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redaxioneel 
Hot 11lnlsterle "'"Volkshuisvesti ng, Rul•telijke Ordening 
on llfl leubohHr beeft even Hn gliiiP van do wo,.. urd van 
do bedoelingen lObt. •-no.gle laton zi0<1. Aan alle deel
_,.. van de ·a,..de MutschappeiJke Olskuule' werd op het 
Jlllpler van het VROM ~ enqutte ventuurd lltt do volgende 
vraag: "welkt is volgens uw o.ganlsatle of ve,..nlglng de 
boste keuze voor vestiging van nieuwe kerncentrales?"
keuze uit: Borss@le, E.e-tShaven , Ketetrteer, Kaasvlakte 
Hoerdijk en Westelijke Noordoostpolder. In de brief dÎe 
biJ de vrageMor.ulioren Is gevoegd werd gesteld dat 
'vanaf het -.nt van de killOrbeslissing een voorlicht-
lngs en l nsprukpi'OCOdure wordt gutart over do •est ge
wenste lokltlt". Er wordt door Wlnsts..,ius blljkbur vas t 
gerekend op een kamerbeslissing ve6r atOOIICentral os. 
Het g~drens van de verwende infanttelen die zg. onze 
reger1ng VOI""t'en begint ergerlijke vof"DDen nn te nemen. 
liet begint er op te lijken dot ongeacht do arg-nten 
togen ltOCIIICtntrales (venchrlkkeltjk duur, zeer go
vu~lijt, grou .. otscl>lppeliJko weerstand, prlnclpl~l 
onr1Jpe uchnologle, atoooqfval on plutoni .. ) de "Tri.-pf 
dos lfillons • van het nazi- van sta l wordt gel>lald . 
Oe ve.gelijklng dringt zich aan Mij op .,.t het kleine 
Jongetje dat persê op een l ichtknopje 110et drukton 
waarbij het dt l>llve wereld biJ elkur schreeuwt om 
zijn zin te krijgen. Vanuit do Anti Kernenergit Bewe-
ging (voor zover die nog bestaat) 11oet dat klei ne jonge-
tje aaar snel een gevoelige tik op de billen toegediend 
worden, Hetzelfde geldt voor dat rokottongedoo In lfoens
d~l\t. Het dagboek von Mlent-Jon (•in • aal 11in fs plus) 
droogt niet bopaold biJ aan een optillistl es gevoel. Het 
boek 1S meer oen teken van dosorl !ntatle dan oen teken 
van lneSsianh~r~e. 

OPROEP VREOESAKTIEI:Nt'EN IN WOENSORECIIT 

Mensen gevra agd 
kom naar Wotnsdrec:ht o• aktte te vo•ren en de 
kampen te onders teunen . 

Afg olopel\ woensdag 15 me i Is er e en gesprek ge
weest tussen do politie en de knpbewonerstors . 
Op die dag Is er weer wat af gebroken van de bondors door 
do politie biJ hot bos, bij do bunker en op Atooovrijstaat. 
Alloen de bondors ziJn meoge""""'n on er werd biJ verteld 
dat er na die dag 9rote afbreokaktlos door de polltie 
zullen gevoerd worden. Ous a l het keukengerot ton worden 
vernield, de kastjes 11eege0011en en all es wat op een on· 
derk0<10n lijkt ul kapot worden ge101akt en meege""""'n· 
Er gaat dus •strenger" opgetreden word:eo en dat dl! bestaan .. 
do pOlltleverordtnlngon moer lotterliJk wordon ultgtvoerd, 
Die woensdag Is dat alle drie de hopen aangezegd, 
Vrijdag 17 •I Is door Kete ll apper, de bus von do horde 
·~enten in Voensdrecht , dit all es nog eens herl>lald. 
K1j dre igde ook 11et alles wat voor ondert....,n ?tbruikt 
kan wordon moegen-n zal worden: v.w. busjes los
liggende dekens, stukken plasti c. Volgens hoOI"" eer. 
Jerrycan geen onderk011en, toch zijn ze wel sl101 die 
a~onton: Hij had het ook nog ovtr de ~ygUno, dat dit 
lbomlnabel was op de kampen, alsof ~dat een rotzorg is! 
Vorder was hot 'landschappelijkt schoon'ln htt geding, 

Als Ik even tussentijds de balans mag opmaken: 0111dat veel ""'"" 
sen het er1anz.1en kOftien dit ze atOOfl'leentrales en -r"'ketten 
gaan plaatsen hebbon veel randfiguren in do bewegingen 

de vervuiling van de basls+fotkerfabrlok JOet star«ndo 
straaljagen tn sc:hu1 mende bükjes, daar pra&t to 'n .art 
natuurli jk niet over. OH torwijl do k011pen vaak zeer 
netjes opgeruimd zijn, Volgens hem was het toch een 
onUettende rotzooi en het moet In "oorspronkt lijke 
staat• wordon teruggebracht. Als dlo atoomraketton er 
kCDen zou die ••• dan ook optreden, dit is toch pas 

die durtegen zijn het - hoofd In de schoot gelogd. 
Dat is dus niet zo sll•, wan t .. nsen die wat radlblore 
oktl es willen organiseren lijn daardoor g .. akkelljkor te 
lokaliseren door onze gecomputeriseerde 'overheid'. 
Nu Ik hot toch heb over het moede hoofd: de redaktie van 
AfVAl heeft ook oen gevoelig verlies gel eden: Frod Gerste
ling Is eruit gestapt. We hebbon he~~ er niet toe kunnen 
bewoqon nog stukken In volgondt n...,.rs te schrijven. 
Dit ls oen groot g .. is dur hij v•n ons het boste op de 
hoogte Is •tt het parler.entalro gedoe rondaoo nooolndus
trio on radioaktief ofval OPSlag. liet hen verlinon we 
het laatste redakt ie lid van htt eerste uur (augustus 
1981) Fred bliJft nog wel aktief binnen de PSP. 
In leder geval laat hij bij AFVAl oen lege plek achter 
een plok van initiatief en doorzettlngsvemogen In aktles. 
Ook een plek van chaos en nachte lijke stuktenschrljvorij, 
(no~ j a . snik} hau de jonce 
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AFVAL TEGEN 

Oeze kop stond In het Brabants Dagblad boven eon roto 
met een kort vers lag over de "Afval - akti e" In Oen 
Bosch. 
Onder dit 110tto heeft eon groep v•n ongeveer vijftien 
..,, .. van ttn buisgroep tegen kerngeweld en •l ll to
riSioe uH Mstorda• op vrijdag 19 april 1985 ttn vracht· 
•uto • ladi ng vol afval ( vuilniszakken , puin, onz. ) 
In Oen Bosch op het plein voor het provinciehuls ge
stort, Over het afval werd een spandoek gelegd 110t de 
tekst:'lrabant, hup, In de at0011klup• . Nadat het afval 
uit de vrachtauto was geladen , ~rden binnen en 
hot provlnclohuis pallflotten uitgedeeld. 
Oe .,tlvitlt acllter deze iktle was:- Brabant dreigt 
•toooodllop - balt te wordon nn h.C afval. Oe co.lssio 
LOFRA ( Coertseaa ) heeft eind aaart twaalf plaatsen aan
gowzO<I voor .ogelljk OPShg van radio - aktief afval. 
Van dote twaalr plaatsen liggen er vier in Brabant. 

-Van Agt wil lltt alle 
geweld doordrukkon dat lloerdljk een kemc..,trale krijgt. 
Op deze • •nier wil hiJ het terrtln enigszins winstgevend 
••ken. 

AnJ• 

HA ontzettende rouoo1? 
Oe roden van polltiepesterij Is natuurlijk dat het 
wte r z'"""r wordt on dat de beslissi ng dichterbij k011t Cl1 
die kruisraketten t e plaatsen en ze zijn natuurli Jk bang 
dat er wer een hoop men9en naar de basis komen. 
ee,. aantal vaste toensen zijn er aon toe om verv4ngen te 
worden: de langt strenge winter heeft mensen moe gemaakt 
.., het Is de vraag of ziJ de toekooastlge fl'llstratle door 
polltiegewold het hoofd kun..., bieden. Veel •nun 
will en er gewoon OO<IS ult. Er Is stiiOUlans nodig 
van buHeA, van Mtnsen die er ook Hn poos willen ~omen 
"011en en aktfes beden.kert eA ulhoeren 

• Het Is heel lekker cm In de zomer daar de 
vakantie door te brenren. Op on rondOOl de basis Is er een 
prachti g bosgebied noet vennen waar je in kunt zwemoen 
en prachtige wandelingen houden. 
Togen de sche<10ring kan je ovtral Je bonder opletton 
on ols je langer bliJft •t ten groepJe kan je ztlfs 
Ht1 eigen vrodeuktl okallll' opzetten, 
!~:~!t::!p~!!ls konstant bestookt wordt door 0111lggende 

boa- en bunkervak gaan door I ledere volle m88J\ feest 
vOlle mun 1985: 7 tan. 6 ttllr., 7 mrt., 5 aprll, 4 mol, 3Junl, SI Juli 

:10 aug., :IV MPL. 28 otL, '17 nov. on 21 doe. 
- l ktle kemp --hlgit03332Vea 
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• ~ Atoomvrijstaat In VOll(El 

Atooavrijstaat Is In de jaarve.goderlng van 18 •I j .1. 
bosloten tot oankoop van oen tweede stukje land In 
VOlXEl. Hot landje Is op ongeveer 5 klloeeter van 
do basis gelogen, dus op fietsafst.and. 

Onden.:aand v•'t'hul heef t oiuchlen ntet direkt met kern-
4mt rRie u maken, 1111r I• we kn.ge n het be richt in de post .. 
bua en het teek ont vel t t:r 1el'inA. endt vermaak • 
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Nederland!
kunnen hebben

ide&-voor
het gedaan zou

1evi~~ i~ Nederland. Het ontbreken van een beweging in
Be1g1ë (ln de ruimste linkse, anarchistiese zin van het
woord) maakt de positie van het C.C.C. er niet makke1ij
lijker op (marxisties-1eninisties). Zij hopen dan ook op de
arbeiders alias het proletariaat. alhoewel als er geen be
weging is er ook geen infiltratie kan plaatsvinden door
de staatsdienaren, zoals hier nu op grote schaal gebeurt
Dit is natuurlijk het grote dl1errma, het. C.C.C. hoopt op'
de revolutie van het 'proletariaat I terwijl het helemaal
niet zeker is of er wel zo'n proletariaat in België bestaat~
In Nederland bestaat er.z~ker.niet zoln proletariaat,
d~arom heeft het ook welO1g Zln om met marxisties-leninis~
tlese leuzen boornen te gaan leggen.
Het zou daanom verstandig zijn om hier in Nederland niet
met allerlei politieke of demagogies klinkende volzinnen
een klein groepje te vormen die boomen bij bedrijven laat
ontploffen in de hoop dat de hele goegemeente daardoor
omgeturnd wordt. Ik denk dat het bommen leggen in Neder
land een onderdeel zal moeten zijn van de totale strijd
die z~ch op verschillende niveauls afspeelt. Daarom mag
het nlet gebeuren dat groepjes radika1en akties uitvoe
ren met bomen zonder te putten ui t grote groepen mede
standers die dat ook gedaan zouden kunnen hebben - ik
zou me kunnen Voorstellen dat er mensen zijn die met
explosieven duidelijk willen maken hoe serieus de strijd
tegen atoomenergie en mi li tari sme door veel mensen opge
vat wordt.
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augustus 1982:
paspoortverbranding tij deus
aktieweekeinde tegen de kern
centrales bij DOEL (België)

DeNederlandse regering komt in tijdnood, men probeert met
vooraf grote investeringen te doen voor elkaar te krij
ger! dat allerlei beslissingen erdoor gedrukt worden, m.n.
o.....er kruisraketten en atoomcentrales, daar valt wat aan
te doen. Ook de lange termijndingen zoals bewapenings
industrie valt te beinvloeden: maar dan wel een heel
scala van aktievonnen van petitionement tot explosieven.
Bedenk echter wel: politiemannnen kijken konstant naar
Starsky en Hutch, ze wi 11 en daar maar_ aI te graag op
lijken, aktievoerders moeten daarom niet te veel kijken
naar de Brigade Rosso, de RAF en de C.C.C. om ze na
te doen, want er is geen heroiek te vinden in 1evens-
1ange gevangeni sstraf I de Nederlandse si tuati e is anders.

.."

een goed
hoe iedereen

Belgie:
of:

doden

=angst voor andere groeperingen die via 'legale kanalen'
geen mogelijkheden meer zien om de wassende stroom van
oorlogsvool"'bereidingen tegen te gaan.
Er ~ullen nog wel meer bomakties geweest zijn tegen mili
tansme, kerncentrales, kernwapens en lobbies; het is
misschien goed deze zo veel mogelijk in kaart te brengen.

-
",

C.C.C. in

De bomontploffing op 1 mei waarbij 2 brandweennensen om
kwamen werpt een tragies licht op het aktievoeren met.
explosieven. Je kan het niet afdoen met ideologiese rlm
ram (marxisties-leninisties of terroristies). Het is ge-

~
oon vreselijk. Schuld van de rijkswacht of niet.
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,(,\' '\0.........~ ...~$,"v,,, ,p~ Wat betreft Nederland kennen we ook een traditie van ver..

,.,~~~~\ .." ..'" (.. ' nielakties: bankgebouwen. nasleep van de dumping van ra-
I ~.c1t:,...";\.' .0"\ lP" ~~.. dioaktief afval in 1982. M.n. die dumpingsakties (zie

• I~\\."c, \~ ~~~,\.. .'.'" Afval nr. 11, red.) hadden samen met andere akties (van
#. \t#,J"f'i'~ ~'\. Greenpeace, 50 000 dumpingskranten, red) tot resultaat
~d' .....- fIi~ dat dit meteen ook de laatste dumping van atoomafval in
",,\,' ... zee was •

.... ' Hiennee ben ik dan ook meteen aangeland op het punt van
de Nederlandse situatie: op veel gebieden ontbreekt een
afdoende demokratiese kontrole; Als je alleen maar kijk.t
naar de voldongen feiten politiek bij de aanleg van
rijksweg 27 (kappen van de bomen in Amelisweerd tijdens
het proces dat aangespannen was tegen het kappen), die
procedures inzake het plaatsen van kruisraketten, het
bouwen van nieuwe atoomcentrales, de o"",erkingskontrak
ten. de opslag van radioaktief afval, de overheidsbescher
ming van bedrijven die gif dumpen, lozenJ begraven, in
de lucht blazen enz. Dus de situatie die in Belgi!! be
staat is hier, evenzeer: a-lleen door ontzettend harde
akties zou je hier nog wat aan kunnen veranderen als je
de bevolking niet meekrijgt. In kleine groepjes kan
je inderdaad veel laten exploderen bij instellingen die
geld verdienen aan wapentuig. honger en racisme. Als dit
tenminste gebeurt zonder dat die groepjes zichzelf opbla
zen. Het is namelijk niet eenvoudig om een goed explo
derende bom te vervaardigen alhoewel met een beetje ken
nis van chemie en elektronika wel snel wat in elkaar te
prutsen valt. (Research is niet tegen te houden zegt on
ze minister van den Broek met betrekking tot star'WARS,
dus iedereen die daaraan behoefte heeft moet maar gaan
'experimenterenmet exp10sfemiddelen dat is toch niet te
gen te houden, Vrijheid blijheid, alleen je nachtrust
gaat eraan met om de vijf minuten een zware explosie
in je buurt).
Het in elkaar prutsen van een bom is op zich geen revo
lutionaire bezigheid, het is een bezigheid voor het la
boratorium, een bezigheid van onze tegenstanders dus, je
ge'i'soleerd opstellen ten opzi!chte van de rest van de
bevolking: is dat nou wel zo goed IÎln de Nederlandse
situatie? Het is natuurlijk een keuze: moeite doen om
de chemie en elektronika van een bom te doorgronden versus
het op pad .$Iaan met informatie en argumenten tegen een
bedrijf of instelling om zoveel mogelijk mensen te over
tuigen van de misdadigheid van die toestand. Het is een
keuze om je terug te trekken i neen 1aboratori um waarna
de explosie volgt: in het laboratorium of bij het be
oogde bedrijf. Welke keuze je ook maakt, ik denk dat het
slim is om kontakt te houden met je achterban en die ach
terban zo groot mogel ijk tehouden. Het is de enige mo
gelijkheid om niet ge'rsoleerd te geraken. Die achterban
moet ook zoveel mogelijk kontakt houden met de samen-

BELGIE

c····",-.\;,

Internationaal

Wat betreft deze aanslagen is het niet zo dat deze nou
zo onlogies plotseling uit de lucht komen vallen: de
Belgiese regering regeert al jaren per dekreet, het parle
ment geeft de gehele zeggenschap en het beslissings-
recht uit handen aan het Belgiese kabinet cq. bedrijfs
leven en militarisme. Bovendien is het Be1giese opvoe-

~~n~:~~~t~:tn~ ~~e~~~~ ~~nP~~~~ei ~ n~i j d~i ~~z~~~~~~. d~~~
der ausweis ga je onmiddellijk de cel in tot ze uitge
zocht hebben dat je geen staatsgevaarlijk element bent.
Als je er jong uitziet kom je niet eens een cafê in zon
der aangetoond te hebben dat je boven de 18 bent. Het
sfeertje van repressie en luguber rijkswachtoptreden
overheerst de meeste demonstraties en dat zou best tot
dergelijk C.C.C.-verzet kunnen leiden.

In Be1gi~ zijn vanaf 2 oktober 1984 tot nu 11 bomaanslagen ge
pleegd waarvan er 4 tegen bedrijven gericht waren die mee
doen met het militaire cirkus; 3 waren gericht tegen ide
ologische onderbouwers van het oorlogsdenken: een cen-
trum voor Istrijdbaar l liberalisme-Jean Rey-Paul Heymans
centrum, het secretariaat van de Christelijke Volks Partij
en het verbond voor Belgiese ondernemers. De rest van de
aanslagen was gericht tegen de uitvoerders van het milita
risme: zendmasten in Bierset, Navo-oliepijpleidingen,
Navo-centrum in Zaventem, Navo Assemblee in Brussel en
de Belgiese Rijkswacht.

Het Belgiese bonmenverzet is nogmaals niet uit ,de lucht
komen va11er:. ook internationaal niet; op 14 oktober
1982 was in Canada de Litton-fabriek het doelwit van
een vrachtwagen met 200 kg. springstof. Deze fabriek
vervaardigt o.a.'. computeronderdelen voor kru1sraket
ten. Verder op 23 juni, 20 november en 14 + 19 december
1983 werden resp. aanslagen met bonmen uitgevoerd bij
Litton in Düsseldorf, Honeywe1l Bull in DUsseldorf,
M.A.N. in Hainz en Honeywell in New Vork. Oeze akties
kwamen niet erg groots in de media, waarschijnlijk uit

Op vrij~agmorgen 1? '!lei j.l. wordt in Roden (Drente) de fik e
stoken ln een vestlglng van Ide Oude Delftl Dit bed 0Of 9
~?~p\~lektrOhiese en optiese apparatuur aa~ aller1eilland~~-

lermee un o?r~ogen gesmeerder doen verlopen (o.a. Irak
I!"an, Guatemala, Llbl~, Zuid-Afrika en Pakistan) Het k •
~~~~t~:~:~~;~u;n i~o:;~~rlijk minstens zo belangrijk ~~se~r~~~_
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~... ~ :O.">t:alln het k'der~~~.~:nld~D
~ Multinationals 11, is in de nacht

'j van 30 april op 1 mei door aktie-
i/voerders schade aangericht bij het
,/' . hoofdkantoor van COMPRIMO bv in·

- Amsterdam.

COMPRIMO bv, een dochteronderneming
en samenwerkingsverband van de meer
bekende ondernemingen RSV, SHELL,
Vt:F, SHV en Chemico, 1s als inge
n1eursburo een belangrijk onderdeel
van het Nederlands Nukleair Indus
trièel Komplex.
Do?r het ontwerpen, plannen en bege
1el den van de bouw van kerncentra':
les heeft Comprimo grote bouworders
uit vele landen in de wacht gesleept
VOOr de nederlandse nukleaire
industrie.

Comprimo is ook in Zuid-Afrika aktief. In de 60er ,en 70er
jaren heeft Comprimo samen met andere Nederlandseonderne
mingen (Philips, RSV,VMF) nuk1eaire kennis en apparatuur
geleverd voor een aantal proefreaktoren in Zuid-Afrika.
Bekend is de miljardenorder voor Cömprimo, RSV en Bredero
in 1976 voor de bouw van de Koeberg-centrale in Zuid-Afrika.
Deze order is dankzij de massale protesten van de anti-apart
heidsbeweging en de anti-kernenergiebeweging op het laatste
moment niet doorgegaan. Minder bekend is echter, dat Com
primo en anderen toch via slinkse wegen (buitenlandse
dochterondernemingen) nukleaire kennis en apparatuur le
veren voor deze Zuid Afrikaanse kerncentrale. Mede dankzij
de nukleaire kennis, die Zuid Afrika bij o.a. Comprimo
heeft gekocht, heeft dit land haar eigen kernwapens kunnen
ontwikkelen. Bovendien! participeert Comprimo in het Urenco
projekt in Almelo, waar uranilJl1 uit het door Zuid Afrika
bezette NamibiË!; wordt verrijkt. Dankzij ondernemingen
zoals COOlprimo kan het Zuid Afrikaans.e apartheidsregime
stevig in het zadel blijven zitten.
In Nederland is Comprimo een belangrijke woordvoerder van
de atoomlobby. Hoe sterk deze atoomlobby is, blijkt nu wel
duidelijk. De massale. protesten en akties die er geweest
zijn, het feit dat de grote meerderheid van de bevolking
gMn nieuwe kerncentrales wil, zelfs de door de regering
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zelf georganiseerde zogenaamde IlBrede Maatschappelijke
Diskussiell worden nu volledig genegeerd. Het Nukleair In
dustri~el Komplex dikteert het energiebeleid in Nederland.
Als zij vier nieuwe kerncentrales wil, dan krijgt ze die
ook van de regering. Maar z6 makkelijk zullen ze die
nieuwe kerncentrales niet door onze strot kunnen duwen.
Van Aardenne en het CDA zi jn omkoopbaar. Wi j ni et :::
Met de toezegging van de regering op zak, denkt Comprimo
de miljarden al te horen rinkelen in haar orderportefeuille.
Maar dat is maar schijn, voorlopig zal het alleen maar
glasgerinkel zijn.

Brazili~ verrijkt
zelf uranium

Zoals iedereen weet zijn er relaties tussen Urenco
en Brazi1i~ en wat op het ogenblik nieuw is in Bra"
zil1f!: is dat er grote onderzoeksgroepen bezig zijn o.a.
van de marine met het ontwikkelen van kernonderzee~rs.
Dat is nog nergens in de Néderlandse publiciteit ver
schenen. Je kunt dus wel een verband leggen tussen
uraniumverrijking zoals die in Almelo plaatsvindt
en wat er aan Brazilië geleverd Wordt, want er is
geen enkele waarborg dat het uranium dat aan Brazi-
lH! geleverd wordt niet voor andere doeleinden wordt
gebruikt. In de tweede plaats is er nog een heel gek
facet aan het licht gekomen: Urenco verrijkt ut.anium
met een speciale techniek: met ultracentrifuges.
Wat blijkt nou: Brazili!! heeft een fabriek gebouwd
ook met ultracentrifuges waarin ze uranium verrijken
zodat ze de leveringen van Almelo helemaal niet meer
nodig hebben en dus voor andere doeleinden kunnen
gebruiken.

camiso ballettina
Het is al meer dan een half jaar geleden, dat er iets
van het Comiso Comfté Nederland kon worden vernomen.
Verhuizing van de schrijver ter plaatse was daarvan
een belangrijke oorzaak.
Het bulletin was al geruime tijd de enige aktiviteit
van het Comiso ComiU. Het bleek erg moeilijk om een
wat grotere groep mensen blijvend te interesseren voor
het gebeuren in Italië. en om aktievonnen te bedenken
om in Nederland de solidariteit met Comiso uit te druk
ken. Het aantal lezers van het bulletin bleef- rond de
honderdzestig hangen. Aanvankelijk kwamen er veel gif
ten binnen, maar dat liep later terug, terwijl de kos
ten bleven terugkomen. Dat heeft geleid tot een nega
tief saldo van tweehonderd gulden. Daarom de vraag om
een kleine bijdrage over te maken op prk.5265955 t.n.v.
Camiso Comitê, Jannie Ku1k, Den Haag.
Mensen die graag van de ontwikkelingen op de hoogte
willen blijven in Italië, kunnen terecht bij de werk
groep Internationale kontakten van Vrouwen VOOr Vrede,
p/a Adrienne van Melle-Hennans, Overschiestraat 36, 1062 XE
Amsterdam.
Bij het Com1t~ is de eerste maanden nog materiaal te
bestellen. Oude nummers van het bulltin en de brochure
'Comiso wil niet het Hirosjima van morgen zijn l
De brochure kost 50 (~) cent en de verzendkosten f 1,10
Als je er 15 bestelt kost dat slechts f 4,25 te storten
op bovenstaand gironUlllner.
Een beloofd artikel over een recente reis naar Comiso
is helaas niet uit de pen gerold ondanks herhaald verzoek
van de redaktie van Afval, misschien komt er later in
een. volgend numer nog iets over de laatste ontwikkelin
gen van dit Italiaanse kruisrakettenbolwerk.



KERNAFVAL IN ZEE
Opslag van radioactief afval in de oceaanbodem onderzoeksschip TYDEMAN

WISE

Al enige tijd wordt de mogelijkheid onderzocht hoog~

radioaktief afval, voor een groot deel het zg. kernsplij
tingsafval , op te slaan in de rode diepzee-kleilagen van
de oceaan. Dat de mogelijkheid onderzocht wordt, zal zeker
mede veroorzaakt zijn door het groeiende maatschappelijke

~:~;;ia~~g~~j~~~~~e~~ni ~i ~o~~~~~p~ïs~ig~nV~~~~;kv~~~ de
Stichting Natuur en Milieu is door de wetenschapswinkel
een literatuuronderzoek gedaan om te zien of opslag in de
oceaanbodem een goede moge1; jkheid ; s.
Bij het opslaan van kernsplijtingsafval moet met een aantal
gevaren rekening worden gehouden.Allereerst is het afval
hoog-radioaktief, en bevat het elementen die alfadeeltjes
uitstralen. Dat is een vorm van radioaktieve straling die
vooral gevaarlijk is, omdat de zware alfadeeltjes in het
materiaal er direkt omheen (of dit nu gesteente of mense
lijk weefsel i~) veel stralingsschade kunnen veroorzaken.
Om die reden moet verhinderd worden, dat de elementen,
die deze alfadeeltjes uitstralen in het milieu komen en zo
via drinkwater, lucht of voedsel weer bij de mens,
Nu is bekend dat (radioaktieve) elementen zich kunnen ver
spreiden, via grondwaterstromingen, maar ook op lei gen
krachten I , bijvoorbeeld wanneer er over een bepaalde afstand
een verschil in temperatuur is. Vooral wat dit laatste
betreft is nog slecht bekend, hoe de verschillende ele
menten zich in klei gaan gedragen.
Waarom overweegt men dan toch dit afval op te slaan in de
oceaanbodem 1 Daar zijn de volgende argtinenten voor te
noemen. De rode diepzeeklei is zeer fijnkorrelig en zal de
zich verspreidende radioaktieve elementen gedeeltelijk
aan zich kunnen binden. Verder is er weinig grondwater
stroming in kleilagen, zodat de kans op d1e wijze van ver
spreiding gering is. Tot slot: de kleilaag is erg elastisch
en zal zichzelf weer afsluiten nadat er in geboord is,
of nadat er afval in gedumpt is. Ook politieke argumenten
spelen een rol: er is internationale kontrole mogelijk
en terroristen zouden er niet makkelijk bij kunnen komen.
Bovendien, één van de onderzochte methoden om het afval
in de bodem te krijgen, is die van de vrije val.Hierbij
i s het de bedoel i ng, dat het afval door ei gen gewi cht naar
beneden zinkt (zoln 5 ä 6 km) en zich + 30 meter in de klei
boort. Er worden ook andere methoden onderzocht, maar di t
is wel de goedkoopste.
Men heeft diverse lokaties op het oog die nu onderzocht
wor~en. Van enkele van die geselekteerde geMeden zijn
een aantal van de onderzoeksresultaten al bekend en die
zijn niet allemaal even geruststellend. Zo is er een lo
katie in de Atlantische Oceaan, waar tussen fijnkorrelige
klei ook veel grove, zandige lagen zitten. Zand laat wel
water door en bezit niet dat vemogen elementen aan zich
te binden. Bij een andere lokatie, in de Stille Oceaan,
blijkt niet overal 30 meter klei aanwezig te zijn en hier
en daar steken zelfs harde rotspunten van het gesteente
eronder, door de kl,ei heen. Vooral dit laatste is erg ge
vaarlijk. als men het afval gewoon zou laten vallen. Mocht
er een ongeluk gebeuren, dan is dit op te grote diepte

om er veel aan te kunnen doen. Ook als na opslag zou blijk
en, dat de radioaktieve elementen zich toch gaan versprei
den, zou het door die grote diepte niet mogelijk zijn de
radioaktief besmette bodem af te graven en te verwijderen.
Er zijn nog wel meer problemen bij deze vorm van opslag.
Het belangrijkste is eigenlijk, dat men nog steeds niet
precies weet, wat er allemaal in de klei gaat gebeuren,
wanneer het afval er eenmaal inzit. Zo zijn er naast de
alfa-uitstralende elementen ook elementen die hun radio
aktiviteit binnen heel korte tijd kwijtraken en daar komt
veel wamte bij vrij. Hoe de klei hier precies op reageert
en wat voor invloed dit weer heeft op de verspreiding van
radioaktieve elementen, is niet met zekerheid te zeggen.
Kortom: het is dan wel zo dat de bewuste kleien vergeleken
bi j andere gesteenten goede barrière-kapaci tei ten he,bben.
maar de geselekteerde gebieden blijken niet zo ideaal als
gedacht en bovendien is er nog veel niet precies bekend.
En daarbij is het dan onmogelijk om het afval weer te ver
wijderen, mocht er toch iets fout gaan.
Daarom: als de veiligheidsèisen die tot nu toe gesteld
zijn aan de opslag van hoog-radioaktief afval onvenninderd
van kracht blijven, komt opslag in de oceaanbodem op het
moment zeker niet in aanmerking. Het is dan ook niet te
hopen, dat om politieke of andere, bijvoorbeeld financi
e-e redenen toch voor deze methode van opslag gekozen zou
worden.

Marian Melkert
Johan Venneer
uit : Nieuwsbrief van de \4etenschapswinkel
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Kampeerkaravaan Woensdrecht

Onder het motto "De honden blaffen, maar de karavaan trekt
verder", vertrekken er op zaterdagochtend 1 juni omstreeks
half tien een aantal families en groepjes jongeren naar
Woensdrecht. Dit gebeurt vanaf een nader te bepalen plaats
in Fri es1and.
Het doel is om solidariteit te tonen met de vredesaktivisten
die daar de hele winter onder moeilijke omstandigheden heb
ben gebivakkeerd. Bovendien kunnen we met volle teugen ge
nieten van de vrijheid die de NAVO ons garandeert te hebben.
We willen overnachten bij het vredeskamp of op een andere
geschi kte plaats
Hoe meer mensen er mee gaan, des te groter het succes.
Voor aanmeldingen of inlichtingen:
Atti e Brakenhoff, Bovenweg 51, Oldeberkoop
Tel. 05164 - 763,

Wie weet iets van een Nederlands onderzoeksschip, ge
naamd Tydeman, dat onderzoek gedaan heeft in een zee
trog flabij de Canarische eilanden. DH schip zou rond
juli augustus 1984 gesignaleerd zijn in de haven van
Las Palmas waar een deel van de haven door militairen
werd gevorderd om haven faciliteiten voor dit schip te

, geven. Er deden op dat moment twee verhalen in Las Pal
mas de ronde over het doel van het schip. Het zou de
bedoeling zijn de zeetrog af te zoeken naar eventuele
mogelijkheden om kernafval te dumpen. Of het schip zou
op zoek gaan naar een vergane 1 Russische onderzee~r.

In krantenberichten uit de Canarische eilanden van die
tijd zou de affaire zijn beschreven.
Mocht je iets weten neem dan contact op met
AFVAL. Postbus 1053, 1000 BB, Amsterdam

of
AMOK, Esdoornstraat 14, 3551 AJ Utrecht

030 - 442122

Anarchistisch maandblad De Vrije heeft om het hoofd
financi~el boven water te houden minstens 200 nieuwe
abonnees nodig. Daarom zijn ze een aktie begonnen:
Wie nu een jaarabonnement! 130,- neemt, krijgt daar
bij tegen verzendkosten ( 13,- ) geen theelepeltje,
maar wel het boekje 1 De opstand van Kronstadt l van
Alexander Berkman.
Je moet daarvoor f 33,- ovennaken op giro 869125 tnv
Administratie De Vrije, Amsterdam o.v.v. I abonne
ment + boekje.

HERVATI'ING TRANSPORT VERBRUIKTE BRANDSTOFSTAVEN VAN
CANADA NAAR DE V.S. ONDER PROTEST

De vallende macht uitgebracht door V.D.

Op 29 October 1984 vond er een ernstig ongeluk plaats
in de uraniumverrijkingsfabriek te Pilcaniyeu. in de
zuidelijke Argentijnse provincie Negro. Een technicus
ver1o~r daarbij beide benen. Oe explosie van 1kg UF6
(uran~u~hexafluoride) vond plaats in een gang tussen de
verriJklngsha1 en het analytisch laboratorium en werd
vermoede1i jk veroorzaakt door besmetti ng van olie.
Deze fabriek word beheert door de Comision Nacional
1:Etergia Atornica en valt niet orider toezicht van de

UF6 EXPLOSIE IN ARGENTIJNSE VERRIJKINGSFABRIEK

Voor het eerst sinds drie jaar wordt er weer ra
dioactieve branstof vervoert van Chalk River (Canada)
naar de Savannah River Plant (Amerika) in South Car
olina. De brandstofstaven worden daaropgewerkt waarbij
er Tritium en Plutonium vrijkomt wat gebruikt 'Wordt
voor (Amerikaanse) kernkoppen.

De Canadese Coalitie voor Nucleaire Verantwoorde
lijkheid heeft de Federale en Provinciale besturen op
geroepen om deze zendingen naar de Savannah River
Plant te verbieden omdat ze gebruikt worden voor het
bewapeningsprogramma van het Amerikaanse leger.

Al tientalle jaren verstuurt de AECL verbruikte
brands.tof naar deze opwerkingsfabriek. Dit is al sinds
1955 verboden door het Nucleaire Samenwerkingsverdrag
tussen de V.S. en Canada waarin staat dat er geen Can
adees nucleair materiaal gebruikt mag worden voor mil
itaire doeleinden. De verdragen die Canada met andere
landen heeft gesloten op dit punt worden echter wél
nageleef'd, terwijl deze dezelfde inhoud hebben als het
verdrag met de V.S.
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In in totaal 54 paqina IS (met veel plaatjes) krijgen 13
groepen de gelegenheid iets over zichzelf te vertellen.
Aan bod komen groepen als Is Het Hier Oorlog 1, de basis
groepen tegen kernenergie en mi 1i tari sme • .amok, anti mi 1Ha
ristisch buro IIDe Huiterijll, anarchistisch maandblad IlDe
vrije*. Sabotage groepen en plaatselijk werkende groepen
zijn buiten beschouwing gelaten. Als inleiding is een
stuk van Guus Tenneer geplaatst, dat de geschiedenis van het
anti-militarisme behandelt. .
Er is een groot verschi 1 tussen de diverse groepen:
anarchisten zijn anti-militaristisch als onderdeel van
hun totale levensvisie, een groep als IHHO 1 is slechts
georganiseerd voor êên specifieke aktie. De stukjes zijn
kort. Bovendien zijn zijn wisselend van inhoud en kwaliteit.
Sommige artikelen beschrijven slechts de geschiedenis van
de eigen groep, anderen venrtoorden heel duidelijk waarom
en hoe zij antimilitaristisch zijn. De redaktie van het
boekje (bestaande uit 3 heren) heeft zich niet met de
stijl of de inhoud van de stukjes bemo~id en ze zo
weinig mogelijk bewerkt. Onduidelijk blijft hoe de diverse
groepen benaderd zijn. Een aantal stukken zijn helemaal
niet ondertekend, een aantal zijn uit naam van de groep
ondertekend, en een aantal door één persoon. Een artikel
van één persoon over de basisgroepen of over het VAK,
kan niet pretenderen meer te zijn dan een persoonlijke vi
sie van deze persoon. Overigens blijft het leuk om deze
persoonlijke visie dan te lezen.
Over het geheel genomen geeft het boekje een aardige in
druk van verschill ende anti -mil itari stische groeperingen,
vooral voor. mensen die daarvan nog niet of nauwelijks kennis
hebben genomen. Voor mensen die al aktief zijn op antimi·
litaristisch gebied, ~eeft het weinig nieuwe infonnatie
en ook weinig verdiepll19 van de achterliggende ideeän.

De vallende macht: antimilitarisme na 1984
Verkrijgbaar bij VD postbus 4802, 1009 AV Aldam.
tel. 020-680999.
en bij de linkse boekhandel.

HOREST RECRUITING STATION

Sinds ongeveer 5 jaar valt er een opleving te konstateren
van het antimilitarisme. Misschien onder invloed van de
op handen zijnde plaatsing van nieuwe kernwapens in Neder
land en de onvrede van veel mensen met de brave parlement
aire houding van het IKV, zijn veel mensen aktief geworden
in de strijd tegen het leger. Het verschil met de anti·
,!,ilitaristische. beweging uit het begin van deze eeuw,
1S dat de anti-militaristen zich nu vooral bézig houden
met direkte akties tegen de diverse uitingen van het mili
tarisme. De akties kunnen bestaan uit het blokkeren van
munitie-transporten, het kamperen bij een militaire basis,
maar ook het informeren van mensen over de handel en wandel
van het leger. Er is nauwelijks een overkoepelende organi
satie aan te wijzen in de anti-militaristische hoek. Er
is een skala van (aktie)groepjes ontstaan die los van
elkaar lijken te opereren.Om een aantal van, deze groepen
wa! meer bekendheid te geven. is bij VD (Vereniging Dienst
W81geraars) een boekje uitgekomen, waarin antimilitaristi
sche groepen zich zelf "presenteren".
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b. vestigingen: Het Fokker bedrijf heeft een zestal vesti
gi ngen o~er'! nederl andrIverspreid :
- Schiphol-Oost (Amsterdam), eindmontage-lijn van vlieg
tuigen. elektronika, ruimtevaart.
- Amsterdam-Bullewijk. kantoor.
- Orechtsteden, Papendrecht en Dordrecht. onderdelenpro-
duktie voor vliegtuigen.
- Ypenburg, revisie, reparatie, modificatie van vlieg
tuigen.
- Woensdrecht. onderhoud en reparatie.
- Hoogeveen, schuil kelders (shelters).

c. er werkten in 1983 9400 mensen bij Fokker. (3)
Volgens gegevens uit 1982 werkten 2000 daarvan bij de
militaire produktie. Fokker heeft herhaaldelijk verklaard
dat de militaire produktie slechts 20 tot 30 % van het
totaal uitmaakt. Misschien zelfs 35 %, zo verklaart
Fokker"s hoofd ondernemings ko~unikatie, G.Knook. (4)
Wat militaire en wat civiele produktie bij Fokker is
is altijd onduidelijk geweest. Dat heeft te maken met
de levering van vliegtuigen (F-27 en F-28) die ook
voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden.
Bij militaire orders werkt Fokker nauw samen met andere
nederlandse militaire bedrijven als Old Delft en Hol
landse Signaal en DAF, speciaal om de exportbelangen
veilig te stellen en in het kader van de F-16 produktie.

d. militaire nieuwbouw
Fokker bouwt zelf haast geen gehele wapensystemen. ze
is voornamelijk betrokken bij coprodukties en onderde~

lenproduktie. We vermelden:
-elektroniese en elektriese geleide- systemen voor ra
ketten: de Sea Sparrow, Nike en Hawk. De onlangs door
Nederland aangeschafte Patriot-raket. een luchtverde
digingswapen, vervangt de nukleaire Nike raket: ook
hier neemt Fokker deel in de produk.tie van het elek
troniese geleide materieel voor de grondapparatuur
(een kontrakt ter waarde van f 400 miljoen met de a
merikaa,:!se fabrikant Raytheon; Woensdrecht en Schip
hol) (5). Om deze kompensatieorder voor Fokker te
krijgen moet de nederlandse staat f 61 miljoen toeleg
gen.
~EMP shelters: dit zijn beschermende containers voor
elektroniese apparatuur. In het geval van een atoom
explosie wordt de apparatuur beschermd tegen de gevol
gen van de elektromagnetiese impuls. Gelukkig, al weer
een probleem opgelost voor de militairen. Als wij ka
pot zijn, blijft hun apparatuur nog werken. (Hoogeveen)

-kunststofkomponenten voor vliegtuigen en s-chepen
(beschenni ngskoepel 5 voor radars)

-vli egtuigbouw:
a) de bouw van F-16's in Nederland door d1verse neder
landse bedrijven valt ook onder de kompensatieorders
waarmee de wapenindustrie gestimuleerd wordt. De F~16

koproduktie is in 1976 gestart. Totaal zal invoering
ervan zeker 3.6 miljard gaan kosten (6). Fokker krijgt
65% van de kompensatieopdrachten in Nederland m.b. t.
de F-16 (7). Fokker1s werk aan de F-16 omvat: -eind
montage nederlandse en noorse F-16's (Schiphol en

Ypenburg); -fabrikage van rompmiddenstukken en
vleugelonderdelen (alle vestigingen)
b) mil i tai re vers i es van de F-27 en F-28
F-27 maritime (patrouille op zee); F-27 troopship
(transport); F~27 Sentinel (spionage). Van de F-28
bestaan geen specifieke militaire versies, wel mili~

tair gebruik.
De F-27 en F-28 zijn aan diverse landen met misdadige
regimes geleverd. Bijv. Argentinie, Brazilie. Iran.
Indonesie, Libie, Zaire, alwaar militair gebruik er
van plaats vond. Verscheidene toestellen in Argenti
nie zijn gebruikt voor het ontdoen van politieke
tegens tanders •

-Fokker wi 1 meebouwen aan de ni euwe europese gevechts
helikopter (in het kader van de NAVO) (8)

~. onderhoud en reparati e
Aan de meeste produkten die Fokker maakt, verricht ze
ook onderhoud en reparatie. Ook moderniseert ze de
Hawk-geleide wapensystemen.

3. Konklusie
"'DOörïJëKompensatieorders in het kader van de NAVO
wordt de nederlandse wapenexport bevorderd en raakt
de nederlandse wapenindustrie meer verstrengeld met
de amerikaanse.
Fokker neemt een belangrijke plaats in de nederlandse
wapenindustrie in. Steeds weer toont zij interesse in
het ontwikkelen van en meebouwen aan nieuwe wapensys
temen. Oe kompensatieorders en direkte orders beteke"
nen een di rekte subsidiering van een uiteindelijk
overbodig en misdadig bedrijf. Er is maar éên keuze
voor degenen die een humane wereld willen:
STOP OE WAPENINOUSTRIE, ER VALT NIET MEE TE LEVEN EN
WERKEN.

Noten
TJJKö 's minding the arms business / editor l. Eijkel

kamp. Pax Christi. 1984.
2.Cahiers voor vredes vraagstukken ; no. 23. IKV, 1982. .
3.00 Schoffel: Stop die handel (1983)I1(feb); p.14
4.Campagneblad Pax Christi (1984)3 (juni) I burg
5.Campagneblad Pax Chr1'sti (1985)1l(aprilt~ri1f~~:enbUrg
6.z~e noot 2. . 22;f;'c Rijswijk
7.Zle noot 3. Tl (070)9Q6640
8. Haarlems Dagblad 19-3~1985 . e.
Dit artikel is gebaseerd op diverse kranteartikelen en
brochures, ook van Fokker zelf.

Nederlandse wapenindustrie
en Fokker
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Hieronder willen we enige feiten op een rij zetten over
de nederlandse wapenindustrie en Fokker.
Oe regeringen besteden moedwillig ons geld aan allerlei
vernietigingswapens. Niet alleen' de atoomwapens bedreigen
al het leven. ook zonder deze zijn er al genoeg doden geval
len. Sinds de tweede wereldoorlog, die tientallen miljoe
nen doden opl everde, zi jn alle wapensystemen geperfectio
neerd om hun dodelijk werk nog beter te kunen doen.
Bedenk dat de meeste slachtoffers van welke oorlog dan ook
burgers zullen zijn. Alle slachtoffers zijn te betreuren,
maar wie wordt er nu eigenlijk verdedigd?
Als de wapens hier in Europa geen dood en verderf zaaien,
dan doen ze het elders wel. We verkopen ze aan de derde
wereld. De nederlandse wapenindustrie draagt hier ook haar
steentje aan bij.

L nederlandse militaire industrie.
a. De nederlandse mll1talre 1ndustne is niet groot. Ze

levert slechts 2 % v/h BNP en er werken ongeveer 40.000
mensen, (1) maar er gaan aardige bedragen in om. Ze heeft
twee belangrijke bases:
~ de bestedingen van de nederlandse staat bij haar (een
vonn van subsidiëring). Dit betreft 60 % van alle bestel
lingen (in 1984 f. 2,4 miljard).
- export naar het buitenland; dit is 34 % van de militaire
produktie (= f, 1,2 miljard) in 1984. En het gaat nog
steeds beter met de export.

b. De bedrijven. (2)
1. elektronische en optische industrie:
Hollandse Signaal (aandeel militaire produktie in het
totaal = 90 %).
Va~ de Heem elektroni ka (75 %). drijf Woensdrecbt
Ph11ips telekorrmunikatie (10 X). ~vio\andalaan31 'de-
Philips USFA (80 X). 463\ RP HOOgerneJ.
O'Delft (50 - 60 %). PostbUS 3 W sdrecht
2. vliegtuigbouw: 4630 AA ~~O
Fokker (diverse vestigingen)(25 X). Td, (01646)
Vele andere bedrijven leveren onderdelen.
3. marinebouw:
Van de Giessen Noord, Damen Shipyards, DeSchelde.
4. voertuigen, artillerie.
OAf.
5. munitie:
Eurometaal. De Kruithoorn.

2. FOKKER.
a. histo~ie: Een in 1919 in nederland gesticht bedrijf.

maar 1n 1913 bouwde A.Fokker vliegtuigen in duitsland,
waaronder zeer" suksesvolle fI militaire vliegtuigen.
Ook nadien bouwde Fokker voor de nederlandse luchtmacht.
Na qe tweede wereldoorlog heeft Fokker aan diverse mili
ta i re produkten voor het nederl andse 1eger meegewerkt.
Zoals de F-104 G Starfighter, de Hawker Hunter.
De huidige stand van zaken is ' :

~t'4~\l\

Wt4~\\' ~\ilt "ó.1ec\\\
'\Jee(Ó'il-", ~a~\\
,,';\ ~1Î»A\

-te\, Op 1 mei hebben we met ongeveer 10 mensen een schi 1der
axie bij de Fokker-vestiging in de Bijlmer gevoerd.
Lang hebben mensen van de Amsterdamse bas i sgroepen ge
probeerd van de eerste mei weer een dag van verzet te
maken. Binnen Amsterdam zijn axiegroepen benaderd die
bezig zijn op het gebied van mi 1itari smet (kern)energie.
woningnood. sociale en economische aspecten.
Helaas. door te weinig respons. wat vermoedelijk weer
te maken had met de al geplande anti-multinational dag,
was er van gezamelijk axie-voeren geen sprake.
Wij hebben toen als basisgroepen gekozen voor een rela
tief makkelijke axie bij Fokker. Deze axie bestond uit
het op drie plekken van het gebouw scilderen van leu
zen gericht tegen de oorlogsproduktie. Stencils werden
uitgedeeld in de Metro en omgeving.
De axie is in de opzet geslaagd te noemen, de leuzen
stonden prachtig. Bovendien is dit een begin, we gaan
zeker door met Fokker. het bekend maken van de moorden-
aars praktijken. meerdere en hardere axies.
De axie heeft al met al ook heel wat publiciteit opge
leverd, ondanks dat we er zelf ditmaal bijzonder weinig
aan hadden gedaan: 2 landelijke ochtendbladen, een Ams
terdams stadsblad (huis aan huis) en een lang verhaal op
radio STAD-radio Amsterdam.
Bij de axie zijn 2 mensen opgepakt door twee werknemers
van Hoechst (waar bemoelen zij zich mee?) en uitgeleverd
aan de inmiddels gearriveerde politie. We werden na de
6 uur op het hoofdbllro in verzekerde bewaring gesteld
wegens verniel ing.Hee rlijk en lang geslapen. dat wel.
maar toch vervelend om voor zoiets een nacht te moeten
rrbrommen". Later gehoord dat er nog een zwaai en lawaai
axie was gehouden bij het buro, waarvan we niets gehoord
hebben hal aas. (ik zou de politie dringend willen verz
oeken niet meer van die bandjes met rot-muziek te laten
horen).
Al met al vond ik het een goeie axie, en Fokker (en
Hoechst) zijn zeker nog niet van ons aft

De VN-raad voor Namiblë heeft besloten in Nederland een
proces aan te spannen tegen Urenco in Almelo. waar ura
nium wordt verrijkt. Dit heeft een woordvoerster van
de raad in New Vork vrijdag meegedeeld.
Urenco verrijkt sinds 1980 uranium uit Namibië. aldus
een verklaring van de raad. Het schendt daarmee een de
creet dat onder meer de exploitatie verbiedt van de
grondstoffen van Namibië. zonder toestemming van de raad.
Het proces in Nederland is het eerste dat de raad zal
aanspannen tegen een bedrijf dat dit decreet schendt.

De twee nieuwe centrales die pas zijn opgestart in Zwe
den,Forsmark 3 en Oskarsnamn 3. hebben zulke ernstige
constructiefouten dat het Zweedse Kernenergie Onderzoeks
centrum (S. K. I.) gevraagd heeft ze opnieuw te bouwen
zodat ze tegen een kern - "me ltdown ll bestand zijn.
Beide reaktoren hebben twee construktiefouten van het
zelfde type. Oe eerste ;s vrij eenvoudig en kan tijdens
een onderhoudsbeurt gerepareerd worden tegen relatief
lage kosten (+ 10 miljoen gulden). De tweede construk
t; efout ; s echter van veel ernst; ger omvang en za 1 zo I n
500 miljoen gulden kosten.
Deze twee reaktoren zijn van het type dat Zweden naar
Nederland hoopt uit te voeren.

electriciteit
uit apartheid
Bijna de helft van het uranium dat gebruikt wordt in
Amerikaanse centrales komt uit Namibië, maar liefst la
Am~rikaanse kernenergieconcerns gebruiken uranium uit
ZUld Afrika. Tussen 1981 en 1983 is de aankoop vanuit
Ameri ka met maar 1iefst 350 procent toegenomen.
Zuid-Afrika heeft deze export hard nodig omdat de goud
export sterk is afgenomen en de prijzen zijn gekelderd.
Rona 1d Reagan I s Ameri ka verkoopt ook i n steeds grotere
getale wapens aan Zuid-Afrika. In het eerste kwartaal
van 1984 voor maar liefst 270 miljoen gulden.

proces tegen urenco

WISE

Het Brugs Acticomité voor Kernstop (BAKS) is een kam
pagne begonnen tegen het transport van verbruikte bran
dstof van Doel naar de Cogema opwerkingsfabriek in La
Hague.
Deze transporten vinden gemiddeld twee keer per maand
plaats, waarbij het eerste stuk met de vrachtwagen
gedaan wordt en de rest met de trein. De transporten
vinden al plaats sinds 1977 en zullen volgens het cont
ract tot 1990 doorgaan. Ze worden niet bewaakt en de
plaatsen waar het transport doorkomt zijn niet geinfor
meerd over wat te doen bij calamiteiten.
Het BAKS betwijfelt of de containers wel aan de eisen
voldoen, dit vooral naar aanleiding van de frauduleuze
testen die vorig jaar door de Engelse Electriciteits
maatschappijen zijn gedaan. Kortom, het UF-6 verhaal
krijgt weerklank bij onze zuiderburen.

problemen in nieuwe

zweedse kernreactors

belgiese kampagne tegen
verbruikte brandstof
transporten
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JOHN GARDENER WEER AKTIEF 

John Gar<lene" k001t op ZO mei , eerde" dan veNacht, 
wee" op vri je voeten. In het kade r van het pausbe
zoek aan Be lgfä Is he~~~, met vele anderen, amnestie 
verleend. 
Terwijl hij de gevangenfspoo"t nog niet achter zich 
heeft gelaten, is John zijn komst naar Nederland al 
aan het voorberei den. Hi j zou zich nu vei li~er voe
len en daaroo~ bereid z i jn de felten over zi j n werk 
voo" de AmerHaanse en Nederlandse Inlichtingendienst 
te ve" tellen, Daartoe heeft hij kontakt gezocht 110t 
een aantal personen uit de aktlegroepenwereld, Uit 
de hierbij afgedrukte brief bi i jkt dat hij met deze 
mensen een soort 'meeti ng ' zou wi tlen voorbereiden. 
Op deze bijeenkomst zouden """' dan vragen kunnen 
worden gesteld . 
Over John Wood is vorig jaar omstreeks deze ti jd 
veel gegist en geschreven. Het rapport wat een onder
zooksgroep b i nnenkort zal laten verschijnen is wat 
dat betreft heel interessant. Oe door de nederhnd
se overheid gebruikte infiltrant ( dat is in elk ge
val zeker ) , zal, bij wie dan ook, wel de gelegenheid 
k"i j gen zijn verhaal te doen. Maar hoe je uiteinde
lijk ook over he• denkt, het moet koste wat het kost 
wor'den voorkomen dat hij weer vaste gr·ond onder de 
voeten krijgt bij de vredesbewegi ng. En da"' stuurt 
hij, gezien de brief, op aan. Het ts al onrustbatend 
genoeg dat er i n Oen Maag al enige tijd een groep 
draait, welke hem ~~et open armen za l ontvangen. 
Vorig jaar is hij er in gesloagd om a lOOI wantrouwen 
en verwarring te zaaien, En daar mag hij zeker niet 
weer de kans voor krijgen . 
Al doe ik er" op dit moment drt~k aan ~~~ee; a l dat ge
praat en geschrij f over fnfi I tranten, inl ichtingen
dieosten en andere akthlteiten van het overhe ids· 
apparaa t werkt funest. Het 111aakt anti - militaristi
sche en anti - kernenergiegroepen tot slachtoffer. 
Het werken aan en leven voor een betere wereld maakt 
niet ons, maar de ove.-.he1d tot slachtoffer. 
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llaftoUim.IJIC. 

Aktiegroep N. O. P. maakte voriae 
week de eerste vertrouwelijke 
plannen buit voor de bouw van 
t wee groots opgezette Kernfysische 
Onderzoekscentra 1in Nederland . 

mr- 60)96/2 

vtJTRDWer. J Jk 

Terwijl de nieuwe kemcentra les voor de deur lijken te staan , zijn de hoge heren in ' t genfep a l weer 
druk bezig met de voorbereidi ngen en f inancieringen van twee nieuwe nucleaire projekten. 
Ac"ter gesloten deu,.en is men druk in de weer de enorme h-oeveelheden geld hiervoor , uit allerlei 
fondsen bij e lkaar te sprokkelen of over te hevelen. 

De e1en~ van het Kerngeweld(e-en scheidi ng tussen civiele en mi li taire onderzoeks- en toepassings
mogel ijkheden is natuurlijk niet te trekken) bli j kt oltijd weer op twee geheide pijlers te berusten. 
... De Theorie ; •de Know How"'(Universiteften en nucleai re onderzoekslaborato·tia) 
- Oe Praktijk : de Kerncentrale en de Atoonmom. 
Oe theorie bedenkt en schept voorwaarden voo.-. de praktijk. Oe praktijk verschaft de resultaten 
(en een hoop e Tende) en schept op haar beurt weer voorwa~rden voor nieuwe theorfe(know how) 
Beiden houden e lkaar krampachtig in stand. Dit bleek nog niet zo lang geleden weer bij de verken· 
ningsprocedure voor de nieuwe kerncentrales . De Nederlandse KnowHow op het gebied van de kernener
gie dreigde verloren te gaan (,.wij raken internationaal gezien achterop") Daarom dus 111aar snel kern· 
centrales fn de wei : de theorie en de praktijk van de selffvt fflling prophecy, 
Het gaat nu eens niet om de presentatie van ni~tuwe ~eri ngsp1annen. maar de initiatieven komen van 
onderaf en wer<len bedacht door de al bestaande nederl~ndse onderzoeksi nstellingen, zo~ls F.O.M .. Oe 
macht zi t niet achter de tafel s van de regering of het p~rl..,.,.nt, wie dat nog steeds geloven wil, 
maar verscholen achter de deuren v~n het 1nst1tuut:Kennis blijft macht, zeker in de kernfyslco . 

Oe Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Matede (F,O.H,) • erd di rek t na de oorlog opgericht door 
de Nederlandse Staat en een aantal professoren, Het wordt gefi nancieerd door het Mi nisterie van 
Onderwijs en Wetenschappen, het Mln, van Economische Zaken en Ph i lips en susfdfeert zelf weer andere 
onderzoeksinstellingen zoals het Nationaa l Instituut voor Kernfysica en Hoge Energie Fysica, kortweg 
NIKHEF geheten. In dit Instituut in Amsterdam-Oost schijnen al jaren lang uiterst dubieuze experimen
ten plaa ts t e vi nden, maar niemand weet er het f1jne van.(Vroeger heette het !.K.O . , een stichting 
waari n leden van FtJ4, de Gemaente Anlsterda111 en Phflips zitti ng hadden en waar K1stem~ker, de grootvader 
van de Ul tracentrifuge de scepter zwa~ide). Hu bliJkt dat FOM naast onderzoek ook zelfs tandig plannen 
onwf kkelt. 
Voor het onderzoek naar Kernfysico (Kernenergie maar ook onderzoek voor industrie en militarisme) wordt 
tegenwoordig weer grof geld vrl jg...aakt.Er staat blijkbaar weer van alles te gebeuren, Oe kerncentrales 
staan er nog niet maar de know how wordt alvast goed bedeeld. Oe plannen worden gesmOi!d en FOM is tevre
den, zo bl t jkt uit hun vertrouweli j ke stukken. 

OnJ .tn&" djn In het lAS 19Ss-1989 dl!· d~f 
einS. ter Deeta~ft beleend &•~· De fy,tu_ ....;;;.;.6óo-.·.~& 
"·" r.ot tevt:'cdeaheid ua •~a •• 

Hear êcht gelukkig is FOM ook weer ni et, want de plannen die FOM semen met de Hede.-l~nde Organisatie 
van lui ver Wetenschap po 1i j k Onderzoek ( Z. W.O.) ,..akten ,bli j ken in de nieuwe f i nancleri ngsregell ngen 
door de mi nister niet dirkt te wor<len overgenomen. Z.W.O. is In 1g50 opgericht om he t unfversftaj r · 
onderzoek op het gebied van de kernfysi c~ en het onderzoek in het bedrijfsleven op dit gebied te kombi
neren. z.w.o. s taat onder direkte invloeden van de H.A.V.O en ook het Ultracentrffugep'"ces (verrijking 
o. a . voor etoomwapens) wordt door deze organisatie verder ontwikkeld . OoarON ziet ook Z.W.J de nieuwe 
plannen wel zitten Eên v~n de plannen w~s nameli j k om binnen het HIKHEF uit te brei den. Er wor<lt ge.. 
sproken over het "Update MEA-projekt. Een plan voor een z.ogenaamde Pulst""kker (wat dit preefes is wor<lt 
uit !e stukken niet dui delijk) - . . 

. . . ~1:'' ~ f' • ~. ~ • . .. 

. ~~~?:·: .. ._ 
Op Ha 

da voot:'etellen •an POH en ZUO nlet ~--~ 
fl nAnclerlnauche.a 'lOOt:' deze P.e-l'~-~ 

in h~t IAS d\llt een latere .enrec-eaá 
va ll•v•ar niet ult. !&&l' &eeft ~~ 
c!~t Uj>date KEA tn het w 1946-:i·m ·,...i 

.. ~~:r:~:- , 
o • • io f 0 

Ook op de enorme bedragen geld voor 
onderzoek op Kernfysisch gebied heeft 
FtJ4 krîtfek : he t is nîet genoeg 

Oe mini st<!r blijkt van zi ns een·~~n 
centrtn opzet" te rea 1 iseren . maar 
daar is ftJ4 het hel .. aal niet 11ee eens. 
Dit dient voorkomen te wor<len, vfndt FOK 

FOH dient er op dit IIIOitlent •or1~us aee rekenfn& l~e houdfi n da E de 
ke.rn!y1:tea de koeende jaren utt t At. .. tt(ddelctn nl et oee\· dan tU 44 S 
(1n guldens V3n de be:grottngcjaren) ul o ntvan&en. Oe oJ.nhte r h~eft 
die KJ U . ft toegedachr aan het KVI. l}(j vraag t,g nu. op velke v! jr.e 
FOH %0\lel intern als ext etn dten 

Voorko•en moet voeden dat tl!lp} t el et: v o rdt ge kor. en voot· een één-
c ent runloOpzee va11 de l'\ed$ tlandtc lter-otydca. Dn t. lOt• l n ~tr tjd djn 
met hM r'OM•bdei d d-e l n dezen k rach t! votdt ondersteund door Z\10 

FOM wil dus 2 centra en traçht dit te bereiken door lobby bij de ·voorzitter van de Werkgemeenshap voor 
Kernfysica, want deze Werkgemeenschap is bltjkbaar tegelijkertijd het advfesorgaan bij de minister, van 
daar de brief aan de voorzitter von de Werkg-enschap voor een plan dat progrannati sch voldoende "uit
dagend" dient te zijn en dat. zo vindt FOM, v66r oktober 1985 op de tafel van de 111fnister moet liggen. 

Het advies orgaan voor de minister 
lijkt fn ledergevol voor ol le reden 
vatbaa.-.. 

Teneinde de. realisering van t:er ( .. t vee centra ä) FO~-beldd verdec 
voor te bereidtn vnagt het Ui t."•oe re nd Bes tuur uw wol':C&onaeensc:hav. 
~ls t.lj uttu tk 'IJ•l ad,•tesoreaan 'W'OOr de kernfysJeabeoefcnfng, oa 
.\ (erover spo-edig :~dvJe$ ui t t e brenge:1 tn de vore van ee..n plAn . dat 
prograllllUtisch voldoende uitd380:td l s en dat Clnane t cel l'eali seerbaar 
moet zljn. 

:~h . t ... c d ts ..;u s : e s t.,"'t de ~ ens o ... In ;,eder and t .. ee goed ge~ 1 
t)t' t .. -:fe '.cer-qf ··sisc.,l! c-•nt ra voor onde r ::oC"S:- en opleid lngu.ctL·.:ttel t en 
te l•ebben •~!.e -·at \.l'etens;;hi'!PPel fjke orH!ntatJe tetr..,ft c.OftJ).te:!entatr 

~~~a . ~·:~r ~.· · :61 r;:!• ~o:~~~:~~a~.~., ~"~:e.:::~:~t form:~t~:~J,.•tten bij 

Ket gaat hierb ij 0111 Z projekten waarvoor meer financiele •fddelen nodig zijn, 
1. Het 600 lleV Sec-projekt. Een cyclotron (deeltjesversneller) voor het Kernfysich Versneller Instituut 

(K,Y.I. ) op het Universiteitscamplex Paddepoel in Groningen. 
2. Oe Pulstrekker Update MEA voor NIKHEF in ...,.terdam, 
Er 1110et druk wor<len geschrapt , maar blijkbaar fs de cyclotron al toegezegd • 

lot en met 1994 krijgen ze dus 60 01iljoen los 
van de ntfnister voor investeringen in deze 
projekten, ma~r de projekten zelf blij ken 
duurder uitte vallen(tesamen 63 ,g 11fljoen 
fn 1984).FOM zoekt naar gaten. 
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.. 1i~.~D2.!.E!•!!~~.!'_l!l.S.~!~ .!~nan~:!.'2&_\·~n de t~o,~ee p:-ojeet en 
Volgens de hutdîge lnzlchten bes.taoat do dekking van de t vee projecten 
vit de volaenJe dee lbednge n: 
1. M/ U,8, beschik.b••r !n de in l•tt JAS genoea»de cem.ljnen Sn 

gulden~: van het desbetreffende. ,!attr. t er nalitertns van het KVJ
p l an. 

2 . &en k drag va.n Hf \, S per jaar 1 ln .sutclel'\s van het de• lretreChnde 
per ; vetk bedra& ook t-~el htt "vuc.rteht~ voor de t:-fntt l t u t en 
v.cd genoeR. 



PEER

De onkosten van het weekend bedragen fl 5. - per persoon
j10.- voor wie dat niet kan betalen en m~er voor wie
ruim bij kas zit. Voor 117,- kun je twee dagen eten,
koffie en thee krijgen van Rampenplan. (1'Illeen _zondag
110.-, alleen maandag f1.-).
s' Gravendee1 i s met de bus berei kbaar vanaf station
Oorclrecht, de bus rijdt echter nogal sporadisch en
daarom wordt er voor een eigen pendeldienst gezorgd.

Dit zijn in het kort de vier onderwerpen waarover in
ieder geval op het pinksterkamp gepraat gaat worden.
Bovenstaande zijn steeds korte uittreksels van de voor
stellen en de motivaties. De gehele teksten zijn ver
werkt in een brochure die te bestellen is bij het
Landelijk Platform tegen Kernenergie. Ook zijn de bro
chures op het tentenkamp zelf te koop.
Tot slot wil ik voor alle duidelijkheid nog even stel
le;} dat deze stukken en voorstellen van het LPTK af
komstig zijn. dat AFVAL ze slechts doorgeeft en niet
verantwoordelijk is voor de inhoud.

Een onderzoek van het Amerikaans Natuurkundig Gezel
schap (A.P.S.), naar de hoeveelheid straling in de om
geving van een ernstig nucleair ongeval, heeft de- nu
cleaire industrie en leden van de Nuclear Regulatory
Commision (N.R.C.) geschokt.
Het APS onderzoek concludeerde dat er niet genoeg ken
n'is is omtrent de aard van radioaktiviteitsuitstoot bij
mogelijke ongelukken, om de veiligheidsvoorschriften
bij kerncentrales te verlichten.
Industrie en NRC beambten hadden gehoopt dat het onder
zoek zou aantonen dat de huidige voorschriften overdre
ven zijn en een aanzet zou geven om de evacuatiezones
rond kerncentrales terug te brengen van 10 mijl tot 2
mijl in de omtrek. Dit zou veel goedkoper en bovendien
uitvoerbaar zijn.
De industrie had tevens gehoopt dat het onderzoek zou
aantonen dat centrales in het vervolg nabij bevolkings
centra geplaatst kunnen worden en dat de vereiste ver
zekeri ngspremi es tegen ongelukken, verlaagd kunnen wor
den.
De resultaten en conclusies van het APS onderzoek staan
niet in het wise - bulletine vermeld, maar- kopieën van
de persverklaring incl. samenvatting zijn verkrijgbaar
bij WISE Amsterdam.

nederlands parlement
debatteert over
superphenix plutonium
De hoop dat het Parlement het gebruik van Nederlands
plutonium voor kernwapens zou verbieden is vervlogen
nu er een motje is afgewezen die het gebruik van Neder
lands plutonium in de Super-Phenix zou verbieden.
Minister van den Broek zei in antwoord op kamervragen
dat er geen garantie kon worden gegeven over de bestem
ming van het plutonium uit de Super-Phenix. Er zijn
echter signalen die er op wijzen dat Frankrijk dit
Plutonium gaat gebruiken _voor haar neutronenbommen
(mits deze in productie komen).
De Super-Phenix is een snelle kweekreactor in aanbouw
bij Lyon in Zuid-Frankrijk. het is een gezamelijk proj-:
ect van Frankrijk, Italie. Duitsland. Belgie. Nederland
en Engeland. Alle deelnemende landen hebben plutonium
geleverd voor de eerste kern van de Super-Pheni.x.
Qlit Plutonium in de kern zal onsplijtbaar uranium best...
ralen waaruit dan weer nieuw Plutonium zal ontstaan.
Vandaar de naam kweekreactor. Het lInieuwe" plutonium is
zeer gesch-ikt om in wapens te gebruiken en de Fransen
hebben ook niet toegezegd om dit plutonium niet te geb
ruiken in hun wapenarsenaal.
Tot nu toe heeft nog geen enkel deelnemend land toege
zegd om te verbieden dat het in de Super-Phenix gepro
duceerde plutonium niet in wapens gebruikt zal worden.
Dit is in strijd met de geest van het Non-Proliferatie
Verdrag.

besmettingsonderzoek
shokeert industrie

te s'Gravendeel

4. Landelijke kampagne 1r stop Atoomafval ll

Terwijl het afval-probleem altijd een belangrijk arg
ument tegen kernenergie is geweest. is het afvalprob
leem in landelijke axies eigenlijk altijd wat onderge
waardeerd. Hierin wi llen wij verandering brengen en we
doen voorstellen voor een landelijke aanpak.
Op landelijk nivo hebben we steeds meer de grip verlo
ren op het energiebeleid. en kon de ene plek tegen de
andere uitgespeeld worden. Alhoewel er prima -axies teg
en de opslag van radioactief afval plaatsvonden,
zoals in Velsen. slaagde Winsemius toch in zijn opzet
en werd Zijpe bereid gevonden dit spul op te slaan.
Om nu te voorkomen dat één zwakke schakel het resul
taat van al je axies bepaalt is het absoluut noodzake
lijk dat er op landelijk nivo ondersteuning en coördin
atie plaatsvindt. Ondersteuning om de zwakke schakels
weg te werken en coördinatie om naast plaatselijke
axies ook landelijk een vuist te kunnen maken.
Aktie-voorste1
1. Akties tegen Interim-opslag en definitieve opslag
moeten hoge _prioritei t kri jgen.
2. Akties moeten landelijk ondersteund en gekoördineerd
worden,
3. Nadruk moet liggen op het mobiliseren van de plaats-·
elijke bevolking in de 12 genoemde plaatsen en de om
geving hiervan.
4. Vertrouw niet al leen op aktiviteiten van gemeente
raden, B&W, etc .• maar vorm nu al een eigen tegenmacht.
S. Naast de 12 genoemde plaatsen moeten er ook elders
in het land axies plaatsvinden, enerzijds ter onderst
euning van de axies in de afvalplaatsen. maar ook om
aan te geven dat het probleem van opslag van radioact
ief afval geen plaatselijk probleem is, maar een onder
deel van de landelijke strijd tegen kernenergie.

vier andere akties (mede) worden gefinancierd: A!<ties
tegen Interimopslag, Akties rond de PKB. een kampagne
in de verkiezingsstrijd en de atoomstroomaxies.
3. Weiger Atoomstroom
De tweede dag van het kamp willen wij gebruiken Voor
een stoomkursus IIgi rob1auwguerilla ll

• Met voorbeelden
~an de succesvolle aXie~ in Nederland, Duit.sland en
ngeland. Met een overz1cht van de juridische aspecten

van het weigeren. Met praten over vragen: Wat te doen
met provincies en steden (Aldam) waar de electriciteit
sbedrijven zich tegen kernenerClie uitspreken. hOE: :;tel
je je op ten opzichte van administratief personeel van
een electriciteitsbedrijf; doorpraten over afstemming
op andere axies; AKB-axies; de BWD/betaal niet mee ax
ies, etc.
~1ischien kunnen we al wat vertellen over de dag van de
burgerlijjke verantwoordelijkheid. die mogelijk georg
aniseerd gaat worden in samenwerking met vredesactivis
ten, konsumentenboycotgroepen. soci Cl le verdedi gi ng men
sen etcetera.

me;
Vanuit het landelijk platform tegen kernenergie wordt
er op 26 en 27 me; een zgn. werkweekerid georganiseerd
tegen de nieuwe kerncentrales en de opslag van radio
actief afval. Er zal dan gepraat worden over de te vol
gen axie-strategie.
Daarvoor zijn 4 ideeen nader uitgewerkt. Op het werk
weekend wordt bekeken of er voldoende draagvlak voor
deze en andere plannen bestaat en al de plannen worden
dan verder uitgewerkt. Verder ;s er een feest. een aan
tal workshops over alternatieve energievoorziening, de
succevolle strijd van de Deense AKB.
Iets over de vier voorstellen die op "tafel liggen"

1. Wat doen we met de planologische kernbeslissing?
Een van de di ogen di e gaan gebeuren a1s VVD en CDA ak
koord gaan met het bouwbesluit van de regering is. dat
de regering een advies gaat vragen aan de RARO ( raad van
advies voor de ruimtelijke ordening) Dit advies gaat
over de meest geschikte vestigingsplaats uit de al eer
der voorlopig aangewezenen. Aan dit advies van de RARO
is een inspraakprocedure vastgeplakt. Advies plus insp
raak heten samen een PKB (planologische kernbeslissing)
De inspraak bestaat uit een aantal schriftelijke ron-
den en een aantal hoorzittingen. De procedure begint pas
als de Tweede Kamer ja heeft gezegd tegen de kernener
gieplannen. Dat zal dus waarschijnlijk in de vakantie
zijn.
Voorstel van het Landelijk Platform Tegen Kernenergie:
De PKB-procedure gebrl1i ken om er een bezwaarschri ften
campagne aan te verbinden. -Dft kan een aangrijpings
punt zijn om mensen -deels opnieuw- te betrekken bij de
anti-kernenergie strijd. Een voor de hand liggend plan
is om een algemeen bezwaarschrift op te stellen en dit
in zoveelmogelijkvoud aan de RARO aan te bieden.
Zo I 1'1 bezwaarschrift bevat dan algemene bezwaren tegen
kernenergie. kritiek op de beperktheid van de PKB, en
meer toegespitste kritiek op de in de PKB gehanteerde
criteria en. normen. Deze campagne kan goed gevoerd
worden in de mogelijke vestigingsplaatsen en wijde om
geving. Als hoogtepunt van zoln kampagne ligt het voor
de hand de PKRinspraakavond uit te kiezen waar dan een
massaa1 NEE -tegén kernenergie moet kli nken.
2. Een andere regering._••••••••••..••
Van de huidige regering heeft de AKB niets te verwach
ten. Je kunt hieruit de conclusie trekken, dat je je
dan maar volledig af moet wenden van het parlement. Je
kunt er ook voor kiezen om in een dergelijke situatie
regering en parlement juist niet de tug toe te ker~n.

maar ze aan te pakken op een slim moment, wanneer Je ze
een nederlaag kunt bezorgen, nl. de verkiezingen. Het
LPTK kiest mede voor deze laatste weg: voor een campagne
in de verkiezingsstrijd. Behalve een ander kabinet
heeft de campagne nog een tweede belangrijk politiek
doel: een aanscherping van de standpunten van de pol
itieke partijen.
Samenwerking met de vredesbeweging
Het ligt voor de hand om als AKB te streven naar een
vorm van samenwerking met de vredesbeweging. in ieder
geval op het punt van de democratie, gezien het feit
do:lt zij zich 'in een vergehjkbare situatie bevinden.
Het platform kiest in meerderheid niet voor een nog
breder samenwerkingsverband met bv. de vakbond op het
gebied van de sociaal-economische strijd.
Redenen hiervoor zijn dat de linken moeilijker te leggen
zijn, dat de sociaal-economische problematiek sowieso
al centraal staan in de verkjezingen. en dat het 01'1-:

democratische karakter van de regering makkelijker aan
te tonen is in het kader van de vredes en anti-kernene
rgi estri jd.
Kettingaktie tegen kernreaktie
Tot slot: hoe gaat zo'n kampagne eruit zien? We denken
aan iets à la volkspetitionnement: een breed opgezette
eigen kampagne, voorafgaand aan de verkiezingen, waar
van het steunbiljet een logies gevolg is. Basis van de
kampagne uit de AKB moet de door MIlieudefensie gesta
rte kettingbrief: Ifkett i ngaktie tegen kernreaktie" wor
den. Zo mogelijk krijgt hij na de vakantie een nieuwe
impuls via de verspreiding langs andere adressenbesta
nden. De kampagne zal worden afgesloten met een manife
statie. Met het verdiende geld kunnen in ieder geval
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• Een uitdagend plan dus~ fi'nancteel moet er nog het êên en ander gesjoemeld worden om het er voor de
mtnister aantrekkelijk uit te laten zien(als·het maar lijkt alsof het realisserbaar is) want als de
mini'ster eenmaal om is, dan komt het geld vanzelf wel weer terug in de vorm van een latere LA.S,

(.subsidie), maar

En omdat de Universiteit van Groningen en de F.O.M. een deal hebben
gesloten kan de Universiteit misschien ook nog wat geld overhevelen.

LAAT HET ZOVER NIET KOMEN.
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heL
Het lijdt geen twijfel dat een bijdrage van de Rijksoverheid. middels
een l~ter JA5 alleen zal vorden verleend wanneer gewezen kan worden
op de grootst ~gelijke inspanning om uit andere en vooral "eigen"
bron het resterende noodukelljke bedrag vrij te maken.

f Grootse planneA en een hoop gesjoemel met belastinggeld om de plannen
"""",,"'o"'.""ö"'''o'''''.''"'''d.:"."'W"'e"'r.\."'-,"':.e"'me:::e"n"'.'",::"""'0""'''.0","'.v"'u"'1'd'"g:"":n:"."'t"'e-.:::."."'n~o~e"'1~ke:-::""'. n""'h"',,"',-+!aantrekke1iJ ker te make~~'_ .

xploitatie,AJ,;eien naar tnve.;teringen ,:~nnen '-'~'l·'i·en ;",_~>_-:,.";>I " ,Bovenstaande mag ~uidellJk genoeg zljn: achter gesloten deuren worden
i:'l het den~~haat eerste-Beldslrooml'liddelen in het le· er al heel veel nleuwe plannen bedacht v~or het opzetten vaneen Neder~

etre1:':en. ,;aaT'èij dient u zid, er dan ';el "-3n le ~;e~.,,"ell "aq,;,' ~~~~~eteK:~nrd(:~si~~)~~cehttzwaalarninternatl0naalmee ;,ekening 2ehoud~n
at 7.uL.e biidra!"'eo tol de rcU_e nogélf. ;k\-,eden ;;eheren. • g 0 g geleden moest de know_ hOW' nog ln

.... _I stand wor~en gehouden e~ moesten er kerncentrales bij. Ze zijn er intus
TèV('I}.,> dieat l"len dch t(> realifier(;l1. dar. sen nog nlet, .maar er l~ggen plannen voor verdere uitbreiding van een

• r wordt ook gedacht aan het geld, dat de het KVI een join::-'li'mt:Ul\.~ is v,~n FOM eil RUG. r~en r<:'ddJ.jke bijdni.::;a onderzoeksgebled. dat met alleen voor de kernenergie maar ook voor de
Universiteiten krijgen VOOr onderzoek(en in de extra exploitatie van RUG-;o:ijtl.e, b:! jYool"bDeld 50X. l:loet tn d.! daaraan gekoppelde) militai·re toepasstngen open ltgt.

ie wee~ partner zijn van de onderzoeks.. lDogel1jkh€'àenku!1nen beharen. Terwijl men zich druk maakt over nieuwe -kerncentrales slui t eeR Paard
inste!llngen van .fOM) over te hevelen en Ook. is het mogf!uJ~ van Troje via de achterdeur naar binnen. p
beschl kbaar te maken VOOl' de POM plannen ClO!U ,,:eJr;elt'" vai\ bijt e:.;.p16itati.0-..:H:cres ''',', :'.~t KV ( t:c le.'\I~f"c.n i 't do

'JOl:!;; ...-all personeelsplaatsen.

• en beetje schuiven dus met lletgen
iddelen'l(het geld wat ze al gewend zijn
e kri-jgen voor onderzoek)

Het N.O.P.

Maar de diverse tekorten mogen
ook in natura worden aangevuld
zo blijkt uit de FOM stukken.

Er~rt verrl- :.(~ ~,;(,[;,,JIJ:::l('tè. dia cN.'o;:pocht jif'nt te ...·or~kn 1_s in
hoe.verre tedmici V.:'.;l bo\·eL\&c'-'()~i'"_d,)· instellin~el\ ::!n' if1stltuten
inee!>dli'.kcld kunndll ~'o("è(':[j t;(j ·,r('l"k~'-::2Tlhléd'·,11 voor cl-- i'rcjecterl., dtc
vol rens dl"- huidige plannen zouden vont.:!n u:l.tbest.e""è, bIj de lndu~tl'ie

of bij Fr;tnsé. o\ierheid~13hot.'jt(:.,:·ie.

Het is van het grootste belangda~,fOM Z~I'O op korte termiju n<:ar
de minister gaan met een ~ccletai.lle~T.d to lvlan vcor de kernfvrdCI"!
n'\t beho"!ft geen hcto?g. .
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ANTIMILITARISTIESE DAGEN
leger te bestrijden ontlenen aan het uitgesproken seksis
tiese karakter ervan. Van andere kanten kwam daar tegen
over de vraag of dit se,ksisme voor het leger zelf uitein
delijk van levensbelang is. of het haar in een uitzon
deringspositie gaat plaatsen. Het leger is niet het totale
militarisme, een vrouwvriendelijker leger is daarom niet
doorslaggevend of fnuikend. We ontkomen er niet aan de
anti-feministiese ideologie op haar totale sociale basis
te onderzoeken. in plaats van haar alleen op het leger
te betrekken. Maar dan is een beperking tot ideologie
niet meer te rechtvaardigen en een meer histories precieze
benadering van het onderwerp'vrouwen en militarisme'nood
zakelijk.

permanent verzet
Veel nieuwe verklaringen, zoals boven besproken, gaan vaak
niet meer in op de vraag waarom er gemanipuleerd wordt en
in wiens belang dat is. Het proces van disciplinering is
al fascinerend genoeg. In welke maatschappij het verzet
dan plaatsvindt. het is een gevecht tegen schilllllige. onken
bare vijanden, zonder duidelijke doelen. Dit is, wat ge
chargeerd, een konklusie die je zou kunnen trekken uit de
inleidende tekst van de brochure, geschreven door enige
organisatoren. Daarin wordt ingegaan op de verschillen tus
sen de oude linkse, socialistiese beweging en de huidige
'tegenbeweging'. degenen die buiten het huidige sociaal 
liberale kompromis vallen. Het is zonder twijfel een inte
ressant stuk. Er wordt in betoogd dat oud links een geloof
in de toekomst had: tijdens en na de revolutie zou een
nieuwe maatschappij en een nieuwe mens gekreeärd worden.
de tegenstelling tussen de individuele en de gemeenschap
zou worden opgeheven. Verschi11ende ervaringen hebben het
geloof in deze socialistiese utopie geschokt:door ()IIIrj'ente
lingen in de produktieverhoudingen verdwijnen niet per
definitie de onderdruk.king, de disciplinering.
Oe tegenbeweging, zo stellen de inleidersters. is de eigen
levenssituatie als uitgangspunt voor handelen gaan nemen
('de utopie gaan leven') en niet meer een of andere ideo
logie. of het streven naar een ideale maatschappij.
Vanuit dit uitgangspunt worden de meer massale. radikale
anti-kernwapenakties bekritiseerd (Woensdrecht-b lokkades ).
Die zouden te politiek. op resultaat gericht. zijn. Het
is de vraag waarom je kernwapens niet als deel van je
eigen levenssituatie zou mogen zien. Het idee van het
voortdurend verzet is vooral op de kraakbeweging gebaseerd.
Zij is echter ook niet uit de tegenspraak gekomen tussen
realisering van direkt eigenbelang en totaal maatschappe
lijk verzet.
Ook de mensen uit de AKB zijn vaak gericht geweest op
konkrete resultaten. die op het politieke nivo tot uiting
komen; niettemin hanteren zij ook de oude linkse schema's
niet meer: basisgroepen negeren de maatschappelijke kon-

anti-fascisme
anti-militarisme

sensus, maar niet alleen cmdat we dat zelf zo leuk vinden.
We hebben te maken met een staatsapparaat en het blijft
interessant te weten waar de spanningen daarin zitten.
Ik heb de indruk dat de werkgroepen waarin het aktievoeren
centraal stond (in Nederland), weinig nieuwe inzichten op
leverden. De verschillen tussen de diverse groepen kwamen
nog eens naar voren. We Zijn nog steeds niet in staat op
een zinnige manier over verschillende akties te diskussie
ren.
Dat blijkt ook uit het feit dat er nauwelijks verbanden
zijn gelegd tussen teorie en aktiestrategie.
Hoe diverse groepen zinvol kunnen samenwerken zien velen
(nog) niet. Een strategie is niet zo maar te ontwerpen,
maar vormen van samenwerking zoeken is toch wel noodzakelijk.
Een minimale vorm van overleg die akties iets minder inci·
denteel kan maken, was in de evaluatiegroep nog geen haal
bare kaart. We kunnen ons dus alleen maar op konkrete ob
jekten in bepaalde regio's richten en daarvoor steun zoeken.
Over de voortzetting van de Antimilitaristiese dagen was
men het wel eens. Een herhaling van zoiets als in Nijmegen
over een jaar zit er zeker in. r~aar ook is het mogelijk.
dat er op kortere termijn een diskussieweekend komt (in
Amsterdam?) met een of twee onderwerpen.

Henk

Een van de onderwerpen waarop nader werd ingegaan tijdens
de antimilitaristiese dagen was het ·verband tussen fascis
me en militarisme en de ·(on)mogelijkheid om de strijd er
tegen te kOlllbi neren.
Vragen als: is het een verlengde. een gevolg of oorzaak
van het ander. kan er samengewerkt worden op die twee
fronten. hoe ;s dat in het verleden gegaan etc•• kwamen
aan bod,in de inleiding en de diskussie in de werkgroep,
In de inleiding van Hann Dane. die hierover een studie
gemaakt heeft en een publikatie gericht op/voor middel
bare scholieren. werden de volgende vragen centraal ge
steld:
1. welke verbanden zijn er te leggen tussen de ideologie
en die ten grondslag liggen aan militarisme en fascisme.
2. versterkt het militarisme, het militaristies denken.
de fascistoide tendenzen. of is het omgekeerd?
3. is juist het ingebakken fascisties denken een voedings
bodem en bestaansvoorwaarde voor militarisme?
4. wat voor samenwerkingsmogelijkheden zijn er voor de
antimilitaristiese en -fascis iese strijd. Kunnen deze
samengaan of werken ie elkaar tegen?

kapitalistiese economie
In de fascisme-analyse kwamen enkele opzienbarende aspek
ten naar voren.
F'ascisme is "het extreme van het nonnale ll

• Het fascisties
denken is een haast onontkoombaar produkt van de westerse
kultuur sinds + 1700. Dit valt samen met de opkomst en
volledi!l integreren van het kapitalisties denken. Daarvan
is het ook niet los te koppelen. Beide houden elkaar in
stand en hebben elkaar nodig om te kunnen overleven. Ook
milittrisme is een direkt produkt van kapitalisme en daar
bij moet vooral gedacht worden aan de militaristiese dok
trine. (protektionisme. marktbescheming, konkurrentie.
imperialisme en de noodzaak om grondstoffen-leveranciers
te veroveren).
Het kapitalisme is in feite AAn grote onrust. beweging.
Die permanente onrust moêt er zijn. Dit staat in ogen
schijnlijke tegenstelling tot een ander principe van het
kapitalisme, nl. "handhaving van rust en orde". Ogenschijn
lijk inderdaad, want het gaat om de orde waarin zijn onrust.
geld~, kan gedijen. Dus om het vrije marktprincipe te kun
nen handhaven. is er een situatie. een be~alde mate van
onrust, nodig om het "geld te. kunnen laten rollen".
Het proletariaat, welke nodig is voor het :kapitalisties
systeem. streeft naar een rust en orde, zonder al te
grote schonrnelingen en fluktuaties in de ekonomie. een
zodanige status-quo waarin het rustig kan werken zonder
al te grote onzekerhe.den.
Maar de kapitalistiese ekonomie heeft juist wel die onze
k~rheden nodig. die veranderende geldkoersen, spekulaties.
produktiemetoden, instortende en opkomende markten.
Om dit mogelijk te maken is een heel onderdrukkingssysteen
en -apparaat nodig. wat het weer noodzakelijk maakt de
mensen te indoktrineren (het is toch nod.ig voor het 00
schennen van jullie belang. veiligheid. ·volk •• ). Deze
middelen (politie. leger. propaganda, schOlen etc.) zijn
behalve voor het veiligstellen van de binnenlandse orde,
ook nodig voor het veiligstellen van de aanvoer van grond
stoffen. het hebben en bereikbaar maken van afzetmarkten.
De geindustrialiseerde kapitalistiese landen missen vaak
de nod1ge grondstoffen voor hun produktie. Die moeten
elders gehaald worden. Daarvoor hadden we vroeger de
koloniën. Ondanks of juist dankzij de repressie zijn we
die bijna allemaal kwijt. Haar ook na de onafhank.eI1jk
heidsgolf in de periode na de tweede wereldoorlog is er

weinig veranderd. Nu worden de landen met grondstoffen
en goedkope arbeidskrachten op een uiterst geraffineerde
en schandelijke manier uitgebuit en ekonomies afhanke
lijk gehouden. Daarvoor is macht nodig en die wordt
verkregen en instandgehouden ondenneer door legers. drei·
ging en interventies. die alweer gaan onder het mom van
het belang van het land en de bevolking zelf.

de fascistiese mens
De "fascistiese mens" is een moeilijk te omschrijven iets.
Het belangrijkste is eigenlijk dat fascisme veeleer een
gevoel i s. het appe11 eert aan gevoel. en veel mi nder een
ideologie dan militarisme.
oe fascist wordt gedreven door onrust. de/rkn9 de wereld
te veroveren. Verdrongen driften(nu begee 1 me op gevaar
lijk en diskutabel terrein) leiden tot de behoefte aan
spanning, angst en avontuur. "Tot de grenzen gaan" is een
zeer belangrijke gedachtengang. grond voor de fascist.
Het leven is alleen dragelijk als die elementen erin zit
ten, plus het feit dat er kontinu gewerkt moet worden,
luieren is een gruwel. "Arbeit macht frei" is niet zomaar
een kreet. Een lijfspreuk van de nazi's was (en is):"ideaal
is slagveld. arbeid is ook goed."
Dit zog. plichtsbesef is ook een kwestie van zelfbehoud.
In het denken van het fascisme/een fascist zit ook de enor·
me angst voor de ongedisciplineerde massa. welke onover
zichtelijk en onkontroleerbaar is. De massa moet gemobili·
seerd en direkt in gareel geschopt worden. Alles wat massa
is. vertegenwoordigt eigenlijk de onbewuste angsten van
fascisten. het is te ongedefinieerd, te verward.
Het leger is daarcm ook h~t alternatief voor de massa. Er
heerst discipline. angst. avontuur. men heeft geen eigen
verantwoordelijkheid (Befehl ist Befehl).
Het leger gaat uit van kontinu alert zijn, het vijandsbeeld:
spanning is leven. Je gaat op in iets groots. waarin wel
onderscheiding mogelijk is (iedereen doet zijn best om
"held" te worden). Het leger is dan ook een verzamel- en
broedplaats voor fascisme. Uit dit alles kun je de ietwat
chargerende stelling desti 11 eren dat: " het afschaffen van
het leger bijna automaties leidt tot onkontroleerbare
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fascistoide tendenzen". Irrmers, met het leger heb je een
beperkt en kontroleerbaar terrein gekreeärd waarop je ,moet
letten. Een heel gevaarlijke en dodelijke gedachtengang..
mijns inziens. Hiermee stop je het weg, verberg je het
onder het mom dat het makkel ijker in de gaten te houden
is. Maar dat is niet zo. het leger 1s nu al een onaanvaard
baar instituut, nauwelijks voor kritiek en verandering
vatbaar. iets wat graag zo gehouden wordt door de macht
hebbers.

gezamelijke strijd
Nu komen we aan het eind en het belangrijkste deel van ,het
verhaal: welke mogelijkheden zijn er om te strijden tegen
deze beide ziekelijke uitwassen van de maatschappij?
De bestrijding van het fascisme is moeilijk. juist omdat
het uitgaat van en drijft op gevoel. sentimenten.
Met fascisten is er nog geen fascisme; het is geen ideo
logie maar een verward samenraapsel van gevoelens en een
eigenlik volkomen irrationele ideäenwereld.
Waar wordt op gespeeld: 1. het vreemde (hetgeen een be
dreiging is voor de broodnodige innerlijke onrust) moet
worden ui,tgesloten. uitgeroeid (denk aan konsentratiekam
pen); 2. he,t ·wantrouwen jegens de gevestigde politiek,
wetenschap en ambtenarij.
De antifascistiese strijd moet dan ook juist gebruik maken
van de bestaande rechtsorde, van de humanitaire argumenten.
van de heersende fatsoensnormen. zo vindt de inleider.
Gebruik maken van wetten. poHtiek en politie-apparaat.
Dit in tegenstelling tot de strijd tegen het militarisme,
het ijveren voor een militair vrije wereld, waarvoor een
geheel andere rechtsorde nodig is. Dit zijn twee zulke
grote verschillen dat er eigenlijk weinig mogelijkheden
zijn voor gezamenlijke akties. beweging gericht op het uit
roeien van fascisme en militarisme.
Wat een aantal onderdelen, uitwassen betreft li~n er wel
degelijk aanknopingspunten. Te denken valt aan het aantonen
van de relaties van bijv. het OSL met het militarisme (waar
veel van hun leden zitten) en het fascisme(wat ze propage
ren en waar ze naar terug verlangen). Ook de ondersteuning
van fascisten aan het poHtie-apparaat bij Dodewaard '81
is iets waaruit een aantal linken blijken.
Zoiets als een sterk.e defênsie. het koud~ oorlogsdenken
vloeit ook direk.t voort uit de angst voor het vreemde, wat
weer direkt een voedingsbodem voor fascisme en racisme is.
Verbanden te over, de moeilijkheid alleen is dat beide
kwaden een heel eigen en verschillende tegenkracht, bewe·
gi ng nodi g hebben.
hoe verder

Het is denk ik wel voor te stellen dat dit alles een felle
en verwarde dizzkuzz tot gevolg had. daar in Nijmegen. Ik
vond het bijzonder goed en nuttig, maakt een boel dingen
wat duidelijker. al begreep ik niet alles.

Een prima manier om wat meer inzicht te krijgen in de ge
dachtenwereld en stromingen van het fascisme enerzijds en
het militarisme anderzijds.
Er bleek daar ook wel dat er toch te vaak te makkelijk over
gedacht wordt, het is zo makkelijk die dingen op een hoop
te gooien.
Zoiets als "hoe nu verder hiennee" is door tijdsgebrek toen
nog nauwelijks aan de orde gekomen. al werd en wordt er
gelukkig in de wandelgangen wel verder over gepraat. Mis
schien krijgt ook dit een vervolg in zulke dagen volgend
jaar. misschien zelfs wel in en door A'dam? Zeker de moeite
waard om er ons voor in te zetten.

Peer


	1 copy
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



