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KOlOFON 
Inderdaad. Voor een - beter inzicht in 
de gedachtenwereld van de radikale 
groeperingen moet je de vredesaktie
krant lezen. De Luchtmachtinlichting
enDienst is er ook achter. Zie daar
voor blz 3 van deze krant. Op de be
gr?ting voor defensie 1985 is zesen
eenhalf mi.ljoen gulden gereserveerd 
voor geheime uitgaven. We kunnen de 
lezer(s)essen verzekeren dat dit geld 
niet door de spionnen van de BVD , MlD 
CID, MARID, LUID, PID (om eens een 
paar geheime diensten te noemen) aan 
massale abonnering op de Vredesaktie
krant is besteed. Maar door het C1D 
dossier 002 kunnen we ze nu allemaal 
opbellen om ze een abo' tje aan te 
smeren . Het hele CID · dossier op pag: 
5 tot en met 10. We willen jullie 
vast aankondigen dat Dossier 003 niet 
in de Vredesaktiekrant zal verschij
nen, om praktiese. redenen. Natuurlijk 
zal ie wel i.n de Bluf! zitten en t;,. 
koop in de linkse boekhandels. 
Behalve de vele bladzijden die we op-

. nieuw aan de vies walmende praktijken 
van de geheime ,diensten besteden, is 
er ook nieuws van BONK. Opnieuw waren 
er vele mensen op het landelijk ver
tegenwoordigers overleg (zo'n 85). 
Voor een verslag zie pagin 12 van 
deze Vredesaktiekrant. · 
Vorig nummer hebben we een ooggetui
geverslag geplaatst van de enorme 
ramp in Bhopal. Het begint nu ook tot 
de reguliere pers door te dringen dat 
er sprake was van grove nalatigheid, 
machtsmisbruik en korruptie. Deze 
keer opnieuw een artikel van onze man 
in Bhopal . Wellicht volgt nog meer. 
Verder ·een artikel over de bemoeie
nissen van Nederland in de Caribiese 
Zee, een verslag van de 'strategie 
dag' van Vrouwen voor Vrede en een 
uitgebreid stuk over de kernenergie
lobby. 
Nu het ijs gesmolten is , de eenmalige 
uitkering en het belastingformulier 
binnen, krijgen we weer de lente in 
de kop. Als jullie even die bon in
vullen dan bellen we die CID-ers wel 
voor iets anders op . Dat kunnen we 
nu met ons nieuwe t elefoonnummer. 
Als j e zin hebt om mee te helpen met 
de krant, een stuk wilt schrijven, 
de krant mee wilt helpen verspreiden, 

bel : 020 • 865J34 
Als je met pasen niets te doen hebt, 
BONK dan mee in Brunssum of Soester
berg. De krokussen zuilen er ook zij~ 

Onze adres is Postbus 11·347, 1001 GH 
Amsterdam. Ons kantooradres -Frederik 
Hendrik;traat 111 - 115, Amsterdam. 
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GulDO,BARlY ,JR€Ná ,J'\CKÏ&. 

BUS VOOR VOlK& 
""911Wf11 
Vrouwen van het vrouwenverzetskamp 
Volkel wi-llen een bus aanschaffen 
om door het hele land te rijden en 
d . m.v. lezingen, . toneel, dia-serie 
en akties grotere bekendheid te geven 
aan het bestaansrecht van een kamp 
in Volkel. Om weer een verzetskamp 
in Volkel te starten hebben ze een 
grote weerklank nodig van de 7 mi.l
'joen vrouwen dj.e er in Nederland wo- ' 
nen. De vrouwen hebben ingezien dat 
er. een grotere achterban moet worden 
opgebouwd, om niet zo .makkelijk door 
p·oli tie en burgemeester als 'kwajong
ens • weggestuurd te worden . Het 
vrouwenverzetskamp Volkel ~an bestaan 
als ook jij wilt dat het bestaat. 
- Wie heeft er nog een bus te geef, 
te huur of te koop? 
- Wie heeft. er geld over voor ons 
plan? 
- Wie heeft er nog goede ideeën, wil 
er meereizen of meedoen? 

Laat wat van je horen. Kontaktadres; 
Vrouwenverzetskamp Volkel , Hartenstr. 
~1, 1016 BZ Amsterdam. Giro: 3716167 
tnv Vrouwenverzetskamp, p/a Schepen-l ek 125, Uden. 

VlOUWEN VOOR lilEDE SrRAl'fGifDAG 

ONGEHOORZAAM VOORWAARTS 
·"De vredesbeweging moet zic.hzelf niet 
(laten) ontmoedigen. Vroegere vredes
bewegingen zijn in elkaar gezak~ , dit 
mag ons niet (weer) overkomen." Aldus 
schreef Vrouwen voor Vrede in een 
stuk voor het KK.N. Voor 23 februari 
organiseerden ze een strategiedag om 
plannen te smeden voor de periode tot 
november en voor daarna . Ruim 250 
vrouwen kwamen naar Utrecht, vastbe
raden om de strijd voort te zetten, 
op zoek haar vrouwen die dezelfde keu· 
zes hadden gemaakt. Hier een versla~
je en wat overpeinzingen van onszelf. 

Oe twee stromingen binnen VvV die 
zich na het p~aatsingsbeslui t waren 
gaan aftekenen (zie nr 10) stroomden 
ook die dag naast elkaar voort, zon
der dat dit tot botsingen of af
splitsingen leidde . 

Na wat inl·eidingen gingen de vrouwen 
in groepen uiteen. er waren werkgroe
pen over het volkspetitionnement, de 
komende END vredeskonferentie; Nee
dagen. Pentagon-aktie, herdenkin~ Hi
roshima/Nagasaki, het 1 nov . beslu1t 
en hoe verder, BONK en Vrouwenkampen . 

In een paar groepen werden plannen 
besproken om binnen het parlement 
verschuivingen te bewerkstelligen 
door beinvloeding van politici. Opmer
kelijk was dat bij deze vrouwen het 
vertrouwen in politici behoorlijk ge
daald was na het plaatsingsbesluit 
en na het besluit tot de bouw van 
nieuwe kerncentrales. Nog opmerkeli j 
ker was dat de (terechte) konklusie 
werd getrokken dat de vredesbeweging 
er niet genoeg in was geslaagd de po
litici te beïnvloeden, maar dat dit 
min of meer werd toegeschreven aan 
falen van eigen kunnen . Niet aan de 
politieke onwil van pol1tici dus. 
Er werd dan ook een nieuwe strategie 
uitgestippeld om politici nog effek
tiever te beinvloeden . Via het schrij
ven van persoonlijke brieven en via 
het benaderen van l eden van politieke 
partijen i.n de eigen regio, met name 
van CDA- vrouwen. Deze zouden dan op 
hun beurt de druk op eigen par~ements 
leden moeten verhogen en ze zien "om" 
te krijgen . 

Oe twijfeL aan zichzeLf bLeek dus 
groter dan de twijfel aan poUticil 
Deze kPonkel moet weL veroorzaakt zvn 
door>dat de vrouwen toch het ge loof 
in het par>Lement en de par>Lementair>e 
demokPatie hoog hielden. Want "het 
parLement besUst uiteindeLijk" was 
de r>edener>ing. Niet wijzeLf dus, ook 
at zijn· we in de meerderheid. Maar> 
z.>aar ia dan die hoogge _;>rezen demo
kratie? Dat bUjkt dan toch een mythe 
te zijn! 
PersoonLijke brieven aan poLitici zvn 
volgens ons verspiLde moeite. PoLiti
ci hebben alLang bewezen niet gevoe
Lig 'te zijn voor argumenten, maar aL
leen voor hun eigen positie. Ook sou 
het volgens ons zinniger zijn CDA -
vrouwen te benaderen om ze aan te 
moedigen om in ve.rzet te gaan tegen 
de huicheLarij van hun partijgenoten 
aan de top en een daad te steLLen 
door eruit te etappen. 

Vrouwen die voor de BONK werkgroep 
kozen hadden het geloof in het beke
ren van politici opgegeven . Deze 
groep is duidelijk groeiende binnen 
Vrouwen voor Vrede. Naast de thema
groepen over het volkspetitionnement 
en over 1 nov. en daarna hadden de 
meeste vrouwen voor de BONK-groep in
getekend. .Qi t was zo'n grote groep 
dat ze opgesplitst moest worden! 
Door verschillende, vaak jarenlange 
ervaringen hadden deze vrouwen geen 
vertrouwen meer in de politiek, al
thans nie t in de regeringspartijen 
en wilden zich dan ook niet meer op 
'legale' manier daarop richten. "We 
hebben toch al bewezen dat de meerder
heid van de bevolking tegen de kruis
raketten is. Dat hoeven we toch niet 
nog eene te herhalen." ·•wat haalt het 
uit. Kijk naar de Brede Maatschappe
lijke Diskussie over kernenergie." 
Iedereen in deze groep wilde overgaan 
tot dwingender akties . De uitgangspun
ten van BONK werden onderschreven. 
Ook zou Vrouwen voor Vrede landelijk 
hét BONK moeten gaan ondersteunen. 
Wel leek het veel vrouwen moeilijk 
om massale akties van de grond. te 
krijgen."Il< woon in een kleine plaats 
waar het moeilijk mobiliseren is. Een 

gemeentehuis bezetten bv. wil ik met 
meerdere mensen doen. Xk zie het niet 
zit~en om met zijn vijven te gaan be
zetten. Vind het ook wel eng." 
Er waren nog heel wat vragen en ang
sten. Veel vrouwen hadden een kursus 
geweldloze weerbaarheid gedaan maar 
beseften dat het in de praktijk toch 
anders zou uitpakken. Eén vrouw ver
telde dat ze ervoor gekozen had om 
een verkeersboete in de gevangenis 
uit te zitten . Om daar alvast erva
rin::: mee op te doen. "Want als je 
met BONK bezig gaat kom je daar ge
heid mee in aanraking." 
Veel vrouwen waren bang voor rellen, 
bang voor geweld . Een vrouw merkte 
op dat je het niet al tijd kunt voor
zien. Laatst stond ze met een span
doek bij een oor logasehip. Met een 
SPANDOEK! Er kwam een relletje van 
en zij ging de bak in. Een andere 
vrouw had gedemonstreerd bij het Ame
rikaanse konsulaat tegen de dreigende 
inval van de VS in Nicaragua. Gaat 
er een luttel verîzakkie tegen de 
muur. ME , geweld, etc ..• "We moeten 
ons ervan bewust zijn, maar ons er 
niet door laten weerhouden . ", werd 
gezegd. 
Jammer dat er geen tijd was om verder 
door te praten. Enthousiast werd be
sloten eind maart weer bij elkaar te 
komen met nog andere vrouwen die bur
gerlijk ongehoorzame akties willen 
voeren .en vrouwen die daar al erva
ring mee hebben. 

STilLINGIIJIMI 
ALs we bUjven st;eken in onze angst 
en deze ni~t omzetten in woede, poLi~ 
tieke steLLingname en verzet, dan 
kunnen we het verder wel vergeten. 
Met hun intimidaties proberen ze 
juist ons iedere keer weer kLein te 
kPijgen. NatuurLijk is het waar dat 
aLs een aantal mensen verder wilten 
gaan de kans groot is dat de reprea
sie tegen iedereen wordt botgevierÇ.. 

Dat ook jij daarop gepakt wordt, ook 
al had je er> zeLf niet voor gekozen. 
Zoiets heb je nooit helemaal zeLf in 
de hand, juist omdat de ME er vaak 
op uit is te Laten voelen dat zij de 
macht (denken te) hebben. In ieder 
gevaZ moet niet vergeten wor>den dat 
in de le plaats regering en politie 
schuLdig zijn aan geweld. VervoLgens 
de pers, die het nog eens ekstra op
klopt. Sensationele berichtgeving 
waarbij vooral aandacht is voor 'reL
schoppers'. Bovendien zijn er soms 
provokateurs die bewust r>eLlen uit
Lokken om te proberen ander>en mee te 
kPijgen. NatuurLijk wiLLen ze maar 
at te graag dat verschiLLende {!l'Oepen 
zich van eLkaar gaan distantieren en 
de ene groep meewerkt aan de krimina
tisering van de andere gr>oep. 
Belangrijk is aL bij de voorbereiding 
van een aktie kontakt en samenwerking 
te hebben met andere groepen d'ie aan 
de aktie mee gaan doen. Dan weet je 
aL een beetje wat je aan eLkaar hebt 
en kan je gezamenLijk ook beter rea
ger>en op onverwachte dingen die ge
beuren. 

Dat Vrouwen voor Vrede zich niet al
leen op de kruisraketten en op het 
1 november besluit wil richten blijkt 
uit verschillende dingen. Dit jaar 
is gestart met de zgn.Nee-dagen aktie 
Op de vier Nee- dagen die dit jaar ge
houden worden worden verbanden gelegd 
tussen bewapening en 3e wereld, tus
sen kernwapens en kernenergie; wapen
handel en konversie en ekonomiese 
verhoudingen. 

Een geheel ander initiatief is de 
Pe.ntagon··aktie die op de strategiedag 
naar voren werd gebracht. Dit is ook 
een burgerlijk ongehoorzame aktie. 
Geinspireerd door de 2 dagen durende 
aktie (nov . '81) in de VS rondom het 
Pentagon, hebben een aantal vrouwen 
het plan opgevat om volgend jaar op 
8 maart (int . vrouwendag) een soort-
gelijke aktie (mede) te organiseren. 
De bedoeling is dat zoveel mogelijk 
vrouwen uit verschillende bewegingen 
en groeR!m die dag bun prgtest laten 
blijken. Verschillende onderwerpen, 
aandachtspunten én aktievormen zouden 
dan naast elkaar kunnen staan. Een 
dergelijke breed opgezette vrouwenak
tie vraagt veel voorbereidingstijd, 
moet groeien en al groeiende een ei
gen vorm gaan krijgen. Vrouw.en voor 
Vrede gaat ermee aan de slag, hopelijk 
gaat het haar weerklank krijgen. 

SffUN AANHIT KAMP 
Ook vrouwen uit Volkel en Woensdrecht 
waren die dag aanwezig. Jammer dat 
er maar weinig vrouwen ge.kozen hadden 
voor de themagroep vrouwenkampen. Te
recht werd in de plenaire s' middags 
door Volkei vrouwen de vraag gesteld 
waarom er wel steeds belangstelling 
is voor Greenham Common , maar weinig 
voor het vrouwenverzetskamp hier. 
Een vrouw merkte op dat ze, als ze 
wegging van een bezoek aan het kamp, 
zich iedere keer schuldig voelde! 
Daarom was ze maar helemaal niet meer 
gegaan. De Volkel vrouwen gaven nog
maals duidelijk te kennen dat ze ze
ker niet van andere vrouwen verwach
ten dat ze permanent op het kamp ko
men wonen . Wel dat ze duidelijk laten 
merken dat ze achter hen staan. Dat 
kan bv. door brieven aan de gemeente
raad. Of door vrouwen uit te nodigen 
om te komen vertellen over hun erva
ringen. Door geld in te zamelen voor 
een bus (zie oproep) , etc . Andere 
vrouwen kunnen er voor zorgen dat de 
argumenten die de poli tie dikwijls 
gebruikt bij ontruimingen, nl. dat 
ze maar "zo'n klein groepje" zijn, 
niet meer opgaan. Als duidelijk is 
dat vrouwen. uit het hele land achter 
de kampen staan, op ver.schillende ma
nieren, is het voor de overheid veel 
moeilijker er wat tegen te onderne
men. 

Leuk was het om met zoveel vrouwen 
ervaringen en plannen uit te 
wisselen. Het ~as een goede dag. 

Jenneke en Wilma . 



IGENEÎMEN NOREN OP STRAAT! 
Rietkerk: 11 MENEER DE VOORZITTER! OP 29 SEPTEMBER HEEFT MIJN AMBTSVOORGANGER IN ANTWOORD OP EEN DESBETREFFENDE VRAAG VAN DE GEACHTE AFGEVAARDIGDE MEVROUW 
VAN ES DE KAMER DE GARANTIE GEGEVEN DAT DE NEDERLANDSE INLICHTINGENDIENSTEN EN IN HET BIJZONDER DE BVD ZICH, AL OF NIET IN KONTAKT MET BUITENLANDSE INLICHTIN
GENDIENSTEN, NIET ZULLEN BEZIGHOUDEN MET PERSONEN EN AKTIVITEITEN VAN DE NEDERLANDSE VREDESBEWEGING. DE REGERING HEEFT DEZE GARANTIES SEDERTDIEN NAAR AANLEI
DING VAN BEPAALDE GERUCHTEN OVER INFILTRATIE VAN DE NEDERLANDSE VREDESBEWEGING MEERMALEN HERHAALD EN IK WIL OOK THANS NOG EENS NADRUKKELI~K BEVESTIGEN 
DAT ZIJ NOG IMMER ONVERKORT VAN KRACHT ZIJN." 

NAAST HET UITKOMEN VAN CID DOSSIER 
002 IS ER OOK EEN RAPPORT VAN DE LUID 
(LUcht Macht Inlichtingen Dienst) IN 
DE OPENBAARHEID GEBRACHT. OPNIEUW 
WORDT AANGETOOND DAT DE NED:Ji;RLANDSE 
GEHEIME DIENSTEN DE BEVOLKING IN DE 
GATEN HOUDEN EN NAGAAN WAT DE BEDOE
LINGEN VAN POLITIEKE AKTIVISTEN ZIJN. 
OOK UIT DIT RAPPORT BLIJKT EEN NAUW
KEURIG VOLGEN VAN DE ONTWIKKELINGEN 
IN DE VREDESBEWEGING EN DAN VOORAL 
DE RADIKALE DELEN. 

Aan het rapport, wat bestaat uit zo'n 
35 bladzijden, ontbreken hoofdstuk 
1 en 2. In het, door onbekende uitge
vers geschreven, voorwoord wordt ver
ondersteld dat de ontbrekende hoofd
stukken over de 'legale' vredesbewe
ging gaan. De 5 hoofdstukken die nu 
openbaar geworden zijn gaan over de 
beweging 1 • Hiermee bedoelt de LUcht
macht Inlichtingen Dienst (LUID) de 
anti-kernenergiebeweging, de anti-mi
litaristiese beweging en de kraakbe
weging. Hetlaatste deel van het rap
port bestaat uit een integrale over
name van de paragraaf 'INFILTRATIE' 
uit een artikel over . GEHEIME AKTIES 
in de VredesAktieKrant no.7. De spi
onnen hebben hieraan de ti tel 'Het 
hoe en waarom radikale akties' gege
ven. 

Integenstelling tot bv .het CID-dos
sier komt in het luchtmachtrapport 
geen opsomming voor van politiek ak
tieve personen of .een overzicht van 
kontakten tussen linkse aktivisten. 
Het rapport draagt het opschrift 
'confidentieel', wat in de militaire
geheimen-hierarcbie laag is. Het rap
port geeft een opsomming en een be
oordeling van de akties van de vre
desbeweging en de radikale beweging. 

Interessant om te weten wat volgens 
LUID de reden was waarom 'de beweging 
zich met luchtmachtbases gingen be
moeien: "De oorzaak van hun gegroeide 
belangstelling voor de anti-kernwa
penaktie moet dan ook worden gezocht 
in de omvang (550.000 d~elnemers) van 
de demonstratie in DEN HAAG op 19 ok
tober 1983. AMB (anti-militaristiese 
beweging) .zowel als AKB (anti kerne
nergiebeweging, red) beseften toen 
pas hoe massaal het verzet tegen de 
nieuwe kruisvluchtwapens was en wier
pen een begerige blik op het aantal 
demonstranten dat -volgens de tijdens 
de demonstratie gehouden enquete- be
reid was tot verdergaande acties. Als 
men deze -radikalere- vredesbewegers 
zou kunnen overhalen om mee te doen 
aan direkte, zij het geweldloze, ac
ties en hen zou kunne overtuigen van 
de noodzaak zich niet te distanciëren 
van kleine, autonome en in sterke ma
te de wet overtredende acties, zou 
het verzet aanzienlijk aan breedte 
hebben gewonnen. Vele radikalen von
den elkaar tenslotte in de Basisgroe
pen tegen Kerngeweld en Militarisme 
(BKM)". 

De spionnen van de luchtmacht schrij
ven zo een politieke beoordeling van 
de vredesbeweging. Ze plaatsen alles 
netjes in hoofdstukken. Elk nieuw 
punt in een aparte paragraaf, zodanig 
uitgewerkt in schema's. Rapporten als 
deze worden aan oa. basiskommandanten 
van KLn-onderdelen toegezonden en 
maandelijks aangevuld, opdat zij een 
goed beeld verkrijgen van de radikale 
delen van de vredesbeweging. 

LEGALE VREDESBEWEGING 

Landelijk Overleg von Vredesorganisaties ( LOVO). 

- IKV 
PAX CHRISTIE 

- VROUWEN VOOR VREDE 
- STOP DE N BOM • 

+ 

Komithie Kruisraketten Nee { KKN I 
LOVO 

- UNKSE POLITIEKE PARTIJEN w.o. CPN 
- FNV 
- ABOP 
- VVDM 

RADICALE BASISGROEPEN 
!DE BEWEGING I 

DOEL : - In het algemene kader I/OF\ ondermijning 
van de democratische rechtsorde 
onder meer verzet tegen kernenergie. 
I kern! bewapening en militarisme. 

KENMERKEN: - Ludiek en lof gewe!ddodig optreden 
(tegen materieel ) 

-"Horde· acties 
- Geheime voorbereiding in kleine 
· kring. 

STRATE§jg:- Door provocatie en doelgerichte ver
rossingseclies de auloritèiten in ver
wornng brengen en uillokkan tol 
tegenmaatregelen die resulteren in een 
negoti<~Ve publiciteit voor de overheid. 

In een uitgebreid aan Onkruit gewijd 
boodstuk wordt getracht de specifieke 
werkwijze te ontdekken. De inleidende 
zin op het hoofdstuk 'De werkwijze 
van Onkruit' luidt als volgt: "Hier
onder wordt een poging gedaan tot a
nalyse van de werkwijze van 'Onkruit' 
tegen bunkers van Defensie en BB in 
Kloetinge, Amsterdam, Katwijk en 
Noordwijk." 
De luchtmachtspionnen komen tot de 
konklusie dat "het idee voor een ge
richte 'Onkruit'actie ontstaat uit 
een samenloop van research resultaten 
doelverkenningen en toevallige ont-

·dekkingen. Als zo'n actie .leidt tot 
diefstal van geclassificeerde docu
menten, wordt zij altijd.gevolgd door 
publicatie van deze documenten en. 
van beschouwingen daarover, die moe
ten aantonen hoe verwerpelijk de in
houd wel is." 

In ' t rapport volgt vervolgens een 
opsomming van publikaties. De LUID 
verklaart voor de wellicht geschokte 
kommandanten de oorzaak van deze golf 
van brochures van de laatste jaren: 
"Al vorens onder de indruk te raken 
van het groot aantal in de brochures 
gepubliceerde gegevens dient men te 
bedenken dat verreweg de meeste gege
vens afkomstig zijn uit open bronnen 
en dat een groot aantal 'Onkruiters' 
als academici getraind zijn in het 
verrichten van research." 

In het paragraafje 'de akties' wordt 
aan de hand van de begrippen: 'basis
principes • , 'aard en grootte van de 
actie', 'wijze van voorbereiding', 
'organisatie' enz. een betoog gehoud.en 
over de (preciese?) werkwijze van 
'Onkruit'. 

van een aa 
. q u den dat toek~m~ . 

9 
s gevo g vants ~;k~~~~g mee. world~~kg~~o~leinereb, -~oe111J 

· t er voor . en voora d waar 1J 
acties, m~e zorqvuld1ger d en uitgevoer ' enouden. 
sti~e ~ct1~~e~o~ring. worden "b~~~~r de h~nd ~;jort~~s~ of andere 
te 1nf1:,t;ternatieve doelen "de "alternat1eve h~~kinQ staan~e. 
tevens a eneim voorbere1 t de ter bes~ 1 vroegtiJd19 
Oe~e indhe~n~ acties, zu11~~j~enièt altijd 1~ ~~~rassinqsele
"hlt an. r n middelen moge 1 d n vlaardoor he 
in 1 i cht1 nqe k d kunnen \'lOr e ' 
stadium onder en 

?5• · In dit verband verdie t 1 . 
~n d~ Vredesactiekrant nr. 8 (j ~~. llcht nog een pleipooi 
om ln navolgende vredescamna u l.auo.) de aandacht, 

tussen het verzet tegen ke .. gnes een koppeling te maken 
Lubbers' bezuinigingspolit~~~~pens en 9~ strijd tegen 
te. spelen op de onlust e · K~nne1lJk probeert men in 
maat:egelen zo hier engd;~;l~~s dle bepaalde bezuinigings
de el e1ederen wat te ve ~!~f brenqen, teneinde.aldus 

en n we1 te motiveren. 

De luchtmachtkommandanten worden aan 
het slot van elk hoofdstuk voorgehou
den wat de toekomst zal brengen:"In 
de inleiding van 'Oorlog in beton' 
verklaart 'Onkruit' openlijk "weer 
van plan te zijn een serie acties te~ 
gen bunkers te starten." Daarna vol
gen enkele 'waardevolle' suggesties 
voor eventueel door anderen te onder
nemen akties tegen bunkers. Voorbeel
den daarvan zijn: 

a) communicatiemasten omgooien 
door truikabels door te knippen. 

b) luchtfilters dichtstorten met 
beton of er bleekwater of zoutzuur 
in laten lopen om ze bui ten werking 
te stellen. Ook is het mogelijk de 
bunkers via luchtfilters onder water 
te zetten. 

c) sleutelgaten met lijm of snel 
drogend cement ontoegankelijk maken. 

d) het noodaggregaat buiten wer
king stellen door de ontluchtingspijp_ 
jes van de diesel (olie) reservoirs 
te verstoppen. 

Over het VAK wordt ook het één en an
der geschreven. Onder andere een uit
voerig verslag van haar doelstellin
gen. In àktieschema' s komt het VAK 
voortdurend terug. Maar toch •••••••• 

"In dit overzicht ontbreken de ontel
bare vernielingen van het VAK aan het 
prikkeldraad rond"de vlb.Woensdrecht; 
doch mogen in een overzicht als dit 
zeker niet onvermeld blijven." 

De officieren van de luchtmacht wor
den door de 'sectie contra inlichtin
gen van de LUID' geheel op de hoogte 
gehouden van de komende aangekondig
de akties. Ze krijgen een aktiekalen
der voor boven hun buro, waar regel
matig een 'update' van zal worden ge
geven. 
Wat is er toch een hoop gebeurd het 
afgelopen jaar. Te gek om dat in 
schema's nu zo voor je te zien. ;Jat 
werkt toch wel stimulerend! 

KLEIN SCHAUGE ACTIES TEGEN 

KLU - ONDERDELEN 

~~~r7·· ~-= r. b<= 
1tf2 Wdt f ~AK 2 nee 
1013 Weil VAKI ·onoekeod nee 

30/l. Vkl anti- mi!i - 12 nee 
lorisHsche 
vravwen!Joep 

opprooch· verrichting en 
woorschvwingsbard!<n 
~~-

I 
groepskost leiectr.l, 
ketelhuis , .n..li~eri . 

tondings!lchte1'12!WOTt 
gevêrfd. 

p!ol< èn verfoclifi op 
muren en kozern~hek. 

24!5 'U!<IO$ 

2I.I51 Vkl 

onbekend 1So5vrouwen. nee 

VrC!I.JWen • !5 vrouwen nee 
vorzetskomp 

wachthuisje vernield , 
leuzen op weg gek..::~tkt. 

I I 

Oe kommandanten zijn, door de BVD die 
gegevens over Onkruit doorspeelde, 
gewaarschuwd. Hiermee houdt het .nog 
lang niet op. Een hoofdstuk verder 
wordt gewaarschuwd voor het Interna
tionaal VredesAktie Dorp. Het rapport 
is waarschijnlijk in mei of juni ge
schreven. "V.w.b. Woensdrecht zal het 
wél of niet tot stand komen van een 
Internationaal VredesActie Dorp(IVAD) 
voor de toekomst van veel belang zijn 
Bedoeld wordt natuurlijk dat de ves
tiging ervan moet worden voorkomen. 
De spoken van Comiso en Greenham Com
mon hebben naar wij aannemen ook door 
de burelen van de LUID gewaard. 

Na de koele opsomming van de ontwik
kelingen in 'de beweging 1 worden de 
LUID spionnen toch nog even fel. Het 
lijkt erop dat een slordige werkwijze 
van de luchtmachtkommandanten nadelig 
werken voor eigen promotiekansen. 
"Binnen de KLu werden instructies 
uitgegeven m.b.t. de bevoegdheden van 
KLu militairen en KMar bij het betre
den van militair terrein door acti
visten. Voorstellen ter verbetering 
van de physieke beveiliging worden 
thans uitgewerkt. Deze maatregelen 
moeten de activisten en hun meelopers 
o.a. duidelijk maken dat het hek van 
het onderdeel nog al tijd een grens 
is die zij p.iet onbelemmerd kunnen 
overschrijden. Nu niet, en ook niet 
iri de toekomst." 

De VREDESAKTIEKRANT vindt dat in deze 
'demokratiese rechtstaat' het hek al
lang van de dam is! Neem alleen al 
het bestaan van geheime diensten, die 
schoongelogen worden door een zgn. 
demokraat van een minister, opdat ze 
hun lange (snot)neus in de privé za
ken van mensen kunnen steken. Voor 
ons is duidelijk dat geheime diensten 
de belangen van een bevoorrechte bo
venlaag van de bevolking verdedigen. 
Geheime diensten moeten worden afge
schaft zodat ze met hun brutale smoe
len de grens van het demokratles han
delen niet langer onbelemmerd kunnen 
overschrijden. Nu niet, en ook niet 
in de toekomst! 
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sinds de dagen van Piet Hein heeft Nederland een reputatie opgebouwd als zeemacht. Ten tijde van de 
Nederlandse West Indiese Kompagnie in de 17e eeuw werd ' er ongegeneerd geroofd. De kaping van 
de Zilvervloot, op de andere koloniale rover Spanje, is een zo roemrucht voorval in de 
vaderlandse geschiedenis, dat men daar nu nog niet over is uitgezongen. Dit ge-
beurde in de Caribiese Zee. Tot op de dag van vandaag klieven de 4t s 
landse fregatten deze zee. Echter nu niet als onbetwist heerser \~1& 'l 'I~ 
van de wereldzeeën, maar als knecht van de Amerikanen . ~~~ 
Zij willen een eind maken aan het zelfbeschik- ~s 

Caribiese volker en . Nederland 41 'lfl\~ 
kingsrecht van de Midden-Amerikaanse en ge 
•teekt een handje toe. ~~~ 11 

tof.\"e 
0~ konfrontatie voortgezet die desnoods 

met militaire middelen wordt ui tge
vochten . Er bestaat naast de ekono

De Nederlandse Antillen dienen als 
steunpunt voor de Nederlandse marine 
in hun bemoeienissen in het Caribies 
gebied. De Nederlandse Antillen val
len geografies gezien in t wee groepen 
van drie eilanden uiteen. De grotere 
Benedenwindse eilanden (bestaande uit 
Aruba, Bonaire en Curacao) en de Bo
venwindse eilanden (St Maarten, Saba 
en St Eustatius) . Deze Bovenwindse 
eilanden liggen bijna 1000 km van de 
Benedenwindse vandaan, waar het be
stuurlijk en ekonomies centrum is ge
vestigd. De hoofdstad is Willemstad 
op Curacao. Curacao en Aruba zijn ook 
militair gesproken de belangrijkste 
eilanden. 
Op Curacao bevinden zich twee Neder
landse Militaire bases. De marine ba
s s Parera en de Suffisant kazerne. 
ln de marinebasis is een stationsfre
gat gelegerd wat elke 7 à 8 maanden 
wordt afgelost. Het keert dan terug 
naar Den Helder. In totaal bevinden 
zich een duizendtal Nederlandse mili
tairen op Aruba l!n Curaca"o . Ook in 
de lucht is de marine aanwezig. Met 
twee F-27 vliegtuigen wordt het ge
bied verkend. Daarnaast staat er nog 
een radarpost op de Antillen. 
In de Legerkoerier van december '83 
geeft de overste Van Deursen de rede
nen waarom Nederland in het Caribies 
gebied aanwezig is: "De ekonomiese 
situatie op de Antillen is niet roos
kleurig, terwijl het politieke plaat
je zorgelijk te noemen is. Ook buiten 
de Nederlandse Antillen rommelt het 
in deze regio, bijvoorbeeld in Cen
traal Amerika. Daarom is er goede llo
tivatie voor oefeningen en naast 
vlagvertoon doen we zoveel •ogelijk 
mee aan oefeningen met o.a. de VS, 
Engeland, Frankrijk en Colombia." 
Zo had de fregat Van Galen in 1983 
het toezicht op alle Nederlandse An
tillE:n maar ook op de Franse eilanden 
Martinique , Cartagens en Punta del 
Gado in het Caribies gebied. 

Het Noord Atlantles Verdragsgebied 
wat de NAVO zegt te verdedigen loopt 
tot aan de Kreeftskeerkring die op 
22,5 graden noorderbreedte loopt. Een 
grens die net ten noorden van alle 
eilanden in de Caribiese zee loopt. 
D.w.z. dat de Nederlandse Antillen 
bui ten het NAVO verdragsgebied val
len. Dit geldt ook voor de Antilli
aanse eilanden in Britse en Franse 
handen. (Hoewel Frankrijk niet in de 
militaire struktuur van de NAVO is 
opgenomen.) Van de Amerikanen is so
wieso bekend dat ze alle wereldzeeën 
als hun tuinvijver beschouwen. Vanuit 
het NAVO verdrag geredeneerd is er 
dus geen rechtsgrond om gezamelijk 
ten zuiden van de Kreeftskeerkring 
op te treden. De koloniale eigendom
men ten zuiden van deze NAVO Jï(rens 
brengen militaire aanwezigheid met 
zich mee. De samenwerking tussen deze 
imperialistiese landen wordt echter 
goedgepraat door de aanwezigheid van 
Russen in het gebied. De regering 
Reagan ziet achter de interne sociale 
en politieke spanningen in Midden A
merika ' en het Caribies gebied een 
kommunistles komplot. Eind februari 
j.l. sprak Reagan weer over 'de kom
munistiese totalitaire leiders van 
Nicaragua' en over 'de verwijdering 
van de huidige struktuur in Nicara
gua.' Ziehier de verantwoording voor 
de westerse samenwerking. 

De laatste zes à zeven jaar is er op 
politiek gebied erg veel gebeurd in 
deze regio. In 1979 en 1980 kwamen 
op Grenada, Jamaica en in Nicara
gua progressieve regeringen aan de 
macht. Sinds Reagan in 1981 aan de 
macht kwam is er een politiek van 
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miese blokkade van Cuba een militaire 
dreiging tegen dit land. En in okto
ber 1983 was het weer afgelopen met 
de progressieve regering van Grenada 
toen de Amerikanen een militaire in
vasie uitvoerden. Daarnaast vergroot
te Reagan de militaire aanwezigheid 
in het Caribies gebied. Hij werkte 
aan de vereniging van de regionale 
commandanten van de verschillende on
derdelen van zijn krijgsmacht. En hij 
verbeterde de training van de gere
gelde Amerikaanse strijdkrachten mét 
de bedoeling om de capaciteit van een 
direkte militaire interventie te ver
groten. Grenada was in dit verband 
een • oefening • voor een invasie in 
Nicaragua of zelfs op Cuba. 
De Amerikaanse minister van bui ten
landse zaken Shulz heeft de EEG in 
september '84 geschreven om Nicaragua 
geen ekonomiese hulp meer te verle
nen. De druk wordt dus ook indirekt 
op Nicaragua opgevoerd. (Deze winter 
weigerde Ruding toestemming voor kre
dietverlening aan Nicaragua.) 
Tenslotte heeft de Amerikaanse rege
ring een enorme stijging van militai
re hulp aan (opnieuw) bevriende sta
ten in de regio doorgevoerd. Het in
middels weer in de rijen der vrienden 
van Amerika teruggekeerde Jamaica 
kreeg in 1980 nulkommanul dollars, 
nu in 1985 is dat 75 miljoen. 

Een en ander heeft tot gevolg gehad 
dat in Nicaragua de bevolking gemobi
liseerd is en dat in El Salvador een 
burgeroorlog gerekt wordt. De heer
sende klasse van El Salvador zou al 
lang ten val zijn gekomen en de oor
log beeindigd als ze niet door Ameri
ka op de been werd gehouden. Honduras 
is inmiddels omgebouwd tot een fort, 
en op Cuba is de bevolking voorbereid 
op een inval en gemobiliseerd 
voor de opbouw van de civiele verde
diging. 
Puerto Rico, Amerikaans grondgebied, 
wordt verder gemilitariseerd. Zo zou
den er militaire dieptebommen voor 
de Orion (een onderzeebootbestrij
dingsvliegtuig. Is ook bij de Neder
landse marine in dienst) zijn opge
slagen . En tenminste twee oefeningen 
werden met dummy kernwapens uitge
voerd. Op de kust van Puerto Rico 
worden landingen van mariniers geoe
fend, ook door Nederlanders. 

.. 

Vorig jaar werd de politieke situatie 
voor de Caribiese machthebbers nog 
wankeler. In aan het IMF (Inter
nationaal Monetair Fonds) , gebonden 
landen als Haïti, de Dominicaanse Re
publiek en Jamaica werden enorme 
prijsverhogingen aangekondigd. Enorme 
voedselrellen braken uit. Onder de 
zware schulden van deze landen moeten 
de armsten lijden. Verder verzet van 
de bevolking in deze landen is dan 
ook waarschijnlijk. Wat voor de Ver
enigde Staten des te onrustbarender 
is. Maar zoals gewoonlijk brengt het 
ve!haal van de Russen -die achter het 
verzet zitten- uitkomst. 
Niet alleen mogen West Europese lan
den Nicaragua niet meer steunen ook 
mogen Russiese schepen niet meer in 
de haven van Willemstad op de Neder
landse Antillen komen om te bunkeren. 
De Volkskrant van 7 mei '81 meldde 
dat maandelijks nog sleèhts één Rus
sies oceanografies vaartuig de haven 
van Willemstad mag aandoen. Er kwamen 
teveel Russiese onderzoekingaschepen 
en daarom heeft de autonome Antilli-
aanse regering op voorspraak van de 
BVD en de Nederlandse marine deze 
maatregel genomen. De gouverneur van 
de koningin op de Antillen B. Lei to 
zei drie jaar geleden: "De oefeningen 
die regelmatig in de reeds bestaande 
samenwerkingsverbanden worden gehou
den zijn gebaseerd op de realiteit 
dat de veiligheid van de landen van 
West Europa en van het Amerikaanse 
continent niet los kan worden gezien 
van de beveiliging van het Caribies 
gebied." De gouverneur, onder poli
tieke verantwoordelijkheid van de Ne
derlandse regering in Den Haag, geeft 
dus toe dat Nederland meedoet in het 
Amerikaans spel om het zelfbeschik
kingsrecht van onderdrukte volkeren 
te ontzeggen en de kop in te drukken. 
Officieel wordt echter ontkend dat 
er samenwerkingsverbanden zijn. Bij 
het ministerie van buitenlandse zaken 
spreekt men over samenwerking op 'ad 
hoc basis'. Wel wordt toegegeven dat 
Nederlandse en Amerikaanse mariniers 
gezamelijk landingaoefeningen houden 
op de kust van Puerto Rico; "Cross
training noemen we dat." (citaten van 
gouveneur en andere; VriJ Nederland 
24 april '82) Op Puerto Rico hebben 
de Amerikanen een schiet-range, een 
stuk strand waar landingen kunnen 
plaatsvinden en scheepsgeschut waar
mee de kust kan worden beschoten. De
fensie geeft toe dat ook daar regel
matig Nederlandse schepen oefenen. 
Toch vragen wij ons af waarom Neder
landse mariniers in de oerwouden van 
Frans Guyana moeten oefenen, zoals 
we in 'Alle Hens 1 van januari '85 
kunnen lezen. Dit kan toch onmogelijk 
als vervanging voor de Hoge Veluwe 
bedoeld zijn. 

DE LATIJNS-AMERIKAGROEPEN ORGANISE
REN AKTIES TEGEN DE FREGATTEN. ZIE 
VERSLAG BONK-LANDELIJK, PAGINA 12. 

-- , 
• 
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Dat de Nederlandse bemoeienis met de 
Cariben verder gaat dan de patrouil
lering in de Antilliaanse visgronden 
blijkt uit het volgende overzicht. 
Sinds 1980 wordt er door de westerse 
marines veel en grootschalig gezame
lijk geoefend (natuurlijk op adhoc 
basis) in oe Caribiese Zee. 
- Enige parlementaire beroering ont
stond na de deelname van Nederlandse 
fregatten aan· de Safe Pass oefening 
in het noordelijk deel van de Cari
biese Zee. De minister verdedigde 
zich door te zeggen dat het boven de 
kreeftkeerkring gebeurde. D.w.z. bin
r.en het NAVO verdragsgebied. Oor
spronkelijk was de Amerikaans-Canade
se oostkust het vast oefengebied, 
maar in verband met de politieke be
roering in Midden .Amerika was men in 
deze oefening naar zuidelijker wate
ren opgestoomd. 
- In maart 1982 vonden deze Safe Pass 
oefeningen plaats. Het waren de 
grootste die de NAVO ooit in het Ca
ribies gebied gehouden heeft plaats. 
In totaal deden 30 schepen, 80 vlieg
tuigen en 10.000 manschappen mee. In 
tegenstelling tot eerdere oefeningen 
deden zes extra Nederlandse schepen 
mee. De Nederlandse betrokkenheid 
ging zover dat ze samen met de Ameri
kanèn het bevel over de oefening had
den . Mexico noemde' de gehele operatie 
' een provokatie.' 
- In het voorjaar van '82 deed Neder
land ook mee aan een gedeelte van een 
vs oefening in de Cariben: Readex ·a~ 
Hier werd een landing op Puerto Rico 
geoefend. Readex '82 was een onder
deel van Ocea n Venture waaraan zo'n 
50 oorlogsbodems, 300 vliegtuigen en 
45000 manschappen deelnamen. Naast 
de landing op Puerto Rico, waren er 
ook amfibielandingen op de Amerikaan
se basis Guantanamo, wat op Cuba 
ligt. 
- Een jaar eerder hadden de Amerika
nen , als onderdeel van hun jaarlijkse 
Ocean Venture, geoefend onder de code 
naam ' Amber' hoe ze op kleine eiland
jes konden landen. Dit bleek later 
de repititie te zijn geweest voor de 
invasie op Grenada. 
- In 1984 wordt opnieuw deelgenomen 
aan de oefening: Safe Pass'84 . Samen 
met de VS, Engeland en Canada. Met 
negen schepen is Nederland zwaarder 
dan ooit vertegenwoordigd. Zoals al
tijd is de reden voor de oefening: 
'het vrijhouden van het westelijk 
deel van de Atlantiese Ocean.' 

Het is duidelijk dat Nederland bij
draagt aan de oorlogsdreiging in Mid
den Amerika en het Caribies gebied. 
Op 6 mei a.s. zal vanuit Den Helder 
opnieuw een Nederlandse fregat ter 
aflossing van de troepen naar de An
tillen vertrekken. Hier ligt een taak 
voor de vredesbeweging . Niet alleen 
de West Europese vrede is van belang, 
ook de vreedzame ontwikkeling in Mid
den Amerika gaat ons aan. 

Guido 



IIIIUWf IBIKIIITRAI.IS 
De feiten z-L.Jn bekend. Het kabinet 
heeft op 11 januari jongstZeden geko
zen voor de uitbreiding van kernener
gie. Zij heeft pLannen bekend gemaakt 
voor de. bouw van tu>ee nieuwe ke:r>ncen
traLes met een totaat VBl'mogen van 
2500 megawatt. Maatschappetijk gezien 
is dit besLuit totaaL korrupt . OVer
duideLijk is dat een overgrote meer
derheid van de bevoLking tegen de 
uitbreiding van kernenergie is. De 
uitkomst van de brede maatschappeLij
ke diskussie (BMDJ van vorig jaar 
heeft dat nog eens onomstoteliJK aan
getoond. 
Ook binnen d~ Tweede Kamer tekent 
zich een meerderheid (CDA en VVD) af 
voor de pLannen van de regering. Na
tuurLijk, het CDA prutteLt nog wat 
tegen. Je verLiest aZs pa:r>tij anders 
heLemaaL het geloof van eigen achter
ban, maar de kaaPten zijn aLlang ge
schud. 

KBlllfN-11 IS SMIIIIG 
Het kabinet zegt tot haar beslissing 
te zijn gekomen omdat haars inziens 
kernenergie goedkoper en schoner is. 
De werkelijkheid is echter anders. In 
de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn 
sinds 1972 111 kerncentrales afbe
steld. Reden: de sterk gestegen kos
ten, waardoor de elektriciteit 4 à 5 
keer zoveel meer gaat kosten. Haast 
niemand haalt bet daar nog in zijn 
hoofd om in kernenergie te investe
ren. De kosten zijn niet alleèn hoog, 
maar ook onvoorspelbaar. 

Ook in Engeland, West-Duitsland en 
Zwed~n blijkt atot?mstroom een dure 
energiebron te zijn. In Zweden gaan 
steeds meer stemmen op om in de toe
kom~?t alle kerncentrales stil te leg
gen omdat de kosten de pan uit rijzen 
Met name de opsl,.~g van radio-akti'et' 
afval is een uiterst kostbare zaak, 
zo is gebleken. 

De regering baseert haar argumenten 
grotendeels op de goedkope atoom
stroom in Frankrijk. Ze vergeet er 
echter bij te vertellen dat de natio
nale elektriciteitsmaatschappij EDF 
een enorme schuldenlast. heeft en dat 
de Franse staat er jaarlijks enorme 
bedragen inpompt om dit bedrijf over
eind te houden . De lage prijs voor de 
stroom is dus een kunstmatig laag ge
houden prijs . De Franse kleinverbrui
ker heeft daar geen enkel voordeel 
bij. Via de belastingen draait hij/ 
zij toch voor de volle mep op. 

Het argument van de 'goekope .atoom
stroom' wordt al jar en door voorstan
ders van kernenergie gebruikt en al 
jaren wordt dit fabeltje door de anti 
kernenergiebeweging met stapels fei
ten weerlegd. Maar het blijkt het nog 
steeds goed te doen. 

VfiVUILIIIG 
Recente onderzoekingen door professor 
Reichelt (West-Duitsland~ hebben weer 
eens overduidelijk aangetoond dat 
kernenergie smerig is. Kerncentrales 
(en opwerkingsfabrieken) verhogen de 
werking van zure regen. Hij ontdekte 
dat kleine hoeveelheden radioaktivi
teit (en met name krypton en tritium) 
die kerncentrales in het milieu lozen 
een kombinatie aangaan met zwavel
dioxide, een veroorzaker van zure re
gen. Dit leidt tot het ontstaan van 
zeer gekonsentreerde, uiterst giftige 
verbindingen. Bossen in de wijde om
geving van kerncentrales blijken 
daardoor ernstig te zijn aangetast. 

Tritium doet nog meer. Omdat het niet 
mogelijk is tritium i n een kerncen
trale eruit te filteren (of men moet 
een zeer kostb~re methode toépassen) 
wordt het konstant in water en lucht 
geloosd. Tritium is het radioaktieve 
broertje van waterstof. Wate.r bestaat 
uit waterstof en zuurstof. Omdat tri
tium chemies gelijk is aan waterstof 
hoopt het zich steeds meer op in het 
oppervlaktewater. 

GIE . 
Een goed voorbeeld is de Maas. In 
België en Frankrijk staan d.rie kern
centrales aan deze rivier en worden 
er momenteel nog vijf bijgebouwd. 
Rond 1990 zullen acht centrales met 
een vermogen van 8200 (!)megawatt op 
déze regenrivier loz~n (ter vergelij
king : Dodewaard en Borssele zijn sa
men 500 megawatt). Omdat het onmoge
lijk is het radioaktieve tritium er
uit te zuiveren zal de Maas in de toe
komst onbruikbaar worden voor onze 
drinkwatervoorziening. Ook het Ijs
selmeer is belangrijk voor ons drink
water. Mocht men besluiten tot de 
bouw van een of meer kerncentrales 
aan dit meer, dan zal ook het Ijsset
meer in de toekomst onbruikbaar wor
den. 

Dan is er nog het radioaktieve afval . 
De laatste tijd hoor je st~ed~ meer 
deskundigen beweren dat het probleem 
van het radioaktieve afval nu toch · 
zeer binnenkort zal. zijn opgelost. 
Ditzelfde werd ook al in 1957 met gr~ 
te stelligheid gezegd en we leven nu 
in 1985. Als dit weer eens wordt be
weerd weten we in ieder geval wat 
'zeer binnenkort' in de ·terminologie 
van kernfysici betekent. Er bestaat 
geen afdoende oplossing voor radio
aktief afval. 

In de Verenigde Staten heeft een kom
missie zich gebogen over het probleem 
van: hoe hou je in godsnaam nieuwe 
generaties mensen weg bij opslagplaat· 
sen vÖor radioaktief afval . Zij 'heeft 
de serieuze suggestie gedaan om rond 
deze plekken een soort mythevorming 
te kreéren. Net zoals bij de pirami
des van de pharao's in Egypte . Wat we 
ons hierbij precies moeten voorstel
len is niet helemaal duidelijk. Aller 
lei verhalen over boze geesten, ver
vloekte plekken of het hellevuur? Nou 
ja, als het allemaal niet zo ernstig 
was, kon je er hard om lachen. 

Ook onze regering zit niet stil en 
heeft een nieuwe truuk bedacht. Ze 
wil het radioaktieve afval voor een 
periode van 50 tot 100 jaar boven
gronds opslaan en in die tussentijd 
in internationaal verband naar een de
finitieve oplossing zoeken. Naar de 
publieke opinie toe lijkt het of er 
naar een oplossing wordt gezocht. In 
werkelijkheid schuift het kabinet het 
probleem voor zich uit. 

Het CDA kan zich wel vinden in deze 
oplossing. Tot voor kort huldigde de
ze partij de opvatting dat het afval
probleem eerst. moet worden opgelost, 
voordat er nieuwe kerncentrales bijge
bouwd kunnen worden . Maar zoals we in 
tussen wel gewend zijn van deze draai
konten: als puntje bij paaltje komt 
lopen ze weer netjes aan de leiband 
van de regering. 

Wie zich trouwens bij de zin 'in in
ternationaal verband naar een oplos
sing zoeken' een of andere internatio
nale kommissie voorstelt, die naar
stig op zoek is naar een oplossing, 
komt bedrogen uit. Steeds meer blijkt 
dat het kabinet en de atoomlobby hier 
onder het opslaan van het afval er
gens in bet buitenland verstaan. Be
naê:lerd zijn de landen Duitsland en 
Zweden, dat al met een krachtig •nee' 
heeft gereageerd. 

Ondertussen h~~ft een kommissie onder 
leiding van Mol .ly Geertsema de namen 
van een twintigtal gemeenten bekend 
gemaakt, die volgens haar geschikt 
zijn voor tijdelijke bovengrondse op
slag. Al deze gemeenten hebben gelijk 
afwijzend gereageerd . Molly was daar 
zeer verbaasd over·, hij snapte deze 
negatieve reekties niet omdat volgens 
hem een griesmeelfabriek gevaarlijker 
is dan een opslagterrein voor 'radioak
tief afval. 

Ook suggereerde hij dat het alleen om 
licht- en middelradioaktief afval zou 
gaan, en dan voornamelijk afkomstig 
uit ziekenhuizen. Dit is pertinent 
niet waar . Het terrein is ook bedoeld 
voor de opslag van hoogradioaktief af
val van zowel Dodewaard en Borssele, 
als van de nieuwe kerncentrales. Daar 
bij zal na 1990 al het hoogradioaktie 
ve afval uit de opwerkingsfabrieken 
van La Hague (Frankrijk) en Windecale 
(Engeland) terugkomen. Dit afval is 
ontstaan bij de opwerking van uitge
werkte splijt.stofstaven uit de Neder
landse kerncentrales. Al dit hoogra
dioaktieve afval zal moeten worden op 
geslagen . 

Voor 1 oktober 1985 moet de kommissie 
uit die: 20 gemeent~n er 3 kiezen die 
volgens haar het meest in aanmerking 
komen. De regering zal dan uit deze 
drie de 'gelukkuge winnaar' kiezen. 

Doorslaggevend zal niet het kriterium 
van de meest valige plek zijn, maar 
dat van: waar kunnen we de minste 
maatschappelijke weerstand verwachten. 

De stupiede manier waarop Geertsema 
de gevaren van atoomafval in allerlei 
interviews probeert af te doeh heeft 
de atoomlobby behoorlijk in verlegen
heid gebracht. Men spreekt nog netjes 
van een 'taktiese fout' m~ar ~en ial 
hem de onbenulligheden die hij zo 
openlijk ten toon spreidt niet in 
dan.k afnemen. Nu kramen de meeste 
voorstanders van kernenergie er~e
vaarlijke) onbenull,igheden uit, maar 
ze proberen dat tenminste nog mooi te 
verpakken in allerlei volzinnen, door 
spekt met techniese termen. Ook wordt 
er flink geschermd met oneigenlijke 
argumenten en zogenaamd objektief on
derzoek. 

Werkgelegenheid is zo'n oneigenlijk 
argument . De atoomlobby heeft zich 
gehaast te verklaren dat de gemeente 
waar het opslagterrein komt toch gauw 
kan rekenen op werk voor 120 mensen . 
Dat doet het toch altijd wel weer lek
ker in een tijd van grote werkeloos
heid. De enorme gevaren van boven 
grondse opslag, daar hoor je ze niet 
over of ze worde.n enorm gebagatali
seerd. 

VOORBIB.DfN 
Maar die gevaren bestaan wel degelijk 
Een paar willekeurige voorbee!Oer. 
met name over het verpakken van ' ra
dioaktief afval (niet elk voorbeeld 
slaat op bovengronds afval): -vol
gens een rapport van Friends of the 
Earth hebben konstruktiefouten in 
vaten voor kernafval in Engeland 
voortdurend voor besmetting gezorgd; 
- 900 werknemers van de opwerkings
fabriek Windscale in Engeland hebben 
geklaagd dat hun kleédkamers besmet 
zijn geraakt door radioaktief afval 

dat was opgeslagen in tanks op nog 
geen 200 meter afstand; - op een 
plek in de Atalantiese oceaan waar 
Nederland en Belgie vier jaar eerder 
hadden gedumpt zijn eind april '84 
door een onderzoekasehip drie vaten 
met kerna.fval opgevist; de vaten wa
ten zwaar beschadigd en lek. 

De werkelij kheid is dat er nog 
steeds geen veilige opbergmethoden 
bestaan, niet voor laag- en niet voor 
hoog-radioaktief afval, doodeenvoudig 
omdat de ervaring van hoe verpakkin
gen zich ovèr een langere termijn 
zullen houden ontbreekt. 

ZOUTKOlPILS 
Van Aardenne zegt dat wat hem ~etreft 
het kernafval ook in zoutkoepels (i'n 
Groninge.n en Drenthe) kan worden op
geslagen. Maar geen enkele zoutkoepel 
(en dat geldt ook voor de zoutkoepels 
onder de Noordzee) voldoet aan de 
richtlijnen voor veilige opslag die in 
1979 zijn opgesteld. Opslag in het 
buitenland kan, zegt van Aardenne, maar 
het tegendeel blijkt. In de Verenigde 
Staten zijn ze helemaal afgestapt van 
opslag in zoutkoepels. AHe zoutkoe
pels die zijn onderzocht voldoen geen 
van alle. In West-Duitsland zijn de 
zoutkoepels van Gorleben absoluut 
niet geschikt zo hebben Duitse weten
schappers vastgesteld. Ook in Dene-
te zoutkoepels afgevallen en is de 
laatste twi:Jfel..achtig. Van Aardenne 
staat dus gewoon te llegen (je vraagt 
je af of die man nog wel eens de 
waarheid spreekt) . 

De hoeveelheid radioaktief afval over 
de gehele wereld neemt per dag gigan
ties toe. De kernergievoorstanders 
zijn gewetenloos in het zoeken naar 
een oplossing, zoals blijkt uit het 
volgende voorbeeld. Een grote interna
tionale groep zakenlieden heeft de re
gering van Namibie èen voorstel gedaan 
om in dit land radioaktief afval uit 
Amerika en WestDuitsland op te slaan , 
in ruil voor ongeveer 800 miljoen ~ol
lar per jaar. Namibie wordt al sinds 
de eerste wereldoorlog door Zuid- Afri
ka bezet en uitgebuit . De blanke rege
ring in Johannesburg heeft enthousiast 
gereageerd op het voorstel. 

•• IIAMI.I 
Namibie bezit ook de grootste uranium
mijn ter wereld, met een produktie van 
5 duizend ton uranium per jaar. Die 
vijf duizend ton betekent tevens een 
gigantiese berg van 50 miljoen ton ( I ) 
radioaktief en giftig afval. Deze afvaJ:o. 
hopen vormen kleine ekologiese rampen . 
Via de lucht en het grondwater besmet
ten ze de wijde omgeving. De bevolking 
wordt door Zuid-Afrika gedwongen in de
ze mijnen te werken . Het werk is er 
heel smerig. Mijnwerkers lopen een kans 
van 50 tot 100 procent om aan longkan
ker te overlijden. 

Een resolutie van de Verenigde Naties 
verbiedt de uitvoer van dit uranium 
maar niemand trekt zich daar iets vam 
aan. Ook de UCN in Almelo niet. Die 
verrijkt uranium afkomstig uit Namibie. 
Wanneer er in de toekomst ook nog grote 
hoeveelheden radioaktief afval worden 
opgeslagen zal dit Namibie in een grote 
nukleaire vuilnisbelt veranderen. Kern
energie is een dood1opende weg. 

2+2 ... -
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De begin-stappen Z1Jn gezet. Op 16 
februari is het eerste landelijke 
overleg gehouden van bet Bonk-Samen
werkingsverband . Zo'n 85 mensen waren 
aanwezig, uit het hele land! Uit een 
aantal regio ' s (Utrecht, Overijssel, 
Gelderland/Achterhoek , Wageningen, Am· 
sterdam) waren er vertegenwoordigers/ 
sters die verslag deden van eigen 
overleggen; elders zijn regionale 
overleggen intussen gehouden of ge
pland . De wil om aan een struktuur 
voor verdergaande akties te werken 
binnen de vredesbeweging blijkt duide· 
lijk aanwezig! 

Naast de in1'ormatiefase van de kam
pagne (zie 'Publiciteitsgroep ' ) is 
er ook besloten ove.r het eerste aktie
hoogtepunt in juni. Uit verschillende 
regio 1 s kwamen pleid.ooien om lande
lijk gekoordineerde bezettingen van 
provinciehuizen te ho.uden. De regio 
Utrecht vond dat de afdeling mil i tai
re zaken van het provinciehuis heel 
geschikt is als doelwit , omdat ~eze 
afdeling de registratie van dienst
plichtigen verzorgt en de planologie
se beslissil1g~n in militaire zaken 
leidt. In meerdere grote steden heeft 
men er een voorkeur voor de bonk-ak
ties te richten op gemeentehuizen. 
Mensen uit Den Haag stelden voor ge
bruik te maken van het inspreek-recht 
op raadsvergaderingen ep daarbij te 
dreigen met "har>de't'e akties, zoaZ.s . 
een bezetting. " In de geschreven toe
lichting van het Haagse vredesplat
form wordt betoogd: "Het doel. van on
ze aktie is het stadsbestuur onde't' 
druk te zetten en te eisen dat de ge
meenten op zijn beUPt k:Pachtige aktie 
naap de rege't'ing onde't'rleemt om het 

pZ.aatsen van k't'uisPaketten tegen te 
gaan en de ~Uaanzinnige wapen!ûedZ.oop 
te stoppen. " Ui te indelijk is het be
langrijke besluit genomen om publieke 
lijk aangekondigde, getijdige bezet
tingen van provinciehuizen en gemeen
tehuizen te houden op zoveel mogelijk 
plaatsen in het land. Daarbij hield 
een van de aanwezigen ee.n gloedvol be
toog dat ·~zettingen zachte akties 
z~jn, zeker wanneer je ze pl.aatst te
genoveP de massamoo't'd die nu ~ordt 
VOO't'bePeid. 11 f!! 

Verder zijn er vanuit meerdere 
werkgroepen plannen en voorstellen in 
gebracht. In de plannen van de La
tijns-Amerika/Vredesgroep staan de Ne
derlandse fregatten centraal. Neer
lands marini ers oefenen al jaren in 
Navo-verband in het Caraibiese gebied 
(zie artikel elders in deze Vredesak
tiekrant). De werkgroep wil nu de Ne
derlandse deelname aan die oefeningen 
aankaarten via de fregatten die bin
nenkort naar de Caraïben afvaren. Kon. 
kreet wordt voorgesteld om in aanslui
ting op de jaarlijkse Vondelpark
Vredesparkmanifestatie in Amsterdam 
( 5 mei>. een demonstratie te houden en 
ook verzet op touw te zetten op de 
dag dat de fregatten vertrekken. De 
regio-Amstardam gaat de fregattenak
ties van harte ondersteunen I 

BOIIK GllOfPfll 

Op het Bonk-Landelijk was men het 
erover eens, dat landelijke informa
tie belangrijk is om het werk van de 
regionale overleggen in de komende 
maanden te ondersteunen. Naast 'n af
fiche en manifest moet er onder ande
re ook aan kampagnekrant worden ge
werkt, en aan informatie voor de land 
lijke pers. Die taak heeft de Propa
ganda/Publiciteitsgroep. Heb je tijd 
om mee te helpen, bel dan even naar 
het Bonk-sekretariaat (020 - 229716)1 

Bonk scholingsgroep. 

Op 28 februari is de landeLijke 
scholingagroep van het Bonk voor •t 
eerst bij elkaar geweest. Er lag een 
voorstel op tafel om gezamenlijk on
derzoeks- en schrijfwerk te gaan doen 
rond thema·~ die van aktueel belang 
zijn voor de opbouw van Bonk. Volgens 
het voorstel moet het groepswerk twee 
zwaartepunten krijgen: ''het stimute
~en van een k't'itiese kijk op burge~
tijke ongehooPaaamheid en op de Pol. 
die de sociaaZ.-demokPatie speeZ.t in 
de vpedesst~ijd; en het verschaffen 
van inzicht in de Nede~Z.andse tpadi
tie van anti-oo~logsst~ijd doo~ a~bei
dePs!stePs en in de ve~evenheid van 
miZ.itarisme met de NedePZ.andse ekono
mie." 
Op 20 maart a.s. ~s de tweede bijeen
komst. Mensen die mee willen denken 
en werken zijn van harte welkom! Voor 
nadere info bel : 

f2 

Bonk bedrijvengroep 
De Bonk bedrijvengroe~ zoekt aktivis
ten binnen en buiten de vakbonden die 
mee willen werken aan het opzetten en 
verspreiden van een bedrijvenkrant. 
Deze krant voert anti-oorlogspropa
ganda in bedrijven. Inlichtingen Hans 
Krikke, , Postbus 
11347, 1001 GH Amsterdam. 

BONK Navo groep. 
Binnen Bonk is een eerste aanzet ge
maakt om een anti-navo groep op te 
zetten. Tijdens de eerste vergadering 
is een inventarisatie gemaakt van 
ideeën en plannen. Doel is om de dis
kussie over de Navo in de eerste 
plaats binnen BONK te voeren. Verder 
om na te gaan welke groepen aktief 
zijn in ~e anti Navo strijd, en om 
d.m.v . diskussies en akties aan te 
sluiten bij lopende akties van de 
brede vredesbeweging en Bonk. In sep
tember, aldus het voorstel, is er 
een anti-Navo manifestatie gepland. 
Inlichtingen: Bonk secretariaat, Le
liegracht 54, 1015 DJ Amsterdam. 

Een kritiès betoog hield de verte
genwoordiger van de Bonk-bedrijven
groep: Deze ste~de onder andere: "Het 
is _een sZ.echte zaak dat tijdens dé 
konferentie in Dr>iebePgen geen aan
dacht is besteed aan anti-ooPZ.ogs
stPijd binnen oodrijven. Dit is een 
kritiek die geZ.dt vooP de heZ.e vredes
be!ûeging. Er ~ordt alom gepPaat over 
het vepsckil. tussen PadikaZ.e en niet-
of minder .radikaZ.e aktie a, maa'f' die 
diskussie leidt niet tot een pePspek
tief. Akties sulten pas PesuZ.taat heb 
ben aZ.s passieve .solidariteit kan~~ 
den omgezet in aktieve soZ.idaPiteit. 
Bij akties aZ.s de blokkade van Dode
lUaard en van de mimitietPeinen was de 
essentieZ.e z~kte het voZ.Z.edig ontbre
ken van een permanente stPategie om 
de direkt betPokken a't'beiders!stePs 
te benadePen, te mobil.isePen en te ak.. 
tiveren. APbeidePs!sters binnen de wa
penindustrie, kePneentraZ.es en gpote 
bedrijven in het aZ.gemeen hebben mach
tige middelen voor handen om de ont
~ikkel.ingen ten goede te keren. Bonk 
moet zich richten op mensen binnen de 
bedrijven." 

Overigens benadrukte hij dat voor 
stakingen nodig is dat de FNV-top van 
onder op onder druk wordt gezet: "Wep_ 
ken naar en binnen vakbonden is nood
zakel-ijk, maar heb hier geen overdre
ven vepwachtingen van. Hans Pont, de 
vePvangeP van Wim Kok, heeft aZ. te 
kennen gegeven dat 10 mei '83 - de 
!ûePkondePb't'eking - geen vePvoZ.g zaZ. 
k't'ijgen. De wePkgevers zijn van de 
tiende mei geschrokken en hebben boos 
gereageerd. Aangezien de Fnv gevoeZ.i
ge antennes heeft, aZ.dus Pont, heeft 
zij dit geZ.uid opgepikt en besZ.oten 
geen vervol-ginitiatief te nemen (IJ. 
DaGPom is het van uiterst beZ.ang om 
het FNV van ondePop onder druk te set;.. 
ten. 11 Voor dit betoog was heel veel 
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bijval van de aanwezigen, maar er zal 
nog heel veel gediskussieerd moeten 
worden, voor het 'bedrijvenwerk' echt 
geintegreerd is in de kampagne van 
Bonk. 

Tenslotte viel op, dat Bonk-initia-
tieven plaatselijk op heel verschil
lende man.ieren vorm krijgen. In Eind
hoven bijvoorbeeld bestaat geen apart 
bonkoverleg; d(UU' worden alJ:e plannen 
besproken binnen de plaatselijke vre
des.raad. Ook de Haagse Bonkers/sters 
beramen hun akties vanuit het stede
lijke vredesplatform1 In Wageningen 
worden wel aparte bonk-overleggen ge
houden, maar benadrukt men dat "bw·
gePl.ijke ongehoorsaamheid en nonkoópe
Patie aZ.s thema ingebPacht dienen te 
~orden ·in aZ.Z.ePZ.ei (oostaandeJ orga
nisaties, platfol'111s en be~egingen". 
Ûl1l een echte kampagne van direkt ver
zet te kunnen dragen lijkt een zelf
standig Bonk-overleg echter essen
tieel. In steeds meer provincies en 
steden - naast de eerder genoemde ook 
Groningen, Haarlem/Noordhol~and, 
Friesland - komt zo'n overleg al van 
de grond! 

Kontaktpersonen voor regionale/plaat
selijke Bonk-overleggen: 

Friesland: 
• Groningen: 
• Overijssel : 
• Amsterdam: 
• ftaarlem/Ijmond: 

• Utrecht: 
Wageningen: 

...... BI Df PllO.DUKI'If VAII K&MfAI'BIS 
Half februari werden in een ui tzen
ding van Achter Het Nieuws onthul
lingen gedaan over de rol van Neder
land bij de produktie van kernwapens. 
Er werd ingegaan op de betrokkenheid 
van nederlandse onderzoekareactoren 
bij de aanmaak van Amerikaanse kern
wapens. Een programma daarover breng
en is natuurlijk een prima zaak, al
leen een primeur was het bepaald 
niet. De ' onthullingen' die Achter 
Het Nieuws bracht waren al jaren be
kend binnen de anti kernenergieb.ewe
ging. De feiten over deze betrokken
heid staan beschreven in een rapport 
dat in 1980 is u.itgekomen (geschreven 
door twee mensen uit de akb). 

In Nederland staan een aantal onder
zoeksreaktoren zoals de Hoge Flux Reak
tor in Petten en de Hoger Onderwijs 
reaktor in Delft. In deze rea'ktoren 
wordt als splijtstof hoogverrijkt ura
nium van 93,3 % gebruikt. Als deze. 
splijtstofstaven zijn uitgewerkt wor
den ze naar de Verénigde Staten ge
stuurd om daar in de Savannah River 
plant, een nukleair militair komplex , 
te worden opgewerkt. Een deel van 
het opgewerkte uranium gaat recht
streeks naar Amarillo (Texas) om daar 
te worden gebruikt als brandstof in de 
plutoniumproduktiereaktoren van de Sa
vannah River Plant. Deze reaktoren 

---

Ook de uitgewerkte splijtstof van an
dere onderzoeksreaktoren zoals de ITAL 
reaktor in Wageningen (buitenwerking 
gesteld) en de KSTR- reaktor op het Ke
materrein in Arnhem(wordt momenteel 
ontmanteld) is naar de Verenigde Sta
ten vervoerd · om te worde.n gebruikt in 
atoomwapens. Een onlangs uitgekomen 
rapport van de Amerikaanse rekenkamer 
heeft dit nog eens bevestigd. Al met 
al een niet mis te verstane relatie 
tussen Nederland en de Amerikaanse 
kernwapenproduktie. 

Maar er lopen nog meer lijnen naar de 
kernwapenproduktie. De SEP (Samenwer
kende Elektriciteitsproducenten) bouwt 
via een internationaal samenwerkings 
verband mee aan de Franse snelle 
kweekreaktor de Super Phenix, de 
grootste kweker ter wereld. Zowel de 
SEP als Borssele hebben zich verplicht 
om plutonium aan de Super Phenix te 
leveren - 208 en 45 k.ilo respektieve
lijk. Het belangrijkste doel van deze 
kweekreaktor is niet de produktie van 
elektriciteit, maar het kweken van 
plutonium voor ••.. de Franse kernmacht 
(Force de Frappe) . (Zie ook Vredesak
tiekrant nr.9) 

Knokken tegen kernwapens, is ook knok
ken tegen kernenergie en andersom. 
Knokken tegen kernwapens en kernener
gie is knokken tegen een systeem dat 
dit soort uitwasseQ mogelijk maakt. 
Dat betekent dat we hun logika moeten 
ontkrachten en de korruptie en pure 
waanzin die dan overblijft blootleg
gen; en dat we er een krachtig verzet 
tegen moeten opbouwen. 

Barry 

Voor meer info~matie: 
Basisgroep tegen Kerng~eZ.d 
en Mil-itarisme 
pla Katahuis 
SWeePts de LandasstPaat 73 
Arnhem 



"Het sterftecijfer van pasgeboPen 
7<inds'l'en is in Bhopat sinda de gas-
ramp tr..1ee maat zo hoog ats normaal.. · 
Een kwart van atte zuigeLingen in de 
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staa en omstreken is ko'l't na geboo'l'te ~V 
gestorven. " - "Vorige 1.11eek tûe'l'd be-
kend dat dool' het gif honderden men- ~ ~ ~ 
zijn g8!VO'l'den." -- "Bij veel. Vl'OUIV8n l...l 
is de menstruatiecykt.us in de tVa'l' 

sen voLstagen of gedeeLtetijk bt.ind ~~'II..V ~~ \:~' 
sinds ae het gas hebben ingeademtl. ~ 
Sorrrnigen klagen B'l'OVe'l' dat ae om de * ~ 
vagina k'l'ijgen." -- "Duiaendsn ovep- ~ . 
paar dagen !Vitte afscheiding uit de ~ 

levenden hebben ao 'n forse tongbescha ~.. ft 
diging opgelopen dat ze in feite niet ~~ 
op eigen k'l'acht verder kunnen teven." A~ 

Recente berichten uit India bevesti- ~ 
gen dat de katastrofe die de bevol- stein, een professor aan de Harvard 
king van Bhopal begin december trof, universiteit, sterven er in de VS 
niets minder is dan een Hiroshima van jaarlijks minstens 12 duizend. mensen 
het milieu. Niet alleen blijkt het aan vervuiling veroorzaakt door de 
dodencijfer veel hoger te zijn dan chemiese industrie. 
wat officieel wordt toegegeven. Ook Ronduit angstaanjagend zijn de aanwij-
zijn de na-effekten van de lekkage zingen voor het verband tussen kanker 
zo ernstig en zullen de gevolgen in en milieu-vervuilina. Zo is de Kanaw-
de stad nog zo lang zichtbaar zijn ba vallei met z'n 9 chemiese febrie-
dat de ramp vergeleken kan worden met ken inklusief één behorend aan 
de blijvende ravage veroorzaakt door Union Carbide - een van de rode stip-
de atoombommen die in 1945 op Hiro- pen op de 'kanker-atlas' van de VS. 
shima en Nagasaki zijn gesmeten. Het is dus een van de gebieden waar 

bewuste nalatigheid 
Intussen komen de aeeate westerse 
bladen nog steeda niet verder dan het 
publiceren van aeelijwekkende verba
len en het konstateren van nalatig
heid door de 11ul tinational die de 
pesticidenfabriek bij Bhopal had nèer 
gezet, Union Carbide. Deze misdaad 
van nalatiaheid staat echter beslist 
niet alleen. Dat bewijzen ontstellend 
veel feiten over dit chemiese conce~ 

Ten eerste blijkt uit journalistieke 
navoreinsen dat bewuste nalatiaheid 
niet iets recents is, maar dat Union 
Carbide zonder overdrijving een tra
ditie heeft van het pleaen van moor
den I Volgens het linkse Amerikaanse 
weekblad The Guardian dreef het be
drijf al in de 30er jaren zo'n vijf
honderd 11ensen moedwiUia de dood in. 
Toen liet het een tunnel graven in 
dezelfde streek van West Virginia 
waar het nog steeds een vestiging 
beert. Het ~ró~ekt diende ter bevoor
rading van een waterkrachtcentrale 
van Union Carbide, maar het had heel 
gevaarlijke kanten . De tunnel moest 
nl. gegraven worden door rotsen die 
sllica-stof bevatten. Hiervan was al 
eeuwen geleden bekend dat het de ge
zondh.eid van mensen aan.taat. De wet
ten van de staat West Virginia eisten 
vlg. The Guardian dat silica rotsen 
bevochtigd worden om stof-vorming te
gen te aaan. De aannemer die Union 
Carbide voor het tunnel- projekt had 
ingeschakeld, stelde echter alles in 
bet werk om de staetswetten te ont
duiken. Hij ronselde voornamelijk 
zwarte meneen met beloftes van hoge 
lonen. Om kosten te beeparen werden 
de silica-rotsen niet bevochtigd. Bij
gevolg stierven er-iO•n 500 arbeidera 
Het schandaal kwam pas a.an het licht 
in 1936. Toen bleek de aannemer van 
Union Carbide bovendien een begrafe
nis-ondernemer te hebben ingehuurd, 
kort nadat de eerste mensen in bet 
projekt begonnen te sterven. De begra-. 
fenia-omderneming getuigde later dat 
bet akkoord was geaaan met een hele 
lage betaling per lijk omdat Union 
Carbide de verzekering had gegeven 
dat het beraen lijken zou kunnen be
graven •••• Kortom, vol sens The Guar
dian is de multinational niet slechts 
de veroorzaker van de grootste milie~ 
ramp in de geschiedenis. De multina
tional telt in z'n geschiedenis ook 
afschuwelijke voorbeelden van 'be
drijfs-ongevallen 1 - een ' net' woord 
voor het verontachtzamen van de ge
zondheid van arbeideraters door kapi
talistiese ondernemingen. 

berucht liervuiler 
Ook in het wat recentere verleden 
heeft Union Carbide zich in de VS 
herhaaldelijk een heel beruchte naam 
weten te verwerven. De Amerikaanse 
cbemiese industrie loost dagelijks 
tonnen aan vervuilende stoffen via 
water en lucht, zonder zich te bekom
meren o• de gevolgen voor mens en mi
lieu. De ' blinde' lozingen zijn immers 
de goedkoopste manier om die troep 
kwijt te raken. Volgens Milton Wein-

kanker bet meest voorkomt. Voor Ame-
rikaanse milieu-aktivisten was de fa
briek van Union Carbide in Virginia, 
waar metaal gelegeerd wordt, jaren
lang "de fabriek die het meeste rook 
afstoot in de wereld" I In 1979 nog 
bet1 telde notabene het zakenblad 
Fortune bet bedrijf als een "reaktio
naire menseneter, bezeten van het ma
ken van winst". 
Tekenend voor de houding van de multi
national is het milieu- schandaal dat 
in 197·9 - aan het licht kwam. Ontdekt 
werd dat de drinkwater-putten van 
1700 inwoners van het distrikt Suf
folk in de staat New York, meer dan 
de wettelijk toegestane hoeveelheid 
temik bevatten . Temik is een pestici
de- soort dat gemaakt wordt van het
zelfde giftige gas dat in Bhopal ont
snapte (methylisocyanaat) . Het is naar 
verluidt de giftigste pesticide soort 
dat verkocht wordt op de Amerikaanse 
markt I 
Volgens het Amerikaanse landbouwblad 
New Farm bood Union Oarbide naast 
verontschuldigende woorden alleen 
schijnverklaringen voor de vergifti
g.ing. Die zou t e wijten zijn aan 'de 
n.atuur ' . - de zandgronden waarop de 
door ternik bespoten aardappelen groej.. 
den. Maar Union Carbide wist uit ei
gen proefnemingen dat de pesticide 
loogde in zandgronden en beh66rde te 
weten dat aardappelen gewoonlijk op 
zandgrond worden verbouwd. Het schan
daal van Suffolk was het zoveelst·e 
bewijs dat de bescherming van mens 
en milieu de winstjager ijskoud laat. 
Sinds ~e ?Oer jaren heeft Union Car
bide aeprobeerd zijn image in de vs 
op te veizelen. Onder andere door de 
genoemde fabr.iek voor legering van 
metaal schoon te laten maken. Dat die 
geste niet uit het hart kwam, maar 
een aedwongen gebaar was wordt wel 
bewezen door het voorbeeld van een 
enorme gaslozing in 1981. Uit de pes
ticiden-fabriek nabij Charleston lie t 
men volgens Tbe Guardian 280 pond van 
het inmiddels als rampengas bekende 
methylisocyanaat ontsnappen . 

VroutVen gekleed in de t~ditionet.e 
MusLimsluie'l', wachten op het station 
tijdens de massat.e uittocht uit Bhopal 
midden december>: 

VrooU!Ven gaan als oersten in demonstratie de straa~ op tegen anion Carbide. 

geheim 
oorlogsonderzoelc 

In bet vorige artikel (zie Vredesak
tiekrant nr.12) heb ik al aangestipt 
dat Union Carbide belang heeft bij 
de Amerikaanse ( voorbereidins op) 
oorlogvoering en dat over de band met 
het Pentagon meer moet worden ui tge
zocht. De eerste schokkende onthul
ling is .nu al gedaan. Volgens een 
rapport van een groep natuurkundigen 
en chemici (het zan. "Delhi Weten
schapsForunl') dat in Indiase kranten 
veel aandacht beeft gekregen, is de 
hoofdaktiviteit van Union Carbide in 
Bhopal ·waarschijnlijk onderzoek voor 
biologiese oorlogsvoering. 

. Temidde.n van uitgestrekte testgronden 
op heuvels niet ver van de pesticide~'\"' 
fabriek, draait sinds enkele jaren 
een onderzoeka-~aboratorium van de 
multinational. Er blijkt •eer geld 
te zijn aeinvesteerd in het laborato
riUil dan in de fabriek zelf, terwijl 
de geheime overdraebt van kennis naar 
de VS voor l miljoen dollar geschied
de. Een heel klein bedraa, verseleken 
bij de 70 miljoen winst die jaarlijks 
gemaakt wordt op de pesticiden pro
duktiel Hoewel harde gegevens ontbre
ken is het heel aannemeli.1k dat het 
gehei.me onderzoek mede gericht was/is 
op ontbladeringsmiddelen voor tropie
se planten. 
Dat chemiese concerns voor dergelijk 
vernietigingaonderzoek bun hand niet 
omdraaien bewijst wel bet voorbeeld 
van Dow Chemieals. Deze konkurrent 
van Union Carbide ontwikkelde in de 
60er jaren het ontbladeri.ngsmiddel 
'Agent Orange', waarvan tientallen 
miljoenen liters in de oorlog tege.n 
het Vietnamese volk zijn gebruikt. 
Het direkte doel van het inzetten 
daarvan was uithongeren van de boeren
bevolking. Talloze Vietnamezen en Ame
rikaanse soldaten hebben als gevolg 
van het ontbladeringsmiddel blijvend 
lichamel ijk letsel opaelopen. 
Wantrouwen over de bedoelingen van 
Union Carbide en het westen is verder 
gevoed door berichten in de Indiase 
pers dat zo'n 50 bewapenings-experte 
uit verschillende westerse landen 
vlak na de ramp naar Bhopal zijn ge
reisd om de effekten van het ontsnap
te gas op de bevolking te onderzoeken. 
Daarnaast p l aats ik de bevindinaen 
van journalisten (mezelf inkluis) 
over het gesjoemel bij de behandeling 
van slachtoffers van de gasramp: Dok
toren en vrijwilligereters tasten 
volledia in bet duister over een te
gengif.Ben mediese deskundige van 't 
concern vloog pas 10 dagen na de ramp 
naar India over. De adviezen van 
het bedrijf over bestrijding van ziek
teverschijnselen waren tegenstrijdig 
zonder dat daar een plausibele verkl~ 
ri.ng voor was. De multinational be
hield een informatie-monopolie over 
methyllsocyanast. Is het overdreven 
te konkluderen dat de direkteur-sene
raals van Union Carbide en oorlopspe· 
cialisten uit het westen de ramp wel
licht nuttia vonden als oefening in 
massa-vernietiging? 

11erzet 
De geschiedenis van Union Carbide -

dat laat de opeenstapeling van gege
vens "fel zien - is een geschiedenis 
van pure mi.sdadigheid. Zij laat zien 
dat winstbejag leidt tot de erpte 
vormen van onmenselijkheid. Dat bete
kent echter niet dat de ervaringen 
in Bhopal alleen tot moedeloosheid 
stemmen. Br is ook een andere kanti 
de heldhaftige inzet van talloze ge
wone buraers voor de slaebtoffers en 
het politieke verzet dat inmiddels 
teaen de multinational op gana is se
komen. Terwijl de regerina van de 
deelstaat , zoals eerder aekonstateerd, 
ui tb lonk door een laaghartige afwezig· 
heid in de dagen na de ramp, namen 
letterlijk honderden vrijwilligereters 
op die fatale 3e december spontaan 
en ongeorganiseerd het reddingswerk 
ter hand . Regeringsdoktoren bv. die 
ik in Delhi heb geinterviewd, waren 
vol:" laf ·over de"' nonnen,-orrderwtjz-êr:-~ 
sters en jongeren die vaak enorme ri
siko's namen om slachtoffers naar 
ziekenhuizen te brengen en eerste 
hulp te aeven. Studenten pasten mond
op-mond beademing toe op krotbewoners 
wier longen door het gifgas waren 
aanaetast, totdat zij hiermee ophiel
den op advies van doktoren (die het 
te aevaarlijk vonden). 
Lang niet iedereen toonde zich een 
held tijdens de nacht van de ramp. 
In Bhopal heb ik intellektuelen ont
moet die vertelden dat ze in de pa
niekvlucht hun eigen k inderen i.n de 
steek hadden gelaten . Maar er waren 
ook mensen die, terwijl het dodelijke 
aas nog in de stad rondwaarde, tel
kens opnieuw terugkeerden om verloren 
verwante.n op te sporen. Spreekwoorde
lijk geworden is de doortastendheid 
en opofferingsgezindheid van de _sta
tionschef Harish Durve.. Toen deze 
begreep dat er een gasramp aaande was 
begon bij koUega' s elders te bel.len 
om hen te waarschuwen geen treinen 
richting Bhopal te sturen. Honderden 
levens bleven . zo aespaard. Durve 
bleef zelf op zijn post totdat hij 
in elkaar zakte. 
Natuurlijk waren de meeste van de ge
troffen krotbewoners en middenklas
sers in de eerste weke.n na de ramp 
aeschokt en verdoofd. Toch is het po
litieke verzet vrij ~nel op gang se
komen. Progressieve burgers vormden 
een 'Organisatie om te protesteren 
tegen de sterfte door gasvergif'ti
aing' ~ ·m slachtoffers te helpen scha
deloosstelling te krijgen en om ak
ties te bundelen . Toen honderdduizen
den mensen midden december de stad 
uitvluchtten (tijdens de operatie ter 
'neutralisering' van het nog reste
rende gifgas) patrouiUeerden vrijwil
ligereters van de organisatie in de 
krottenwijken om bezittingen van af
weziae families te beschermen . Hoewel 
vrouwen in Bhopal tot nu toe buiten
gesloten waren van bet sociale en po
li tieke leven, waren zij de eersten 
die de straat opgingen tegen herope
ning van Union Carbide onder het 
motto: "GEBRUIK DE WETENSCHAP NIET 
VOOR MASSAMOORD I" 
(zie ook achterpagina) Peter 
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Vanuit het vredeskamp bij de Engelse basis in Molesworth wordt 
van 5 - 8 april een aktie-vierdaagse gehouden . 
Adres: People's Peace Camp , Warren Lane, 
Clopton, Northants. T.·einen vanaf 
King's Cross station in Londen. 
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