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VU IE VROUWENPCORT

van passeren van 12? ME
wagenó vannach t)
,
vanoorg en zijn do vol gende staprake n Wij blokkee rden de weg voor de
vrouwen poort . Er werd 1 keer door
go...-\llkt . ·
de t·!E gt;ZC!;d dat dê WOl! rJOeSt
- De de~ons~atlo (aanvan c 12. 00 u. ) worden Yrijgeo aaSt. Zij roeaten
zO: vrceèza ao verlope n. Ook do
e~ zoaenaao d·
voor het ophalen
vortesenwoordia era van do Auton,n van ccwonc!c n. door
l!a
dc:o
eoort van
gaven te kenr.on dat dit ook hun
oomrnati c (1 x duo MBar) kwen de
bedoolin R is.
IIE.
woaolae n . \'1o konden noa net
- Do don:ons·~rat1c zal tegen 14 .oo u . op ono
tijd wogrcnn cn. Ao.n het eind '
""de blokkro es l ru\RB gaan , waar op
van do colonne k .... o.n con runbulancé .
dot mcmen~ do' blokkad es beoindi sd Eon stillen -bus rood langs
net
· · zullen worden.
daarin ~o pro voc~~•urs vcrklédo
- Om 14.~0 ~. ç ~ de manifes tatie
figuren .
op het ka,p 1~ èe grote tent
Tusaen twee tego:mo, TeNlkca r staande
pl3at~n:.nJcn,
blokkon vechtkl are vochters bazen ··
Haar a'lt'. lè:hng va.n de gebaurter.ia~
vorschen on 12 amazones met fakkels .
sep van YaJl.''lacll. t vertel de oen varZij moaoten sn&l wecwn~nn voor do
tóeenwoordi,~or van de autonomen dat
aten~n~eePn toch hoeon .
'
z1J ~O(te<>t d3 at"._tprak en in zich van
Een
antikern
enereicz
on
1$
op
een
gewold naddon bcdlonà en ttat 11 t
huisje op htt kernccntral>ter~ein
provocer cn6 ·s~ ~kt heeft.
gcsct.ild erd . ('ok do te;kst "stop
die k&~ercentrale"

Op Oe landeli jke bijeenko mst van

2ondllll0Cht~n~ ~·cr.!en ver~&~>n

woordi.:' '-rs -;w. !'et kamp w.o .
rnho f1.ai . . B''"Oillerè bij de ·
~orsconfer,atl o van de gomcont o.
lfo. onJ.r, hc•.,0eh·ork bleek dat de
Iloren de l<-, ti < 'he klanken dio
radio fUst· •tan de vorige contcrcnt!c ~od 'at.~ heren in het verkcerdt. ~..;.c..: .-~t '3.r\on gesc~oton.

Ook i n :red ~la· \ blijkt vrije'"
nieu.,sr, :u:L r latiet te >ijn.
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STATIS!I'Il:l: V/lil DJ: T.lffi/ .:'WJ:G
Tot vt;;U"Ulli<.l•lat~ zijn ~o 1 n 80 l''lt:insen
door du triBil ploeg bohandü d .

Zo ' n }0 vcrwond ingen waren he~
gcvol e van pol itio-acwcld. Behalve een ho rocnochu1~1na waren
e r cocn o rnot!(;ê vcrwond ienen •
sleohtlk nouzill8 cn on etricr.in a:en .
Us hooftloo rz.aak van '~"' rn1 es te
~oneolul(jos" wcrc! vornocirlhcid
gûnoomt1.

al.lco ".. c(:;cr.

l:or~.·Jnc rgie ··
into-~tand .
~ ~~tiotaadbock f 3 ,-

•

bij de
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GISTEREN

TSERN 08Y L

- Bro!ljUre ··ccen CCYaa!" voor de
~
volksge •o:.lhH! l"; een serie
achterörondar t~kelen over
~
kcrncnprCJ.~ C ~.-·
~
Do JlUcJ,oM ''0 Cido . ov er bodrijve n
~
en instoll ln(!<-n, betrokke n bij•
~ ke:rncne r(;.to i n trederlan d. t 4,_,;:,..:.._.....;.L.:s:;~~ 1917-19 86. tien jaar aktioa tegen
~/
.
- l.t~rDer.e;;:.,lc t 4, 50
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- Vliue:<:-s .t.' uspel f 12,50 "
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con !:orte ea:JcnTat-t i.Dg v an .!c a.kt1u tot zondae;nid dag

/:d.jdQGmiddag om 1 uur vcrzameld on zo 'n 300 :llensen zich op station •·
Goes , om onder een stralende zon richtinG kerncentr aio te Yertrekke n •
•\ldno.r bleek een ambt enaar van het havenscha p besloten te hebben dat
not ocrd~r, door do bursemees ter aan/lowozon'·kampter rain niet eeschikt
1
waa en word verwezen naar een ander terrein . Dit ble ek cichter"b
ij de
centrale te li e«en en had een ~til- b ruin wat er spaitcn1c kraan . Later
bleok dat de gcrneento en de politic van deze Wi~ziginc , c venP~s a ve risens vele a."'l<!crc zaken , niet op de hOORte vas .
•·
Op bet kar.:p was het aantal mensen illilidrtcle gegroeid tot ~!a . 600 , <!ie
,. kale :ancwcest ein !n een fleurig aktiek~P veranderi en . De eerste
r.rrostan' was 1M1d~els eenoteerd . D• poli tic r eageerde nog'll nerveus
op cc~ dcmor.stra nt ~io zich tussen het prikkeldr aad had gewerkt en
b~dc hem er vanuit de binne~iant uit op hardhandi ge wijze . Hij werd
nos die z elfde avond weer vrijgela tGn .
Op het lan~elijke overleg bleek oen groot aant~l mensen onvrede te
bObben me t 1e strakke plnrJdng, die het de heren en ftonea kernstroom n~cre en hu.~ bescherme ra wel er g gonakkel i j k maakte . Er bleek geen
overgrote meerderhe id te vinden o~ direkt met de blokkade te beginnen,
W'k~oor de vcl3en~e ochtend vrong een bus ~•t werkoomer s door slech te
10 mensen tegemoet word gctreèen. In Ber~n cp Zoom wordon nog d~ie

eeneon öcarrestec~ wegens " dronk~nschap" . Geeeente en poli~i~ wisten
van de zenuwen inmiddels nic~ ~eer hoe gek ze wel niet zouden doen
en voror donccrden èat bi1111en oen ruim 1tcbicd ron:l tle kerncentr ale het
vcrbo~cn was vanalles en nogwat bij zich t e hob'ben . !la ~c persverkl aring
van ie kamp- persg roep wor d d it weer ingotror.k en .
zntorti~J.ll nestelden zich dan eindelijk con mcnilttc mensen voor de JXlOrten . Dit .aantal src>cido snel en •le sfeer was prima! Als veras-

ai.lgsclcm cnt werd noe: enicc tij d rle poort van Pechine~ , Borssc les
&rvo'tstc stroomafn emer, gcb.Lok~ce rj , l!e oehter door .o tiE ontruit:::i
~~r~ .
s •Avonds bluken ~~ meeste oensen hun slaa~zak voor ~c ~ort

<gerold "te hebben, wat.rdoor er bij elke poort sfcervol: c ektlel:Mp jes
op&eluist erd door een cobiole nuzickban~ !ie bij clle
,.
po rt ''on aantal nUJll!Dors ~en gehore bracht vo~r cçn enthousia st püoliek.
T·' ·en twoc uur s ' nachts bc(l:ltn het bij poort 11 onrusti(! te worden .
IN bloktwe rders aldaar hM !en 1e rollen omge1raal :l en jocaen alles
wa~ ook rnaox· iets no.ar uni.form rook nn dri e vJaa.rschu...tint;on weg .
L ~~eo t ij ~ ging dit primotoe r plot~eling een bouwkeetJ e in de brand
at nd , he tee-en voor ,)u ,J: het startsein was om hun macht te ton::m .
Di~ resul teerde iu trun "hucn en weer apollotje " waarin de Jill ook met
ot<tncn begon te sooltn en in het begin weinig in te brensen had . ·
1\; en het licht-wor ltn :-as poort 11 ontru1ot\ en ha.1 ntn zich vr1 j willic tc=uaGetro kkun . On:ertuss en vas 1e steer bil de overige poorten
nor ~ir:a en kon du rtts t. van dt bl okkal!û B'Cwel:.tloo s wor1.cn voortui

ot~•~ttt.on1.cn ,

g<.;-ot .

Z on~laemo rgcn we rden er verdere af spr o.k:en voor de ~ondau ()emaakt ,
wa• rb:lj "bleek dat men do verde re Wo tic gc•,.,elrtloo s wiLde laton verl op~n . Of!11 t~..,e.alf' uur l iepen twaalf tot vijftienho ndttrd menoen mee
in J.o' rlcoonstra tic 1 om de twecduize n O.al'lw~zitce blok.luJu.t~hl'.l.'tJ op te
halen
Galukkie is dus toch Gon flink aantal van do zoa m4ar
ZC\·Cn. lliljoen mcnso!'l rlin rtie kernkron1Jon dicht willon hebbon gekomen
on anks de laatsta posins van het t.J1P o" ttc:m uur, to,n :zij ee n uit

de lucht gQtn"epen b~rieht 'o!e lucht in 3l!ng~rdc vaarin'"vP M 6Uegd
dat hot voortdure n ·ran de blokka1e ~er ~!ol<uss i e stond .
Stichting i~ooit r.u.H~r Tsjernoby l
·
·
L<ra1kbaa r : el ke dinsaas en vrijd~van 14 . 00 tot 17 . 00 u••
. ~•oord 1e Landasstr . 73 , ;,rnhcm tel . 085- 5l•i957

( '1i c. r ?.ijn ook do op do voorka."lt vormtldc brosjuree te bestellen )
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