den boze vin- maar ter beveiliging vnn eixcn cco-
den. · nomische en politieke llelan�'!n in 
r.'n:-ir rnen zcr,l: "lo11cn wc geen risi
co, als wc - desnoods eenzijdig -
crn rrrste st:-ip nnnr een atoombom
vrije zone in Europ:-i zetten? lnder
dn:1.d lopen wc een risico, het risi
cc, ':et de !lussen komen. lk heb 
·. :·cr,:cr al lleloogd dat' ik de Kozak-

l !.cn nni; niet mC'teen in Amsterdam
71c !tnnn. Dnt hC'bbcn ze lang gelc
drn fln keer uedaan en dat was niet 
zozerr om ons te bezetten, dan wel 
�c ons te bevrijden. 

op n.iar de rrr-bom! 

Vnn�f de Oktober-revolutie hebben 
ldr Russen niet ons met militaire 
l middelrn bedreigd, mnar wij de Ru�
F�n. Cn nog steeds kunnen wij het 

l
m�chtFercnwlcht handhaven. Machcs
cvcn�icht dan wel te dcfini6ren als 
crn tocsland, wnarbij VS en het Wcs

licn min!"tcns een kwalitatief over-l vicht op het Wnrschnu-pact hebben. 
ln het kader van dat na te streven 
r.::;chtFeve11wicltt zij vermeld dat wij, 
althanF de VS, het eerste de gewone 
ntoe�bom hadden, de eerste H-bom, 
de eerste lnnge-afstandsbommenwcr-

, rn·, de eerste middellange a!s tnnds
bc��<'nwcrpcrs, de eerste tactische 
r�,kcttcn, lange afstandsraketten en 
�toomcx,dcl·zccër, de eerste anti-an
tl-rakct, de eerste raketten met 
loF hestuurbare kop en de eerste ra
krttcn me; �eerdere los bestuurbare 
koppen, l'c ee.rs te gemodcrn iseerde 
krulsraket, de eerste Neutronenbom 
en strnks de eerste rrr-bom. En die 
kwandaarrlige Russen maar na-aren, 
en dnnr!'lr� de wapenwedloop tot een 
feit maken. Het is schandelijk. De 

�leuw-Guinea, op Java, in Suez en 
dn Kongo, in Korea, Vietnam, de Do
mlnicnanRe Republiek en Guat,mnla 
om mij tot de nabije om�evln� vnn 
het Westen te bcpc.,rkcn. Natuurlijk 
staan die econonisch'! belangen niet 
zo voorop, als het gaat om de recht
vaardiging van de militaire nctic3. 
Het gaat vooral om dr: vrijheid van 

hen, die wij beschermen. 
Zelfs mcnsenlievende organisaties 
als het vrecmdelincen-legioca, wnr
den ingeschakeld in het kader van 
d0. charitacleve bemoeienis die w� 
hnhben met de slachtoffers van het 
geweld. Een chronoloRiC van de ge
beurtenissen vanaf de revolu�ie tot 
nu leert dnt de VSSR veelal ook 
geen andere keus had dan het e:lenn
bnlang te laten prevaleren, bo�cn 
het bevorderen vnn die zgn. werel�
rcvolutie. Die wereldrevolutie he�
bcn zij niet verbreid, niet kunnen 
verbreiden. Wie wel een revolutie 
ge�xporteerd heeft, dat is het Wes
ten. Een bijzondere vorm van revolu
tie, een contr3-revotutie. 

ontspanning c: bewapening 

Wie de kernkoppen weg wil hebben 
doet er goed ann zich te realiseren 
dit het niet alleen om die kernkop
pen gaat, maar dat het uiteindelijk 
gnnt om het wegnemen van al d1e fac
toren, die onvermijdelijk tot voort
KDande bewnpe11lng leiden. 
De militaire dreiging blijkt minder 
grnot dan ons geschilderd. De ont
sp�nning is een feit. Haar tegelij
kertijd RDan de bewapeningsproces
sen voort. Je zou ze�gen hoc meer 
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ontspannin: he� o��r �an3 c� -�: 
pening, maar ne�n hnf)t-. (Jr:.�·.:-:.�:!. 
betekent wel me�r k111s o� �3 .. 
hcersing. En •.v o.p�:'lh�:·.,;�: .. ; ... ::;: · 
weer een beze��lin� 'l,�,: 
king en daarmee oc�z��� 
gaande bewapenin�. 

Afschrik�in:; ir.191 ice:�·:·: :: · ., .. 
d0 baarlijke duivel zl-:n, ,:·-· 
door zijn eventuele v:·o,!·:l :�:-· 
heid nimmer kan bc·wi .; zr.:n. : .. ,: 
vissersboot èi,e èoor c.!e 3 .. .,:,.,,.,: ... 
vaart is daardccr een ::>De.!:·,,· : . 
die des te groter ·,;or,:,, ::,,:.:· 
d,;: behandeling va� het t!r:f•,·:·-;'r· .. 
g<:t nadert. 
Het militair industrie�t cr,,.,1 .. :. 
de technoloiie als zo�nni�, �0 -� 
nor.iische functies van c.!e �cK�1�·,: 
t"a"v" de •.verk��lr.ie;1:1e:r.1, i::ï; .. 
ren van surplusk1�itaal �� ���} . .  
tuurpolitie� en tal 'i�n an��--� : 
toren zijn met. v!'ls econr..;:115,;h .'.: -� 
teem gegever.. We Y.ur.!"l�n :1i:J": .,:·· .. ,· 
b,e·.e.•apening zolan� wc :1it:?t z.,::· 41 

dit systeem kunnen. 
Wie tegen de kernu·ap��s i3, 7 ; 
oo!� te;ten al die corzak�:: -�c-. t .. 
zijn, die tot te�o,enir.i :e.c.!.:. 
zal tegen e�n �aatsch��?ij �ç,: 
zijn als deze kapi:a:!s:!:��, 
schappij is, en als h!J ��� -
niet huichelt, zal h:j "cc· 
van een andere r:oe:er. :,�, 
)1a;ir zover zijn ·.::� ::c; ·:1 ·: 
kernkoppen l ii::;:e:n �r :1,,·; ·,:· 
maatschappij n'l de :Il :.- :,,,. 
kijken ons nog ·1:-.:1 1�!:.···:·! .1·1".: 
krijgen wij e,;,n ::0;1, ,, .. .  : ,: · :·:.' . ::
dan wel te vcr1t:L:l�? \:� !1-·t �'·'. 
ons ligt mP.l S1 ... Juttr.,:·:, :·nn•· ,-.. 
die constaterin� schit.�!' .. <.n .-.,.: ·::c!oi 
op. 

vrijheid 

;vc k'Jnne;1 iets d,.,";:,. ·.:� t·,.�·)�1 c .• · :
tc:nmin3t� da vri ,;1. r:!. .. : r!··t ':i ,: , :· 
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;·,·r,-r·n ?.''· Ik hr.·h de vrijheid van 
Il;· 1:l !'"' r� , 11·<' 1 1 :;w:1:11· hel> ik gr.r.n 
,•··1.1.p,•r!•, r.i:1:1r t:<'n cnmmerctc0l vcr
n,·,: 1•r,,rd ,-:t.,•11c.ll; :,.,•lffl ov<'r 1<0.rn-

Jb•r; til vn1·<1t nlt.1J•l wel wnt Vl't·-
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: sr" <'H;. - :-in1: 011):1111::, spral� ik m'lt 
cru 1:1�lnrbc1lirr utt een vor land, 

1 c!i< c!,• ,·ri ih"ld v!'ln bcweginP, z<:e r 

n .. ,•,Jcr j:1.nr tegen het, eind van de
• zomer; verschijnt in Londen een

v3n v:inrtaag alle bekend. Erger nol, 
zij waten nog veel meer dan in de�n 
twee publikaties is ver:ndd. Zi.J 
wetfm, dat ieder van de t·.vee s11;>'?r
machten in staat is de wederr,artt.i 
feitelijk uit te roeien, zonder dnt 
kan worden verhinderd dat die op 
hetzelfde ogenblik hetzelf�a doet. 
Dat is de reden waarom vermoe�elljk 
beide supercachten ervan doordron
gen zijn dat deae wapens aooit mo
gen worden gebruikt. Zij wogen al
leen worden gebruikt om mee te 
cJ:,:,�igqn, Een dreicing is pas echt 
als zij beht is. Zij is pas ècht, 
als de andere partij er geen ver
weer tegen heeft. De wapens �octen 
onvindbaar en onbereikbaar zijn op
geslagen en onstuitbaar zljn �ls 
zij worden inzezet. Dat geldt v?or 
beide partijen. Daarom·zijn ?etdc 
partijen ononder�roken doende r,m 
die wapens àn tegelijk de afwear -
middelen te verbeteren. Onze �ûns
heid besteedde volgens een v:1-::-:ir,
port van een paar jaar ;eled�n. �J 
mûjard è.o'lZar p.?r jac.r a.in ":le::;e
arch and deve lopcen t'': onderzo�'.< en 
ontwikkeling van technische proces
Pn en produkten. Daarvan �i�� 25 
miljard dollar naar oorlog. 2ér.
vierde van alle schei- en natw�r
kundige ingenieur5 en tec�n!�! vi�
den hierin hun levenswer�. 50 mil
joen mensen zijn bij corlo1svoorbc
reidingen betrokken. Uiteraard in 
hoofdz.iak in de industrielenden, de 
USA en USSR voorop. 

' . 
· 1·,,cr:,dc. C,•h,·<·l 11l t vrije wil h!lcl
:h!J �ijn �rnuw en kinderen verlaten
• 0r. l:!0r, niet. :tfl'(l'leid tloor d.ierha

!'<'I', ,·,i.in t:i:lk 11n1111·r:ezc� te kunnen 
!1·r:·1·ullc11 -. Ü\'Cr die vrijheid kun 

}r rr�pj<'S mnken, mnnr het is in 
<'11. f;<'1·r-l w:it. nc n,�ut1·one11homnctic 
�"r�: lntr1\ zien dat wc door de bc
,·<·ikinr. t .... · rr.ohi1.i�cr,1n 3lthnn� ict� 
J:n-(:(':, ui t.ril'l1tc11. De vrnur: lr. wel 
er vr dC' krr�wnpens op deze manier
l::: :-<'c,•1'1 nm!, l:int staan uit de
, .. :·;-dri 1,l!f1ll<'n kri,ir;<'11. Misschien is 
(�r� roG lrt� meer voor nodiR dun
C'C':· r.;r.rs ,·n <'c11 :1ct i.onistisch vc r
h��i. �l��chic� is rtaar voor nodig
<'r� r!f,cirnte dncl�erichte perma-

··�c actie t..:1.v. vele groepen op
E· tçrrciut..�n" r:r·bruik makend van

:c rr:rldl"JC'11 om tlat ene ding in de
t:c .. �c·1cn 1·;\n cl l<e Nederlander te 
prrrtrn, �nt krrnkoppnn ons leven 

1 re rrr vcorthcst:inn bedreigen. nat
, :, .. ,:cT<' r.:>:. d die het nucleair arse

n��l ,·C'r,.:·,lot een misdaad is, een 
�IFrin:ri to�cn de mensheid. En dat
�·J (�<' die mi5dadcn begaan, rake-

: r.",·· l;i;1,:�cu op rr��r dan een verbale 
rc"oo�ncl,nR. rat zij die vnn plan 

•, ;::n, of�"� ,·crdcr toelaten, 1:ul-
• l r ·. c, .;1·,·11 ón t .ic een volk 1 anr,e
. , 1:<= n:n <:k tuin kunt. leiden, m:iar 

• • 1: j ,· , cnn, 1 r. . Il' e 7 u l l e n  roet n 11 c
: h:·�c::t d.n p:nti jen en vakbonden en

�u,tcur�rlcmcnLaire en voor-parle-

• r.:,:,;·, to i 1·c net.ie de regering moeten
� 1n�cn tot ren her1:icn van een be-

. ·�rerinç,pol1tiek, die r.ebnseerd is 
or ��1lc1cttnc. �ij 1:ullen de rege
ri�r n1�t• wijsmaken, daartoe is
oo� cccn reden : de cis is onvermij-

"iJk en kan 1ot. peen misverstand 
.drn: dr. kernkoppen moeten uit de 

c�eld, te b�ainncn bij Nederland. 
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f bo,,kj<a "The military balance", 
voor hot eerst in 1958. Het bevat 
de stand van de bewapening in 1978. 
De nieuwe uitgave meldt: 
USA(mcrika) beschikt over 11.000 
kernbommen, en 2.112 raketten en 
bommenwerpers om ze nnar andere we
relddelen te vervoeren. 
USSR(uslund) beschikt over 4.500 
kernbommen en 2.550 raketten en bom1 
mcnwcrpcrs om ze naar andere wereld
delen te vervoeren. 
Chlna beschikt over enige honderden J 

kernbommen en enkele tientallen ra

ketten, waarvan de reikwijdte te.ge
ring is om ze naar andere wereldde
len te vervoeren; wbl kan de Sovjet 
Unie ermee worden vernield. 

In dit voorjaar verscheen het negen
de SIPR! j:iarboek, "World ar maments 
and disarmamcnt". Het deelt mee: in 
de tienduizenden arsenalen bevinden 
zich thans atoom·.vapnns ·met een geza
menlijk vernietir,ingsverrogen van 
ongeveer één miljoen 111 rosh ima-bom
men. Als er maar een r,cring deel 
van wordt gebruikt, �ijn de gevol
gen onvoorstelbaar, en de nawer
kingen onvoorstelbaar. Wat de Ame
rikanen in Zuidvletnam hebben be
werkt zonder atoomwapens betekent 
nog niets vergolc%en met wat met 
kernwap�ns is te vernielen: Dat wa
ren daar lil miljoen ton munitie, .10 
miljoen hlijvendc kraters op 100 .000 
ha voorgoed ver�oaste grond, en 5 
milj0en ha, waar deels onherstel
bare schade aan mensen, clieren,plan
ten en grond zijn aangebracht. 

er is nog meer .... 

De feiten en cijfers over deze ver
woestingen zijn aan de roachtheb.bers 
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bero!!psmisdadigers of geestesz;ekon? 

Als mensen dergelijke hoe'leel�2den 
energie zouden besteden aan �at ze 
hun ·• verdediging" noemen, zc:.:de:: 
er maar twee r.iogelij::::�den zi.jn. 
Het zijn beroepsnisdad:gers, di� 
met iedereen ambtshalve in vij��d

schap leven, of het zijn gecste�
zieken, lijdend aan parar.ota ofwel 
v�r�,olgingswaanzin. In het J1::val v:::"'l' 
onze mensheid en deze be·va:,en j;��en, I 
gaat het om de kombinatie var. �ie 
twee. Voor die kombinatie bestaat 
een eenvoudig \\'.Oord. D.it ·;,oord is: 
Ot;rZ,;,.7. 
In wezen is er sinds wereléoo=loJ 

II geen ogenblik vrede zr.veest �us
sen de grote twee. De ntcomboL"�n 
op Hiroshima en Nagasa�i war�n de 
oorlogsverklaring. Tegen J�p�n �a
ren ze niet nodig, dat had al vele 
maanden eerder capitulat�e a:t:l�ab�

den. �aar de kosten waren ie�.i��t. 
de deugdelijkheid moest en zou ,·,or
den beproefd, uiteraard op de 'ler
liezer, (bovendien van een minder
waardig ras) maar het gold uitein
delijk de Sovjetunie. Die oorlog 
is voortgezet, in talloze vor�cn, 
alleen net niet met rechtstreekse 
militaire middelen. 

In die oorlog past�� de een of an
dere manier de opslagpl :-.�.ts vr,or. a
toombomrn':ln 't Harde·. i'lat e, li.tt, 



G 
we1:t ni 1•1naud van onn. {)[ er wrlt 
JluL, weten wu evenmin. VnkkuncliRe 
i11l i chtJngen wor<l<'II door de ncdcr-
l :,nds� rf:,�..:orinu .qindH J:,nu r�c·.•te�L-
1;t"l·d. \\'1'J;t"n:1 tJc 7.ogchf!t<·n vel l i.u
h<'i d. V,·rrnocdcl Ijk 7,ijn da bcr.tt• en 
het1·nuwhn;\r!,tc inl i(;htinricn le vér
k 1· ij r.cn in Mc,skou. Dna r wc ten· 7.e 
�-.,,ndc·r twî.i fel alles, wnarschijn-
1 i .ik beter d:lll in clen llnnr,. 

r� ....... � 

.:" 

Oil� l ng? 
blijken 

d0 s\rekktnc zljn van deze 
i.,.D:\t <'• wat J lgl 7.0U mr,ctcn 
� .

uit de amcrikonnse vlag, 
/ tcn1iJ'l "e vri.J·wcl zckc·r weten dnt 

het hi.er niet gunt om �e amtswoning t ·

r .. 
V!'\n de amc•riltnansc amba�f.adcur. 
Om mc:t. een a1oornwnpc11 L•� kunnen 
drri r,C'n, 111<,<:1. het ku11nc11 worden ver-' 
,.,,,·rel. l)e hrochurc,; van hel IKV som-· 
m�n tii t' VI' rvoc r,un i dele I en op. fJC 
"houwi ls,.,·s" hebben ,,en r" i kw iJd te 
v�n 16.1:1 km, die wordl opr,evoerd lot 
2(1.6 km. De than,; 11it1:cstorvc::n ''lfo
nest ,.John" haalde 7. 5 tot 37 km. 
··oe J.nnce" hnnlt 120 km. De "Ni kc"
haalt. 40 km. Al die vervoersmidde
len l:omen niet. ove.r de ncdcrlandsc 
grens. Ze moeten binnendringende 
vijandelijke vlie�tuigen opvangen 

.:?-·�-- .......

'· 

·1,t· •• •• , 

vordert hij dr, w�lv'l:t!'t n�t h•·I 
chan tage-evangel ic v:rn d'? W(',, 

· ·
1 

gen heid. 

, 
gevraagd: ononderhroken v�rzt:t 

De werkgelegen!1<:id ma;i:c t b l 1 ;i;: 
doof voor het vernielkarn�t,:,r ��· 

·,deze produkt:.e: het is ,,en,!'·'· .. 
l bijziende te zijn. Da hmr�ar�n��· .
1 

giams die elkaar met de donr ��v 
geleverde oorlo�s�Lddclen te llJ· 
gaan, elkaar opvolgen, af en tor 

, poli tiekc uithangbord ·,erhan;,:r,:i, 
·
1 

7.ljn nllecn vor,r elkaar een b••dr 
Rlng, manr niet voor on�. �lJ zlt 
ten veillc, in het Europa v�n het 

1 ntoom-evanwicht, en ols satelliet 
1 �Laat van Amerlkn. Nnch tron, noe 

j

rJrazlU<i, noch Arr;entiniü, nor.h 
�clfs China zullen c!a twna supar
rn:i

.
chtan wcrk,�l ljk kllnnen b.::dr".!ige

voor onnfzlenbara tijd. 
liet lijkt mij niet i.:it<;eslo,n:,, d 

· de atoomwapens ln dit tijdstip di 
nen om deze rnacht:.ver:�outJ in�2r. in 
stand te houden. 

en vernietlGCn. Maar mislukken of 
welslagen, na elke ontploffing valt 
of ch1::1rrelt het vui.l neer op eigen 
land en eigen volk. 

i Indien deze poginR tot een a�,i;l 
juist is, tenminste ju{3�� al���:: 

·-, ten �evat, betekent (Jat, c!at ,:r, ':

...:.---··- ·--·� on7 aktiviteiten tegen atcr,-::·,::1:1� 

Gc,v;,•:!. ::�•l:::r·:1,i;,,: het gehele gebied van '1t.: :la:1c!t:i ;. 
0orlogstuig moeten becre��en. 

Wnt kan de strekking zijn van al de
ze tiencl11i1:cnclen opslarmlnatscn in 
d<' wereld, als over en weer 7.0U 
vast�taan of mogen wordt•n aanr.eno
m('n, dat ze niet mogen worden afge
vuurd? 
Ze zouden kunnen dienen om te berei
ken, dat de super grote twee hun ei
gen machtsstrijd kunnen voortzette� 
�onder elkaar rechtstreeks te have-
nen. 

zestien dagen zonder oorlog 

Sinds het einde van wereldoorlog Il 
kende de mensheid zegge en schrljvc 
16 dagen zonder oorlog, dot was van 
G tot 22 september 1915. Vanaf die 

tot zelfhandhaving tegen de e,ge;, 
volken naar binnen en de buren naar 
buiten lokt uit tot geweld. G�M�ld 
in de wereld van vandaa� is spoedig 
oorlog. OorloG eist wapens. iie ze 
niet kan maken moet ze kopen. De le
·;crancicrs staan klaar: Amerika en
Rusland vooro�, dan Engeland en 
frankrijk, dan de rest. De derde 
wereld is volgens SlPRl de hoofdoor
zaak van de bewapenings�edloop ge
worden. Een kwarL eeuw geleden ging
het afval naar die derde wcr�ld.
Thans worden de nieuwste volmaakt
heden verkocht. Behalve de atoo�
wapens. Tot dusver. Maar de tijd na

dag werden tot heden ongeveer 150 dcrt, dat ze die zelf kunnen maken,
oorlogen gevoerd. Behalve de burger- als ze het niet al kunne; en hebben 
oorlog in Gric�cnland, de guerilla gedaan. Zo houden de supermogcndhe-
in Spanje, die ene maand in llonga- den hun macht in stand. De, derde-
rijc: nooit in Europa, Nooit in wereld-landen in de kruLtvat- en 
Noord Amerika. oorlogsgebieden verspillen 30, 10, 
Die oor logen werden en worden alle 50, 60, zelf 75% van hun staat:. in-
gevoerd in de i:ogeheten "derde wc- komen aan oorlog. Oaarr.iee verslaven 
reld". ·McdC'wcrkcrs van SIPRl hebben ze zich aan hun leveranciers. 
de aantallen doden becijferd, dat De leveranciers hebben de winsten 
wil zeggen: geschat. HeL gaat om op ieder gebied. Ze dwingen da dar-
meerdere tienLnllen miljoenen, meer de wereldvolken terug in onderwor-
dan in wereldoorlog Ir. In wereld- penheid, tot pionnen in hun sc�-1:;i!�-
oorlog I waren 14 landen slagveld. spel. De eindeloze slagvelden en 
in Kereldoorlog 11 waren het er 40, burgeroorlogen in Indochina, het 
!n de 150 oorlogen, die samen we- - hele Midden-Oosten rondom Palestina,
reldoorlog Il[ zijn, waren het er in Libanon, Zaire, Ethiopië, en wie 
al tegen de 80. volgt, zijn ideaal als laboratoria 

de leveranciers staan klaar 

Talrijke derde-wereldlanden zijn pas 
onlangs ontstaan, afgekalfd van de 
europese koloniale rijken. Hun gren
zen zijn onnntuurlijk en dnardoor 
onzeker, kwetsbaar. De nieuwe heer
ser� MiJn veelal produkten van het 
afkalven, en kwetsbaar. De drift 

voor onderzoek en ontwikkelin; van. 
oorlogsmiddelen. De vliegtuigen, 
tanks, raketten, munitie worden in 
de meest echte praktijk beproefd, 
zonder dat het de leveranciers geld 
kost, en er wordt nog voor betaald 
ook. Hij krut zijn afzet per produkt 
onmatig vergroten, en zijn omzetten 
en winsten opvoeren tot ongekende 
hoogten. En in het eigen land be-

Het verzet tegen het r,o� maar 1c, 
:,en aan gebruik van n,00".1"·:ip·::.,; 
moet ononderbroken star!c,;!" ,·arè,,a 
om te helpen bereiken, c!ac ze in·.• 
daad nooit worden gchru1�t. �n Jl 
zo mogelijk de aanwczlie vcorr,dc: 
worden vernietigd. ili ro·,:1 i::ia :n1: 
niet worden vcrRctnn. 
Deze bew�stma:<in� be!":00rt /.i1�·1 

te ri ch Len op tie ver·r,ar,; t ·i: ,. : 
en de rol van de vel• toei�v�: 
bedrijven, zoals ?hlltrs. 

/··l 
.. ' 

Deze bewustmaking moet hP.t h•:�•'f 
wekken, dat werken aan vcr,1ul,r'>· 
dukten besmet is, en b9hcc�t =� 
worden nagelaten en geweigerd. D�t 
moet gepaard gaan met lnitia:t��cr 
onder de vakmensen zalf, cm an��r 
werkzaamheden te beder.ken, die ir. 
dezelfde bedrijven kunnen word�n 
verricht, en die niet vernielin1 
rr.aar welvaart ten doel habbP.n. I•èt 
van �ien aard is sinds P.nigo jarQn 
in Engel and aan c!e gang biJ "L•�ca" 
aerospace". 
En voorts moet het uitlok%en, tcvc 
d�ren, verergeren en bestc�diga, 
van het volkenmoorden in de C:P.r:!e 
wereld met door ons, ind�stri��nn
den, gele'lerde wapens, onde� �� 
dekking. van de atoor.iheerschar;,ij (
dat is de werkelijkheid v�n �crel� 
oorlog lil) voortdurend wQr�c� ent 
maskerd, aan de kaa� gesteld �� b� 

streden, Atoomwape;is ·.-a:: uit :;c•Jc·· 
lan<i - dat is een be:,;in. liet vc,r
volg, even noodzakelijk, 13 neer 
dan een levenstaak voor de geholc 
mensheid, in de eerste plaats voor 
ons. 

Hein van Wijk. 
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·' 30 SEPTEMBER NAAR 't HARDE!.
.. : · ., 

·1 ::::-�: 9? 30 .septe�ber a.s .• wordt er in. ·'t llilrde wner ·een ANTI-ÀTOOXBOMMARS en l!l2nif�statid·.-:-:·:-· ..
\ -�·:·;,·r�'!-t·�·�clhn. 'ne·:::e dc::i9nstrati'a is in: '

0

t.Hardè; omdat di.t.'ééri van de plaatsen in t:::::�r-. · _ _--:-_;) -;>,·· lci:::
r 
is ··.-lsar atoo.::::.r:pc.:1s liggnn Ópóc!àlciien. ·:. · 

j 

·;·}=�_t_.:-�ez� .. o.us willen de orc.:inisa:·or�.n :-hé·n -jcront:rusting uitspreken o�er de. ala!:""::�c.��- ·:_ .. :
. tc:-;:.pc:11.n�s1..edloop, well�e ·een bea.:-e1g1.ng vormt voor de. gehele censheid en in stn.Jd ;s_. ·._ 

'\ oet ·het meest. fundamentele in de Rechten van de Hens, te wet�n · het Recht o� Le?�
_ 
.. r:i.
_
,··:" 

_
·
_
.
_
:. 
�.
·.
::
·.
·.!

_ 
.
. ·.
�
.
:
. , . D,ize gemonstratie is van belang, 

J : ."�nniT: :·deze �ape�s o-qs ·en· onze kinderen en kleinkinderen tot in vele gesla�ht��:-�
·.:>_=:�-

--:((:
ï 

·1' .. · .. '. onhers·�elbaar k.unnen beschadigen. H·ele bevolkingen en werelddelen kuµ�:i::a",.e·:;.:�� �-:··:.�
·1 • • v�:'�èn t \A;egge"v·aS r;d. 

· ·· 1· 
. :·�. ..; • 

· ·• 
• •

. / •• • •• .:. ,· • .: .
• �. . 

. .
. 

_·:· .. . ·.·.)�·ij ku:men ons \.,een omstandigheden · en doelen voo'r s �ellen,:· waarin he{ g��;uii� t_\:.- ··., '
1 ·: · · . ·:·.;_:_·Vê.!l zulk gew.ald gerechtvaardi��. kan worden. : · ·:, 

· 
-·· ·'·. · ': .. \·+;

l ��\/��-;-:}/\et afschril�kinsssys teem waarond�r wij leven, nic�s c.n��rs:-i� .. ��:1 cc�\���>;:
·
_/\:·::: ... .! 

i '/···/.' ·::.:_,_· . zijd se t:iassale; gijzeling, welke �een enkel ui tzic�t:.bictlt �? ,-,?rkclij!�c: ,;;:�:fo� ./r·-
' ·. •• • .. . • . . • . • • t • . . ·. . 

• . • . (·... ,' .: • � .; 

1 \/_- s·-.-?-:,T_(_f.!l.-�0 jaar or..;:!-T�handclc� �OG �tcéè"� ecc1; enkel ·a�cios-:cpcn iG -efc�ech7:;t;_ }:.'..'·/,:·:_;:
,-
:/'·. ·.

1 
.. · ,; .. ·. :.: ; _: ... · fotc:��:i�ccl,. '!1J leven JU1S t 1n e:n. periode vaarin een hele reek�· ."�i�:;:;�." _:.: :\·:·:\'.\;

1 • :. '- : :.; 
.'.- : ,•crscnr1kkell.Jk� atooruwapens hun ·intrede doen. . . · 

· .... : :''-.'-·'.·�: ·: .. ".;: :! .:_:. 

; . ··. ·<�- \.: :_ · .. De oeutronenbo::i 'is maar één voorbeeald. · · · 
·· ·'··� ·· ·�·:.: �� ·<?<::·· .. 

� • •• 
• • - -

•• • • • •• 
• • • ' • • • 

• ; 
# 

j ··::}\;(?.!T� _'·�.:�cinks }�t;; .:�� ·.�ége:1:�ng-V�n A�t enorme uitgaven doet om ver�c�Ü{c;·=; ,f.:;_::�s) :{}·: 
· ··;: .. :.,.-": (o.a._ bl.J de �rt1llcn.e) geschikt. te . r::iaken voor het afvuren van d�ze ''.n1.c?;·.1e1

� •• • /· 

j .. :··. �:.. ,:;,:,,:·.:_.:-apens. De-:\k bij ·voorbeeld··aan de Lance-raket, vaarop·ieer z-.rare él,tç:,c::.:- {···\ . . ·
·

->':··_,�_.:;·;�.;.;;::.ns kunnen.worden gep_laatst·. ..
. · ·· · · · ·. · -' ·,:-···· ··.,•, .. ::;· . .

1. 

' 

' 

,j�·:DA;·/��::L;.::lks dit, 6n� land een gro�e bij lage levert aan de verspreiding .v�n h.e·r::- : 
·
' ·

.. 

··ë-.:.;:-:::--s! nu de levering _yan verrijkt uraniuc aan Brazilië ·eeri feit is
.
gà�or-: = ·j 

è�,. ··. 

OMLAT: ondanks dit, deze regering van de bewape�ing haar troetelkind La�kt. 
!neen tijd van extre�e bezuinigingen worien de defensi�-uitgaven zë1f�
dr•stis�� verh��Jd.
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Wa"t kan Keàerland hieraan doen .7 
!r moet vanuit Nederland een diplomat offensief 
worden gestart, dat er toe moet leiden ua"t : 
1e. de Sovjets geen cent krediet meer krijgen 
2e. de Sovjets eerst alle bestaande k:redie"ten moeten 

terugbetalen in westerse valuta (dat geld kunnen 
we zelf best gebruiken) 

3e. qe Sovjets de SS-20-raketten en andere gelijk
soortige raket"ten ontmantelen, en daarbij alle 
gelegenheid geven voor inspectie 

4e. zolang dit niet gebeurt, er geen goederen meer 
aan de Sovjet-Unie worden geleverd, geen voedsel, 
vooral geen belangrijke technische zaken zoals 
gehele of gedeeltelijke machine- en andere fa
brieken, en in het bijzonder .geen hoogontwikkelde 
electronische. ij.ppara tuur. De SU is voor dit soort 
zaken volledig afhankelijk van het Westen. 

van west-..1:,uropa 
Er zijn een paar landen goed bescherma; zoals Zweden 
en Zwitserland (waar onder elk nieuw gebouw een 
atoomschuilkelder moet worden meegebouwd !).De NAVO
landen, ook Nederland, zijn maar weinig beschermd. En 
dat moet veranderen. Het programma voor de Civiele 
Verdediging moet worden uitgebreid. Vooral die delen 
die ook nut hebben in vredestijd, bv voor de rampen
bestrijding. Verder moeten de Gemeenten de richtlij
nen inzake Civiele Verdediging, vooral inzake het 
aanleggen van schuilkelders, ve�l beter gaan opvolgen 

1 De beschikbare financiele hulp moet beter worden ge
bruikt. Ook moeten de Gemeenten particuliere indiener 
van bouwplannen wijzen op de wenselijkheid van grote 
stevige kelders, evt. met subsidie voor de extra voor 
zieningen. Tevens moeten zij de burgers wijz�n op de 
�ogelijkheid van GZB (Georganiseerde Zelf Bescherming 

f 1J)e bevolking moet daarop aandringen, ook door het 
� :10;edoen met deze actie. Het is nodig dat zoveel moge-

\ 
:J+jk mensen deze folders verspreiden, hun handteke
·ntng zetten op de lijst, en het raambiljet ophangen

' natuurlijk! 
$i

�
dewerkers gevraagd, o.a. voor het uitdelen van fol

� rs en het verkopen van raambiljetten. Schriftelijk 
iêJ geven aan het adres aan de voorzijde. Doe mee ! l 

In Uw eigen belang !l 

STOP DE SS-20-RAKET 
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.._---------------------=- ... 
Raambiljet + handtekeningenlijst + 10 van rt�· · 
verkrijgbaar door overmaking van f 5,-- op��� 
tnv. M.J. Schenkele, 5368 AH Haren N.Br., mo t �: · 
ding van "Stop de S�-20 11

• Giften voor be.k.o.., t · :. 
de advertentiecampagne zijn zeer welkom ! C'.)Oi: 
op bovengenoemde rekening svp. Bij voorbaat���· 
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c-1.Mé iiu�si. :ie raket me tl • . . , , 1
, · · � · / ": , 1. r\ "L ::. e :..: .. : een 

,:"�, .. .l Re t Kumier. ve:::-nle ti-1
··' 1'·•r) J.·.::- z6 i:-t .. ·10·· ,i,:lt , . .• U •-• 

�I '- V
J 

\.A ,, 
1 , . ..• · .. ,-j i :\ ,{ ]ied erl;,tr::5 en ar:-; 

. . · ·,.v l0lt'rt··i· 1, ... �,.., 1 . . : , .. _. . r\ ....,.J, • 

. . ,. :.:·at<e·t. ? 
· -�- :r,;Jt:ë"t," die vol] ed.ig ver
. ,,,:, �a:noufleerd. De :,A·10 kar;
·. ,�;·, · . f·r-en, en we kunnen er 

,·
1
.- 1·a.ketten staan al klaa 

· "te worden, en beureige�

· c:; •· ,_ • ···aket cremaakt ? ' . . ... ' f 
1... • ê..i . \. . 

.... 

·. �-.-vèr -vrede zijn de SovjetS' 
-:_,;,.� ·,nv·happij. Lenin heeft dat

.·� Jn uitspraken zijn nog 
�i:..·,• Jet-politiek. 

J:- �)•r1jets worden veroverd,
vi echt te. gebruiken, maar

, ... · ·�:;rd,öf:,P.n:iddel. 

r. . . • ·'t de SS-?.0-ral-:etten,
, .. v,,,.,,en ? 

... \·:V�e ts 1.i.et ba"'.'1[ voor. 

.-:_, "�- .�:.':.C 7,i jn voo.r een 
. · e �-- verwoe r_, t ? 

. .:·�·.-. -,1<:.t boven de grond 
.• ,i :.:·"t3 i.n de af gelopen 20 
_, !-.1> 1 ··oe�:cherming ui tge-
- �e Devolking kan binnen

� ,., -1 1
·, •tJerken; vele nieuwe 
·1sslee;d. 

• J �: tact sge bouw in de S0v-
, 1ct er voor de bur-

··.-. ,: 1
,! :--int tegen de gevel

·- . :- :-·,::hol en wordt de 
:: r, .. , tuoillaéinval kan 

�PpPn de gevoleen van

.:·. · '.a,1t cc·n atoo)noorlog
li.. '..:ven •.• 

:·:.' r: l "11\ .. 'h','l.S 

.:. . :"il ? 
om e_en

· Ja, zo W:)::'à -c - -.,: .steeds in de pe:::-s, o� de TV en de 
radio en dooi llerlei org2-n�satie::: voor1:e:· J"eld. In
ternationaal zijn e� ook nog steed� pogingen aan ie 
gang or:1 "te ver:ünde�en dat alle belan6rijke gegevens 
alle plannen en ideeën van de Sovjet-leiding over de':
toekomstige mogelij�e atoomoorlog bek0nd worder. bij 
de bevolki�gen van de westelijke landen. �en heeft in
de USA zelfs geprobeerd het boek van Viaarschalk V.D • 
Sokolovs�i, waarin ideeën en plannen staan voor een 
ato:)moorlog, belachelijk te maken, z6 bang was men 
voor het schokeffect wanneer de bevolking het te we
ten zou komen. Want na zorgvuldige bestudering van 
gegevens, o.a. uit Japan, kwamen de Sovjets tot de 
conclusie, dat het wél mogelijk is een atoomoorlog te 
winnen én te overleven, als mert· e:t· z·ich màél..r volledi1:) 

op voorbereidt. En dat hebben ze, tegen hoge kosten,·
juist gedaan. 

Waar hebben de Sov�ets al het geld vandaan gehaald
om dat te betalen 
Aan de ene kant heeft de russische bevolking betaald,
doordat tallo�e dingen op het gebied van welvaart en 
sociale voorzieningen gewoon niet· zijn geregeld of 
geproduceerd. Dat geld kon o.a. worden gebruikt voor 
de bouw van tienduizenden grote schuilkelcl�rcomplexenl.
Verder: allerlei zaken waar ze geen geld voor over 
hadden� hebben ze in het Westen'gekocht! Daarvoor 
heeft het Westen in de laatste 10 jaar ca. 50 rniljard1dollar ( l) krediet· gegeven. Voor dat geld zijn n.::i.ar i
de Sovjet-Unie gebracht tientallen miljoenen tonnen 
graan en ander voedsel, maar ook honderden complete 
of gedeeltelijke fabrieken van allerlei aard. Met die
apparatuur kon de SU alles produceren wat ze nodi.-
had voor de oorlogsvoorbereidingen. Op de àerde \ • 
plaats gebruikt de SU de satellietstaten in Oost-jJ
ropa en de derde wereld ongeveer als wingewesten • 
Alles bij elkaar komt het er eigenlijk op neer, d 
het Westen, ook Nederland, de Sovje�-oorlogsvoorb�
reidingen heeft gesubsidieerd, en nog subsidieert. 

Maar dat moet dan maar eens afgelopen zjjn l

Inderdaad ! 
r-;n clat r.�tccds :neer :-;�-;-20-raketten West-}�uropa beclr\1
'. en dat· Y.urmen we toch niet nemen ? 
l·:ee, een c:rge l.J�e onmense edreiging kunnen 
en mogen we niet nemen. 
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�- Se�retariaet:_ 
·· · -.Dî-ck va�1 Ui tcrt·

J �·11Jl.-i:-,-,�t,.,aat l.i.'· .n .. ._ .... _ - - .. 4-t, ..... · 
tel . 0 s7 80-623'+' 6f " 
Ruud van Liero'C 
De Leegte 85,Zpe 
tel. 05780-6!53 

-·
·· 
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Verslé:.g van de voo.rb�reidingsve.rr�aderia� voor de .A.A. r1. 'T Harde op 30 sept. 
f;ehouden -i:r. Cafe-P.estaur2nt . . 1tSt�rn 11 in Epe 0.9 IO juni. 

Aa,n·.,ezigem ·waren: Pct er var. der i.-ee, ;�a:i12�:.s Xerk en Vrede en IKV-kern Apeldoo; 
. t-1arsre0t va!, Loe!!en, ·.:{il Werkhoven,Arend-rJan Zonneberg, 
i-iico Vçln Zwede:·1,Jan v.a:-. Schu?pen,Dick va:i Uitert,allen n.m.
PSP afd. ·Epe; Ru:.id van î.ierop � n. ill._ IKV-kern Epe ;Gied ten
:Oergen eu drie leden vs.n de WAAlrn(PSP Steenwijk).·

A�enda , . 
�·· . I. Vo0rste1lings!:"0:1de en "dan m.1�. welke orgD.nisaties zijn vertegenwoordigd. 
; ( • . • . Is. 

·. 2. :!:'oe.l �an # de.,biJaüi�rnrast.. .. . 
'· 3.0ineJ.;· var?.. <l�::An·tï·.:..J..t'oom"oomnars: P.rograi.ltma mars en manifest.atie.

1 , 4.Fubliciteit ... · · •... : ····:· ..f, . 5. Or_gz:u,1:i,.�Q. ti.':-:. .. 
-�

; 

�:'. 6.Fin�ilc��ë,i� ·-i.:.· f. . 
.. 

Ad.�.De :ri:'e.0spe\�a11g·.3schreven _or�.anisati'�s- ·è� groepen hebben ni'et gereageerd.
·--;] : ;·Pa� · C!1risj:i "kon niemand afvaa:c.cti6e:1 �:egens te kort aan mensen, �.iaar 
;�1 · .. and.ers teunde schri fteli jl-: d·� :.��r-s eJ: ï .. ��pi festa t:i.e. :C::r is i1: de . vsrs�è.e.:::--:· :l. 'î·its" a.fscsp,rok.en o� deze grocFGh o:pi1ie:.1\, t� benaderen door. ze /ct9-·,.11.crtulen.

· te sturen en eea verzoek om op de volgende vergaderin5 aa1-:wèz,,:.g te zijn· 
-� of.anders i:1i!:.ir.;aal schrifteliik i:e r,JP.;;e.r�i,. .;"· • ,,·:· ·· · : __ _

··.r--ÁD.2.Dè
. 
!!lélrs ·e;;i, ï:1anif�s·tatiê in 1 t .. :.arde·· ,·!Orè.'t f,{:VOerd o.::idcr üet motto: � 

J 
"de k..:r11wape11s de Vtereld uit, os te beginnen ui-� :ie<lerland.�.r. · ·

� · · A:).3.0p 30 sept.-cl.G laa.tste zaterc;.a;; van de vre:d�sweck-r:ordt è.e márs. en mu-
�� n�festatie in 1 T Harde gehoude2.De �ars �asint om I�;OO b�j het station 
r] en loopt vervolgens langs è.e kaz,�rnes o.:J bij het z1.1e::r:bad te ei:1cli5en ( de
· ] enige ple!t waar rui;;-,te zou zij�1 voor eer. n!ani festa tie). Jet is e,en stille

.
1

1 cars ,bijv. bij het ritme va� �en troo.Oa deze mars e;�n passend einde
·; te geven wordt e;edacht .over h<::t !:.:cevoere!1 vaa e:;n atoombOï;l,welke aan het
·: ei:1d g<:.·da111ontcerd 1':aa ,;1ordan, "li&arbij çi&u ballonnen of mogelijk duiven

J
�pg�h'.ten kunnen wo�de� •. ( hier infor;:.;esrt. Dick. na.ar)

·�
•..:.Y• \Jordt een 'ïGrzoe.K biJ de leg2r1;l::1.ats ingediend or:1 met een delegatie

t va� ons eeu ges�rek te hebbon,waerbij evt. een brieg overhandigd kan

J 
FO:-d.-:,:�.(Dit v�r::oek stelt G:;.ecè. op) ,

! Bij de raanifestatie ac.n net eid wordt ann de volgendè opzet gedacht:
.j -i.::fe,rr.1atié'sta!1ds ( vzu1 _Schë:.pp·.:�·. ::.;�for1.1e..:rt hierna) 

�.· 
-sprekers,o.a. is gedach� aan: L0on Jec�e (deze is i��iddels bereid

i gcvor"è.cn) ,�c Gra&ff (dozc ka!! niii:t) ,cQn ·uogelijke spreker van 
IKV-kern Epe, Verk11yl, Stri.jd ( Dick e11 Rui;d) 

-theather,zang,bijv: �ouwe �c �it (dit zc0kt Gicd uit),Rapalje (zoekt
Groop Steenv:ijk uit) ,Xct:.�rorn,n'bo:.:gro<:;p JîçGrhu::;ov:a�d ( 
Die�{), V.D.-cabarsi: :.:ij::egcn (d.ick) 

AD.4.?Jbliciteit. 
Van bslang ie &an contin�� stroo� inforuatie op gang te brengen. 
:ic:_ zo:6t �lo':Jr à.:, ·cers.tc pcYsb::ricn ten ( 01::.s�r9e;k3 :'.:alf J .:l::.) 
?t sb�r�cttac (die�) 

: . .. ogeli.�i,;: cntv,..,.;. v.:::.:: 
- o.&.t.:: . l"r!·�i ·1.:r� ( o;-·�\,.'· '"L P·--.\ ;.., 



Organisatie. 
Vergunningen. !'iico en van Schuppen :.org�!l hiervoor 
D:-uldrnu. Van Schuppen '.Je.kijkt de wcgelijkhedcn. 

\ 
Podill!:l/6eluid.sinstalatie. Dick en va11 Schuppen. 
Scl:.rctaria_ü. Bid: en Ruud vorrn:n tot sckrctariaat. 
:Cr •;;ordt zovec:l :::osclijl;: vL:;. de sekretariaten van de verschillende orga
nisaties 6cdi.stribuecrd 

Finaaciöe:n·. 
Giro ��. 3203579
Ec:1 begroti1�g is re�ds. opgesteld. 
Er staa�fIIOO,oö op de giro 
Op de vo16eude �ijzc is overwogen ora a�n geld te konen 

-Giften
-Collecte tijdens ;::ars en J:Jan.ifestatie.
-Verkoop van affiches
-Geld van de uéüorganiscrc::1de partij .:m:

PGte:r van der Lee infor::ieert bij Kerk en Vrede 
Gied ter. Bergen. bij de PSP, uit het aktiefonds. (dit blijkt te. ltunne11) 

Volgen_d� vergadering op �x .5 augustus om I4.30 bij Jan van Schuppeu, 
Haltrustweg ?O,. 1 T.Harde. tel .r392 • 

:-, .,, 

�· . ,:; .

î. 
. ' 

Ruud van Lierop. 

He�ft 'u nog wat in kas·, dal'\ kunt u dit storten op giro3203.579. 
\'lij kunnen· zeer hard geld g� bruiken want· cle onkosten zijn 
zeer hoqg.Voor het 60Cda do�l,da�� u. 
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Kernwapens zijn onmenselijk, daar zul 1 we het 
-�llemaal wel over eens zijn. 
�én van de laatste ontwikkelingen op dit terrein 
1\8 de SS-20-raket. 

wft is die SS-20-raket? 

D� SS-20-raket is een nieuwe Russische raket met
d�ie kernkoppen. Elke kop is zo zwaar dat ze een
s�ad als Amsterdam in één klap kan vernietigen. 

• �·��� is nu eigenlijk het nieuwe aan die raket ?

�.n, t ss-20-raket is de eerste grote raket die snel 
volledig verplaatsbaar is. De aantallen zijn niet
meer exact vast te stellen. 

Hoe groot is de reikwijdte ?

De reikwijdte is ongeveer 5000 km. Elke grote
stad in W-Europa kan dus bereikt worden. 

Wat is nu de uitwerking van zo'n kernkoE?

De ontploffing van zo'n kernkop zal grote verwoes
tingen �anrichten. Degenen die nie� door hitte of 
luchtdruk gedood worden kunnen onder het puin een 
ellendige dood sterven. Een aantal van een mil
joen doden behoort tot de mogelijkheden; tot de 
mogelijkheden om gedood te worden op de mee�t 
gruwelijke manier: door verbranding, door ver
stikking, vallend puin en door straling. Voor de 
overlevenden is er grote kans op stralingsziekte, 
om nog maar niet te spreken over psychische schade 

Wat kunnen de gevolgen zijn voor Nederland? 

Na afgeschoten te zijn kan elke raket met zijn 
kernkoppen drie steden vernietigen. In Nederland 
zijn we op zulke aanvallen niet voorbereid. We 
hebben niet op grote schaal schuilkeldere waarin 
we kunnen schuilen, zoals in de Sovjet-Unie wel 
het geval is. 

·' -· --···- . ... 

Wat kunnen do�n t�g�n ue d1'-· . \-.: 

SS-20-raket? 
�-- -- -!.� -

We kunnen hier ouze stem verte.! · .-, r 

fect, dat is gebleken. 
Laten we proberen ook en vocr�l .:� •.. 
pen� de wereld uit te hel���. 
La ten we, door middel van c,n % " ·  ;. " : • 

er bij de regering op aandrin��·:'., -: 
mische maatregelen worden genon,e;, ·�' 
op de Sovjet-Unie kan worden u.1. ;,i_;,,· r < '. ..
Een voorbeeld hiervan is het ; t, ...... . 

I'.. en kredieten (met staatsg-.r-ant; "', 
Unie. 
De kredieten die het Westen aar, .� ·
heeft verstrekt zijn al opgeJo:� · 
miljard dollar(!), soms teg� 

Verder zal ook de verkoop va1: . ... 
nische apparatuur en kennis ::i.:,.:· 1, 

stopgezet kunnen worden. '�'ech:1.;. . .  ;r. 
en kennis, waardoor het mede m���� 
maakt een raket als <le S�3-2( -1·� k,:�,. ; · 

Wat kan ik als gewone burger d�.::::...C.�:···· 

' 

Meedoen met onze actie, natuurl��i-
Help mee de folders te verspreide' , · · : l · teri 
door te verkopen en hand te.keni n,; .· i, · ·. 

Na storting van f 5, -- op giro .i ..;-; : .-·" i; 
Comi t� Stop de SS-20-raket, Pos, t" .· 
MEGEN N. Br, ontvangt U een raamt..::·':., . · .->. 

en een handtekeningenlijst. 
In het bedrag van f 5, -- zit •>oi-. ,·•:..:. ·· �' 
drage voor de kosten van <l e adv� rt- �- ·· 
Extra bijdragen daarvoor zijn �,. r ..,. .. : : ·. 
AlB U vragen hebt of meer infot·n,,.,-:-. · ,� \ 
schrijft U dan even een kaar·:. ....... f ... ,.

Doe mee. ln Uw 1'1gi-n 1
J ., • .. ,,,. 

STOP DF, SS-20-h !\ !< ;,: 
··-- - . �

'"\ __
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