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REDAXlONEEL 
De ramp bij Tsjernobyl heeft weer eens 
heel duide:Lijk gemaakt dat kernenergie 
niet vreedzaam is. De schade die door 
de ramp is aangericht is nog niet 
volledig te overzien , maar wel is ze
ker dat er sprake is van een vernie
tiging van het milieu die nog eeuwen 
zal doorwerken, generaties lang. Ra
dioaktiviteit is tot i n de voedsel 
keten doorgedrongen en daarmee zal 
er ook blijvende schade verricht zijn 
aan mensen, vooral omdat geneties ma
teriaal aangetast zal zijn, zeker van 
mensen die in de buurt van Tsjernobyl 
woonden. 
Ook is zeker dat regeringswoordvoer
ders en deskundologen de schade veel 
minder erg voorstellen om de bevol
king rustig te houden en omdat er gi
gantiese (kapitaals)belangen mee op 
het spel staan. Terwijl aan de andere 
kant het natuurlijk een mooie gele
genheid was om anti-kommunistiese ge
voelens bot te vieren. 

In de berichtgeving i n de pers werden 
deze tegenstrijdige belangen ook dui
delijk. Aan de ene kant was de pers 
er zeer belust op om Rusland goed 
zwart te maken . Meteen al werd over 
een "meltdown" en het ernstigste on
geluk ooit gebeurd i n een kerncentra
le" gesproken. Rusland zou het doden
tal verzwijgen, er zouden misschien 
wel duizenden doäen zijn en breed 
werd uitgemeten dat de ramp verzwegen 
was. Het lijkt er inderdaad op dat 
de ramp in het begin verzwegen is 
Het is ook misdadig dat op zijn minst 
de omwonenden van de kerncentrale 
niet · onmiddellijk zijn geëvakueerd 
en dat er informatie werd achter ge
houden. Maar is dat meestal ook niet 
de gangbare praktijk van de 
voorstanders van kernenergie in het 
westen? Ook na het ongeveer even erge 
ongeluk in de kerncentrale bij Harris
burg in de VS heeft het dagen geduurd 
voordat er mensen geevakueerd werden, 
en toen alleen maar vrouwen en kinde
ren, Maandelijks, misschien wel weke
lijks lebeuren er ongelukken in kern
centrales in het westen waarbij radio 
aktiviteit vrijkomt en die angstval
lig worden verzwegen. Het meest frap
pante staaltje was wel een bericht 
i n de krant over een ongeluk in een 
centrale in het Engelse Kent ongeveer 
een maand voor Tsjernobyl. Dit onge
luk werd ruim een maandlang verzwegen 
terwijl Thatcher na Tsjernobyl zich
zelf en Engeland de hemel inprees 
voor hun eigen openheid over ongeluk
ken in kerncentrales, Even stuitend 
was dat de "autoriteiten" een ongeluk 
in een centrale bij Hamm in Duitsland 
dat vlak na Tsjernobyl plaatsvond, 
verzwegen en de toegenomen radio
aktiviteit voor het gemak Qok maar 
aan Tsjernobyl weten. 
Beschuldigingen dat het werkelijke 
dodental verzwegen werd bleken later 
ook volkomen onterecht . De Russen 
bleken wel degelijk het j uiste aantal 
opgegeven te hebben. 

Aan de andere kant waren de belangen 
van de atoom lobby zichtbaar. "Des
kundigen" wisten niet hoe snel ze 
moesten verklaren dat de Westerse 
centrales veel veiliger waren en dat 
een dergelijk ongeluk hier niet zo 
zou kunnen gebeuren. Allerlei leugens 
en mooie praatjes werden verkocht , 
Bv. dat de centrales in het Westen 
een koepel hebben, waardoor de radio
aktiviteit bij een ongeluk niet on
middellijk kan vrijkomen . Het blijkt 
dat talloze kerncentrales hier, o .a . 
Dodewaard, helemaal niet zo' n koepel 
hebben. De Volkskrant presteerde het 
zelfs om de week erna een paginagroot 
artikel te plaatsen over de grote 
"veiligheid" van de Duitse kerncen
trales. Pure propaganda voor de KWU, 
een van de grootste kerncentrale bou
wers in Duitsland . De vraag dringt 
zich onmiddellijk op hoeveel geld de 
KWU aan de Volkskrant en misschien 
ook de schrijvers van het artikel, 
Hans Friedeman en Broer Scholtens, 
geboden heeft hiervoor. 

Ook de politieke partijen probeerden 
onmiddellijk hun voordeel te halen 
voor de verkiezingen die voor de deur 
stonden . Zo verkondigde Lubbers heel 
slim iets in de trant van dat er mis
schien wel de konklusie getrokken 
moest worden dat er geen nieuwe kern
centrales meer moeten komen . Dat dat 
eerst nog eens heel grondig onder
zocht moet worden. Gelukkig weten we 
inmiddels wat onderzoek voor de poli
tici betekent: voorlopig niet meer 
te veel over praten totdat de gemoe
deren bedaard zijn, of iets zo inge
wikkeld maken dat niemand er nog iets 
van snapt, zodat ze daarna hun eigen 
~in kunnen doordrukken. 

En natuurlijk probeerde de regering 
de schijn te wekken dat ze de gevaren 
van de ramp overzag en de juiste maat 
regelen trof omdat ze begaan waren 
met het welzijn van de mensen. Maar 
in feite werd duidelijk dat ni emand 
presies wist hoe ernstig de situatie 
was en welke maatregelen noodzakelijk 
waren. Dus werd er hier en daar wil
lekeurig wat gedaan om de bevolking 
gerust te stellen. Een paar dagen 
geen spinazie en verse melk. De koei
en op stal. Maar vlak over de grens 
werden veel meer maatregelen genomen, 
terwijl de hoeveelheid straling toch 
ongeveer de zelfde moet zijn geweest . 
De enige juiste maatregel zou zijn 
geweest onm~ddellijk alle kernenergie 
programmas stop zetten. Zolang een 
dergelijke door de mens gekreëerde 
ramp tot de mogelijklheden in de we
reld behoort is het onNerantwoord om 
met welk atoomprogramma dan ook door 
te gaan. Zolang dat het geval is heb
ben we geen vrede met kernenergie en 
met degenen die daarvoor verantwoor
delijk zijn en zullen we ons blijven 
verzetten tot alle kernzooi gestopt 
is. 

DODEWAARD 
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11MEI 
Licht verbaasd ben ik over de hoeveel· 
heid reakties die gehoord zijn naar 
aanleiding van 't oproepje in de vo
rige vredesaktiekrant om op 17 mei 
in Woensdrecht de soldaten naar huis 
te sturen en de aanwezige bouwmateri
alen mee te nemen . 
Ik wil wel proberen om uit te leggen 
waarom ik die oproep op deze manier 
geschreven had. 
Ten eerste natuurlijk omdat het me 
echt leuk leek om op 17 mei wat daden 
te stellen en niet met lege handen 
naar huis te gaan 
Maar vooral om diskussie uit te lok
ken . Is het goed om weer te gaan de
monstreren in Woensdrecht? Moet de 
vredesbeweging zich alleen op de 
kruisraketten richten? Ontwikkelt de 
vredesbeweging zich nog wel of blijft 
ze hangen in geaksepteerde aktievor
men? Wordt ze nog wel serieus genomen 

AANVAL OP LINKS 

De aanval van justitie op radikaal 
linkse bladen begon vorig jaar novem
ber met de inval bij AMOK. 
Op 4 mei jl. werd vervolgens de re
dakteur van de Knipselkrant gearres
teerd onder bedreiging van getrokken 
pistool, omdat hij zgn. medeplichtig 
was aan de invoer van 1 kg. TNT. In 
feite om de Knipselkrant aan te pak
ken. De Knipselkrant bevat verklarin
gen en persberichten uit 175 dagbla
den en tijdschriften mbt. gewapend 
verzet en poii tieke gevangenen in W. 
Europa, anti-kern energie beweging, 
anti -militarisme, geheime diensten 
counter-insurgency en fascisme . 

Ook werd in mei bekend dat justitie 
bezig is met een gerechtelijk vooron
derzoek tegen axieweekblad Bluf! Dit 
naar aanleiding van publilcaties van 
de •wraak van Jhr. Hr. de Braauw•. 
Omdat van Aerdenne met zijn billen 
bloot gegaan is dus. In België, West 
Duitsland, Frankrijk en Italië worden 
radikale bladen al langer aangepakt. 
omdat ze er in slagen een effektief 
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en is ze nog wel bedreigend? Is het 
goed om weer een soort aksie te orga
niseren waarbij van de deelnemers wel 
kreatieve handenarbeid maar n.auwe
lijks kreatief nade.nken over nieuwe 
strijdvormen wordt verwacht. Wordt 
het niet tijd om werkelijk bed.rijven 
die in Woensdrecht bouwen aan te pak
ken? enz . enz. 
Ik denk dat een demonstratie als 17 
mei voorbij gaat aan wat er in heel 
veel vredesgroepen aan kwaadheid en 
bereidheid tot verdergaande akties 
leeft. (Maar tegelijkertijd besef ik 
dat mijn ouders ook weer eens in 
Woensdrecht geweest zijn) . 
Ik zou het jaanner vinden als deze 
diskussie niet goed gevoerd werd en 
de oproep in de vorige vredesaktie
krant alleen leidt tot verwijdering. 

corinne 

AANVAL OP LINKS 

antwoord te geven op de terreur van 
de staat , 
Ondersteuning blijft nodig . 
Solidariteitsbijdragen voor de Knip
selkrant naar giro 269598 ten name 
van Ines Dekker, Groningen o . v,v .•so
lidariteitskommitee Knipselkrant . • 
Voor Bluf! naar giro 5245710 tnv. 
Bluf! , Amsterdam 

KOLOFON 
De Vredesaktiekrant is een onafhanke
lijke krant en wil een spreekbuis zijn 
voor mensen en groepen aan de basis 
van .. de vredesbeweging om. met name 
ideeen en initiatieven voor ~kties 
die verder gaan dan de wettelijk ge
oorloofde breder bekend te maken, te 
stimuleren en te bundelen. 
Heb je zin om mee te doen of zo nu 
en dan eens wat te schrijven laat dan 
eens wat van je horen . Tel.020-865134 
Aan dit nummer werkten :Mee: 
Peter, Truke, Yvon, Dien, Corinne, 
Eddy, Willem, Maart je, Jenneke, 
Jack ie. 
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HIT&RUN 
Dat er nog steeds vredesaktiekampen 
in Woensdrecht zijn (nu bijna drie 
jaar) is een heugli jk feit. Als ba
kens van vasthoudend verzet en teke
nen van anders leven zijn de drie 
kampen nog steeds lichtpuntjes in de
ze sombere nucleaire tijden . Verster
king ervan blijft nodig . 
De basis staat nu al vol met graaf
machines, meetpalen, bulldozers, bouw~ 
keten etc . 
Het direkte verzet in Woensdrecht 
komt tot nu toe meestal van de kant 
van kampbewonersters. Af en aan rij
dende voertuigen worden zoveel moge
lijk geintenvariseerd. Namen van bouw
bedrijven bekend gemaakt . (vaak verwij
deren ze hun namen van de wagens, ze 
vrezen openbaarheid) . Regelmatig blok
keren vakkersters de bouwpoorten . 
Maar er moet meer gebeuren. Als deze 
bouwbedrijven niet (hard) aangepakt 

BiSMET 
Mensen van de vredesaktiekampen heb
ben door voortdurend te posten een 
lijst samengesteld van bedrijven die 
op de basis gesignaleerd zijn . Het 
gaat om een lijst van bedrijven die 
door de hoofdpoort gaan en waarvan 
zeker is dat ze op de basis bezig 
zijn met Het Amerikaanse gedeelte van 
de basis. (zowel transport als bouw
bedrijven) . 
En het gaat om een lijst van bedrij
ven, waarvan wel duidelijk is dat ze 
de basis opgaan , maar (nog) niet op 
werkzaamheden betrapt zijn . 
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Het is juni ' 86. De eerste amerikanen 
zijn al in Woensdr~cht. De landings
banen hebben hun eerste opknapbeurt 
gehad (tweede volgt in '88). 
Schijnwerpers verlichten · het hele 
kooiveld en bouwverkeer rijdt af en 
aan, 
Het is nu belangrijker dan ooit 
om te posten bij de verschil lende 
poorten rond de vliegbasis . 

Het is de bedoeling zo vaak en zoveel 
mogelijk posten op te zetten . In ie
der geval bij de hoofd-_, noord- en 
oostpoorten . De bouwwerkzaamheden be
ginnen 1 s. morgens vroeg rond 7 uur . 
Een ongunstig tijdstip maar indien mo
gelijk verkiesbaar boven de m.iddag
spits van 4 uur . Er gaan i eder uur 
van de dag transporten door de poor
ten dus voor een goed overzicht is 
langdurig posten gewenst . Onder pos
ten wordt verstaan eventueel met !<lap-· 
stoeltje bij een poort gaan zitten 
en al het in- en uitgáande verkeer 
op schrift zetten . Bij voorkeur al 
het vrachtverkeer en auto ' s met naam
voering van het bedrijf , en als het 
mogelijk is met vermelding van het 
tijdstip en omschrijving van de werk
zaamheid van de vrachtauto . 
De coordinatie van het posten gebeurt 
vanuit het huis van atoomvrijstaat. 
Daar wordt een rooster bijgehouden 
over het posten bij de verschillende 
poorten op verschillende tijden . Tel~ 
fonies een afspraak maken is het 
meest voor de hand liggend . (01646-
5183) Maar ook een bezoek aan het 
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huis van atoomvrijstaat (Dorpsstraat 
11 , 4634 TM) ligt voor de hand). Al<tue 
le en praktiese informatie maar ook 

eventueel gezamelijk vervoer kan 
daar besproken worden . 
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lt: juni is er een groot midzomernacht-!: 
:i feest op het bosVAK. Komt allen I Ï! 
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worden , zullen ze denken dat hun werk 
getolereerd en goedgekeurd wordt. Zij 
moet en veel meer dan nu , voelen dat 
dat niet zo is . Op de plaatsen van 
hun herkomst en ook op de basis in 
Woensdrecht . Naast aktiekranten over 
werkweigeren en mondelinge bekerings
pogingen moeten zij gekonfronteerd 
worden met schade . Deze is op aller
lei manieren toe te brengen . (b . v. 
met verf , vuur, suiker , hamers, mo
kers of per telefoon) . Ook op de 
basis, waar het tussen de bergen 
grond en rioleringspijpen , krioelt 
van de niet goed bewaakte bouwmachi
nes. De VAKbewonersters zijn met te 
weinig en te gemakkelijk te lokali
seren om alle sabotage voor hun reke
ning te nemen. Er zouden meer hit en 
run akties in en vanuit het hele land 
moeten plaatsvinden. Wie bunkers 
bouwt moet de bom verwachten . 

saskia ~~ii5~i!~i!il;:•;o:c.<~~l11l1ii»J~Kampen. 

Op de basis gesignaleerde bedrijven 
die bezig zijn met het bouwrijp maken 
van het Amerikaanse gedeelte . 

Bergen op Zoom/Roosendaal 
Fa.Coppens,Burgerhoutsestraat 123, 
tel . 01640- 36854. 
Bergen op Zoom 
Fa . Ma.rtens.Levert beton. 

Bergen op zoom. 
Fa.Dorst .Levert beton 
Bergen op zoom. 
Fa.waco-Liesbosch b.v.Levert beton 
Kan Dorst en Hartens. Lelyweg 23. 
tel.01640-36150 
Bergen op Zoom. 
Fa.Vriens b.v. Zeelandhaven 7. 
tel.Ol640-34750. 
Halsteren. 
Begroka b.v.Kabelwerken . Fabriekstr.27 
tel.Ol64l- 3286 en 01641 5498 
Ni jkerk. 
Fa.Brouwers.Wagenbouw.Bouwketen. 
Oirschot. 
Fa.De Meeuw. Bouwketen. 
Oosterhout. 
Fa.Struyk .Beton.Kunststofriolering. 
Rijsbergen. 
Fa.B.en S.Bestratingen.Oranjelaan 59. 
tel. 01606~2139 . 

Rijsbergen. 
Fa.De Bruyn. Grondwerkbedrijf. 
Roosendaal. 
Fa.Heesters.Transpor~. 

Oud-Vossemeer. 
Fa.Hommel b.v. Aannemersbedrijf. 
Coentjesweg 6 . tel.Ol667-2445. 
Werkendam. 
Fa.Bakkers. 
Werkendam. 
Fa . Smits. 

De volgende bedl'ijven zijn onde~ vete 
andere de basis opgegaan. Van enkele 
konden wij nog niet votdoende gege
vens ve~zamelen. Kunt u ons heLpen? 

Amstel'dam. 
M.G.Schippe~s. Ve~huizers.Tel. 020-
136794. 
Amsterdam. 
Ve~enigdë Gasbedrijven b. v. TeL.020~ 
253535. 
Bavet. 
Fa.Bastiaanse. Containersel'vice. 
Be~gen op Zoom. 

Adr. de .Kok. Aannemer.Havendijk 18a. 
Tel. 01640 37755 . 
Bel'gen op Zoom. 
Fa. De Schetde.Betonmolen. 
Breda. 
Fa. Breda Transport.Betonblokken. 
Spinvetd 14. Tet . 076 224100 
Breda. 
Fa. HoZLemans. Bouten steLlingen. 
Breda. 
Fa. Sm~ts Tetterode b. v. Amsterdam 
Interhout . Bazepad 5. TeL . 076 870850. 
DinteLoord. 
Fa. Akkërmans. 
DinteLoord. 
Fa. Verhagen. 
Goes. 

Fa.Haringman. Betoncent~aZe.TeL. 01100 
27795. 
Goes . 
Fa. Van Riesen. Boutimport . 
Heinkenszand. 
Fa.Zeetand b.v.Zwaar transport. 
Tel. 01106 1208. 

Fa.Corton.Dierenverbtijven. TeL.05202 
1715 7. 
Oosterhout . 
Fa.H.van Strien. Buizentransport. 
TeL.01620 55381 . 
Oosterhout. 
Fa. Gevekei Amsterdam b.v. Internatio. 
naaL transport .TeL.01620 26900. 
Opzeeland 
Fa. Bogena. Dierenvoedsel. 
Pr>insenbeek. 
J.C.Lämbrechts.AsfaLttransport . 
Riddel'kerk. 
Fa.Gl'oenëndiJK.Kraanwagen. 
Roosendaal. 
Fa.Schoonen en Zn.Tel. 01650 34153. 
RoosendaaL. 
F.Buuron en Zn. AsfaLttransport . 
Steenbergen. 
Gebl' .GeZten b. v . Beplantingen. 
Tel. 01650 63090. 
St . Maart-ensdijk. 
A. N.Wittaards b. v. Loonbedrijf. 
Tel. 01666 2777. 
TiLbUl'g. 
Fa.van Hees . Brakman 50.Tel. 013 701575 
Zaandam. 
Fa. Bl'uynzeeZ. 
Zwijndrecht . 
P. A. Vel'kerk. 
Zwijndl'echt. 
Fa. van Leeuwen.Rottel'dam. Buizen. 

Ve~de~ nog de volgende bedrijven waar 
van wij verde~ niets weten~ 
A.Bak~ , MeLin vtoeibeton, Ermon~ 
MarceL Lambrechts,België,buizen 
transport , Broos van Beers ,aannemer 
beat~atingen.Reinders Wessemiua, 
gl'ondbedrijve~05912 1237.Combinatie 
Maaa~oute, Combinatie Papendl'echt. 
Fa. van TBS, Scheerders kraanwagen, 
Doning wegenbouw, Nettenbouw, 
Techniese Unie , Van HeLden b. v., 
Schoenmake~a hout , Van Gend en Loos. 
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DOE NIET MEE 
De Kampagne 'Doe Niet Mee aan Woens
drecht', begin dit jaar gestart door 
een nieuwe koalitie van vredesorgani
saties en politieke partijen genaamd 
BIVAK (Breed Initiatief voor Verder
gaande Akties tegen Kruisraketten) , 
begint dè wind in de zeilen te krij
gen. Terwijl het Komitee Kruisraket
ten Nee kort geleden heeft besloten 
om na de winter ook de zomer door te 
slapen, zijn er intussen al een ao~ 
tal plaatselijke platforms en vredes
groepen met de BIVAK-kampagne aan de 
slag. Voor hen is de strijd niet ge
streden en blijven de kruisraketten 
ook na 1 november speerpunt van de 
vredesstrijd. 
Na uitgebreide diskussies over de te 
volgen strategie heeft BIVAK in mei 
een AKTIE-MANIFEST uitgebracht dat 
de groeiende saamhorigneid verwoordt. 
Om te beginnen wordt het doei van de 
kampagne ·'Doe Niet Mee aan Woens
drecht' nog eens kort en bondig uit
gelegd. "Het doeL van de campagne 
'Doe Niet Mee aan WoensdPecht' is het 
stPeven naaP een maatschappeLijk. kLi
maat ~aaPin iedePe vorm van mee~epk.en 
aan de uitvoePing van het pLaatsings
besLuit aLs ONFATSOENLIJK van de hand 
~oPdt ge~esen. Zo'n kLimaat ~iLLen 
~e bePeiken dooP zoveeL mogeLijk be• 
smetvePkLaPingen te vePzameLen van 
bedPijven, schoLen, ~ijkcentPa, ~o
ningbo~ePenigingen, buUPtpPojekt
gPoepen, insteLLingenen aUePLei an
dePe oPganisaties ~aaPin deze bij 
vooPbaat kenbaaP maken geen PeLaties 
- diPekt noch indiPekt - te ~iUen 
ondePhouden met bedPijven die betPok
ken sijn bij de bou~ in WoensdPecht. 
ALs dit massaaL en bPeed kenbaaP 
~oPdt gemaakt en omgezet in daadWeP• 
keUjke (consumentenJboykot van be
dPijven die vooP de kPUisrakettenba
sis WoensdPecht ~ePken, zaL eP een 
gPote dPUk op Pegering en parLement 
ontstaan om aLsnog te besLuiten niet 
te pLaatsen en de bouwwerksaamheden 
te staken." 

Zoals ook bÜjkt de
ze Vredesaktiekrant gepubliceerde 
ZWARTE LIJST van bedrijven die tij
dens 't posten bij poorten van de 
vliegbasis Woensdrecht zijn gesigna
leerd, zijn de bouwwerkzaamheden daar 
al in volle .gang. Naast de lange 
lijst van kleine bedrijfjes en aanne
mers zijn er tenminste een viertal 
grotere die zondermeer voor boykot
akties in aanmerking komen: de vlieg
tuigbouwer Fokker die een vestiging 
op de vliegbasis heeft en zijn Bel
giese onderdeel Sabca 't onderhoud. 
van de kruisraketten zal lat·en doen 1 

de Heidemij, die heeft toegegeven op 
de militaire basis aanwezig te zijn 
en een trouwe klant is van het minis
terie van oorlog, bouwbedrijf Beymans 
dat zijn aanwezigheid weliswaar ont
kent, maar herhaaldelijk door posten
de mensen is gesignaleerd, en de Hol
landse BetonMaatschappij, een onder
deel van Neerlands grootste bouwon
dernemer (de HBG)J dit bedrijf heeft 
tijdens een aktie van BONK op 5 mei 
toegegeven mee te doen aan de onder
handse inschrijving voor Woensdrecht 

Plaatselijke vredesgroepen 
zoals al eerder aangegeven (zie Vre
desaktiekrant nr.l9) op verschillende 
manieren met boykot-initiAtieven aan 
de slag. Rondom de besmette bouwbe
drijven Beymans en Hollandse Beton
Maatschappij bijvoorbeeld kunnen vre
desgroepen_bewonersorganisaties bena
deren met het verzoek om die bedrij
ven uit te doen sluiten van opdrach
ten in buurten. Daarbij kan verwezen 
worden naar het feit dat het overkoe
pelend orgaan van bewonersorganisa
ties, het WON (Woonlastenoverleg Ne
derland) de woensdrecht-boykot onder
steunt. Maar het zou ook <JOed zijn 
als meer vredesplatforms het voor
beeld van BONK zouden volgen om te 
posten bij bouwputten. van besmette 
bedrijven, om te diskussie daar aan 

~ te gaan met bouwvakkers. 

HERFST-A KTI ES VOEDINGSBOND 
Het Manifest van BIVAK kondigt verder 
meerdere landelijke akties aan die 
er voor 't najaar op de agenda staan. 
Ze moeten de maatschappelijke steun 
voor 'Doe Niet Mee' landelijk zicht
baar maken. 

Het eerste hoogtepunt zal bestaan uit 
een blokkade van de toegangspoorten 
tot de vliegbasis Woensdrecht, een 
blokkade dus van de BUNKERBOUWERS die 
daar voortdurend af en aan rijden. 
"Op vrijdag 19 SEPTEMBER ~ordt een 
demonstPatieve, ge~eLdLoze bLokkade 
gehouden voor de poorten van de vLieg• 
basis WoensdPecht. Zo vLak na Prin
sjesdag ~iUen ~e tonen dat het ons 
ePnst is met het onuitvoerbaaP maken 
van het pLaatsingsbesLuit. We hopen 
dat zoveel mogeLijk. mensen deeLnemen 
en dese aktie verLevendigen met 'Doe 
Niet Mee' muziek, schiLderuerk, ge 
dichten en andere cuUUPeLe uitingen" 
Met name jongerenorganisaties die met 
de scholierenstaking vorig jaar zo'n 
schitterende rol hebben gespeeld in 
de vredesstrijd, worden door de blok
kade-werkgroep van BIVAK benaderd om 
mee te werken aan de organisatoriese 
voorbereidingen. 

Het tweede hoogtepunt vindt plaats 
op 1 november, de dag van het gewraa~ 
te plaatsingsbesluit. ;'De hePfstkam
pagné kan een hoogtepunt kPijgen tij· 
dens de DOE NIET MEE AKTIEDAG op za
tePdag 1 NOVEMBER. Eén jaar na het 
pLaatsingsbesluit zuUen· ~e opnieu~ 
tonen dat een groot deeL van de bevo 
king NEE zegt tegen de kPuisraketten. 
NEE ZEGGEN is in de huidige situatie 
niet voLdoende. NEE ZEGGEN betekent 
nu ook NEE DOEN. Op 1 november saL 
in de verkLaPingen en aktiviteiten 
duideLijk moeten doorkLinken dat oveP-
a L in het Land het ~ePken aan de 

VOEDINGSBOND 
MOEDIGE BOND 

De Kampagne Doe Niet Mee is, zoals 
ook eerder aangegeven, niet alleen 
gericht op de· bestaande vredesbewe
ging, maar onder andere ook op de vak
bonden die een machtig middel hebben 
om druk uit te oefenen op de rege
ring: dat van STAKINGEN. Denk aan een 
krachtig vervolg op de poging van 19 
mei om de anti-oorlogsstrijd op de 
werkvloer te doen herleven. Zo'n lan. 
delijke staking of werkonderbrekingen 
zou ~en waarschuwing zijn aan onder
nemers dat zij moeten stoppen met 
Woensdrecht-kollaboratie, of met h~ 
poten· af moeten blijven van die be
smette bouwwerkzaamheden. 
De eerste bond die sinds 1 november 
een nieuwe stap in de Lchting van een 
kollektieve werkonderbreking heeft 
gezet, is de Voedingsbond van Greetje 
Lubbi. De bond die ook op veel andere 
punten zijn nek verder uitsteekt dan 
enige andere FNV-bond heeft op z'n 
Congres in mei jongstleden een reso
lutie aangenomen waarin zij kern
energie als bron opnieuwe afwijst en 
ook zegt dat de bond de plaatsing van 
kruisraketten moet blijven tegenwer
ken. "De boni saL geen zaken doen 
met bedPijven die aan de pLaatsing 
van de raketten mee~erken. OrtdePne
mingen die ~erken aan de pLaatsing 
zaL . hij op hun vestje spu~en. Hun ak
tiviteiten maakt hij openbaap, Mensen 
die er ~erken kunnen een beroep doen 
op hun ge~eten. Dat is het minste ~at 
de Voedingsbond FNV gaat regeLen. DE 
BOND GEEFT OOK LEIDING WANNEER MENSEN 
BEREID ZIJN VANWEGE . WAREN 

kruisrakettenbasis in WoensdPecht be:4-
smet is vakLaard en geboykot dient ·1111.... 
te ~oPden. Wij Poepen iedePeen op o • 

igen aktiepLannen te ont~ikkeLen die 
1 NOVEMBER tot een dag van massaa 

bPeed gesteund vredesverzet 
maken." 

geeft mensfi!n in 
FNV-bonden een stevig houvast 
d~skussie over kollektieve werk•~nciei:
brekingen aan te gaan, over een ' 
IWEtl:e,nsstaking'. Ook elders moet 

worden dat politiek 
tegen de oorlogsdreiging tot 

taken van de vakbonden behoort. 
elders kan geëist worden dat de 

hun bereidheid uitspreken om 
stakinga-initiatieven tegen kruis

raketten . leiding te geven. .Wanneer 
verklaren de ABOP, de ABVA/kABO, de 
Vrouwenbond, Kunstenbond, Vervoers
bond. enzovoorts, zich SOLIDAIR MET 
HET STANDPUNT VAN DE VOEDINGSBOND? ! 

OPROEP 
OPROEP AAN 

ALLE BOUWVAKKERS 

Maar de sektor waar de noodzaak van 
initiatieven het meest akuut is, waar 
arbeiders het meest direkt gekonf~on
teerd worden met het vraagstuk. van 
weigering van besmet werk is natuur
lijk de sektor van de BOUW. Terwijl 
tiend'Q.izenden bouwvakkers werkloos 
zijn, komen kollega's binnenkort voor 
een pijnlijke keus te staan:· tussen 
garantie van gezinsonderhoud door 
Woensdrecht-werk aan te nemen - en 
helpen om 't leven op aarde veilig 
te stellen door zich tegen Woens
drecht-werk te verzetten. 

Vanuit de basis van de Bouw- en Hout
bond van het FNV is kort geleden een 
initiatief genomen, dat gezien de si
tuatie in de bouwsektor erg gedurfd 
is en mogelijk veel reperkussies gaat 
hebben: de Oproep van de Afdeling-Hil:
versum van de Bouw- en Houtbond. om
dat het Bond5bestuur 't laat afweten, 
heeft die afdeling in de bedrijven
krant van BONK opgeroepen tot kollek
tieva werkweigering, inet verwijzing 
naar een resolutie van de Bouw- en 
Houtbond zelf: 
"In mei van het jaaP 1985 nam de Bou~ 
en Houtbond FNV op · haap kong'l'es een 
resoLutie aan ~aarin zij haaP Leden 
opPoept niet ·mee te ~epken aan de 
~erkzaamhede~ ten bèhoeve van de 
pLaatsing van kPUis'l'aketten. Nu ee1:1 
jaap VèPdeP zijn ·de eerste bouwp
drachten voor de bou~ vePgeven. Daar
om is nu de hoogste tijd om de aange, 
nomen pesoLutie in daden o.m te ze.t
ten. En dan niet aLLeen ge~etensbe
s~aaPden zoaLs de bondsraad steLt, 
maar een kLare en duideLijke opPoep· 
aan aUe Leden, zoaLs ovePeengekomen 
dooP~stemmePs van het hoogste op
gaan van de bond, het kor.gpes. " 
"WIJ; iJE AFDELING HILVERSUM VAN DE 
BOUW EN· HOUTBOND FNV ROEPEN DAN OOK 
ALLE LEDEN, KADERLEDEN EN BONDSRAAD
LEDEN, DIE HUN STEM HEBBEN UITGE
BRACHT, OP DIE STEM NU WAAR TE MAKEN 
DOOR EEN ONVERKORTE UITVOERING VAN 
DE RESOLUTIE TE EISEN EN DE BOUWVAK
KERS OP DEZE . WIJZE IN STAAT ·TE STEL
LEN ALLE WERKZAAMHEDEN DIE VERRICHT 
MOETEN WORDEN IN WOENSDRECHT, TE WEI• 
GEREN. DIT ZONDER FINANCIELE ADERLA
TING VOOR DE INDIVIDUELE LEDEN, DAAR 
IS DE 

De Oproep van de kaderle
leden vergemakkelijkt de inspanningen 
met name van vredesaktivisten/s van 
BONK die al S!inds de ·lente van vorig 
jaar bezig zijn met bezoeken aan bouw
putten om met bouwvakkers te· praten 
over de bouw van de rakettenbasis in 
Woensdrecht. Wellicht dat de diskus

op bouwputten, mede gezien de ge-
blokkade van de militaire ba

is en de· Aktiedag op 1 november, in 
herfst in een stroomversnelling 
.• De komende maanden moet het 

bij besmette bedrijven in ie
geval worden versterkt (zie Ak-

(Breed Initiatief voor Verdergaande 
Akties tegen Kruisraketten) 
Postbus 11489 
1001 GL Amsterdam 
020 - 249712 

Samenwerkingsverband BONK 
(Burgerlijke Ongehoorzaamnheid en Non 
Koöperatie) 
Postbus 11127 
1001 GC Amsterdam 
020 - 649395 
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Tsjern6byl: ramp in een kerncentr liegen , die politici en 
op bijna 2 duizend kil ometer afstand .~~••:x•'" Tsjern6byl stond bijvoorbeeld 
Koeien naar binnen , spinazie eten is de Verenigde Staten bekend als een 
:v ..... ~.ntil<>n . In Polen worden vrouwen en zeer geavanceerde , veilige centra-

binnengehouden . In Italië '. Het onderstaande - helaas soms 
verse groente massaal door de techniese - verhaal gaat over 

geboykot . Politici en des- leugens, het gekonkel, het gesjoe-
i n West-Europa schreeuwen met de nieuwe stralingsnormefl , 

het hardst dat er ' geen gevaar is risiko's. Immers, Tsjern6byl was 
voor de volksgezondheid '. En: Russie- iets anders dan het uitkomen van de 

kerncentrales zijn nu eenmaal een voors pellingen van de Anti-
tuk onveiliger dan de westerse; de 
ovjet lopen immers jaren achter? 

Diplomingenieur H. P.Born van de Ver
einigte Elektrizitätswerke Westphalen 
AG noteerde i n de zomer van 183, na 
een driedaags ker nenergie-symposium 
in Moskou: "De RMBK-centrales (type 
Tsjern6byl) zijn bestand tegen orka
nen , overstromingen , aardbevingen en 
neerstortende vliegtuigen. Ze hebben 
geen containment (veiligheidskoepel), 
maar drie andere, parallelle veilig
heidssystemen. De betrouwbaarheid is 
zeer hoog". En reeds veel eerder, in 
1977, wijdde het Amerikaanse blad Nu
clear Safety lovende woorden aan de 
RMBK' s.: "Ze hebben wel geen koepels, 
zoals in de VS, maar er zijn andere 
veiligheidssystemen en het is nog 
maar de vraag welke benadering het 
beste zal blijken te zijn" . 

In de internationale vakliteratuur 
is nooit een onvertogen woord geval
len over de veilighei dsas pekten van 
de Russiese grafietreaktoren . Na de 
ramp i n Tsjern6byl werd in de wester
se pers wel verklaard, dat de bevei
liging onvoldoende geweest was , maar 
enige tijd later krabbelde bijvoor
heelde de Amerikaanse Nuclear Regula
tory Commission (de belangrijkste 
overheidskommissie voor kernenergie 
in de VS) terug: "Onze konklusfes wa
ren gebaseerd op oude tekeningen, die 
we van de installaties hadden, Inmid
dels hebben we begrepen dat het om 
een nieuwe reaktor ging , waarin tij
dens de bouw allerl ei extra omhulsels 
zijnaangebracht" . Kortom, wát er ook 
gebeurd moge zijn in, en gezegd zijn 
ná de ramp, - Tsjern6byl stond bij 
deskundigen bekend als zeer veilig . 
Veiliger dan een flink aantal centra
les in het westen. 

De oorzaak van de ramp met de RuBsie
se reaktor is nog niet dui delijk, en 
dat zal ook nog wel even duren . Zeer 
verhelderend was wél een regel tje in 
de Pravda: de oorzaak van het ongeluk 
was een "tevoren onvoorziene samen
loopvan omstandigheden". In klare 
taal: er was iets gebeurd waar de 
deskundigen bij de beveiliging geen 
rekening mee hadden gehouden . Iets wat 
niet kon gebeuren dus. Er is geen 

enkele reden om aan te nemen dat zo
iets bij andere centrales niet kan . 

Een andere hint die gegeven werd door 
de Russen: nonchalance van het (zich 
vervelende?) centrale-personeel. Ja
mes Asseltine van de Nuclear Regula
tory Commission schijnt verklaard te 
hebben dat de Verenigde Staten binen 
twintig jaar een ongeluk à la Tsjer
n6byl , of erger , te wachten staat. 
Konklusie: West- Europa ook . Immers , 
uit het voorgaande blijkt dat de 'on
voorziene samenloop van omstandighe
den ' in een uiterst gekompliceerde 
fabriek als een kerncentrale altijd 
een faktor van betekenis blijft. 

Als er in een gas- , olie- of kolenge
stookte cent rale een groot ongeluk 
plaatsvindt, kan men dat beperkt hou
den tot het fabrieksterrein of iets 
daar voorbij . Elke vorm van energie
opwekking eist slachtoffers : branden
de booreilanden, mijnrampen en stof
longen , explosies in raffinaderijen . 
Enorme gevolgen voor het milieu : van 
zure regen tot olievlekken. Al met 
al zou je je kunnen afvragen of het 
wel zoveel uitmaakt: eens in de zo
veel jaar een kleinere of grote kern
ramp ( 100 tot 500 duizend doden of 

meer ), of de konstante , maar 'beperk
te' stroom slaebtoffers van de 'kon
ventionele' energie-industrie, 

HARDNEKKIGE SLOPER 

Het probleem met kerncentrales zit 
bem dan ook niet zozeer in het feit 
dat er ongelukken kunnen gebeuren 
(ongelukken kunnen bij élk menselijk 
handelen gebeuren; dat is een ijzeren 
natuurwet); het gaat erom dat het on
kontroleerbaar uit de hand kan lopen . 
De hoeveelheid slachtoffers valt 
nooit t e voorspellen. Bij een kern
reaktor-ongel uk kan s traling buiten 
de centrale komen , en dat kan bij an
dere energie-opwekkers niet . 

Over strali ng is veel bekend, maar 
over de gevolgen voor het menselijk 
lichaam een stuk minder . Na Tsjern6-
byl werden we overstroomd met beque
rels, rems en mill irems. Het zegt he
lemaal niets . Niemand kan van een in
dividu zeggen hoeveel straling mini
maal nodig is om hem/haar onherstel
bare schade toe te brengen. Eén di ng 
weet men zeker van straling: HET IS 
DE HARDNEKKIGSTE SLOPER VAN ALLE LE
VEN DIE WE KENNEN. Het tast de erfe
lijke eigenschappen van cellen aan, 
of doodt ze . Zo veroorzaakt stral i ng 
genetiese afwijkingen bij het nage
slacht, onvruchtbaarheid en, op de 
lange duur, kanker. En bij zéér hoge 
doses: akute dood, of stralingsziek
te . Dan duurt de dood nog vier weken, 

Bijkomend nadeel: straling is onzicht 
baar en reukloos. Niemand weet wan
neer of waar hij hoe lang bestraald 
is . Radio-aktieve neerslag heeft de 
neiging zich min of meer onregelmatig 
te verdelen over het aardoppervlak. 
Weersinvloeden kunnen gebieden met 
sterk verhoogde radio-akti vitei t doen 
ontstaan naast gebieden met nauwe
lijks verhoging, Hoe nauwkeurig de 
meetapparatuur ook is, - de meter kan 
eenvoudigweg een paar kilometer te 
veel naar links staan. Het heeft te 
maken met neerslag , luchtdruk , wind
richting, en nog meer . Een radio-ak
tieve wolk is volledig onbeheer sbaar . 

I n de jaren '50 en '60 werden in de 
Amerikaanse Nevada-woesti jn tiental
len bovengrondse kernproeven gehou
den . Er werden militaire oefeningen 
aan vast geknoopt . De soldaten moesten 
op enkele kilometers afstand in loop
graven gaan liggen . Na de explosie 
moesten ze in beschermende kleding 
door het gebied trekken. Meer dan de 
helft van hen is inmiddels overleden 
aan leukemie of kanker . Kan niet , 
zegt het Pentagon. Ze kunnen eenvou
dig geen fa tale dosis gehad hebben, 
dus er is geen verband . En dat geldt 
ook voor de Navaho-Indianen , die zul
ke mooie huizen hadden gekregen van 
de regering. Gebouwd van afval uit 
de uranium-mijnen . Die zijn i nmiddels 
allemaal dood (leukemie en kanker) , 
maar er schijnt geen oorzakelijk ver
band te zijn • • • 

... 

. • 
Onlangs heeft de Raad van State posi
tief geadviseerd over de nieuwe Ne
derlandse stralingsnormen. Die moeten 
gaan voldoen aan vast e, interna tio
naal geldende Europese normen . Er zijn 
inmiddels sterke aanwi jzingen , dat 
die nieuwe normen met de natte vinger 
samengesteld zijn: sommige stralings
waarden in de oude norm werden omlaag 
, andere weer omhoog bijgesteld. Ook 
vreemd is dat iedereen bij de nieuwe 
norm blootgesteld mag worden aan de
zelfde maximum dosis per jaar: 5000 
milirem. Totaal voorbijgelopen wordt 
aan het feit dat bv, kinderen en 
zwangere vrouwen al bij 500 milirem 
per jaar verhoogd risiko lopen. De 
opstellers van de normen, de Gezond
heidsraad, gaat er namelijk van uit 
dat die normen alleen maar van belang 
zijn voor radiologiese werkers (rÖnt
genologen, werkers bij kerncentrales , 
enz.) • Kinderen en zwangere vrouwen 
komen voor zo'n beroep immers niet 
i n aanmerking? En de normale, natuur
lijke (maar na Tsjernóbyl plaatseli j k 
sterk verhoogde) achtergrondstraling 
zal de waarde van 5000 milirem immers 
nooit bereiken? 
Voor Nederland ligt de norm voor het 
straling afgevende element Jodium 131 
op 500 bequerel. In de schapemelk van 
de Drentse boer Aart Jan werd op 
woensdag 14 mei ( 12 dagen nadat de 
wolk uit Tsjernóbyl Drente bereikte) 
635 bequerel jodium 131 gemeten! Aart 
Jan had in die twaalf dagen konstant 
van het krisiscentrum van het minis
terie voor milieu-beheer (het VROM) 
te horen gekregen dat "er niets aan 
de hand was, en voor schapen geen en
kel gevaar". Voor de zekerheid had 
hij zi j n dieren toch maar binnenge
houden , met bovengenoemd resultaat. 

Of ook op andere boerderijen derge
lijke waarden gemeten zijn is niet 
duidelijk . Het ministerie zegt dat 
de bevolking geen gevaar gelopen 
heeft , maar AartJan gelooft er weinig 
van, en zijn schapen nog minder . Het 
i s slechts één voorbeeld van de on
macht van de deskundigen: ze denken 
dat ze alles begrijpen , maar ze tas
ten volledig in het duister . Ze doen 

.Jlaar wat; ze stellen normen op om
dat er nu eenmaal normen moeten zijn 
(d e houden het volk rustig), en ze 
verbergen hun onwetendheid achter ge
goochel met rems en bequerels. Im
mers, het is van het grootste belang 
dat de bevolking zich veilig voel t , 
al wonen ze naast en kerncentrale, 
een opwerkingsfabriek of een snelle 
kweekreaktor. Breed verzet tegen kern· 
energie is uiterst vervelend, al was 
het alleen maar omdat zoiets de zaak 
alleen maar duurder maakt (Kalkar van 
1, 7 miljard naar meer dan 7 miljard 
(!) DMark ; dat îs ruim een vervier
voudiging) . 

Waar om ki ezen regeringen, terwijl ze 
dit allemaal weten, dan toch voor 
kernenergie? En hebben ze het ervoor 
over dat ze zeer breed verzet moeten 
breken, de bevolking voor liegen, de 
valse schijn van alwetendheid hoog 
moeten houden? Het is bekend dat de 
grote olie- en kolenmaatschappijen 
al vanaf de jaren '60 (Rapporten van 
de Club van Rome) aan de gang zijn 
met het ontwikkelen van i deeën over 
alternatieve opwekking van energie. 
Er liggen plannen klaar ( in de ijs
kast) voor het bouwen van eb/vloed
centrales langs de kust van Noord
Frankrijk tot Den Helder. Voor klei n
schalige centrales bij de dammen en 
stuwen in de grote rivieren. Windcen
trales , zonnepanelen, en meer van dat 
spul . De plannen zijn er , de techno
logie kan à la minute ontwikkeld wor
den. Alleen het geld is er niet: dat 
gaat naar kernenergie . Met 7 miljard 
DMark kun j e wi nd-, water-, zon- en 
getijdecentrales bouwen, die net zo
veel stroom leveren als (misschien) 
Kalkar . 

KERNWAPENS 

Het probleem is echter, dat Kalkar 
plutonium van schitterende kwaliteit 
maakt : springstof voor kernwapens. 
Zonder Kalkar en de nieuwe opwerkings· 
fabriek in Wackersdorf zal de Bonds
republiek ni et zelfstandig atoomwa
pens kunnen maken. En zonder kerncen
trales heeft het land geen exkuus 
voor het kopen van het benodigde ura
nium. Met Kalkar en Wackersdorf kun
nen ze uit afgewerkte brandstofstaven 
van 'gewone' kerncentrales plutonium 
maken. Maar, als Kalkar ontploft (een 
snelle kweekreaktor kan zichzelf vrij 
simpel 1ombouwen 1 to~ een atoombom) 
zijn Nederl~nd , Belgie en NoordDuits
land in één klap veranderd in een 
spooklandschap , waar leven jarenlang 
niet meer mogelijk is . 

Ongelukken met nukleaire installaties 
kunnen internationale gevolgen heb
ben. In Nederland zitten we 'slechts' 
opgescheept met een paar kleintjes: 
proefreaktoren in Delf t en Petten, 
de UCN i n Almelo, en dan Borssele en 
Dodewaard . Echter, pal over de grens 
in België (Doel bij Antwerpen) staat 
een centrale à la Tsjernóbyl: 1000 
megawatt, 4 reaktoren , even (on)vei
lig , Den Bosch wordt Kiev, Breda de 
stad Ts jern6byl. 

0 ja, de burgemeester van Den Bosch 
weet niet waar Doel ligt •• •• Er zijn 
geen rampenplannen. De stralingsnorm 
blijft op 5000 milirem. De bouw van 
nieuwe centrales is uitgesteld; kin
rleren en zwangere vrouwen kunnen rus
tig slapen in de armen van Winsemius 
en de zijnen . Er is geen enkel gevaar 
meer voor de volksgezondheid •••• • • 
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Und ich segg noch: LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS: POL.ITIE-AGENTEN IN BEIE· 
REN DREIGEN HET BIJLTJE ERBIJ NeER TE GOOIEN, OMDAT ZE NIET ALS KANON· 
NENVOER TEGEN DEHONSTRANTEN.WILLEN WORDEN INGEZET/ 

Heinz1 Heinz1 bau nicht am Z.wischenlager 
WEST I DUITSLAND. 

Een land dat hard op weg is een atoommacht te worden. 
Dat een enorm atoompark aan 't bouwen is om uiteindelijk de duitse atoombom 
tot werkelijkheid te maken. 
Maar waar ook het verzet groeit en groeit. 

MASSAAL, RADIKAAL EN MILITANT. 

Op deze pagina een impressie van de opstandige golf die in ' t Wendland (en 
de rest van de BRD) op hol sloeg. 
Alles komt uit de brochure "Widerstandbericht Wendland" 80 pagina's in chro
nologiese volgorde geordende 'geschiedenis' van de enige zinnige reactie op 
het waanzinnige atoomgeweld: VERZET 

Toen in 1977 Gorl eben (een dorp i n 
' t Wendland) aangewezen werd als plek 
waar een opwerkingsfabriek (WAA) 
moest komen, droomde men nog zorge
loos van een compleet atoompark. Want 
behalve de WAA zouden er opslagplaat
sen komen voor radio-actief afval, 
een kerncentrale en andere takken van 
atoomindustrié·. ' 
Twee jaar later moest minister Al
brecht, op grond van het toen al mas
sale verzet , toegeven dat de WAA op 
dat moment politiek niet door te zet
ten was. De plannen voor de WAA ver
dwenen. (tijdelijk?) in de ijskast. 
Voorlopig zou er alleen gebouwd wor
den aan een tijdelijke opslagplaats 
voor radioactief afval in de bodem. 
Net Pasen 1980 was de toestemm.ing 
voor de bouw v I d opslagplas ts rond. 
Al het geweldloze verzet tegen deze 
opslagplaats werd beantwoord met het 
alles behalve geweldloze optreden vld 
politie. 
Toen er in jan.1982 begonnen werd met 
de bouw van de opslagplaats was het 
verzet al gedeeltelijk geradikali
seerd. In dat zelfde jaar besluit Min 
Albrecht de WAA dan maar 30 km verder 
op in Dragahn neer te zetten Mas
saal verzette men zich wederom tegen 
deze beslissing. Pas in 1985 wordt 
er definitief besloten om de WAA in 
een wat 'rustige' gebied neer te zet
ten,. nl. in Wackersdorf. 

Wat was er allemaal gebeurd in het 
Wendland, een gebied dat jarenlang 
hét voorbeeld was van geweldloos ver
zet? Een gebied waar men uiteindelijk 
met aanslagen op bedrijven, bouwma
chines, atoombouwwerken en toevoerwe
gen tot een geheel nieuwe aktievorm 
overging: "Alle dagen Sabotage". Waar 
het niet gekomen is tot een splitsing 
tussen de verschillende aktiegroepen . 
Een heel bijzonder verzet, dat zich 
inmiddels verspreid heeft over heel 
West- Duitsland. 
HOE ALLES BEGON 

1977: 
In Gorleben moet een opwerkingsfa
briek komen. 
1978: 
Tegenstanders van kernenergie vormen 
de eerste demonstraties. Boeren gaan 
zich organiseren en werpen hun trac
toren in de strij4. Ze gebruiken ze 
in demonstraties en blokkades. Boeren 
en tractoren worden een symbool van 
verzet in het Wendland. 
1979: 

Duizenden vrouwen demonstreren en le
veren slag met de politie. 
Mei 1980: 5000 mensen bezetten een 
boorplaats en roepen de Republiek 
Vrij Wendland uit. Wekenlang wordt 
het aktiekamp bezocht door vredesac
tivisten, die van heinde en ver komen 
4Juni : Ret kamp ~ordt ontruimd en met 
de grond gelijkgemaakt door de poli
tie. Daarna wordt het rustig in Wend
land. De debatten over geweld en ge
weldloosheid kosten nog de meeste e
nergie . Veel akties bestaan uit het 
bewerken van plaatselijke politici. 
In de zomer van 1981 worden alle bij
eengebrachte bezwaren tegen de opslag 
van radio-aktief afval van t afel ge
veegd . Daardoor is iedereen flink ont
nuchterd. 
Een nieuwe politieke partij tegen 
kernenergie wordt opgericht, maar de 
C. D. U. behoudt in ' t Wendland de meer
derheid.Dan is het wel duideliik dat 
het verzet andere vormen moet gaan 
kiezen. 

BROCKDOF<P 
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Tijdens een muziek-festival en een 
demonstratie in sept . '82 gaat de po
litie als een waanzinnige tekeer en 
vliegen de eerste stenen door de 
lucht. Dan beginnen geweldloze aktie
groepen zich te distantiëren van de 
mensen die met stenen hebben gegooid. 
Eén dag later, als bij een demo de 
politie een ware drijfjacht op demon
stranten begint,wordt nog eens te 
meer duidelijk van welke kant het ge
weld komt . 
In deze periode van algehele woede 
beslist Albrecht "die n.b . belooft 
heeft, dat er in Wendland geen WAA 
zou komen" over een nieuwe plek voc.r 
de WAA, ditmaal in Dragahn zo'n 30 
km van Gorleben. 
Plotseling is er weer een grote mo
bilisatie van activisten. Vele nieuwe 
mensen sluiten zich aan bij het ver
zet. De boeren werpen hun tractoren 
weer in de strijd . 
Er wordt gedemonstreerd in Dannen~erg 
met 300 tractoren en 2000 mensen. 
In heel Duitsland is het onrustig. 
Met Dragahn, nu als plaats voor de 
WAA, herhaalt de geschiedenis zich. 
Maar deze keer hebben veel mensen ge
leerd het verzet niet zo snel op te 
geven. 

WACKERSOORF 

\_ 
demonstraties , politici die eier-re
gens te verduren krijgen, bezettingen 
het verzamelen van handtekeningen, 
voeren van processen, een infoburo 
voor kernenergie wordt wel 15 x bui
ten werking gesteld enz . enz . 
Deze omvangrijke sabotagewerkzaamhe
den in Wendland zijn zeker niet moge
lijk geweest zonder de grootse achter
ban van mensen die dit verzet wel 
zien zitten en zich daar tenminste 
over verkneukelen als zo'n aktie het 
' goede' doel treft . 
Veel te vaak is de bevolking van Wend 
Land Qpzij geschoven en voorgelogen . 
Veel te vaak is er met laarzen over 
het geweldloze verzet heen gelopen. 
Weliswwar brengt maar een relatief 
klein deel van de mensen de moed op 
voor nachtelijke akties, zeker in ve~ 
houding tot de toegenomen repressie 
en bewaking. 
Belangrijk is echter dat hét tot nu 
toe niet gekomen is tot een splitsing 
in het verzet en ook het geweldloze 
B.I. (burger initiatief) distansieert 
zich niet langer van sabotageakti es. 
De nachtelijke aanslagen in Wendland 
zijn maar een deel van het verzet. 
Tot het sukses hebben veel andere 
akties bijgedrage.n. 
Zo is het B. I. parallel zeer AKTIEF 
binnen parlementaire akties zoals het 
openbaar voeren van processen en het 
onder steunen van bezettingen • • 
Een brede bevolkingsgroep draagt het 
verzet met akties zoals het verzame
len van handtekeningen en deelname 
aan demonstraties. De grote akties 
(Wendl andblokkade, Dag x en de aktie
dagen) waaraan heel veel mensen van 
buiten Wendland mee doen, zijn voor 
een deel zeer suksesrijk . Vooral de 
blokkades zijn bijzonder effectief . 
Enorme vertragingen bij allerlei tran
sporten. Steeds meer mensen van bui
ten Wendland hebben zich in de strijd 
gestort, zowel daar als thuis . 
Kenmerkend voor het verzet is de ver
scheidenheid en de fantasie van de 
akties, die ondanks de verschillen 
tussen de aktie~roepen elkaar niet 
uitsluiten en zich niet tot ' door de 
Staat voorgeschreven aktiemogelijk
heden' late.n beperken. Het verzet is 
nog steeds springlevend en cnvoorspel 
baar. 

Nu anno 1986 is de tijdelijke opslag
plaats in Gorleben nog niet afgebro
ken en aan de eindopslagplaats 

Er zijn aktiedagen met zitblokkades. 
Aan een demonstratie in Hannover doen 
100.000 mensen mee. Weer gebruiken 

•
...................................... Schacht Konrad wordt stug doorgebouwd. 

Toch heeft dit alles nog steeds niet 

de boeren hun tractoren voor blokka- ;. .................................... .. 
des . In mei 1979 gaan de plannen voor 
de WAA de ijskast in . Daardoor dut 
het verzet een beetje in. Er zijn nog 
wel demonstraties tegen verdere bo
ringen en de aanwezigheid van atoom
politie. Als men begint met de bouw 
van de tijdelijke opslagplaats i n 
Gorleben, klimmen demonstranten i n 
de bomen. De bomen worden met mensen 
enal omgezaagd . 
Als een aktiegroep de lichtmasten van 
een boorplaats wil omzagen komen de 
eerste conflikten tussen de verschil
lende groepen . Nog steeds is er lang 
niet zo'n grote mobilisatie van men
sen als in de strijd tegen de plaat
sing vld WAA. Met Pasen 1980 is de 
toestemming voor de bouw van de op-6 slag •ond , 

In jan. ' 82 , wanneer er begonnen wordt 
met de bouw van de opslag, zijn de 
eerste nachtelijke akties. Enkele 
honderden mensen verwijderen's nachts 
de omheining rond een boorplaats . La
ter worden er nog meer omheiningen 
weggesleept. 
Opnieuw ontwikkelt zich op brede 
schaal een veelvoud van akties . De
monstraties, mensen die zich vastkete 
oen aan hekken, 1 n blokkade van vrou
wen. De toenmaligere pogingen van de 
autoriteiten om de radikale-reakties 
te isoleren mislukken jammerlijk. De 
bereidheid om nieuwe aktievormen te 
vinden is groot, maar de angst voor 
het geweldadig treffen met de politie 
ook. 

Begin ' 83 komt er toestemming voor 
de WAA in Dragahn. Tegenstanders de
monstreren in Hannover met tractoren, 
koeien, schapen , kippen en eenden. 
Maar Albrecht kan het deze keer niks 
meer schelen. ''Welche demonstratien? 
Ich kano ja nicht von jeder dernostra
tien Notiz nehmen" . 
Een duidelijke meerderheid van de be
volking van Wendland spreekt zich uit 
tegen de WAA . Vanaf dat moment begint 
er een verzet met een enorm veelkleu
rig karakter. Massaliteit en binding 
met de plaatselijke bevolking, naast 
hele heftige aanslagen op bedrijven , 
bouwmachines, atoombouwwerken, toe
voerswegen met miljoenen DM schade. 
Alleen al in ' 84 , 60 gelukte aansla
gen , boeren die transporten blokkeren 
met hun tractoren , kleine en grotere 

geleid tot berusting c.p grote schaal. 
Vooral na het ongeluk in Tsjernobyl 
is het verzet tegen de opslagplaatsen 
weer behoorlijk opgeleefd. 
Het jarenlange ver~et in Wendland 
heeft wel degelijk tot resultaten ge
leid : 

De plaatsing van de opwerkingsfa
briek is tot twee keer toe verhinderd 

(Uiteindel ijk moest Wackerdorf er dan 
maar aan geloven) . 
Het is gekomen tot een enorme mobili
sering van omwonenden. 
Bij de bouw van de opslagplaatsen 
liggen de bedrijven mi jlenver achter 
op hun geplande schema's . 
Verschillende bedrijven hebben zich 
uit de atoombusiness teruggetrokken. 



Een willekeurig stukje uit de 
chronologie. 

9.-10. '84 
(de dag ervoor z~Jn de eerste trans
porten van atoomafval naar Gorleben 
begonnen.) 
Tegen 11 uur wordt bekend dat zojuist 
een tweede atoomtransport de kerncen
trale in Stade verlaten heeft. 
1500 aktivisten/s zetten in de loop 
van de dag barriksdes op i n het hele 
Wendlandgebied, die evenwel door de 
overal aanwezige politie meestal snel 
weer ontruimd worden. Het transport 
rijdt dezelfde route als de dag er
voor, maar moet deze keer meerdere 
malen stoppen. Pas als het donker is 
geworden berei kt het de opslagplaats. 
Behalve blokkades, die nog de gehele 
nacht door uitgevoerd zouden worden, 
waren er in .het Wendland en elders 
talrijke andel'e akties . Zo werd bij 
de DBE (Duitse Kema) in Danoenberg 
een bom gevonden. In Berlijn werd het 
nationale persburo bezet en eiste men 
de verspreiding van een prote~tbe
richt. Al 's morgens waren in Lubeek 
talloze stroommasten doorgezaagd. 
10. 10.'84 
In de vroege morgenuren worden bi.i 
Pudripp vijf spoorbielsen gejat. 
Enige kilometers verder valt een dik
ke boom over de rails. In talloze ste
den zijn solidariteitsakties. In Ham
burg en Berlijn demonstreren telkens 
1500 mensen tegen de afvaltransporten 
naar Gorleben. In Hamburg komt het 
tot hoge ' glasschade ' , o. a bij het 
provinciale electriciteitsbedrijf. 

1 s Avonds stemt de gemeenteraad van 
Karwitz voor het bouwplan van een 
kerncentrale, met 4;3 stemmen. 
Ze krijgen te maken met ca. 2000 te
gens~anders die leuzen als 'moorde
naars!' schreeuwen. 
11.10. '84 

In Dortmund wordt meerdere uren het 
dak van de firma Uhde bezet, dat in 
grote mate in de bouw van de opwer
kingsfabriek verwikkeld is. 
13.10. '84 
In LÜchow doen 4000 mensen en een e
norme rij traktoren mee aan een demon~ 
stratie en manifestatie tegen de af
valtransporten. 
Aansluitend daarop bekijken veel men
sen de treinrails Uelsen-Dannenberg 
wat beter; op meerdere plekken worden 
telefoonmasten omgetrokken en het 
grint onder de bielsen weggegraven . 
's Avonds worden in een bouwput bij 
LÜbeln drie sjofels van de firma 
Heinz Licht in brand gestoken. Schade 
300,000 DM . Later werden drie mensen 
die er niets mee te maken hadden opge· 
pakt. 
Bij Winsen vernielt een brandbom een 
schakelkast van de NS met een waarde 
van 100.000 DM. In Hannover worden 
bij Siemens en Philip Holzman de rui
ten ingegooid. De aktiegroep ' Verzet 
in het achterl a.nd' eist op 21.10 meer 
dere van zulke akties op. 
23.10.'84 
Een komitee overhandigt 1500 bezwaar
schriften tegen de waterafvoer-lei
ding naar de Elbe van de opwerkings
fabriek . 

AKTIES NA 
7 mei 
Drie duizend mensen diskussiëren over 
'hoe nu verder' in de universiteit 
van West-Berlijn. 
In Bremen komen duizenden mensen bij
een op de Marktplatz . Na afloop van 
de manifestatie gaan minstens duizend 

mensen naar Siemens en bestoken het 
gebouw met groente en andere zaken. 
De politie trekt zich in het gebouw 
terug. 

- in het dorp Borken waren plannen 
voor een nieuwe centrale. Het hele 
dorp hangt nu vol met spandoeken. 
Bij een inspraakavond verschijnen 
1000 inwonersters. De plannen zijn 
daarna. in ieder geval tijdelijk in
getrokken. 

- in Schwandorf (bij Wackersdorf) 
wordt een bijeenkomst van de csa 
onmogelijk gemaakt. 

- GrÜnen hebben ondertussen het hele 
land volgeplakt met muurkranten in 
allerlei talen om de bevolking de 
inlichtingen te geven die de rege
ring weigert te verstrekken. 

9 mei: 
- de groep Robin Wood bezet een 200 m 

hoge hoogspanningsmast bij de kern
centrale in Stade . Ploegen wi sselen 
elkaar af waardoor er steeds lOtal
len mensen inzitten. Ze halen het 
journaal en sindsdien komt de halve 
bevolking uit de buurt kijken en 
picknikken . 

10-11 mei: 
demonstraties in MÜnchen , DÜsseldorf . 
Essen en Breisach. 
- 6000 mensen geven gehoor aan een 

oproep tot een landelijke aktiedag 
in Wendland. Ze krügen te maken met 
een enorme terreur van de politie. 
bü Gorleben en de eindopslagplaats 
Schacht Konrad ontstaan rellen.Een 
perscentrum bü Gorleben dat vol ak
tivisten zit wordt gewelddadig ont
ruimd. 

- Het ministerie voor milieu in Hes
sen wordt bezet. 

- zondag demonstreren weer 4000 mensen 
bü Schacht Konrad. 

- In Berlijn wordt de Kudamm geblok
keerd, doordat mensen gaan zitten, 

- Het gemeentehuis van (CSU) gemeente 
BodenwÖhr, bij Wackersdor f, wordt 
in brand gestoken. 
Ook een chemie-onderzoekscentrum 

in SÜdengland gaat i n rook op. 
- Het hele weekend blokkeren boeren 

met hun traktoren de toegangswegen 
naar de centrale in Hamm. 

- In Essen bestoken 3000 mensen het 
bedrijf RWG dat aan Kalkar meebouwt 

- Enige duizenden mensen verzamelen 
zi ch bij de franse grens bij Fes
senheim om bij de franse centrale 
dear te gaan demonstreren. De 

franse douanes gooien de grensover
gang dicht waardoor de demo niet ver
der kan. 

TSJERNOBYL 
maandag 12 mei: 
- Franfurt: een staking op de Goethe 
universiteit en demonstraties, bijna 
dagelijks zijn er 3000 mensen op de 
been meldt de Taz bijv. 
14 mei: 
- De hoogspanningsmast van de kern

centrale in Stade wordt ontruimd , 
Diezelfde nacht gaan twee andere mast 

en tegen de grond. 
15 mei: 
- Een hoogspanningsmast bij de kern

centrale Wurgassen wordt bezet . 
17 mei: 
- In Trier een demonstratie waaraan 

6000 mensen deelnemen. 
5000 luxurnburgers protesteren tegen 
de franse centrale Cattenom. 

- Eveneens demo ' s in Landhut (2000 
mensen), Ulm (3000), Schweinfurt (500 

mensen) en West-Berlijn (10.000) . 
- In Erlangen wordt de aktieweek 

tegen Siemens en de KWU met 5000 
deelnemers* beeindigd . Tegerlijker

tijd is dit een inleiding op het 
anti -atoomenergie pinksterkamp in 

Wackersdorf. 
18 mei: 

20 . 000 demonstranten komen naar 
Wackersdorf, Na aanvallen op de 
hekken om het terrein komt het tot 
heftige gevechten met de politie 
en er volgt een overweldigende in
zet aan t raangas en er zijn dui zen
den gewonden . 

20 mei: 
- Het pinksterkamp Wackersdorf wordt 

ontruimd, 300 mensen worden vast
gehouden . 's Avonds 300 demonstranten 
in Schwandorf, 

24 mei: 
- 2000 mensen demonstreren in Neuwied 
- 5000 mensen in West-Berlijn 
- 6000 in Frankfurt 
- 5000 i n Bielefeld. 
25 mei: 
25.000 anti-kernenergie demonstranten 

in Biblis . 
- 4000 aktivisten blokkeren de grens

overgang bij SaarbrÜcken vanwege 
de franse centrale Cattenom . 

7 juni: 
Brokdorf: tienduizenden mensen ver
zamelen zich bij de centra.le, Even
veel mensen worden onderweg door 
de poli tie tegengehouden . Talloze 
gevechten met de politie, traangas
granaten worden bij bosjes afge
schoten . Weer vele arrestaties en 

gewonden. 
8 juni: 
- Demo in Hamburg als protest tegen 

het polite-optreden in Brokdorf. 
Brandende barriksdes en 400 ar

restaties . 
- Demo in West-Berlijn. 60 arresta

ties. 15 politiebusjes ( volgens 
TAZ) gingen op hun kop. 

- In Wackersdorf houden 3000 mensen 
een zondagswandeling. Heftige ge
vechten met de politi e . 

- Snags zijn er 2 aanslagen in West
Berlijn, twee vrachtwagens van 
Springer en een patroeje-auto van 
de politie gaan in hens, 

- Eveneens een enorme fik bij AEG 
elders in Duitsland . 

9 juni: 
- In Dusseldorf zijn twee brandstich

tingen 1 s nachts bij kantoren van 
elektriciteitsbedrijven. 

- De centrale bij Hamm , gestopt na 
een ongeluk, wordt nog steeds door 
boeren met trekkers (in wissel
dienst) geblokkeerd. Ook daar was 
zondag 8 juni een demo met 7000 
deelnemerssters . 

WACKERS 
DORF 

"\vackersdorf wordt steeds meer sym
bool voor het overtuigend verzet te
gen het atoomprogramma van de Duitse 
Bondsrepubliek". Dat was het kommen
taar van het blad Arbeiterkampf naar 
aanleiding van de gebeurtenissen rond 
de in aanbouw zijnde opwerkingsfa
briek van Wackersdorf tijdens het 
pinksterweekend. Maanden van taai 
verzet mondden toe·n uit in pogingen 
het bouwterrein te betreden, regel
rechte veldslagen met de politi e, en 
vooral: nietsontziende repressie. 

De aanhef tot de pinksterakties werd 
gevormd door een demonstratie in de 
plaats Erlangen tegen het militaire 
concern Siemens en de Kraftwerk Union 
(een. onderdeel van Siemens gespecia
liseerd in de bouw van kerncentra
les). 'n Deel van de mensen die daar 
betoogden sloot zich aan bij het 
pinksterkamp rond de opwerkingsfa
briek, dat op zaterdag 17 mei uit
groeide tot 3 à 5 duizend deelnemers/ 
sters. Vanuit het kamp werden aller
lei gewaagde akties op touw gezet. 
Terwijl op zondagen eerder steeds 
grote groepen demonstranten/s langs 
het bouwhek waren getrokken, werd nu 
gepoogd om het bouwterrein te bestor
men, onder andere door in het hek te 
zagen (over een lengte van 2! km!) 
en door met een baggermachine tegen 
het hek op te rijden. 

Naar ook de repressie van de staat 
bereikte nu een klimax. Zoals Arbei
terkampf schrijft, "In het pinkster
weekend werden er i .n Wackersdorf 2 
duizend politiemannen ingezet , er 
werden ettelijke tienduizenden liters 
van een basisoplossing aan prikkelend 
gas verbruikt, en duizenden gasgrana
ten afgeworpen . " E·r werd zelfs her
haaldelijk CS-gas uit helikopters af
geworpen, en hetzelfde werd met CS
granaten gedaan. Het aantal gewonde 
demonstranten van het pinksterweekend 
wordt op niet minder dan 4 duizend 
geschat. 

Arbeiterkampf noemt het verzet "be
moedi gend" en "een goed uitgangspunt 
voor verdere verzetsakties", maar 
waarschuwt t egeli jk voor over moed: 
" •• • • nuchter bekeken was het over
heirlsgeweld op militair gebied supe
r i eur aan het verzet . En dat zal bi n
nen af zienbare tijd niet veranderen. 
Daarmee i s niet gezegd dat militair 
verzet zinloos is. Integendeel. Al
l een - zelfoverscha tting helpt niet 
verder . " 



DIIL I 
URENCO 

In dit deel wordt uit de doeken ge
daan hoe er lijnen lopen van UCN Al
melo (Ultra Centrifuge Nederland) 
naar atoombommen en fascisme, 

In 1971 werd het verdrag van Almelo 
.voor 10 jaar getekend door Nederland, 
West Duitsland en Engeland voor samen 
werking in Urenco op het gebied van 
uranium verrijking via de ultra cen
trifuge methode. Alle drie de landen 
kregen hierbij het vetorecht. In 1981 
werd het verdrag met 5 jaar verlengd 
en is nu met een termijn van 1 jaar 
opzegbaar, In 1976/77 werd onderhan
deld over uitbreiding- van Urenco, Dat 
stuitte toen op groot verzet in Ne
derland, vooral vanwege mogelijke le
veranties van verrijkt uranium aan 
Brazilië. Daar was sinds 1964 een ge
neraalsbewind aan de macht, waarvan 
algemeen bekend was dat het aan de 
ontwikkeling van een atoombom werkte. 
De vraag was wat ze met het plutonium 
zouden doen dat uiteindelijk gewonnen 
zou worden uit het verrijkte uranium, 
Mede daarom was 64% van de bevolking 
tegen uitbreiding van Urenco en waren 
er massale demonstraties. Dat de ver
ontrusting van grote groepen mensen 
terecht was blijkt wel als we de fei
ten nog eens op een rijtje zetten: 

BRAZILIË 

In 1975 sloot Brazilië met W.Duits
land een overeenkomst voor levering 
van 8 kerncentrales, een verrijkings
fabriek, een opwerkingsfabriek en een 
splijtstofelementen fabriek . (Totaal 
voor 18 miljard DM, een bedrag dat 
inmiddels al verdubbeld is) . Dit was 
de eerste keer dat aan een derde we
reld land een komplete kernenergie 
cyklus werd verkocht. Bovendien werd 
overeengekomen dat Brazilië een aan
deel in de bouw zou leveren, zodat 
daarmee ook een deel van de technolo
giese kennis overgedragen zou worden . 
West Duitsland bedong in ruil een op
tie op 20% van alle uranium in Brazi
liaanse bodem. 
Als de bouw van al deze faciliteiten 
voltooid is heeft Brazilië in princi
pe de mogelijkheid om zelf een atoom
bom te maken. Dat dat ook de feitel~
ke bedoeling is van de Braziliaanse 
regering wordt bevestigd door de ex
voorzitter van de Braziliaanse parle
mentaire kommissie voor energiezaken 
Dr. Maciel: "De beslissing om te be
ginnen met kernenergie is een mili
taire beslissing geweest (Hervormd 
Nederland 18/12/76). Dit wordt ook 
door feiten bevestigd. 
De regering maakte op 20 januari 1983 
bekend dat alle nukleaire aktivitei
ten onder militaire kontrole waren 
geplaatst (Waarheid 25/7/84).Dit pro
ces was al veel langer aan de gang, 
In 1967, lang voordat dè eerste kern
centrale in Brazilie werd gebouwd, 
liet de CNEN, de nationale kommissie 
voor kernenergie,een onderzoek doen 
naar de mogelijkbeid van het maken 
van een atoombom. De konklusie van 
het rapport was: in 15 jaar. In 1969 
werd vervolgens het civiele hoofd van 
de CNEN vervangen door een generaal. 

B 

ONDER NEERLANDS 
Bovendien is de Nationale Veilig

heidsraad altijd al de denktank ge
weest voor het nukleaire beleid . Deze 
raad is een adviesorgaan voor de pre
sident en i s door het leger opgezet. 
Ci vi ele wetenschappers worden regel
matig buiten beslissingen gehouden. 
Reden daarvoor is dat de m.eesten van 
hen tegen het gebruik van verrijkt 
uranium zijn omdat kerncentrales ook 
kunnen draaien op natuurlijk ura~um 
en daar heeft Brazilië rijke voorra
den van. Ook vinden velen van hen dat 
Brazilië genoeg andere energiebronnen 
heeft, (uit: The Nuclear Fix, gids 
over nukleaire aktiviteiten in de 
derde wereld.) 
De vrees van veel Nederlanders des
tijds is zeker terecht en wordt al
leen maar bevestigd door nieuwe fei
ten. Inmiddels zijn in 1982 de leve
ranties van verrijkt uranium aan Bra
zilië gestart (hoewel de twee eerste 
Duitse centrales nog in aanbouw zijn). 
Deze leveranties worden alleen niet 
gedaan vanuit Almelo, maar vanuit de 
in 1975 opgezette Engelse tak van 
Urenco in Capenhurst. Dit werd in het 
geheim overeengekomen om zo Neder
lands protest te omzeilen. Zo werd 
het vetorecht van het verdrag uitge
hold. 

DUITSE ATOOMBOM VIA OMWEG? 

Niet al!een is het aannemelijk dat in 
Brazilie, indirekt met hulp van Uren
co een eigen atoombom wordt ontwik
keld. Ook wijzen verschillende feiten 
erop dat de nukleaire bemoeienissen 
van West Duitsland met Brazilië voor 
West Duitsland zelf een achterdeur 
zijn om hun eigen atoombom te ontwik
kelen. Wat zijn die feiten? 

In 1944 was er in Strassbourg een bij
eenkomst van top Nazi's en ekonomiese 
experts om na te gaan hoe de belangen 
van Nazi banken en industrieën oo.k 
na de oorlog voortgezet konden worden 
en hoe de kennis, verkregen uit onder 
zoek voor de toekomst behouden kon 
worden. Er werden plannen gemaakt om 
in verschillende delen van de wereld 
bedrijven op te zetten en zo een net
werk van Nazi vluchtelingen te hebben 
die het herstel van het derde rijk 
konden voortzetten. 
Al in 1953 had Brazilie met Duitse 
Nazi's een overeenkomst gesloten voor 
de levering van 3 ultra-centrifuges, 
Een ex-Nazi leider Wilhelm Groth, die 
hierbij nauw betrokken was, zei in 
een rapport aan de Braziliaanse par
lementaire kommissie: ''Jullie zijn 
de redder van Duits atoom onderzoek." 
Nadat deze 3 centrifuges in 1953 door 
de geallieerden waren onderschept, 
werden ze in 1956 na het vertrek van 
de .• geallieerden alsnog naar Brazilië 
geexporteerd. 
Een andere Nazi die een belangrijke 
rol speelde bij de Braziliaanse atoom 
programma's was de ex S8-officier Al
fred Boettcher. Deze had na de tweede 
wereldoorlog een belangrijk aandeel 
in het ultra-centrifuge onderzoek van 
prof. Kistemaker, de vader van de ul
tra-centrifuge methode. (Kistemaker 
zelf is ook een onfris figuur. In de 
oorlog was hij in dienst van Cellastic 

De atoombom was er lang voordat er prograiiiiDa ' s voor kernenergie werden ontwik
keld. Pas in de 50er jaren werd bet • a toms for peace • progr811J//Ja door de VS ge
lanceerd - atomen voor vreedzame doeleinden: kernenergie. Een belangrijk doel 
daarbij was om de angst van mensen voor atomen na Hiroshima en Nagasaki, weg 
te nemen en ongestoord aan atoomprogr811J11Ja 1s verder te kunnen werken. 
Dat het verhaal over atomen voor de vrede een sprookje is, is door Tsjernobyl 
nog eens piJnliJk duidelijk geworden. Vrede met allemaal kanker in ons Hjf? 
Ook de praatjes dat kernenergie zo goedkoop zou zün en dat andere energiebron
nen uitgeput raken (zon?,wind?) zijn intussen naar het riJk der sprookjes verwe
zen. 
Alles wijst er op dat het eerste en belangrijkste doelvan kerncentrales alles
behalve vreedzaam is. Doel ervan is in de eerste plaats de produktie van plu
tonium en het opdoen van meer atoomkennis, beide nodig voor de produktie van 
kernwapens. Dit 'zijn de belangrijkste schakels tussen kercentrales en kernwa
pens. Op deze punten is Nederland ook betrokken bij de aanmaak van kernwapens, 
hoewel de opeenvolgende regeringen hard proberen de schijn hoog te houden dat 
ze er alles aan doen om dat te voorkomen . 
Hier twee artikelen over boe dit alles precies zit. Het eerste gaat vooral in 
op de rol van Urenèo in Almelo. Het tweede gaat over de verbanden via de snelle 
kweekreaktoren, met name de Franse Superphénix en Kalkar. 

een firma in patentenhandel die zich 
in feite bezig hield met atoomspiona
ge voor de Nazi's.) 
Boetteher leverde een aandeel in de 
wetenschappelijke kant van het monster 
verdrag tussen Brazilië en West Duits 
land . Verder gaf h.lj opleidingen aan 
kernfysici, niet alleen in Brazilië, 
maar ook bv. in Zuid Afrika. 
Zo heeft West Duitsland op allerlei 
manieren een stevige vinger in de pap 
in atoom onderzoek programmes in Bra
zilië. Onderzoek dat in eigen land 
verboden is. Bij toetreding tot de 
NAVO stemde Duitsland toe in een ver
bod op de aanmaak van ABC w~.Pens op 
eigen grondgebied. In Brazilie (o.a.) 
kan Duitsland via een achterdeur toch 
werken aan de ontwikkeling van een 
eigen atoombom. 

Om weer even de draad terug te halen: 
uit bovenstaande kunnen we afleiden 
dat Urenco, via de samenwerking met 
Engeland en West Duitsland meewerkt 
aan de ontwikkeling van een Brazili
aanse en mogelijk een West Duitse 
atoombom. Door leveranties van ver
rijkt uranium en door kennisover
dracht. 

KENNISOVERDRACliT 

Er zijn nog verschillende andete ge
vallen waarin kennis via Urenco naar 
het buitenland is verdwenen. Het be
kendst is wel de Khan-affaire. De Pa
kistaan Dr.Abclul Qadir Khan werkte 
van 1972 tot 1975 bij het Fysisch Dy
namies onderzoekslaboratorium. In dat 
kader werkte hij ook in de Urenco fa
briek in Alm.elo, tegen alle veilig
heidsvoorschriften in. Zo kon hij es
sentiele ontwerpen ván. de ultra cen
trifuge installatie daar ontvreemden 
en een boodschappenlijstje samenstel
len voor benodigde onderdelen. Dit 
schandaal kwam pas naar buiten toen 
-Khan al bijna vier jaar terug in Pa
kistan was. In Pakistan wordt al ja
ranlang gewerkt aan de ontwikkeling 
van een eigen atoombom. Hiermee werd 
begonnen onder President Bhutto di.e 
al in 1965 had verkondigd: Als India 
een bom maakt, zullen we onze eigen 
bom maken. ook al moeten we er gras 
voor eten of zelfs honger leiden.'' 
In 1974 kwam in India de eerste kern 
explosie tot stand . Onder generaal 
Zia die sinds 1977 in Pakistan aan 
de macht is wordt het atoom onderzoek 
voortgezet. Zia beweert dat he_t al
leen vreedzame programmas betreft. 
Velen weten wel beter. 

Ook in Zuid Afrika zijn sporen van 
Urenco te vinden. Zuid Afrika heeft 
een uranium verrijkingfabriek gebouwd 
met hulp van West Duitsland. Over de
ze fabriek meldde prof. Kistemaker 
die in 1975 in Zuid Afrika op bezoek 
was, meldde daarna dat het gevolgde 
procédé dicht bij de ultra-centrifuge 
staat. In de fabriek kan uranium hoog 
verrijkt worden, tot 90 procent. 
Kerncentrales hebben niet zulk hoog 
verrijkt uranium nodig. Er wordt dan 
ook algemeen aangenomen dat Zuid -
Afrika een eigen atoombom aan het 
ontwikkelen is. of er misschien al 
een beeft. 

Een laatste voorbeeld van kennis die 
verkregen is via Urenco en voor mili
taire doeleinden wordt gebruikt is 
het Engelse Capenhurst.Naast de Uren
co fabriek daar is nog een tweede ul
tra-centrifuge verrijkingsfabriek ge
bouwd voor hoogverrijkt uranium voor 
kernonderzeeërs. De technologie van 
deze fabriek is afkomstig van Urenco. 

HYPOKRISIE VAN DE NEDERLADSE REGERING 

Met bovenstaande gegevens valt moei
lijk te ontkennendat Nederland een 
aandeel levert in het maken van atoom 
bommen. Geen enkele regering heeft 
tot nu toe serieus geprobeert dit te 
stoppen. dwz alle kerncentrales en 
atoom onderzoek stop te zetten. In 
plaats daarvan is systematies gepro
beerd ieder verzet wind uit de zei
len te nemen of zand in de ogen te 
strooien en demokratiese procedures 
te ontlopen. In Splijtstop van mei 
'86 wordt bet gekonkel rond de uit
breiding van Urenco goed op een rijtje 
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Nederlandse bedrijven die deelnemen Duitse bedrijven die meewerken: 
aan Urenco: 

Philips 
Sbell 
DSM 
VMF 
RSV 
Ned . staat 

10% 
10% 
10% 
7.5% 
7.5% 
55% 

Aandeelhouders in Neratoom: 

RSV 41% 
VMF 41% 
Philips 14% 
Comprimo 4% 

Degussa-Nukem 
Siemens 
Dornier 
Man 
Deutche bank 
Farbwerken Hoechst 

De meeste van deze bedrijven zijn opvol 
gers van IG Farben dat in de 2e we
reldoorlog het gas ontwikkelde dat 
in de gaskamer s werd gebruikt. Dit 
bedrijf werd na 1945 door de gealli
eerden ontbonden. 
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De Nederlandse staat draagt er 

willens'en wetens to~ bij dat andere 
landen stoomwapens produceren of daar 
de mogelijkheid toe krijgen. Aan die 
indruk kan men niet ontkomen wanneer 
men de Nederlandse deelname analy
seert aan t wee kweekreaktor-program
ma's in het buitenland: aan bet in
middels vol tooide Franse Super Phe
nix-projekt, en aan de kweekreaktor
in-aanbouw in het · Duitse Kalkar. 

Voorafgaand aan de analyse een be
langrijk technies gegeven dat erg be
palend is voor de loop van onder
staand verhaal. De energiebron waar 
kweekcentrales op draaien is pluto
nium wat zoals bekend een van de ge
vaarlijkste en giftigste stoffen ter 
wereld is . Haar kweekcentrales kunnen 
ook plutonium PRODUCEREN , inklusief 
een plutonium-soort met militaire toe
passing . Volgens ingewijden (1) hoeft 
slechts de mantel van een kweekcen
trale te worden vervangen om daar plu
tonium te kunnen vervaardigen dat 
speciaal geschikt is voor (zogenaam
de ' taktiese ' ) atoomwapens die op het 
slagveld in te zetten zijn . "Juist 
vanwege deze mogelijkheid vergroten 
kerncentrales het gevaar voor de ver
dere verspreiding van kernwapens." 

Geen land kan de ogen sluiten voor 
deze militaire implikaties van kweek
centrales , Toch is dat precies wat 
de Nederlandse regering doet door me
dewerking enerzijds aan een projekt 
waarvan de militair-nukleaire bedoe
ling 'n open geheim is (de Franse Su
per Phénix) r en anderzijds aan een 
projekt (Kalkar in West-Duitsland) 
dat een land met een fascistiese tra
ditie de optie op een atoombom geeft , 
Een relaas van Nederlandse vervlech
ting me t kweekreaktorprogramma ' s die , 
als de wereld niet voortijdig uit el
kaar barst, kunnen uitmonden in ge
zamenlijke Europese massavernieti
gingswapeRs. 

DE FRANSE SLAG 

Om te beginnen is het Franse voor
beeld wel bizonder illustratief voor 
de ' Siamese Tweeling '. Er zijn aller
lei verbanden aan te geven die er 
tussen de produktie van kernwapens 
en kernenergie bestaan . Zo zijn er 
veel techniese parallellen, waardoor 
kennis uit civiele programma's over
geheveld kan worden (zie verhaal hier 
naast ) , Er zijn civiele en militaire 
lijnen die samenkomen in dezelfde 
machtsstrukturen . Dat is bijvoorbeeld 
het geval bij het Franse staatsorgaan 
CEA (Commissie voor Atoomenergi e) en 
bij monopoliebedrijven als Siemens 
en General Electric , Wat opvalt aan 
het Franse kweekreaktorprogramma is 
dat de militaire betekenis ervan zo 
superkonkreet kan worden aangeduid . 

Frankrijk heeft al jaren een eigen 
arsenaal aan atoomwapens, met inter
kontinentale raketten , nukleaire on
derzeeërs, enzovoorts. De regering 
van dat land doet verder zijn best 
dat wallentui~ verder te 'verfi in en 1 

('moderniseren ' heet dat) , Daarvoor 
zijn de militaire uitgaven flink op
geschroefd, Zo is voor atoom-onder
zeeërs in 1983 26 procent meer uitge
trokken dan in het voorgaande j aar, 
Verder ligt in de vernieuwing de na
druk op kernwapens die rechtstreeks 
op het s l agveld kunnen worden inge
zet . Ter uitbreiding van deze zoge
naamde 'taktiese ' nukleaire macht 
wordt onder andere een nieuw vlieg
tuig (de Mirage 2000) en ook een ei
gen neutronenbom ontwikkeld . 

Aan de plannen tot vervanging en 
uitbreiding van de Franse massaver
nietigingswapens is helemaal niet ge
tornd door de ' socialistiese ' presi
dent Mitterand die het l and momenteel 
regeert. Die heer had zich ti jdens 
zijn verkiezingskampagne voor het 
presi dentschap tegenstander betoond 
van de Franse atoomproeven, die het 
voortbestaan van volkeren op Stille 
Zuidzee-eilanden bedreigen, Hij had 
zich eveneens uitgesproken tegen uit
breiding van kerncentrales, en had 
zelfs een petitie ondertekend tegen 
de snelle kweekreektoren. Haar net 
als zijn Franse 1 confrère 1 Gonzalez 
ten aanzien van het Spaanse Navo-lid
maatschap deed, maakte Mitterand na 
de verkiez:l,ngen een wending van 180 
graden, Tegenwoordig is hij enthou
siast voorstander van uitbreiding van 
het Franse vernietigingspotentieel, 

Een van de kroonjuwelen van zijn 
'social isties' bewind is de als zeer 
ge-avanceerd bekend staande Super 
Phenix, - een kweekreaktor die pas 
geleden in gebruik genomen is . Franse 
militairen en politici hebben eerder 
openlijk toegegeven dat Frankri j k zijn 
kweekcentrales nodig heeft voor zijn 
atoommacht , en dat er plutonium over
geheveld wórdt van het ' civiele' naar 
het atoomwapenprogram, de 'Force de 
Frappe' . Gezien het feit dat kweek
reaktoreen zo bizonder geschikt zijn 
om plutonium voor atomaire slagveld
wapens te maken; gezien de Franse 
uitbreidingsplannen voor juist die 
wapens; en gezien ook het feit dat 
kweekreektoren voor Franse generaals 
de goedkoopste manier zijn om aan 
plutonium te komen - valt te bereke
nen dat de Super Phenix splijtstof 
voor Franse atoombommen moet gaan le
veren . 

SLINKS MEDEPLICHTIG 

Het tweede stuk i n dit relaas 
dient te gaan over de Nederlandse 
band met de Franse Super Phenix. Die 
band is deels een 'driehoeksrelatie', 
omdat de Nederlandse betrokkenheid 
bij de betreffende kweekreaktor deels 
loopt via het gelijksoortige projekt 
dat vlak over de grens in West-Duits
land op poten is gezet: het finan
cieel kompleet uit de hand gelopen 
Kalkar-pr ojekt. Vooruit lopend op het 
Europese scenario dat nog uit de doe
ken zal worden gedaan, blijkt er nu 
al sprake van overlappingen tussen 
de verschillende nationale kweekreak
torprogramma ' s . 

De materiële bijdrage van Neder
landse zijde aan de Franse semi-mili
taire Super Phenix bestaat in wezen 
uit plutonium dat vrijkomt na opwer
king van de- brandstof staven uit de 
~erncentrales in Borssele en Dode
waard . Door kontrakten die gesloten 
zijn door ele~triciteitsbedrijven 
wordt Nederland geacht plutonium dat 
vrijkomt beschikbaar te stellen voor 
de Super Phenix. De Zeeuwse elektri
citeitsmaatschappij bijvoorbeeld (de 
PZEM) heeft volgens Tweede Kamer
stukken 317,8 kilo splijtbaar pluto
nium "ten behoeve van uiteindelijk 
gebruik in Super Phenix• verkocht , 
Uit Dodewaard en Borssele is voldoen
de plutonium voor 70 atoombommen naar 
de Franse kweekcentrale gegaan , 

Eén van de kontraktant en van de 
nieuwe Franse kweekcentrale is verder 
de SBK (Schnelle BrÜter Kernkraftwerk 
gesellschaft), de exploitant van de 
i n aanbouw z.tinde centrale in Kalkar, 
Aandeelhouders van de S~K nu zijn na
tionale elektriciteitsmaatschappijen, 
waaronder ook de overkoepelende Ne
derlandse i nstantie de SEP ( 15 pro
cent van de aandelen) . Volgens de eer 
der geciteerde, gedegen bron van Mi
lieuDefensie zijn alle aandeelhouders 
van de SBK verplicht om "evenredig 
bun aandeel in de SBK bij te dragen 
aan de l everantie voor de eerste kern
lading en de twee vervolgladingen" 
van de Super Phenix , 

Maar de Nederlandse betrokkenheid 
bij, of liever gezegd medeplichtig
heid aan1 kweekreaktorprogramma's i n 
het bui tenland is niet beperkt tot 
de leverantie van plutonium. Er wordt 
ook techniese kennis en geld inge
bracht. Aan het onge-evenaarde ver
spillingsprojekt Kalkar zijn toezeg
gingen gedaan voor een bedrag tot bij
na ' n half miljard piek! En wat ook 
niet onvermeld mag blijven : Nederland 
se bedrijven leveren allerlei onder
delen voor de bouw van de Duitse 
kweekreaktor . 

Van het laatste worden meerdere 
voorbee~den aangehaald in een recent 
rapport van het Zwit serse onderzoeks
buro Elektrowatt in verband met de 
geplande nieuwe Nederlandse kerncen
trales: de Rotterdamse marine-werf 
de RDM leverde in september ' 85 ma
chines, en een ' dochter ' van VMF
Stork heeft ondermeer test-appar atuur 
verschaft, Kwee~reaktoren zijn schit
terende winst-ob jekten, Tijdens een 
hoorzitting van de Twee~e Kamer over 
Kalkar in '83 pleitte Neratoom, de 
belangrijkste kernenergie-lobby van 
Nederlandse bedrijven, er fel voar 
dat staatsorganen en ondernemingen 
hun deelname aan toekomstige kweek
reaktaren voort blijven zetten . 

ONZE OOSTERBl~EN 

Dat brengt ons op een volgende 
punt - op de konsekwentfes van al die 
warme betrekkingen met de Oosterbu
ren, In hoeverre !<an de Neder land se 

deelname aan Kalkar resulteren i n 
dubbele medeplichtigheid - naast de 
Franse ook aan een Duitse atoombom? 
Natuurlijk is Duitsland, in tegenstel
ling tot Frankri jk (nog?) geen kern
wapenmogendheid, heeft het vooralsnog 
geen eigen arsenaal van die massaver
nietigingswapens ter beschikking. 
Toch is er alle reden om over de toe
komst honderd procent ge-alarmeerd 
te z ijn. 

Met de opwerkingsfabriek die nu 
in Wackersdorf verrijst en met de 
kweekreaktor in Kalkar die volgens 
de planning volgend jaar moet aaan 
draaien, heeft West-Duitsland tech
nies gezien alle middelen in handen 
om eigen atoomwapens te produceren . 
Duitse generaals zullen net als hun 
Franse 'brÜder' via Kalkar aan pluto
nium kunnen komen dat perfekt g~ 
schikt is voor atomaire slagveldwa
pens. Sterker : er zijn konkrete aan
wijzingen dat Duitse politici met 
Ka·lkar militaire bedoelingen hebben. 
Volgens een onderzoek van het Batelle 
ins ti tuut, geciteerd in het rapport 
van MilieuDefensie, realiseert ' n aan• 
tal poli ti ei zich aonders goed dat 
~kweekcentrales allang oiet meer ~or
den ingericht als reaktaren (voor op
~1ng van elektriciteit), maar uit
slui t end ter produktie van materiaal 
geschikt voor wapens•. 

Wie zijn de Duitse politici met 
zulke oogmerken? Dat liet het onder
zoeksinstituut in het vage . Feit is 
echter dat Nazi's die na de oorlog 
wisten te vluchten mee aan de wieg 
van het Duitse kernenergie-programma 
hebben gestaan , dat dit pro&ramma i n 
de vijftiger j~ren van start is ge
gaan onder d~ notoir- rechtse minister 
Fran~-Joseph Strauss, die zijn sympa
thieen voor de atoombom nooit onder 
stoelen of banken heeft gestoken. 
Feit is ook dat de ondertekening van 
het Verdrag t egen de Verspr~iding van 
Kernw8'pens (het Non-proliferatieVer
drag dat overigens gemakkelijk opzeg
baar is!) door Duitsland .§. jaar is 
vertraagd, omdat talloze politici, 
met name uit kringen van CDU/CSU zich 
~erzetten tegen de verplichting om 
geen atoombommen te maken. 

Vanwege de uiterst schimmige uit
breiding van twee fabrieken waar 
brandstofelementen worden geprodu
ceerd , onder andere voor de snelle 
kweekreaktor Kalkar, zijn de GrÜnen 
recentelijk opgestapt uit de regering 
i n de deelstaat Hessen, In een brochu
re die ze over de fabrieken voor 
brandstofelementen , NUKEM en ALKEM , 
hebben uitgebracht, waarschuwen de 
GrÜnen dat Duitsland op de drempel 
staat van het t ijdperk van de pluto
nlumekonomie, Ze benadrukken verder 
dat er heel wat tegenstanders van on
dertekening van het Non-proliferatie
verdrag destijds nu op sleutelposi
ties in de regering-Kohl zitten, Vijf 
ministers worden met naam en toenaam 
vermeld . •sinds de Bondsrepubliek be
gonnen is met civiele toepassing van 
atoomenergie bestaan er sterke , poli
tiek konservatieve krachten die lon• 
ken naar opbouw van een Europese 
atoomstrijdkracht , en zelfs naar een 
nationale atoomstrijdkracht • (2) Het 
lijkt inderdaad maar een kleine stap 
van de mógelijkheid om de bom te ma
ken naar daadwerkelijke produktie er
van door West-Duitsland . 

EUROPEES SCEN~~IO 

Alsof de nachtmerrie van een moge
lijke Duitse naast een Franse atoo~ 
bom nog niet groot genoeg is, moeten 
we het aan 1 t slot van dit artikel 
over kweekreektoren en militaire pro
duktie over nog een derde spookbeeld 
hebben: de vraag of we via de nu be
staande programma 1 s ""ellicht op weg 
zijn naar een Europese atoombom. Ook 
in sommige linkse kringen is het voor 
uitzicht van Europese integratie po
pulair en wordt zelfs gezinspeeld op 
een Europese 'defensiemacht' . Gaat 
dat idee via de kweekreektor en de 
vorm van een nukleaire 'defensie ' 
krijgen?? 

vervolg pagina JO , 
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Ten eerste: blijkens een recent 
artikel van de Europarlementair frak
tiemedewerker Herman Verhagen (3) is 
er op Europees nivo al een heel sce
nario uitgewerkt voor stapsgewijze 
uitbreiding van het park aan kweek
centrales, met een tweede Super Phe
nix dat een zeslanden -projekt moet 
worden (inklusief Britse steun), met 
wderzijds Frans-Duitse samenwerking 
rond de bouw van toekomstige kweekeen 
trales, en met ook een nieuwe Britse 
kweekcentrale in 't verschiet. En om
dat kweekcentral es alleen militair 
gezien van ' nut' zijn, voorziet Ver
hagen dat •de samenwerking op het ge
bied van kweekreaktoren-technologie" 
hand-in-hand zal gaan met "militaire 
integratie van West-Europa •. 

Ten tweede zou de druk om die 
kweekreaktor~n te gebruiken voor het 
aanmaken van een Europese atoombom 
waarschijnlijk primair van Duitse zij
de komen. Verscheidene Duitse politi
ci, waaronder herr Kohl, hebben al 
openlijk met . die gedachte gespeeld . 
In dit geval zou de Bondsrepubliek 
zijn (al bijna verwezenlijkte) optie 
op kernwapens gebruiken om te komen 
tot gedeelde militair-nukleaire mach~ 
Verhagen verwoordt dat zo: •Als kwasi· 
kernwapenstaat kan West-Duitsland 
Frankrijk en a!ldere West-Europese 
landen onder druk zetten onder het 
motto: of er komt een West-Europese 
of een West-Duitse bom• . 

En een derde gegeven is dat kweek
reaktaren een technologies vlak zijn 
waarop West-Europa naar verluidt een 
voorsprong heeft op de rest van de 
wereld - terwijl er allerlei andere 
technologiese vlakken zijn waarop Eu
ropese staten en ondernemingen op hun 
wereldkonkurrenten 'achterlopen ' . Het 
zal de heren generaals daarom maar 
weinig moeite kosten om de direkteu
ren van multinationals ervan te over
tuigen dat kweekrea~toren een aan
trekkelijk toekomstbeeld (sick) vor
men. Hun drang naar winst dwingt be
drijven er immers toe om technologies 
'bij ' te blijven. 

MADE 
IN HOLLAND 

De Nederlandse atoomindustrie bestaat 
uit de kerncentrales in Dodewaard en 
Borssele, uit de onderzoeksreaktor 
van de ECN in Petten, een onderzoeka
reaktor in Delft en ook een bij de 
KEMA in Arnhem (tot '78), en tenslot
te uit de uraniumverrijkingsfabriek 
in Almelo. In 'n deel van die instel
lingen wordt plutonium geproduceerd. 

Plutonium , dat ongeveer een half mil
joen jaren gevaarlijk blijft, is een 
afvalprodukt van kernreaktoren. De 
ontladen splijtstoffen van kerncen
trales worden in opwerkingsfabrieken 
verwerkt. Het oog bruikbare plutonium 
en uranium wordt eruit gehaald , Wat 
gebeurt er met het plutonium dat via 
de kernreaktoren hier in Nederland 
vrijkomt? 

Over het plutonium uit Borssele en 
deels uit Dodewaard is in het artikel 
hiernaast te lezen. Over Dodewaard 
valt verder te vermelden dat de Twee
de Kamer in 1981 een geheim kontrakt 
met de (nog te bouwen) derde opwer
kingsfabriek in Windscale heeft goed
gekeurd. De splijfstofstaven uit de 
centrale in Dodewaard liggen daar nu 
nog opgeslagen, er valt dus (nog) 
niets met zekerbeid te zeggen over 
de uiteindelijke bestemming van dat 
plutonium. Wel is bekend dat in Enge
land plutonium uit civiele kerncen
trales gebruikt wordt voor militaire 
doeleinden, en dat Engeland aan de 
VS plutonium levert dat voor kernwa
pens wordt gebruikt! 

Wat betreft de splijtstof uit de on
derzoeksreaktoren in Petten en Delft 
- die wordt opgewerkt in de Savannah 
Ri ver Plant, eenproduktiekomple.x van 
militaire splijtstof in de VS. Petten 
en Delft hebben nu al 100 kilo ver
rijkt uranium en 5 kilo plutonium bij
gedragen aan de Amerikaanse kernwa
penpoduktie . Tenslotte de splijtstof 
van de KEMA-reaktor die in 1978 is 
stilgelegd - die is in 1979 naar Oak 
Ridge gegaan. In Oak Ridge werd tij
dens de Tweede Wereloorlog uranium 
voor de Hiroshima-bom verrijkt. 

vervolg van pagina 8 
(deel 1 Onder Neerlands' paraplu') 

gezet . Nederland verbond aan deze uit• 
breiding indertijd onder dr.uk van de 
bevolking de volgende voorwaarden: 
- uitbreiding in Almelo (niet in Dld) 
- 10 jaar verlenging van het verdrag . 
- als de levering aan Brazilië werke-

lijk gaat plaatsvinden nogmaals een 
uitspraak van het parlement erover. 

- internationale kontrole op plutoni
um uit Braziliaanse kerncentrales. 

- geen lever.~ng van uc- technologie 
aan Brazilie. 

Aan geen van deze voorwaarden is uit
eindel ijk voldaan, zoals uit de feiten 
hierboven genoemd ook al blijkt. 
In 1978 ging de kamerkommissie voor 
kernenergie akkoord met de bouw van 
een Urenco verrijkingsfabriek in Gro
nau (BRD), zonder dat het verdrag met 
10 jaar verlengd was. Tevens besloot 
de kommissie de Tweede Kamer hier 
niet over in te lichten. In 1979 loog 
Lubbers in de Tweede Kamer dat het 
verdrag met 10 jaar verlengd was. 

Zoals al vermeld werd de uitspraak 
van het parlement over leveranties 
aan Brazilië omzeild door deze vanuit 
Engeland te laten plaatsvinden. 
Van een internationale kontrole op 
plutonium is tot nu toe nog niets te
recht gekomen. En tenslotte, het is 
allerminst uitgesloten dat West-Duits
land wel degelijk ultra-centrifuge~ 
technologie aan Brazilië levert met 
de te bouwen verrijkingsfabriek. 
Alle praatjes van de Nederlandse re
gering dat ze druk uitoefenden op 
West Duitsland en Brazilië waren dus 
een lachertje. Sterker nog, het omge
keerde was eigenlijk het geval. West 
Duitsland oefende druk uit op Neder
land door te stellen dat als Almelo 
niet uitgebreid zou worden, ze zelf 
gedwongen werden hun eigen verrijkings
fabriek te bouwen. Iets waar de Ne
derlandse regering trouwens uiteinde
lijk ook geen moeite mee bleek te heb
ben. Al hun praatjes dienden uitslui
tend om verder verzet te voorkomen. 

Jenneke 

Maar of het nu een Franse, Duitse 
of West-Europese is - elke atoombom 
draagt in zich het gevaar van vernie-
tiging van miljoenen zo niet tiental- ~ ...................................................................... ~ .......................................... ... 
len miljoenen mensen. Nederland geeft 
door z 1 n deelname aan kweekreaktor
programma's steun aan de produktie 
van kernwapens of de optie daarop. 
Daarom is het logies dat ~edesgroe
pen zich er samen met anti-kernener
giegroepen voor gaan inzetten, dat 
Nederlandse toeleveringsbedrijven, 
elektriciteitsbedrijven en de staat 
zich terugtrekken uit het Super Phe
nix- en het Kalkar projekt . Dat zou 
tevens een konkrete solidariteit zijn 
met de strijd tegen de dubbele atoom
dreiging in het buitenland . 

peter 

Voetnoten 

(1) zie het rapport van Dave van Ooy
en, 'Nederlands Plutonium en de 
Franse Atoombom', dat verscheen 
als 'nota ' van de Vereniging Mi
lieuDefensie (ongedateerd) 

(2) de ministers WÖrner, Mertes, Kie
chle, Dollinger en Warnke. Zie 
de brochure 'Der StoEf sus dem 
Bomben Bauen', uitgegeven door 
de Grü'nen in Hessen (Frankfurt , 
november 1984) 

( 3) het artikel van Verhagen , mede
werker van de Regenboogfraktie 
in het Europese parlement, ver
scheen onder de ti tel 'Militair 
Belang bij Kweekreactors Steeds 
Meer op Voorgrond' in het nummer 
van het blad MilieuDefensie, no
vember 1985 
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CYCLUS 
VAN MIJN NAAR KERNCENTJUU,E 
Alle stoffen om ons heen zijn opge
bouwd uit atomen . Ieder atoom bestaat 
uit een kern met daaromheen kleinere 
lichte deeltjes: electronen. Die kern 
bestaat op haar beurt ook weer uit 
verschillende deeltjes. De belangrijk 
ste zijn: protonen en neutronen. 
Sommige kernen kun je uiteen laten 
vallen in meerdere kernen en kern
deeltjes, door ze te beschieten met 
neutronen. 
Dit proces heet KERNSPLITSING. 

Vooral bij Uranium-235 gaat dat mak
kelijk en er komt ee.n hoop energie 
in de vorm van warmte en straling 
vrij. (235 is de som van het a~ tal 
protonen en neutronen) Bij de nu in 
gebruik zijnde kerncentrales wordt 
deze warmte gebruikt om energie op 
te weltken. Je kunt ook op een andere 
manier energie uit atomen krijgen nl. 
door lichte atoomkernen onder hoge 
clru]( en bij een hoge temperatuur bij 
elkaar te drukken. Dit proces heet 
KERNFUSIE. 
JCernfusie is een belangrijk proces 
op de zon, op de aarde is ze tot nu 
toe alleen (alsof dat niet genoeg is) 
nog gebruikt bij de waterstofbom (H
bom) en de neutronenbom (N-bom) • 
Kernenergie is energie in de vorm van 
warmte en straling die vrijkomt door 
de splijting of de fusie van atoom
kernen. 

URANIUM 
Uranium is een meta.al dat uit erts 
wordt gewonnen. Het bevindt zich bij
na overal op de wereld, maar er zijn 
maar een paar plaatsen waar het erts 
voldoende uranium bevat om lonend er
uit gehaald te worden. Op die plaat
en worden uraniummijnen gebouwd. (90\ 
van de in 1978 beltende voorraad urani-:
um bevi.ndt zich in: canada,VS,Nam:ibië 
Z-Afrika en Australië) In een fabriek 
bij de mijn wordt het uranium uit het 
erts gehaald. De erts wordt vermalen, 
gewassen en gezuiverd,duizend kilo 
ert s l evert ongeveer 1 kilo uranium 
op. Ongeveer de helft van het uranium 
kan uit het erts worden gehaald, de 
rest blijft in het afval achter. 
Daarna wordt het uranium in een apar
te fabriek van een vaste stof omgezet 
in een gas (UFG). I n de.ze gasvorm 
wordt het vervoerd naar de volgende 
fabriek. Uranium is er in twee soort
en:splijtbaar (0-238) en niet splijt 
baar (U238). De hoeveelheid splijt
baar uranium in natuurlijk uranium 
(zoals dat in de mijn gevonden wor dt 
(zoals dat in de mijn gevonden wordt) 
is maar erg klein (0 , 7\) .Bet gehalte 
splijtbaar uranium moet opgevoerd 
worden. Dit heet verrijken. 
Verrijken van uranium kan op verschil
l ende manieren. Allema.al berusten ze 
op het feit dat 0-238 iets zwaarder 
is dan U-235 atomen. 

één manier is de ultracentrifugemetho
de . Dit gebeurt bijv . in Almelo. Het 
gasvormige uranium wordt in ee.n cen
trifuge gedaan die heel snel draait 
De zwaarste qeeltjes (U-238) gaan 
dicht aan de wand zitten en de licht
ere deel tjes (0-235) blijven in het 
lllidden. Het uranium in het midden 
wordt weqgezogen. Dat heet verrijkt 
uranium. Verrijkt uranium kun je nog 
verder ve.rrijken door het nog een 
keer in de centrifuge te stoppen. 
Uranium is hoog-verr ijkt als het meer 
dan 20' splijtbaar uranium bevat . Van 
dit spul kun je atoombo111111en maken. 

SPLIJTSTOFELEMENTENFABRIEK 

Voordat het verrijkte urani.um naar 
een kerncentrale kan, moet het in een 
speciale vorm worden gebracht. Dit 
gebeurt in de splijtstofelementen
fabriek . Hier wordt uranium van een 
gas weer 01119ezet in een vaste stof. 
Vervolgens wordt het samengeperst tot 
tabletten (U02) die in lange metalen 
pijpen gestopt worden ; splijtstofsta~ 

ven. Door bundeling van een aantal 
splijtstofstaven krijg je een splijt
stofelement. 
1n Nederland is nog geen splijtstof
elementenfabriek. Het uranium moet 
dus in verschillende landen bewerk
ingen ondergaan voordat het in de 
reaktor gebruikt kan worden . 

wordt vervolgd 

Bron:'kan kernenergie?' Alarmgroep 
atoomplannen 
Groninge.n 



MI LIT ARI SM E-EK ON OM IE 
Zoals in de vorige Vredesaktiekrant 
aangekondigd willen we van het onder
werp militarisme - ekonomie een r~gel
matig terugkerend thema maken, zowel 
omdat het erg belangrijk is als omdat 
het veelal wordt onderbelicht. Dit
maal gaat de rubriek over één enkel 
aspect, dat echter vérreikende gevol
gen heeft: DE KONSENTRATTE VAN EGONO
MIESE MACHT. Zoals onderstaande gege
vens aantonen is de samenballing van 
macht in monopoliebedrijven de afge
lopen jaren niet alleen enorm ver
sneld, maar zijn er ook duidelijk aan
toonbare verbanden tussen die ontwik
keling en het groeiende mHitarisme 
in de wereld. De politieke economie 
van een huiveringwekkende tendens. 

ECONOMIESE KONSENTRATIE: 
VERWOESTENDE GEVOLGEN 

Een goed aanknopingspunt voor bespre
king van de tendens tot kapitaalkon
sentratie vormt een artikel dat on
langs (in maart) in het Indiase blad' 
'The Economie and Politiéal Weekly' 
verscheen. Daarin worden ondermeer 
deze sprekende cijfers vermeld: "De 
tweehonderd overheersende partikulie
re ondernemingen in de wereld -dat 
wil zeggen zij wier aandelen publieke
lijk verhandeld worden- hebben voor 
1984 verkopen gemeld die de 2.94 bil
joen dollar overstegen, wat gelijk 
staat aan 26% van het Bruto Nationaal 
Produkt der niet-socialistiese landen. 
Dat is een opvallende uitbreiding 
sinds 1960, toen hun verkopen gelijk 
waren aan 16% van het genoemde BNP." 
En die uitbreiding blijkt mede tot 
stand gekomen door het samengaan van 
bedrijven. Vooral sinds het aan de 
macht komen van Reagan is het aantal 
fusies met sprongen gegroeid. Voor 
1985 wordt de waarde van fusies we
reldwijd geschat op 230 mrd dollar. 
Hoe wordt deze duizelingwekkende ont
wikkeling door The economie and poli
tical Weekly ge-analyseerd? Het blad 
citeert een publikatie voor Ameri
kaanse zakenlieden die onthult dat 
de opeenhoping van macht wordt ge
stuwd door winstbejag in zijn zuiver
ste,d.w.z. meest onmenselijke vorm: 
door speculatieve praktijken zoals 
't opkopen van aandelen op grote 
schaal. 
Omdat die een steeds grotere rol spe
len in de bedrijvigheid van de 200 
top-concerns wordt de slotsom getrok
ken dat "de spil van het financiele 
systeem is overgeheveld van investe
ringen naar spekulaties: 
Met andere woorden: Het wereldecono
miese systeem is door en door verrot! 

Het Indiase weekblad verwijst naar 
minstens twee gevaarlijke konsekwen
ties van de vérgaande bundeling van 
internationale economiese macht. 
Ten eerste hebben met name in ·de VS 
grote bedrijven de ene schuld op de 
andere gestapeld. Aan het einde van 
het derde kwartaal van 1985 bedroegen 
die schulden naar verluidt zo'n 1,4 
biljoen dollar. Het zelfde heeft ook 
gestaan in Nederlandse kranten. Het 
NRC Handelsblad bijvoorbeeld heeft 
er gewag van gemaakt dat de schulden
last van de 500 grootste Amerikaanse 
ondernemingen door de fusiedrang in 
1984 tot meer dan de helft van hun 
balanstotaai opgelopen is. Om over-, 
nemingen te kunnen bekostigen worden 
dus enorme risiko's aanvaard. 
Zonder meer funest is de machtskonsen
tratie in de ogen van het · Indiase 
weekblad voor de werkgelegenheid. 
"Deze totalitaire(!) opéénhoping van 
economiese macht waar helemaal geen 
verantwoording voor wordt afgelegd, 
klettert voort temidden van een ver
woestende economiese oorlog, die in 
zijn puin tientallen miljoenen werk
lozen meesleept in de kernlanden van 
de kapitalistiese wereld- om niet te 
spreken van de slachtoffers in de 
randgebieden (derde wereld) die niet 
eens meer worden meegeteld." 
De directies der topconcerns stellen 
zichzelf uiteraard geen moeilijke vr~ 
gen over het sociale effect van hun 
spekulatiezucht. 'Het geweten' is een 
zaak bestemd voor de geindividuali
seerde (!) slachtoffers. 

ECONOMIESE KONSENTRATTE 
EN MILITARISME IN DE VS 

Welk verband is er nu tussen de eco
nomiese machtkonsentratie en de drei
ging van (nukleaire) vernietiging? 
Daarnaar verwijst het Indiase blad 
alleen heel terloops, wanneer het 
stelt dat er onvermijdelijk "verhoog
de werelqwijde antagonismen', span
ningen dus, voortkomen uit de fusie
koorts. 
Maar het verband kan veel konkreter 
worden aangeduid, er is een strukture
le samenhang , die noch door economen 
noch door polemologen voldoende wordt 
onderkend. 
Laten we voorbeelden onder de loep 
nemen uit de VS ,- het land waar de 
golf van overnemingen enkele jaren 
geleden begonnen is.Eerder heb ik al 
verschillende Amerikaanse fusies aan
gehaald, die een militair luchtje le
ken te hebben ( 1). Bij de overname 
in 1985 bv. van Signal door Allied 
Corpora ti on, viel op dat deze zich 
beide met lucht-en ruimtevaart bezig 
houden. Door de fusie hoopten zij ken
nelijk van Starwars te profiteren. 
Eveneens militair geinspireerd leek 
de stap een jaar terug van het auto
concern General Motors, dat als aller
grootste bedrijf ter wereld staat ge
registreerd, om rakettenbouwer Hughes 
Aircraft op te slokken. Ook General 
Motors zocht daarmee een nauuwere ver
vlechting met de Amerikaanse staat 
en aasde op kontrakten van het Penta
gon. 
Een recentere fusie is zonodig nog 
veelzeggender. Dat is de terugkoop 
van het concern RCA door General Elec 
tric. In een minibericht in de Volks
krant begin juni konden we lezen dat 
ook bij deze transactie een krankzin
nig hoog bedrag over tafel ging, te 
weten 16 miljard gulden. Maar het RCA 
werd enkel beschreven als "amusements• 
concern" en er werd met geen woord 
gerept over de milit:aire betrokken
heid van dit concern: zijn produktie 
van electronica voor het Amerikaanse 
leger• In feite zijn beide bedrijven 
producenten van moordtuig en wordt 
de kombinatie en nog aantrekkelijker 
leverancier van apparatuur aan het 
Pentagon. 
Bovendien is General Electric één van 
's werelds grootste bouwers van kern
reaktoren. Bij de genoemde fusie gaat 
het dus. om machtsvergroting in het 
centrum van het Amerikaanse militair
industrieel komplex. 

Voor het franse dagblad Le Honde was 
de naderende fusie tussen de twee 
(semi) militaire bedrijven wél aan
leiding om een tip van de sluier op 
te lichten. Natuurlijk strooit het 
ministerie van oorlog, zo stelt het 
franse dagblad, al veel langer geld 
rond voor onderzoek en aankoop van 
wapentuig. Toch is het StarWars-pro
jekt van president Reagan een "nieuw 
ontstekingsmechanisme" dat "verschil
lende grote bedrijfsgroepen als Gene
ral Motors of General Electric heeft 
aangezet zich te herstruktureren, bij 
voorkeur in de militaire sektor of 
de ruimtevaart, het gezegende brood 
{pain bénit) van de Amerikaanse par
tikuliere sektor." Topconcerns zoeken 
dus naarstig naar fusiemogelijkheden 
om mee te profiteren van de nieuwe 
opdrachten die verleend gaan worden 
-door het Pentagon. 

KAPITAALKONSENTRATTE 
EN HET DUITSE SPOOKBEELD 

Maar het verschijnsel van de reusach
tige kapitaalkonsentratie is geens
zins beperkt tot de Verenigde Staten 
alleen. West-Europese landen zijn 
sinds enkele jaren onderhevig aan de
zelfde soort aardschokken. In Groot
Brittannië bijvoorbeeld zijn tiental
len bedrijven recentelijk opgekocht 
of worden door overname bedreigd. En 
in West-Duitsland is sprake van ver
schuivingen die (ook) 'zwaargewich
ten 1 in de ekonomie raken, die even 
nauw samenhangen met militarisme, en 
die - mits nauwgezet ge-analyseerd 
- de struktuur van de Duitse staat 
blootleggen. Er is hier sprake van 
een angstwekkende historiese konti
nuiteit. 

Boekdelen spreekt met name de opname 
van het machtige concern AEG (Allge
meine ElektrizitätsGesellschaft) in 
Daimler-Benz, dat door het Financieel 
Dagblad onlangs omschreven werd als 
~'het meest suksesvolle Europese auto
mobiel-concern". Wederom is in de 
pers de militaire betekenis van die 
fusie verdoezeld. Terwijl Daimler bij
voorbeeld pantservoertuigen maakt is 
het AEG-concern onder andere als le
verancier van radar en elektronika 
de grootste militaire onderneming in 
de Bondsrepubliek. Voegt men daarbij 
het feit dat Daimler zich door eerde
re overnames al toegang had verschaft 
tot de militaire ruimtevaart, dan 
ontstaat het beeld van een nieuw mo
nopoliebedrijf dat met zijn jaaromzet 
van zo'n slordige 60 miljard mark tot 
de top-producenten van moordtuig in 
de wereld gaat behoren! 

Dit is deste benauwender gezien de 
achtergrond van DaimlerBenz en de 
bank die bij het 'automobielbedrijf' 
de meeste touwtjes in handen heeft: 
de {partikuliere) Deutsche Bank. Die 
heeft in de twintiger jaren aan de 
wieg van het 'automobielbedrijf' ge
staan, heeft naar verluidt ruim 28 
procent van de aandelen van Daimler
Benz in handen, en heeft een door
slaggevende rol gespeeld bij de inlij
ving van de AEG. Kortom, de Deutsche 
Bank is de financiële voogd op de 
achtergrond, en deze voogd is bepaald 
geen lieverdje. In de Nazi-tijd was 
er zo'n goede verstandhouding met de 
staat, dat de Deutsche Bank zich ook 
in die periode kon handhaven als de 
machtigste bank van Duitsland. 
Maar ook het verleden van DaimlerBenz 
is besmet, en hoe! Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog profiteerde het concern 
rechtstreeks van Hitler f s verove
ringszucht. Het 'automobielconcern' 
leverde aan het leger der fascisten 
bergen vliegtuigmotoren,vrachtauto's, 
tanks,enzovoorts. 
En dat tuig werd op een even mensont
erende manier gemaakt als het doel 
barbaars was waarvoor het werd ge
bruikt: Namelijk door slavenarbeid, 
verricht door buitenlandse werkers 
in konsentratiekampen. Hoewel Daimler 
Benz momenteel met 'wetenschappelijke 
hulp' probeert dat hoofdstuk uit zijn 
geschiedenis af te sluiten door ge
veinsde openheid over die dwangarbeid, 
noopt zijn fusiepolitiek van de afge
lopen jaren juist tot hernieuwde waak
zaamheid! 

KAPITAALKONSENTRATTE 
EN FASCISTTESE STATEN 

Kapitaalkonsentratie valt, zoals ge
zegd, niet los te zien van het toene
mende militarisme in de wereld, - een 
probieem wat in de dertiger jaren tij
dens de opkomst van het fascisme in 
Europa evenzeer speelde. Maar zijn 
er wellicht direkte parallellen te. 
trekken met het verleden. Hoe keken 
de fascistiese regimes ook weer tegen 
ekonomiese machtskoncentratie aan? 
Eén van de wezens-kenmerken van zowel 
Duitsland, Italië als Japan was dat 
zulk een bundeling van macht afge
dwongen werd. 
In Duitsland gebeurde dat via de zo
genaamde 'Reichsgruppen' voor onder
scheiden sektoren van de ekonomie. 
Die stonden onder aanvoering van top
concerns en konden allerlei dwang
maatregelen nemen, inklusief de slui
ting van bedrijven. 

Natuurlijk kan men de huidige fusie
drang niet op één lijn stellen met 
dergelijke gedwongen "kartelvorming". 
Wel worden zowel in de Verenigde Sta
ten als in West-Duitsland overname's 
openlijk aangemoedigd. In de Bonds
republiek werd in 1981 al ( nog voor
dat de grote golf begon ) druk uitge
oefend door de regering, middels een 
subsidiepot, om een fusie in de sek
tor van de lucht-en ruimtevaart tot 
stand te brengen. En in de Verenigde 
Staten heeft Reagan de meest vérgaan
de versoepeling van de anti-trustwet
geving in 70 jaar voorgesteld. Maar 
het proces van kapitaalkonsentratie 
wordt, zoals eerder beschreven, toch 
voornamelijk bevorderd door 't zelf
standig spekuleren der monopoliebe
drijven. 
Blijft staan dat de huidige kapitaal
konsentratie allesbehalve een los
staand ekonomies gegeven is en dat 
er alle reden is om het verband met 
toenemende oorlogsdreiging verder uit 
te pluizen. De regering van de VS met 
name poogt naarstig om de oorlogs
zucht onder de bevolking aan te wak
keren, met middelen als de Rambo -
films. Eén van de belangrijke achter
grondgegevens is de nog steeds groei
ende invloed van de wapenconcerns op 
de politiek en ook de vérgaande mili
tarisering van de Amerikaanse ekono
mie. In hoeverre gaat de konsentratie 
van militair-ekonomiese macht nu sa
m~ met versterkte konkurrentie, tus
sén wapenconcerns op het internatio
nale vlak? 
( - wordt vervolgd ) 

(1) z~e ' WAAROM STARWARS?- De Neder
landse Betrokkenheid bij de Amerikaan
se Oorlogsekonomie', pp.23 
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Strategiedag van de Anti-Kern
energiebeweging , uiteraard over 
de vraag ' Hoe het verzet tegen 
kernenergie te versterken in 
de periode na Tsjern6byl?' 

Landelijk Overleg van de basis
groepen tegen kerngeweld en mi
litarisme , naar aanleiding van 
het verwachte proces van de 
Raad van Namibië tegen URENGD
Nederland (de UCN) 

Maandelijkse blokkade van de 
vliegbasis Woensdrecht, nu 
gericht tegen transporten van 
(bouw)mater~alen die al dage
lijks plaatsvinden 

Maandelijks posten bij bouwput
ten , om de diskussie over werk
weigering onder bouwvakkers te 
bevorderen en om de aandacht 
van het publiek te vestigen op 
besmette bouwbedrijven 

Alternatieve Vierdaagse van de 
anti- militaristiese wandelklub 
'Is Het Hier Oorl og ' , wordt 
ditmaal gehouden in en rond 
Zuid-Limburg 

Transnationaal Vredeskamp nabij 
Faslane, de thuishaven van de 
Britse polsris- atoomonderzeeërs 
in Schotland die vanwege de 
Trident-raketten wordt uitge
breid . Met straattheater, ak
ties richting militaire bases, 
enzovoorts . 

Gedurende de sneekweek wordt in 
twee rondvaartboten een varende 
demonstratie gehouden op het 
Snekermeer tegen de kernbewape
ning . 

Maandelijkse blokkade van de 
vliegbasis Woensdrecht 

In Tierhaupten bij Hutlangen 
wordt een zomerkamp gehouden, 
waarin de voorbereiding van de 
herfstblokkade in Hutlangen 
(13 september tot 10 oktober) 
centraal zal staan . 

HIROSHIMA- HERDENKING 

Maandelijks posten bij bouwput
ten 

landelijke bijeenkomst van Doe 
Niet Mee-groepen en vredesplat
forms over de herfstkampagne 
van BIVAK (Breed Initiatief 
voor Verdergaande Akties tegen 
KruisráketteQ) 

Anti- militaristies zomerkamp 
in HunsrÜck over burgerlijke 
ongehoorzaamheid , gericht op de 
voorbereiding van nieuwe ak
ties 

Maandelijkse blokkade van de 
vliegbasis Woensdrecht 

Maandelijks posten bij bouwput
ten 

Massale, geweldloze blokkade 
van de poorten der vliegbasis 
Woensdrecht, in het kader van 
onuitvoerbaar maken van het 
plaatsingsbesluit 

DOE NIET MEE AKTIEDAG 
om de maatschappelijke steun 
voor een boykot van alle Woens
drecht-werk zichtbaar te maken 

organisatie 

Georganiseerd door het Platform 
tegen Kernenergie , Tweede Weter~ng
plantsoen 9, Amsterdam. Tel: 020-
221366 

Wordt gehouden om 12 . 00 i .n Instee , 
Zuidsingel 45 , Amersfoort . 

Postadres voorbereidingsgroep 
t.a . v. Peer, postbus 576, 1000 AN 
Amsterdam 

Voor nadere informatie bel Atoom
vrijstaat in Woensdrecht (01646-
5183) 

Initiatief van het Samenwerkings
verband BONK (Burgerlijke Ongehoor
zaamheid en Non-KoÖperatie) , Post
bus 11127, lOOI GC Amsterdam, tel. 
020-649395 of 648885 

Voor inlichtingen schrijf naar 
postbus 1667 , 9701 BR Groningen 

Wordt georganiseerd door de Inter
nationale geweldloze mars tegen het 
militarisme. Voor meer informatie: 
Bergstraat 30, 3811 NJ Amersfoort . 
Tel : 033-622755 

Inlichtingen : K.M.Helffekich, Klok
huisdijk 15, 8425 IK Langedijke. 

Tel: 05160-2714 

Initiatief van mensen van het Vre
desaktiekamp (01646-5183) 

Aanmeldingen bij 'Kampagne zi vil er 
ungehorsam' , Forststr . 3 , 7075 Hut
langen . Tel : 07171- 76210 (woens/ 
donderdag 16-19. 00) 

Wordt jaarlijks georganiseerd door 
Vrouwen- voor-Vrede Amsterdam (020-
845790) 

Initiatief van BONK- Samenwerkings
verband (020 - 649395 of 648885) 

Wordt gehouden in de Kar gadoor, Ou
de Gracht 36 , Utrecht . Nadere in
formatie: BIVAK , postbus 11489, 
GL Amsterdam. tel : 020-249712 

Kontaktadres: Grasswurzelwerkstatt , 
KÖnigsallee 28, 3400 GÖttingen, 
tel : 0551-62793 

Initiatief van mensen uit het Vre
desaktiekamp Woensdrecht (01646-
5183) 

Initiatief BONX-Samenwerkingsver
band (020-649395) 

Wordt ~eorganiseerd door de koali
tie van BIVAK (020-249712) 

Initiatief van BIVAK 

i 
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Op 9 augustus is het Zuid Akrikaanse 
vrouwendag . Er is dan om 14 . 00 uur 
een demonstratie vanaf de Dam in Am
sterdam. s 1Middags is er een bijeen
komst en s ' avonds een manifestatie 
met muziek, film, spreeksters uit 
Zuid Afrika, enz . 
Voor meer info: AABN 020-267525 

a kb 
In het kader van de opbloei van de 
basisgroepen tegen kernenergie en 
militarisme was er 24 en 25 mei een 
diskuzziewiekent in Vierhouten. Be
sproken werden oa de strategie voor 
de komende tijd (inhoudelijk), en een 
aantal organisatoriese zaken zoals 
het landelijk overleg,een regelrnatie 
verschijnende nieuwsbrief en een 
landelijk sekretariaaç (voorlopig 
adres :katshuis, Sweerts de Landastr . 
73 , Arnhem) . 
Er zijn in het wiekent 3 axieobjekten 
genoemd die alledrie betrekking heb
ben op de anti-kernenergiestrijd (wat 
niet wegneemt dat ook axies in Woens
drecht ondersteun~ blijven worden) . 
* Een blokkade bij Doodewaard en/of 
Borssele . Voor beide plaatsen zijn 

argumenten aan te voeren . Doodewaard 
vanwege z 'n axiegeschiedenis , Bors
sele vanwege de mogelijke nieuwe 
kerncentrale aldaar en de kans dat 
een eventuele konfrontatie met omwo
nenden minder hard zal zijn dan in 
Doodewaard . 
* Een grote axie (blokkade? , demo? , 
mani? , prikaxies?), bij de UCN in Al
melo: dit nav het proces dat de VN
raad voor Namibië gaat voeren tegen 
de UCN ivm de grondstoffenroof en 
verwerking door de UCN. 
Beide axt·~~~~~~~~~~~~~ 
voorbere 
werkt , H 

verder 
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