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Op tandem door Europa tegen atoomwapens
VOLKEL - Wolfgang Schlupp-Hauck en zijn echtgenote Brigitte Schlupp-Wick, afkomstig uit
een dorpje in de buurt van Stuttgart, zijn al sinds 19 juli van het vorige jaar met de Tandem
onderweg door Europa. Ze hebben maar één doel: afschaffing van atoomwapens. Donderdag
streken ze neer in Volkel, bij de 'Atoomvrijstaat' van mede-activist Theo van den Heuvel.

Theo leidt zijn Duitse gasten rond in de
Atoomvrijstaat
"We zijn op 19 juli thuis vertrokken voor een reis naar Istanbul. Onderweg hebben we, onder meer in
Duitsland, Hongarije, Servië en Roemenië, gesproken met een twintigtal burgemeesters, over de
afschaffing van kernwapens. Een deel van die tocht was ook onze huwelijksreis. In Wenen hebben
we ook gesproken met mensen van de VN-ambassade in Wenen. We wilden eigenlijk naar Iran, maar
dat ging niet door. Dat zou te gevaarlijk zijn. Er zijn daar ook twee Duitse journalisten vastgezet.
Bovendien kregen we geen visum van de Iraanse ambassade", vertelt Wolfgang. Dus werd Turkije
voorlopig het eindpunt. "We hebben daar ook gesproken met parlementariërs. Na Turkijke zijn we
naar Italië vertrokken, ook daar naar een dorp waar in de nabijheid kernwapens zijn opgeslagen.
Vervolgens naar België, waar ze ook liggen. Overal waar we komen hebben we een gesprek met de
plaatselijke burgemeester." Ook in Uden heeft het activisten-echtpaar een gesprek met burgemeester
Henk Hellegers.
Een lange, vreedzame demonstratie dus door het Duitse stel. "Steeds meer landen willen af van de
kernwapens. Duitsland ook. De enige reden waarom ze er nog liggen, is dat andere staten ze ook nog
hebben. Niemand wil als eerste de wapens wegdoen. Een ander doel van ons om alle tegenstanders
van atoomwapens te mobiliseren en samen in actie te komen. Komende zomer organiseren we weer
een fietstocht, naar Italië. Het zou mooi zijn als er dan 40, 50 mensen meefietsen."
Wolfgang en Brigitte moeten in het bosperceel van Theo van den Heuvel, zijn vredesmonument, de
handen uit de mouwen steken en enkele bomen en struiken planten. "Ik wil het helemaal afsluiten,
zodat de Atoomvrijstaat alleen nog te voet toegankelijk is." Van den Heuvel overhandigt zijn Duitse
gasten een paspoort van de Atoomvrijstaat. "Hiermee hebben jullie vrij toegang. In totaal hebben
4.000 mensen zo'n paspoort." Van den Heuvel laat vervolgens ook zijn toekomstige grafplaats zien.
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"Hier wil ik liggen als ik dood ben. Dan kan ik eeuwig waken over het vredesmonument."

Wolfgang en Brigitte planten een boom in het
bosperceel
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